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La mort del dictador
Franco: t'has merescut l'odi immens que has suscitat

Il·lustració: Cristina Losantos

El dictador, per fi, ha mort, d'una mort monstruosa, com si hi hague?s ?almenys de tant en tant?
una justi?cia divina que fa pagar els pecats en aquesta vida. El seu cos s'havia convertit en un
camp de batalla entre mil malalties col·ligades i un home arrapat a la vida pro?pia amb la
mateixa tenacitat amb que? s'ha arrapat sempre al poder. L'home comptava amb el so?lid ajut de
la medicina me?s moderna i sofisticada, amb una trentena de metges i tot l'utillatge necessari.
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Era com una visio? invertida del que e?s la Seguretat Social i l'assiste?ncia sanita?ria per al
poble treballador del nostre pai?s. Heus aqui? un primer simbolisme d'aquesta mort.

Perque? el final del tira? ha estat simbo?lic de diverses maneres. Si Hitler ?igualment
monstruo?s? va tenir una mort wagneriana, ?heroica?, sota les bombes enemigues i envoltat del
misteri del suposat sui?cidi i de la desaparicio? del seu cada?ver, Franco ha tingut la mort sorda i
antiheroica del dictador sanguinari i cruel que ha acumulat el seu poder amb la cobdi?cia
mesquina del militar astut i sorrut, fred i calculador, incapac? de cap grandesa. La seva mort
purulenta e?s la negacio? de tota grandesa.

Tambe? ha estat simbo?lica la barreja de progre?s cienti?fic i supersticio? que ha envoltat la
seva malaltia. La medicina me?s avanc?ada al costat del mantell de la Verge del Pilar o d'una
reli?quia del cos incorrupte de sant Diego de Alcala?! E?s com una imatge pla?stica del famo?s
?desenrotllament? econo?mic impulsat pel feixisme: prosperitat material (mal repartida, molt mal
repartida i basada en una sobreexplotacio? descomunal dels treballadors, adobada per les
restants ?deli?cies? d'un re?gim feixista), juntament amb obscurantisme, ignora?ncia,
irracionalitat i degradacio? cultural i moral. Heus aqui? la industrialitzacio?, la ?modernitzacio??
tan lloada!

Finalment, ha estat simbo?lica la mort per la prese?ncia entorn de l'agonitzant dels protagonistes
me?s destacats de l'entrellat d'interessos i ambicions articulats entorn de la seva persona durant
trenta-sis anys. L'esforc? del ?marquesito? i de tota la camarilla familiar per prolongar la vida de
Franco fins a li?mits absurds obei?a sens dubte a la desesperacio? de qui sent perillar uns
privilegis escandalosament injustos que depenen d'un sistema de poder extremadament
personalista. L'era de Franco haura? estat, dintre de la histo?ria moderna d'Espanya, l'e?poca en
que? la corrupcio? i la degradacio? de les classes dominants haura? arribat a cims me?s elevats.

Franco: t'has merescut l'odi immens que has suscitat, fins i tot a l'hora de la mort, que
habitualment inspira el respecte de l'adversari i l'enemic. Un gran poeta andalu?s, Rafael Alberti,
va escriure fa uns anys uns versos que et dediquem com a epitafi:

Hay muertos cuya paz mereceri?a
ser quebrantada todas las auroras.

(Treball, 24-11-1975)
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Article inclòs en el llibre
Montserrat Roig
Diari d'uns anys (1975-1981) http://www.acontravent.cat/llibre.php?id=41)
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