
Candidatura d'Unitat Popular
CUP Tarragona

Balanç de les visites guiades als llocs de
la repressió franquista
24/06/2012

Acaba la primera sèrie de visites als llocs de la repressió franquista a Tarragona a
l'espera que, després de l'estiu, a partir del setembre, es tornin a posar en marxa.

Els tres objectius que s'havia fixat la CUP s'han assolit plenament. En primer lloc s'han
donat a conèixer els llocs significatius de la repressió franquista a un sector de
població que no en tenia massa coneixement: l'Antiga Audiència on tenien lloc els
judicis als detinguts; les presons (d'homes a Pilats i de dones a les Oblates), la
muntanya de l'Oliva, on s'ajusticiava els condemnats a mort i, finalment, la fossa
comuna del Cementiri.

En segon lloc, s'ha reflexionat sobre la construcció política de la memòria històrica a
partir del monuments commemoratius de signe molt divers que s'han aixecat ens
diversos dels indrets citats.

Finalment, s'han portat a terme accions polítiques tendents a la dignificació d'alguns
d'aquests espais que es trobaven en un cert estat d'abandonament, com en el cas de
la fossa comuna del cementiri, una petició a la qual la gerència del Cementiri s'ha
mostrat molt sensible; una sensibilitat que no ha mostrat el consistori davant les
reiterades sol·licituds perquè els assistents poguessin entrar de franc a veure la cel·la
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de la presó de Pilats on els confinats vivien en condicions inhumanes -recordem que la
direcció del Museu d'Història no ho va permetre llevat que es pagués l'entrada
ordinària com si s'anés a visitar tot el museu. També es va presentar una moció al Ple
de l'Ajuntament de Tarragona, a través del grup municipal d'IC, per a retolar un parc
que durant molts anys havia estat lloc d'apologia feixista amb el nom de “Parc de les
dones víctimes de la repressió Franquista”, però l'equip de govern i el PP i CiU van
tombar la proposta.

Les dues-centes persones participants en aquestes visites guiades ha estat una
sorpresa per al guia i artífex d'aquestes visites, l'historiador Francesc Xavier Tolosana,
que ha vist passar una munió de gent molt variada: estudiants i joves en general,
famílies senceres, gent gran, persones vingudes de fora, etc. L'interès d'aquestes
persones s'ha posat de manifest per les preguntes i reflexions constants que allargaven
la durada prevista de cada ruta i han motivat la realització d'una segona tongada de
visites a partir del mes de setembre.

La CUP de Tarragona es mostra molt satisfeta per l'èxit d'aquesta iniciativa que ha
permès a molta gent conèixer la veritable cara del règim franquista, autor de la mort a
la nostra ciutat de centenars de persones entre els anys 1939 i 1948.
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