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L'Observatori acull unes jornades sobre «Memòria històrica: política i pràctica»
Ponents catalans i internacionals comparteixen opinions sobre les polítiques de recuperació de la
memòria
Els dies 1 i 2 de juliol va tenir lloc a la London School of Economics and Political Science, en el marc de l’Observatori
Catalunya Món, les jornades «Memòria històrica: política i pràctica», organitzades conjuntament amb el Memorial
Democràtic de la Generalitat de Catalunya on es va posar de manifest la singularitat del model català dins de l'Estat
espanyol.
Les jornades van estar presidides per Paul Preston, director de l’Observatori, i per Miquel Caminal, director del
Memorial Democràtic de Catalunya, els quals van iniciar la sessió analitzant alguns dels principals projectes duts a
terme a Catalunya en l’àmbit de les polítiques públiques i la memòria històrica.
Jordi Guixé, cap de Projectes i Espais del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, va presentar una visió
empírica de la feina realitzada pel Memorial a Catalunya i va assenyalar un nou concepte de memòria, com és el de la
memòria democràtica, la qual no dóna un sentit de posició privilegiada - com ha estat el cas de França des del final de
la Segona Guerra Mundial- a les memòries heroiques (o de resistència) o doloroses (de víctimes o deportacions).
Segons Guixé la memòria democràtica consisteix en poder transmetre les diferents lluites en favor de la democràcia a
la societat, com un element de valor permanent en el present i per al futur. Això constitueix una tasca que ha d’anar
més enllà de retre homenatge als membres de la resistència o a les víctimes del conflicte i que proporciona un
sentiment de consciència cívica i sensibilització social que transcendeix el to moralitzant d’alguns memorials de la
Segona Guerra Mundial.
Així mateix, el Memorial Democràtic hauria de ser entès com una àrea de la política pública que s'estén més enllà del
deure memorial i la commemoració històrica per convertir-se en un dret de la ciutadania.
Dacia Viejo-Rose,de la Universitat de Cambridge, va centrar la seva ponència en la recuperació de la memòria, els
mites i el dret de recordar i va plantejar la dicotomia a si els memorials exerceixen només una funció autoritària i
coercitiva amb l’objectiu de no oblidar o poden tenir també una funcionalitat democràtica.
Dacia Viejo-Rose també va apuntar que la definició de Memorial està molt lligada a la idea de pèrdua i que això el
diferencia dels monuments commemoratius, que poden està relacionats amb la guerra, però no necessàriament amb la
pèrdua.
La sessió també va comptar amb dues taules rodones, en la primera de les quals, Raül Digón, responsable de la Secció
de Fosses del Memorial de Barcelona, va presentar un resum sobre la implementació de la llei en les foses a Catalunya
i Espanya. D’altra banda, Conxita Mir, de la Universitat de Lleida, va analitzar alguns projectes duts a terme en relació
amb la dignificació de les fosses comunes existents. Finalment, Angela Jackson, del Centre Cañada Blanch Centre i de
l’associació No Jubilem la Memòria, va relatar algunes de les accions en favor de la preservació de la memòria històrica
en la zona del Priorat.
La segona taula rodona es va centrar en les ponències de Carme Molinero, de la Universitat de Barcelona, sobre la
repressió franquista i les polítiques del Memorial Democràtic i de Peter Anderson, de la LSE, qui va tractar la convivència
social amb els denunciants després de tribunals militars del règim Franquista.
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