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El passat 14 de juny, enfront
del Palau de les Corts, va
tenir lloc l'acte central amb el

qual el Parlament espanyol com-
memorava el trentè aniversari de
les primeres eleccions polítiques
després de la dictadura, del 15 de
juny de 1977. L'acte va comptar
amb la presència dels represen-
tants de l'Estat, Rei, President del
Govern, representants institucio-
nals, polítics, a més dels polítics
que van protagonitzar la Transició.

A pesar d'aquestes farses i del
reaccionari revisionisme de la his-
tòria de la Guerra Civil, divulgat i
promogut per la dreta i el PP, cada
dia és més evident que la “Transi-
ció” no va ser tan modèlica com
pretenen (va ser en si mateixa una
estafa). La prova: la rehabilitació
moral i jurídica de les víctimes de la
repressió franquista segueix sent
encara l'assignatura pendent de la
Democràcia instaurada per la
Constitució de 1978.

Aquesta escandalosa vergonya
no només és el resultat de l'accep-
tació de la Llei d'Amnistia de 1977,
que “perdonava” als que havien llui-
tat per la democràcia i garantia la
impunitat als responsables dels
crims franquistes, sinó també la
conseqüència de l'indigne compor-
tament dels Governs successius
de la Democràcia que no s'han
atrevit a trencar el lligam institucio-
nal amb el règim feixista de Franco
(“tot queda lligat i ben lligat”) i que,
a més, han permès a la Judicatura
la seva utilització com doctrina per
a impedir el qüestionament de la
justícia repressiva del franquisme.

Per aquest motiu no han pogut

prosperar, en aquests 30 anys de
Democràcia, els Recursos de revi-
sió presentats per les famílies de
les víctimes de la repressió fran-
quista: des del cas Julián Grimau,
en 1990, fins als de Granado i Del-
gado, Joan Peiró, Salvador Puig
Antich, etc. No obstant això, ha
estat gràcies a aquestes iniciatives
i a l'esforç i a la labor dels grups pro
revisió i a les associacions per a la
recuperació de la memòria històri-
ca que els partits progressistes han
presentat iniciatives parlamentàries
reivindicant l'honor de quants van
sofrir repressió per defensar les lli-
bertats que el règim franquista ha-
vien conculcat.

Així, després del triomf electoral
socialista de 2004, el Govern va
haver de constituir una Comissió
Interministerial per a presentar una
Llei de rehabilitació i reparació de
les víctimes de la repressió fran-
quista. Lamentablement, després
de molts ajornaments i contrària-
ment al promès, el Govern socialis-
ta va presentar a mitjan 2006 un
avantprojecte de Llei que no
només no contemplava la rehabili-
tació jurídica (anul·lació de sentèn-
cies) de les víctimes de la repressió
franquista sinó que, amb el pretext
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> ON ENS TROBEM?... Editorial
30 ANIVERSARI DE LES PRIMERES ELECCIONS DESPRÉS DE LA DICTADURA

Trenta anys desprési el deshonor continua
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Miquel Àngel Marín a “Lo clarinet és l’aixada”

“No es pot viure més dels valors

rebuts, perque són sentits com a

ordres i bloquegen, paralitzen,

alienen: hem de crear nosaltres

mateixos el Sentit des de baix”

Còmic - Ácido Crítico

de “reconciliació” i “concòrdia”,
equiparava a víctimes i botxins; a
defensors de la legalitat republica-
na i dels avanços populars amb els
colpistes. No és doncs d'estranyar
que aquest projecte fos rebutjat per
tots els partits, excepte el PSOE, i
per tots els grups i associacions

que havien propiciat tal iniciativa. I
que hagi estat igualment rebutjat
per col·lectius i associacions l'a-
cord consensuat, fa més d'un mes,
entre els Grup parlamentaris del
PSOE i d'IU per considerar-lo en-
cara insuficient.

És per això que des de CGT fem
una Crida a totes les forces pro-
gressistes a aprovar, abans que
acabi l'actual Legislatura, una reso-
lució institucional declarant inac-
ceptables les sentències pronun-
ciades pels tribunals repressius de
la dictadura franquista, doncs
només així serà efectiva la rehabili-
tació moral i jurídica de les víctimes
del franquisme i es trencarà definiti-
vament amb el passat que lliga en-
cara a la Democràcia amb la Dicta-
dura.


