
David Garcia Casas
Lorena Merlos Gil
Neus Roca Miró
afons@setmanaridirecta.info

Durant els últims mesos, han vist la llum
diverses notícies vinculades a la recupera-
ció de la memòria històrica, tant a nivell
català com estatal. Recentment, a Lleida,
s’ha dut a terme una intervenció de dig-
nificació (monument memorial) a la
fossa comuna de la guerra civil i del fran-
quisme localitzada al cementeri munici-
pal. A Menasalbas (Toledo), es van exhu-
mar setze cossos de represaliats el mes de
juliol passat i, a Loja (Granada), l’Ajunta-
ment no va permetre una exhumació tot
i que s’havien obtingut els permisos esta-
tals i les subvencions necessàries.

És ben sabut que existeixen milers de
fosses repartides al llarg del territori de
l’Estat espanyol, plenes de represaliades
polítiques de la dictadura. En diferents
moments, s’han articulat respostes da-
vant aquesta realitat. A finals dels anys 70,
grups de familiars van obrir fosses per
recuperar les persones represaliades sen-
se la intervenció de cap especialista o tèc-
nica, unes iniciatives que van quedar
truncades per l’intent de cop d’Estat de
1981. Ja el 2000, es fa la primera exhuma-
ció amb metodologia arqueològica de tot
l’Estat, la de la fossa comuna de Priaranza
del Bierzo (Lleó). Amb aquesta excava-
ció, s’obre un nou període d’obertura de
fosses i esclata un debat públic sobre la
memòria històrica als mitjans de comu-
nicació; es comença a consolidar, així, el
moviment de la societat civil del qual s’ha
parlat més durant aquesta última dècada.

Què comporta excavar una fossa?
Plantejar-se en què s’assemblen una pun-
ta de sageta del paleolític nord-americà i
una fossa de crims contra la humanitat
pot semblar una broma de mal gust, però
resulta un bon exemple, d’una banda, per
presentar les arqueòlogues com a respon-
sables de l’excavació, recuperació i estudi
d’ambdues realitats materials i, de l’altra,
com a subjectes que, des d’una pràctica
militant de la seva disciplina, són les úni-

ques capacitades per recuperar una part
molt concreta de la memòria històrica.

Als anys 80, es van configurar alguns
equips d’arqueòlogues, antropòlogues i
historiadores orientades a documentar i
provar violacions sistemàtiques dels drets
humans, com l’Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF), que més tard
va potenciar l’Asociación Latinoameri-
cana de Antropología Forense (ALAF).
Els objectius que perseguien eren identi-
ficar restes de persones desaparegudes
per restituir-les a les seves familiars,
aportar a la justícia proves científiques en
la investigació de casos de desaparició
forçosa i, finalment, contribuir a l’esclari-
ment de la veritat històrica, a la lluita con-
tra la impunitat i a donar força a una jus-

tícia independent. Objectius, tots ells,
pels quals haurien de vetllar els estats,
atès que tots mantenen acords interna-
cionals en la matèria, però que incom-
pleixen sistemàticament. Per tant, aques-
tes organitzacions són les que, moltes
vegades, han assumit aquestes taques:
informes presentats per l’EAAF han estat
emprats com a proves pel Tribunal Inter-
nacional contra els Crims de Guerra per
a l’antiga Iugoslàvia, Bòsnia i un llarg
etcètera.

L’EAAF va sorgir en un context pos-
tdictatorial, amb el primer govern demo-
cràtic de l’Argentina, que, sota una forta

Recuperant
la memòria
soterrada
Des de la primera exhumació d’una fossa comuna de la
guerra civil i el franquisme amb metodologia arqueolò-
gica, l’any 2000, el moviment per la recuperació de la
memòria històrica s’ha convertit en una de les iniciati-
ves de la societat civil de la qual s’ha parlat més en el
debat públic. La poca implicació de les institucions i la
legislació que s’ha aprovat en la matèria, però, dificul-
ten aquesta tasca, alhora que li resten el caràcter rei-
vindicatiu que defensen les seves impulsores. Tres per-
sones implicades en les exhumacions i el moviment per
la recuperació de la memòria històrica ens expliquen
les problemàtiques associades a l’excavació de fosses
comunes i fan balanç de les experiències a Catalunya i a
l’Estat espanyol.

A FONS | FOSSES COMUNES DE LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME

-
Malgrat els acords
internacionals en matèria
de drets humans i crims
contra la humanitat, la
majoria d’estats no vetllen
per la identificació de
persones desaparegudes ni
per la lluita contra la
impunitat dels responsables
d’aquests crims
-
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pressió ciutadana, havia creat la Comissió
Nacional de Desapareguts. Cal dir que la
nostra realitat política i jurídica es troba a
anys llum d’això; a l’Estat espanyol, mai
no s’ha produït un trencament públic real
amb el règim franquista, cosa que ha im-
possibilitat un debat real i participatiu so-
bre les víctimes de l’aixecament militar i
la dictadura. A més, la reclamació de de-
bats sobre qüestions que la societat civil
exigeix, com l’autodeterminació o la im-
plementació de nous models educatius,
ha estat resposta sistemàticament mitjan-
çant la criminalització. El fet que s’apli-
qui aquesta lògica al debat sobre la
repressió de la dictadura i la transició re-
flecteix la inhibició explícita de l’Estat
davant la petició de rehabilitació legal i la
depuració de responsabilitats penals i po-
lítiques cap als autors dels crims come-
sos, tant en l’aixecament militar com du-
rant la dictadura i la transició. Continua,
així, la lògica marcada per la no ratificació
espanyola de la Convenció de les Na-
cions Unides sobre la imprescriptibilitat
dels Crims de Guerra i Lesa Humanitat,
tot i ser vinculant per l’Estat espanyol
com a membre de l’ONU.

Les iniciatives de la societat civil evi-
dencien la necessitat de l’ús d’una
arqueologia forense per resoldre aquest
tipus d’interrogants científics. L’arqueo-
logia, juntament amb disciplines associa-
des, és la ciència més adequada per inves-
tigar aquestes restes i els contextos en què
es troben. La legislació internacional re-
coneix les arqueòlogues com a màximes
responsables i capacitades per dur a terme
exhumacions. A l’Estat espanyol, però,
això no serveix de res: l’obertura i l’exhu-
mació d’una fossa acaba sent lletra morta,

ja que no es reconeix el caràcter forense
de la intervenció.

Si bé es cert que una part del que
suposa l’exhumació d’una fossa no pot
ser manipulada, transformada o negada,
sí que existeixen diferents maneres d’a-
bordar-la intrínsecament vinculades als
objectius que se cerquen. Hi ha diver-
gències en el tarannà polític de les exhu-
macions que s’han fet a l’Estat espanyol,
ja que els diversos organismes existents
tenen objectius i línies de treball dife-
rents. Els grups més rellevants són l’Aso-

ciación para la Recuperación de la Me-
mória Histórica (ARMH), la Federación
Estatal de Foros por la Memoria o la So-
ciedad Aranzadi (organització científica
que treballa amb associacions per la me-
mòria). Així mateix, hi ha hagut interven-
cions sota un prisma humanitari, que vo-
len reconfortar les famílies (retornant els
cossos o amb un acte o símbol de reco-
neixement), però també s’han fet exhu-
macions de fosses en clau política, tot rei-
vindicant els fets que l’Estat silencia en
no intervenir a les exhumacions i denun-

ciant la irresponsabilitat que implica a-
questa actitud.

La nostra opció, marcada per la for-
mació tècnica, juntament amb la militàn-
cia i l’activisme, busca assumir aquestes
premisses, però alhora superar-les i anar
més enllà en els objectius. És imprescin-
dible aconseguir la rehabilitació de les
persones represaliades i, per fer-ho reali-
tat, hem de demostrar que van ser objecte
d’una persecució política i denunciar-la
activament amb tots els mitjans de què
disposem. Cap d’aquests objectius no es
pot aconseguir de manera completa sense
haver treballat intensivament en la iden-
tificació dels cossos, una qüestió central
que sempre s’ha d’incorporar activament
en els plantejaments.

Per aquest motiu, és imprescindible
el treball multidisciplinari. S’ha de poder
gestionar bé la informació que transme-
ten les famílies i el veïnat abans (impres-
cindible a l’hora de començar el treball de
camp), durant i després de l’exhumació;
hem de treballar tota la informació con-
textual que envolta els fets i les persones,
registrades a arxius públics; hem de ser
capaces de localitzar la fossa, coordinar
l’excavació i fer totes les passes legals per
aixecar tots els cossos i documentar rigo-
rosament totes les proves per poder em-
prar-ho, si fos possible, com a prova de
crims contra la humanitat als tribunals
internacionals. Arqueòlogues, psicòlo-
gues, antropòlogues i historiadores són
imprescindibles a l’hora de configurar un
bon equip que treballi científicament en
la línia dels objectius marcats, de la ma-
teixa manera que també és important la
implicació d’advocades que emprenguin
les mesures legals pertinents i, també, de

voluntàries que cobreixin totes les neces-
sitats d’aquest tipus d’intervencions.

La situació actual: 
balanç i lleis problemàtiques 
Diversos moviments, associacions i cam-
panyes denuncien la impunitat de què
gaudeixen actualment els crims comesos
pel franquisme. Des que l’obertura de
fosses va entrar a l’agenda política, l’any
2003, i fins el 2009, moment en què la
Generalitat de Catalunya va aprovar la llei
“sobre la localització i la identificació de
les persones desaparegudes durant la
guerra civil i la dictadura franquista i la
dignificació de les fosses comunes”
(10/2009, del 30 de juny), s’ha paralitzat
qualsevol reclamació o intent d’exhuma-
ció d’una fossa comuna de manera siste-
màtica. Tot i ser presentada com una llei
més avançada que la de marc estatal,
aquesta llei no està exempta de proble-
mes. En primer lloc, pel procediment:
com diu l’article 7.5, les familiars o orga-
nitzacions acreditades en la matèria s’han
d’adreçar a un comitè tècnic nomenat per
la Generalitat, que en última instància és
qui decideix si l’exhumació és viable o
no. Un dels fets més preocupants és que
aquest comitè no funciona en base a cap
reglament públic, cosa que l’inhabilita
com a òrgan transparent, un dels criteris
principals de qualsevol institució que es
digui democràtica.

Per altra banda, en matèria de dret,
resulta irrisori l’article 7.6, on s’explicita
que l’administració comunicarà a “l’auto-
ritat judicial competent” la troballa de
restes de persones desaparegudes, com si
fossin només per un registre, cosa que
comporta no donar peu a cap mena d’in-

IL·LUSTRACIÓ:
Pere Tubert

-
Tot i que la legislació internacional veu
les arqueòlogues com a màximes
responsables de les exhumacions,
plenament capacitades per dur-les a
terme, l’Estat espanyol no reconeix el
caràcter forense de la intervenció
arqueològica
-
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vestigació. Finalment, resulta encara més
perillosa la possibilitat d’executar les ex-
humacions amb fins aliens (article 9), ja
que permet la privatització de les exhu-
macions. Això és el que va passar en el cas
de l’excavació d’una fossa a Corbera d’E-
bre (2009-2010), executada per l’empresa
d’arqueologia ATICS coneguda entre les
professionals del sector per mantenir les
seves treballadores en la precarietat més
absoluta i per la inclinació a prioritzar el
guany econòmic al rigor científic. Es
tracta d’un precedent perillós que pot
convertir l’excavació de fosses comunes
en un negoci per al lucre empresarial.

Resulta obvi que l’actuació de l’admi-
nistració catalana és un obstacle en la
construcció d’una memòria popular. La
intervenció de la Generalitat de Catalun-
ya es troba clarament encaminada a la
construcció d’una “memòria d’Estat”,
que presenta l’actual sistema polític com
una continuació de la Segona República i
silencia la lluita de classes dels anys 30 i
les seves experiències revolucionàries, al-

hora que obvia la repressió dels movi-
ments socials exercida durant la transició
i el període immediat, que també confi-
gura el fals Estat de dret actual. 

El finançament de nombroses inves-
tigacions històriques sobre la repressió
franquista per part del Memorial Demo-
cràtic no substitueix les necessitats i les
obligacions que hem citat. Només reflec-
teix l’estratègia, al nostre parer, de mante-
nir les investigacions acadèmiques en un
àmbit separat per poder desvincular-les i
aïllar-les de la societat.

L’obertura de fosses suposa el reco-
neixement del crim que es va cometre i la
situació que el va envoltar i representa
una exigència política cap a l’Estat perquè
assumeixi la responsabilitat judicial inter-
nacional. Hem de mostrar el caràcter
col·lectiu –tot implicant la societat sen-
cera– del dret de saber la veritat i reivin-
dicar la construcció d’una memòria
popular, combativa, amb consciència de
classe i revolucionària de l’antifran-
quisme que superi l’humanitarisme.

-
La legislació catalana ha obert la porta a
l’adjudicació de l’excavació de fosses comunes a
empreses privades, com ja ha passat a Corbera
d’Ebre, cosa que converteix l’exhumació 
en un negoci empresarial
- Enguany, entre el 16 i el 24 de juliol, es

van exhumar setze persones de la fossa
comuna número 1 de Menasalbas, a To-
ledo. Aquests setze represaliats van ser
assassinats en tornar de la guerra civil, de
manera que les seves familiars també van
patir les conseqüències de la repressió
franquista (actualment, al poble, de les
famílies considerades roges, només en
resta una). En acabar la guerra, Menasal-
bas va passar de ser una vila implicada
amb els moviments d’esquerres a una
localitat favorable a la dictadura. Des de la
transició, el PP sempre ha estat a l’alcal-
dia.

Les firmants d’aquest article ens vam
afegir a l’exhumació organitzada per la
Federación Estatal de Foros por la Me-
moria, juntament amb altres arqueòlo-
gues, antropòlogues, advocades i volun-
tàries vingudes d’arreu de l’Estat. Una de
les raons més importants que ens van
portar allí va ser la impossibilitat de parti-
cipar en l’excavació de fosses comunes a
Catalunya, ja que la llei catalana (al seu
article 7.5) només permet que participin

a les excavacions les arqueòlogues desig-
nades pel comitè tècnic, no pas les volun-
tàries que s’ofereixen a col·laborar-hi
amb les familiars i les associacions de
memòria que desitgin intervenir-hi. 

L’altra raó bàsica va ser de compro-
mís: volem que tots aquests assassinats
no quedin impunes davant la societat i
difondre la nostra memòria popular, la
memòria de les persones vençudes.

L’experiència de Menasalbas va ser
positiva, tot i les retallades de les sub-
vencions per l’obertura de fosses comu-
nes. A més, durant aquells dies, es va
poder complementar el treball de camp
amb les visites a la fossa de tota aquella
persona que no fos familiar, des de l’al-
calde fins a grups escolars. A la vegada,
però, el caire dretà d’aquell poble es
notava pels rumors que corrien: que els
ossos eren de vaca o de cabra, que si els
havíem posat nosaltres o que l’Ajunta-
ment incrementaria les contribucions
de la gent del poble per poder pagar
l’exhumació (quan l’Estat és qui paga la
subvenció).

Presentació del
manifest Per la
ruptura amb el
Franquisme i la fi
de la impunitat
dels crims de la
dictadura el 18 del
juny passat
-
Arxiu Albert
Garcia

L’experiència 
de l’exhumació 
a Menasalbas


