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L’AUTOR El periodista
Antoni Batista prossegueix
amb les seves investiga-
cions sobre la repressió
durant el franquisme i
l’activitat de l’oposició.

L’OBRA Els intents d’as-
sassinar Franco van ser
reiterats, però són des-
coneguts. El seu últim
llibre,Matar a Franco,
els detalla i se centra en
un atemptat que va ser
impulsat per joves
anarquistes.

Història

Magnicidi
frustrat

les clausJORDI AMAT

“Es fan gestions actives per esbri-
nar qui poden ser els autors”. Amb
aquesta frase acabava un anodí
breu que La Vanguardia va publi-
car el 21 d’agost del 1962 en pàgina
parell. La font de la notícia era
l’agència Cifra i descrivia un suc-
cés ocorregut la nit del 19: l’ex-
plosiód’un artefacte enundescam-
pat a Donosti. Els danys, segons
sembla, van ser escassos. Trenca-
ment de vidres de cases particu-
lars i en un noviciat de monges. A
part de comptades persones amb
informació confidencial, qui va
connectar aquelles atapeïdes 12
línies amb la notícia a dues colum-
nes que obria la pàgina anterior?
“Sa Excel·lència el Cap de l’Estat

arriba a Sant Sebastià”. Franco ha-
viadepassar els seus diesde vacan-
ces al palau d’Aiete. Va arribar un
dia després del que estava previst.
El canvi de data, dut a terme segu-
rament gràcies a la confidència
d’un infiltrat, va evitar el magnici-
di: l’artefacte que va explotar en
un descampat s’havia col·locat per
assassinar el dictador aquell diu-
menge dia 19.
Aquest és l’episodi nuclear de

Matar a Franco, nou lliurament de
la sèrie sobre repressió i antifran-
quisme d’Antoni Batista. Malgrat
que la seva principal línia d’investi-
gació ha estat el País Basc i el seu
conflicte polític, Batista ha publi-
cat llibres de bonperiodisme sobre
el combat contra la dictadura des
de l’òptica catalana:Lagran conspi-
ració –encara la millor crònica so-
bre l’Assemblea de Catalunya, es-
crit amb Josep Playà–, La Brigada
Social –que desenterrava informa-
ció policial sobre l’oposició– o el
magníficLa carta –basat en lamis-
siva reivindicativa que el tortura-
dor Antonio Juan Creix va dirigir
als seus superiors en els prolegò-
mens de la transició, un llibre que
sobretot era un homenatge al di-
rigent comunista Miguel Nuñez–.

“Entre lahistòria novel·lada i la no-
vel·la històrica”, Matar a Franco,
que en la seva primera part des-
criu intents d’assassinat que des de
juliol de l’any 1936 va patir el dic-
tador (ideats per falangistes purs,
comunistes o anarquistes), acaba
transformant-se tambéen la reivin-
dicació d’un lluitador contra la
dictadura: Jordi Conill, un dels im-
plicats en l’atemptat de Sant Se-
bastià.
No és gens fàcil documentar els

atemptats contra el dictador ja que
no sen’informava i fins i tot el nom
dels implicats no constava en els
atestats policials. Franco, Caudillo
per la gràcia deDéu, s’haviadeper-
cebre com invulnerable. Però la
violència política existia i, malgrat
que els comunistes van abandonar
aviat l’estratègia armada, grups
anarquistes van persistir en l’in-
tent de liquidar el generalíssim
opressor.
El jove Conill militava a les Jo-

ventuts Llibertàries, va col·locar
diverses bombes i va participar en
la coordinació de l’atemptat de
Sant Sebastià, que es va intentar
gràcies als explosius que ETA va
lliurar als anarquistes. El va de-
tenir la Brigada Social i va estar
condemnat a mort, però la pena li
va ser commutadaper la pressió in-
ternacional que va tenir el seumo-
ment mític amb el telegrama que
el cardenal Montini –futur Pau
VI– va dirigir al govern franquista.
A la presó Conill es passaria al
PSUC –el seu nom de guerra seria
“Camarada Bonet”– i és el seu pe-
riple carcerari aquell que Batista
reconstrueix amb més estima, re-
produint quantitat de documen-
tació autobiogràfica desconeguda
quedescobreix la integritat i la sen-
sibilitat d’un d’aquests lluitadors
per la llibertat que van esborrant-
se d’una memòria cívica preocu-
pantment amnèsica. |

Antoni Batista
Matar a Franco. Los atentados contra

el dictador
DEBATE. 238 PÀGINES. 21,90 EUROS

Història

La ràdio en la guerra
MIQUEL ESCUDERO

Va ser el 1920, i als Estats Units,
quan van començar a operar les
emissores de ràdio de caràcter in-
formatiu.DanielArasa acabadepu-
blicar una documentada monogra-
fia sobre el paper de la ràdio en la
nostra Guerra Civil, una arma de
propaganda psicològica que podia
ser sentida a la rereguarda enemi-
ga. Al començament d’aquesta hi
havia declarats a Espanya uns

300.000 receptors (per a 24 mi-
lions de persones) i existien 67
emissores –totes privades– que pa-

gaven a l’Estat una cinquena part
dels seus ingressos de publicitat.
Per falta de suport tècnic no es
guardavael que s’emetia, en la guer-
ra es reutilitzaven les cintes grava-
des. Arasa –garantia de veracitat–
distingeix els estils de ràdio dels
dosbàndols. Elsnacionals feienpas-
sar coma rebels els fidels a la legali-
tat i els responsabilitzaven del ves-
samentde sang. El 1937 van inaugu-
rar Radio Nacional, amb un comu-

nicat de guerra diari a les 10 de la
nit, missatges curts i militars. El
sanguinariQueipo es vaquedar sen-
se programa el 1938, un barroer i
brutal llenguatge que va penetrar
socialment.VandestacarMillánAs-
tray, Pemán, Ruiz Albéniz i l’hu-
mor càustic de Pérez Madrigal. Els
republicans, amb missatges més
ideològics, van demonitzar els mo-
ros de Franco “como el súmmum
de la crueldad, el saqueo y el robo,
violación de las mujeres, degüello
de los hombres”. Van destacarTeo-
dor Garriga, Miravitlles, Barea i la
singular veu de Fernández Sastre. |

Daniel Arasa
La batalla de las ondas en la Guerra Civil
española
GREGAL. 328 PÀGINES. 19,50 EUROS

El 1937 van inaugurar
Radio Nacional,
amb un comunicat
de guerra diari
a les déu de la nit

L’autor comença
l’obra l’agost de
1962 a Sant Sebas-
tià, amb un atemp-
tat fallit contra
Franco. El dictador
es va reunir aquell
dia amb els seus
ministres, com
dóna fe aquesta
foto feta al palau
d’Aiete
ARXIU


