Bon dia alcalde, regidors, amics i amigues,
Primer que res voldria excusar l’assistència de l’Alfred Ferreté, net
d’Alfredo Ferreté qui no ha pogut venir per estar malalt amb grip i en
espera de resultats de la Covid-19. Li ha sabut molt de greu no poder
assistir a un acte que feia molt de temps que esperava.
També des de l’Associació NJLM voldríem agrair a l’Ajuntament de
Gratallops la col·laboració, la predisposició i la col·locació de la placa en
un lloc central del cementiri. Hem de dir que la placa no és la definitiva,
ja que un cop feta es va detectar una errada. La setmana que ve
tindrem la placa gravada correctament.
Un cop dit això, avui estem aquí per dignificar les restes de sis soldats
republicans que descansen en aquest cementiri. Aquests soldats van
lluitar per la República, la llibertat i contra el feixisme, però van ser
capturats i víctimes d’aquest mateix feixisme.
La història d’aquests soldats és un fet molt rellevant i la van donar a
conèixer ja fa uns anys la Sònia i el Felip. Però de nou aquests soldats
van quedar en l’oblit, de nou soterrats. Estem parlant del que ells van
anomenar els soldats oblidats de Gratallops (a la placa hi hem posat
que mai més seran oblidats).
Perquè la població de Gratallops explicava una història que era poc
creïble? Perquè un cop es descobreixen les restes dels soldats per les
inundacions del 2001 no es fa una bona recerca dels fets? Perquè, el
mossèn d’aquell moment els hi va donar cristiana sepultura de nit i
d’amagat? La resposta és clara, perquè no interessava ni interessa
remoure el passat.

Per això, encara no tenim una llei de memòria històrica que faci justícia i
repari el dolor. Com tampoc hi ha una dotació econòmica per poder
obrir la gran quantitat de fosses comunes que hi ha escampades en
camps i cunetes, que contenen les restes de milers de persones.
Fa gairebé mig segle que va morir el dictador i no han parat els actes
feixistes i les rememoracions al franquisme, mentre les institucions de
l’estat es mantenen passives i fins i tot algunes els aplaudeixen.
Però, no només l’estat es manté passiu, en la història dels sis soldats, el
Memòria Democràtic un cop informat de la troballa dels documents
dels soldats, es va limitar a incloure’ls a la llista de desapareguts i prou.
El que està molt clar és que no podem deixar només a les mans de les
institucions la història. Per això, és molt important recolzar i ajudar a les
associacions de memòria històrica per tal que es mantinguin actives i
treballin fent recerca del passat, de la nostra història, la veritat de la
història.
Així, avui en aquest acte de justícia i dignitat reivindiquem les persones
que treballen desinteressadament perquè la veritat del passat sorgeixi
de la foscor i es posi de relleu. I, aquí és on voldria destacar la importància que ha tingut la recerca i la informació que han recollit la Sònia
Blasco i el Josep Felip Puig per tal que aquest acte s’hagi pogut celebrar
i es s’acabi tancant el cercle.
Moltes gràcies, Sònia i Felip i a tots vosaltres.

