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El desconfinament 
començarà pels nens
L’estrès posttraumàtic 
amenaça els infants  
de famílies vulnerables

La Generalitat es 
procura protagonisme a 
l’anunciar un pla similar per 
al qual no té competències

El Govern prepara el final de 
l’enclaustrament infantil amb 
un programa de sortides 
limitades i sota protecció

MARTÍ FRADERA

‘ENS EN SORTIREM’. Una dona i el seu fill passen davant l’Ajuntament de Barcelona, ahir.

Estiu i final d’any, 
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l’economia
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Els llibres
i les roses
s’imposen
per Sant Jordi
fins i tot sense
sortir de casa

Els autors es resisteixen a faltar a
la seva cita amb els lectors el dia
de Sant Jordi. Malgrat el confi-
nament, proliferen les iniciatives
per promocionar les seves obres i
celebrar la festa amb la deguda
distància social en temps de
pandèmia. A la cita del 23 d’abril
nohi faltenelsconsells literarisni
tampoc les nombroses novetats
editorials.
CULTURA / P. 45 A 47 I EDITORIAL

Els autors
repassen novetats
malgrat la situació
excepcional
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XAVIER CERVERA

Els veïns del número 51 de la rambla del Poblenou de Barcelona celebren activitats ambmotiu de Sant Jordi

Dimiteix l’alcalde
deBadalona
perhaver estat
detingut
conduint begut
VIURE / P. 1 , 2 I EDITORIAL

Sánchez
pressiona el PP
ambofertes
de pactes
autonòmics
POLÍTICA / P. 14 A 18

EMERGÈNCIA ECONÒMICA

Pressió sobre la Comissió
Europea per crear
un fons d’1,5 bilions

Sánchez,Macron,Merkel, Conte i Rutte vanmantenir una
conferència per acostar posicions abans del Consell Europeu

Espanya confia a calmar Alemanya, però els Països Baixos
mantenen una posició intransigent: “Els diners no cauen del cel”

ECONOMIA / P. 58 I 59

LA PROPOSTA

VALÉRY GISCARD
D’ESTAING

I 20 FIRMES MÉS

Per l’Europa
de demà

INTERNACIONAL / P. 12

RAMBLA DEL
POBLENOU, 51

Recital
de poesia des
dels balcons

CULTURA / P. 44

LA DIADA DEL 23 D’ABRIL
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44 LAVANGUARDIA DIJOUS, 23 ABRIL 2020

Cultura
El dia del Llibre

Els veïns del número 51 de la rambla del Poblenou
simbolitzen la voluntat de la gent de celebrar el dia

del llibre i la rosa, malgrat tots els obstacles

Sant Jordi: història
d’unaescala

XAVI AYÉN
Barcelona

Si Amélie Poulain, el
personatge de ficció de
la pel·lícula de Jean-
PierreJeunet,vinguésa
viureaBarcelona,segur
que s’allotjaria en un

edifici com el número 51 de la ram-
bla del Poblenou, un lloc on passen
coses prodigioses gràcies als veïns
que l’habiten. Que s’ha posposat el
dia del Llibre al 23 de juliol? Que
tota la població viu confinada i les
llibreries són tancades? Això no és
cap obstacle perquè aquesta comu-
nitat celebri el 23d’abril ambunre-
cital de poemes als balcons (avui a
les sis de la tarda), perquè comprin
llibres als webs dels comerços del
barri, perquè brindin amb les seves
copes d’un balcó a l’altre, perquè
pintin i fabriquin roses, quedin per
fer l’aperitiu,penginbanderes icar-
tells i, fins i tot, els dissabtes, cele-
brin concerts de cambra, amb la
Júlia, del primer, al piano amb am-
plificació, ienPierre-Antoine,eldel
tercer,amblatrompa.Elduotétant
d’èxit que provoquen rèpliques: hi
ha un veí en un altre edifici que,

quan ells acaben, comença amb la
guitarra... En aquesta façana, els
balcons s’il·luminen amb llums de
Nadal –fins i tot els de davant i els
del costat– i expliquen testimonis
enaparençafiablesque,devegades,
acaben cantant tots el Bella Ciao, el
Resistiré i elques’escaigui.
No és que ho diguem nosaltres.

Aquesta gent, la del 51, ha estat
tambéportadadeldiaribritànicThe
Guardian, que els va internacio-

Montserat Abelló, i també està lle-
gint la novel·la Gran ocell de silenci
(Empúries) “d’una autora del Po-
blenou, Àfrica Ragel, que me’l va
dedicar.Éscomsimel’haguéscom-
prat a Sant Jordi, ja vindran temps
millors!”.
Al pis del costat hi viu l’artista

plàstica Neus Martín Royo, amb el
seumarit, JordiGalbas.Cadadiava
al seu taller, a deuminuts, i sembla
que algú hagi tirat una bomba atò-
mica, amb tots els carrers buits. El
veí del segon, l’Alejandro, que és
psicòleg,diuquel’artenssalvalavi-
da, que tenim sort de tenir-lo. “Ho
noto en les classes que imparteixo
dedibuixipintura.Comquearasón
adistància,veigques’hiapuntenels
germans i familiars darrere de
l’alumne”.
Joan Rendé –fill de l’escriptor

Joan Rendé– viu al segon i treballa
en un centre d’art contemporani.
Està aprofitant el confinament per
llegir-se Lord Jim, de Joseph Con-
rad, i recomana “aquest tipus de
clàssics llargs: és un bon moment
perquè hi ha més temps”. Martín
Royo, la seva veïna de baix, opina,
en canvi, que “la concentració
costa, amb tantes notícies, jo li vaig

nalitzarmentre aplaudienel perso-
nalsanitari.Aalgunspotserelssona
l’edifici perquè, del 1936 al 1999, va
ser lacomissariadelbarri, i fins i tot
apareixalapel·lículaYo,elVaquilla,
deJoséAntoniode laLoma.
Laquehamuntatel recitalpoètic

és la senyora del primer, Assumpta
Bruguera, jubilada. “Vaig néixer en
aquest pis”, diu. Molt vinculada a
algunes de les moltes entitats del
barri, en especial al CentreMoral i

Cultural del Poblenou (mil socis,
110 anys d’història), al qual pertany
desdels 17 anys i enquèhaestat ac-
triu en diversos muntatges (Jesu-
cristo superstar, ara han suspès els
preparatius de Los amigos de Pe-
ter...). També porta un club de lec-
tura de poesia a la biblioteca del
barri que ja fa 17 anys i a què, cada
setembre, conviden un poeta des-
tacat. Bruguera ha escollit, per sor-
tir al balcó, els Poemes d’amor de

XAVIER CERVERA

Alguns dels veïns del número 51 de la rambla del Poblenou ahir celebrant un Sant Jordi anticipat per al fotògraf d’aquest diari
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LospazosdeUlloa (Penguin clásicos/Alianza/Càtedra)
EmiliaPardoBazán
“Ara que hemabaixat la velocitat interna, si et deixes portar per intrigues de famílies
nobles de la Galícia del XIX narrades amb hipernaturalisme t’ho passesmolt bé”

Àngel Llàcer
Actor i director teatral

aconsellar a la meva mare que
millor rellegís coses que li havien
agradat”.
La filla de Martín Royo, Júlia

Galbas, és la pianista dels dissabtes.
“Era d’Erasmus a Berlín, estudio
enginyeriamecànica a laUPCperò
vaig decidir confinar-me aquí amb
els pares. El veí del tercer és el
trompista canadenc Pierre-Antoi-
neTremblay,ésunhonortocaramb
ell, dissenya el repertori, òperes i
temesdeGallais i SaintSaens...”.
Les llibreriesdelbarri, comEtcè-

tera(lamésveterana),LaPetita(in-
fantil) o la NoLlegiu, tenen les por-
tes tancades però reben comandes
dels seus clients.XavierVidal, de la
NoLlegiu, explica: “Quan vaig es-
collir instal·lar-me aquí, vaig veure
que hi havia una biblioteca gran i
amb elevat índex de préstecs, dels
més alts de Barcelona, cosa que
indica que és un barri de lectors”.
Ha dissenyat per avui un intens
programa d’actes virtuals –a You-
Tube i Facebook–, que defineix

com “una conversa entre autors,
editors, llibreters... que comença a
les 11h iacabaa les20h,potserapa-
reixen Virginia Woolf o Txékhov,
per si vol entrevistar-los”. Els veïns
diuendebromaque“perSantJordi
hihatresgransmaratonsainternet,
la del grup Planeta, la de Random i
laquehamuntatenXavi”.
Al principal, Josep Sarsanedas,

dissenyadorgràficmoltvinculatala
indústria del llibre –ha dissenyat
portades per al Grup 62 i el Grup
Enciclopèdia–, selecciona un llibre
de poemes de Joan Salvat-Papas-
seit i demostra que se’l sap de me-
mòria (“Res no és mesquí / ni cap
horaés isarda, /niés fosca laventu-
ra de la nit. / I la rosada és clara...”,
declamaambpassió).
Al principal, el fotògraf Vicenç

Prats iAmaiaMarsà, que teletreba-
lla enmàrqueting, han llançat con-
feti preparat pels seus fills, l’Unai
(11) i enNil (8). L’Unai ens recoma-
naelsllibresdemitologiagregapro-
tagonitzats per Percy Jackson i La
mona de l’assassí, de Jakob Wege-
lius, i enNiloptaperRobators.
Pugemalsegon,onhihal’Alejan-

dro, psicoanalista, i l’Annika, mes-
tra, amb els seus fills Emilio (7) i
Emma (10), que han escollit un àl-
bumd’Astèrix i unvolumdecontes
dels germansGrimm.Amb els seus
oficis difícilment poden teletreba-
llar. “Enaquestmónhihacoses im-
portants que no poden fer-se a dis-
tància”, diu ella. Ell assenyala que
“quan pugui sortir, em preocupa la
desconfiança que pugui instal·lar-
se entre les persones, continuarem
estantmolt separats”.
Unade lescosesquemésenyora-

rem avui és el contacte humà ha-
bitual per Sant Jordi. Mentre no
tornin els bons temps, hi ha gent
quesapbregarambelconfinament.
Les dones i homes del 51 de la ram-
bladelPoblenou.

Surtenalbalcóahores
convingudesperrecitar
poesia, fer l’aperitiu
i fins i totoferir
concertsdecambra

Or,mites i
la vida
quepassa
Els anys (Angle / Cabaret Vol-
taire)
Annie Ernaux
El projecte més ambiciós
d’aquesta autora francesa,
darrer premi Formentor a
la trajectòria. Explica, ni
més ni menys, que la vida
d’una dona que viu des del
1940 fins a avui. I tot el seu
entorn.

Aplena luz (Duomo)
J.R.Moehringer
La vida novel·lada deWil-
lie Sutton, el lladre de
bancsmés important de la
història dels Estats Units i
que, malgrat això, no va
dispararmaini unabala.

Atrapa la llebre (Periscopi /
Navona)
LanaBastasic

Un roadtrip, un viatge de
dues joves amigues amb
cotxe pels Balcans, traves-
sant l’horror i a la recerca
de sentit. Un debut narra-
tiumésqueprometedor.

A l’horitzó (Periscopi / Impe-
dimenta)
HernánDíaz
Un emigrant suec arriba
als Estats Units durant la
febrede l’or.Perdelgermà
i l’aniràabuscardesdeCa-
lifòrnia fins a Nova York,
travessantunmónestram-
bòtic.

Penélope y las doce criadas
(Salamandra)
Margaret Atwood
Lahistòriade l’Odisseaex-
plicada des del personatge
de Penèlope, símbol de la
fidelitat conjugal. Per què
Ulisses va matar les dotze
serventesde la sevadona?

Gent normal (Periscopi / Ran-
domHouse)
Sally Rooney
La Marianne viu en una

mansió, i lamared’enCon-
nells’hiencarregadelane-
teja. Els temes de l’autora,
laJaneAustendelsmillen-
nials, són l’amor, les con-
tradiccions, el poder, les
ferides...

Cos (Rata Books / Anagrama)
Olga Tokarczuk
Novel·la-constel·lació que
passa alhora en multitud
de llocs, èpoques històri-
ques i personatges. El mo-
viment comaeixvital.

Eldiaabans (Edicionsde1984
/Reservoir Books)
Sorj Chalandon
Poc després del Nadal del
1974,42minersvanperdre
la vida després d’una
explosió a la localitat de
Liévin. Va ser la catàstrofe
minera més gran de la
postguerra a França. Cha-
landon aixeca una trama
electritzant a cavall del
thriller policíac, la denún-
cia i l’evocació d’un lloc i
unambient.

X. AYÉN

El confinamentno impedeix
la connexióentre autor i públic

El fotògraf Àlex Garcia ha recorregut la geografia espanyola retratant
en la intimitat les plomes protagonistes d’aquest estranya festa del lli-
bre. Guardant la distància de seguretat, els ha captat a l’entrada de les
seves llars, traient el cap per la finestra, sortint al jardí...

Ildefonso Falcones. El popular escriptor a l’entrada del seu domicili barceloní a
les Tres Torres. L’últimanovel·la de Falcones, que està rebent quimioteràpia, és El
pintor d’ànimes (Rosa dels Vents/Grijalbo), on retrata elmoment en què el
Modernisme canviaria Barcelona enmig de la lluita social i obrera.

R E C O M A N A C I O N S - L I T E R A T U R A T R A D U Ï D A

Encertada
barreja de
gèneres
Catedrales(Alfaguara)
ClaudiaPiñeiro
Nova entrega de l’argenti-
na, amb nivell excel·lent.
Trava arguments amb un
llenguatge directe i dispara
ambbaladenunciantcoses.

1793 (Ed1984/Salamandra)
NiklasNatt ochDag
Sorpresa. Barreja entre no-
vel·lagore,històrica inegra.
Primera part d’una trilogia.
Molt interessant.

Olor amuerte enPioz (Alrevés)
BeatrizOsa
Gran notícia que els perio-
distes facin true crime amb
un llenguatge literari.

Guillem(Amsterdam)
NúriaCadenes
No sé si és negra o true cri-

me, peròésunahistòria ter-
rible i real que només una
escriptora comella té el va-
lordeservir així.

Lamidadels nans (Més Llibres)
TuliMárquez
Hardboiled en català, amb
moltarapidesadepeus,bon
punch.Ungust llegir-lo.

Cometierra ( Sigilo)
DoloresReyes
Fenomende la literaturaen
espanyol.Unaveumoltper-
sonal, un personatge espe-
cial iun llibre inoblidable.

Desguaceamericano
DirtyWorks)
Bonnie JoCampbell
Autora fantàstica, juga a la
novel·la negra ambientada
en un característic sud dels
EUA.Téritme.

L’últimpetóautèntic
(Edicions62/Salamandra)
JamesCrumley
Un clàssic escrit als 70. Re-
cull tradició imodernitat.

CARLOS ZANÓN

N O V E L · L A N E G R A

Novetats o títols clàssics, les prefe-
rències per a un Sant Jordi confinat

NOMS DE LA CULTURA
PROPOSEN UN LLIBRE

ÀLEX GARCÍA
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Jo em quedo a casa

El Sant Jordi que 
mai no hauríem 

imaginat
El sector es reinventa des de casa a través  

de les xarxes socials i la venda online

JORDI NOPCA

les possibilitats de la dimensió onírica. 
“La pandèmia ens ha canviat, i ho con-
tinuarà fent durant molt de temps”, ad-
vertia Núria Pradas, guanyadora de l’úl-
tim premi Ramon Llull. “Estem cons-
truint un relat bèl·lic al voltant del virus 
en què ens equivoquem a l’hora d’expli-
car qui lluita en contra seva –deia Gem-
ma Ruiz, que al febrer va publicar Ca la 
Wenling (Proa)–. La majoria d’auxiliars 
d’infermeria, personal de neteja i met-
ges són dones, però no són elles les que 
acostumen a aparèixer als mitjans”. 

L’investigador Salvador Macip, que 
acaba de reeditar Les grans epidèmies 
modernes (La Campana), donava “un 
aprovat justet a la gestió global de la 
pandèmia”. “No podem relaxar-nos a 
l’hora de trobar la vacuna –explicava al 
periodista Toni Vall, que aquest Sant 
Jordi hauria d’haver signat exemplars 
del llibre Bocaccio. On passava tot (Co-
lumna)–. Una de les incògnites és que 
potser la immunitat que adquirim un 
cop passem el virus no és tan forta”.  

Trobar a faltar l’alegria del carrer 
L’allau d’entrevistes, vídeos de recoma-
nacions i iniciatives de tota mena al vol-
tant del llibre no aconseguien fer oblidar 
la sensació que aquest Sant Jordi avan-
çava a un ritme molt diferent del d’un 
any qualsevol, en què es poden arribar a 
facturar 20 milions d’euros en un dia. 
“Sant Jordi vol dir sortir al carrer i és allà 
on ens volem trobar –explicava Montse 
Ayats, presidenta de l’Associació d’Edi-
tors en Llengua Catalana i directora de 
l’editorial Eumo–. En un dia com avui, en 
què tots ens hem hagut de quedar a ca-
sa, per als que la lectura importa poc avui 
ha sigut un dia com qualsevol altre”.  

F ins aquest any, Sant Jor-
di implicava aglomeraci-
ons, suor i nervis. Anar 
d’un lloc a un altre, sem-
pre fent tard, fins que 

acabava la marató, esgotat. Física-
ment i mentalment esgotat. Abans 
que el coronavirus fes acte de pre-
sència –convertint les nostres vides 
en un relat digne d’Edgar Allan 
Poe–, les pitjors previsions del sec-
tor eren la pluja i la proximitat de 
la diada amb Setmana Santa. 

Ahir, a primera hora del matí, fer 
una passejada per la rambla Catalu-
nya era corprenedor, no només per-
què els centenars de parades de lli-
bres i de roses no hi eren, sinó per-
què, amb els bars i botigues tancats 
i sense pràcticament vianants, una 
de les principals artèries de Sant 
Jordi s’havia convertit en el decorat 
d’una novel·la distòpica. L’activitat 
de la diada s’havia traslladat a l’inte-
rior de moltes de les cases dels set 
milions i mig de catalans.  

L’alternativa de les xarxes socials 
“Aquest Sant Jordi amb els carrers 
buits va bé per pensar quines coses ja 
no volem arrossegar fins al pròxim 
–es demanava Raül Garrigasait, edi-
tor, escriptor i traductor–. I per pre-
guntar-nos quines conviccions vo-
lem que ens guiïn quan puguem sor-
tir”. També a través de les xarxes, au-
tors com Ada Castells fotografiaven 
la parada simbòlica de llibres que ha-
vien muntat al balcó de casa i molts 
lectors mostraven, a través d’imatges 
i vídeos, què estaven llegint o què ha-
vien comprat. “Quina és la llibreria 

01. La Rambla de 
Barcelona ahir. CÈLIA 

ATSET 02. Un 
repartidor de 
roses. MARTA PÉREZ / EFE 

03. Personal 
sanitari de 
l’Hospital de 
Bellvitge. ANDREU 

DALMAU / EFE  04. Sant 
Jordi al Camp de 
l’Arpa. PERE VIRGILI 

EXPLICA’NS COM VIUS EL CONFINAMENT  
Entra al mur de participació de la web i comparteix la teva experiència. I si tens animals de companyia, envia’ns-en fotos!

que més trobeu a faltar?”, demanava 
Gonzalo Torné. “I si feim un fil amb lli-
bres que ens han canviat la vida?”, es 
proposava Sebastià Portell des del 
Twitter de la Llibreria Calders. Citava, 
entre d’altres, Mort de dama, de Llorenç 
Villalonga; Lovely, d’Antònia Vicens, i 
Testo yonqui, de Paul B. Preciado. 

Molts dels autors amb novetat s’ha-
vien decidit a substituir el contacte pre-
sencial amb els lectors per la virtuali-
tat de xarxes socials com Instagram, Fa-
cebook i YouTube. Les programacions 
atapeïdes de Penguin Random House, 
Grup 62 i Ara Llibres van arrencar a pri-
mera hora del matí i es van allargar fins 
al vespre. Els lectors van poder veure en 
un context íntim alguns dels autors per 
als quals potser haurien fet una llarga 
cua per aconseguir la seva signatura, des 

d’Eva Baltasar, Elísabet Benavent, Jor-
di Sierra i Fabra i Víctor Amela –pel que 
fa a Penguin– fins a Empar Moliner, Xa-
vier Bosch, Carlota Gurt i Laia Aguilar, 
per part de Grup 62. 

“La sexualitat és una força important 
i primordial: totes i tots som fills del se-
xe”, deia Eva Baltasar des del perfil 
d’Instagram d’Abacus. Baltasar va publi-
car Boulder (Club Editor) la mateixa set-
mana de l’inici del confinament, una his-
tòria sobre l’acceptació o no de la mater-
nitat. Eider Rodríguez, autora d’Un cor 
massa gran (Periscopi), un dels llibres 
revelació de contes de la temporada, 
confessava ser “una apassionada del 
món dels somnis”. Potser en la realitat 
pandèmica del present, que s’infiltrava 
en moltes de les presentacions virtuals, 
necessitem més que mai evadir-nos en 
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“Primer havíem dit que l’aturada 
de l’activitat tindria l’impacte d’un 
trimestre, però ara pensem que serà 
superior al 40% –deia Patrici Tixis, 
president de la Cambra del Llibre–. 
Aquestes setmanes estan sent molt 
dures sobretot per a les petites em-
preses del sector, que són moltes. Si 
aconseguim ajudes públiques la sen-
sació és que ens en sortirem”. Tixis, 
que va tenir “present personalment i 
emocionalment Sant Jordi” tot el dia, 
també trobava a faltar “l’alegria de les 
llibreries obertes i del carrer”. Ester 
Pujol, editora d’Enciclopèdia Catala-
na, reconeixia no haver portat gaire 
bé els dies previs a la diada: “M’he lle-
vat i he vist que feia sol. Era impossi-
ble detectar aquest enemic invisible 
que és a tot arreu. He dubtat si sortir 
o no al carrer...” Al final no ho va fer. 
“Necessito que passi la diada per co-
mençar a posar en marxa la recupera-
ció –deia–. Hem d’aconseguir que els 
llibres que han quedat al magatzem, 
sense distribuir, puguin tenir la vida 
que es mereixen. No hem de deixar 
que siguin maragdes dins un pou”. 

Un Sant Jordi sense xifres?  
A diferència dels altres anys, aquest 
Sant Jordi tampoc hi va haver xifres del 
dia. “Des de l’inici del confinament hem 
vist que la venda de llibres en paper i 
electrònics a través del comerç electrò-
nic ha passat del 20% al 35%, aproxima-
dament –explicava Patrici Tixis–. Des-
prés del confinament tornarem a les lli-
breries, n’estic segur, i penso que viu-
rem una revifalla del llibre com a 
entreteniment cultural, com s’ha anat 
veient aquestes setmanes”.  

El portal Llibreries Obertes, gestio-
nat des de dissabte per Òmnium Cul-
tural, ha aconseguit vendre 45.000 lli-
bres des que el grup Som el va posar 
en marxa a finals de març. “Estem con-
tents perquè aquesta venda, que ani-
rà íntegra a les 457 llibreries adheri-
des, equival a gairebé un milió d’euros 
–explicava Marcel Mauri, vicepresi-
dent primer i portaveu de l’entitat–. 
Per a Òmnium, el llibre és central i ens 
preocupa que el teixit de llibreries del 
país pugui quedar malmès a causa 
d’aquesta crisi. En molts pobles i ciu-
tats petites les llibreries exerceixen de 
centre cultural i d’espai de referència: 
cal preservar-les”.  

A última hora de la tarda, els llibres 
més venuts a través de Llibreries 
Obertes durant Sant Jordi eren, en 
ficció, i per ordre descendent, Canto 
jo i la muntanya balla, d’Irene Solà; 
Boulder, d’Eva Baltasar; Guillem, de 
Núria Cadenes; Que no t’expliquin 
contes, de Natza Farré i Gala Pont, i 
Gent normal, de Sally Rooney. En no-
ficció, Dones valentes, de Txell Feixas; 
La força de la gent, de Jordi Borràs; 
Sàpiens, de Yuval Noah Harari; Ho 
tornarem a fer, de Jordi Cuixart, i Par-
lant amb tu d’amor i llibertat, d’Oriol 
Junqueras. Sis dels deu títols més ve-
nuts són d’Ara Llibres i Amsterdam, 
tots dos segells del grup Som. Només 
hi havia un títol de Grup 62, el longse-
ller Sàpiens, i cap de Penguin Ran-
dom House. Club Editor quedava re-
presentat a través d’Eva Baltasar; Pe-
riscopi, amb Sally Rooney, i Anagra-
ma, gràcies a Irene Solà. 

També Libelista, portal que té 120 
llibreries afiliades a tot l’Estat, comu-
nicava al vespre que durant tota la jor-
nada havien venut 1.600 llibres, una 
xifra que pujava fins a 9.000 si es teni-
en en compte les vendes del mes 
d’abril. Els tres títols més venuts en 
català a Libelista són: Boulder, d’Eva 
Baltasar; Canto jo i la muntanya balla, 
d’Irene Solà, i Guillem, de Núria Cade-
nes. En castellà, els llibres més venuts 
són La madre de Frankenstein, d’Al-
mudena Grandes; Terra Alta, de Javi-
er Cercas, i La cara norte del corazón, 
de Dolores Redondo.e
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ABC  

 

Y los niños, ¿qué piensan? 
«Los niños nos están dando una lección de vida: siempre se puede sacar un aprendizaje positivo 
y experiencias nuevas»  
Tábita ForjaBarcelona Actualizado:23/04/2020 10:42h  

Los pequeños barceloneses están a punto de poder empezar a salir a la calle, pero durante el mes 
largo de encierro que llevan el Ayuntamiento de Barcelona impulsó una curiosa iniciativa 
virtual para que los niños pudieran expresar lo que ven, lo que aprenden y lo que sienten 
estando en casa durante la cuarentena.  

Estimat Diari: Barcelona des de casa amb ulls d’infant (Querido Diario: Barcelona desde 
casa con ojos de niño) es un espacio web donde los más pequeños pueden dibujar, escribir o 
subir imágenes desde sus casas para expresarse. También pueden ver las creaciones de otros 
niños y compartir lo que han elaborado. Su imaginación no tiene límites y, en su mundo, le 
prestan atención a ciertas cosas que tal vez los adultos pasamos por alto. 

En una de las fotografías subidas recientemente, por ejemplo, aparece Sheila demostrando que, 
en la cuarentena, está desarrollando sus habilidades culinarias y está aprendiendo a medir 
ingredientes para un postre. Por otro lado, Grisi plasmó el evento más esperado por muchos 
vecinos diariamente: los aplausos de agradecimiento a los héroes que combaten en primera línea 
la pandemia. Carla también publicó el dibujo titulado Barrera de Cuarentena, insistiendo en que 
nos quedemos en casa para colaborar con los demás. También Herico lo dice en su dibujo, Tot 
anirà be «si somos pacientes, un día más es un día menos».  
María Elena es una madre venezolana que llegó a Barcelona hace 15 años y tiene dos niñas, una 
de ocho y otra de seis. Ambas han subido sus dibujos a la web. «Es una iniciativa bonita. Las 
niñas siempre están dibujando y pintando en casa, me parece bien que puedan compartirlo y ver 
también qué es lo que hacen otros niños», explica la madre a ABC. Para ella, es fundamental 
mantener a los más pequeños de la casa entretenidos y ocupados para que el día no se haga 
pesado, pero cree que también hay que darles un espacio libre para que desarrollen su 
creatividad. «No todo puede ser tarea», detalla.  

Llama la atención que la mayoría de las publicaciones de Estimat Diari son muy positivas: 
mensajes de apoyo para los vecinos, los demás niños, los médicos… dibujos con corazones, 
caras sonrientes, fotografías de niños explorando nuevas actividades, descubriendo nuevos 
talentos. Los niños nos están dando una lección de vida: aún en situaciones adversas, como la 
que estamos atravesando, siempre se puede sacar un aprendizaje positivo y experiencias 
nuevas.  

Una vez que el período de confinamiento haya llegado a su fin, el Ayuntamiento recuperará 
todo el material que se haya subido a la página web ( estimatdiari.barcelona), se utilizará como 
memoria y se mostrará en formatos adecuados en diferentes modos de expresión artística en 
la capital catalana, para dejar constancia de las experiencias de los niños durante la cuarentena.  

https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-y-ninos-piensan-
202004231041_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fcorreu.bcn.cat%2F 
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100 victòries veïnals a Barcelona • 39

13 àmbits de lluita 
i reivindicació
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Llibertats i democràcia
En un context de dictadura, a partir de mitjan anys seixanta del segle xx, les 
associacions de veïns apareixen com a evolució d’organitzacions de defensa 
dels interessos populars: comissions de barri, grups sindicals clandestins, 
entitats de barri lligades a l’Església, associacions juvenils... Aprofitant la llei 
d’associacions de 1964, les entitats veïnals es van legalitzant amb dificultats 
de funcionament i prohibicions: els seus estatuts els ha d’aprovar el Govern 
Civil i cada reunió ha de ser comunicada i autoritzada, i sovint intervinguda 
per la policia.

El moviment veïnal, que creix en un marc de falta de llibertats i democràcia, 
aviat ocupa un espai de representació de la voluntat popular. El seu treball 
de defensa de les condicions de vida el converteix en punta de llança per a la 
consecució de les llibertats d’expressió, reunió i associació. Les associacions 
fan participar el veïnat i el seu dia a dia esdevé una escola de democràcia que 
xoca amb el franquisme i genera atacs de grups feixistes.
És molt significatiu que les associacions de veïns encapçalessin les manifes-
tacions per l’amnistia de l’1 i el 8 de febrer de 1976, quan milers de ciutadans 
ompliren Barcelona en demanda de «llibertat, amnistia i estatut d’autono-
mia». També és important el paper del moviment veïnal a l’Assemblea de 
Catalunya. I cabdal per a la transició i els primers ajuntaments democràtics 
va ser que la lluita veïnal marqués l’agenda política. Després, i sovint a con-
tracorrent, ha estat una constant l’exigència veïnal de participació ciutadana.
Les associacions de veïns han participat solidàriament en conflictes socials 
i laborals, en la denúncia de la carestia de la vida i en lluites per la llibertat 
de presos franquistes i contra els abusos de poder. També han defensat els 
drets dels immigrants i tots els drets socials, denunciant la pobresa i l’exclu-
sió social. Així mateix, les associacions de veïns han teixit solidaritats amb els 
nous moviments socials: feministes, ecologistes, pacifistes, okupes…

Algunes associacions de 
veïns i llibreries de barri van 
ser objecte de les ires i atacs 
de grups d’extrema dreta

El butlletí de l’AV de la 
Sagrera demanava l’amnistia 
el 1976
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Cultura i identitat de barri
El treball de les associacions de veïns de millora de les condicions de vida 
al barri i a la ciutat ha anat acompanyat sempre per la presa de consciència 
sobre l’entorn social, urbà i històric. S’ha fomentat l’orgull de barri, la seva 
identitat, els valors de la vida col·lectiva i els seus mitjans propis d’expressió: 
la cultura popular.

Es procura la coordinació de les entitats del barri (socials, recreatives, cul-
turals, esportives) per promoure la vida col·lectiva, plantant la llavor de la 
dimensió de barri. Es constitueixen secretariats o coordinadores que arriben 
a gestionar equipaments. La reivindicació d’espais socioculturals, ateneus i 
casals es lliga a la conservació del patrimoni històric i arquitectònic.
Es recuperen les festes populars: carnavals, revetlles, festes majors... S’or-
ganitzen activitats culturals, formatives, informatives i recreatives, amb par-
ticipació de professionals de prestigi, del món de les arts i la cançó. En són 
exemples tant la creació de La Roda d’Espectacles i l’organització de con-
certs del tipus Serrat als Barris com el foment de la cultura d’arrel tradicional: 
gegants, diables, castells…
La participació de moltes associacions de veïns al Congrés de Cultura Catala-
na de 1976-1977 va donar-li una dimensió popular i va servir per dur als barris 
els valors de la recuperació de la cultura catalana. La lluita per catalanitzar el 
nomenclàtor i la participació de la FAVB en l’elaboració del mapa de barris 
dels anys vuitanta són exemples de la dimensió identitària veïnal.
Des de la publicació, el 1976, de Tots els barris de Barcelona, de Josep Maria 
Huertas i Jaume Fabre, la recuperació de la memòria històrica veïnal ha estat 
una constant traduïda en llibres, exposicions i debats. A banda de les obres 
de la FAVB Barcelona en lluita (1996) i La Barcelona dels barris (1991, 1999 i 
2008), a la difusió d’aquesta memòria hi ha contribuït la premsa de barris, 
que inclou butlletins veïnals i revistes com El 29 i La Veu del Carrer.

Castellers a la plaça de Santa 
Engràcia de Prosperitat, 
quan encara hi havia 
barraques

Cartell de la Festa Major del 
Poble Sec
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Drets de les dones
Les dones han estat sempre presents a les lluites urbanes i del moviment 
veïnal. En algunes ocasions fins i tot han estat les capdavanteres: en la lluita 
per semàfors, contra la carestia de la vida o per equipaments i serveis com 
escoles o centres sanitaris. Sense que s’hagi reconegut la importància del 
seu paper, també han format part activa de les organitzacions veïnals, sovint 
amb tasques essencials però poc valorades i poc visibles, fent de secretàries 
i tresoreres.

El 1976, a les Jornades Catalanes de la Dona, hi van participar membres de 
vint-i-quatre associacions de veïns, algunes de les quals ja duien un any de 
funcionament com a vocalia de dones. Les vocalies de dones van ser part 
integrant del moviment veïnal des de 1975 fins ben avançada la dècada dels 
vuitanta. Al mateix temps, van ser part del moviment feminista en integrar-
se a la Coordinadora Feminista. Com a espai frontissa de dos dels grans 
moviments de la transició van dur els debats i reivindicacions feministes als 
barris i van situar en l’agenda feminista les necessitats reals de les dones 
dels sectors populars.
Les vocalies de dones van contribuir a la recuperació de drets democràtics 
bàsics. Van impulsar campanyes per l’amnistia de les dones, tenint present 
que a les presons hi havia dones per delictes específics com l’avortament, 
la prostitució i l’adulteri. També van defensar el dret al divorci i dones acu-
sades d’adulteri. Així mateix, van aconseguir la creació dels primers centres 
municipals de plànning i centenars de dones van conèixer els anticonceptius 
gràcies a xerrades veïnals.
El dret a l’avortament també ha estat defensat pel moviment veïnal, que va 
fomentar pràctiques de desobediència civil informant de llocs on anar a avor-
tar quan això encara no era legal. El moviment veïnal també ha denunciat les 
agressions a les dones i ha defensat els drets de col·lectius específics com 
les prostitutes.

Cartell de la manifestació 
en defensa del dret a 
l’avortament convocada 
per una vintena d’entitats i 
coordinadores

Les vocalies de dones de 
les AAVV van fer una forta 
campanya contra la guerra
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Gent gran
Des del primer moment, les vocalies de jubilats de les associacions de veïns 
van ser de les més actives. Van participar en la vida de l’associació i del barri 
però també es van plantejar específicament la mancança d’equipaments per 
a la tercera edat, com residències o centres de dia, per una banda, així com 
també la qüestió bàsica de les pensions mínimes i la seva actualització.
La coordinadora de les vocalies de jubilats i pensionistes de les associacions 
de veïns de Barcelona va fer la seva primera gran campanya, «Jubilat, aixeca 
el cap», posant de manifest la necessitat i la possibilitat que tenien els jubi-
lats de reclamar els seus drets. Aquesta campanya, que va aconseguir omplir 
el Palau d’Esports de Montjuïc, va ser l’embrió de la Coordinadora Nacional 
de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, que té la seu al Centre Cultural To-
màs Tortajada del Poble Sec.

També, i en col·laboració amb les centrals sindicals, els jubilats de les associ-
acions de veïns de Barcelona van protagonitzar durant la transició la primera 
manifestació de jubilats des de la Guerra Civil per reclamar pensions, as-
sistència sanitària i equipaments necessaris. Una manifestació que va tenir 
una gran participació i repercussió, a més de provocar que els organitzadors 
acabessin a la comissaria de policia de Via Laietana.
Des dels anys noranta del segle xx, i en paral·lel al procés d’envelliment de la 
població de Barcelona, el dèficit d’equipaments per a la gent gran segueix es-
sent un dels cavalls de batalla del moviment veïnal, sempre atent a l’aparició 
de noves necessitats de millora de les condicions de vida als barris.

Manifestació de jubilats a 
Barcelona per defensar unes 
pensions dignes (1976)

Cartell d’una assemblea de 
jubilats al local de l’AV de la 
Guineueta
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Barraquisme
Als anys seixanta i setanta, quan apareixen les associacions de veïns, a Bar-
celona hi ha unes condicions de vida deplorables que inclouen l’existència 
de molts barris de barraques, on es viu en condicions infrahumanes. Ofici-
alment es calculen unes 3.500 barraques, però altres fonts parlen de 9.000.
Amb orígens en el boom migratori de finals del segle xix i el primer terç del 
segle xx, al qual cal sumar la nova immigració de postguerra, els principals 
nuclis barraquistes són a la franja litoral i la ribera del Besòs, a la muntanya 
de Montjuïc i als turons del Carmel, i en punts concrets de diversos barris. Es 
tracta dels nuclis de la Perona, el Camp de la Bota, Can Tunis, Zona Franca, 
Francisco Alegre, Cementiri Vell, Port, Roquetes, Carmel, Turó de la Rovira, 
Torre Baró, Vallbona, Santa Engràcia, Coll i avinguda Madrid.

Un decret del Ministeri de l’Habitatge del 13 de març de 1961 autoritzant la 
construcció de 12.000 habitatges per absorbir el barraquisme de Barcelona, 
xifrat en 10.000 unitats, és el precedent de nous barris com Canyelles i la 
Mina, on el Patronat Municipal de l’Habitatge hi projecta 3.500 pisos entre 
1972 i 1975.
L’activisme veïnal es fa present des de bon principi tant en els nuclis barra-
quistes com en els nous polígons construïts per a la seva eradicació. Barris 
que, en la pràctica, i per la seva manca de serveis i els seus dèficits construc-
tius, esdevenen exponents del que s’anomena barraquisme vertical.
Durant els anys setanta i vuitanta, l’actuació de les associacions de veïns en 
relació al barraquisme consisteix en acompanyar el procés de transformació 
dels barris, garantint l’habitatge i unes condicions de vida dignes. Després, 
i sobretot arran de l’aluminosi, el moviment veïnal segueix denunciant els 
peatges vigents d’una problemàtica, el barraquisme, oficialment eradicada 
però que rebrota amb els sectors més vulnerables de la nova immigració 
com a protagonistes.

Manifestació dels 
barraquistes i l’AV del 
Carmel als anys setanta, 
baixant de la carretera 
del Carmel a la zona de 
barraques de Raimon 
Casellas

La portada de l’Ideal de Can 
Tunis ironitzava sobre la 
vida a les barraques el Nadal 
de 1965
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Habitatge
La lluita per l’habitatge digne és un dels elements bàsics del treball de les 
associacions de veïns. Als anys setanta, a més del barraquisme, l’àrea de 
Barcelona tenia un parc d’habitatge popular envellit i degradat. Dels 460.000 
habitatges existents, s’estima que un 40% no tenia bany. Hi havia molt habi-
tatge d’autoconstrucció, barris vells molt degradats i falta de serveis als vells 
i nous barris d’habitatge protegit, cases barates o polígons de barraquisme 
vertical aixecats per l’Obra Sindical del Hogar o el Patronat Municipal de 
l’Habitatge.
Les associacions de veïns encapçalen les lluites per a la consecució d’un pis 
rehabilitat o nou. Significativa és la lluita contra l’Obra Sindical del Hogar. 
Aquesta pretén endossar als veïns els pisos en males condicions i força la 

creació de la coordinadora dels polígons de l’OSH, que va muntar una vaga 
de lloguers i va guanyar la reforma dels polígons.
Barcelona també creix entre promocions privades de pisos de mala qualitat 
que arriba al màxim exponent amb l’aluminosi destapada als anys noranta. 
L’ús de materials de construcció dolents que provoquen esquerdes i defectes 
de seguretat posa en evidència les complicitats entre constructors fraudu-
lents i administracions i esperona la lluita veïnal.
El moviment veïnal fa costat a veïns sotmesos a assetjament immobiliari 
i treballa activament sota la idea que la renovació urbana no s’ha de fer en 
base a l’expulsió dels habitants del barri. És per això que, contra l’especula-
ció, el moviment veïnal reivindica habitatge social i crea cooperatives veïnals. 
La bombolla immobiliària dels noranta i la seva explosió diversifiquen les 
accions veïnals per l’habitatge digne, protagonitzades també per altres mo-
viments socials, com els okupes i V de Vivenda. L’habitatge segueix sent un 
cavall de batalla ciutadà que marca processos urbanístics i lluites veïnals. 

Una publicació de l’AV 
de 9 Barris denunciava el 
deteriorament dels edificis 
de l’Obra Sindical del Hogar 
amb una portada de l’equip 
Butifarra, anys setanta 

Els veïns del Turó de la 
Peira es manifestaven a la 
plaça de Sant Jaume  per 
denunciar l’aluminosi dels 
seus habitatges

P.20



46 • QUADERNS DE CARRER

Planejament urbanístic
El 30 de març de 1974, en la seva primera actuació com a alcalde substitut 
del detestat José María de Porcioles, Enric Massó va aprovar inicialment la 
revisió del Pla Comarcal de 1953. La tramitació d’aquest instrument d’orde-
nació de l’urbanisme de Barcelona i vint-i-set municipis veïns va durar fins a 
la seva aprovació definitiva com a Pla General Metropolità (PGM), el 14 de 
juliol de 1976. I va emmarcar una batalla campal entre els interessos privats 
especulatius i el moviment veïnal, defensor dels interessos públics i d’espais 
per a zones verdes i equipaments.

Aquella revisió del planejament, formalment encara vigent, va fixar les grans 
opcions de creixement de Barcelona, els espais per fer equipaments, les 
grans infraestructures viàries i de serveis. Conscient de l’oportunitat, el mo-
viment veïnal va elaborar plans populars amb solucions a les mancances 
dels barris. La FAVB, en una exposició a la Fundació Miró, els va contraposar 
a la revisió del pla comarcal.
Aquella lluita urbana no tan sols va aixoplugar tot tipus de reivindicacions 
veïnals, sinó que va marcar l’agenda municipal de la transició: va fer caure 
Massó; va elevar la conflictivitat amb el seu substituït, Joaquim Viola, defen-
sor dels interessos dels propietaris de sòl; i va forçar la gestió progressista 
del substitut de Viola, Josep Maria Socías. Després de 1979 també va influir 
en els plans dels ajuntaments democràtics.
Aquell moment en què les associacions de veïns, amb el suport dels col·legis 
professionals, van elaborar una plataforma urbanística alternativa va forjar un 
consens sobre el model de ciutat democràtica que es va perdre entre els Jocs 
Olímpics de 1992 i el Fòrum 2004. L’especulació, requalificacions i canvis del 
PGM i la pràctica d’un urbanisme concertat que, amb vendes de sòl públic, 
ha deixat de nou la iniciativa urbanística en mans de propietaris de sòl, bancs 
i constructores, fa que el planejament encara sigui camp de batalla veïnal.

L’AV del Casc Antic va 
realitzar una exposició sobre 
el pla popular del barri

El butlletí de l’AV de Joan 
Maragall del Guinardó 
al·ludia en la seva portada 
al rebuig dels veïns al pla 
comarcal 
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Ensenyament
Les vocalies d’educació de les associacions de veïns van ser les primeres 
que es van desenvolupar i coordinar a nivell de ciutat, per tal de compartir 
experiències i formular les seves reclamacions. Als anys setanta es va tre-
ballar activament per determinar la situació de l’ensenyament a cada barri  
—dominat per acadèmies infectes i la manca d’escoles públiques—, detec-
tant mancances i reivindicant els equipaments necessaris: escoles, llars d’in-
fants i instituts.

Segons dades del Govern Civil, només entre juny i juliol de 1976 es va sol-
licitar a Barcelona permís per a trenta-quatre manifestacions, no totes auto-
ritzades. El 15% eren per reivindicacions d’escoles, només per darrera de les 
que demanaven l’amnistia (41%) i les obreres (32%) i al nivell de les de temà-
tica estrictament de barri (12%). El cert és que, durant la transició, el movi-
ment ciutadà va ser punta de llança en la lluita per l’escola pública als barris.
Es va treballar a fons per la qualitat de l’ensenyament i per la participació en 
la gestió dels centres escolars. En aquest sentit, són remarcables el nivell de 
relació de les associacions de veïns amb les organitzacions democràtiques 
de mestres i el paper que va jugar el moviment veïnal en la creació i impuls 
de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes. En molts barris, les asso-
ciacions de veïns van participar en la creació d’escoles de pedagogia demo-
cràtica, moderna i catalana, moltes de les quals es van coordinar al CEPEC i 
van acabar sent públiques.
Si els primers anys del moviment veïnal van estar farcits de lluites puntu-
als (manifestacions, tancades, classes alternatives) destinades a guanyar 
escoles una per una, denunciant edificis o barracons sense condicions i el 
mal funcionament de centres, després s’ha posat l’èmfasi en noves necessi-
tats: escoles bressol, lluita contra el fracàs escolar, la formació professional, 
d’adults i dels nous veïns immigrants, i la defensa de l’escola pública.

Els barracons i autobusos 
vells van fer el paper 
d’escoles en molts barris 
mancats de serveis bàsics

Les associacions de veïns 
van realitzar múltiples 
campanyes per exigir 
equipaments escolars

Els veïns de la Verneda 
Alta anunciaven amb pocs 
mitjans i molta imaginació 
una assemblea per 
reivindicar escoles
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Esports
En la majoria de treballs que les associacions de veïns fan inicialment als 
barris per determinar-ne les mancances, apareix la gairebé total inexistència 
d’equipaments esportius públics. Per això passa aviat al primer pla de la lluita 
veïnal la reivindicació de pistes, piscines i poliesportius. És prou significatiu 
que en el període 1976-1982 es construís un total de 151 instal·lacions de bar-
ri, que van possibilitar l’accés definitiu a la pràctica esportiva de molts veïns.

També és il·lustratiu de la importància del fet esportiu per al moviment veï-
nal que, el 1981, de les 309 vocalies existents en el centenar llarg d’associa-
cions de veïns de Barcelona, trenta-tres eren d’esport o esplai. Només les 
superaven en número les vocalies d’urbanisme (64), cultura i festes popu-
lars (42), ensenyament (40) i sanitat (33), i quedaven per sota les vocalies de 
jubilats (27), joves (21), dones (15) i premsa (10).
Al moviment veïnal no només el preocupa l’equipament esportiu, sinó tam-
bé l’esport que es fa i com es fa. La petja associativa veïnal es pot resseguir 
en determinats models de gestió associativa aplicats a algunes instal·lacions 
esportives, així com en activitats de festa major i en la implantació de les Es-
coles d’Iniciació Esportiva. Aquesta interessant experiència va néixer el 1979 
al Poble Sec de la mà de l’associació de veïns i de les AMPA per animar el 
veïnat a fer esport i va esdevenir un dels pivots de promoció de l’esport fora 
de l’horari escolar.
L’esport apareix també com a activitat reivindicativa i de lluita, ensems que 
formativa. És el cas de les Olimpíades Populars celebrades a diferents barris, 
amb una elevada participació popular associada a reivindicacions, esportives 
o no. L’anàlisi de les lluites veïnals més destacades revela que el moviment 
urbà associa reivindicacions a pràctiques esportives per aconseguir un major 
ressò social: un 10% de les lluites veïnals inclouen parcialment o totalment 
elements esportius.

Les AAVV van contribuir 
al fet esportiu amb la 
implantació de les primeres 
Escoles d’Iniciació Esportiva, 
com aquesta del districte de 
Sant Martí 

Reivindicació d’una piscina a 
Trinitat Vella
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Sanitat
El treball associatiu veïnal per millorar la qualitat de vida a partir de reivindi-
cacions urbanístiques i mediambientals —demanant zones verdes, el tanca-
ment d’indústries contaminants i la regulació d’una mobilitat més sosteni-
ble— ha tingut sempre un component de defensa de la salut. No obstant, a 
mitjans dels anys setanta el moviment veïnal va assumir amb força la reivin-
dicació i la defensa d’una sanitat pública de qualitat, amb equipaments als 

barris i propers a la gent. Una reivindicació constant que avui encarnen les 
comissions de sanitat d’una quinzena d’associacions de veïns.
El moviment veïnal ha fet bandera de la defensa d’equipaments sanitaris 
i hospitals ja existents però amenaçats de desaparició i de la demanda de 
centres de salut als barris. Així, associacions de veïns s’han mobilitzat a Bar-
celona en defensa de l’Hospital de l’Esperança, a Gràcia, del centre de Sant 
Pere Claver, al Poble Sec, i de l’Institut Mental, a Nou Barris. Els dos primers 
segueixen com a hospitals mentre que el Mental es va salvar parcialment 
de l’especulació i ha quedat com a seu d’equipaments per al districte. Més 
nombrós seria el llistat de les mobilitzacions de barri en defensa d’un ambu-
latori o centre d’atenció primària. 
Des de bon principi, les associacions de veïns van reclamar un model de 
sanitat pública de cobertura universal que assegurés la qualitat d’assistència 
i l’equitat en l’accés i les prestacions. Sota aquesta divisa, el moviment veïnal 
ha participat en l’elaboració de plans comunitaris de salut als barris i en co-
missions i consells de salut. De fet, el 1996 es va gestar a la FAVB la Comis-
sió en Defensa de la Sanitat Pública per aconseguir la reforma de l’atenció 
primària a Barcelona acabada el 2003 i la creació, amb participació veïnal, 
dels consells de salut. Amb altres organitzacions, el moviment veïnal també 
ha impulsat una plataforma en contra del copagament dels medicaments.

Cartell d’unes jornades 
veïnals de debat de cinc dies 
sobre el model sanitari

El dibuixant Cesc va 
contribuir amb aquest cartell 
a la demanda d’equipaments 
sanitaris dignes per part del 
conjunt de les vocalies de 
sanitat de Barcelona

P.24



50 • QUADERNS DE CARRER

Serveis públics
El creixement urbà de la Barcelona de postguerra fins als anys setanta es va 
caracteritzar per uns barris amb un hàbitat degradat o inexistent. Els barris 
d’autoconstrucció i els polígons de blocs van créixer sense urbanització, ni 
clavegueres, ni voreres, ni llums, ni pavimentació dels carrers. No cal ni pen-
sar en les zones verdes o els equipaments. La lluita pels serveis urbans, el 
sanejament, el clavegueram i el subministrament d’aigua corrent és, doncs, 
la primera i primordial per una vida digna al barri.

La instal·lació dels serveis urbans ha provocat històricament greus proble-
mes i molèsties. És el cas de les explosions del gas natural de 1972 a Sants, 
Sarrià i Horta, que causaren víctimes mortals i originaren accions reivindi-
catives per part de les associacions de veïns. En aquest cas, com en el de 
les grans apagades de llum del 2007, el moviment veïnal va reclamar les 
indemnitzacions per als afectats i va reivindicar normatives de seguretat en 
la implantació dels serveis urbans.
Entre aquest tipus de problemes generats pels serveis urbans cal incloure 
les lluites de barri pels drets dels afectats per grans obres públiques com el 
metro, que han provocat multitud d’esquerdes i d’afectacions. Així mateix, 
s’han fet evidents lluites per les molèsties originades per la presència de 
grans instal·lacions de serveis als barris. És el cas de Catalana de Gas a la 
Barceloneta, dels dipòsits de gas a Collserola coneguts com les pilotes de 
Porcioles, i d’alguns transformadors en diferents zones de la ciutat.
Una de les lluites per serveis més sonades a Barcelona i Catalunya va ser 
l’anomenada guerra de l’aigua. La protesta contra els impostos abusius en 
el rebut de l’aigua, alguns dels quals no hi tenien relació i feien referència a 
la gestió de residus, va generar un ampli moviment popular als anys noranta 
i una àmplia i seriosa vaga de rebuts que portà a la moratòria i la regularit-
zació de les tarifes.

La presència de la Catalana 
de Gas a la Barceloneta és 
un exemple del problemes 
que van generar alguns 
serveis urbans als barris i 
que van provocar la reacció 
del moviment veïnal

Cartell que cridava a la 
manifestació durant la 
«guerra de l’aigua», sonada 
lluita contra els impostos 
abusius que va acabar amb 
la regularització de les tarifes
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Mobilitat
El transport és un element bàsic en el funcionament d’una ciutat. Els des-
plaçaments obligats de la població fan necessari un transport públic eficient, 
econòmic i al servei dels ciutadans. No és estrany, doncs, que si pioneres 
van ser les lluites veïnals reclamant semàfors per reduir accidents i morts als 
barris, sonades hagin estat les lluites per l’arribada del metro. L’excusa de 
la gran inversió en infraestructures ha retardat l’arribada del metro als barris 
perifèrics de Barcelona fins als anys vuitanta, noranta i encara al segle xxi.

Han estat moltes les mobilitzacions veïnals per l’arribada de línies d’auto-
busos, amb segrestos sonats de vehicles inclosos, i per la implantació de 
microbusos adequats a les característiques dels barris. El moviment veïnal 
ha participat igualment en la reintroducció del tramvia a Barcelona des de 
1997 i ha estat pioner en reclamar-ne la interconnexió per la Diagonal.
Una constant és la demanda veïnal d’ajustar les tarifes: la reclamació de més 
transport públic i més econòmic es va concretar en una protesta massiva el 
4 de març de 1993, quan 150.000 persones van utilitzar metro i autobusos 
sense pagar, convocades per la Plataforma en Defensa del Transport Públic 
que, entre d’altres, va impulsar la FAVB. En aquesta 
línia cal destacar també la reivindicació veïnal de mi-
llora de les Rodalies de Renfe i la participació de la 
FAVB en la gran manifestació contra el caos de les 
infraestructures ferroviàries de desembre del 2007.
Altres fites de la lluita veïnal són la campanya per la 
gratuïtat del Tercer Cinturó, l’oposició als túnels de 
Tabasa a Collserola (que es manté per al túnel d’Hor-
ta) i la reserva de pas per al transport públic a les 
rondes. Les associacions de veïns plantegen plans 
de mobilitat per als barris i debaten democratitzar 
l’ús de l’espai públic, en una convivència entre for-
mes de mobilitat que redueixin l’ús i abús del cotxe 
privat i potenciïn el transport públic i mitjans com 
la bicicleta.

Molts barris de Barcelona 
van tenir una lluita 
continuada per aconseguir 
semàfors que permetessin 
moure’s amb seguretat i 
sense accidents

La reivindicació de l’arribada 
del metro va ser constant 
en barris amb dèficits de 
transport públic

A banda de les lluites 
concretes pel transport 
públic, el moviment veïnal 
sempre s’ha plantejat a fons 
el debat sobre el model de 
mobilitat
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Sostenibilitat
La lluita pels espais lliures ha centrat l’atenció i activitat de les associacions 
de veïns des dels seus orígens. La vida d’una ciutat sostenible passa per la 
defensa, obtenció i manteniment dels seus grans espais lliures i públics. És 
el cas de Barcelona amb les platges, Montjuïc i Collserola. Han estat també 
molt importants per al moviment veïnal la reivindicació i consecució d’es-
pais lliures a l’interior de la ciutat i dels barris, a través de la recuperació 
d’espais privats per dedicar-los a zones verdes, i així s’ha aconseguit una 
xarxa de places i parcs urbans.

La lluita per les zones verdes 
en una ciutat atapeïda, com 
molt bé explicava la portada 
de la revista de l’AV de les 
Corts, s’ha hagut de guanyar 
pas a pas i reivindicació rere 
reivindicació

El moviment contra l’energia 
nuclear dels anys setanta 
va calar també entre les 
associacions de veïns

El moviment veïnal ha donat suport a grans campanyes ecopacifistes, com 
«Nuclears, no gràcies», «No a l’OTAN», «No a la guerra» i la lluita contra 
els aliments transgènics, però l’activitat dels veïns en defensa d’una ciutat 
sostenible ha passat també per la superació dels sorolls, de la contaminació, 
i per la racionalització de la recollida i reutilització dels residus urbans. Així, 
el moviment veïnal s’ha oposat a la incineració en plantes com la projectada 
a la Zona Franca. També cal remarcar el paper del moviment veïnal en la 
constitució, als anys noranta, de la Plataforma Barcelona Estalvia Energia, 
que va forçar una audiència pública sobre sostenibilitat i va obrir el camí urbà 
a les energies alternatives i als programes d’Agenda 21.
Un capítol d’activitat important als barris és la lluita contra la perjudicial 
instal·lació d’elements tècnics lligats a les noves tecnologies, com les ante-
nes de telefonia. Es demana una normativa clara i generar un debat públic en 
condicions d’igualtat amb els grans operadors. És la transposició al segle xxi 
de les persistents lluites veïnals contra les línies d’alta tensió en molts barris. 
Encara que la seva presència sigui incompatible amb zones d’habitatge, la 
manca de rigor i l’abús de poder les ha mantingudes, per bé que la pressió 
dels veïns ha obligat les administracions a pactar la seva substitució per 
altres sistemes compatibles, com les línies soterrades.
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Detornada
a laCiutadella

SILVIA HINOJOSA
Barcelona

Els polítics són un reflex de la seva
època. Fa quaranta anys, els 135 di-
putats–noméssetdonesentreells–
que van obtenir representació en
les primeres eleccions del Parla-
ment restablert, sentien la relle-
vància del moment històric, però
tambéerenconscientsdelques’es-
perava d’ells: que fossin capaços
d’arribar a acords per tornar a en-
gegar la institució.Unsveniende la
clandestinitat política i altres de la
vida civil, peròmolt pocs entre ells
havien estat abans càrrecs electes.
Tresdelsdiputatsquevanestrenar
el seu escó en la primera sessió del
Parlament,el10d’abrildel1980,re-
corden aquí com van ser aquells
primers anysde la tornada al Palau
de laCiutadella.
“Vam començar amb una sensa-

ció d’enorme responsabilitat i or-
gull perquè era recuperar la màxi-
ma institució d’autogovern de Ca-
talunya des de la república i, per
tant, ambmolta il·lusió també”, re-
corda el socialista Higini Clotas,
que va ser diputat per Barcelona
del 1980al2012.
Amb l’emoció, la majoria com-

partien tambéungrandesconeixe-
ment i falta d’experiència sobre els
procediments parlamentaris, amb
l’excepció d’alguns diputats, en-
torn d’una desena, que venien del
Congrés.Lasevaexperiènciahavia
estat d’un parell d’anys, però d’al-
guna manera van il·lustrar el camí
delaresta.Entreaquests,Clotasre-
cordaelqueaquellmateixanyseria
elegit president de la Generalitat,
Jordi Pujol; Joan Reventós, presi-
dentdelParlamententreel1995iel
1999; Macià Alavedra o Eduardo
MartínToval.
“Tot ens venia de nou, sobretot

alsquehavíemestata lapresó,enla
clandestinitat i lluitant i alhora tot
ens semblava molt solemne –asse-
gura Ramon Espasa, que va ser di-
putat per Barcelona del PSUC en-
treel 1980 iel 1986–.Teniruna ins-
titució imposava, però era molt
satisfactori poder fer a la llum del
dia el quehavíemestat fent als car-
rers i a les nits, quan tiràvem fulls
volants”.
Espasa recorda d’aquella època

que“larelacióentreelsdiputatsera
molt bona en general”. En aquells
anys,elconsensvaserclaupertirar
endavant la institució, ja que calia
començar de zero. “No tot es feia
per unanimitat, però les coses im-
portants, sí. El consens va funcio-
nar. Una de les lleis més rellevants
que ha fet el Parlament va ser la de
la Normalització Lingüística del
1983,queesvaaprovarperunaàm-
pliamajoria i això que era un tema
complex”, subratllaEspasa.
“Era un Parlament d’il·lusió, per

la recuperació de les nostres insti-
tucions, tot i queenaquellmoment
vaigsentirelpesde laresponsabili-
tat –recorda Trinitat Neras, dipu-
tada per Girona de CiU del 1980 al
2003–. Ho vam fer tot des de zero,
però era molt diferent de com és
ara. Tothom defensava les seves
ideesambmoltacorrecció, isialgu-
navegada les coses anavenunami-
ca més enllà del que havien d’anar
dins de l’hemicicle, anaves al bar i
prenies un cafè junts. No sé si hau-
ria aguantat la política que hi ha
ara”.
“Es discutia amb la fermesa i la

contundència amb què era neces-
sari per defensar les teves posici-
ons, però la relació personal entre
els diputats, tant els que ens conei-
xíem com els que no, era d’unmés
que notable respecte i cordialitat

Tres diputats
que es van

estrenar l’abril del
1980 al Parlament

restablert
recorden com era
llavors la política

EL EPO TATGE

–coincideixHiginiClotas–iaixòva
marcarbonapartdelstreballsinici-
alsdelParlament”.
El primer era aprovar el regla-

mentde laCambra,queesva inspi-
rar enel delCongrésdelsDiputats,
i a un nivell inferior en els d’altres
cambres legislatives, com el Bun-
destag alemany, assenyala l’exdi-
putat socialista. A partir d’aquí, es
vanposara treballaren les lleisque
haviend’armarl’estructurainstitu-
cionaldelpaís.Ambesforç i renún-
ciesde tots,peraconseguiracords.
“Tot es feia ambmolta correcció

i molt respecte. D’abans a ara és la
nit i el dia –subratlla Ramon Espa-
sa–.Emfamoltíssimapenaveureel
nivell, el to i les ocurrències en di-
putats de tot l’espectrepolític, això
dels últims tres o quatre anys és la-
mentable”.
Trinitat Neras coincideix en la

necessitat de rescatar aquell espe-
rit. Tot i que no li agrada parlar
d’uns nous pactes de la Moncloa
per a l’etapa de reconstrucció eco-
nòmicadesprésde la crisi sanitària
delaCovid-19–“emsemblaunaco-
sa del passat”, assegura–. “El que
està passant ara és molt greu i tots
elspartitshandeposarsentitcomú
i estar a l’altura de la situació. Als
anys vuitanta enteníem que calia
renunciar a coses per arribar a
acords”, subratlla.
Hihaviaesperitdeconsens,però

comésnatural l’oposició funciona-
va a ple rendiment. L’octubre del
1982, el grup parlamentari del
PSUC va presentar la primeramo-
ció de censura a Pujol, amb l’inde-
pendent Josep Benet com a candi-
dat. “La vam presentar en nomdel
catalanisme popular i la vam per-
dre,peròvamfer la feina–subratlla
Ramon Espasa–. La manera bona
de fer oposició és, si n’ets capaç,
oferir unprogramaalternatiu i dir-
li a la gent no només que el que go-
verna ho està fent malament sinó
què faries tu.Això comacriteri ge-
neral”.
El Parlament restablert va apro-

var el junydel 1980 la sevaprimera
llei, per la qual declarava l’Onze de
Setembre la festanacionaldeCata-
lunya, iniciativa que va obtenir el
suport unànime de la Cambra. En
aquella primera legislatura es van
celebrar 83 plens i es van aprovar
78 lleis.

RAMON ESPASA

Elspartitshan
d’estara l’altura,en
aquellsanysérem
capaçosderenunciarper
arribaraunconsens”

L’oposició ha
d’oferir, si en té, un
programa alternatiu,
no només dir com ho fa
demalament el govern”

“

“

Es discutia
amb tota la fermesa
necessària, però la
relació entre tots era de
respecte i cordialitat”

“

TRINITAT NERAS

HIGINI CLOTAS

PARLAMENT DE CATALUNYA

Vista parcial del ple inaugural del Parlament l’abril del 1980
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Sessió inaugural del Parlament, el 10 d’abril del 1980, que aquell dia va presidir Josep Tarradellas

Quaranta anys del primer Parlament de la democràcia
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Jorge Carrión

LaCovid-19 i
les llibreries

Aquest 23 d’abril serà elmés es-
trany de les nostres vides. Si
algú pensa a recórrer a la mis-
satgeria per obtenir un llibre,

es pot fer aquesta pregunta abans de fer
clic: realmentvull recordarqueemvaar-
ribar a través d’un home amb guants i
màscara que es veia obligat a posar en
perill la seva salut a canvi d’un soumise-
rable? La meva resposta va ser no i per
això ja he comprat elsmeus llibres direc-
tament a les meves llibreries de capçale-
ra. Els recolliré així que acabi el confina-
ment. Intueixo que sempre recordaré
aquest moment, igual que sempre recor-
daré la primera vegada que vam tornar a
anar al parc, a la biblioteca o a la platja.
Amb les llibreries tancades permotius

de causa major, tots els agents de la in-
dústria del llibre ens han recordat com
en són d’importants. Lesmillors iniciati-
ves de suport als llibreters han estat les
d’editorials que destinen fins al 35% de
l’import de la compra a la seva pàgina
web a la llibreria que triïs. Menys encer-
tats han estat els projectes #Llibreries-
Obertes, de l’estudi de disseny Morten-
sen i el grup editorial Som, i #YoApoyo-
ALasLibrerías, de Penguin Random
House, perquè cap dels dos dona suport
directament a les llibreries ni als webs
que millor les defensen, com Libelista i
Todostuslibros. Han privilegiat els seus
interessos per sobre dels de tots.
A l’hora de la veritat –que és la

d’aquesta pandèmia–, ni les grans em-
preses ni els màxims responsables de la
política cultural no estan sabent estar a
l’altura de les circumstàncies. Em temo
que tampoc les mateixes llibreries, que

no s’estan unint ni tan sols en aquests
temps en què la seva existència està real-
ment amenaçada. Algunes envien llibres
a domicili i d’altres no; algunes es conti-
nuen comunicant amb la seva comunitat
a travésd’Instagramohandigitalitzat els
seus cursos gràcies a Zoom, com la ma-
drilenya Rafael Alberti o la barcelonina
Nollegiu, tantes no; unes quantes s’han
atrevit a llançar un micromecenatge,
com 80 Mundos d’Alacant, o han anun-
ciat una campanya de recerca de socis,
com Caótica de Sevilla, per obtenir fons
que ajudin a la supervivència, però la im-
mensa majoria no ho han fet.
Les agències de comunicació que uti-

litzen a les seves campanyes la paraula
llibreria ho tenen molt clar: es tracta
d’unamarca excel·lent. En elmoment en
quèvincules la teva campanyaamb lapa-
raula llibreria actives la recepció emoci-
onal demoltíssimes persones, reps auto-
màticament l’atenciódelsmitjans i de les
xarxes socials. Les llibreries, que són pa-
trimoni, també són viralitat.
En aquests moments en què les tro-

bem a faltar milions de lectors aïllats i
emmascarats, que hem trobat idees, eva-
sió i sobretot consol en els nostres exces-
sius llibres, les llibreries han de reaccio-
nar amb urgència. Prendre consciència
del seu prestigi, del seu poder. Fer valer
la seva marca i el seu relat. Es juguen el
seu futur, que en gran manera és també
el nostre.

Ni les grans empreses ni
els màxims responsables de
la política cultural no estan
sabent estar a l’altura

Una revolta popular a Barcelona el 1820 va saquejar els arxius del sant ofici
i la documentació llançada al carrer avui es conserva als Estats Units

Assalt a la Inquisició
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Fa dos-cents anys, la ciutat
de Barcelona va viure una
revolta popular que va aca-
bar amb l’assalt al Palau de
la Inquisició, que es troba-

va al que avui és el carrer dels Comtes,
al barriGòtic. Va ser una explosió d’ira
revolucionària com la que més tard va
donar peu a la crema de convents del
1835, la Setmana Tràgica del 1909 o la
violència anticlerical del 1936.
L’escriptorRossendLlates en les se-

ves memòries diu que els seus besavis
li havien relatat l’assalt al casal de la
Inquisició el 1820: “Llançaren al car-
rer els instruments de tortura i els cre-
maren, tot plegat amb els mobles i els
documents arxivats a la terrible man-
sió. D’aquell acte avui ningú no se’n
recorda; però llavors feu un gran tro
pel que significava”. I ara aprofitant el
bicentenari, que es va escaure el 10 de
març, es recupera aquest episodi grà-
cies a un llibre col·lectiu titulatUn dia
de fúria (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat) que, coordinat per Fran-
ces Luttikhuizen, n’explica detalls
desconeguts i el seu context. I un dels
aspectes més sorprenents és que bona
part dels documents llançats al carrer
pelsmanifestants van acabar en un ar-
xiu de Boston, primer, i actualment a
Pennsilvània. Allà es poden consultar
avui les recopilacions dels procedi-
ments i les investigacions del Tribunal
Inquisitorial, amb les narracions dels
empresonats als calabossos i les tortu-
res. Així doncs, per conèixer la crònica
del Sant Ofici cal anar als Estats Units.
Va ser la crisi de la monarquia abso-

luta, afegida a una situació econòmica
difícil, el que va propiciar que a princi-
pis del 1820 es comencessin a tancar
fàbriques a causa de la inestabilitat po-
lítica. A Barcelona, hi havia tanta gent
sense feina que les autoritats van ha-
ver de recórrer a la caritat. I per evitar
més problemes van enviar els presos
cap a Mallorca i Cartagena. El 10 de

març la gent va sortir al carrer a diver-
ses ciutats i va obligar el rei FerranVII
i els militars a acatar la Constitució
sorgida de les Corts de Cadis, i va for-
çar el nomenament d’un nou capità
general. Alguns cronistes parlen de
20.000 persones al carrer. Els mani-
festants es dirigiren cap el bisbat però
allà el governador pogué impedir l’as-
salt, i aleshores es dirigiren cap a l’edi-
fici de la Inquisició, veritable símbol
de la repressió. Van forçar les portes i
ho destrossaren tot. Els que eren dins
l’edifici van fugir pel carrer del darre-
ra. I la multitud no només va deixar
anar alguns presos que hi estaven tan-
cats, a punt de ser interrogats, sinó que
també va alliberar tots els papers i do-
cuments que va trobar, llançant-los
per les finestres. Tal com va escriure
un comerciant anomenat Josep Bru-

fau, “allà es va desfogar el poble”.
Però a partir d’aquell moment co-

mença una altra història ben rocam-
bolesca. Andrew Thorndike, un jove
de New Hampshire que havia creat
una empresa d’exportació amb Ri-
chardMcCall, consol americà aBarce-
lona, es trobava a la ciutat aquell 10 de
març i va recollir fins a trenta caixes
de documents que les masses enfu-
rismades havien abocat per les fines-
tres del palau i les va fer arribar a la
seva família, a Boston. Els documents,
segons que ara explica Frances Lut-
tikhuizen, doctora en Filologia An-
glogermànica per la UB, anaven des
del 1532 fins al 1818 i principalment
eren processos contra el dogma ca-
tòlic, genealogies per provar la neteja
de sang i papers relacionats amb les
disputes civils.

Vuit anys després es publicava ja a
Boston el llibre Records of the Spanish
Inquisition, de Samuel Kettell, que re-
cull una part dels processos de la In-
quisició conservats en aquest fons.
Uns anys després es va iniciar un

moviment anticatòlic als Estats Units
que va començar precisament a Bos-
ton. L’11 d’agost del 1834 un grup de
manifestants va assaltar i saquejar un
convent de monges ursulines en
aquesta ciutat. Aquests disturbis es
van estendre i van inspirar un nou gè-
nere literari conegut com a convent
horror stories, una mena de subgènere
de la novel·la gòtica. L’escriptora Ma-
ria Monk va vendre tres-cents mil
exemplars amb un relat ple de des-
cripcions fantasioses de luxúria i as-
sassinats en un convent.

L’any 1840 un fill de Thorndike va
fer donació dels documents a l’Ameri-
can Philosophical Society a Filadèlfia.
I van restar allà fins que al 1962 van ser
traslladats a la Universitat de Pennsil-
vània, on han pogut ser consultats per
Luttikhuizen. I és ella qui, com a con-
clusió d’aquest volum, afirma que pot-
ser un procés “contra unes persones
per haver menjat cansalada en dia de
precepte, o haver blasfemat, o per ser
protestants, o per practicar l’ocultis-
me no té importància, però els docu-
ments recollits per Andrew Thorndi-
ke el 10 de març del 1820 formen part
de la memòria històrica de Catalunya.
Són testimoni d’una època d’una terri-
ble repressió”.
I com assenyala també el periodista

i cronistaLluís Permanyer en el pròleg
d’aquest llibre, “sembla mentida que
un fet tan simbòlic i representatiu dels
barcelonins que lluitaven per la lliber-
tat i contra l’opressió nomereixés una
atenció més afinada”. Permanyer es-
menta, a tall d’exemple de l’actitud del
Sant Ofici envers les autoritats catala-
nes, que fraAlonso de la Espina, el pri-
mer inquisidor imposat a la Corona
d’Aragó, quan va arribar a Barcelona,
“va entrar a cavall a la catedral per di-
positar el sabre al peu del sagrari”.

LV

Gravat d’Hippolyte Lecomte del 1820 sobre l’assalt del Palau de la Inquisició de Barcelona

Unnord-americàqueera
aBarcelonael1820va
recollir isalvarelspapers
delsprocessos inquisitorials
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Cautivas en libertad: memoria de una generación política femenina 
 
La salida de prisión de miles de mujeres republicanas represaliadas por el franquismo 
fue acompañado en multitud de ocasiones con el destierro, la pobreza y el más 
absoluto de los silencios y olvidos. Los testimonios recogidos por Tomasa Cuevas y 
las investigaciones de Ricard Vinyes permiten recuperar sus historias de vida.   
 
 
La presa política del franquismo María Salvo había sido una de las protagonistas de la histórica huelga de 
hambre de las presas políticas en Segovia en 1949. Estaba presa desde 1941, cuando fue condenada bajo la 
acusación de haber conspirado contra la seguridad interior del Estado. No sería hasta un 16 de abril de 1957, 
hace ahora 63 años, cuando salió de prisión en libertad condicional. Era Jueves Santo. Tenía 36 años y 
llevaba desde los 21 en prisión. Las ex-presas Consuelo Claudín y Consuelo Alonso la recibieron en la 
puerta. 
"Lo difícil fue adaptarse a un nuevo mundo. Había perdido el hábito de comer con cuchillo y tenedor; no sabía 
el valor de la moneda en curso. Todo me resultaba diferente, incluso la conversación con mi familia y los 
amigos más próximos. Era como si entre nosotros existe un muro que yo tenía que derribar poco a poco", 
señaló Salvo a Público.  
Pero llamar libertad a lo que había recibido María Salvo aquel Jueves Santo de 1957 era mucho decir. La 
presa política, como otras y otros miles de represaliadas republicanos, había sido desterrada. No tenía un 
lugar al que volver. Tampoco tardaría mucho en descubrir —tal y como relata el catedrático de la Universidad 
de Barcelona Ricard Vinyes— que su antigua pareja había construido un hogar en 
el exilio mejicano, que su propia familia había cambiado, "o que quizá había 
cambiado ella porque no pertenecía al nuevo mundo en que vivía". Y tampoco tardaría en comprobar que 
hablar de la prisión resultaba incómodo, cuando no incomprensible para la gente que le rodeaba. Era una 
especie en extinción en la nueva España franquista.  
El caso de María Salvo no es excepcional. Sólo en 1943 llegaron a Barcelona 318 ex-presas políticas que 
habían sido desterradas de sus lugares de origen. Así lo establecía la legislación penitenciaria franquista con 
el fin de "evitar que su presencia reavive el dolor de quienes ofendió" e "impedir la reincidencia del liberto a 
restablecer conexiones con amistades que impedirían completar su rehabilitación".  
Se ha escrito mucho de la estancia de las presas políticas en prisión. No tanto de qué sucedió con sus vidas 
una vez recuperaron una libertad que no era tal. Lejos de sus casas, con maridos fusilados, hijos robados, 
pobreza extrema y con la total certeza de que la dictadura franquista continuaría su labor de destrucción de 
su biografía e identidad política que había iniciado años atrás con sus detenciones, encarcelamientos y largas 
condenas.  
"Nadie te pregunta por tu vida después de la cárcel y es, sin duda, uno de los periodos más duros. No es que 
te acostumbres a la cárcel, uno nunca se puede acostumbrar a eso, pero allí dentro no te sentías sola, y fuera 
sí", narró Salvo en el libro El daño y la memoria, de Vinyes. 
Las presas políticas del franquismo habían construido en las cárceles auténticas comunidades de resistencia. 
Desde las celdas habían luchado por mantener su identidad de presas políticas que la dictadura les negaba. 
Se habían mantenido organizadas, se habían formado políticamente y habían plantado cara al régimen desde 
sus cárceles. Concha Carretero, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas, explicó por qué "la calle 
era peor" que la prisión. "No podías decir cómo pensabas. Mi hija Berta, por ejemplo, le dieron una beca para 
estudiar, pero como yo era comunista pues se la quitaban". La también ex-presa política Angustia 
Martínez señalaba en el documental Presas de Franco que "la vida en la calle no era mejor". "¿Sales de la 
cárcel y qué haces? Necesitas para todo un informe de La Falange, de la Iglesia o del portero de la casa en la 
que vives en el caso de Madrid". 
Tomasa Cuevas explicó ese sentimiento generalizado de las presas políticas que habían recuperado una 
teórica libertad de la siguiente manera: "Con todo lo grave que es estar en la cárcel algunas decían: ‘Se está 
mejor allí que sufriendo esta vejación social en la calle, desterrados, sin familia y sin hogar’. Dormían como 
podían en los portales, por cualquier sitio".  
El caso de María Salvo no fue diferente al resto. Además, cada poco sufría graves hemorragias hasta que un 
médico descubrió que Salvo tenía los ovarios destrozados, la matriz aplastada y el riñón dañado. Eran las 
consecuencias de las torturas que había sufrido en la Dirección General de Seguridad, diecisiete años antes. 
La solución fue la extirpación y la siguiente consecuencia no poder tener hijos. "A Tomasa Cuevas le 
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rompieron las cervicales y la cadera; yo sólo fui una de tantas maltratadas", señaló a Público cuando fue 
preguntada por las torturas que sufrió. 
El catedrático Ricard Vinyes explica que María Salvo y la mayoría de aquellas mujeres que habían sido 
detenidas y encarceladas por su defensa de la II República no volvieron a ejercer una acción política 
clandestina activa ni tampoco ocuparon ningún tipo de responsabilidad política en las estructuras de sus 
respectivas organizaciones y el reducido número de ellas que prosiguió en contacto con su organización y 
actuó, lo hizo en tareas de mantenimiento logístico y sin capacidad de decisión política.  
"Esas tareas logísticas eran sin duda esenciales para mantener a salvo la actividad política, al fin y al cabo 
deberíamos admitir que la actividad clandestina eficaz tiene tanto de burocrática como de épica. Y aunque la 
logística burocrática pueda ser exaltada como imprescindible y heroica en los grandes discursos 
conmemorativos y laudatorios realizados con posterioridad, en los que se apela repetidamente a "la-tarea-
callada-e-imprescindible-de-las-mujeres", en realidad conllevó un retroceso, y me atrevería a decir que 
sucedió con todas ellas".  
De hecho, Vinyes también recoge cómo algunas excarceladas, como Carme Cases del PSUC, expresaron 
una "matizada incomodidad por la opción discriminatoria de su organización a favor de sus compañeros 
cuando deseaban incorporarse a las tareas políticas de la acción clandestina".  
La consecuencia de esta serie de factores fue "el hundimiento de una generación política femenina". "El 
beneficio de su experiencia, el sentido de su ruptura, la capacidad de la generación republicana para 
sobrevivir, su capital moral e histórico, la vivencia del dolor causado por el fascismo, quedó en suspenso 
durante décadas. La verdad de su brutalidad murió con ellas a medida que desaparecían mientras el país 
seguía su propio cauce, alcanzaba la democracia y nadie con autoridad política preguntaba sobre la 
procedencia de las libertades instauradas desde las elecciones generales de 1977 y la Constitución de 
1978".  
No sería hasta mucho más adelante cuando la sociedad comenzó a escuchar los testimonios de estas 
mujeres. Tendrían que pasar décadas hasta ese momento y el impulsor del proceso no fue la propia 
democracia interesada en recuperar las vivencias de los que habían luchado y sufrido contra la dictadura. 
Fueron las propias presas. En concreto, fue Tomasa Cuevas, quien se recorrió el país con su grabadora 
durante cuatro años recuperando los testimonios de las que habían sido sus compañeras de lucha en las 
cárceles franquistas. Sus testimonios fueron publicados entre 1982 y 1986. Pero entonces casi nadie quiso 
escuchar tampoco.  
La ex-presa política Maria del Carmen Cuesta describe en este libro de Cuevas la sensación de que la 
democracia también les había robado ese papel, el de testimonios de la barbarie franquista. La reflexión 
surge a raíz de visionar la película Farenheit 451, basada en la novela de idéntico nombre en la que se narra 
una distopía en la que los libros están prohibidos, existen funcionarios que queman cualquiera que 
encuentren y donde la resistencia consiste en memorizar y compartir las mejores obras de la literatura.  
"Pensé que éramos cientos, más que cientos, miles de mujeres que, como en esa película guardábamos 
también en nuestras mentes unos profundos testimonios; unos testimonios que también esperábamos 
confiadamente que pudieran salir en un momento determinado y poder llenar todas las páginas de la historia. 
Hace exactamente cuatro semanas que pusieron la película en TVE y pensé que cuando la vi por primera vez 
teníamos una mordaza tremenda que nos impedía que todos esos testimonios saliesen a la luz. Pero cuando 
vi ahora esa película, la vergüenza, la impotencia y el dolor me consumían más aún porque no era una 
mordaza, era una imponente losa que pesaba sobre nosotros, que parecía imposible de levantar, que esta 
losa pudiera ser la llamada 'estrategia política', una especie de vergüenza colectiva, (...) que presionasen para 
que no se hablase demasiado de la Guerra Civil y represiones subsiguientes".  
Sus relatos, sus testimonios, en cambio, siguen vivos en la actualidad. Los escritos de Juana Doña, las 
memorias de Neus Català, de Mercedes Núñez o los testimonios recogidos por Tomasa Cuevas. María Salvo, 
de hecho, todavía vive. Tiene 99 años. Hace unos años, preguntada por la Universidad de Barcelona por el 
mensaje que le gustaría dejar a las futuras generaciones,contestaba que hay que luchar por los derechos de 
la clase desvalida "para que haya igualdad y todos puedan tener la oportunidad de escoger su camino". "En 
todas partes se puede luchar para que mejore la clase que no tiene nada frente a los que tienen mucho. La 
lucha no se acaba nunca", sentenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.publico.es/politica/cautivas-libertad-memoria-generacion-politica-femenina.html	
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LA CRISI DEL COVID-19  

Tinc la família a Equador  

Juan Palmero 
Cornellà de Llobregat 

Som una família de sis mem-
bres de Cornellà de Llobregat. 
L’1 de març, la meva dona se’n 
va anar a Guayaquil amb els 
meus quatre fills, de 8 mesos, 4, 
6 i 8 anys, a conèixer els seus 
avis materns, cosins, oncles i al-
tres familiars. Enmig d’aquest 
viatge agradable es va aprovar 
l’estat d’alarma. Iberia ens va 
cancel·lar el viatge de tornada; 
la meva dona va anar al conso-
lat d’Espanya a Guayaquil i està 
tancat. Truquem sense parar i 
no contesten; per fi vaig trobar 
un correu del consolat i em 
vaig dirigir a ells, però només 
vaig rebre una resposta au-
tomàtica. No sabem res més, la 
cosa està complicada a tot 
arreu, però a l’Equador la sani-
tat no és com al nostre país. Els 
diners per continuar enviant se 
m’acaben. Aquest havia de ser 
un viatge de plaer, per al qual 
vam estalviar amb molt esforç, 
i ara ens sentim abandonats. 

Veïns molestos 

M. Carmen Miril 
Barcelona 

No tots els veïns es comporten 
adequadament i sense moles-
tar en el seu confinament. Tinc 
uns veïns joves i ell es dedica a 
fer classes online de gimnàstica 
cada dia entre les sis de la tarda 
i les vuit del vespre. Això no se-
ria un problema si no fos per-
què és una finca de 60 veïns 
amb dues escales, i el seu, un 
cinquè pis que afronta amb el 
meu. Cada tarda, amb la seva 
música al màxim i amb el seu 
micro; cada vegada que es po - 
sa a saltar, es poden imaginar 
com et posa el cap. Primer vam 
dir: «Va, com que són 15 dies...», 
però aquesta situació no sem-
bla tenir final. El pitjor és que 
diu que ell a casa seva fa el que 
li dona la gana. 

Complicitat  

Fernando Arméstar 
Barcelona 

La lluita contra la infecció per 
coronavirus està afectant molts 
aspectes de les nostres vides i  
això no és diferent per als tre-ba-
lladors del sector sanitari. Les 
persones que formem part 
d’aquest sector ens hem hagut 

d’enfrontar i exposar a malalti-
es contagioses des de sempre. 
Però això no significa que si-
guem diferents dels altres. For-
mem part d’un nucli familiar i 
patim com qualsevol persona, 
cosa que de vegades s’oblida. 
Ara més que mai necessitem ser 
compresos. Molt sovint, el ciuta-
dà corrent intenta culpabilitzar 
el professional sanitari pels pro-
blemes que ocasionen les malal-
ties i no som conscients dels lí-
mits que té la ciència mèdica. 
Aquesta infecció és un exemple 
clar de les nostres carències en 
l’abordatge de les malalties. En 
aquests moments tan difícils 
necessitem la complicitat de la 
població i segurament l’educa-
ció en salut és imprescindible 
per a tots els ciutadans. Amb ai-
xò tots podríem contribuir a la 
lluita contra les malalties. 

El futbol, a la trinxera  

Sonia Benedé 
Barcelona 

Indemne fins avui davant de 
qualsevol crisi, el món del fut-
bol ha viscut aliè a les repercus-
sions econòmiques i, per tant, 
socials que han produït. Con-
tràriament a qualsevol lògica, 
la gran recessió del 2008, que 
va generar a nivell mundial 
una crisi creditícia-hipotecària 
i de confiança en els mercats, 
tampoc va afectar aquesta casta 
intocable. No obstant, els into-
cables s’han vist sorpresos per 
una crisi, la del coronavirus, 
que no fa diferències de cap ti-
pus i que, per primera vegada, 
cridarà el món del futbol a les 
trinxeres amb l’obligació de 
lluitar com un més per aconse-
guir un futur millor. 

Ocupes de mudança  

Carlos Corbacho 
Sant Boi de Llobregat 

Visc a Sant Boi de Llobregat i el 
7 d’abril uns ocupes van entrar 
en un pis de la meva comuni-
tat. Ara els que van ocupar la vi-
venda ja no hi són; n’hi ha d’al-
tres que van fer la mudança 
amb una furgoneta. Van por-
tar-hi fins i tot la nevera. Pel 
que sembla, ells poden circular 
i canviar de domicili amb tota 
impunitat. Deu ser que les lleis 
relatives a l’ocupació prevalen 
sobre les de sanitat. Soc as-
màtic i el meu veí té una malal-
tia molt greu, i estem en estat 
d’alerta. Abans teníem un en-
torn estable i controlat. Ara, in-
controlat i en perill.

hi havia una gran biblioteca i 
mitjans per cultivar la seva afició 
a la música i a les arts plàstiques. 
No obstant, María Teresa va mos-
trar, com Amparo, inclinació en-
vers una ocupació tan masculina 
llavors com la medicina: la cièn-
cia. Va estudiar Farmàcia per sa-
tisfer els desitjos familiars, però 
alhora va fer Química, la seva 
autèntica vocació. Al finalitzar les 
dues carreres brillantment, va co-
mençar a treballar com a investi-
gadora en l’acabat d’inaugurar 
centre Rockefeller sota la direcció 
del gran químic Enrique Moles. 

Ni Amparo ni María Teresa 
van tenir cabuda en l’Espanya 
monocolor que va emergir des-
prés de la guerra civil. La prime-

ra va passar la frontera francesa 
el 1939 i va viure al sud de 
França la resta de la seva vida 
ajudant exiliats i malalts. Quan 
als anys 60 va emmalaltir greu-
ment, les seves germanes es van 
negar a rebre a casa seva una roja, 
de manera que va poder complir 
el seu últim desig de morir a Es-
panya.  

María Teresa no va poder esca-
par de l’horror de les presons de 
dones de Ventas i d’Àvila durant 
els primers anys de la postguerra, 
però aquesta traumà tica expe-

A
mparo (foto), 
la filla gran 
del sergent del 
cigró José 

Poch, nascuda a Sara-
gossa el 1902, va sortir 
rebel. Per això, tot i que 
es va sotmetre als de-
sitjos paterns i va estu-
diar magisteri, al fina-
litzar-lo, va fer medici-
na, ocupació que se-
gons el seu pare no era 
tasca de dones. Després 
de llicenciar-se amb les 
millors qualificacions 
de la seva promoció, no 
es va limitar a ajudar els 
malalts com exigia el 
ju rament hipocràtic, si-
nó que va intentar aju-
dar tots els que patien 
injustícies, especialment els 
obrers i les dones. Veient la ne-
cessitat de controlar la natali-
tat, va ser una pionera en la 
implantació del mètode Ogino 
a Espanya i va tractar les malal-
ties ve nèries, usualment trans-
meses pels homes a les seves 
sofertes dones. Va simultanie-
jar la pràctica de la medicina 
amb una prolífica carrera com 
a escriptora que va incloure as-
sajos com Cartilla de consejos a las 
madresi La vida sexual de la mujer, i 
una novel·la autobiogràfica titu-
lada Amor, poesía y artículos en 
defensa de los derechos de las 
mujeres. El 1934 es va traslladar 
a  Madrid, on va treballar com a 
metge a la  Mutua de la Confede-
ración Nacional de Trabajadores 
(CNT). Conscient que els drets de 
les dones no es defensaven bé en 
les organitzacions sindicals, es 
va afiliar a la Federación de 
 Mujeres Libres (FML) i va fundar, 
juntament amb Mercedes Co-
maposada i Lucía Sánchez Sa-
ornil, la revista Mujeres libres, en 
la qual donava consells  mèdics 
en la secció Sanatorio del optimis-
mo com a Doctora Salud Alegre. En 
aquesta revista va  publicar tam-
bé un Elogio del amor libre, perquè 
estava convençuda que a l’amor 
no se li podien posar brides. 

Els inicis de la vida de  
María Teresa Toral, una altra roja 
 nascuda a Madrid a comen -
çaments del segle XX, van ser 
molt diferents dels d’Amparo 
Poch, perquè a la casa  
familiar –el seu pare era notari– 

riència no li va impedir 
continuar col·laborant 
amb la resistència a la re-
botiga de la seva 
farmàcia després d’ha-
ver sigut alliberada. Sa-
bent que estava en perill, 
va decidir fugir, però un 
antic amor la va delatar, 
va tornar a ser empreso-
nada i va patir tortures 
que la van tenir diversos 
mesos a la infer meria. 
No obstant, el pitjor va 
ser que sobre el seu cap 
pesava una petició de 
condemna a mort; es va 
poder escapar gràcies a 
la intervenció de la pre-
mi Nobel de química Irè-
ne Joliot-Curie. Quan va 
obtenir la llibertat condi-

cional va fugir a Mèxic, on va 
ser professora de química i bio-
química a la universitat i va re-
prendre la seva afició per les 
arts plàstiques, realitzant gra-
vats que la van convertir en una 
artista de fama internacional. En 
una de les seves exposicions va 
conèixer Lam Adomian, un com-
positor i director d’orquestra ju-
eu ucraïnès que havia lluitat en 
la guerra civil espanyola amb les 
Brigades Internacionals, amb 
qui va acabar casant-se.  

La impossibilitat de desen-
volupar una carrera en la post-
guerra no va afectar només les 
dones republicanes. Científi-
ques brillants com Piedad de la 
Cierva Viudes o Teresa Salazar, 
que van militar en el bàndol 
nacional, també van veure trun-
cades les seves carreres durant 
el franquisme. L’única espa-
nyola que apareix en els meus 
records infantils de la dècada 
dels 60 és Carmen Polo i, òbvia-
ment, el seu protagonisme no 
es devia a mèrits propis.  

Les històries d’aquestes cien-
tífiques i metges ens recorden 
que els drets de les dones mai es-
tan consolidats i que en època 
de crisi són els primers que es 
perden. Per això s’ha de conti-
nuar lluitant cada dia per con-
solidar-los, entre altres coses, 
perquè la ciència i la medicina 
no poden prescindir del talent 
femení en cap circumstància, 
però menys que mai, com es-
tem tenint ocasió de veure cada 
dia, en època de pandèmia. H

Genis femenins oblidats

Recordar les científiques 
relegades ens mostra 
que els drets mai  
estan consolidats

Ciència
Adela  Muñoz Páez
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Memòria sense presència física
El coronavirus obliga a cancel·lar els actes del 75è aniversari de l’alliberament de camps nazis

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

Entre l’abril i elmaig del
1945, ara fa 75 anys,
quan la Segona Guerra
Mundial arribavaa la fi
i la derrota de l’Alema-

nyadeHitler era imminent, les tro-
pes aliades van anar alliberant
campsnazisdeconcentració id’ex-
termini mentre avançaven al front:
Buchenwald, Dachau, Sachsen-
hausen,Ravensbrück,Flössenburg,
Bergen-Belsen, Neuengamme,
Mauthausen... Per això, aquestsdi-
es, el calendari dels memorials i
museus d’aquests camps d’Alema-
nyaiÀustriaerapled’actescomme-
moratiusdel75èaniversari, seguint
la líniade l’emotivacerimòniacele-
brada el 27 de gener a Auschwitz-
Birkenau, l’ominós recinte nazi de
la Polònia ocupada. Supervivents
de l’Holocaust i lídersmundialss’hi
van congregar en l’aniversari exac-
tedelseualliberamentper l’Exèrcit
Roig.
Lapandèmiadelcoronavirus,pe-

rò,haobligatelsmemorials i funda-
cions dels altres camps nazis a can-
cel·lar, amb profunda tristesa, les
sevesjornadesderecord.Elscamps
estan tancats als visitants des del
13 demarç. El recurs per homenat-
jar lesvíctimes i exercir lamemòria
històrica sense presència física ha
estat abocar el record a internet,
amb la promesa en alguns casos
d’unacerimòniaal llocperaquestes
mateixes dates del 2021. En els ac-
tes cancel·lats hi havien de partici-
parsuperviventsdisposatsatraslla-
dar-s’hi per donar testimoni mal-
grat la sevaavançadaedat.
Ahir, als camps de Sachsenhau-

sen i Ravensbrück, a una hora en
cotxedeBerlín,vídeosd’autoritatsi
artistes, i missatges en xarxes
socials, van evocar el que va passar
fa75anys.Sachsenhausen,uncamp
per a presos polítics on van morir
unestrentamilpersones,vaseralli-
berat el 22d’abril per soldats soviè-

tics i polonesos. Poc després, el dia
30, els soviètics van arribar a Ra-
vensbrück,pensatperadones,onhi
vahaver92.000morts.
Faunasetmana,eldissabtedia11,

hivahaverunacommemoracióvir-
tual al camp de Buchenwald i una
altra al contigu i menys conegut de
Mittelbau-Dora, on els presos van
seralliberats l’11d’abrildel1945per
l’exèrcit dels Estats Units. A Bu-
chenwald hi van estar preses unes
266.000 persones de tot Europa,
56.000 de les quals van sucumbir.
Enelbreuhomenatgenoméshivan
participarempleatsdelmuseu,sibé
esvasituarelsciutadansadipositar
ramsde florsa fora.
Les autoritats regionals van pu-

blicar l’anomenada declaració de
Turíngia, en què, amésde retre ho-

menatgea lesvíctimesdelnazisme,
els signants vanapel·lar a “defensar
la democràcia i els drets humans” i
van condemnar l’auge del naciona-
lisme d’extrema dreta a Alemanya.
“Elracismeil’antisemitismeespro-
paguen obertament i condueixen a
actes de violència aAlemanya, cosa
que hauria estat impensable fa uns
anys–diueltext–.Envistadelame-
mòria històrica, és clar que els ve-

rins devastadors de l’ahir són salu-
datsnovamentcomunapanacea”.
La declaració porta la signatura

del president deTuríngia, l’esquer-
ràBodoRamelow, i tambéd’alguns
superviventsdeBuchenwald,entre
elsqualshihaÉvaFahidi,unajueva
hongaresa de 94 anys a qui aquesta
corresponsalvaentrevistaralgener
a Berlín. “L’odi sempre porta a un
altre odi, i al final cadascun ha de
decidir deixar d’odiar”, va dir la se-
nyora Fahidi sobre la seva actitud
davant els assassins durant aquella
conversadelgener.
Al camp de Bergen-Belsen, alli-

berat per tropes britàniques el
15 d’abril del 1945, les autoritats del
landde laBaixa Saxònia van convi-
dar la ciutadania a guardar un mi-
nutde silencipermarcarel 75èani-
versari. “Per a nosaltres, a la Baixa
Saxònia, Bergen-Belsen és el lloc
queensmostra la crueltat i el costat
impiudelapartmésfoscade lanos-
tra història”, va dir el president re-
gional, el socialdemòcrata Stephan
Weil. En aquest camp de concen-
tració hi van morir 50.000 perso-
nes, entre les quals hi ha l’adoles-
cent jueva Anne Frank, l’autora
del cèlebre diari al seu amagatall
d’Amsterdam.
AÀustria,elComitèMauthausen

va anunciar una commemoració
virtual el 10 de maig. El dia que
l’exèrcit dels Estats Units va entrar
al campnazi deMauthausen va ser
el 5demaig,però lacelebracióanu-
al es fa sempre el segon diumenge
de maig. Unes 200.000 persones
d’un centenar de nacionalitats, en-
tre les quals hi havia 7.500 republi-
cansespanyols,vanserinternadesa
Mauthausen ial subcampdeGusen
durant la Segona Guerra Mundial.
De tots els presoners, en vanmorir
uns noranta mil, incloent-n’hi cinc
mild’espanyols.
Aquest any carregat de significat

pelfetdeserel75èaniversari, lame-
mòria històrica dels camps nazis es
traslladaa lesxarxes,onalmenyses
potparticipar sempre.

JENS MEYER / AP

Sachsenhausen,
Buchenwald i altres
memorials traslladen
els seus homenatges a
les víctimes a internet

Cerimònia mínima
El reconegut violinista
alemany Gernot Süssmuth, a
dalt, tocant l’11 d’abril al
camp de Buchenwald en
commemoració del 75è
aniversari del seu allibera-
ment; a baix, un detall del
filat

TOT VA MOLT BÉ

LlàtzerMoix

He llegit el que fa la Covid-19
amb el teixit pulmonar i és
una cosa molt desagradable:
l’inflama, el farceix de cica-

trius i el devasta, cosa que causa dificul-
tats respiratòries que poden arribar a ser
mortals. Per tant, nom’estendrégairemés
sobre això. A més, els nostres estimats
pulmons no són els únics òrgans afectats
pel coronavirus. El fetge, els ronyons, el
cor o l’intestí també estan en el seu punt
de mira. De vegades és ell en persona el
que els ataca. De vegades són les medica-
cions de cavall que es prescriuen als ma-
lalts i que contribueixen a desestabilitzar
els seus equilibris o, si tenen més bona
sort, a fer que tornin a casa baldats i amb
una llarga convalescència al davant.

El cervell –el nostre segon òrgan prefe-
rit, segons Woody Allen– semblava lliure
de la voracitat del virus, cosa que dins de
la desgràcia resultava tranquil·litzadora,
perquè, si els pulmons són imprescindi-
bles per respirar, el cervell és una navalla
suïssa sofisticadíssima i indispensable per
a un munt de tasques: el control central
del cos, la intel·ligència, la percepció sen-
sorial, lamemòria, lapresadedecisions, el
maneig de les emocions, el raciocini, el
seny, etcètera.
Semblava, doncs, que el cervell estava

fora de perill, que la Covid-19 no li feia
tant demal com fa als pulmons. Ara bé, hi
ha estudis recents sobre els seus efectes
en el sistema nerviós central que són in-
quietants. És més, temo que l’impacte so-

bre el nostre òrgan rector, igual com el
nombre real d’infectats omorts, pugui ser
superior a l’oficialment admès i afectar
persones que s’han fet el test i han donat
negatiu però que segueixen una rutina
queno s’escapa del pertorbador influx del
virus. Així ho indiquen les erràtiques con-
ductes de certes autoritats.
Perquè, vejam, podem dir que el presi-

dent dels EUA conserva alguna capacitat
de raciocini quan congela l’ajuda del seu
país a l’Organització Mundial de la Salut
en el pic de lapandèmia?Podemdir que el
nostre conseller de l’Interior es comporta
de manera assenyada quan s’entreté en
una polèmica estèril a propòsit del nom-
bre de mascaretes que rep, amb el munt
d’urgències que ha de resoldre? En quina

mena de residu víric s’ha convertit el cer-
vell dels cretins que veuen els seus veïns
sanitaris com a agents de la malaltia i els
titllen de “rata contagiosa”?
És veritat que al cervell, com als pul-

mons, les patologies prèvies poden ser un
factor agreujant del coronavirus. Per po-
sar-ne un exemple, Trump pateix supèr-
bia i egolatria congènites i exacerbades,
que no l’ajuden gens. En els seus 74 anys
de vida no ha trobat remei per a això. A
més, l’estrès ara les hi aguditza. I encara
no s’ha inventat un respirador cerebral,
semblant al pulmonar, per auxiliar-lo si
arriba a la fase crítica.
En fi, la bona notícia és que la gran ma-

joria de malalts es curen. La dolenta seria
que les patologies prèvies, no.

No són només els pulmons
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26 milions de documents de la 
persecució nazi a l’abast de tothom

L’Arxiu Arolsen, a Alemanya, permet consultar online papers, fotografies  
i objectes de les víctimes del genocidi

ment, aquest investigador del programa 
Beatriu de Pinós de la Universitat Rovi-
ra i Virgili i alguns aliats que ha anat tro-
bant en la seva recerca han pogut trobar 
més d’una vintena de familiars de repu-
blicans que van acabar en aquells forats 
negres i dantescos ideats pels nazis. “Els 
arxius també permeten constatar que 
els nazis tenien moltes formes de re-
pressió, que les víctimes no només van 
ser els 10.000 espanyols deportats, sinó 
que uns 100.000 exiliats van anar a 
camps d’internament, camps de treball 
forçats...”, assegura Muñoz. Tanmateix, 
afegeix aquest historiador, la recerca no 
és fàcil, perquè sovint els noms estan 
mal escrits i perquè s’hauria de millorar 
el motor de recerca. 

El contrast amb els arxius espanyols  
La iniciativa alemanya contrasta amb 
els arxius espanyols, on encara hi ha 
molta informació inaccessible sobre la 
Guerra Civil, molt pocs documents digi-
talitzats, poc personal i uns horaris de 
consulta molt restringits. Aquesta poca 
obertura dels arxius espanyols fa que 
moltes famílies hagin vist com les seves 
recerques acabaven en un carreró sense 

SÍLVIA MARIMON

sortida. És el cas de les filles de Blas An-
tón, que l’estiu passat, gràcies a la recer-
ca de Muñoz, van descobrir que el seu 
pare havia estat al camp de concentració 
de Neuengamme. Muñoz els va tornar 
un anell i un rellotge, però el retorn 
d’aquests objectes ha obert molts inter-
rogants: “Les filles no entenen res, per-
què el seu pare havia lluitat al bàndol 
franquista i sempre havia explicat que 
havia estat a la División Azul”, diu 
l’historiador. Aleshores, si havia llui-
tat amb els nazis, ¿com va acabar a  
Neuengamme? Les filles d’Antón, que 
viuen a Barcelona, van trucar a les por-
tes dels arxius espanyols, però no 
n’han obtingut cap resposta. “Els ale-
manys no són els únics que obren els 
seus arxius i els fan accessibles, és una 
tendència internacional. Austràlia 
acaba de posar en línia les fitxes perso-
nals dels soldats de la Primera Guerra 
Mundial –n’hi ha alguns d’origen cata-
là–, però Espanya no segueix aquesta 
tendència”, lamenta Muñoz.  

L’historiador ha trobat altres fami-
liars de les víctimes de la repressió na-
zi. Per exemple, hi ha Paquita Jourdà, 
que el 30 de juliol passat va poder rebre 

per missatgeria les tres fotografies que 
es guardaven des de feia dècades a Ale-
manya i que el seu pare havia portat 
amb ell fins a Mauthausen i Dachau. El 
desembre de l’any passat van ser els 
fills de Braulia Cánovas els que van po-
der rebre un rellotge i un anell de la se-
va mare, que els nazis li havien pres 
quan va entrar a Ravensbrück. Però 
molts altres continuen desconeixent 
que a Alemanya es guarden objectes ar-
rabassats fa més de vuitanta anys als 
seus pares, avis o tiets.  

És el cas de les filles de Baldiri So-
ler Artau, a les quals l’ARA busca, sen-
se èxit, des de fa mesos. Soler Artau va 
ser alcalde de Sils i li van confiscar el re-
llotge quan va entrar al camp de con-
centració de Neuengamme. Sabem que 
aquest deportat republicà va sobreviu-
re i va morir al Voló el 24 d’octubre del 
1981, però no tenim pistes d’on viuen 
les seves filles. Molts dels objectes de 
deportats que es guarden a Arolsen Ar-
chives formen part d’una exposició que 
es podrà veure al Palau Robert (el con-
finament ha obligat a ajornar-la) i més 
tard al Museu Memorial de l’Exili, a la 
Jonquera.e

Les prestatgeries d’Arolsen 
Archives, a Bad Arolsen (Ale-
manya), acumulen carnets, 
llistes de deportats, regis-
tres i, fins i tot, objectes que 

van pertànyer a les víctimes de la per-
secució nazi. Creat pels aliats el 1948 
amb l’objectiu de trobar els que havi-
en desaparegut enmig de la barbàrie, 
aquest arxiu alemany va començar a 
digitalitzar part d’aquesta documen-
tació ara fa un any. En aquests mo-
ments ja té més de 26 milions de docu-
ments en línia, que ara ha decidit po-
sar a l’abast de tothom. “No s’ha 
d’oblidar mai la persecució dels jueus, 
els camps d’extermini i tots els crims 
perpetrats contra la humanitat pels 
nazis. Perquè la gent d’arreu del món 
tingui accés als documents sobre 
aquests temes, l’Arxiu Arolse els va 
posant en línia a poc a poc”, expliquen 
els responsables de l’arxiu. 

A través de la seva web es poden res-
seguir 21 milions de vides i explorar la 
història, amb noms i cognoms, d’un ge-
nocidi que va deixar un rastre de més 
de sis milions de morts: hi ha els car-
nets, els llistats de transport, els qües-
tionaris, els registres dels camps de de-
portació i també dels guetos... Hi ha els 
papers dels que van ser condemnats a 
morir als camps de concentració i dels 
que hi van sobreviure, però també els 
noms dels que van ser castigats amb 
treballs forçats. Tan sols uns quatre 
milions de documents continuaran 
tancats a l’accés públic perquè la seva 
publicació podria atemptar contra el 
dret a la intimitat.  

“Volem crear una memòria digital” 
La digitalització de tota aquesta docu-
mentació s’ha fet amb l’acord del Yad 
Vashem Center, centre mundial de 
commemoració de la Xoà. “El nostre 
objectiu és preservar la memòria de la 
persecució nazi i que no s’oblidin les 
víctimes –explica la directora de l’arxiu, 
Floriane Azoulay–. Volem crear una 
memòria digital de milions de persones 
que van patir i morir”. A més, tota 
aquesta documentació són proves dels 
crims comesos pels nazis. “Posant tota 
aquesta documentació a l’abast de tot-
hom col·loquem les proves i la veritat on 
pertanyen, al cor de la societat”, diu 
Azoulay. Totes aquestes proves també 
són, explica la responsable de l’arxiu, 
una gran arma contra tots els que ne-
guen l’evidència de l’Holocaust.  

A Arolsen Archives hi ha també els 
objectes de més de 80 espanyols que 
van ser deportats als camps nazis. Fa 
més d’un any que l’historiador Antonio 
Muñoz busca els hereus d’aquests de-
portats, perquè cap institució espanyo-
la s’ha interessat mai per tots els objec-
tes que es guarden a Alemanya. De mo-

Alguns dels documents que es guarden als arxius alemanys. AROLSEN ARCHIVES
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«Butteve  giù  dal  balcone…  fasè  
meio!», scrive Massimo Asquini, as-
sessore  leghista  alla  Sicurezza  di  
Monfalcone,  ex  poliziotto,  guarito  
dal coronavirus. Un invito al suici-
dio rivolto agli italiani intenzionati 
a partecipare al flashmob casalingo 
organizzato per il 25 Aprile dall’An-
pi. «Partigiani: ieri assassini infami, 
oggi  infami  assassini»,  ringhia  
Frank Robusto, striscione di Casa-
Pound nella foto profilo Twitter. Poi 
c’è Vincenzo Laus, cuore nero saler-
nitano. Un’aquila, la mano tesa nel 
saluto fascista: «Il 25 Aprile è il gior-
no in cui i vili si proclamarono eroi». 
Il giorno dei «partigiani scimmie», 
per dirla con l’ultrà veronese “Hel-
las Army”, un odiatore che sui social 
marchia i post non graditi con la stel-
la di David e nello stato ha la scritta 
hitleriana Gott  mit  uns.  Le  parole  
d’ordine sgorgano dalle rocce mel-
mose della Rete: provocare, boicot-
tare, contestare. O comunque cele-
brare in modalità contraria. Provare 
a avvelenare il pozzo della storia. Lo 
stanno facendo da giorni capi e ca-
petti  della  destra.  Amministratori,  
militanti,  web-bastonatori,  orde di  
haters alimentati dalle chat e dalla 
stampa sovranista, che copre le spal-
le. Un nuovo fronte di estremisti e 
oscurantisti irrompe spaziando dal-
la  pura  propaganda  nazionalista  
agli attacchi più virulenti. Così, den-
tro e fuori i social, schiuma la rabbia 
contro il 25 Aprile. Che nel lessico 
degli agitatori del manganello non è 
la festa della libertà. Ma «dei morti», 
dei «traditori». In mezzo, in piena 
tempesta coronavirus, si apre la cre-

pa della sconsacrazione, il buco ne-
ro dell’odio. Obiettivo: infangare la 
festa  della  Liberazione  dell’Italia  
dal nazifascismo. Cavalcando il mo-
mento  più  delicato  attraversato  
dall’Italia  dal  dopoguerra.  Come?  
Anzitutto cercando di impallinare il 
brano-simbolo del 25 Aprile, il canto 
dei partigiani. Quello che per i fasci-
sti, in fondo, «finisce bene…», anzi 
«benissimo», perché alla fine «il par-
tigiano muore».

L’operazione Bella Ciao dell’ultra-
destra è iniziata con buon anticipo. 
Il fatto che tra quattro giorni, causa 
Covid-19, non ci saranno manifesta-
zioni fisiche ma solo virtuali, ha ac-
ceso la pancia sovranista. Gli istinti 
delle formazioni identitarie e nostal-
giche si sono allineati in assetto da 
carica. «Vogliono farci cantare Bella 
Ciao dai balconi. E noi invece scen-
deremo per strada con la bandiera 
italiana a suonare».  L’invito,  dopo 
giorni di riscaldamento nei quali gli 
incravattati FdI insieme con anima-

tori  di  residuali  fanzine  fascio-pa-
triottiche hanno lanciato  l’idea  di  
dedicare il 25 Aprile alle vittime del 
Covid e di sostituire Bella Ciao con 
la Canzone del Piave, è arrivato via 
Telegram dal sedicente movimento 

“Noi siamo il popolo!”. Un minestro-
ne di fascisti, populisti no vax, inte-
gralisti cattolici, trumpiani nostrani 
e accelerazionisti (i razzisti che vor-
rebbero la diffusione massiccia del 
virus  tra  gli  immigrati).  Pronti  a  

prendere in mano megafoni, pento-
le e fischietti per ribellarsi — proprio 
nel giorno della festa della Liberazio-
ne — alle «norme vessatorie» del «re-
gime dittatoriale mascherato da loc-
kdown»  imposto  dal  «presidente  

del  consiglio  Conte,  non  eletto  e  
scelto abusivamente». 

La catena ha già superato le 20 mi-
la adesioni, oltre 3 mila in Lombar-
dia. Se il lancio è virtuale, l’atterrag-
gio potrebbe essere reale. A Torino 
e a Napoli sabato polizia e carabinie-
ri hanno spento sul nascere i primi 
tentativi di protesta. Le “piazze tri-
colori”  verranno comunicate  il  24  
aprile, alla vigilia. Ma c’è un partito 
che ci ha già messo il cappello: For-
za Nuova. Dopo aver provato a forza-
re il blocco pasquale in nome del di-
ritto cristiano (una battaglia anche 
di Matteo Salvini), Roberto Fiore e i 
suoi colonnelli — capi ultrà pregiudi-
cati,  delinquenti  condannati  per  
truffa ai danni del sistema sanitario 
nazionale come il ras romano Giulia-
no Castellino — ,  vanno all’assalto 
del giorno simbolo della Resistenza. 
Lo scherma che ripropongono è il 
modello Verona: camicie brune, as-
sociazioni  sovraniste,  integralisti  
cattolici e pasdaràn antivaccino. L’o-
biettivo è coagulare le «forze del po-
polo». E proporre un “25 Aprile ne-
ro”. Il Viminale guarda con attenzio-
ne a ciò che si sta muovendo. Il timo-
re, lo ha detto la ministra Luciana La-
morgese, è il rischio di una deriva le-
gata anche all’azione di gruppi estre-
misti. Ragiona con Repubblica il vice-
ministro dell’Interno, Matteo Mauri: 
«I nostalgici delle marce su Roma e 
dei salti nel cerchio di fuoco prova-
no a approfittare della situazione di 
difficoltà del Paese per riproporre le 
loro idee deliranti. A partire dall’abo-
lizione del 25 Aprile come Festa del-
la Liberazione o chiamando tutti in 

strada con pentole e fischietti con-
tro lo Stato. Purtroppo per loro lo 
Stato c’è, e non starà a guardare». 

Sfide. Proclami. Chiamata in piaz-
za quando in piazza nessuno ci può 
andare. La tecnica usata dall’estre-
ma destra per logorare la tradizione 
dell’anniversario della Liberazione 
dalla dittatura è la stessa adottata in 
questo periodo in altri Paesi. Stressa-
re il disagio della gente. Strumenta-
lizzare la quarantena per scopi poli-
tici. Gli esempi nel mondo non man-
cano:  dalle  manifestazioni  armate  
negli  Usa,  alla  partecipazione  del  
presidente brasiliano Jair Bolsonaro 
che  ha  aizzato  un  corteo  dove  si  
chiedeva il golpe militare e la chiu-
sura del parlamento. In Italia prova-
no a recidere la radice della demo-
crazia. Perché, come twitta tal Jim-
my Becchetti, «voi partigiani siete i 
nemici degli italiani e amici dei ma-
rocchini nigeriani che spacciano e 
dei romeni che ti vengono in casa di 
notte. Ora e sempre boia chi molla». 

attacco a un simbolo del paese

L’oltraggio dei neofascisti
In piazza il 25 Aprile

per cancellare Bella Ciao
Catena sui social per invitare “a ribellarsi al lockdown e alla Liberazione”
Il viceministro Mauri: “Idee deliranti, lo Stato c’è e non starà a guardare”

I casi
Dagli slogan in Rete al tentato blitz di Pasqua

MICHELE LAPINI/

1
Il post dell’assessore

L’assessore di 
Monfalcone Massimo 
Asquini commenta in 

un post l’invito a 
cantare Bella Ciao dai 
balconi: “Buttatevi” 

2
L’invito di FdI

Fratelli d’Italia lancia 
l’idea del 25 aprile 

per ricordare i morti 
per Covid cantando 
l’Inno di Mameli o la 
Canzone del Piave

La moglie Elena annuncia con infinito dolore la 
scomparsa del suo inseparabile compagno di 
vita

Claudio Cerasi
Sei stato il mio unico grande amore, insieme ab-
biamo condiviso ogni cosa, progetti, passioni 
e soprattutto l’amore per la nostra fantastica 
Famiglia. Il non averti più vicino sarà per me in-
sopportabile.
Roma, 21 aprile 2020

Ag. Viale Cav. Pietro
Via Cernaia 30

Tel. 06/4884897

Adorato Papà, ci hai accompagnato e protetti 
tutta la vita, ci hai insegnato che combattendo 
si supera tutto, i tuoi silenzi parlavano d’amore, 
amavi il bello, l’Arte, il tuo lavoro che ti ha per-
messo di realizzare un sogno per Te e per la tua 
Città, ma soprattutto amavi noi, la tua Famiglia.
Flaminia, Alessandra e Paolo, Emiliano e Otta-
via porteranno sempre nel cuore il loro Papà

Claudio Cerasi
Roma, 21 aprile 2020

Ag. Viale Cav. Pietro
Via Cernaia 30

Tel. 06/4884897 

Caro Paolo, ti ringraziamo per le amorevoli cu-
re che ci hanno regalato questi anni preziosi ac-
canto al nostro Papà

Claudio Cerasi
Un ringraziamento anche all’infermiere Pino e 
a tutto il personale di Villa Mafalda per l’affet-
tuosa assistenza. Grazie a Bambola, Lito e Clari-
na, sempre vicini.
Flaminia, Alessandra ed Emiliano Cerasi
Roma, 21 aprile 2020

Ag. Viale Cav. Pietro 
Via Cernaia 30

Tel. 06/4884897

Claudio Cerasi
Nonno adorato, che ci hai sempre protetti con 
il tuo grande amore, un pezzo del nostro cuore 
va via con te. Sei stato presente come un padre 
in ogni momento della nostra vita, sarà difficile 
immaginare un domani senza di te. 
Con tutto il nostro amore, i tuoi nipoti Claudia 
con Alessandro, Maria Elena, Angelica con Roc-
co, Filippo, Costanza, Claudio Ettore ed i picco-
li Gregorio ed Elena Vittoria
Roma, 21 aprile 2020

Ag. Viale Cav. Pietro
Via Cernaia 30

Tel. 06/4884897

Claudio
il nostro indimenticabile amico.
Flaminia e Mapi
Roma, 21 aprile 2020

Caro

Claudio
tu e Elena ci avete accolto nella vostra casa e 
nella vostra famiglia e ora ci uniamo ad Alessan-
dra, Flaminia, Emiliano, Paolo, Ottavia e ai vo-
stri nipoti con immenso dolore. Grazie per aver-
ci regalato mille ricordi affettuosi.
Roberto e Piero
Roma, 21 aprile 2020

La Casa di Cura Villa Mafalda, i medici ed il per-
sonale tutto, partecipa con affetto al dolore 
della Dott.ssa Alessandra Cerasi, del Presiden-
te Prof. Paolo Barillari e di tutta la famiglia per la 
perdita dell’amato e stimato

DOTT.

Claudio Cerasi
Roma, 21 aprile 2020

Ag. Viale Cav. Pietro
Via Cernaia 30

Tel. 06/4884897 

Caro, carissimo

Claudio
“mio capitano”, te ne sei andato ed è un gran-
de dolore. 
Voglio stringermi ad Elena, Alessandra e Paolo 
e ricordarti con loro nelle nostre belle estati.
Tilde
Roma, 21 aprile 2020

Paolo Desideri, Michele Beccu e Filippo Raimon-
do ricordano

Claudio Cerasi
uomo di cultura e di impresa, e abbracciano 
Emiliano.
Roma, 21 aprile 2020

Valerio con Touria, Anna con Luigi, Mauro con 
Margherita, Angelo, Dino sono vicini con im-
menso affetto a  Elena,  Flaminia,  Alessandra 
con Paolo, Emiliano con Ottavia e a tutti i nipoti 
per ricordare

ING.

Claudio Cerasi
uomo di grandi qualità morali, professionali, ap-
passionato collezionista d’arte insieme all’ado-
rata moglie Elena, lascia un profondo vuoto nel 
mondo dell’ industria e dell’arte.
Roma, 21 aprile 2020

Lilli e Fabiano Fabiani sono vicini a Elena e a tut-
ti i familiari nel ricordo di

Claudio Cerasi
Roma, 21 aprile 2020

Cecilia e Leopoldo abbracciano la loro Alessan-
dra e tutta la famiglia nel ricordo dell’indimenti-
cabile

Claudio Cerasi
Roma, 21 aprile 2020

In questa triste circostanza ci uniamo al dolore 
di tutta la famiglia per la scomparsa di

Claudio Cerasi
Famiglia Mucciaccia
Roma, 21 aprile 2020

Ci uniamo al dolore di tutta la famiglia per la 
perdita dell’indimenticabile amico

Claudio Cerasi
Mario e Renzo
Roma, 21 aprile 2020

Partecipiamo con affetto al dolore della fami-
glia per la scomparsa del carissimo

Claudio Cerasi
Rossana Rummo, Giovanna Pugliese, Giuliana 
Gamba
Roma, 21 aprile 2020

Sono affettuosamente accanto ad Elena, Ales-
sandra, Emiliano e Flaminia per la scomparsa di

Claudio
amico caro e infaticabile appassionato amante 
dell’arte. 
Mariolina
Roma, 21 aprile 2020

Giovanna Melandri, Hou Hanru, Margerita Guc-
cione, Bartolomeo Pietromarchi e il Maxxi tutto 
sono profondamente addolorati per la scom-
parsa di

Claudio Cerasi
e lo ricordano per la realizzazione del Maxxi e 
per il suo grande impegno come imprenditore, 
collezionisa e mecenate.
Roma, 21 aprile 2020

21/04/2005 21/04/2020

DOTT.

Vito Sansone
La famiglia lo ricorda.
Roma, 21 aprile 2020

Sulla campagna 
il cappello di Forza 
Nuova. Venerdì si 

conosceranno i luoghi 
reali della protesta

3
Su Telegram

La provocazione “Noi 
siamo il popolo” per 
scendere in strada 
con il tricolore. La 

rilancia anche Fiore 
(Fn) su Twitter

di Paolo Berizzi

4
Il blocco forzato

A Roma sei militanti 
di Forza Nuova 

vengono fermati 
mentre tentano 

un blitz a Santa Maria 
Maggiore kUna manifestazione di Forza Nuova

5
Le parole d’ordine

In Rete gli slogan 
contro la Liberazione: 
“Il giorno in cui i vili si 
proclamarono eroi”. 
“La festa dei morti e 

dei traditori”

Gruppi estremisti 
e haters cercano 
di approfittare 

del momento difficile
del Paese
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Epidémies
Une anthropologie

des grandes
peurs collectives
Dans l’Antiquité ainsi qu’au Moyen Age, les crises 

épidémiques étaient considérées comme des 
châtiments divins. Face au Covid19, la lecture 

scientifique, née au XVIIIe siècle, triomphe, mais en 
remettant au goût du jour un langage métaphorique 

sur les « signes » d’alerte envoyés par la nature

L
es épidémies sont de redoutables
ennemies : le mal est invisible mais
il est souvent plus meurtrier qu’un
conflit armé – la grippe espagnole
de 19181919 a fait plus de victimes
que la première guerre mondiale. Le

coronavirus n’échappe pas à la règle : la
« plus petite des créatures de la Terre », selon 
le mot du philosophe Emanuele Coccia,
cloître à domicile la plus grande partie de
l’humanité et tue sans crier gare les plus fra
giles. Le virus « échappe totalement à notre 
prise », résume Patrick Zylberman, profes
seur émérite d’histoire de la santé à l’Ecole
des hautes études en santé publique : il peut 
s’attaquer à n’importe qui, n’importe
quand, n’importe où.

Comment comprendre de tels cataclys
mes ? Comment décrypter de telles tragé
dies ? Les scientifiques du XXIe siècle séquen
cent des génomes et multiplient les essais 
cliniques, mais pendant des siècles, les hom
mes ont eu une tout autre lecture du mal : ils
l’ont considéré comme un châtiment divin.
« Dès que nous abordons l’une de ces épidé
mies massives d’où se lève la vision d’une 
multitude de corps souffrants ou sans vie,
nous pénétrons dans une atmosphère de ter
reur religieuse, plus ou moins alourdie d’un
sentiment de culpabilité diffuse », constatait 
Alice Gervais, en 1964, dans le Bulletin de
l’Association Guillaume Budé sur l’Antiquité.

Parce que les grandes épidémies anéantis
sent subitement des dizaines de milliers de 
vies, parce qu’elles sont longtemps restées 
indéchiffrables à des sociétés qui ignoraient 
tout des mécanismes de la contagion, les 
hommes leur prêtaient une signification 
théologique : dans l’Antiquité comme au
Moyen Age, ils y ont vu un message des as
tres, de la nature ou des puissances divines. 
Les épidémies sont de « grands personnages 
de l’histoire », selon l’expression de l’histo
rien Bartolomé Bennassar (19292018) : elles 
ont, pendant des siècles, fait l’objet de récits,

« LE DISCOURS 
DE L’ÉGLISE 

EST ALORS LE SEUL 
QUI SOIT CAPABLE 

DE DONNER
 À UN PHÉNOMÈNE 

INEXPLICABLE
 UNE SIGNIFICATION 

D’ORDRE 
SUPÉRIEUR »

FRANÇOISE HILDESHEIMER
historienne

de croyances, de mythologies et de légendes.
Dans la Bible, le IIe livre de Samuel raconte

ainsi la punition que le Seigneur inflige à
David : parce que le roi d’Israël fait preuve 
d’orgueil en ordonnant le recensement de
son peuple, Dieu lui annonce, par la voix du 
prophète Gad, qu’il a le choix entre trois châ
timents – sept ans de famine, trois mois de 
fuite devant ses ennemis ou trois jours de
peste. « Choisisen un et c’est de lui que je te 
frapperai », avertit le Seigneur. David, qui
préfère tomber entre les mains de l’Eternel 
qu’entre les mains des hommes, élit la peste.
De Dan à Beersheba, conclut le livre de 
Samuel, 70 000 hommes perdent la vie.

Dans L’Illiade, l’épidémie qui s’abat sur les
Grecs après l’enlèvement, par Agamemnon, 
de la fille d’un prêtre d’Apollon, est, elle
aussi, le signe de la fureur des dieux. Cour
roucé par le comportement du roi, Apollon 
envoie la peste chez les Achéens. « Les bû
chers funèbres, sans relâche, brûlent alors par
centaines », écrit Homère. Dans Œdipe roi, de
Sophocle, une peste d’origine divine s’abat
sur Thèbes après le meurtre du roi Laïos par 
son fils Œdipe. « Nulle pitié ne va à ses fils 
gisant sur le sol : ils portent la mort à leur 
tour, personne ne gémit sur eux. Epouses, 
mères aux cheveux blancs, toutes, de partout,
affluent au pied des autels, suppliantes, pleu
rant leurs atroces souffrances. »

Beaucoup d’hommes du Moyen Age ont
sans doute ces récits de châtiments divins
en tête lorsque la Peste noire débarque en 
Europe, en 1347. « Du XIVe au XVIIIe siècle, la 
France connaît quatre siècles de peste quasi 
ininterrompue, raconte l’historien Patrice
Bourdelais, auteur des Epidémies terrassées. 
Une histoire de pays riches (La Martinière, 
2003). La menace revient tous les dix ou vingt
ans. Les pertes sont telles que certains villages
sont rayés de la carte. » Le quart, voire la moi
tié des habitants du continent succombent
à cette immense pandémie importée par les
combattants mongols à partir de 1330.

La maladie frappe indistinctement les
hommes et les femmes, les jeunes et les 
vieux, les malades et les bienportants, les
riches et les pauvres. Selon l’historien Jean
Noël Biraben, auteur de Les Hommes et la
peste en France et dans les pays européens et
méditerranéens (Mouton, 1976), tout 
homme de 25 ans a, pendant l’Ancien 
Régime, connu la peste au moins une fois
dans sa vie. « Les gens mouraient sans servi
teur et étaient ensevelis sans prêtre, écrit 
Guy de Chauliac (12981368), le médecin
personnel des papes Clément VI, Innocent
VI et Urbain V. Le père ne visitait pas son fils,
ni le fils son père. La charité était morte et
l’espérance abattue. »

LA PÉNITENCE DES FLAGELLANTS
Dès le début de l’épidémie, le roi de France,
Philippe VI, interroge les sommités médi
cales de son royaume, mais l’université de
Paris incrimine la corruption de l’air : nul 
ne connaît encore le germe de la peste,
qui ne sera découvert qu’en 1894 par
Alexandre Yersin. « Face à ce fléau, tous les 
traitements recommandés par les médecins
se révèlent inopérants, constatent Stéphane
Barry et Norbert Gualde dans « La peste
noire dans l’Occident chrétien et musul
man » (dans Epidémies et crises de mortalité
du passé, Ausonius Editions, 2007). Les
hommes de l’Art ne peuvent que constater 
leur impuissance. »

Dans des mondes profondément reli
gieux comme ceux du Moyen Age et de
l’Ancien Régime, c’est donc vers Dieu que se
tournent les victimes de ce mal mysté
rieux. Dans les sermons des prêtres comme
dans les œuvres littéraires, dans les campa
gnes comme dans les villes, la peste est
considérée comme un fléau divin destiné à
châtier les hommes parce qu’ils se sont 
détournés des enseignements du Très
Haut. Pour l’écrivain italien Boccace, qui
raconte en 1349, dans le Decameron, la 
retraite de dix jeunes Florentins pendant la
peste noire, « Dieu, dans sa juste colère, a
précipité [la peste] sur les hommes en puni
tion de leurs crimes ».

Trois siècles plus tard, Jean de La Fontaine
invoque, lui aussi, le « courroux » divin dans 
Les Animaux malades de la peste : ce fléau 
qui « répand la terreur », écritil, est un « mal 
que le Ciel en sa fureur inventa pour punir les 

crimes de la terre ». « Le discours de l’Eglise est
alors le seul qui soit capable de donner à un
phénomène inexplicable une signification 
d’ordre supérieur, analyse l’historienne 
Françoise Hildesheimer dans Fléaux et 
Société, de la Grande Peste au choléra, XIVe
XIXe siècle (Hachette Education, 1993). Le dé
sordre biologique est par lui assimilé au mal 
et rapporté à la volonté divine de châtier l’hu
manité pécheresse. »

Si Dieu envoie la peste sur la Terre, avertit
le prélat janséniste Nicolas Pavillon (1597
1677), c’est en effet pour punir les péchés 
« publics et scandaleux » – les blasphèmes, les
jurements, l’adultère, le concubinage, la sen
sualité, l’excès de festins, la fréquentation de
cabarets et la profanation des fêtes. « En four
nissant la seule explication alors possible et 
efficace, la pédagogie de l’Eglise substitue une
peur théologique à la peur irraisonnée et col
lective, poursuit Françoise Hildesheimer.
Elle fait finalement œuvre consolante puis
que la médiation ecclésiale et la pénitence 
permettent rachat et rédemption débou
chant sur l’espérance du Salut. »

Puisque la peste est un châtiment divin, il
faut en effet l’éloigner en accomplissant des 
gestes de foi. « Pour conjurer la malédiction 
et obtenir la grâce de Dieu, l’Eglise catholique
organise des processions expiatoires, expli
que l’historien Patrice Bourdelais. Cette
lecture chrétienne est aussi présente, selon
certains historiens anglais, dans les mesures
d’hygiène qui sont destinées à combattre la
contagion : les autorités nettoient les lieux 
publics comme si elles voulaient purifier un 
lieu sacré. Elles reprennent aussi en main l’or
dre sanitaire en séparant plus strictement les 
hommes et les animaux. »

Dans cette atmosphère « apocalyptique et
millénariste », selon le mot de Jacques Le
Goff et JeanNoël Biraben, les fidèles se tour
nent vers des figures protectrices comme 
saint Sébastien et saint Roch, un pèlerin du 
XIVe siècle qui aurait survécu à la peste
avant de mourir en prison. Pour apaiser la
colère divine, la ville de Rouen interdit les
jeux, la boisson et les jurons, tandis que les
territoires de la couronne d’Aragon prohi
bent le travail du dimanche et les vêtements
ostentatoires. L’Eglise organise des pèleri
nages, des prières publiques et des proces
sions qui sont bientôt interdites par crainte 
de la contagion.

les épidémies conduisent souvent à la dési
gnation de boucs émissaires. « Nommer des coupa
bles, c’est ramener l’inexplicable à un processus 
compréhensible », écrit l’historien Jean Delumeau,
auteur de La Peur en Occident (XIVeXVIIIe siècles) 
(Fayard, 1978). Pendant les grandes pandémies de 
peste du Moyen Age et de l’Ancien Régime, des 
marginaux, des étrangers et des vagabonds, mais 
surtout des juifs, ont ainsi été persécutés parce que
la rumeur publique les accusait d’être des « se
meurs de peste ».

Pendant la Peste noire (13471353), les attaques
contre les juifs ont été « particulièrement brutales »
dans la péninsule Ibérique : à Lérida (Catalogne),
300 d’entre eux ont été tués, soulignent Stéphane 
Barry et Nobert Gualde dans La Peste noire dans 
l’Occident chrétien et musulman (dans Epidémies et
crises de mortalité du passé, Ausonius Editions, 
2007). En Provence, 40 ont été brûlés en une nuit, à
Toulon, en avril 1348. « Bien que le pape Clément VI 

cherche à les protéger en menaçant d’excommuni
cation, en juillet et septembre 1348, ceux qui assassi
nent et pillent les juifs, près de 900 sont brûlés quel
ques semaines plus tard à Strasbourg, alors même 
que la peste ne s’est pas encore manifestée. »

Les pogroms se poursuivent en 1349. « A Stras
bourg, 1 000 à 1 800 juifs sont assassinés, dont cer
tains brûlés vifs, lors de la SaintValentin – les survi
vants sont ensuite expulsés de la ville, ajoute Patrice
Bourdelais, directeur d’études à l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales. Des pogroms ont égale
ment lieu, cette annéelà, à Worms et à Mayence, en 
Allemagne. Il s’agit au départ de mouvements spon
tanés de la population qui rend les juifs responsables
de la propagation de la peste, au point que de nom
breuses municipalités sont renversées et remplacées
par de nouveaux échevins plus accueillants à l’anti
sémitisme et à l’expulsion des juifs. »

La vindicte publique s’en prend aussi aux déshé
rités. Pendant la peste médiévale, le viguier, une

sorte de juge, de Narbonne, André Benoît, écrit 
ainsi aux jurés de Gérone (Catalogne) que, dans 
les environs de sa juridiction, « de nombreux em
poisonneurs, dont beaucoup sont des mendiants et
des pauvres, ont été capturés avec leur poudre em
poisonnée ». Parfois, les malades euxmêmes sont
persécutés : en 1348, les autorités d’Uzerche déci
dent de les expulser de la ville.

Rejet des Asiatiques
Au XIXe siècle, cette logique de bouc émissaire s’at
ténue, sans pour autant disparaître. « Pendant l’épi
démie de choléra de 1832, certains villages s’arment 
contre les étrangers, les saisonniers, les travailleurs 
migrants ou les vagabonds, poursuit l’historien Pa
trice Bourdelais, auteur des Epidémies terrassées. 
Une histoire de pays riches (La Martinière, 2003). A 
Paris, les chiffonniers n’ont pas bonne presse. »

En 19181919, la grippe espagnole suscite, elle
aussi, des mouvements de rejet envers les Espa

gnols – même si l’appellation vient du fait que la 
presse de Madrid, plus libre, a été la première à faire
état du mal. « Certains Français accusent les Espa
gnols de répandre la maladie, explique Freddy Vi
net, professeur à l’université PaulValéry Montpel
lierIII et auteur de La Grande grippe – 1918. La pire 
épidémie du siècle (Vendémiaire, 2018). Dans le sud 
de la France, des manifestations d’hostilité ont lieu 
envers les immigrés issus de la péninsule Ibérique. »

Depuis son apparition, le coronavirus a parfois
suscité, en Europe et aux EtatsUnis, des réactions 
de rejet envers les Asiatiques. Certains dirigeants 
nationalistes ont en outre lié le Covid19 à l’immi
gration : le premier ministre hongrois, Viktor Or
ban, a ainsi affirmé que ce virus « introduit par les 
étrangers » « se propageait parmi eux ». Aucune 
communauté, nationalité ou ethnie n’a cependant
été désignée, pour l’instant du moins, comme 
bouc émissaire et persécutée à ce titre. 

a. ch.

Face à l’inexplicable, la traque d’un bouc émissaire
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ÉMILIE SÉTO

L’acmé de ce grand mouvement de péni
tence est atteinte pendant la Peste noire
(13471353) par les flagellants. Cette secte 
tente d’obtenir la rémission des péchés de 
l’humanité en se fouettant avec de longues 
lanières dotées de pointes métalliques en
forme de croix. Les processions accompa
gnées de cantiques se multiplient en Italie,
en Allemagne et en Hollande mais leur fiè
vre mystique est telle que le pape Clément VI
finit par condamner « leur hardiesse et impu
dence ». En 1350, le roi de France, Philippe VI, 
ordonne que cette secte « damnée et réprou
vée par l’Eglise cesse ».

Si les terribles excès des flagellants dispa
raissent dès le XIVe siècle, l’idée du châti
ment divin est encore présente lorsque la 
peste lance sa dernière grande offensive, 
en 17201722, à Marseille. Pour l’évêque de la 
ville, Mgr de Belsunce, l’épidémie est liée à la 
méconnaissance de la « sainte loi du Sei
gneur ». « N’en doutons pas, mes très chers 
Frères, c’est par le débordement de nos crimes
que nous avons mérité cette effusion des 
vases de la colère et de la fureur de Dieu.
L’impiété, l’irréligion, la mauvaise foi, l’usure, 
l’impureté, le luxe monstrueux se multi
pliaient parmi vous. La sainteté des diman
ches et des fêtes était profanée. »

LE BASCULEMENT DANS LES LUMIÈRES
Lorsque Mgr de Belsunce prononce ce ser
mon, les consciences s’apprêtent pourtant à 
basculer dans le monde des Lumières. « Pen
dant la seconde moitié du XVIIIe siècle, un 
nouveau climat se manifeste dans le domaine
religieux, analyse l’historienne Françoise 
Hildesheimer. C’est l’époque où la laïcisation, 
voire la déchristianisation, devient sensible. 
L’évolution marquante en matière de repré
sentations de la société comme des mentali
tés, c’est l’affaiblissement de l’idée de respon
sabilité collective et de fatalité liées au péché 
au profit de la promotion de l’individu auto
nome dans sa vie sociale et intellectuelle. »

Cette révolution des consciences transpa
raît, en 1755, lors de la controverse entre Vol
taire et Rousseau sur le terrible tremble
ment de terre de Lisbonne. Voltaire ne croit 
ni au châtiment divin, ni à la culpabilité des 
hommes : « Direzvous, en voyant cet amas 
de victimes : “Dieu s’est vengé, leur mort est le
prix de leurs crimes” ?, demandetil. Quel 
crime, quelle faute ont commis ces enfants
sur le sein maternel écrasés et sanglants ? » 

JeanJacques Rousseau, lui aussi, doute des
lectures religieuses du séisme : il incrimine
l’inconséquence des habitants, qui ont cons
truit 20 000 maisons de six à sept étages 
dans une région sismique.

Pour Gaëlle Clavandier, sociologue au
Centre MaxWeber et auteure de La Mort 
collective. Pour une sociologie des catastro
phes (CNRS Editions, 2004), cette contro
verse entre Voltaire et Rousseau constitue 
un moment de rupture : au temps de la cul
pabilité succède le temps de la rationalité. 
« Au milieu du XVIIIe siècle, les philosophes in
terprètent les catastrophes, non comme des
vengeances divines, mais comme des désor
dres de la nature. Ils entrevoient la responsa
bilité des hommes dans leur propre malheur 
en raison de défauts de prévision. Cette lec
ture inspirée par la philosophie des Lumières 
s’applique aux désastres naturels mais aussi
aux épidémies : l’idée que la science peut
combattre le mal s’impose désormais. »

Cette nouvelle donne bouleverse le regard
sur la santé publique. « Au XVIIIe siècle, un ef
fort de rationalisation et de quantification
apparaît en médecine, souligne l’historien 
JeanBaptiste Fressoz, chargé de recherche
au CNRS. Les premières inoculations contre 
la variole sont ainsi fondées sur le principe 
des probabilités. Aux scrupules moraux des
parents, l’académicien Charles Marie de La 
Condamine oppose des statistiques : le risque 
de mourir de la petite vérole est de 1 sur 9, ce
lui de mourir de l’inoculation de 1 sur 300. Les
philosophes des Lumières comme Voltaire et 
Diderot défendent cette approche fondée sur 
la raison car elle symbolise à leurs yeux 
l’autogouvernement de soi : l’inoculation est
l’emblème de la citoyenneté éclairée. »

Ce plaidoyer probabiliste émerge dans la
société du XVIIIe siècle – y compris au sein de 
certaines communautés religieuses. Dans 
L’Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque 
technologique (Seuil, 2012), JeanBaptiste 
Fressoz raconte ainsi les premières inocula
tions contre la variole menées dans les an
nées 1720, à Boston, par des pasteurs protes
tants. Pour eux, la rationalité n’est pas 
contraire à la foi : dans Reasonable Religion, le
pasteur Mather estime ainsi que « quiconque 
agit raisonnablement vit religieusement ». 
Puisque le taux de mortalité des malades de 
la variole est beaucoup plus élevé que celui
des inoculés, il existe, selon lui, un ordre 
divin favorable à l’inoculation.

Porté par cette philosophie rationaliste,
l’Etat français prend la tête de la lutte contre 
les fléaux sanitaires qui accablent le
royaume. La Société royale de médecine voit
le jour en 1776 et les préfets sont priés, 
en 1804, d’orchestrer les premières campa
gnes de vaccination. Cet effort porte ses 
fruits : les grandes pandémies de peste dis
paraissent, la variole est vaincue. « Ce qu’il y 
a de nouveau, c’est la conviction que la mort 
peut reculer, souligne Françoise Hildeshei
mer. La maladie devient un phénomène 
naturel que l’on peut combattre autrement 
que par le recours à la miséricorde divine – 
par l’hygiène, l’isolement, la distribution de 
nourriture et de remèdes. »

RAPPORT À NOTRE ENVIRONNEMENT
Pour Patrice Bourdelais, directeur d’études à 
l’Ecole des hautes études en sciences socia
les, cette « laïcisation des attitudes » amorcée
au XVIIIe siècle triomphe à la fin du XIXe. 
« Sous la IIIe République, le développement
des sérums et des vaccins ainsi que l’éradica
tion progressive de la fièvre jaune, de la ty
phoïde et du choléra démontrent que la 
science peut vaincre les épidémies. Quand la 
grippe espagnole ravage l’Europe, en 1918
1919, les enfants de Pasteur ont gagné : la lec
ture religieuse n’a pas disparu, mais elle est 
cantonnée à d’étroits cercles catholiques. Le
discours dominant est désormais laïc, politi
que et bactériologique. »

Qu’en estil, un siècle plus tard, face au ca
taclysme mondial provoqué par le corona
virus ? L’approche scientifique et ration
nelle de la santé publique qui s’est imposée
au XIXe siècle atelle éliminé l’idée que
l’épidémie est un châtiment divin ? Si des
lectures millénaristes, eschatologiques ou
plus simplement religieuses subsistent ici
et là, l’heure est sans conteste, sur toute la
planète, à la mobilisation des structures 
thérapeutiques, à la réalisation d’essais cli
niques et à la recherche active d’un vaccin.
Le langage symbolique qui a longtemps
prévalu face aux épidémies n’a pas pour 
autant disparu.

Nul, ou presque, ne crie bien sûr à la fou
dre du Seigneur ou à la vengeance des divi
nités, mais la crise écologique nourrit un 
discours métaphorique qui évoque parfois
les « signes » du ciel présents dans la Bible 
ou les tragédies de l’Antiquité. Pour Nicolas
Hulot, président d’honneur de la Fondation

qui porte son nom, la nature nous adresse 
en effet un « message », une « sorte d’ulti
matum, au sens propre comme au figuré ».
« Cette injonction cruelle, il faut qu’elle ne
soit pas vaine, qu’elle ait un sens. Enten
donsla pour une fois. Et l’entendre, cela veut
dire en tirer les leçons pour nous additionner
et nous élever. »

Pour l’anthropologue Frédéric Keck, direc
teur de recherche au CNRS, la punition de la 
nature semble avoir pris le relais de la puni
tion de Dieu. « Les écologistes reprennent
l’idée ancienne que l’épidémie signale un 
dérèglement du monde. Les hommes ont 
détruit les écosystèmes au lieu de vivre avec 
eux : le coronavirus serait donc une ven
geance de la nature. Ce discours fait écho, de 
manière métaphorique, au titre d’un livre 
d’un biologiste américain, René Dubos [1901
1982], Nature Strikes Back [« La nature 
frappe en retour »]. Le drame du coronavirus,
suggère cette image, doit nous inciter à re
penser nos rapports à notre environnement. »

Les discours scientifiques du XXIe siècle ne
semblent donc pas épuiser totalement le
débat : comme toutes les épidémies, celle 
liée au Covid19 est en effet associée à des 
imaginaires symboliques. « Parce qu’elle se 
transmettait lors des rapports sexuels, l’épi
démie de sida avait porté atteinte à l’idéal de 
libre sexualité de la génération 1968, pour
suit Frédéric Keck. Parce qu’elle s’est diffusée 
à l’ensemble de la planète en un temps record,
l’épidémie de Covid19 porte, elle, atteinte à
l’idéal de libre circulation des années 1990. La
génération sida a été obligée de renoncer à la
liberté sexuelle totale : la génération du dérè
glement climatique devra sans doute aban
donner la mobilité continuelle. »

Cette langue métaphorique ne doit cepen
dant pas masquer l’essentiel : si le discours 
des écologistes recourt volontiers, en ces
temps d’épidémie, à l’univers symbolique
de l’alerte, il est aussi, et surtout, l’héritier
de la pensée rationnelle issue du siècle des
Lumières. C’est en effet en se fondant sur 
des milliers de travaux scientifiques que les
défenseurs de l’environnement documen
tent jour après jour le dérèglement climati
que ou le déclin de la biodiversité. C’est 
d’ailleurs au nom de la raison, une valeur
phare de la fin du XVIIIe siècle, qu’ils plai
dent, en ces temps d’épidémie, pour un
changement de cap. 

anne chemin

P.58



di Simonetta Fiori

L’intervista

Avanti ragazzi
ora e sempre

Resistenza
Lo storico Marco Revelli spiega l’importanza di questo 25 aprile

“Dopo la stagione dell’odio e nei giorni del lockdown, la piazza virtuale
segna il passaggio di testimone a una nuova generazione di liberi”

arà  il  primo  25  
aprile  senza  la  
piazza fisica. Ma 
la piazza virtuale 
è destinata a se-
gnare un impor-
tante  passaggio  

di testimone: quello a una nuova 
generazione di liberi, un nuovo po-
polo di ragazzi e ragazze chiamati 
a coltivare questa eredità. E allora 
non lo ricorderemo solo come il 25 
aprile della pandemia,  ma come 
una data di ricostruzione». A un 
giorno simbolico della vicenda ita-
liana, funestato da una memoria in-
quieta, Marco Revelli ha dedicato 
libri, riflessioni e larga parte della 
sua vita, figlio del partigiano Nuto 
con cui era solito festeggiarlo nelle 
valli della resistenza piemontese. 
Attraverso questo appuntamento 
scorre la storia d’Italia, tra censu-
re, fratture, rimozioni. E il 25 aprile 
che ci  apprestiamo a festeggiare 
ha il tratto dell’eccezionalità. Per-
ché cade nel pieno del lockdown 
che ha sospeso le nostre libertà per-
sonali. E perché è il primo che arri-
va dopo la stagione dell’odio e del-
le minacce nere. 

Perché il prossimo 25 aprile 
riveste una particolare 
importanza?
«Il necessario trasloco nella piazza 
digitale segna anche una sorta di 
investitura dei più giovani: tocca a 
loro tenere le fila del discorso, anche 
perché i testimoni vengono a 
mancare. E la pandemia sta 
decimando la generazione che ha 
vissuto la Liberazione, quella che ne 
conserva la memoria».

Non vede come un limite la 
mancanza di una piazza fisica?
«Forse arrivo a dire una bestialità, 
ma la piazza virtuale può portare 
molti vantaggi. Intanto è 
importante che ci si sia inventati un 
modo per esserci: il 25 aprile resta 
una festa collettiva. È importante 
anche la formula scelta per questo 
appuntamento virtuale: “#io resto 
libero” nonostante sia chiuso a casa, 
voglio dirlo al mondo e voglio 
difendere la mia libertà. I nostri 
padri e nonni non avrebbero mai 
immaginato una piazza virtuale. Ed 
è giusto che la Rete restituisca la 
voce del nuovo popolo di liberi, 
nella consapevolezza che quelle 
conquiste non sono irreversibili».

Il confinamento a cui siamo 
costretti ci consente di capire più a 
fondo il valore della libertà e 
anche la sua fragilità.
«C’è una frase molto efficace di 
Piero Calamandrei, nel discorso agli 

studenti milanesi nel 1955: la libertà 
è come l’aria, ci si accorge di quanto 
vale quando comincia a mancare. 
Noi ne abbiamo fatto esperienza, 
nella limitazione dei movimenti e 
delle relazioni sociali. Con una 
differenza fondamentale rispetto al 
passato: la nostra è 
un’autolimitazione, una forma di 
altruismo per salvare gli altri e noi 
stessi da un rischio di morte. Ma 
certo è valso come una sorta di 
esperimento sociale che ci ha reso 
percepibile fisicamente la 
sofferenza procurata dalla libertà 
negata . È giusto che ci portiamo 
dietro la voglia di difenderla». 

Per i nostri millennials la 
pandemia ha rappresentato 

anche un altro passaggio: 
l’immersione nella Storia, la storia 
grande, in cui ancora non si erano 
imbattuti.
«È una generazione che ha vissuto 
un tempo relativamente piatto, 
privo di quelle rocce di inciampo 
che ti fanno ricordare le fratture 
temporali. Il virus ha rappresentato 
una cesura storica, tra un prima e 
un dopo. Per questo ci costringerà a 
un bilancio, a misurare ciò che 
continua e cosa cambia tra il 
“prima” e il “dopo”. Cosa deve 
cambiare. Anche la Liberazione fu 
una data periodizzante, da cui 
sarebbe uscita una nuova Italia. 
Oggi dobbiamo tutti domandarci 
qual è la nuova Italia che vogliamo».

La festa di Liberazione può 
essere una bussola in questo 
senso?
«È una data costituente. Con il 25 
aprile non festeggiamo una vittoria 
come le altre, ma una vittoria più 
importante di quella ottenuta a 
Vittorio Veneto o a Curtatone e 
Montanara. È stata la vittoria degli 
italiani che volevano rimanere liberi 
contro chi li voleva tenere in 
oppressione. È stata la vittoria non 
solo contro un esercito invasore, 
ma anche contro un’ideologia di 
morte. La vittoria di una visione del 
mondo fondata sull’eguaglianza 
contro una visione fondata sulla 
divisione razziale, sulla violenza, 
sulla prevaricazione dei più forti 
sugli schiavi. Oggi le ideologie di 
morte continuano a circolare». 

Questo 25 aprile è il primo che 
arriva dopo una stagione di odio, 
dopo le scritte naziste sulle case 
degli ex deportati e dopo che una 
testimone di Auschwitz è stata 
messa sotto protezione, caso 
unico al mondo. 
«Veniamo da un periodo di odio e 
rancore, durante il quale sono stati 
riproposti con aggressività simboli e 
figure condannati dalla storia. In 
questo senso la malattia è arrivata in 
una situazione in cui già 
aleggiavano miasmi malsani. Come 
se gli eredi del cuore nero del 
Novecento volessero ricordarci: 
siamo di nuovo qui, non vi siete 
liberati di noi. È la ragione per cui 
avremmo dovuto riempire le 
piazze come sardine. Ma 
nell’impossibilità di farlo, ci viene 
in soccorso la piazza virtuale, che 
resta la risposta migliore anche per 
il respiro ampio, al di là delle 
divisioni».

A quali divisioni si riferisce?
«Ho sempre vissuto con fastidio e 
disagio le contestazioni alla Brigata 
ebraica durante la sfilata milanese. 
Anche a Roma non è stata trovata 
l’unità. Io sono molto critico nei 
confronti della politica di Israele, 
ma questo non cambia di un 
millimetro che cosa abbia 
significato l’Olocausto per gli ebrei e 
quale sia stato il loro contributo alla 
Liberazione. La piazza digitale 
potrebbe avere la capacità di 
depurare l’atmosfera da quegli 
umori negativi che attraversano 
anche la galassia antifascista».

Prima lei diceva che il 25 aprile è 
una data costituente, ma in Italia 
non ha mai avuto la 
monumentalità di cui godono il 14 
luglio in Francia o il 4 luglio in 
America. Nella lunga stagione 

Le celebrazioni
sul sito di Repubblica

f

g

Ho sempre vissuto
con fastidio 

le contestazioni
alla Brigata ebraica

È innegabile
il loro contributo alla 

Liberazione 

«S

f

g

La manifestazione 
digitale potrebbe 

depurare l’atmosfera 
dagli umori negativi 

che attraversano 
anche la galassia 

antifascista

kLo storico
In alto Marco Revelli (Cuneo, 1947) 
che alla Resistenza ha dedicato 
molti dei suoi studi e saggi

Il 25 aprile sarà celebrato anche 
sul sito di Repubblica a partire 
dalle 14.30 con un evento 
virtuale che si aprirà con l’Inno di 
Mameli e si chiuderà con Bella 
Ciao. 
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L’iniziativa nasce 
per sostituire un ricco 
calendario di incontri 

letterari cancellati 
dall’epidemia

Domani per la Giornata mondiale del libro

Da Augias a Zamboni
i maratoneti della lettura

in streaming su Repubblica

di Lara Crinò 

crittori e filosofi 
italiani, da Cor-
rado  Augias  a  
Massimo Caccia-

ri, da Nadia Fusini a Gianrico Ca-
rofiglio, ma anche autori inter-
nazionali come Jhumpa Lahiri, 
addirittura un premio Nobel co-
me Orhan Pamuk; molti  attori  
noti, da Alessandro Gassman a 
Massimo Popolizio, da Sergio Ru-
bini a Paola Cortellesi, e anche 
un  musicista  come  Massimo  
Zamboni. Sono solo alcuni degli 
oltre  centocinquanta  parteci-
panti  alla  maratona  in  strea-
ming dedicata ai Capolavori del-
la letteratura che dalle 11 alle 18 
di  domani  23  aprile,  Giornata  
mondiale del libro, porterà sul si-
to www.capolavoridellaletteratu-
ra.org e su quello di Repubblica 
(ma anche di Tim e di alcune isti-
tuzioni), le voci di molte persona-
lità della cultura e dello spetta-
colo per far rivivere, in brevi “pil-
lole” video, le grandi storie del 
presente e del passato.

Ideata  dalla  fondazione  De  
Sanctis insieme al Centro per il 
Libro e la Lettura del Mibact, l’i-
niziativa virtuale nasce per sosti-
tuire un ricco calendario di in-
contri  letterari  cancellato  dal  
lockdown, ma è anche un esperi-
mento, un cantiere per progetti 
futuri. Come spiega il presiden-
te della  fondazione,  Francesco 
De Sanctis, pronipote e omoni-
mo del grande critico letterario 
ottocentesco:  «Quando,  nel  
2007, ho ricevuto in eredità l’ar-
chivio del mio avo, ho deciso di 
creare qualcosa che diffondesse 
la bellezza della letteratura nel-
le istituzioni e di lì a un pubblico 
sempre più vasto. Da allora ab-
biamo  organizzato  incontri  e  
convegni e ideato un premio de-
dicato proprio alla critica lettera-

ria. Anche per questa primavera 
erano previsti una serie di even-
ti. Poi, costretti a fermare la pro-
grammazione dal vivo, abbiamo 
pensato che la coincidenza tra 
la Giornata mondiale del libro e 
la partenza della campagna del 
Maggio dei libri potesse essere 
l’occasione  per  rilanciare  con  
questa iniziativa in Rete. Siamo 
stupiti  di  così  tante  adesioni.  
Credo che la chiave del successo 
stia nel fatto che abbiamo lascia-
to  libero  ciascun  partecipante  
di scegliere l’opera di cui deside-
ra parlare, su cui vuole offrire il 
suo punto di vista, da cui vuole 
leggere. Così ognuno ha propo-
sto un testo importante per la 
sua vita». 

Coordinati  dalla  conduzione  
di Paolo Di Paolo, molti leggeran-
no in diretta, altri invieranno un 
video registrato. Tutti, dalle mu-
ra domestiche, offriranno la loro 
versione  di  un  classico,  di  un  
bestseller, di un capolavoro. Al-
cune letture saranno ispirate al-
le assonanze e alle differenze tra 
l’attuale pandemia da coronavi-
rus e le epidemie del passato: il 
filologo Piero Boitani ha scelto, 
ad esempio, di ricordare la cele-
bre pestilenza di Atene del 430 
a. C. narrata da Tucidide, il filo-
sofo Giacomo Marramao, inve-
ce, dà la sua interpretazione de 
La peste di Albert Camus. 

Ci sarà posto però anche per i 
grandi classici,  da La tempesta  
di Shakespeare scelta da Nadia 
Fusini a L’amore ai tempi del cole-
ra di García Márquez, a cui si de-
dicherà Maurizio de Giovanni. Si 
racconteranno Ariosto, Tolstoj,  
Stevenson, ma anche i nostri Mo-
rante, Silone, Rigoni Stern. Dal 
salotto o dallo studio di ciascun 
“maratoneta”,  le  parole  della  
grande letteratura  arriveranno  
così a riempire il silenzio sospe-
so di altre case, altre stanze, al-
tre menti.

S

La maratona letteraria, promossa 
dalla Fondazione De Sanctis in 
collaborazione con il Centro per il 
libro e la lettura, si svolgerà in 
diretta streaming anche sul sito di 
Repubblica dalle 11 alle 18. 

berlusconiana, Dell’Utri propose 
di abolirla. Lo scorso anno l’allora 
ministro degli Interni Salvini lo 
definì un derby tra rossi e neri. E 
ora Fratelli d’Italia propone di 
dedicarlo alle vittime del Covid. 
C’è una relazione tra questa 
memoria irrequieta e il filo nero 
che attraversa la storia italiana?
«Questo è sicuro. Non mi stupisce 
che provi irritazione verso il 25 
aprile chi continua a riconoscersi 
nell’Italia allora sconfitta. Ma la 
storia va rispettata. Dietro questa 
voglia di cancellare il carattere 
storico del 25 aprile c’è fastidio per 
la storia. E il desiderio di un Paese 
senza memoria». 

Cosa ricorda dei 25 aprile vissuti 
con suo padre Nuto Revelli?
«Grandi e animati pranzi con i 
partigiani in Valle Stura, dov’era 
nata la banda “Italia Libera” di 
Giustizia e Libertà, e nelle valli 
vicine dove avevano combattuto. 
Ricordo l’allegria, i racconti 
drammatici e comici, e tra loro un 
sentimento assoluto di amicizia che 
ho sempre invidiato: al di là delle 
scelte politiche diverse, erano 
profondamente legati dall’aver 
vissuto insieme il momento più alto 
della loro esistenza. Si portavano 
dietro la giustizia e la libertà, cosa 
che non è avvenuto per la mia 
generazione. E ogni volta era come 
se rinnovassero un patto: 
continuare a essere partigiani 
sempre, in modo via via diverso, ma 
comunque fedeli a un mandato: 
bisognava tenere alta la guardia».

E oggi il patto quale deve 
essere?
«Realizzare la Costituzione, anche 
alla luce del rovesciamento reso 
manifesto dalla pandemia. Esiste 
un’Italia di sotto che è stata 
chiamata a tenere in piedi un paese: 
i lavoratori manuali, gli autisti, i 
netturbini, i rider, i precari, i figli di 
un dio minore che ci hanno 
permesso di sopravvivere al sicuro 
delle nostre case. Sono i medici, gli 
infermieri, gli operatori sanitari 
mandati sul fronte come carne da 
cannone. Anche la Resistenza fu 
fatta dall’Italia di sotto, dagli operai, 
dai contadini, dagli studenti, anche 
da una parte delle classi dirigenti, 
ma solo da una piccola parte perché 
il resto non diede un grande 
contributo. Ecco ora il rischio è che, 
passata l’emergenza, si torni agli 
equilibri di prima: in alto i soliti, in 
basso gli eroi di oggi che rischiano 
di diventare eroi d’un solo giorno. 
Bisogna  impedire  che  questo  
accada». 

Capolavori online
dalle 11 alle 18

La Cultura sul sito
di Repubblica

Quante splendide foto

scattate da voi
La copertina di Robinson, in 
edicola da sabato per tutta la 
settimana, è “Là dove c’era 
l’erba... È tornata”: racconto 
per parole e immagini su 
come animali e piante si 
stanno riprendendo gli spazi, 
anche urbani, qui in Italia. 
Dalle pagine del nostro 
supplemento vi abbiamo 
chiesto inoltre di mandarci le 
vostre foto che testimoniano 
di questo risveglio, ai nostri 
account social 
(robinson_repubblica su 
Instagram, Robinson_Rep su 
Twitter) con l’hashtag 
#ladoveceralerba., o via mail a 
robinson@repubblica.it: in 
tantissimi state rispondendo 
all’appello, grazie di cuore! 
Per vedere il fotoracconto 
composto dai vostri scatti, 
basta andare su l nostro sito 
www.repubblica.it/robinson 

Robinson Live

È la nuova grande iniziativa 
del nostro inserto culturale: 
ogni settimana due pagine 
che ospitano una scelta 
ragionata e ampia degli eventi 
e dei festival che in questo 
periodo si svolgono 
esclusivamente online. E che 
aggiorniamo ogni settimana 
anche in uno speciale sul sito 
di Robinson: un contenitore 
unico da cui potete accedere 
direttamente a ciascun 
evento. Questa settimana, il 
focus principale è sugli 
incontri che parlano di 
scienza. Se siete addetti ai 
lavori, inviate le segnalazioni a 
robinson@repubblica.it

La parola agli editori

Il Pil che crolla, la crisi che 
investe ogni settore del sistema 
Italia: a soffrirne sono anche gli 
editori, piccoli e grandi, che si 
riuniscono per lanciare un 
appello al governo. Per saperne 
di più, andate sul sito di 
Robinson

Rep 19

L’edizione serale di Rep, il 
nostro giornale online riservato 
agli abbonati, propone sempre 
un approfondimento culturale, 
che trovate sul sito di Robinson: 
stavolta è una riflessione di 
Paolo Di Paolo sull’evoluzione 
del romanzo in epoca 
post-coronavirus

La newsletter

Ogni sabato mattina una sintesi 
e una selezione dei contenuti di 
Robinson sono anche nella 
nostra newsletter: iscrivetevi!

kTra le voci Corrado Augias
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