
Teniennom
"Estimada tieta. Ha venido un juez y ha decre-

tado pena de muerte. Me ha dicho que así lo ha
querido el generalísimo y esta mañana a las cinco
mc'van a fusilar. Tu ya sabes que matan a una ino-
ccntc"'. Són les paraules que va escriure l,any 1.939
l'tirrlr:¿ dona de Badalona a quí se li va aplicar la

¡rr.rr,r rk' rnort. El testimoni es recull, amb tota la
rr.v,r r runltat, al llibre Tenien nom, editat conjun_
l,utì(,nt untre Pagès Editors i l,lnstitut d,Estudis
lh,rrh,lrr \, Es tracta d'una publicació que ofereix
¡x,r ¡rrlrrrr,ra vegada els noms de les quasi 15.OOO

l,¡r \()nr'., rôsidents a les comarques de Lleida, que
v,lt trrt ¡rrocessades en consell de guerra o afecta-
rlnr ¡rr.r ,rl¡¡una de les diligències. S'hi afegeixen, a
¡¡¡ir.., 1r,,, (lue van ser jutjades com a responsables
¡rrrllllr¡rrls, les que passaren a I'exili sud-americà o
l¡,,, ¡m,r,,ones que acabaren deportades en algun
r ilnp tì,t/1.

I I llllrre l'ha coordinat Conxita Mir Curcó, pro-
lr'.,trrt,t rl'Història Contemporània de la Universi-
lirl rln lk.lda, amb la col.laboració dAlbert Rafael
( r¡1., I (i,rbriel Ramon-Molin. Es tracta d,una pu-

blicació extrema-
dament valuosa,
perquè recupera la

memòria de la gent
senzilla de les nos-
tres terres que so-
vint no va deixar ras-
tre textual i perquè
ens apropa a aquells
homes iaquelles do-
nes que van patir el
pes principal de la

repressió: el pas pel
Tribunal de Respon-
sabilitats Polítiques,
els consells de guer-
1ã, les execucions,
els afusellaments, la

mort, l'exili, la presó
i les deportació.

Cal tenir en
compte que la de-
marcació de Lleida
té el dubtós honor
d'acollir algunes de
les comarques més
castigades de tot
Catalunya, com són,
per exemple, els dos
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Pallars, la Vall dAran, la Segarra i les
Garrigues. En aquest sentit, especial-
ment descarnada és l'opressió que van
patir les dones, per a qui la repressió
no tan sols va actuar contra la seva
implicació política, sinó també pel fet
de ser mares, dones i filles de. Elles, a
més, van patir el que els autors ano-
menen "repressió sexuada" i van ser
acusades de llibertines, provocadores
i adúlteres.

Per tot plegat, tenim el profund
convenciment que la informació reuni-
da en aquest llibre, presentada poble
a poble i nom a nom, ofereix noves
dades per avançar una mica més en la
comprensió de I'abast de la violència
política i de la seva penetració en el
teixit social. Es tracta de tot un repte
historiogràfic que, sens dubte, havia de
ser publicat i difòs. Per a pagès Editors,
Tenien nom també és un exercici de
responsabilitat vers la memòria históri-
ca i també vers totes aquelles persones
que encara romanen a les cunetes del
nostre país.

I és que la recuperació de la memò-
ria és quelcom important i, en ocasi-
ons, imprescindible. Ajuda, no tan sols
a entendre el passat, sinó també a situ-
ar-nos en el present. Un present que,
no cal oblidar, té encara avui deu per-
sones empresonades per la seva ideo-
logia, diversos professionals de l,edu-
cació denunciats per abordar debats
a l'aula i un parell de joves pendents
de judici per haver publicat missatges
a les xarxes socials. També per aquests
motius, la publicació de Tenien nom es-
devé, des del meu punt de vista, una
qüestió fonamental. Fem-nos nostres,
doncs, les paraules de Jacques Le Goff
i "procurem que la memòria col.lectiva
serveixi per a l'alliberament dels homes
(i les dones, diría jo) i no per al seu sot-
metiment"

Joana Soto
Editora de Pagès Editors
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