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NOTA DE PREMSA 
 

Barcelona comença a documentar les 
experiències veïnals i ciutadanes per 
garantir el dret a la memòria popular del 
confinament 
 

 
La iniciativa de la Regidoria de Memòria Democràtica i l’Arxiu Municipal de 
Barcelona persegueix documentar i conservar les vivències individuals i 
col·lectives, més enllà dels relats oficials i evitar que aquests esdevinguin 
hegemònics 
 
S’obre un espai virtual a decidim.barcelona on recollir testimonis escrits, 
fotogràfics, sonors o en vídeo, per generar un arxiu del confinament com a espai 
que garanteixi la pluralitat de testimonis al servei de la memòria col·lectiva de la 
ciutat 
 
Aquest llegat passarà a formar part de l’Arxiu Municipal de Barcelona com a fons 
documental a preservar i a difondre 
 

 

 

 

 
 
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de Memòria Democràtica i amb la 
col·laboració de l’Arxiu Municipal de Barcelona, ha posat en marxa un dispositiu per 
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documentar i conservar les experiències i vivències personals i col·lectives del confinament. La 
iniciativa, on també ha col·laborat el programa Cultura Viva – Memòria Viva de l’ICUB, servirà 
per construir un arxiu que expliqui, a nosaltres i als que vindran, les memòries del confinament, 
és a dir, la memòria popular d’uns dies que ens han canviat la vida en les seves dimensions 
polítiques, socials i emocionals. 
 
El Consistori vol acompanyar la ciutadania en els moments de dol, i en els moments en què 
expressa la seva voluntat de viure, de compartir i de ser solidaris amb el veïnat tant amb 
accions culturals i creatives diverses com amb accions destinades a fer front a l’emergència en 
què es troba la ciutat. Totes aquestes accions són patrimoni memorial de la ciutat i l’Ajuntament 
ha de garantir-ne la conservació precisament per garantir el dret de la ciutadania a construir la 
seva memòria col·lectiva. 
 
Tal i com es va fer després d’episodis recents de la ciutat com l’atemptat de la Rambla o l’1 
d’octubre de 2017, s’ha obert un espai virtual, anomenat “Memòries del confinament”, on es 
convida la ciutadania a abocar-hi aquestes experiències, que constituiran un llegat que quedarà 
dipositat a l’Arxiu Municipal de Barcelona. Amb l’obertura d’aquest espai, Barcelona garanteix 
el dret dels veïns i les veïnes de la ciutat d’explicar la pròpia història i que aquesta sigui 
escoltada i recollida. 
 
La iniciativa, per tant, comença amb aquesta primera fase de crida a la ciutadania i una segona 
fase, un cop finalitzi la pandèmia de la Covid-19, de devolució a la ciutadania, amb l’estudi i 
anàlisi que es pugui fer del patrimoni recollit i documentat com a memòries del confinament. 
 
L’espai virtual “Memòries del confinament” on recollir testimonis està allotjat al web de 
participació ciutadana decidim.barcelona, i permet l’enviament tant de testimonis escrits, com 
fotogràfics i imatges i en format vídeo i sonors. Aquests arxius requeriran també aquelles dades 
descriptives que en permetin una correcta catalogació, amb la vista posada d’esdevenir, en el 
futur, un element valuós per a l’estudi i recuperació de la memòria de l’episodi del confinament. 
Com a novetat dins del procés de documentació arxivística, les fonts recollides i processades a 
l’arxiu, seran consultables al cap de poques hores d’haver-se enviat. Les aportacions 
ciutadanes seran tractades com una donació per a la construcció de la memòria ciutadana de 
la Barcelona. 
 
La Regidoria de Memòria Democràtica assumeix la memòria com un dret civil que ha de 
garantir a la ciutadania una memòria popular que conservi les expressions de vida que tenen 
lloc durant el confinament. L’objectiu és poder documentar aquestes expressions de vida com 
el dol, l’angoixa, la incertesa, però també la celebració d’allò col·lectiu i de suport als serveis 
públics des dels balcons, així com les xarxes veïnals de suport mutu i la seva actuació, totes 
elles iniciatives espontànies de resistència i enfortiment de la vida comunitària. L’arxiu resultant 
garantirà també la pluralitat de veus per tal de representar al màxim la societat barcelonina, 
també des d’una perspectiva intercultural i diversa. 
 
La iniciativa busca conservar aquestes experiències i que perdurin, més enllà del relat oficial 
provinent dels poders públics. Sota aquesta premissa es vol fomentar l’exercici de deixar 
testimoni directe d’una vivència que pugui contribuir a explicar a la ciutadania d’avui i de demà 
amb el màxim de veus possible un episodi que haurà canviat la societat i marcat un punt 
d’inflexió en les vides de milions de persones. 
 
Per a la construcció col·lectiva d’aquest patrimoni memorial, es tindran en compte també totes 
les iniciatives que l’Ajuntament de Barcelona està endegant les darreres setmanes i les 
expressions espontànies que es donen als nostres balcons, finestres o miradors. L’Arxiu 
Municipal de Barcelona analitzarà els testimonis recollits ja als altres espais oberts per 
l’Ajuntament les darreres setmanes, com són el llibre de condol virtual de “Barcelona Recorda” i 
l’espai infantil d’”Estimat Diari”, i també es recolliran les dades obtingudes per les enquestes 
que realitza l’Ajuntament a la ciutadania, les experiències obtingudes per part dels serveis 
essencials i es farà una cerca de xarxes socials per arribar a tenir una visió el més completa 
visible. 
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Testimonis dels serveis públics essencials 
 
En paral·lel a les memòries populars que la iniciativa busca fer emergir, l’Arxiu Municipal de 
Barcelona ha endegat també una iniciativa per documentar el testimoni dels serveis essencials 
municipals durant les setmanes de la crisi per la Covid-19. L’Arxiu contribueix així a preservar la 
memòria municipal perquè es conservi i es doni a conèixer a la ciutadania, com a part 
d’aquestes memòries del confinament. 
 
L’Arxiu Municipal té una llarga trajectòria en la recollida de testimonis relatius a la nostra 
història, una funció que realitza des del 1983, quan es va crear la Secció de Fons Orals a 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Ara, es fa un pas més amb la creació dels fons 
audiovisuals de caràcter social, seguint les recomanacions de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya i altres òrgans internacionals que estan impulsant polítiques de recollida de 
documentació sobre la Covid-19, com el DocumentingTheNow. 
 
La recollida de testimonis pretén arribar al màxim nombre de treballadors i treballadores 
municipals amb una mostra àmplia i significativa de diferents sectors, edat, gènere i categories 
professionals. A través de la intranet municipal, els treballadors i treballadores que hi participin 
hauran de gravar un vídeo on descriguin quina és la seva feina habitual i la feina que han 
desenvolupat durant les setmanes de crisi sanitària, expliquin l’experiència més important, tant 
si és negativa com positiva, i facin un breu comentari sobre com creuen que la crisi global 
haurà canviat l’organització o la societat. 
 
En fases posteriors, es farà el tractament documental dels testimonis recollits i se’n farà la 
difusió pertinent, a més de servir com a font primària per a la investigació i l’estudi dels efectes 
de la pandèmia, una peça clau per a la interpretació social de la vida a la ciutat. 
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Barcelona recull en un arxiu històric les experiències veïnals durant el 
confinament 
El material cedit a l'arxiu serà consultable a les 48 hores i el consistori preveu fer-lo 
accessible també en línia 
      
Veïns dels carrer Verdi reciten poemes per celebrar la diada de Sant Jordi des dels balcons 
(23-4-2020) / David Cobo 
Veïns dels carrer Verdi reciten poemes per Sant Jordi des dels balcons / David Cobo 

per Redacció i Europa Press 
27 d’abril de 2020 20:51 
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en funcionament un dispositiu per documentar i conservar 
les vivències personals i col·lectives de la ciutadania en els dies de confinament com a part de 
la història recent de la ciutat. La Regidoria de Memòria Democràtica i l'Arxiu Municipal de 
Barcelona promouen la creació d'aquest nou arxiu de memòria popular, com ja es va fer 
després de l'atemptat de la Rambla o l'1 d'Octubre de 2017. 

La iniciativa, en la qual també ha col·laborat l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), recollirà 
testimonis del confinament en primera persona per "garantir el dret de la ciutadania a 
construir la seva memòria col·lectiva", ha informat el consistori aquest dilluns en un 
comunicat. De la mateixa manera, s'ha obert un espai virtual a la web de participació 
ciutadana decidim.barcelona, anomenat Memòries del confinament, on la ciutadania pot 
explicar les seves experiències a través del format escrit, fotogràfic, imatges, vídeos o música. 

"Els testimonis seran tractats com documents d'interès per a la Ciutat, seran degudament 
classificats i configuraran l'arxiu popular del confinament", ha assegurat el regidor de Memòria 
Democràtica, Jordi Rabassa. També ha avançat que "es podran consultar les donacions a les 48 
hores de la seva cessió" i que "evidentment l'arxiu serà públic". "Treballarem perquè sigui 
obert i consultable des de casa", ha afegit. El consistori preveu mantenir la recollida de 
material un cop s'aixequi el confinament, "amb el convenciment que la memòria del 
confinament ha de ser el resultat de totes les memòries individuals i no els missatges llançats 
des de les administracions”. 

https://www.totbarcelona.cat/societat/barcelona-arxiu-historic-experiencies-veinals-
confinament_2121719102.html 
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RECOLLIDA DE TESTIMONIS PER A LA MEMÒRIA 
MUNICIPAL DE LA CRISI COVID-19 
30/04/2020 

Totes les persones que treballem a l’Ajuntament o a alguns dels seus ens que conformen el 
grup municipal podem contribuir a preservar l’experiència que ha comportat la prestació dels 
nostres serveis durant la crisi generada per la COVID-19. És especialment rellevant en el cas de 
les persones que han estat prestant serveis essencials, tant presencialment com fent 
teletreball, però tothom podem participar a construir aquest recull de testimonis per a la 
memòria municipal. 

Aquestes experiències, que més avall us expliquem com les hem de fer arribar, quedaran 
preservades a l’Arxiu Municipal de Barcelona, que ja té una llarga trajectòria en la recollida de 
testimonis que tinguin a veure amb moments importants de la nostra història i emmarcats en 
el nostre territori, la ciutat de Barcelona. 

Volem, així, perpetuar la nostra experiència per a futures generacions i posar en valor la tasca 
humanitària i insubstituïble que estem duent a terme des de l’Ajuntament per a la ciutat. 

Objectiu 

Obtenir una mostra àmplia i significativa de vídeos de persones de diferents sectors, grups 
d’edat, pluralitat de gènere i de categories professionals dels diferents sectors, departaments i 
àmbits, per documentar el moment actual de crisi sanitària amb testimonis dels treballadors i 
treballadores amb funcions essencials de la plantilla de l’Ajuntament. 

Qui hi pot participar? 

El projecte que proposem és fonamentalment una recollida de testimonis del personal 
municipal, sobretot dels que han prestat serveis essencials, durant la crisi de la COVID-19. 

 



Què hem de fer? 

Hem de gravar un vídeo, d’una durada màxima de 2 minuts, que contingui una autoentrevista 
per explicar de primera mà la nostra visió particular de la crisi i de com ha afectat la nostra 
feina habitual. 

Recomanacions tècniques 

Hem de fer la gravació: 

-       en horitzontal 

-       des de qualsevol dispositiu: telèfon mòbil, tauleta o ordinador personal 

-       els formats requerits poden ser AVI, MPG, H264, MOV, WMV, MP4 

  

Contingut de la gravació 

El guió que hem de seguir en l’autoentrevista és: 

1.      Hem de dir el nostre nom i cognoms, i on treballem (departament, gerència, 
organisme autònom, empresa, fundació, consorci). 

2.      Hem d’explicar la feina habitual i la desenvolupada aquests dies, com ha canviat la 
nostra rutina. 

3.      Hem d’explicar l’experiència més important viscuda, positiva o negativa, que ens ha 
impactat més. 

4.      Podem fer una breu valoració sobre com creiem que ens canviarà aquesta crisi global 
en el futur, a nivell de societat I/o a nivell d’organització (opcional). 

  

Com hem d’enviar el vídeo? 

Mitjançant el formulari que hem preparat per a aquesta finalitat, en el qual, després 
d’identificar-nos,  trobarem les indicacions per adjuntar l’arxiu per wetransfer. Caldrà que hi 
copiem la url corresponent. 

  

Què es farà amb els nostres vídeos? 

https://participaciointerna.barcelona.cat/index.php/531876


-       Farem el tractament documental: estudi dels formats, emmagatzematge, la 
identificació i la descripció dels vídeos. 

-       Els difondrem  mitjançant els canals de comunicació interna i/o en mitjans de 
comunicació pública, en el cas  que  tinguem la vostra autorització.  

-       Sempre que ho haguem autoritzat, podran ser difosos a les xarxes socials 

-       Els preservarem i tractarem a l’Arxiu Municipal 

  

Fins quan podem enviar el nostre testimoni? 

-       Fins a finals de maig 

  

Accés al formulari per enviar el vídeo 

Clica aquí o copia aquesta adreça al teu navegador: 
https://participaciointerna.barcelona.cat/index.php/531876 (utilitzem preferentment Firefox o 
Chrome) 

  

Per dur a terme aquest projecte hem seguit les recomanacions de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya, i les recomanacions d’altres òrgans internacionals que estan impulsant polítiques 
de recollida de documentació sobre la COVID-19, com el DocumentingTheNow. 

  

Ajuntament de Barcelona –Departament de Comunicació Interna 

 

https://participaciointerna.barcelona.cat/index.php/531876
https://participaciointerna.barcelona.cat/index.php/531876
https://www.docnow.io/


REUNIO DEL CONSISTORI

BCN assaja un consens frbgil
per superar la ’coronacrisi’

II
La capital catalana celebra el primer pie
ordinari des que es va iniciar el confinament II

El govern de Colau pacta proposicions
amb tots els grups menys el de Ciutadans

II TONI SUSTBARCELONA

E
nles peculiars ] com-
plicades circumsthnci-
es a qu~ obliga la crisi
sanithria originada pel

coronavirus, Barcelona prova de
mantenir el pols politic i d’a/Yon-
tar els temps que s’acosten, mar-
cats per un futur immediat que
sembla tremendament compli-
cat en el terreny econ6mic i, per
tant, en el social.

L’endemh de presentar el
Pacte per Barcelona perqu~ la
ciutat treballi en comti a fi de
reconstruir el que els efectes
del Covid-19 ha destruit,
l’ajuntament va celebrar ahir
el primer pie ordinari des que
la poblaci6 viu confinada. L’til-
tim es va celebrar al febrer,
quart ningti podia imaginar en-
cara el que queia al damunt a
una societat que no havia cone-
gut abans un context similar.

En aquesta tessitura, la re-
uni6 del plenari va assajar un
consens, /yhgil malgrat tot,
per remar conjuntament. Si
el dihleg entre els diferents
grups politics sol set compli-
cat, tampoc ajuda que una
pantalla s’hi interposi. L’al-
caldessa, Ada Colau, el pri-
mer tinent d’alcalde, Jaume
Collboni, i els regidors Jordi
Marti i Gemma Tarafa van
passar el ple fisicament al
consistori, a la sala Lluis Com-
panys, on solen compar~ixer
davant dels mitjans de comu-
nicaci6 els responsables del
govern municipal.

Tamb~ el tinent d’alcalde

~-~- Ada Colau i Jaume Collboni, dimarts, durant la constituci6 del Pacte per Barcelona.

Medalla d’or per a I’Amical de
Mauthausen i la de Ravensbr0ck

de Seguretat, Albert Batlle, es ......................................................
va desplaCar fins a la plaCa de
Sant Jaume i era al seu des-
parx. La resta de representants
dels grups van seguir el ple
des dels seus domicilis, amb
alguna dificultat t~cnica: el
president del grup del PP, Jo-
sep Bou, no va poder interve-
nir durant les primeres tres
hores perqu~ una s~rie d’in-
rerfer~ncies sonores que sem-
blaven d’origen marcih l’hi
van impedir, per la qual cosa
l’altre regidor popular, Oscar
Ramirez, es va convertir en
l’tinica veu dels populars du-
rant la primera part de la reu-

¯ ¯ El pie municipal va aprovar
ahir distincions per a dos col-lec-
tius amb una tasca i una trajac-
tbria molt especials. Per una-
nimitat, el consistori va atorgar
la medalla d’or al m~dt civic al’as-
sociacib Amical de Mauthausen
i I’Amical de Ravensbr,",ck coin-
cidint amb el 75~ aniversari de
I’alliberament dais camps de
concentTaciO nazis quan va aca-
bar la segona guerra mundial. El
regidor de Membria Histbrica,
Jordi Rabassa, va reclamar qua
no s’oblidi que ,la inf~mia nazi,,
va comptar amb el recolzament
de I’Espanya franquista.

¯ ̄  El pie va aprovar tamb~ la inte-
gracib de Barcelona en la Xarxa
de Ciutats Machadianes, una as-
sociacib creada en homenatge al
poeta, queva modr a Coffiium el22
de febrer de 1939 despr~s de cre-
uar la frontera d’Espanya arab
Fmn~a. Davant de la perspectiva
d’unavictbdaimminent del b~ndol
franquista a la guerra civil. A Cot-
Iliure va arribar amb la seva mare,
que va morir tres dies despr~s
que el seu fill. De la xarxa en for-
men part Iocalitats en les quals
Machado va residir, corn Sevilla,
Sbdai Baeza.ABamelona hiva ser
uns mesos entre 1938i 1939.

ni6. Vaja, com agradaria al PP
que passes sempre.

ACORDS I DESACORDS # Els punts or-
dinaris del ple van suscitar al-
guns dissensos. Per exemple, el
pla de mobilitat del govern de
Colau que aposta per guanyar
espai per al vianant, o treure’l al
cotxe, i convertir en definitives
algunes restriccions obligades
per la crisi sanithria, del qual
l’oposici6 considera que ~s preci-
pitat. E1 mateix Pacte per Barce-
lona va rebre critiques.

L’aposta pel consens es va con-
cretar en l’aprovaci6 de proposi-
cions de diferents grups que havien
sigut acordades amb elgovern. Ha
succeXt en relaci6 amb iniciatives
d’ERC, de Junts per Catalunya, de
Barcelona pel Canvii del PP.

Nom~s Ciutadans no va tran-

EFE/ANDREUDALMAU

saccionar amb el govern de Bar-
celona en Comti i el PSC la pro-
posta que havien presentat, que
apostava per da revisi6 i modifi-
caci6>> de la nova taxa de resi-
dus, de l’increment de I’IBI i del
de la taxa de terrasses.

E1 govern ho va atribuir que
el grup que presideix Mari Luz
Guilarte es va negar a modifi-
car-la per buscar l’acord. La re-
gidora d’Hisenda, Monserrat
Ballarin, va afirmar que hi hau-
rh un debar sobre les taxes, a la
vista que el context ha canviat,
per0 no en les condicions en
les quals ho planteja Ciuta-
dans. Que s’haurh de revisar els
plans queda clar: el regidor de
Presid~ncia, Jordi Marti, va re-
marcar que els ingressos de
l’ajuntament ja s’han reduit
en 300 milions d’eurosper la
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crisi. La iniciativa aprovada
insthncies d’ERC, que va rebr~
un suport unhnime, advoc~
per reforqar els serveis munici
pals del consistori, obrir
oficines i incorporar personal.

EL PACTE PER BARCELONA # Junt~
per Catalunya va acordar una
proposta sobre el Pacte pel
Barcelona, perqu~ la reacci~
als efectes de la crisi parteixi
d’un di~leg <~sincer>> amb l’opo
sici6 i els agents socials, que e~
treballi amb <<celeritab> er
aquest pla i queen tres meson,
s’hagi perfilat una resposta ~
la crisi, que es contemplin le~,
revisions tributaries ne
cess~ries sense prejudicL,
ideolOgics i que es reclami el fi
nal de la limitaci6 pressu
post~ria per la llei Montoro, en
tre altres mesures. Tamb6 es w
aprovar per unanimitat. Un~

El con$istori xifra
en O00 milion$
la pOrdua
d’ingressos
causada per la
crisi del ¢oronavims

EIs partits
comparteixen que
s’ha de revisar
el pressupost,
tot i que discrepen
en els details

proposici6 impulsada pel PP
que van recolzar el govern
Barcelona pel Canvi, deman~
un informe en un mes sobre 1~
situaci6 pressuposr~ria de Bar
celona i les partides que poder
eliminar-se, i reclama la coHa
boraci6 publicoprivada.

COLAU, INDISPOSADA# Barcelona pe]
Canvi va aconseguir que s’apro
v~s la creaci6 d’una taula con
junta de la capital catalana i Ma
drid contra la crisi. ERC i JxCat
van votar en contra. Aleshore~,
ja presidia el pie Collboni: Co
lau, lleugerament indisposta
l’havia abandonat. ------
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europapress/catalunya 

 

Barcelona otorgará la Medalla de Oro al Mérito 
Cívico a las Amicales de Mathausen y 
Ravensbrück 
 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA BARCELONA, 29 Abr. 
(EUROPA PRESS) - El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado 
por unanimidad este miércoles otorgar la Medalla de Oro al Mérito Cívico 
a la asociación Amical de Mauthausen y a otros campos de concentración y 
a la asociación Amical de Ravensbrück "por su tarea de preservación, 
divulgación y dignificación de la memoria de las personas deportadas", en 
el marco del 75 aniversario de la liberación de los campos nazis. El 
concejal de Memoria Histórica, Jordi Rabassa, ha expuesto que con esta 
medalla se reconoce una vivencia absolutamente impresentable, en sus 
palabras, se recuerda a los deportados y a sus familias, y ha pedido no 
olvidar "cómo la infamia nazi tuvo la colaboración de la España 
franquista". La oposición ha defendido que las medallas a ambas 
asociaciones "no pueden ser más merecidas" porque son una defensa de la 
memoria democrática y ven imprescindible visibilizar lo que sucedió en los 
campos nazis para combatir al fascismo. 
 
 

 

 
 
 

 

P.10

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/catalunya/


24 el PeriódicoDILLUNS 
27 D’ABRIL DEL 2020Gran BarcelonaConnexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Coses de la vida GRAN BARCELONA

E
l microcosmos d’un pe-
tit balcó, en un barri 
bulliciós com el Raval, 
en una ciutat confina-

da com Barcelona, en un país  
en plena batalla sanitària, en  
un planeta sacsejat per una 
pandèmia impensable... també 
pot ser un volcà creatiu, o un 
exorcisme contra la claustro -
fòbia en aquests temps de reco-
lliment. Traient el cap al carrer i 
aferrat a la seva fidel càmera, un 
veí fotògraf va començar matant 
l’avorriment (i potser la curiosi-
tat) a cop d’instantània digital, 
fins a assolir una addicció tan 
prolífica des del seu faristol del 
carrer del Marquès de Barberà, 

que ja acumula més de 4.000 
imatges inoblidables d’un tros 
de barri que batega tot i que li 
hagin posat el candau. 

El visor de Joel Codina, els 
clics laborals del qual solen te-
nir un guió molt diferent, re -
corre com un periscopi tot el 
que passa a escassa distància 
des del  mirador del loft que en 
aquests dies de confinament 
comparteix amb la seva pare-
lla. «L’única condició és que tot 
surt d’aquest balcó, cap a l’ex-
terior o l’interior. Però no 
prenc fotografies des del terrat 
comunitari ni altres punts», re-
lata per telèfon. 

I és clar, el Raval és per si ma-
teix una mina, un filó que 
deixaria sense alè fins i tot el vo-

yeurista de ficció James Stewart. 
Però des del seu particular bal-
có indiscret Codina no ha topat 
amb crims (de moment), sinó 
amb vida en majúscules. La que 
batega al balcó de cada conveí 
de façana («vas fent amics, i et 
demanen les fotos»), la que 
s’exhibeix com un reality des de 
les finestres del davant, o la que 
lluita per tirar endavant men-
tre espera amb angoixa una 
ambulància que tarda. 

Perquè el disc dur sense fi-
nal del seu confinament regis-
tra gairebé com un gran germà 
el bo i el dolent dels dies més 
llargs. Que si una àvia fumant 
amb delit a la balconada, que si 
una parella compartint més 
mims (o retrets) que mai, que si 

un riu solidari d’aplaudiments 
cada tarda a les vuit, que si un 
mercadeig de drogues en ple 
carrer, que si un sanitari vestit 
com un astronauta al rescat 
d’un contagiat, que si un gresol 
de nacionalitats i races unides 
casualment per un territori i 
moment, que si un crit a desho-
ra, que si un riure sonor que 
 recorda que a casa s’hi pot  
estar molt bé... 

 
HUMANITAT / Codina s’ha enganxat 
al remolí d’aquest hiperactiu 
tros de carrer, tocant a Unió, que 
exhibeix gairebé sense pudor to-
ta la humanitat del Raval, però 
que no és una de les seves vies 
més dures, emfatitza. Sense nar-
copisos a la vista, sense conflictes 

Escenes urbanes durant la pandèmia

El Raval, a vista de balcó
Un veí fotògraf ja atresora més de 4.000 
imatges de la rutina diària del barri confinat

Planeja una exposició a peu de carrer quan 
acabi el confinament i regalarà les instantànies

PATRICIA CASTÁN 
BARCELONA

Des del seu mirador 
retrata diàriament  
 la nova vida  
a les façanes, 
 aplaudiments, rescats 
i fins i tot tripijocs

Imatges captades des d’un balcó del Raval, amb 
els aplaudiments, veïns ociosos o desinfectant el carrer,  
i sanitaris recollint malalts a domicili. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GRAN BARCELONA

362000

54316

Diario

1245 CM² - 117%

23499 €

24-25

España

27 Abril, 2020

P.11



25el PeriódicoDILLUNS 
27 D’ABRIL DEL 2020Gran Barcelona

LLL

que ofeguin una convivència 
veïnal més intensa que mai. 

L’autor, de 45 anys, considera 
el seu arsenal artístic un patrimo-
ni dels retratats, per la qual cosa 
anuncia que quan s’aixequin les 
barreres de l’a larma i de la  
por, imprimirà aquests records 
històrics i els exposarà en ple car -
rer. Els seus protagonistes se’ls 
podran emportar gratis, que per 
alguna cosa s’han deixat plasmar 
en temps de virus i reclusió. Men-
trestant, Joel deixa anar en mo-
nodosis aquest talent des de les 
xarxes socials (Instagram i Twi-
tter), sumant seguidors. 

Promet més horitzons i su-
perpicats fins al final. Així que si 
aixequen la vista passejant pel 
Raval, somriguin per si de cas. H

JOEL CODINA

SANCHO DE ÁVILA 
Josefa Rodríguez Ortiz, 86 a., 8.00 h. Car-
men Trabado García, 93 a., 8.00 h. María 
Carrerea Ferrer, 97 a., 8.30 h. ., 99 a., 9.00 h. 
María Asunción Ventura Arnau, 72 a., 9.00 h. 
Natividad, 89 a., 9.00 h. David de Moragas 
Maragall, 82 a., 9.10 h. Alfonso Carrascosa 
Molina, 89 a., 9.25 h. Pilar Piquer Lore, 90 a., 
9.50 h. José Castillo Blasco, 89 a., 10.05 h. 
Josefa Guillem Codín, 101 a., 10.30 h. Cres-

NECROLÒGIQUES
cencia Alfaro García, 93 a., 10.30 h. Francis-
co Espona López, 91 a., 10.45 h. Andrés Lo-
bo Sánchez, 64 a., 11.00 h. Rosario Gimeno 
Piniés, 101 a., 11.10 h. María Paz Cejalvo Va-
lera, 86 a., 11.25 h. Antonio Munné Gonzá-
lez, 76 a., 11.30 h. María Concepción Soto 
Ruiz, 95 a., 11.50 h. Mónica, 93 a., 12.45 h. 
Josefa Monleón Ruiz, 82 a., 12.50 h. Manuel 
Santin Santin, 95 a., 13.00 h. Juan Manuel 
Luque González, 65 a., 16.00 h.  

LES CORTS 
Josefa Salvador Catalán, 86 a., 9.00 h. Juan 
Aguilera Maez, 101 a., 9.45 h. Rafael Espa-
ñol Huerba, 81 a., 10.30 h. Rosa Estefanell 
Carreras, 83 a., 11.00 h. Teresa Agras Gas-
cón, 90 a., 12.30 h.  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
José Enrique Figueroa Galarza, 63 a., 10.00 h. 
 
Serveis Funeraris de Barcelona: 900.231.132.

MESURES PER A LA MOBILITAT

Cornellà es 
redibuixa per a 
l’etapa postvirus
b Només es 
permetrà caminar  
en un sentit a les 
voreres més estretes

L’Ajuntament de Cor-
nellà ha dissenyat 
un pla de mesures 
per adaptar l’espai 

públic a la sortida progressiva 
del confinament de la ciu -
tadania i garantir la distància 
social per prevenir el contagi 
de Covid-19. Contempla la 
transformació pro visional de 
carrers per als vianants, sense 
circulació de cotxes, per fa ci -
litar una mobilitat segura i 
l’ampliació de nous espais  
per a la pràctica d’esport a l’ai-
re lliure. A més, s’establiran 
restriccions de trànsit de  ve -
hicles i de velocitat en alguns 
 carrers i avingudes, així com 
la creació de carrils bici d’e -
mergència. 

El pla d’acció municipal in-
clou un primer bloc per facili-
tar els desplaçaments a peu 
dels vianants, que permetin 
garantir la distància de se -
guretat d’entre 1,5 i 2 me-
tres entre persones a les vo -
reres del carrer; i un segon 
grup d’iniciatives per habili-
tar temporalment noves xar-
xes de mobilitat sostenible 
reconvertint carrers en nous 
espais de prioritat per als via-
nants i carrils bici. 

 
MÉS SEPARATS / Així, per garantir 
la distància social i evitar la 
concentració de persones en els 
desplaçaments pels carrers de 
la ciutat i a les zones de pas de 
més concurrència regulades 
amb semàfors, a les voreres de 
fins a quatre metres es regularà 
el sentit de la circulació dels 
vianants per una única vorera. 

S’utilitzarà com a criteri el ma-
teix sentit que el de la circula-
ció viària, i sempre es caminarà 
per la dreta. I se senyalitzarà la 
direcció de circulació. 

A més, es reduirà el temps 
d’espera dels vianants als 
semàfors amb més concurrèn-
cia, per evitar aglomeracions. 

Amb l’objectiu de potenciar 
la mobilitat a peu i en bici, es 
restringirà temporalment el 
trànsit als carrers i avingudes 
determinades, que es converti-
ran en espais preferents per a 
vianants, limitant la circulació 
viària als vehicles de proximi-
tat a una velocitat màxima per-
mesa de 10 km/h. 

Temporalment, s’ampliaran 
carrers exclusius per a via-
nants, amb criteris de flexibili-
tat horària, i s’ampliaran espais 
públics per a lleure i esport. 

Aquestes mesures arriben 
un dia després que s’anun-
ciessin les de Barcelona, on 
l’ajuntament preveu tancar 
al trànsit un lateral de la 
Gran Via i l’avinguda Diago-
nal per guanyar voreres, a 
més d’incorporar 21 quilòme-
tres de carrils bici. H

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

JXCAT CRITICA  
EL PLA DE COLAU

J  El grup municipal de  
JxCat a l’Ajuntament de 
Barcelona va criticar ahir  
que el pla de mobilitat de 
l’alcaldessa Colau per deixar  
el confinament s’hagi decidit 
«unilateralment i sense acord 
polític ni consens social ni 
ciutadà». Reclama que es 
convoqui a tots els grups 
municipals per conèixer  
els detalls, calendari i  
costos de les noves mesures.

a Barcelona
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Primera fila ESPORTS

El primer 
amor de 
Barcelona
Fa 30 anys, ‘The New York 
Times’ va anunciar que els Jocs 
de Barcelona serien els millors

L’articulista George Vecsey es  
va enamorar de la ciutat després de 
ser plantat per Maradona a Nàpols

Era maig de 1990. Les super-
potències enterraven la guerra 
freda de la mà del líder rus Mi-
khaïl Gorbatxov, estava de mo-
da el Renault-19, el Brasil i Itàlia 
eren les favorites per guanyar el 
Mundial, que, finalment, va vèn-
cer Alemanya davant l’Argenti-
na (1-0) i La Cursa establia un 
nou rècord europeu amb 65.000 
atletes coronant la recta de l’es-
tadi Olímpic de Montjuïc. Barce-
lona disfrutava ja d’un temps es-
tiuenc. George Vecsey, l’articu-
lista esportiu més influent dels 
Estats Units, líder d’opinió des 
de la seva privilegiada talaia de 
The New York Times, acabava d’ate-
rrar a Barcelona i buscava algú 
que l’introduís en els secrets de 
l’organització dels Jocs del 92. 

La seva presència a Barcelona 
era casual. S’havia registrat a 
l’hotel Princesa Sofia després 
d’haver rebut la plantada més 
injusta, descarada, incompren-
sible, descoratjadora i sorpre-
nent de la seva dilatada carrera 
com a reporter. Després de nego-
ciacions difícils amb l’entorn de 
Diego Armando Maradona ha-
via rebut cita, a Nàpols, per en-
trevistar al Pelusa.  Després de 
presentar-se al camp d’entrena-

ment del Nàpols, la mà de Déu li 
va dir que estava fart d’entrevis-
tes, que tornés a Nova York i que 
«ja l’avisarien». 

Recórrer a l’agenda 
Vecsey es va quedar de pasta de 
moniato. Havia volat des de No-
va York per a res. Bé, sí, per rebre 
la plantada de la seva vida. «Bé, 
George, ja que ets a Europa», li 
havia suggerit el seu cap, «pas-
sa’t per Barcelona, mires com te-
nen els Jocs i, si et ve de gust, es-
crius sobre això». Vecsey, des-
col·locat, sol a Nàpols, lluny de 

casa, va recórrer a l’agenda i va 
trucar al seu col·lega en els tor-
nejos de Roland Garros i Wim-
bledon, el meu amic Àlex Martí-
nez-Roig, llavors a El País. 

Després d’explicar-li l’esper-
pèntica situació que havia vis-
cut, insòlita en la seva carrera, 
li va dir: «Àlex, m’has d’ajudar. 
He de conèixer en quatre dies 
què és Barcelona i com estan 
els preparatius dels Jocs». «Tinc 

Memòria olímpica

el teu home», li va dir Martínez-
Roig. Pel que sembla, aquest 
 tipus era jo. 

I, sí, va sonar el meu telèfon. 
«Emilio, m’has de fer un favor». 
Li vaig dir que sí sense saber què 
era. Vecsey, en efecte, estava 
 desesperat. Per impossible que 
semblés, el periodista més im-
portant dels EUA, l’home que 
firmava a la bíblia de les bíblies, 
el NYT, havia sigut plantat per 
Maradona, que no va voler sot-
metre’s a l’entrevista que, tres 
mesos abans, havia pactat. «Per-
doni, és que vinc expressament 
des de Nova York per entrevis-
tar-lo...», li va recordar Vecsey. 
«Per mi, com si ve vostè de la Llu-
na. No hi ha entrevista». 

I, en qüestió d’hores, Vecsey 
va aterrar a Barcelona. I, entre 
tots, entre Pedro Palacios, Martí 
Perarnau i jo, vam aconseguir 
que, en quatre dies, ho veiés tot, 
passegés per la ciutat i s’entre-
vistés amb Pasqual Maragall i Jo-
sep Miquel Abad, ja saben, el 
summe faedor del miracle olím-
pic barceloní. Menys en carrossa, 
Vecsey es va passejar per la ciu-
tat, pels barris, per les instal·laci-
ons olímpiques, pel Camp Nou, 
per la Barceloneta, per Montjuïc, 
com si fos el president en perso-
na del COI. Va parlar amb qui va 
voler, va dinar a les terrasses, es 
va passejar per la ciutat i es va en-
comanar de la màgia i complici-
tat dels barcelonins. 

Tres articles 
Una vegada a Nova York, Vecsey 
va publicar una sèrie d’articles 
a la bíblia, concretament tres, 
que van ser un autèntic reconei-
xement per a Barcelona-92. El 
que més li va agradar a Vecsey 
de tota la parafernàlia olímpi-
ca, i així ho va narrar, va ser la 
ciutat: les terrasses, la gent, la 
Rambla, el Born, Gràcia, la Bo-
queria, la Barceloneta, l’amabi-
litat dels seus habitants, el con-

just trepitjar Manhattan, el con-
tingut dels quals (i elogis) col·lo-
caria Barcelona al mapa mun-
dial. Aquells textos van ser un 
triomf avançat a la proclamació 
planetària pronunciada, l’últim 
dia dels Jocs, per Juan Antonio 
Samaranch, aquell «han sigut 
els millors Jocs de la història». 

En la xerrada de comiat, Vec-
sey em va demanar un últim fa-
vor quan creia haver-me com-
portat ja a l’altura del periodis-
ta i del personatge, però li vaig 
dir que endavant. «Veuras, jo he 
estat en molts Jocs Olímpics, 
Emilio, però els vostres, per la 
seva gent, per la ciutat, seran 
els més bonics de viure. Així 
que m’has de fer un últim fa-
vor: has de buscar-me i llogar-
me un pis en un barri, perquè 

EMILIO 

Pérez de Rozas

El periodista més 
influent dels EUA   
va descobrir  
la passió i la 
complicitat  de 
BCN pels seus Jocs

«Roma-60 va tenir 
Clay; Mont-real-76, 
Comaneci, i  
 Barcelona-92  
té Gaudí»,  va 
escriure Vecsey

tacte, l’encant i la passió que els 
barcelonins posaven en els seus 
Jocs Olímpics. 

La nit abans de tornar a casa, 
el nostre nou home a Nova York 
em va demanar dues últimes ho-
res de conversa abans de deixar 
Barcelona per provar de posar 
ordre en els seus apunts. Van ser 
dues hores meravelloses, només 
equiparables als tres reportatges 
que publicaria al seu diari tot 
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BÀSQUET 3 Els equips de l’NBA 
podran obrir les seves instal·la-
cions a partir de l’1 de maig, 
però només si es troben en un 
estat que no tingui confina-
ment o que mantingui indica-
cions de distanciament social i 
només per a entrenaments in -
dividuals. La mesura, que els 
equips de l’NBA van conèixer 
dissabte, és una reacció al fet 
que diversos estats hagin alleu-
jat les restriccions. La Lliga va 
ordenar el tancament de les ins-
tal·lacions abans del 20 de març.

L’NBA promou tornar 
als entrenaments

CICLISME 3 Els ciclistes professio-
nals francesos podran reprendre 
els seus entrenaments fora de 
casa, tot i que individualment, a 
partir de l’11 de maig, quan es 
preveu l’inici de la desescalada 
progressiva del confinament a 
França, segons va informar la 
premsa. Serà quan es complei-
xin 55 dies de confinament en  
el país i la decisió s’anunciarà, 
previsiblement, demà. A l’abril 
ja es va confirmar que el Tour  
de França es disputarà del 29 
d’agost al 20 de setembre.

El gran grup francès, 
al carrer l’11 de maig

carrer 1

Ter Stegen  
i Arthur són  
al mercat

A
vança el temps sense 
que avanci la tempo-
rada, però els clubs 
no poden estar total-

ment aturats. Igual que els fut-
bolistes s’entrenen a casa per a 
un encara imprevisible retorn, 
els executius han de perfilar 
les futures plantilles de la tem-
porada que ve. Tot i que no 
sàpiguen amb quants diners. 

El Barça no és aliè a aquesta 
situació. Prova de preparar-se i 
d’entreveure el futur sense es-
capolir-se de la incertesa da-
vant dels nous i desconeguts 
temps que s’acosten. El panora-
ma ha col·locat dos dels seus ju-
gadors importants al mercat 
per raons molt diferents. 

 
ATURAT PER LA CRISI / Ho està 
Marc André ter Stegen perquè 
la seva renovació s’ha ajornat. 
Les converses per ampliar el 
seu contracte, que venç el 
2022, i millorar-li la fitxa, que 
havia quedat desfasada res-
pecte a altres companys, s’han 
paralitzat, segons informava 
el diari Sport. Pel coronavirus, 
en el fons. Per la crisi eco -
nòmica que anuncia i les seve-
res restriccions que implan-
tarà en el futbol.  

La renovació de Ter Stegen, 
de 27 anys, passava a ser un 

operació d’envergadura per 
allò que l’augment de fitxa que 
requereix la seva continuïtat 
eleva encara més el límit sala-
rial permès per la UEFA. 

El porter alemany és dels 
futbolistes més cotitzats del 
mercat, alhora que un dels 
més valuosos de la plantilla 
on exerceix un paper capital. 
El Barça no vol desprendre’s 
de Ter Stegen sota cap concep-
te, però tem que la paralit -
zació de la renovació, impo -
sada pel club, alimenti l’in-
terès dels grans europeus per 
un porter únic. 

 
ESPÈCIE ESCASSA / També és  
un futbolista cotitzat Arthur 
 Melo, una espècie escassa de 
 centrecampista. I cotitzada, 
per tant. L’interior brasiler 
compleix la segona campanya 
al Barça. El seu rendiment, ate-
nint-nos a la seva edat (23 
anys), és satisfactori. Però la 
freqüència de les lesions mus-
culars que l’aparten del ritme 
habitual fa patir el club. 

Arthur és un element cotit-
zat, sobretot a Itàlia, i el Barça 
el contempla com una peça 
per abaratir algun fitxatge 
(un davanter com Lautaro, del 
Inter)  si no hi ha prou euros a 
la caixa o com a moneda de 
canvi amb un altre tipus de 
centrecampista. H

El Barça ajorna la renovació del porter i 
considera l’interior un possible intercanvi

EL PERIÓDICO 
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AP / MARK DUNCAN

pugui viure aquest meravellós 
esdeveniment amb la meva do-
na. Els meus companys viuran a 
la Vila de Premsa, en hotels, 
però jo, després de conèixer 
aquesta meravellosa ciutat, se-
ria un idiota si em perdés el mi-
llor d’aquesta seu: la seva vida, 
els seus carrers, la seva gent, les 
seves terrasses, el seu menjar...». 

Viure la ciutat 
Vecsey va tenir el seu pis. Va es-
morzar, va menjar i va sopar en 
terrasses, tavernes, restaurants i 
cellers. La seva dona va tenir les 
millors vacances de la seva vida. 
I Barcelona, la ressonància que 
mereixia, ja que, aquell màgic 
maig de 1990 Vecsey va publicar 
el primer dels seus reportatges a 
les pàgines de The New York Times, 

amb el títol «Antonio Gaudí ja 
està llest per als Jocs de 1992». 

En aquell primer text, un 
entusiasmat Vecsey, que s’ha-
via enamorat de Barcelona, co-
mençava dient: «Tots els Jocs 
Olímpics tenen una figura 
 rellevant. Roma-60 va tenir  
un boxejador de nom Cassius 
Clay. A Mont-real-76, va emer-
gir la gimnasta Nadia Comane-
ci. A Seül-88, vam veure córrer 

el veloç Ben Johnson. Doncs 
Barcelona-92 ja té la seva figu-
ra en la persona de l’arquitecte 
Antonio Gaudí». 

Tots els membres del COOB-
92 amb qui he comentat aques-
ta anècdota, aquella trucada i el 
que va suposar, a nivell de reco-
neixement internacional per a 
l’esdeveniment, la visita i els tex-
tos del prestigiós Vecsey, m’han 
dit el mateix: «És que perquè 
aquella bogeria ens sortís bé, ha-
víem de tenir sort. I, ara, ho po-
dem reconèixer: ¡Vam tenir mol-
ta sort!», comenten cinc dels exe-
cutius que van envoltar Abad 
aquells anys. «Va ser, això sí, una 
sort molt buscada, perseguida 
amb molta feina, preparació i 
l’ajuda de milers i milers de per-
sones», confessa un d’ells. H

Els tres articles  
del ‘NYT’ van ser  
 el reconeixement 
definitiu  per a  
la credibilitat  
de Barcelona-92

L’enamorament sobtat 
va captivar el món a 
l’inici de Barcelona-92

FUTBOL 3 LA PLANIFICACIÓ BLAUGRANA
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BARCELONEJANT

NATÀLIA 

Farré

L’art de sobreviure
La degana Sala Parés ha superat les crisis del còlera del XIX i la de la grip espanyola del XX

C
ent quaranta-tres 
anys en actiu com a 
galeria –180 si es té 
en compte la seva tas-

ca dedicada a les belles arts– do-
nen per viure, amb l’actual, tres 
pandèmies. I en el cas de la dega-
na de les galeries espanyoles, la 
Sala Parés, tants anys en actiu 
donen, també, per sumar, de 
moment, dues supervivències. 
Una per segle. El centre es va re-
fer del còlera que va atacar Bar-
celona a finals del XIX; i va supe-
rar l’anomenada grip espanyola 
que va causar estralls per aquest 
i altres llocs a principis del XX.  

La crisi d’ara, la provocada pel 
Covid-19, cal veure com acaba. Pe-
rò a la galeria estan segurs que se-
rà la seva tercera victòria sobre 
una pandèmia. Nou segle i nova 

supervivència. Aclareixen, a més, 
que en cap d’aquestes ocasions 
(tampoc durant la guerra civil) el 
tancament ha suposat una para-
da de l’activitat. La persiana està 
abaixada, sí, però des del carrer 
de Petritxol es continua teletreba-
llant per donar plaer als col·lecci-
onistes i visibilitat als artistes. I, 
asseguren, ho fan amb èxit. 

Impuls irrefrenable 
La primera parada obligada da-
ta de principis de 1886 i va durar 
setmanes, les necessàries per-
què el rebrot de còlera, que feia 
dos anys que castigava el país, 
remetés. El forrellat es va posar 
després d’un dels èxits més 
grans de la galeria: l’exposició 
de l’oli Spoliarium del filipí Juan 
Luna y Novicio. Un artista tan po-
pular llavors com desconegut és 
ara. I un quadro que va tenir el 

immortalitzat pel llapis de Jo-
sep Lluís Pellicer. 

Luna y Novicio té la seva 
història. Era un artista filipí –en 
aquell temps això significava 
ser un artista espanyol– que va 
acabar a Madrid estudiant en la 
Reial Acadèmia de San Fernan-
do i treballant al taller d’Eduar-
do Rosales, pintor de tècnica i 
purisme a qui en el seu moment 
es va anomenar el Velázquez del 
segle XIX. Després d’absorbir tots 
els coneixements va tornar a 
Manila. De manera que allà se’l 
considera un dels grans pintors 
moderns, i aquí, fora dels cer-
cles acadèmics, ha caigut en 
l’oblit. Un reconeixement molt 
allunyat del que va tenir quan 

el seu quadro provocava l’im-
puls irrefrenable de ser visionat.  

La peça tenia mestria però te-
nia, sobretot, morbositat, impac-
te i publicitat. D’aquí l’èxit. L’úl-
tim l’hi va donar la premsa; el se-
gon va ser fruit de les seves grans 
dimensions (4,22 metres per 7,6 
metres), i el primer va ser pro-
ducte del tema i de la inclinació 
inhumana envers allò sagnant: 
l’oli retrata el moment en què 
els cossos inerts dels gladiadors 
caiguts a l’arena del circ romà 
són arrossegats des de la porta li-
bitina a una sinistra dependèn-
cia, l’spoliarium, per ser des-
posseïts de les seves pertinences 
(armes i roba). Déu-n’hi-do.  

La pandèmia del 1918, l’ano-

menada grip espanyola, va aga-
far la galeria en hores baixes. La 
sala, ancorada en el passat i al 
marge de l’avantguarda artísti-
ca, no aconseguia les cues de 
1886. Però continuava dreta i no-
més va tancar per imperatiu del 
virus. Van ser interrupcions d’ac-
tivitat esporàdiques lligades als 
efectes de la grip i als rebots que 
es van succeir (primavera i tar-
dor de 1918, i primavera de 
1919). I van ser, també, reobertu-
res estretament vinculades als 
estralls causats per la pandèmia 
entre els seus artistes.  

Tomba i oblit 
El desembre de 1918 la persiana 
es va apujar per homenatjar 
amb una exposició el pintor i di-
buixant Joan Grau Miró, que no 
va aconseguir superar la malal-
tia en el seu moment més mor-
tal, l’octubre d’aquell any. I el 
1919, es va fer el mateix amb 
la modernista Lluïsa Vidal, la 
primera dona que va aconse-
guir fer de la pintura la seva 

professió i el seu modus vivendi. 
I una dona que la grip espanyo-
la no només va portar a la tom-
ba sinó que també la va sumir 
en l’oblit. Va haver de passar 
gairebé un segle perquè el 
MNAC la recuperés de l’ostracis-
me amb una retrospectiva. 

A l’espera de veure com es 
comporta el Covid-19, a la Parés 
continuen treballant i anhelant 
poder apujar la persiana com 
sempre han fet. Tot i que amb 
una excepció, aquesta vegada no 
esperen haver de fer homenat-
ges, només mostrar el que estan 
preparant: una mostra amb la 
producció dels seus artistes rea-
litzada durant el confinament. 
Portarà per nom, és clar, l’actual 
lema de capçalera de la galeria: 
Sala Parés never stops. Doncs això, 
tres pandèmies que la sala espera 
que siguin tres supervivències. H

Joan Baptista Parés, a la galeria el 1918, any de la pandèmia de l’anomenada grip espanyola.

L’exitosa obra  de 
Luna y Novicio plasma 
l’espoli que patien  
els gladiadors després  
de morir a l’arena

El 1918 va abaixar 
la persiana  i va 
homenatjar els artistes 
que van morir: Lluïsa 
Vidal i Joan Grau Miró

seu moment de glòria quan va 
guanyar una medalla de prime-
ra classe a l’Exposició Nacional 
de Belles Arts del 1884. 

La Diputació de Barcelona el 
va comprar per 20.000 pessetes 
i amb el temps va arribar l’anèc-
dota: sense ser seu, Francisco 
Franco no va tenir cap objecció 
a agenciar-se’l i regalar-lo al Go-
vern filipí. Ara lluu al Museu 
Nacional de les Filipines. Però 
mentre l’esmentat Spoliarium es 
va exhibir a la Sala Parés, les 
cues que es van formar per veu-
re’l –llavors el distanciament 
social no era norma que cal-
gués seguir– arribaven a la 
Rambla, com va quedar escrit 
en la premsa de l’època i 

L’actual pandèmia 
és la tercera que pateix 
la galeria, que va obrir 
les portes com a espai 
de belles arts el 1840

El primer cop que va 
tancar per imperatiu 
sanitari va ser el 1886, 
després d’exhibir la 
colossal ‘Spoliarium’

Josep Lluís Pellicer va immortalitzar l’èxit de públic a la Sala Parés per veure l’‘Spoliarium’.
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Joaquin, al sol
de Madrid.
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Fiestas comunales, abrazos furtivos, aplausos y cacerolaclas. Nifios y
aclu]tos clisfrazaclos de superh~roes. Jornaclas de trabaio a] so] y cantes
con mucho arte en el baio que cla a la calle. Fot6grafos de tocla Espafia
retratan para El Pufs Scmunal ]a vicla en los ha]cones y ventanas cloncle
nos asomamos para sobre]]evar e] conflnamiento pot e] coronavirus.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

732000

190426

Semanal

4752 CM² - 1100%

663960 €

1,18-27

España

26 Abril, 2020

P.20



$. Vecinos de
un edificio de la

de Barcelona
organizan fiesta
cada viernes.

2. La ternura se
adueSa de los
balcones. Un
abrazo en la calle

de Madrid.

3. Cacerolada
entre luoes
de colores
en Terrassa
(Barcelona) 
27 de marzo.

2]
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iQui n cs
nucstro ducfio?

pot Juan Jos MillAs

AS VIVIENDAS, DURANTE la pan-
demia, revelaron su condici6n de
zool6gico humano. Nacemos en
cautividad, vivimos en cautivi-
dad, nos reproducimos en cauti-
vidad y morimos en cautividad. Lo
que nos gusta de las casas de fieras

no es tanto vet a los elefantes o a los simios
como contemplarnos en ellos. De hecho, sus
habitficulos estfin construidos a imagen y
semejanza de los nuestros, que somos una
especie amansada.

He aqulla gran pregunta: &Quifin nos do-
mestic6? &Quifin es en consecuencia nuestro
duelSo? Dios, responderfin estos. El capita-
lismo, contestarfin aquellos. La naturaleza,
manifestarfin los de mils allfi. No s~, no s~,
no tengo ni idea, pero 1o cierto es queen las
escenas costumbristas de estas imfigenes me
veo a ml mismo completamente sometido ya,
totalmente adaptado al cautiverio de detrfis
de las rejas del balc6n. Me veo de pie o sen-
tado, tomando el sol o consultando el m6-
vii, jugando con 1o que tengo a mano como
mi gato corre detrfis de un rat6n mecfinico
que le compr~ en el hlper. Y no me disgusto,
mira, mejor vivir dentro de la jaula queen la
calle. Me pasarla el dla contemplando la vida
de los otros porque no hay nada mils entre-
tenido que verse en el espejo. Las terrazas
de estas imfigenes, 1o mismo que sus mora-
dores, quizfi no sean reales: podrlan tratar-
se de r~plicas especulares de las nuestras y
de nuestros cuerpos. Tales el secreto de las
grandes urbes: proporcionar una impresi6n
de variedad urbanlstica y existencial que en
el fondo constituye una ilusi6n 6ptica. En
eso, supongo, pensaron los fot6grafos cuan-
do, fingiendo que disparaban a los otros, se
dispararon a sl mismos. --EPS

J-. Felicitaciones 2. Un juego 3. Cuando el sol
de cumpleafios geom6trico de sali6 la tarde del 3
para un niSo luces y sombras de abril, balcones
de Martorell en la noche del y ventanas como
(Barcelona) barrio madrileSo esta de Madrid
el J-J- de abril, de Chamberi. se Ilenaron.
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA DE FOTOGRAFIA DE
DE MAR $1FRE EDUARDO NAVE XIMENA Y SERGIO
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~-. Cuerpo 2. Superheroina
colectivo se titula de paseo pot
esta foto tomada una terraza
en Madrid el 4 comunitaria
de abril a la hora el 4 de abril
del aplauso, en Valencia.
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA DE

3. Si no podemos 4. Maria, de la
ira la piscina, comparsa Ja Hi
la traemos a la Som, el pasado
terraza. Visto en ~-0 de abril en
Valencia durante VinarSs
Semana Santa. (CastellSn).
FOTOGRAFIA DE FOTOGRAFIA DE
M(~ NICA TORRES JOSE CONCEPTES
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En la p~gina
anterior, David
trabaja al sol
en el balc6n
de su casa en
Barcelona.
FOTOGRAFIA

1. El balc6n se 2. La artista 3. Un momento 4. Ropa colgada
convierte en Yolanda Figueroa de calma para entre las ct~pulas
pista de baile canta en su puer~a fumar y observar de San Francisco
en el barrio en La Linea de el canario en el Grande y
de MalasaSa, la Concepci6n su jaula en la Almudena,
en Madrid. (C~diz). Tarragona. en Madrid.
FOTOGRAFIA DE FOTOGRAFIA DE FOTOGRAFIA D| FOTOGRAFIA D|
ALVARO MINGUITO MARCOS MORENO JOSEP LLUIS SELLARTFRANCIS TSANG

5. Noelia practica
yoga en la
solita ria azotea
de su casa en el
barrio barcelon~s
de Gr~cia.
FOTOGRAFIA DE
VIC ENS GIM|NEZ

6. Marco, alias
Spiderman. Los
superh6roes
tambi6n se
quedan en casa,
de dia y de noche.
FOTOGRAFIA DE
VICTORIA IGLESIAS
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Primera fila ICULT

¿Un estiu sense
concerts?
Els promotors  demanen 
directrius al Govern per gestionar  
el seu detitjat retorn a l’activitat

El sector  reclama flexibilitzar  
els terminis per a la devolució  
de l’import de les entrades

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

S
i molts concerts i fes-
tivals no s’han suspès 
o ajornat encara, 
malgrat que tot indi-

ca que no es poden celebrar en 
les dates anunciades, és per-
què els promotors esperen que 
sigui el Govern qui els obligui 
a fer-ho, cosa que els permetria 
al·legar la força major en els 
seus compromisos (agències 
d’artistes, patrocinadors, pro-
veïdors), i perquè han de tro-
bar la manera de resoldre una 
qüestió capital com el retorn 
de l’import de les entrades ve-
nudes. Una situació endimoni-
ada per a tothom, grans i pe-
tits, causada per una pandè-
mia no contemplada en els 
contractes amb les companyi-
es d’assegurances i davant de 
la qual el sector demana deses-
peradament a l’administració 
que doni indicacions a seguir. 

El pitjor és la incertesa. «Es-
perem que ens diguin quan 
podem tornar a l’activitat o al-
menys la data mínima fins a la 
qual no podem reincorporar-

nos. Això ens ajudaria a poder 
planificar», assenyala Albert 
Salmerón, president de l’APM 
(Associació de Promotors Mu-
sicals), que qualifica de «dece-
bedor» el diàleg amb el Minis-
teri de Cultura. A mesura que 
passen les setmanes, els esde-
veniments es van ajornant ca-
da cop més fins entrar en el 
2021, i els promotors treballen 
amb «un pla B, C i D», com con-
fessa Albert Mallol, director ar-
tístic del Festival de la Porta 
Fer rada. Es recalca la necessi-
tat de «directrius», apunta Juli 
Guiu, director del Festival de 
Cap Roig, «com les que estan 
seguint a Alemanya, Bèlgica, 
Països Baixos, Portugal...». I 
que l’administració assumeixi 
que el sector musical «no és el 
de la pandereta», afegeix Guiu. 
«Som indústria». 

 
MILLOR AJORNAR QUE SUSPENDRE / 
Des de l’establiment de l’estat 
d’alarma s’han suspès festivals 
com el BBK Music Legends (Bil-
bao), La Mar de Músicas (Carta-
gena) i els madrilenys MTV 
Summer Day i Rock the Night, 
mentre que han guanyat 
temps, fixant dates noves, mos-
tres com el Primavera Sound 

L’apagada de la música en directe

Molts festivals  
i gales encara  
no s’han suspès  
a l’espera que  
els obligui el Govern

Un dels escenaris 
d’una edició anterior 
del festival Primavera 
Sound, al Fòrum.
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(agost), el Viña Rock i Mallorca 
Live (octubre). No han anunci-
at canvis, ara per ara, el Sónar 
(juny) i Cruïlla BCN (juliol), ni 
el Mad Cool (juliol), el director 
del qual, Javier Arnáiz, va qua-
lificar la situació, fa uns dies al 
virtual Music Fest Meeting, de 
«dramàtica» i va situar les da-
tes «més probables» del festival 
en el 2021. Arnáiz va reclamar 
mesures al Govern perquè Es-
panya no es converteixi en «un 
país sense festivals». Respecte 
als grans concerts, s’han ajor-
nat els de Maluma (20 de se-
tembre), Bon Iver, Chayanne, 
Dua Lipa i Nick Cave al Palau 
Sant Jordi (tots traslladats  
al 2021), i d’altres continuen  
en suspens, com els de Paul 
McCartney i Iron Maiden, tots 
dos a l’Estadi Olímpic. 

Ajornar és l’opció preferi-
ble, validant les entrades origi-

nals i esperant en primer ter-
me que les devolucions siguin 
les mínimes, hipòtesi aventu-
rada en aquests temps de reta-
llades en l’economia individu-
al. Tornar l’import de les entra-
des «és el que marca la llei», re-
calca Albert Salmerón, si bé el 
sector demana l’administració 
que empari una flexibilització 
dels terminis. A Itàlia s’han 
aprovat mesures en aquesta lí-
nia, com va destacar dissabte 
la FMA (Festivals de Música) en 
el comunicat dirigit als Minis-
teris de Cultura i Consum, on 
es feia referència a les decisi-
ons adoptades en diversos paï-
sos europeus «per a la supervi-
vència de la música en viu». 

 
EN ALERTA ROJA / Aquest punt, el 
de la devolució, és altament 
sensible, emfatitza el veterà 
d’aquest món, Gay Mercader, 
que manejava per a aquest es-
tiu concerts de Sting (traslla-
dats al 2021) i Bryan Ferry 
(igualment posposats, dates 
per confirmar). «Les entrades 
cal tornar-les; això és bàsic i ho 
determina la legislació actual. 

Si no es tornen, la gent perd la 
confiança. Seria pa per avui i 
gana per demà».  

Però moltes promotores es-
tan en estat de xoc: han hagut 
d’avançar dipòsits a molts artis-
tes, segons el que es fixa en el 
contracte (especialment figures 
internacionals; cada cas és dife-
rent) i haurien de tornar els di-
ners (no és especulatiu sospitar 
que molts s’hi resistiran o pro-
varan de guanyar temps), comp-
tant amb la caiguda d’ingressos 
d’uns patrocinadors en retira-
da. I mentrestant, continuar pa-
gant sous, lloguers... «Com més 
força tens i més confiança gene-
res, més a favor teu aniran els 
terminis de devolució», assenya-
la Albert Salmerón. «Si hi ha-
gués agències que es quedessin 
amb aquests dipòsits, es crearia 
una situació greu». I si es recu-
peren, com correspon, llavors 
«s’entendria menys que no tor-
nessin les entrades al públic», 
assenyala Gay Mercader. 

En cas d’ajornament, la le-
gislació «obliga» igualment a la 
devolució de qui ho sol·liciti, 
 assenyala Salmerón. Procedi-
ment lògic, afirma Mercader, 
«perquè potser la nova data no 
va bé a algú, o perquè la progra-

mació ha canviat i el seu artista 
favorit ja no actua». Ho diu un 
promotor que, el 2016, quan 
AC/DC va canviar precipitada-
ment de cantant, Brian John-
son per Axl Rose, va tornar  
els diners a 15.000 dels 63.000 
compradors de tiquets del con-
cert del grup a Sevilla. En aques-
ta professió «has de tenir un mí-
nim de capital; si no, millor que 
et dediquis a una altra cosa». 

Mentre un concert o un festi-
val mantingui la data al calen-
dari hi ha vida i esperança, en-
cara que sigui a costa de xutar la 
pilota cap endavant. Però aques-
tes setmanes el full de càlcul 
dels promotors s’ha embussat 
d’una manera inèdita a causa 
d’una circumstància que ningú 
preveia fa només uns mesos. 
 Però que les companyies d’asse-
gurances no cobrissin un supò-
sit com el coronavirus no ha de 
sorprendre, apunta Albert Sal-
merón. «Si contemplessin situa-
cions com aquesta, aquest sec-
tor professional no podria sos -
tenir-se», estima. I aquest buit 
comporta que l’organitzador 
hagi d’assumir totes les despe-

ses realitzades, «de promoció, 
viatges, producció...». 
 La música en directe s’acos-
ta a l’estiu, l’època de més ale-
gries, en un estat de commo-
ció, sense solucions pal·liatives 
a curt termini ni notificacions 
oficials que assenyalin un ca-
mí a seguir. Una hipotètica re-
ducció d’aforaments a un 50% 
o a un terç, com la que anunci-
ava el Palau de la Música fa 
uns dies per a la tardor (cir-
cumscrita a la seva producció 
pròpia), és inviable per als 
grans festivals i les programa-
cions obertes a figures interna-
cionals per una simple qüestió 
de rendibilitat econòmica.  

Mentrestant, el sector de-
mana prudència en les decla -
racions de les figures públi-
ques: l’epidemiòleg Oriol Mit-
jà, ara assessor del Govern cata-
là, ha arribat a insinuar que, 
segons com, els concerts po -
drien trigar fins a dos anys a 
 tornar. «S’han d’adonar que 
aquestes notícies poden fer 
molt mal», assenyala Juli Guiu, 
director de Cap Roig, que re-
cull l’estat d’ànim del sector 
quan es dirigeix al Govern  
en la seva última petició: «¡Se-
nyors, prenguin decisions!». H

Actuacions  com  
les de Paul McCartney 
o Iron Maiden a 
Barcelona continuen 
en suspens

La música  en directe 
s’acosta a l’època  
de més alegries en 
estat de commoció, 
sense solucions

33 Iron Maiden tenia data a l’Estadi Olímpic el 25 de juliol.

JOHN MCMURTRIE

33 Dua Lipa havia de visitar el Sant Jordi demà, dimarts 28.

GE TTYIMAGES / SHAUN BOTTERILL

33 Paul McCartney havia d’actuar a Barcelona el 17 de juny.

AFP/  KAMIL KRZACZYNSKIFERRAN SENDRA
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NOTA DE PREMSA 
 

Barcelona dona suport als mercats municipals i 
al foment del verd a la ciutat amb la campanya 
‘Planta’m al balcó’ 
 
 

28 d’abril de 2020 

 
Durant cinc dies d’aquesta setmana i la vinent es repartiran 80.000 plantes 
als mercats de la ciutat preferentment a les compres online però també 
físicament als establiments 
 
Es tracta de donar suport al sector de la jardineria i els vivers, al comerç 
de proximitat a través dels mercats municipals i fomentar el verd a 
balcons i finestres  
 
Les plantes, que es repartiran entre el 28 d’abril i el 7 de maig de forma 
escalonada al conjunt de mercats, ja havien estat adquirides prèviament a 
la crisi sanitària per plantar en diferents zones de la ciutat durant el mes 
d’abril 
 
 
L’Ajuntament de Barcelona, a través dels instituts municipals de Mercats, de 
Parcs i Jardins i de Paisatge Urbà, posa en marxa una campanya per fomentar 
la plantació de verd decoratiu i aromàtic a les finestres i balcons de la ciutat. En 
total es repartiran 80.000 plantes, preferentment amb les compres online als 
mercats municipals, entre el 28 d’abril i el 7 de maig de forma escalonada al 
conjunts dels mercats. Totes aquestes plantes havien de ser plantades durant 
el mes d’abril en diferents espais de la ciutat.  
 
La iniciativa té un doble objectiu. D’una banda donar suport al sector de 
jardineria i vivers, molt afectat per les conseqüències derivades de la crisi 
sanitària de la COVID-19 i que ha perdut les vendes de gran part de les plantes 
de temporada. I de l’altra, fomentar les compres de proximitat als mercats 
municipals i posar de relleu la tasca que han fet les darreres setmanes com a 
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sector essencial d’abastiment de la ciutadania. 
 
Durant les setmanes de confinament, els balcons, les finestres i les terrasses 
han esdevingut un espai de gran valor que ofereix el contacte amb l’exterior i 
l’observació de la ciutat. Per tant la campanya es vol convertir també en un 
reconeixement a la ciutadania per la responsabilitat que han pres davant la crisi 
per la COVID-19 i alhora un reconeixement també per als treballadors i 
treballadores de Parcs i Jardins i altres serveis urbans que han fet el 
manteniment de la ciutat com a serveis essencials. 
 
La iniciativa dona continuïtat a la campanya ‘Donem pas al verd’ que, entre 
altres conceptes, promou la importància de comptar amb més verd a la ciutat i 
per enverdir les façanes implicant a la ciutadania per tots els beneficis que 
suposa: benestar, adaptació al canvi climàtic, salut, lleure, etc.  
 
S’animarà a tothom a qui es lliuri una de les plantes perquè la posi al balcó o la 
finestra i comparteixi les imatges del verd a casa a través del hashtag 
#PlantamAlBalcó. Però en general aquesta crida es fa a tota la ciutadania 
perquè comparteixin el verd de les serves finestres i balcons sota el mateix 
hashtag. Totes les imatges que es rebin s’inclouran en el material comunicatiu 
que es difondrà el 22 de maig coincidint amb el Dia Internacional de la 
Biodiversitat. 
 
Tota la informació de la campanya es pot trobar al web 
barcelona.cat/plantamalbalco 
 
On també s’explicarà la tipologia de plantes lliurades, les principals 
característiques i es posarà a disposició un vídeo tutorial del Centre de 
Formació del Laberint per mostrar con s’han de trasplantar i tenir-ne cura, així 
com enllaços d’interès per augmentar el verd a casa amb els recursos existents 
en les circumstàncies actuals. 

P.31



 

 
 
 
 

27 d’abril de 2020 23:19 

La mort de "l'Assumpta del Poblenou" mobilitza els veïns per salvar 
l'última caseta de la rambla 
La inquilina de la icònica casa taronja va morir la setmana passada | Una recollida de 
signatures vol evitar que s'enderroqui l'habitatge 
Els dies de confinament, quan l'Assumpta García sortia de la casa i es trobava algú, alçava el bastó fins a la cintura, l'estirava 
endavant i deia "mira, aquesta és la distància de seguretat, l'estem complint, però diga'm bon dia, si us plau, perquè això ens està 
matant". Així era la dona que va resistir durant 90 anys i mig sense moure's de l'última caseta de la rambla del Poblenou. La que no 
van poder enderrocar. El petit habitacle de dues plantes de color taronja que als anys 50 es va salvar de les excavadores i les 
signatures d'expropiacions forçoses gràcies a la tossudesa d'una altra dona, la Felisa, la mare de l'Assumpta, en uns jutjats llunyans. 
Ara, però, aquest petit llegat ha quedat suspès en l'aire perquè el pacte que s'havia arribat amb l'Ajuntament de Barcelona permetia 
que l'Assumpta hi visqués tranquil·lament fins a la fi dels seus dies, i prou. Després, el consistori recuperaria la propietat i decidiria què 
en faria.  
Aquest moment va arribar el passat dimarts 21 d'abril. Una caiguda fortuïta va acabar provocant la mort de l'Assumpta García. La 
notícia va córrer entre veïns i es va iniciar un dol espontani que, malgrat això, sempre acabava a la porta de la caseta. "Venen, ens 
donen el condol i s'acaben enduent objectes que sabem que ella voldria que tinguessin. Ai, l'Assumpta del Poblenou. La coneix 
tothom". Qui ho diu és la seva filla gran, la Feli. Sabia que hi hauria un punt de consternació al barri quan morís la seva mare, però el 
que no s'imaginava és la iniciativa, a mode d'homenatge, que els acabaria oferint el veïnat. "Petició per evitar l'enderroc de la caseta 
de l'Assumpta de la rambla del Poblenou", diu el títol d'una proposta registrada avui mateix a change.org. En poques hores, ha recollit 
més de 1.700 signatures.  
Els veïns que ho han engegat temen que, així com es van tirar avall les antigues cases barates que hi havia enganxades a la caseta 
taronja, es faci desaparèixer també aquesta peça patrimonial del barri. Demanen a l'Ajuntament "que es mantingui com a instal·lació o 
obra declarada d'utilitat municipal" perquè volen que segueixi sent "la imatge d'un Poblenou que no hauria de perdre's", diu el manifest 
digital.  
La salvació de la caseta 
La placa que llueix el marc de la porta principal assegura que la casa es va construir el 1890, però que el segon pis es va alçar durant 
la Guerra Civil, l'any 1937. Sobre aquella època, precisament, l'Assumpta tenia una història. "Les bombes van destrossar l'aixada del 
meu avi i l'expansió d'aire em va arrencar les arracades de les orelles". Ho va explicar al periodista Josep Maria Huertas Clavería i a 
l'arquitecte Jordi Fossas per a una edició de fa quinze anys de la revista Icària. A la finca, abans molt més extensa, tenien tot d'horts, 
un pou, una mula, i una gran bassa on la família podia banyar-se.  

Fossas, director de l'Arxiu Històric del Poblenou, recorda en declaracions al TOT Barcelona que, en l'entrevista que li va 
fer, l'Assumpta li va donar a entendre que es van poder quedar en aquella casa perquè hi havia "una mena de buit legal" perquè 
"ningú no va poder demostrar que era el propietari de l'habitatge. Ni la família, ni l'Ajuntament". No es van trobar les escriptures. Així, 
l'antic Patronat de l'Habitatge va haver d'acceptar que podria expropiar totes les cases de la zona menys una. Un humil signe de 
resistència que, això sí, quedaria buit quan morís la tercera generació de la família que hi ha viscut en aquells terrenys durant més 
d'un segle. Aquest va ser el pacte. Un acord que feia que l'Assumpta hi pogués viure a canvi d'una renda mensual d'1,60 euros.  
La Feli, que avui segueix aplegant trastos i records de casa de la seva mare, assegura que va ser la seva àvia "qui va moure els 
advocats, va anar a Madrid a judici i va guanyar el plet". Ho explica al costat de la Pepi, la seva germana. I entre totes dues –i els 
respectius marits– acaben de saludar els veïns afectats que s'apropen a dir adéu.  
La família no vol ser el focus de la campanya per salvar la caseta. Al cap i a la fi, no l'han iniciada ells. Tanmateix, coincideixen en el 
desig que no s'enderroqués. El que s'hi faci, però, ho deixen a l'elecció de qui toqui.  
Amistats a tocar de la rambla 
Un dels que visita la casa és l'Abraham. Ara té 37 anys, però quan va conèixer l'Assumpta en tenia 25. Acabava d'arribar a Barcelona. 
Venia de Saint Louis, al Senegal. No tenia papers i no dominava el castellà ni el català. La dona gran el va veure assegut a la vorera, a 
tocar de la rambla, i li va dir: "fill meu, tens gana, veritat?". L'Abraham recorda que va fer que sí amb el cap. I en pocs minuts ella li 
havia tret un plat al carrer. No el va poder convidar a casa, perquè el seu marit, que encara vivia, era més reservat a l'hora de fer 
entrar desconeguts.  

Des de llavors, però, van néixer una amistat a prova d'anys. Ella el va començar a contractar perquè fes de jardiner, de pintor o ajudés 
a les mudances. Ho feia per a tot el veïnat, perquè a la mínima que algun veí li comentava a l'Assumpta una necessitat, ella feia surar 
el nom de l'Abraham. "Si passava algú pel carrer i s'aturava a saludar-la, ella em cridava perquè m'hi presentés", explica ara l'home. 
Amb els anys es van fer inseparables. Ara ell viu a Sant Celoni. "Però ens trucàvem cada tres dies com a molt", puntualitza.  
És una de les desenes de persones que l'Assumpta va posar-se a la butxaca amb una conversa de carrer. Aquest era el seu terreny 
fort. La petita àrea de jardins, rambla i edifics que li envolten l'insòlit habitatge. Eren una mena de duo estimulant, l'Assumpta i la 
casa. "Tenim fotografies de la casa que ens han enviat des de Dinamarca, Noruega o Guayaquil. Són famílies que s'aturaven a fer una 
foto i després li enviaven cartes des del seu país", comenta la Feli, com un fet normalitzat.  
Ara, l'Assumpta del Poblenou ja no convidarà la gent a veure la casa per dins, ni a menjar una truita de tonyina, com feia. Tan sols 
queda saber si la construcció on ella va plantar arrels seguirà fent d'anomalia urbana, de raresa entranyable, o si, per contra, les vides 
del duo estimulant acaben, si fa no fa, alhora.  

https://www.totbarcelona.cat/societat/mort-assumpta-poblenou-veins-salvar-caseta-rambla_2121732102.html
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La biblioteca revolucionaria de Prado del Rey 

que la represión aniquiló en 1936 

"Una biblioteca pública integrada en gran parte por libros de revolucionarios y de herejes", 

informó el sacerdote de Prado del Rey (Cádiz), Eduardo Espinosa, al arzobispo de Sevilla. 

 

 
Sala de lectura de la biblioteca, quemada en 1936 por sus libros “revoluciona- 
rios y herejes”. / Archivo Fernando Romero  

sevilla 

23/04/2020 07:28  

maría serrano 

El sacerdote de Prado del Rey (Cádiz) Eduardo Espinosa, informó rápidamente al arzobispo de Sevilla 

en vísperas del golpe militar de una "biblioteca perversa". Describía el ambiente libre y anticlerical que 

tenía la biblioteca de su pueblo, un espacio que aportaba "temerosamente" felicidad a sus vecinos. "No 

hay que perder de vista en Prado del Rey que los más son refractarios a toda autoridad. En su mayoría son 

jóvenes, víctimas de perversas doctrinas que se difunden en ese desgraciado pueblo por medio de una 

biblioteca pública integrada en gran parte por libros de revolucionarios y de herejes". 

Prado Libre, un pueblo volcado por la cultura y su biblioteca 

Los revolucionarios, calificados así por aquel cura, describía a un pueblo volcado en el auge cultural de 

la Segunda República, y al que llamaban antes de la guerra, Prado Libre. Sus vecinos gozaban de una 

vida cultural similar a la de una ciudad española de aquellos días, en un municipio donde vivían apenas 

4.000 habitantes en el corazón de la sierra de Cádiz. 

Fernando Romero, investigador, aclara a Público cómo se toparía con esta historia en su estudio de la 

represión de la provincia en Cádiz sin pasar desapercibida. "La biblioteca se inauguró en mayo de 1918, 

pero las actas que se han conservado de las sesiones celebradas por su junta directiva comienzan justo un 

año después". Dos décadas de cultura y alfabetización que tuvieron lugar gracias a la Sociedad La 
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Cultura Pro Biblioteca fundada por los emigrantes de Prado del Rey que desde Argentina sufragaron 

la creación de este espacio, a miles de kilómetros de distancia. 

 
Carné de Socio de la biblioteca. / Archivo Fernando Romero 

La biblioteca salía a la luz bajo el lema "La instrucción y la educación, base de la felicidad humana". 

Estos emigrantes, residentes en Buenos Aires, organizados por Juan Martín Gutiérrez, sufragaron un 

fondo de que llegó a tener casi dos mil libros y que en muy poco tiempo tuvo más de doscientos treinta 

socios. 

Frasquito, el carpintero autodidacta, alma de la biblioteca  

Juan Martín ideó una biblioteca que pudiera "contribuir al progreso cultural y social de su pueblo natal". 

Aquellos emigrantes tenían que buscar una figura que lidiara en el día a día de este espacio por la lejanía 

de su lugar de residencia. Fernando Romero declara a Público que pronto encontraron un candidato. "El 

alma de la biblioteca en el pueblo fue Francisco Gutiérrez Oñate, un carpintero autodidacta, a 

quien todos conocían como Frasquito". Aquel jornalero que militaba en organizaciones anarquistas se 

volcó en los libros. "Siempre estuvo presente en los órganos directivos de La Cultura ocupando diversos 

cargos, entre otros el de bibliotecario, y durante los últimos trece años fue su presidente" aclara Romero a 

Público. 

La Cultura siempre tuvo reticencias con el gobierno local y los alcaldes como ocurrió du                 

                                                                                                  

que  vio desde sus co ien os con recelo la biblioteca y pre irió   antenerse al  ar en de ella  sin 

aportar ni un duro". "Una actitud que pr                                                             

Rey en Argentina, que no entendían desde el ayuntamiento no hacían nada por fomentar la biblioteca" ni 

el progreso cultural en Prado del Rey. 
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Salón de actos en la planta alta de la sede de 'La Cultura' 

 / Archivo Fernando Romero 

Veladas literarias, conferencias, teatro y banda de música 

Frasquito y todos los miembros de la Cultura lucharon para adquirir "un amplio y céntrico local social" 

que, además de alojar la biblioteca, acogía todo tipo de actividades culturales y recreativas. 

"Periódicamente se celebraban veladas literarias, conferencias, actuaciones teatrales y bailes de 

sociedad". Además se instituyó el Día del Libro, que se celebraba el 12 de mayo, "por ser el aniversario 

de la inauguración de la biblioteca, y destinaba anualmente cien pesetas para premiar a los alumnos más 

aplicados de las escuelas del pueblo" señala el investigador Fernando Romero. 

En ‘La Cultura’ se ad itía todas las ideologías 

La Cultura no hacía distinción de socios, ya que eran admitidos todos los vecinos de Prado del Rey. En 

su artículo 5 era considerada una organización independiente de la política. Admitía en su centro a "todos 

los individuos de ambos sexos amantes de la cultura y la moral, de cualquier tendencia política, filosófica, 

religiosa o social". 

 
Socios de la Casa del Pueblo en la Plaza de la República de Prado del Rey. En  

el centro, Francisco  uti rre    ate, / Archivo Fernando Romero 

No solo fueron las reticencias de los caciques y la derecha lo que llevó a la biblioteca a pasar por malas 

épocas. En medio de la revolución de octubre 1934, con la insurrección de grupos obreros en el pueblo, 
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bajo el grito "Viva la revolución social", cambió el rumbo de la actividad cultural de Prado del Rey. "Se 

adueñaron de pueblo rápidamente y quemaron los archivos del ayuntamiento, del juzgado y de la 

parroquia" narra Romero. La revolución no duró ni diez horas. Sin embargo, la Guardia Civil cerraría 

muchos centros de Prado del Rey. El acta de cierre de la biblioteca parecía inevitable. Un teniente de la 

Guardia Civil, justificaba su cierre diciendo que pertenecía "a los elementos avanzados y que más se han 

significado en los incendios y en la agresión a la fuerza pública". 

La biblioteca no pudo acoger de nuevo actividades hasta febrero de 1936. Casi dos años de cierre con una 

actividad cultural que se volvía a retomar a pocos meses antes de una Guerra Civil que lo cambiaría todo. 

"Tras la instrucción de la causa de la revolución de 1934, finalizada el 12 de enero de 1936, Frasquito 

pudo volver a abrir las puertas y a dar entrada libre a sus vecinos". Aquel carpintero fiel a la cultura 

estuvo señalado dentro de la causa, aunque salió totalmente absuelto. 

La quema de libros de dos carros a las afueras del pueblo 

Juan Martín, emigrante y uno                                                                               

                                                                                               

                                                                                 na limpieza en 

caliente                                                                                           

                                                                                                

                

 
Francisco Gutiérrez Oñate, carpintero autodidacta,  

a quien conocían como Frasquito. / Archivo Fernando Romero 

Frasquito logró salir con vida de aquel escarnio, aunque la represión se llevó a alguno de los suyos. "Sus 

enemigos no habrían dudado en asesinarlo si se hubiese quedado en Prado del Rey" Mataron a uno de sus 

hijos y a varios familiares más. Romero aclara que Frasquito "estuvo escondido en la Sierra de Guadix 

con otros del pueblo hasta el final de la guerra". Cuando regresó a Prado del Rey, nada era ya lo mismo. 

La biblioteca había sido arrasada. Y sus ejemplares quemados a las afueras del pueblo. Un tribunal militar 

lo condenaría a 12 años y un día de cárcel por sus actividades sociales y políticas. Pasaría por el Campo 

de concentración de Guadix, la cárcel de Prado del Rey, y la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. 

 

A su salida Frasquito pidió la devolución de todas las pertenencias al capitán general de Andalucía, 

donde "pudo averiguar que su máquina de labrar estaba depositada en el ayuntamiento; la estantería de 

sus libros en el cuartel, y que lo demás se lo habían repartido entre varios vecinos del pueblo". Romero 

afirma a Público que "tuvo el valor de reclamar al capitán general de Andalucía la devolución de 
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todo los bienes que tenía en 1948". Recuperó muebles, algunas herramientas, pero nunca les 

devolvieron los libros personales que guardaba en su biblioteca con más de cien ejemplares. No se quedo 

a vivir en aquel pueblo. Ya bastante fatigado, se trasladó a Dos Hermanas (Sevilla) para no recordar su 

pasado en Prado del Rey ni el triste final de su biblioteca. 

Frasquito, a pesar de su atrevimiento pudo tener respuesta solo del expolio de sus libros. La Guardia Civil 

le informaría que habían sido "destruidos al principio del Glorioso Movimiento Nacional por acuerdo de 

las autoridades locales". 

De la biblioteca popular de Prado Libre, que ya nunca más se llamó así, desapareció casi la mitad de su 

catálogo. 658 ejemplares que no aparecieron en el inventario de 1940. Obras de Marx, Lenin, Trotsky 

B k             G        U        Z   …                               nizas. 

https://www.publico.es/sociedad/biblioteca-revolucionaria-prado-rey-represion-aniquilo-
1936.html 
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TERCERS

Duesdones rere
lapistadeHitler

FÈLIX BADIA
Barcelona

Una estudiant de
literatura i una
auxiliar de den-
tista, dues dones
que es van con-
vertir en prota-

gonistes del remolí de la història.
Durant els primers dies de maig
del 1945, en una Berlín arrasada
per la guerra, Ielena Rjévskaia,
llavors intèrpret de l’Exèrcit
Roig, i l’alemanya Kathe Heuser-
mann van ser fonamentals en la
troballa i identificació del cos
d’AdolfHitler.Dijouses complei-
xen tres quarts de segle del suïci-
di del dictador. La postguerra eu-
ropea les va tractar de manera
desigual: mentre que la primera
vadesenvoluparuna carrera com
aescriptora a l’antigaURSS, la se-
gona va ser condemnada a deu
anys de treballs forçats a Sibèria.

Els últims anys les memòries
de Rjévskaia (1919-2017) han es-
tat reeditades a Rússia, l’última
vegada aquest mateix mes, men-
tre que en anglès van veure la
llum per primera vegada fa dos
anys sota el títol de Memoirs of a
wartime intepreter (memòries
d’una intèrpret en temps de guer-
ra). El seu relat és un testimoni
valuós, no només de la investiga-
ció sobre els últims dies de Hitler,
sinó també sobre els primers de
l’ocupació soviètica, que van ser
l’acte inicial de la guerra freda.

Quan Rjévskaia es va allistar a
l’exèrcit soviètic, amb 22 anys, no
tenia cap mena d’idea del paper
que li tocaria interpretar en el
drama del segle XX. Tot i que es
va formar com a infermera, els
seus coneixements d’alemany
van fer que fos assignada final-
ment a una unitat de contrain-
tel·ligència. “Un parell de mesos
després –explica l’historiador i
editor de la versió anglesa de les
seves memòries, Roger Moor-
house–, armada amb un diccio-
nari de butxaca i una llibreta, va
ser enviada al front”.

La caiguda de Berlín
“Un intèrpret militar es troba en
una posició única durant el cata-
clisme de la guerra. Està en con-
tacte constant amb els bel·lige-
rants dels dos bàndols”, escriuria
ella anys després. Un cataclisme
que, amb l’implacable avanç de
l’Exèrcit Roig, la va portar a les
portes de Berlín la primavera del
1945. La guerra estava pràctica-
ment acabada, però la capital ale-
manya resistia l’empenta de les
tropes del mariscal Júkov fins
que la situació es va fer insosteni-
ble. La història és ben sabuda: el
28 d’abril del 1945, Hitler i Eva

RJÉVSKAIA
La intèrpret de
l’Exèrcit Roig

Ielena Rjévskaia, a
la imatge de dalt,
d’uniforme; a la
dreta, posant amb
un grup de militars
soviètics davant
una porta de

Brandenburg de
Berlín destrossada
pels combats de
la primavera
del 1945

TERCERS

HEUSERMANN
L’auxiliar de
dentista Kathe
Heusermann va

ajudar els soviètics
en la identificació
de Hitler. Al princi-
pi van ser amiga-
bles amb ella, però
uns dies després
la van detenir.

Acabaria condem-
nada a deu anys
de treballs forçats

a Sibèria

TERCEROS

Braun es van suïcidar al búnquer
de la cancelleria.

Un cop la ciutat va caure, la pri-
oritat dels ocupants era trobar-ne
els cadàvers, missió encomanada
a la unitat de contraespionatge
militar en què hi havia Rjévskaia,
juntament amb un soldat i un ofi-
cial. El grup desenvolupava la se-
va feina en el més estricte secret,
fins i tot a l’esquena de l’Exèrcit
Roig, i se n’informava l’entorn
més directe de Stalin.

Els primers dies de maig van
treballar contra el rellotge en el
caos de les restes del búnquer,
sense llum i entre milers de docu-
ments en què, segons va explicar
Rjévskaia, van trobar cables amb
instruccions secretes, algunes de
lesúltimesordresdelReich iqua-
derns amb els diaris del ministre
dePropaganda, JosephGoebbels.

La caixa vermella
Els cossos, calcinats, es van tro-
bar el 5 de maig semienterrats al
jardí de la cancelleria, però per
confirmar-ne la identitat calia
analitzar la seva estructura den-
tal. Mentre es buscava qui podia
fer aquesta confirmació, el 8 de
maig, el mateix dia de la rendició
formal de l’exèrcit alemany,
Rjévskaia explica que va rebre un
encàrrec inquietant. Segons el
seu relat, el seu superior “em va
donar una capsa, em va dir que
contenia la dentadura de Hitler i
que en responia amb el meu cap”.

La intèrpret va haver de custo-
diar, enmig de les celebracions de
carrer dels soldats soviètics amb
motiu del final de la guerra, part
de les restes de l’home que l’havia
causada. “Era –recordaria- una
capsa vermella de segona mà re-
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Una intèrpret de
l’Exèrcit Roig i una
dentista alemanya
van ser claus per
identificar el cos
del ‘Führer’,

del suïcidi del qual
es compleixen

75 anys

EL EPO TATGE

coberta de setí, la mena de capsa
feta per contenirun flascó de per-
fum o una joia barata”.

Per què li van encarregar de
custodiar-la? Liuba Summ, neta
de Rjévskaia, que a més va col·la-
borar amb ella en la redacció de
les memòries, explica a La Van-
guardia que “la caixa forta de la
seva unitat no estava disponible i
el coronel va decidir que aquella
dona intèrpret seria qui la podria
guardar més bé. Almenys, no
s’emborratxaria el dia de la victò-
ria”. A Berlín. La caída: 1945 (Crí-
tica), l’historiador Antony Beevor
relata que va ser així, i assenyala
que la intèrpret “va passar una
vetllada més aviat incòmoda, do-
nant begudes als altres amb una
mà mentre amb l’altra agafava la
cridanera capsa vermella”.

Stalin volia confirmar si Hitler
efectivament havia mort per des-
prés administrar aquesta infor-
mació per a les seves finalitats
polítiques en un moment que
s’estaven construint els fona-
ments de la guerra freda. Malgrat
que no va ser possible trobar el
dentista del Führer, la unitat de
contraespionatge sí que va trobar
la seva auxiliar, una dona de 35
anys anomenada Kathe Heuser-
mann, que els va poder confirmar
les sospites. “Em van donar com a
recompensa una llauna de con-
serves”, recordaria ella anys des-
prés.

Per bé que els soviètics es van
comportar de manera amigable, i
malgrat que Heusermann (1909-
1993) havia ajudat a amagar-se
durant anys un metge jueu, pocs
dies més tard va ser detinguda i
condemnada a deu anys de tre-
balls forçats amb l’argument que

el seu “tractament dental havia
ajudat l’Estat burgès alemany a
prolongar la guerra”.

En qualsevol cas, l’interès de
l’estalinisme per mantenir la ne-
bulosa sobre el final de Hitler feia
necessari que alguns testimonis
desapareguessin del mapa. Va ser
alliberada el 1955 gràcies a
l’acord de devolució de presoners

amb Alemanya. En paraules d’Ian
Kershaw, aHitler: la biografía de-
finitiva (Península), el maxil·lar
inferior delFührer “va ser traslla-
dat posteriorment a Moscou i
guardat en una capsa de cigars”.

“Segons explicava la meva àvia,
Käthe era una persona molt nor-
mal en una situació completa-
ment anormal”, relata Liuba

Summ, que afegeix que Rjévskaia
“se sentia culpable que Heuser-
mann hagués estat empresona-
da”. “No es van tornar a veure
mai, però el 2017 a França es va
produir una pel·lícula sobre la se-
va història i en les últimes esce-
nes vam aparèixer la seva neta i jo
llegint els diaris de Käthe; penso
que, d’alguna manera, elles dues

es van trobar en nosaltres”.
Encara avui continua circulant

a les xarxes la llegenda urbana
que Hitler i Eva Braun no van
morir al búnquer i que van viure
plàcidament la seva vellesa en al-
gun país llatinoamericà, una teo-
ria de la conspiració alimentada
en el seu origen pel mateix Stalin.
El seu règim, malgrat saber de
primeramà la realitat, no lavaad-
metre mai. “Ningú no sap per què
no ho va reconèixer”, explica
Summ. La seva àvia creia que vo-
lia “mantenir l’enemic viu, el pe-
rill, potser la possibilitat de co-
mençar una nova guerra...”. An-
tony Beevor creu “evident que
l’estratègia de Stalin consistia a
associarOccident ambelnazisme
fent veure que britànics o nord-
americans devien estar amagant
el dirigent nazi”.

El record d’aquells dies deci-
sius va acompanyar la traductora
tota la seva vida. “Com a intèrpret
de l’Exèrcit Roig (...) em vaig tro-
bar a mi mateixa en l’epicentre
dels esdeveniments històrics que
van portar al tancament de la Se-
gona Guerra Mundial”, escriu a
les seves memòries Ielena
Rjévskaia. Què es deu sentir quan
ets al centre de la història? Liuba
Summ matisa que la seva àvia
creia que, en realitat, els primers
dies de maig del 1945 tothom era
al centre de la història. “I això
–afegeix– va provocar una certa
devaluació dels fets. Tots aquells
papers del Tercer Reich, tots
aquells documents, no interessa-
ven a ningú. Potser ella era una
mica diferent de la resta de la
gent, perquè, per exemple, ente-
nia per què tenia interès estudiar
el diari de Goebbels. No obstant
això, la Ielena també havia de tor-
nar a la sevavida anterior, a casa”.

La trucada de Júkov
Tempsdesprés, però, vavolerpu-
blicar les seves experiències, tot i
que no va ser fins al 1961, vuit
anys després de la mort de Stalin,
quan ho va poder fer. Llavors va
revelar el que s’havia considerat
un secret d’Estat. Rjévskaia relata
que el 1965 va rebre una trucada:
“Soc Júkov”. El mariscal Gueor-
guiJúkovhaviaestat elmillorofi-
cial de Stalin, l’home que havia
guiat els seus exèrcits cap a Ber-
lín i que havia conquerit la capital
alemanya, encara que després va
caure en desgràcia davant un dic-
tador que no suportava que ningú
rivalitzés amb ell. Sempre segons
les sevesmemòries, elmilitar li va
explicar que, després de la mort
de Hitler, havia estat dues vega-
des a les restes de la cancelleria,
però que, en la segona visita, els
oficials soviètics ni tan sols el van
deixar entrar.

Ell, a qui Stalin devia la victò-
ria, va confessar que no sabia que
el cos havia estat trobat i que se’n
va assabentar pel llibre. “Com és
possible que jo no ho sabés?”, es
va preguntar, segons Rjévskaia.
El juliol del 1945, dos mesos des-
prés que la investigació hagués
acabat i conscient de les conclu-
sions, el líder soviètic encara li va
preguntar on era el Führer.

Júkov va ser rehabilitat aquell
mateix 1965. Era una rehabilita-
ció formal, perquè el seu domicili
continuava ple de micròfons, i, al
marge del gran banquet en què va
participar aquell any, mai més no
es va deixar veure en grans actes
públics. “Amb tot –escriu Antony
Beevor–, la ferida més cruel de
totes per a ell va ser el desco-
briment que Stalin l’havia enga-
nyat en relació amb el cadàver de
Hitler”.

DEA PICTURE LIBRARY / GETTY

CIVILS
La batalla de Berlín
va ser extrema-
ment cruenta i va
expulsar milers de
civils de la capital.
A la imatge, un

grup de berlinesos
tornen a la ciutat
immediatament
després de la seva
caiguda davant
l’empenta de les
tropes soviètiques

de Júkov

SVF2 / GETTY

JÚKOV
El mariscal Júkov en
una fotografia feta
l’abril del 1945, a
les portes de Berlín.
El militar va liderar
l’exèrcit soviètic en
l’ocupació de
Berlín, però poc
temps després va
caure en desgràcia
davant Stalin, que
no tolerava la idea
que algú rivalitzés

amb ell

TASS / GETTY

CELEBRACIÓ
Un grup de militars
soviètics celebrant
la caiguda de
Berlín, el 2 de
maig, davant

l’edifici del Reich-
stag. Rjévskaia va
acabar custodiant
part de la mandíbu-
la de Hitler dins
d’una capsa per
evitar que desapa-
regués en aquelles

celebracions

LA INTÈRPRET

La censura va impedir
a Ielena Rjévskaia
de publicar les seves
memòries durant anys

LA DENTISTA

KatheHeusermann
va ajudar en la
identificació, però
va acabar al gulag

EL MARISCAL

Júkov, l’homeque va
conquerirBerlín, va
ser enganyat per Stalin
sobre el final deHitler
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Emerg ncia sanitaria

El coronavirus es cola en
les ciutats m clears de Rfissia
El pais voreja els cent rail encomanats, encara que les morts no arriben al miler

GONZALO ARAGON’S
Moscou. Corresponsal

Arab galreb6 cent rail contagis, el
coronavirus ja afecta galreb6 tots
els racons de Rflssia. Fins itot ha ar-
ribat ales seves exclusives ciutats
atbmiques, territori tancat per ex-
cel.lbncia des d’on es va desenvolu-
par la bomba at6mica sovi&ica al
poc de finalitzar la Seg~ona Guerra
Mundial.

E1 director general de l’agbncia
nuclear Rosatom, Aleksei Likhat-
xov, va explicar dimarts queen di-
versos centres nuclears de Rflssia
dependents de la corporaci6 la si-
tuaci6 6s alarmant.

"El nombre de malalts creix g~i-
feb6 tots els dies. Dilluns a la nit, es
van detectar 86 casos en laindflstria
(nuclear), 19 d’aquelles persones

estan ingcessades en hospitals.
M’alegra informar que tots tenen
una malalfia lleu a moderada, i 51
s’han recuperat", va explicar en un
comunicat dirigit als treballadors
del sector.

E1 cap de Rosatom va esmentar
ciutats nuclears corn Sarov, Elek-
trostal i Desnogorsk. A Sarov la
preocupaci6 6s m6s gran perqu6
s’ha produit un brot al convent de
Div6yevo, a dotze quilbmetres.

En aquesta ciutat es troba el com-
plex cient/fic m6s important de de-
fensa nuclear, l’Institut d’Investi-
gaci6 Cientifica de Fisica Experi-
mental, on van treballar els millors
flsics sovi~tics, comigor Kurch&tov
iAndreiS~tkharov. Estha400 quil6-
metres a Pest de Moscou, a la pro-
vincia de Nizhni-N6vgorod, per6
des de la creaci6 de la instituci6, el

1946, fins a la fi de I’URSS, el 1991,
Sarov va ser esborrada dels mapes
oficials i seli van donar noms enig-
mhtics, corn a Base 112, Gorki-130 o
Arzamfis-16. De Pinsfitut eren els
cinc cient/fics morts l’any passat en
un misteri6s accident en un pollgon
de proves del nord de Rflssia.

Sarov i ciutats similars estan tan-
cades als ciutadans estrangers, i els
russos necessiten un permls espe-
cial per entrar-hi. Likhatxov va as-
segurar que s’han enviat ventila-
dors m6dics i equips de protecci6
personal ales ciutats nuclears.

A Elektrostal, a la provlncia de
Moscou, hi ha una fhbrica de Rosa-
tom que produeix combustible per
a reactors nuclears. Desnogorsk 6s
una ciutat sat6l.lit de la central nu-
clear de SmolensL

Rflssia s’enfronta actualment al

pit, or dels casos de la crisi sanitaria
provocada per la Covid-19. En un
rues ha passat de set un dels p~ffsos
arab menys contagis a experimen-
tar un ascens vertigin6s delnombre
de casos, arab prop de 6.000 cada
dia. Aquesta setmana ha superat la
Xina i l’Iran, segons dades recolli-
des per la Universitat Johns Hop-
kins. Segons els d’ahir, n’hi ha
99.399 d’infectats. A1 contrari, el
nombre de morts s’est~ contenint, i
n’hi hamenys de rail.

Dimarts, el president rus, Vladi-
mir Putin, va prolongar dues set-
manes m6s, fins a 1’11 de maig, les
mesures restricfives per la pand~-
mia. Nom6s a partir de llavors, va
explicar, es podria comen~ar a apli-
car un pla de sortida quevaencarre-
gar al Governi que, entot cas, s’exe-
cutar/~ "pas a pas" i segons el pano-

rama epidemiol6gic de cada regi6.
A m6s de ser el pals m6s extens

del m6n, la diferent incid6ncia del
virus obligar& a un desconfinament
a diferents velocitats.

L’exemple m6s clar s6n dues re-
gions molt lligades entre si, per6 se-
parades administrativament: Mos-
cou ila que envolta la capital, la pro-
vincia de Moscou.

En aquest~ arab 7,5 milions d’ha-
bitants, es comenga a veure la llum
al final del nlnel perqu6, segons el
seu governador, Andrei Vorobiov,
ha assolit el pic de contagis. "Crec
que estarem diversos dies
abans de comengar a descendir",va
dir Vorobiov.

A Moscou, arab 12,5 milions de
persones, ahir es va registrar la pit-
jot dada de morts, arab 67 m6s. La
capital 6s l’epicentre de la pand6-
mia a Rflssia, arab m6s de la meitat
d’encomanats i morts del pals,
50.646 i 546 respectivament. La
provincia de Moscou 6s la segol~a
regi6 russa m6s afectada, arab
10.917 contagis i 90 defuncions.

Vorobiov i l’alcalde de Moscou,
Serguei Sobianin, van prolongar
ahir el confinament de la poblaci6 i
els permisos digitals per moure’s en
transport fins a la data marcada per
Putin.a

SER~EI KISELEV / Ap

Treballadors en h catedral que es construelx als afores de Moscou, al Parc Patrlbfic del Ministeri de Defensa, i que ha d’inaugurar-se el 9 de mai~ dia de la Victbrla

Moscou celebrarh des del cel la vict6ria contra els nazis fa 75 anys
-- E19 de maig, quan Rtlssia i
altres exrepfbliques sovi~ti-
ques recordin d dia de la Vic-
tbria contra l’Alemanya nazi
en la Segona Guerra Mundial,
no hihaurh nitancs, ni soldats,
ni mlssils a la pla£a Roja de
Moscou. La pand~mia actual
va obligar el president rus,
Vladlmir Putin, a suspendre
els fastos que havia preparat
per a aquest any, en el 756

aniversari de la capitulaci6
nazi. Per6 el Kremlin no es
resigna a qu6 aquellimportant
dia passi sense pena ni gl6ria.
L’ex6rcit rus recordarh data
tan assenyalada a les deu de la
nit amb focs artificials,ha
anunciat el general Aleksandr
Zhuravliov, comandant de la
regi6 milit ar occidental, a sis
ciutats heroiques de Rtlssia.
E1 cal de Moscou serh m4s

protagonista aqueH dia per-
qua, a falta de desfilada terres-
tre, el Kremlin ha preparat una
desf’dada a~ria amb magnifi-
c~ncia."Passaran, saludant els
herois, equips d’aviaci6, mo-
derns avions de combat iheli-
cbpters", va dir Putin dimarts.
E1 president rus va assenyalar
que la parada militar a la pla£a
Roja nom4s tindrh lloc quan
sigui segura, en primer lloc per

als veterans de la guerra.
Per enaltir la vict6ria sovi~ti-
ca, el 9 de maigtamb6 est/~
previst inaugurar una catedral
ortodoxa que s’est/~ construint
al Parc Patri6tic, un centre
tem/~tic del Ministeri de De-
fensa als afores de Moscou, i
que portar/~ per nom Resur-
recci6 de Crist. Recentment ha
causat sensaci6 perqu~ s’han
fet p6blics uns mosaics en els

quals apareix retratat Stalin.
Perb tamb6 Putin i altres alts
ftmcionaris, com el ministre de
Defensa, Serguei Xoigtl, amb
motiu de l’annexi6 de Crimea
el 2014. Putin va reaccionar
amb cautela al con6ixer la
notlcia. Segons un portaveu,
va dir: "Algun dia els nostres
agra/ts descendents aprecia-
ran els nostres m6rits, per6 6s
massa aviat per fer aixb ara".
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El rastre del mal
Hitler es va sufcidar fa 75 anys al bfmquer de la Cancelleria, sobre el qual am hi

MAR|A-PAZ L(~PEZ
Berlin. Corresponsal

p
er raons de dec6mm
moral i per evltar pele-
grlnatges de neol~azis,
en les rodalies d’aques-
ta cantol~ada del carrer

Gertrud Kolmar, en el centre de
Berlir~ no hi ha cap r+tol arab flet-
xes que indiqui corn arrlbar-hi. Pe-
r6 una vegada en aquesta cantona-
da en aparenga mancada d’inter+s,
un auster plaf6 arab informacions
hist6rlques, en alemanyi en angl+s,
indica que aqui es trobava el
Ffihrerbunker, el re fugi subterrani
enelqualAdolfHitler esvasu~cidar
el 30 d’abrll del 1945, fa avui 75
anys. Dos dies despr~s, Berlin es va
rendir a l’Ex+rcit Roig; i en la nit del
8 al 9 de malg, l’Alemanya nazi va
capitular sense condicions, posant
aixi fi a la Segona Guerra Mundial a
Europ&

En aquests temps de coronavi-
rus, les autoritats alemanyes per-
meten sortir a passejar si es respec-
ta la dist&ncia interpersonal, aixi
que 6s possibleveure algun ciutad~,
gairebfi sempre arab bicicleta, acos-
tar-se a llegir el plaf6, que va set
col.locat en data relativament re-
cent, eljuny de12006. "El plaf6 est&
pensat per donar als visitants inte-
ressats per la histbrla l’opormnitat
d’idenfificar aquest lloc arab una
hist6rla tan negativa", afirma Diet-
mar Arnold, president de Berliner
Unterwelten (Subsols Berlinesos),
associaci6 que des de11997 es dedi-
ca a l’estudi i divulgaci6 d’infraes-
tructures subterr&nies hist6rlques
de Ia capital alemany&

Per iniciafiva de Berliner Unter-
welten, que al seu dia va presentar
un informe al respecte, l’Ajunta-
ment de Berlin va accedir fagalrebd
catorze anys a qu~ es coHoqu~s el
plaf6 informatiu. "A1 fer visible
l&rea de l’antic Ffihrerbunker, es
neutralitza la formaci6 de mites,
perqu& en el passat aquestbflnquer
va ser sobreinterpretat en mida i en

El Fi;hmrbunker
Un noiJJegeix e] plaf6 informa-
tiu a la cantonada de[ carrer
Gertrud Ko[mar de Berffn, en
una imatge de120~_7. A baix,
detalli de [’acc~s a[ bOnquer de
Hitler; d’una torre de ventila-
ci6, que van ser vo/ats el 2947
pels sovi~tics

equipament", prossegueix Arnold.
Les testes del bflnquer continuen
sota terra, tapiades, segellades i
sentenciades a l’impossible accfis,
corn mereixen.

L’anomenat Ffihrerbunker va
set construit entre 1943 i 1945 sota
terra corn a ampliaci6 d’un refugi
antiaerija existent aljardiposterior
de la Cancellerla del Reich, la faga-
na principal del qual donava al car-
rer Wilhelm. E1 bflnquer tenia 18
estances i el seu propi sistema d’ai-
guai electrlcitat. Dins d’aquella for-
tificaci6 es va recloure Hitler arab
el seu cercle m~s prSxim en els ill-
rims mesos de la guerra el 1945,
quart eraja evident que l’Alemanya
nazi anava a per&e.

Finalment, el 21 d’abrll d’aquell
any, l’Ex~rcit Roig va aconseguir

JOHN MAEDOUGALL / AFP

Des de12006 hi ha
un plaf6 informatiu;
"aixi es neutralitza
la formaci6 de mites",
afirma el promotor

franquejar el perimetre de Berlin, i
des d’aleshores els soldats sovi&tics
combatien, carter per carrer, con-
tra les testes de la Wehrmacht i els
filtims defensors de la capital. A fi-
nals d’abrll, els sovi~tics s’obrlen
camicap al Reichstag, no lluw de la
Cancellerla.

A la matii~ada de129 d’abril, Hit-
ler -que tenia 56 anys- es va casar
sota terra arab la seva amant, Eva

ha un aparcament

Braun, de 33, en un casament civil.
Desprfisvadictar elseu testament a
una secret~ri& I el dia 30, poc des-
pr~s de les 3 de la tarda, arab els sol-
dats sovi~tics ja a mig qufl6metre
delbflnquer, el dictador nazii lase-
va ja esposa es van sfficidar.

E1 responsable de tant de real, de
desfermar unaguerraqueva causar
55 mflions de morts i de dissenyar
un pla per a l’extermini dels jueus
d’Europa, es va enverinar arab cia-
nur i es va disparar al cap. Abans va
deixar ordres precises que el seu
cad&ver i el de Braun-que es va en-
verlnar- fossin cremats.

Els seus sequagos els van treure
al jardi i alxi ho van fer. Les restes
de Hitleri Braunvan ser trobades el
4 de maig per soldats de l’Ex~rcit
Roig; i en decennis successius, des-
prfis d’an~lisi i trasllats, van acabar
incinerades i llangades a un rlu pel
KGB sovi&tic als anys setanta.

En efecte, arab Berlin dividida en
dos per la guerra freda, el terreny
sota el qual es trobava el Ftihrer-
bunker vaquedar en mans de ]’and-
ga Repflblica Democr&tica Alema-
nya (RDA). Segons el meticul6s
recompte documentat per l’asso-
ciaci6 Berliner Unterwelten, des-
prds d’una voladura el desembre
de11947, queen va destmir l’acc6s,
les dues torres de ventilaci6 iles pa-
rers divis6ries subterr&nies, elbfin-
quer de Hitler va acabar tapiat i ob-
turat. E11973, la Stasi -la policia se-
creta germanooriental- el va
reobrir, elvamesuraridocumentar
per primera vegada, i desprds el va
segellar de nou.

A finals dels anys vuitanta es van
construir a la zona diversos blocs
d’habitatges, que all& confinuen; i a
la superficie sobre el bflnquer de
Hitler hi ha des d’aleshores retails
de gespaiun aparcament vinculat a
aquells habitatges. E1 carrer porta
el nora de la poeta berlinesa jueva
Gertrud Kolmar, assassinada el
1943 a Auschwitz, una dedicat6ria
que cisella al lloc l’atrog mem6ria
hist6rlca del nazisme.e
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