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MALLORCA A LA CAUSA ARGENTINA
CONTRA ELS CRIMS DEL FRANQUISME
Des de fa temps les associacions de memòria històrica de tot l’estat volem
aconseguir justícia, veritat i reparació dels crims del franquisme. Perquè només
des de la unitat podrem ser escoltats.
Està documentat que durant la guerra civil i la reprensió dels anys següents
moriren més d’un milió de persones a mans dels colpistes.
La recuperació dels cossos dels familiars i la recuperació de la seva memòria
hauria de ser duita a terme per l’estat. Aquesta mancança retrata el tipus de
democràcia que tenim.
Fruit de la unitat de les diferents associacions s’ha constituït la CAQUA
(coordinadora estatal de suport a la querella Argentina contra els crims del
franquisme).
Entre altres coses la unió de més de cinquanta entitats ha aconseguit el
pronunciament de l’ONU, sobre desaparicions forçades a Espanya, expressant
la seva preocupació pel desemparament de les víctimes del franquisme i insta
al govern a complir amb l’obligació de cercar als desapareguts durant la guerra
civil i la dictadura. Així, recomana a l’executiu de Mariano Rajoy que assigni els
recursos personals, tècnics i financers necessaris.
Podem dir que actualment que no existeix cap partida pressupostària per
recuperar els cossos dels familiars desapareguts, ni tampoc dels infants robats,
de les persones que van morir complint condemnes de treballs forçats, dels
exiliats … No han estat ni tan sols reconegudes com a tals ni han pogut optar a
cap indemnització. No obstant les víctimes que encara viuen i els seus familiars
han d’escoltar paraules dignes d’un país tercermundista, amb sensibilitat i
respecte dels defensors de la democràcia.
Qualsevol demòcrata hauria de rebutjar les afirmacions del popular Rafael
Hernando que el passat 4 de Novembre declarava a la televisió que els

familiars de les víctimes del franquisme només es recorden d’elles quan hi ha
subvencions. Aquesta provocació només ens diu que qualsevol feixista pot
militar al Partit Popular.
El dia 28 de Novembre una delegació de Mallorca integrada per Mª Antònia
Oliver i Pedro Echave, en representació de Memòria de Mallorca la primera i
com a documentalista de la sèrie de Memòria de Mallorca; “memòria i oblit
d’una guerra” el segon, van a l’Argentina. Faran arribar les 30 denúncies de
Mallorca de les 170 querelles que presentaran en l'àmbit estatal a la causa
oberta a l’Argentina pels crims de lesa humanitat comesos durant la guerra civil
i al llarg de la dictadura del general Franco.
Esperam que en aquesta ocasió se’ns escolti i es faci ajusticia i sobretot poder
accedir a la informació que durant tant d’anys se’ns ha negat tant dels arxius de
la policia, de la guàrdia civil i del bisbat. I que d’una vegada i per sempre s’obrin
les portes a la veritat, també cridar l’atenció dels governants siguin quin siguin
que més aviat que mai es resolgui una de les pàgines més fosques de l’estat i
també a Mallorca. L’expedició mallorquina posarà fi el 7 de desembre. Els qui
quedam aquí a Mallorca no agrairem mai suficient la feina de la Magistratura
Argentina, la CEAQUA, i a l’Associació Memòria de Mallorca.

