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La medalla del dictador                                                              15-11-02 
Fa uns dies que un senyor d’Olot va escriure uns articles -- jo no els vaig pas llegir -- en 

que sembla ser que comentava burlescament uns fets referents a una medalla que 
l’Ajuntament d’Olot va lliurar al general Franco quan ja estava a les seves acaballes. Altres 
senyors, dolguts, feren cartes al setmanari “La Comarca” i un d’ells deia que conservava bona 
memòria del dit general. Jo vaig escriure la següent carta, que en oblidar-me de titular-la, la 
redacció del setmanari ho feu amb un títol adequat, però jo, de ben segur que l’hauria posat 
diferent. 

“És que encara no s’ha acabat la Guerra Civil?  
Estic acabant de llegir la pólvora y el incienso, la Iglesia y la Guerra Civil española, del 

pare Hilari Raguer -- per cert, una obra molt ben documentada -- que m’ha deixat un bon 
amic, ja que costa molt de trobar-la. És un llibre que hauria de llegir tothom, fins i tot als 
col·legis i per a alumnes d’edats adequades. 

Doncs bé, he fullejat un exemplar de “La Comarca”, i en llegir una carta en resposta a 
un article de l’Alexandre Cuéllar, m’he preguntat astorat: es pot conservar bona memòria d’un 
dels dictadors més sanguinaris de la història, tenint en compte la informació que actualment 
tenim i que augmenta constantment? Vertaderament, tal com diuen molts, la guerra encara no 
s’ha acabat. El més trist és que, pel que es veu, penso que una vegada morts tots els que la 
vam viure, tampoc no s’haurà acabat”. 

La meva carta va sortir publicada ahir i al vespre em va telefonar una amiga de la meva 
joventut; jo no era a casa i la vaig trucar en arribar i com que no va poder atendre’m, vam 
quedar que em trucaria avui. 

Ha trucat aquest matí, i jo li he preguntat, per fer-li més fàcil l’entrada, ja que em 
suposava el motiu de la trucada, si volia organitzar una altra trobada d’amics, com alguna 
vegada hem fet. 

Ella ha anat de seguida al gra i hem començat una d’aquelles converses tan 
desagradables sobre la guerra en que tots volem tenir la raó absoluta. D’entrada m’ha dit que 
em volia fer dues preguntes referents al meu article, preguntes que ja no recordo perquè els 
dos fèiem un diàleg de sords: parlar sense escoltar l’altre. 

He intentat endebades simplificar la qüestió resumint-ho d’aquesta manera: 
- No parlem del que passava abans de la guerra, on la República havia guanyat les 

eleccions, ni dels motius de l’aixecament d’una part de l’exèrcit, parlem de quan es va acabar 
la guerra amb la victòria dels revoltats i de la brutal repressió que es desencadenà i que durà 
tants anys; és per això que crec que el “General” fou un dictador sanguinari i venjatiu. Quan la 
Guerra de Secessió dels Estats Units, en acabar-se, el president Lincoln, com a vencedor, va 
ordenar que no hi hagués cap tipus de repressió, així va ser. Quanta i quanta gent es va 
matar aquí, molts d’ells només perquè eren republicans? No he pogut seguir perquè de l’altra 
banda he sentit una terrible frase, que tot el dia em repica el cervell: 

- Encara en varen matar pocs!! --, m’ha dit ella. 
 



Comprenc perfectament l’estat d’ànim de la meva amiga, comprenc que el fet que els 
“rojos” matessin el seu pare l’hagi pogut traumatitzar i li hagi sortit aquesta terrible frase, vull 
creure que ha estat quasi sense pensar, que el subconscient l’ha traït, però després de 66 
anys és normal? Em pregunto. 

Després de molta estona de parlar s’ha posat al telèfon el seu marit i hem tornat a 
donar voltes al mateix: quin dels dos bàndols va cometre més monstruositats? Quin era el 
més culpable? Són justificables els crims comesos després de la guerra per la dictadura 
franquista? En un moment de la conversa li he preguntat: 

- Tu series capaç de signar una pena de mort? – ha vacil·lat un moment i m’ha 
contestat: 

- Si fos jutge, per què no? 
He procurat tallar-ho i he arribat a la conclusió següent: 
Si la meva amiga hagués ensopegat un marit menys fanàtic, com a espanyol de dretes 

-- els espanyols d’esquerres no són gaire diferents -- ben segur que l’hauria ajudat a sentir-se 
més bé, perquè mentre ella parlava ell l’anava incitant o ajudant a trobar més arguments en 
contra dels meus. Un lamentable incident que demostra que l’antagonisme encara continua i 
una profunda tristesa en constatar-ho una vegada més. Ser catòlic practicant i de l’Opus, com 
penso que són ells, no és cap garantia de res, ans al contrari. 

El pare sempre deia que abans de la guerra del 36 hi havia molt malestar, i fins i tot 
assassinats perpetrats pels anarquistes. Deia també que els anys que va estar treballant a 
Barcelona, quan anava al Liceu -- li agradava molt l’òpera i anava a l’últim pis --, havien de 
passar molts controls de la policia. Explicava a vegades el pare, que el general Martínez 
Anido aplicava la Ley de fugas a la seva manera: es feien el distret perquè els anarquistes 
que agafaven fugissin i els mataven per l’esquena. La República havia guanyat les eleccions, 
penso que l’any 36, i com que volien collar, reduir i posar al dia l’exèrcit, l’església i les 
oligarquies, alguns militars es varen revoltar. En varen dir el alzamiento i més tard la cruzada. 

El caos va ser impressionant, però és molt significatiu que, en la zona que en deien 
roja, els oprimits o classes baixes mataven els opressors o classes altes i a la zona que en 
deien nacional els opressors o classes altes mataven els oprimits o classes baixes. Dit d’una 
altra manera: els que assassinaven a la zona republicana eren uns incontrolats i els 
assassinats dels revoltats eren promoguts pels seus dirigents. La repressió estava 
institucionalitzada. 

En acabar-se la guerra va començar una gran i brutal repressió; una simple denúncia 
de ser simpatitzant de la República era suficient perquè afusellessin una persona i al cap de 
prop de quaranta anys encara “ajusticiaven” persones, que en molts casos s’ha comprovat 
que eren innocents del que se’ls acusava, i en ocasions ho feien al garrote vil. És monstruós. 

 


