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1.INTRODUCCIÓ 
 
A l’hora de plantejar-nos quina memòria col�lectiva volem per a Iniciativa 
cal dilucidar el problema que aquest concepte planteja. Els diferents autors 
utilitzen indistintament la denominació memòria històrica o també memòria 
col�lectiva o social, quan hom assumeix el caràcter global(social o 
col�lectiu) de la memòria, però també el seu contingut històric, és a dir, és la 
memòria que una comunitat concreta té de la seua pròpia història. 
Iniciativa del Poble Valencià com a partit d’esquerres, eco socialista i 
valencianista ha de tindre, entre els seues objectius, la recerca de la seua 
pròpia “memòria històrica”; atès que d’un temps ençà tothom parla de 
memòria; però sovint dóna la impressió que no tothom vol dir el mateix 
quan utilitza aquest concepte. 
Altrament, és una necessitat humana, i és d’elemental justícia, recuperar 
una memòria històrica, la dels “vençuts”, és a dir, la dels  defensors, fins i tot 
amb la seua pròpia vida, dels valors republicans i d’esquerres.  
No seria comprensible, ni tolerable, que des d’una perspectiva 
democràtica, es platejara la tàctica de les “dues memòries”,és a dir, la dels 
vençuts i la dels vencedors, tal i com volen alguns. Pelai Pagés, director i 
coordinador del grup d’historiadors valencians de la Comissió de la Veritat 
diu tot recolzant únicament la memòria dels vençuts. L’altra memòria: ‹‹Seria 
com defensar al mateix temps la memòria del feixisme i la de l’antifeixisme 
amb tot el que de contradictori i absurd, seria la defensa d’una autèntica 
antinòmia››. Equivaldria, per exemple, defensar alhora la memòria positiva i 
la memòria negativa de la Segona República. 
La memòria històrica de la guerra i la postguerra, en els aspectes més 
colpidors, els assassinats i la repressió franquista ha estat molts anys 
amagada pel poder, com a conseqüència del “pacte de silenci” segellat 
durant la transició a la democràcia.  
Recuperar eixa memòria històrica i dignificar les persones que van morir 
defensant la democràcia i el Govern legítim de la República, és un deute 
democràtic que té encara la democràcia actual i que nosaltres, com a 
organització d’esquerres i valencianista, l’hem de considerar un objectiu 
indefugible. 
No podem oblidar que el nostre passat recent, la nostra història més 
propera, forma part de la realitat actual. Per exemple, la imatge negativa 
de la Segona República, creada pel franquisme, és encara hegemònica en 
l’imaginari col�lectiu de sectors importants de la societat valenciana, tot 
barrant-nos la possibilitat de penetració i de transformació d’eixa realitat, a 
fi de conformar-ne una altra basada en els valors de l’eco socialisme i del 
valencianisme polític. 
Per tant, un dels principals objectius nostres ha de ser lluitar i rebutjar la 
memòria negativa franquista de la Segona República, elaborada durant 
prop de quaranta anys per part del franquisme.  
Tal i com ha afirmat Paul Preston el franquisme, durant els quaranta anys de 
dictadura, a través de la seua propaganda, elaborada en gran part per 
policies,sacerdots i militars, com a vencedors, van presentar una vessant 
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violenta i criminal de la Segona República, amb la finalitat de justificar el 
cop d’Estat militar del juliol de 1936 i apuntalar un règim dictatorial i 
estructuralment patriarcal. En aquest sentit l’hispanista P. Preston dirà.: ‹‹No 
són només les restes físiques de les víctimes que queden encara sense 
reconeixement, sinó també la memòria del que realment havia significat la 
Segona República espanyola, les seues fites socials i educatives, tot el que 
havia fet que explicava per què milions d’espanyols van defensar-la del 
1936-19391››. 
A més a més, aquesta memòria negativa de la República que cal 
combatre i eliminar, es basa en una mitologia franquista que des del punt 
de vista històric és acientífica, com ara la inevitabilitat de la Guerra Civil, 
l’Alçament Nacional, la revolució comunista soviètica en marxa, etc. Mites 
elaborats per a justificar el cop d’Estat de Franco i Mola, que foren els 
veritables causants de la Guerra Civil.  
 
2. PER QUÈ UNA MEMÒRIA HISTÒRICA ? 
 
Memòria és “la construcció mental del passat” Per tant com que la 
memòria és selectiva cadascú fa la seua memòria. Cal, doncs, fer servir la 
memòria històrica, és a dir, aquella que es basa en el coneixement històric 
científic; perquè tal i com afirma Alberto Reig Tàpia:‹‹ una cosa és la realitat 
empírica, científicament verificada, que és la història, i una altra la 
consciència personal i intransferible que es té d’allò que ha succeït››.  
No podem caure en errors com el que ha comés el Fòrum Memòria PV 
quan afirma que només en les fosses de la ciutat de València hi han 23.163 
víctimes de la repressió franquista, quan en realitat els historiadors, la ciència 
històrica, redueix aquestes víctimes per a tot el País Valencià a només 4.714. 
Aquestes afirmacions fan mal a la veritable memòria històrica. 
A més a més, és evident que quan hom parla de memòria històrica, en cap 
cas podem referir-nos a les memòries individuals, ni a la suma d’eixes 
memòries individuals que, efectivament, convertiríem la “memòria històrica” 
en un calaix de sastre. 
Hem de tenir present que la dita memòria històrica disposa d’una vessant 
clarament social i col�lectiva. Dit altrament, nosaltres volem dignificar i 
defensar tots els valors: dels milicians, de les milicianes i de totes aquelles 
persones que van morir tot defensant aquests valors republicans, és a dir,: 
les llibertats, la igualtat, la fraternitat, la democràcia, etc. 
A més a més, com a organització pacifista, amb aquesta memòria històrica, 
també rebutgen qualsevol tipus de violència utilitzada com arma política, 
és a dir, no justifiquem, doncs, la violència exercida pels grups d’incontrolats 
en la rereguarda republicana. Cal recordar que la Segona República, en la 
constitució de 1931, en el seu article 6é deia: ‹‹Espanya renuncia a la guerra 
com a instrument de política...››, és a dir, el valor de la pau, formava part 
del patrimoni republicà. 
És per aquesta raó que la memòria històrica ha de començar, 
necessàriament per recuperar i defensar la memòria positiva de la Segona 

                                                 
1 PRESTON., Paul(2008): Franco, el gran manipulador. Ed. Base, Barcelona, pp. 284-288. 
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República. Tot amb tot, cal recordar que la República va representar uns 
anys plens d’esperances i d’expectatives, una gran il�lusió i esperança en el 
nostre poble, amb un progrés cultural i educatiu com mai s’havia 
aconseguit en l’Estat espanyol.  
Cal afirmar amb rotunditat que els valors republicans poden ajudar-nos a 
construir l’autèntica democràcia real que tanta falta fa a hores d’ara per a 
sortir del desencant en la política. 
 
3. LA NECESSITAT DE PROTEGIR ELS VESTIGIS I ELS ESPAIS DE LA MEMÒRIA 
 
Els vestigis i els espais socials de la memòria que anava deixant la nostra, 
mal anomenada, Batalla de Llevant, com ara les trinxeres, els bunkers, els 
llocs de comandaments, els refugis, és a dir, tot allò que entraria dintre de 
l’anomenada arquitectura bèl�lica i militar; els poders públics,és a dir, la 
Conselleria de Cultura i la Direcció General del Patrimoni Històric, haurien 
d’haver-los inventaria’t, cataloga’t i protegit. No obstant a hores d’ara 
continuen en un estat d’abandonament total per part del Govern del PP. 
En qualsevol país europeu, com ara França, Alemanya, Itàlia o la Gran 
Bretanya, aquestes restes de les conteses europees del segle XX, no sols són 
conservades; sinó que es respecten com a memorials de guerra i reben un 
recolzament institucional per al seu manteniment i la seua protecció. 
Cal dir que ací el PP practica el revisionisme històric, és a dir, torna a 
revitalitzar els mites de la memòria negativa franquista, dit altrament, fa una 
memòria antidemocràtica. Mitjançant aquesta postura historiogràfica 
defensa una memòria col�lectiva negativa de la Segona República que és 
molt semblant a la del franquista. 
Tanmateix cal mencionar positivament la iniciativa del Consell Valencia`de 
Cultura, que conjuntament amb la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies, han iniciat un procés per a inventariar els vestigis patrimonials de 
la Guerra Civil, tot vinculant-los a un projecte europeu denominat Paisatges 
de Guerra. A més a més, respecte els Consells de Guerra Sumaríssims, 
Iniciativa Compromís – essent síndica aleshores Mònica Oltra - aconseguí 
que s’aprovaren a les Corts Valencianes una PNLLEI (data 12/3/2010) tot 
recolzament la sol�licitud d’anul�lació del Consell de Guerra sumaríssim Nº 
20.001 al poeta Miguel Hernández. Aquesta iniciativa parlamentària va ser 
aprovada per unanimitat.  
Tanmateix, hem d’anar més lluny, hem de fer molt més, és el nostre repte de 
futur. Cal reivindicar de la Generalitat que aplique la Llei de la Memòria 
Històrica tot potenciant aquestes polítiques de protecció dels llocs i dels 
espais de la memòria.  
Cal fer que tots els vestigis formen part d’allò que la Llei de Patrimoni 
Cultural Valencià caracteritza només com a “sitios históricos”; tot  
incorporant –hi el declarar-los com a BICs tots plegat: els refugis, totes les 
construccions de la línea XYZ, els bunkers d’Almenara, etc. 
 
4. PRESENT I FUTUR DE LA LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
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Tot i que aquesta llei significà una gran passa endavant, representa encar 
una política parcial de la memòria. No podem oblidar, no obstant, que una 
memòria sense juí, ni justícia per als autors dels danys, una memòria sense 
una revisió de les paròdies de juins imposats per la violència de ‘Estat; no 
pot ser una dignificació completa dels vençuts. 
Nosaltres hem de partir, tanmateix, del suposat de què La Llei de la 
Memòria Històrica, malgrat totes les seues mancances, en les condicions 
actuals ha de tenir la consideració de ser alguna cosa positiva, tot i que cal 
desenvolupar-la i millorar-la.  
Tal i com moltes vegades ha afirmat Joan Herrera d’ICV-EU/Alternativa, la 
Llei de la memòria històrica és només un punt de partida, però positiu; 
tanmateix cal desenvolupar-la, però no rebutjar-la. 
No podem compartir el que afirmen altres organitzacions polítiques, quan 
diuen que aquesta llei és nefasta, tot invocant que no contempla 
l’anul�lació dels consells de guerra sumaríssims; per tant diuen, que cal fer-
ne una altra. Aquesta positura, a hores d’ara, amb una majoria absoluta del 
PP en el Govern de Madrid, significaria la mort de tot el que s’ha avançat 
respecte la recuperació de la memòria col�lectiva. 
La nostra fulla de ruta envers la memòria històrica i la del desenvolupament 
de la Llei de la memòria històrica, ha de ser: 
 
• En primer lloc, lluitar per a fer complir la disposició addicional tercera de la 
Llei de la Memòria Històrica que, entre d’altres coses diu:‹‹El Govern establirà 
el marc institucional que impulsarà les polítiques públiques relatives a la 
conservació i el foment de la memòria democràtica››. 
• En segon lloc, hem d’anar transformant en iniciatives parlamentàries, i 
contemplar-ho en el nostre programa, totes les demandes de les entitats 
memorialistes, sempre que no comporten postures contradictòries amb els 
nostres principis. 
• En tercer lloc, cal exigir una fiscalia especialitzada que haurà 
d’acompanyar a les víctimes, perquè aquestes, no estiguen completament 
desprotegides en els seus drets. El que avui és encara molt greu, és que hi 
han famílies i persones que estan sofrint un vertader calvari judicial per a 
poder recuperar els cossos d’aquells familiars assassinats, enterrats en 
cunetes o en fosses comuns. Els descendents, a hores ara, tornen a ser 
novament també víctimes, tot anant de jutjat en jutjat i cercant les 
despulles dels seus sers estimats. 
• En quart lloc, no podem oblidar que al País Valencià hi manca una llei de 
foses, com la de Catalunya, a través de la qual l’administració autonòmica 
hauria d’assumir la responsabilitat d’acompanyar a les víctimes alhora de 
recuperar els cossos dels éssers volguts. 
• També cal eixamplar les polítiques Públicas dirigides al coneixement de la 
nostra història y al foment de la memòria democràtica; tot subvencionant 
les associacions memorialistes i dotant-les de recursos. 
• Hem de recolzar els historiadors i les historiadores, a fi de poder fer la tasca 
d’investigació allà on calga, de tots els vestigis i els espais de la memòria.  
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• Cal establir mesures a favor d’alguns col�lectius: xiquets de la guerra, 
exiliats, maquis i guerrillers, també de les víctimes que han segut lluitadors/es 
contra la dictadura... 
 
No podem oblidar que el PP a hores d’ara, en els pressupostos del 2013, ja 
ha començat la seua batalla contra la memòria històrica, tot privant de 
recursos a les associacions memorialistes i negant el suport legal a les 
tasques relacionades amb la recerca d’eixa memòria democràtica. 
 


