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EDITORIAL:

NO A LA CONSULTA,
NO AL MONUMENT
FRANQUISTA
L’Ajuntament de Tortosa ha decidit portar a
terme una consulta sobre quin ha de ser el
futur del monument franquista del riu. Una
consulta que compta amb el suport de CDC,
ERC, Movem i PSC, i que al nostre entendre
legitima el franquisme. La consulta sobre la
retirada o no del monument és una victòria
més del franquisme. Dècades d’opressió, de
por a la dissidència política i de pensament
únic que han calat tan profundament en la
societat, que en molts casos no es qüestiona
qui va posar este monument, per què ho va
fer i què simbolitza. I uns dirigents polítics que
per por a perdre un grapat de vots, han après a
conviure amb el franquisme, i fins i tot alguns
sembla que no s’hi senten del tot incòmodes.
La CUP-Ae no participarem d’una consulta i
d’una campanya que considerem que és un
insult a la democràcia. Tots els estaments
democràtics del país (Parlament de Catalunya,
Síndic de Greuges, Memorial Democràtic,
Òmnium Cultural, Assemblea Nacional
Catalana...) han instat a l’Ajuntament a retirar
el monument franquista sense consulta prèvia.
Es tracta d’una consulta il·legal que no obeeix a
una de les poques lleis que, tot i que insuficient,
dignifica a les persones que van lluitar per les
llibertats, i pretén posar llums a les ombres
d’una època molt fosca de la història recent de
l’estat, la Llei de Memòria Històrica.
És per això que la CUP-Ae hem presentat
un requeriment a l’Ajuntament de Tortosa
sol·licitant que complisca la Llei de Memòria
Històrica sense consulta prèvia. En cas que no
ho faça, presentarem una demanda judicial
per via administrativa, que pot derivar en una
demanda per via penal si hi ha una sentència
que determina la retirada i no és acatada pel
consistori.
Segons Ferran Bel, esta consulta acabarà
d’una vegada per totes amb el debat sobre
el monument franquista. Doncs nosaltres li
diem que no, que el debat s’acabarà quan el
monument siga retirat i museïtzat. Fins llavors
la CUP-Ae seguirem presentant batalla, perquè
al feixisme no se’l consulta, al feixisme se’l
combat!

una eina al servei del poble!

FORA EL MONUMENT FRANQUISTA
MÉS GRAN DE CATALUNYA!
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NO BANALITZAR
AL MAL
Fa pocs dies la localitat alemanya de Tegernsee
(Baviera) va llevar-se, entre atònita i sorpresa,
en assabentar-se, fruit d’una investigació
periodística, que Adolf Hitler encara ostentava
el títol de «fill honorífic». El 16 regidors van votar
immediatament, per unanimitat, per la retirada
d’aquella condició. Ben normal la decisió i ben
estrany que no se li hagués retirat abans.
Garratiba el sol fet de pensar que un
monument aixecat pels qui van esmicolar la
llibertat política del nostre poble, pels qui ens
van sotmetre als sofriments de la llarga nit
de la dictadura franquista, pugui ser sotmès
a validació democràtica: és una cruel ironia.
Ens desespera, a més, que es faci pervertint
un estri democràtic tan fonamental com les

consultes populars. I no, hi ha coses que no
poden tornar a passar, en això consisteix tot
avenç democràtic i civilitzarori: garantir que hi
ha horrors que no es repetiran de nou. I sí i
també, hi ha coses –i el sol fet de plantejars’ho esparvera–que no es poden votar: la pena
de mort, l’esclavitud, la violència masclista.
I no. La lliçó històrica diu que al feixisme
mai se’l pot consultar. Se’l tomba. Altra cosa
seran els necessaris debats museístics o
historiogràfic, però una societat democràtica
no es pot permetre la pervivència impune de
simbologia repressiva, autoritària i feixista.
En canvi, l’ètica i la memòria reclamen no
banalitzar el mal –com diria Hannan Arendt–,
no minimitzar l’horror i no justificar la barbàrie.
Hi ha una afònic crit cansat, que va néixer de
les cendres d’Europa, a les portes dels camps
nazis d’extermini on van tants catalans i
catalanes; que neix del silenci de les fosses
comunes; que neix del rebuig a la impunitat.

MONUMENT A LA BATALLA?

Bisbe Manel Moll:
“Este que hoy os ofrecemos, es
una prueba más, de reafirmación
en los principios fundamentales
del movimiento nacional, en las
supremas razones que inspiraron
el 18 de julio y que sustentaron el
presente y futuro de la patria”.
- ... fui siguiendo durante todo un
año las huellas de vuestros ejércitos
victoriosos, mientras redimían a
nuestros pueblos del cautiverio rojo.
Rafael Fernandez Martínez,
governador:
- “Con esta obra la provincia de
Tarragona (…) manifiesta fidelidad a
vuestro mandato y a la memoria de
quienes hallaron gloria en la batalla
del Ebro abriendo los caminos
de esta España que estamos
construyendo”.
- «... al cumplirse los veinticinco años
de esta venturosa paz que vuestro
caudillaje ha logrado para nuestra
patria».
- «... es el homenaje a cuantos
hallaron gloria en la batalla del Ebro.

Aquell crit condensat en el ‘Mai més, enlloc,
contra ningú’ jurat a les portes de Mauthausen.
És aquella vella divisa antiga la que avui també
retruny contra la vergonya del monument de
Tortosa. La mateixa que diu que al feixisme no
se’l consulta: se’l tomba.
David Fernàndez
Periodista i activista social

TENIM MEMÒRIA

LES COSES
CLARES, EL
MONUMENT ÉS
FRANQUISTA

sense la complicitat silenciosa d’una «esquerra»
tortosina que per tacticismes i lamentables
càlculs electorals ha preferit consensuar la
consulta i la pregunta de la vergonya en compte
d’exigir la retirada (preferisc pensar això a que es
tracta d’una esquerra sense rumb ni ideologia).
Tan vergonyosa que algunes formacions des de
Barcelona comencen a desacreditar els seus
coreligionaris tortosins.

Una de les primeres coses que em sorprengueren
quan vaig arribar per primer cop a Tortosa, fa
14 anys, fou que al segle XXI encara hi hagués
un monument franquista al mig de la ciutat. Em
sorprenia molt que la ciutat que liderava la lluita
antitransvasista fora tan permissiva amb elements
franquistes. Fins i tot alguns progres locals em
deien que sempre havia estat allí (mentida perquè
només hi és des de fa 50 anys) o que s’havien
acostumat (ignorant el seu significat).

També em sorprèn que molta gent, fins i tot,
progres i catalanistes, diguen que el monument
ja no és franquista perquè ja no té símbols
feixistes. Només cal repassar els discursos de la
inauguració...

Com sorprenent és que al 2016 s’utilitze la
participació ciutadana per legitimar la presència
d’un monument d’exaltació del feixisme, curiosa
paradoxa. Volen participació ciutadana? Pregunten
qüestions més rellevants per la ciutadania:
zona blava, pressupostos participatius... Però no
legitimen un règim que va afusellar, torturar o
empresonar en camps de concentració milers i
milers de persones acabada la guerra, que va robar
xiquets i xiquetes. Un règim que condemnà la dona
a la condició d’ésser de segona classe i que va
obligar a exiliar-se a moltíssima gent. Sorprèn que
gent que es defineix com a catalanista i que fins i
tot ara són independentistes, puguen legitimar el
monument a un règim que va perseguir el català
i que intentà acabar amb la nostra cultura. Tan
sorprenent com el cinisme dels qui són capaços
de dedicar un parc a Lluís Companys alhora que
permeten la permanència d’un monument que
van construir els mateixos que l’afusellaren. Això,
senyor Bel, sí que és postureig.
I encara més sorprenent és la pregunta. Ferran
Bel, ha actuat amb la prepotència habitual
menystenint al Síndic de Greuges o al mateix
Parlament, i amb una miopia política que ha
infravalorat les repercussions d’un tema tan
sensible com la memòria històrica. Però Ferran
Bel no hagués pogut actuar d’aquesta manera

Això digueren el bisbe Moll o el governador civil
de Tarragona: “Este que hoy os ofrecemos, es una
prueba más, de reafirmación en los principios
fundamentales del movimiento nacional...”. O
també...“Este es, señor, el monumento que hemos
levantado con un propósito de homenaje a vos, a
vuestro ejército, a vuestra obra y a su proyección
actual y futura, su intención es de lealtad”. L’obra
és una exaltació al franquisme.
Però també el mateix dia ens explicaven els
significats dels diferents elements de l’obra
que encara avui hi són. El que l’alcalde diu que
és un mariner, és “una figura de combatiente...”
evidentment nacional. La creu “es el homenaje
ferviente y sincero a nuestro ejercito, al de la
cruzada y al de hoy”. O la part final del monument
que representa ...”el signo de espiritualidad de
nuestra cruzada”. Per no parlar de l’àguila, símbol
de l’imperi hispànic.
Dir que el monument ja no és franquista
senzillament és ignorància o mentida.
Gens sorprenent és què Democràcia Nacional o el
PP vulguen que es quede. Per què són els hereus
més directes del franquisme qui el defensen?
Perquè és un monument franquista, i per molta
rehabilitació que li facen, continuarà sent una
mostra de “… memoria de quienes hallaron
gloria en la batalla del Ebro abriendo los caminos
de esta España que estamos construyendo”. No a
tots els combatents! Només als que van morir per
l’Espanya franquista! Com pot haver gent que diga
que és un monument als dos bàndols?

Al segle XX Europa va
viure la lacra del feixisme.
Alguna cosa hem fet
malament perquè anys
després alcaldes, polítics
i tertulians amb temps
lliure
banalitzen el
franquisme i els seus
efectes. Al feixisme,
com als seus representants i símbols no se’ls
pot consultar. De la mateixa manera que no
consultaríem sobre el racisme o la violència de
gènere, no podem legitimar un règim com el
franquista, preguntant a la ciutadania si vol o no
un monument que l’exalta. Al feixisme només li
podem donar una resposta, mai més. Per això
siga quin siga el resultat de la consulta, des de la
CUP-AE com segur des d’altres espais, treballarem
fins aconseguir que Tortosa no tinga el monument
franquista més gran de Catalunya, el monument
de la vergonya.
Xavier Rodríguez
Regidor de la CUP-AE i activista social

AL CARRER...
PODEM ESCOLTAR / RESPONEM
1. Tortosa té altres prioritats amb l’emergència social, l’atur...
1. Evidentment Tortosa ha de prioritzar que tothom tinga una vida digna.
Però els diners que ens gastarem a la consulta (9000€ mínim) i la seua
rehabilitació seria més costós que la retirada. A més per rehabilitar-lo
caldria primer arreglar-lo i després mantenir-lo.
2. Fou un monument franquista, però amb els materials que es van
retirar ja no ho és.
2. L’obra encara té símbols franquistes. Ens ho diu Rafel Fernàndez
Martínez, governador civil de l’època: «lo hemos levantado en estructura
metálica de hierro, dedicado su primer elemento a perpetuar el
reconocimiento que, en justicia os debe el pueblo español, plasmándolo
en el águila...” (material i àguila en honor a Franco per l’àguila imperial
de l’imperi hispà). La Cruz de Santiago “és el homenaje ferviente y
sincero a nuestro ejercito”. La figuara masculina que segons l’alcalde
no té significació, és “una figura de combatiente alza su brazo al cielo,
sosteniendo un lucero a modo de faro (...) recoge los sentimientos y
los anhelos de los hombres que, en el ejercito victorioso, proclamaron
entonces y siguen proclamando cada dia su firme adhesión al Caudillo”.
I per acabar “el signo de espiritualidad de nuestra cruzada, campea en
el monumento la cruz de Cristo”.
3. És un monument a la batalla de l’Ebre, als dos bàndols.
3. El mateix governador civil va dir “Este es, señor, el monumento que
hemos levantado con un propósito de homenaje a vos, a vuestro ejercito,
a vuestra obra, a sus raíces y a su promoción actual y futura”.
El bisbe Moll, el dia de la inauguració també va dir “Este que hoy os
ofrecemos, es una prueba más, de reafirmación en los principios
fundamentales del movimiento nacional, en las supremas razones que
inspiraron el 18 de julio y que sustentaron el presente y futuro de la
patria”.
4. Ara ens hem de gastar diners amb el monument?
4. L’ajuntament de Tortosa s’haurà d’espavilar i cercar subvencions de la
Diputació, de l’estat o de la mateixa Generalitat que el va instar a retirarlo. El monument fou obra dels elements més rancis del franquisme
(com els falangistes) no ha de ser el poble de Tortosa qui pague la seua
retirada.
5. Però és una obra d’art, no es pot retirar per respecte a l’art i l’autor.

5. L’obra ha perdut parts que es van retirar, per tant ja no existeix tal i
com la va formular l’artista. I amb la proposta de museïtzar-lo podrà ser
contemplada amb una explicació del seu significat.
6. El monument sempre ha estat aquí i forma part de la nostra història.
6. Abans de la inauguració només hi havia la pilastra i fins la guerra
civil hi havia un pont. No sempre ha estat, i ara es podria aprofitar per
recuperar el que molta gent reclamava als anys 60 del segle XX, un pont
que connecte Ferreries amb el centre.
7. Es pot re interpretar el monument i que siga un monument per la
pau.
7. La consulta i la seua rehabilitació més el seu posterior manteniment
serà més car que retirar-lo. Però com re interpretar una creu, un
soldat, una àguila... que són símbols de l’exèrcit franquista. Es podria
re interpretar una estàtua de Hitler canviant-li el bigot per una barba,
l’uniforme nazi per un altre i el braç en alt per una salutació normal?
8. És una de les imatges de la ciutat.
8. Si tan important és? Per què als materials de turisme que preparara
l’ajuntament per als i les turistes no apareix? Tortosa és la ciutat
de referència del territori, no es pot conèixer per tenir el monument
franquista més gran de Catalunya. Si volem construir un nou país amb
uns nous valors, hem de fer fora els símbols feixistes, per dir que mai
més feixisme a Europa.
9. És una idea de quatre radicals, però no li importa a ningú.
9. La Llei de memòria històrica de l’estat espanyol obliga a la retirada
dels símbols franquistes. La Generalitat de Catalunya va aprovar aquest
mateix any una moció que instava l’ajuntament de Tortosa a retirar-lo.
I el mateix síndic de Greuges de Catalunya ha actuat en la mateixa
direcció.
10. Això són coses del passat, a mi no m’afecta.
10. Encara avui patim conseqüències del franquisme. Les dones
arrosseguen, un endarreriment més gran que a la resta d’Europa
conseqüència de la consideració de la dona com ser humà inferior:
menys inserció laboral, més desigualtat en salaris, menys teniment de
les tasques de cura o de la llar, manca d’escoles bressol públiques... No
podem banalitzar ni el franquisme ni les seues conseqüències.

