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NOTA DE PREMSA 

 

 

Neix Imatges Barcelona, un repositori en 
línia de més de 4.000 fotografies que 
documenta la situació actual i la vida a la 
ciutat els darrers anys 

 

 

S’hi inclouen dues galeries de més de 1.200 imatges que recullen la ciutat 
buida durant el confinament i la tasca dels serveis essencials municipals 
per fer front a la pandèmia de la Covid-19 
 
Tot aquest fons constitueix un patrimoni públic que forma part dels arxius 
municipals i que, per tant, es posa a disposició per a l’ús i consulta de la 
ciutadania amb llicència de Creative Commons 
 
Imatges Barcelona: https://www.barcelona.cat/imatges/ 
 
 

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania la tasca de 
documentació de la vida a la ciutat a través d’Imatges Barcelona, un portal que 
recull més de 4.000 fotografies que retraten la vida a la ciutat els darrers anys. 
Les imatges formen part de diferents encàrrecs que els serveis municipals de 
comunicació, premsa, arxius i documentació realitzen de forma recorrent per tal 
d’abastir les necessitats internes. Així, el fons ha anat composant un patrimoni 
públic fotogràfic que, ara, s’obre a la ciutadania amb llicència de ‘creative 
commons’. 
 
Aquest banc d’imatges recull més de 700 fotografies encarregades 
específicament per deixar constància de la situació inèdita viscuda arreu del 
món a causa del confinament. Imatges de la ciutat buida, espais icònics de la 
ciutat sense trànsit de vehicles i gairebé sense persones, que sens dubte 
formaran part de la memòria col·lectiva de la ciutat i que es podran recuperar a 
Imatges Barcelona. Aquesta galeria es complementa amb una altra de més de 
500 imatges de la feina que han realitzat i realitzen els serveis essencials 
municipals, tals com els serveis d’àpats, el muntatge dels Pavellons Salut, la 
desinfecció de contenidors, l’emmagatzematge de material sanitari i de 
protecció, els serveis de prevenció i seguretat o el servei dels mercats 
municipals, entre d’altres. 
 
Imatges Barcelona s’anirà alimentant amb noves imatges agrupades 
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territorialment per districtes i barris i també temàticament amb col·leccions com 
cultura popular (Sant Jordi, la Mercè, Santa Eulàlia…), vistes de la ciutat (des 
del Tibidabo, Montjuïc, platges…), entre d’altres. 
 
Es podran trobar obres de diferents professionals de la fotografia que han 
treballat o treballen per a l’Ajuntament de Barcelona. Entre d’altres hi ha 
fotografies de Curro Palacios Taberner, Laura Guerrero, Edu Bayer, Paola de 
Grenet, Marc Lozano, Clara Soler, Carlota Serarols, Antonio Lajusticia, Pepe 
Navarro i Vicente Zambrano. 
 
La llicència amb la qual s’obren les imatges és Creative Commons restrictiva: 
atribució, sense ús comercial ni obra derivada i es poden descarregar en 
resolució web. 
 
El repositori Imatges Barcelona forma part del conjunt de serveis informatius en 
línia de l’Ajuntament de Barcelona que també inclou el portal de notícies Info 
Barcelona i el canal de Telegram del mateix nom, a més del butlletí electrònic, 
eina per conèixer tot el que passa a la ciutat, actuacions municipals, serveis i 
propostes culturals. 
 

P.5

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/
https://t.me/BcnAjuntament
http://p3trc.emv2.com/HM?b=YfI1ub6oMwYSOkBVWJie1egQ0xLOrXTtzOkjZugmQCsdb0Cdn78oJ84MeTltGCRU&c=6Gmt3p7czdybydCdEyjdnA


 

 

 

P.6



10 el PeriódicoDIUMENGE 
3 DE MAIG DEL 2020Tema del diumenge

El museu del 
confinament
La història col·lectiva dels gairebé dos mesos de confinament total pel 
coronavirus queda resumida en aquest catàleg de vivències, objectes, llocs...

L’Ajuntament de Bar-
celona i l’Arxiu Muni-
cipal demanen als bar-
celonins testimonis, 
històries i objectes de 
la seva experiència du-

rant la pandèmia. Volen salvar 
de la desmemoria allò que la 
gent de la ciutat associa amb el 
parèntesi de la vida i la llibertat. 
Tenen la idea d’anar publicant 
les històries a internet, i no des-
carten muntar una exposició al-
gun dia, quan sigui possible 
muntar exposicions. 

És una bona iniciativa, més va-
luosa pel que es conservarà allà 
que pel valor de cada peça indivi-
dual. Quan els historiadors es dedi-
quin a esmicolar les grans xifres, a 
analitzar els sotracs polítics que 
sens dubte han de venir, s’haurà 
de salvar el que Unamuno anome-
nava intrahistòria. És on es guar-
den els objectes modestos de la vi-
da comuna, les veus que són molt 
més que el decorat de la història. 

Em venia de gust pensar 
quins objectes, quines idees i 
quines paraules quedaran asso-
ciades amb les setmanes més ra-
res de les nostres vides. Aquest 
és el meu catàleg de peces per al 
museu en què ens toca conser-
var tot el que no sembla impor-
tant a primera vista. 

 

A 

APLAUDIMENT 
Ens va sorprendre que la 
pandèmia sonés com el teatre al 
final d’una obra, però era així. 
Aplaudíem als metges i infer-
meres, als zeladors, o a les caixe-
res i reposadors, o als transpor-
tistes, ni se sap. Jo vaig acabar 

fent-ho per donar-li el gust als 
nens del bloc de davant: eren els 
primers cada tarda, cridaven 
«¡bravo!» i al final «¡bona nit!». 
¿No els havia de complaure? 
L’aplaudiment era també el 
termòmetre de l’estat d’ànim 
del meu barri. Uns dies trist, 
d’altres voluntariós. Les mans 
batien preguntant: ¿què tal, 
veí? ¿La família, bé? 

 

C 

CIÈNCIA 
La Ciència és el déu que parla 
als polítics. Si l’escrius amb ma-
júscula és tan dogmàtica com la 
fe, res a veure amb l’idioma dels 
investigadors. La Ciència és ta-
xativa i vel·leïtosa. La seva opi-
nió canvia i la seva paraula és 
llei. Serveix per al contrari que 
la ciència. Per dir «tinc raó». 

 

C 

CONTENIDOR 
Anar a tirar les escombraries era 
l’escapada campestre. El conteni-
dor, un mirador amb vista als 
Alps. Milions de ganduls ens pres-
tàvem voluntaris: ¡Ja les baixo jo! 
Sortíem acompanyats de les nos-

tres estimades bosses pudents. Era 
la manera d’aspirar l’olor de la lli-
bertat. Espanya es va omplir de 
 Diògenes cavil·lant entre brossa. 

 

C 

CORBA 
A les corbes es mata la gent, i 
aquesta era l’animal salvatge 
que havíem de domar. Si es 
desbocava, malament; si s’agi-
tava, també. Calia aplanar-la i 
fer-la suau, raspallar-li la cabe-
llera i desfer els nusos, llimar 
els seus pics a consciència. En-
cara galopem a la gropa de la 
corba sense saber ben bé on 
ens portarà. 

 

E 

ERTO 
Sigles d’Espero Recuperar-me 
del TOt. 

 

E 

ESTIU 
Incertesa compresa entre la nit 
de Sant Joan i la caiguda de les 
fulles grogues. 

 

F 

FASE 
La restauració de la llibertat es 
divideix en fases. Són comparti-
ments estancs. Hi ha portes i 
 forrellats, garites i guàrdies. 
D’una sala es passa a la següent; 
no obstant, retrocedeixes si el 
virus t’enxampa. La magnitud 
de la pandèmia és tan gran que 
construïm al seu interior 
aquest dèdal per orientar-nos. 

 
 

F 

FINESTRA 
Les finestres de casa meva do-
nen a un pati gran de 
l’Eixample; veig un 
paisatge de finestres 
com dibuixat per Ibá-
ñez a 13 Rue del Perce-
be. A algunes els toca 
el sol i a altres no, sor-
geixen les diferències i 
les castes. Apareixen 
dibuixos infantils en-
ganxats als vidres o 
àvies que treuen l’an-
goixa a airejar. Per fi 
he entès Wittgenstein 
quan deia que hi ha 
ulls mirats mentre mi-
ren, però que no es 
veuen. O una cosa així. 

 

G 

GOSCONDUIT 
No se m’oblidarà la foto de l’ho-
me que va treure a passejar un ra-
diador, estirant el cable com si 
fos una corretja. Els que han cui-
dat les seves mascotes reben un 
premi sorpresa. Es van invertir 
els torns: ja no eren els humans 
els que treien a passejar els gos-
sos, sinó tot el contrari. Podies 
veure animals amb les bufetes ex-
haustes estirant perquè els por-
tessin a casa. Passaports de qua-
tre potes. 

Crisi sanitària internacional
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ment del tot enlloc quan l’ànim 
ens permet llegir. 

 

M 

MASCARETA 
La meva aposta és que aquestes 
peces han arribat per quedar-se: 
les veurem a les desfilades de les 
passarel·les de moda quan es tor-
ni a desfilar per passarel·les. L’ús 
sanitari desplaçat per l’estatus, 
que s’acaba apropiant de tot. N’hi 
haurà de rics i de pobres, típiques 
de la classe mitjana burgesa, ca-
racterístiques de gent d’església, 
mascaretes de progre, de fatxa. 

Seran màscares. 
 

 

M 

MENTIDA 
Tuits que esternu-
daven, moque-
jants estats de Fa-
cebook, whatsaps 
infecciosos i notí-
cies de pell gro-
guenca. Qui s’en-
comana, ho trans-
met. Com passa 
amb el virus en el 
cos del sospitós, 
les boles són difí-
cils de detectar. 
¿Qui vendrà els 
tests? ¿Funciona-
ran? Els falsos po-
sitius són la nor-
ma, i queda molt 
temps perquè tro-
bin la vacuna. 

 

N 

NORMALITAT 
Tot el nostre esforç, prudència i 
treball; la nostra capacitat 
d’aguantar i de lluita; la nostra 
resiliència, la nostra paciència i la 
nostra pressa van encaminades 
no a l’arcàdia, no a la utopia, sinó 
a una cosa anomenada nova nor-
malitat. Un desengany, quan la ve-
lla normalitat no era per tant. ¿Re-
cordeu? L’avorriment i la insatis-
facció, les ganes que passés algu-
na cosa, qualsevol cosa que ho 
canviés tot. Doncs dues tasses. I 
dues preguntes: ¿era normalitat 
això que teníem abans? ¿Què por-
tarà de nou el pròxim que anome-
nem normalitat? 

 

P 

PRIORI, A 
Jo no sabia res, ni m’informava de 
res, ni sospitava res: per això me’n 
reia de tot. (A posteriori, he de gra-
var aquestes paraules en pedra). 

S 

SABÓ 
El lluç i el rap estan més nets 
que les mans de la Inmaculada. 
El pop rellisca sobre la roca, ha 
de tornar a pujar-se, torna a re-
lliscar. Al cavallet li ha sortit un 
crin de cabells Pantene. Els habi-
tants dels rius i els mars no aca-
ben d’entendre a què ve tanta 
higiene. Per Neptú, ¿què està 
passant a la terra? 
 

S 

SUPERMERCAT 
Hi va haver dies en què el super-
mercat era penós. Impressionava 
veure lleixes i lleixes buides. A la 
societat de consum havien apare-
gut límits, es veien les costures. 
Un dia no quedava paper higiènic 
i un altre era impossible trobar fa-
rina. Em vaig sentir com Bulgàkov, 
quina experiència excitant, però el 
desproveïment era fals: sempre hi 
havia gairebé de tot. Problemes del 
primer món. Això sí: continuo pre-
guntant a les caixeres si els han 
apujat el sou. Continuen rient per 
sota de les mascaretes, en la prime-
ra línia del front. 

 

T 

TEST 
Màquina expenedora de títols no-
biliaris i certificats de pària. 

 
 

W 

WUHAN 
Ciutat remota que es va fer fami-
liar just abans que tot es col·lo-
qués a una distància segura. 
Lluny i a prop, aquí i allà, Europa 
i Àsia. La ciutat xinesa on es va 
originar el brot era al centre de la 
globalització mundial sense que 
ningú se n’adonés. Però els cen-
tres canvien molt ràpidament en 
aquest món postmodern sem-
blant als gots d’un triler. Wuhan 
ens recorda que el mapamundi 
es redibuixa amb el vol d’un avió. 

 

Z 

ZOOM 
Un lloc que no existeix era l’au-
la, el bar i la família. Ho vaig in-
tentar: no m’omplia. Amb cer-
vesa o sense: sense abraçades. 
Com ficar-se al llit amb una ni-
na inflable. Hi ha malalties que 
es curen amb placebos: ni el co-
ronavirus ni l’enyorança són en 
aquesta llista. H

L 

LLIBRE 
La lectura és el privilegi dels ho-
mes tranquils. Durant el confi-
nament no em va ser fàcil con-
quistar-la: s’hi barrejaven notíci-
es, ensurts i trucades. Dues set-
manes en una permanent inter-
rupció, badada, dues setmanes 
sense llegir. Quan la lectura va 
aconseguir obrir-se camí els dies 
van començar a passar d’una al-
tra manera. Cada llibre era el 
maó d’un mur, i ara em pregun-
to si voldré sortir de casa quan 
obrin el carrer. No s’està mala-
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El Mercat del Ninot: un nom amb una gran història 
Santi Capellera i Rabassó · En blanc i negre | 29 abril 2020 | La Dreta de l'Eixample | Línia Eixample 

 

 

El nom del Mercat del Ninot és d’origen popular i està lligat al mascaró de proa que presidia la 
porta d’una taverna molt coneguda de la zona, situada molt prop del lloc que avui ocupa aquest 
recinte comercial. La taverna era molt concorreguda perquè venia el vi a molt bon preu. Aviat es 
va convertir en el centre social del barri, un local que sortia sovint a la premsa i no precisament 
per bones notícies sinó per tota mena de crims i escàndols que s’hi cometien. 

La dita popular conta que la filla de la taverna va presenciar el desballestament d’un vaixell a la 
Barceloneta i que es va enamorar del mascaró de proa, una talla de fusta policromada d’autor 
desconegut i de poc més d’un metre, que representava un jove grumet amb una gorra de plat a 
la mà dreta i un certificat nàutic enrotllat a l’altra. La noia va aconseguir endur-se-la i la van 
col·locar a la façana de la taverna, al número 9 del carrer València (avui número 107). 

En el solar que avui ocupa el Mercat del Ninot ja hi havia un mercat ambulant a l’aire lliure des 
de finals del segle XIX, aleshores als límits del municipi independent de Les Corts de Sarrià, que 
es muntava els dissabtes aprofitant que els obrers en sortien amb la setmanada a la butxaca. 
L’any 1892 es va adequar el solar, al carrer Mallorca, entre Villarroel i Casanova, i el nou mercat 
va obrir al públic l’any 1893, amb el nom de Mercat de l’Avenir, malgrat que popularment sempre 
es va conèixer com a Mercat del Ninot. 

En aquell temps, les parades eren a l’aire lliure, sense coberta fixa. De fet, el Ninot va ser un 
mercat a l’aire lliure fins a l’any 1933, moment en el qual es va cobrir el recinte amb una estructura 
metàl·lica. 
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Durant la Segona República (1931-1936) es va canviar el nom oficial pel de Mercat del Ninot, 
però al final de la Guerra Civil el franquisme el va rebutjar i el va rebatejar com a Mercado del 
Porvenir fins a l’adveniment de la democràcia que, per la pressió dels paradistes, va recuperar 
el nom. 

L’any 2015 s’hi va fer una gran remodelació que el va modernitzar i, amb el buidatge del subsol, 
s’hi van construir dues plantes subterrànies per encabir-hi un pàrquing, un auto-servei, espais de 
càrrega i descàrrega i magatzems. 
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Francesc
Granell

Monarquia
i estabilitat

En aquests moments de lluita
contra la Covid-19 arreu del
món, a la majoria dels països
procuren deixar de banda les

desavinences polítiques per concentrar-
se en l’aprovació o la desaprovació de les
mesures sanitàries i econòmiques amb
què els governs intenten lluitar contra els
efectes de la pandèmia, i a ningú no se li
acutaprofitar l’ocasióperdebatresobresi
s’hadecanviarlaConstitucióocosessem-
blants.
AEspanyahemvist, aldebatparlamen-

tari del 6 de maig per aprovar una nova
pròrroga de l’estat d’alarma, que la polè-
mica de fons sempre aflora, i posa en re-
lleuqueel vell debatde lesduesEspanyes
que ha marcat tantíssims episodis de la
història semprehi és.
Fixeu-vos,perexemple,quealCongrés

va tornar a sortir el desgraciat episodi de
lesmatancesdepersonesdedretesaPara-
cuellosdeJaramaafinalsdel 1936.Open-
seuenlesinacabablesdiscussionssobrela
memòria històrica entre els historiadors
de dretes i els d’esquerres o en els debats
que van precedir el trasllat de les restes
del general Franco des de Cuelgamuros
fins al seuactualpanteóaMingorrubio.
I, enaquest context, la presènciadePa-

blo Iglesias al Govern de Pedro Sánchez,
com a vicepresident, està permetent que
elsgrupsrepublicansdelCongrésdelsDi-
putats torninaposarenqüestióqueEspa-
nya sigui una monarquia parlamentària,

tal com estableix l’article 1.3 de la Consti-
tució del 1978, al·legant que el Rei no ha
estatescollitperningúique,si tinguéssim
una república, ens governaria un règim
democràtic.
Davant aquesta pretensió dels republi-

cans, dientqueells novanvotar elRei, cal
reivindicar la legitimitat de Felip VI, que
no va ser imposat per Franco, sinó que el
seu mandat deriva de la llei orgànica
3/2014de18dejuny,envirtutdelaquales
va fer efectiva l’abdicació del seu pare i el
seuaccésalaCoronaiquevaseraprovada
pel Congrés amb 299 vots a favor, 19 en
contra i 23 abstencions, és a dir, amb un
votafirmatiud’un85%delsdiputats.Això
vol dir que Felip VI va ser elevat a cap de
l’Estat mitjançant un vot democràtic fa
menysde sis anys i que, per tant, noespot
dir allò de “Jo no vaig votar el Rei a la
Constitució, ja que ni tan sols havia nas-
cut”, i també és absurd criticar el Rei per-
què porti uniformemilitar en certes oca-
sions quan el nostre exèrcit integrat a
l’OTANésdirigit pelGovern.
Enunpaísdividitcomelnostreions’es-

tàesperantque l’enemicpolíticobri labo-
caperdesautoritzar-lo, és lògic queelRei
hagi rebut crítiques per alguns dels seus
missatges,peròaixònoenspot feroblidar
que els queel critiquen sónels quedefen-
senun republicanismequemolt em temo
que ens portaria una inestabilitat política
encara més important que la que patim
quancal escollirunnoupresidentdelGo-
vern central. I que no es digui, tampoc,
que la Corona ens costa diners, ja que en-
cara ens encostamoltsmés l’Administra-
cióde l’Estat, no sempreeficient.

La Corona ens costa diners;
encara ens en costamolts
més l’Administració de
l’Estat, no sempre eficient

La Covid-19 causa la mort de l’expolicia Antonio González Pacheco,
acusat de ser un torturador durant el franquisme

El final de ‘Billy el Niño’
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Ni tan sols les llegendes
negres són immunes a la
pandèmia. L’expolicia
Antonio González Pa-
checo, més conegut com

Billy elNiño, vamorir ahir aMadrid als
73 anys a conseqüència de la Covid-19.
Acusat de ser un torturador al final del
franquisme, va morir sense que la jus-
tícia pogués revisar els seus actes a la
Brigada Político-Social.
No hi ha gaires fotografies d’ell. La

més coneguda, aquesta de quan estava
actiu, lamés característica, amb la seva
cabellera. Les últimes que se li van fer
són molt diferents: mostren un home
gran, sense cabells i que volia mante-
nir-se tant sí comno fora dels objectius
de les càmeres.
González Pacheco és més que un

nom. Exemplifica uns mètodes poli-
cials poc exemplars utilitzats durant la
dictaduraenpersecuciódels opositors.
Des dels anys noranta han estat diver-
sos els intents per portar-lo al banc
dels acusats per les pallisses i tortures
que infligia als detinguts, però sense
sort. El 2013 la jutgessa argentina Ma-
ría Servini va demanar l’extradició re-
lacionada amb la causa que instrueix al
seu país pels delictes comesos durant
el franquisme, però l’AudiènciaNacio-
nal la va denegar argumentant que els

crims havien prescrit. Ara les víctimes
es plantejaven emprendre un altre ca-
mí judicial, que era actuar contra ell
per crims de lesa humanitat, que no
prescriuen mai, però no han arribat a
temps.
AntonioGonzálezPachecovanéixer

a la localitat d’Aldea del Cano (Càce-
res) el 10d’octubre del 1946.Va ingres-
sar a la policia el 1971 i va prosperar
amb el comissari Roberto Conesa
(1917-1994). Una de les primeres ac-
tuacions conegudes de Pacheco va ser
matricular-se a la universitat per des-
cobrir dissidents.
El que no se sap del cert és el perquè

del sobrenom.Hihaqui diuque erapel
gust que tenia a ensenyar la pistola, i
qui diu que era per l’afició que tenia a
les pel·lícules de l’oest i els seus perso-
natges arrogants. El que sí que expli-
quenels que el van conèixer a la policia
és que li encantava l’àlies i que no era
gens discret pel que fa als seus mèto-
des. En una època que a les aules hi
anaven altres policies com ell per bur-
xar en la ideologia dels alumnes, ell
presumia de ser policia i li agradava fer
el fatxenda davant les víctimes. Així, hi
ha testimonis que expliquen com els
deia que podrien dir que els havia tor-
turat Billy el Niño, després de clavar

puntadesdepeu i copsdepunyadetin-
guts penjats d’uns ganxos a la seu de la
Brigada Politico-Social, a la direcció
general de Seguretat, a la Puerta del
Sol deMadrid.
Els seus caps van recompensar la se-

va actuació concedint-li quatre meda-
lles, que no se li van retirar. Una va ser
per la participació en l’alliberament
del president del Consell d’Estat, An-
tonioMaría de Oriol, i del tinent gene-
ral Emilio Villaescusa, el 24 de febrer
del 1977, segrestats pels Grapo.No dei-
xa de ser curiós que aquest episodi tin-
gués conseqüències inesperades. A
causa de lamatança d’Atocha del 24 de
gener del 1977 l’aleshores president
Adolfo Suárez pensava prendre mesu-
res dràstiques contra la policia, que va
haver de frenar per l’exitós desenllaç
del segrest.
GonzálezPacheco, queesvantavade

ser d’ultradreta segons els que el van
conèixer, va deixar la policia el 1982,
quan el PSOE va arribar al poder, des-
prés d’haver estat enviat a altres desti-
nacions allunyades del que l’havia fet
prosperar. Des d’aleshores va tenir di-
ferents feines relacionades amb el sec-
tor immobiliari i la seguretat, i se sap
que tenia afició per córrer i que va arri-
bar a disputar maratons a Nova York i
Madrid. És l’exemplificació d’una èpo-
ca i unsmètodes, tot i que n’hi va haver
més com ell i potser encara més durs.
Però a ell li agradava la fama, mentre
que la resta va voler quedar en l’anoni-
mat. Tot i això, ni la llegenda negra de
Billy el Niño ha pogut fer res contra el
coronavirus.

EFE

Una de les poques fotos que hi ha de Billy el Niño quan era policia

El vicepresident Iglesias demanaperdó
ElvicepresidentdeDretsSo-

cials iAgenda2030,Pablo Iglesias,
vademanarperdóahirperhaver
permèsdesdelGovernqueel
policia torturadorBilly elNiño
hagimort sense ser sotmèsa judici
i conservantelshonorsque li va
retre lademocràcia, en formade
condecoracions.Enuntuit Igle-
siasvarecordarque“lamortdel
torturadorGonzálezPacheco
sensehaverestat jutjat, amb les
medalles iprivilegis intactes, és
unavergonyapera lademocràcia i
tambéperanosaltres comaGo-
vern”.Enaquest sentit, vaafegir:
“Demanoperdóa les sevesvícti-
mes, lluitadorsper lademocràcia i

la justícia”.Laretiradade lesme-
dallesdeBilly elNiñovaserpart
de l’acordentrePSOEiUnides
Podemjael 2018,perònoesva
arribaraaplicar.Amés,perun
excésdezel i tenint encompteels
dubtes jurídicsplantejatspels
lletratsde lesCorts, el portaveu
del grupconfederal,PabloEche-
nique, vaevitarqueprosperésuna
peticiód’EHBildu, aprimersde
febrer, enquèexigia alGovern
que l’expedientdeJuanAntonio
GonzálezPachecoes fespúblic.
EnaquellmomentUnidesPodem
javademanardisculpes i vapactar
ambEHBildudonar suport a la
mesura si es tornavaapresentar.

Malgrat unes quantes
iniciatives per jutjar-lo, ha
traspassat sense asseure’s
al banc dels acusats

Emergència sanitària
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Muere Billy el
Nifio, el policia
franquista acusado
de torturador

PATRICIA ORTEGA DOLZ, Madrid
Antonio Gonz~lez Pacheco, Billy el Nifio, el policia franquista que ha
pasado a la historia como uno de los principales torturadores de la
dictadura, muri6 ayer por coronavirus en la clinica San Francisco de
Asis de Madrid, segtln fuentes policiales. El Gobierno tenia un plan
para retirarle las condecoraciones por los "servicios prestados" en su
etapa como policia, una iniciativa impulsada por Unidas Podemos. El
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegur6 que tenia
preparado un cambio legal para retirarle las medallas, remuneradas.

Aunque solo estuvo 11 arias en la
Policia Nacional (dej6 el cuerpo
en 1982), era uno de los hombres
mils temidos en los calabozos de
la Direcci6n General de Seguri-
dad, en la madrilefia Puerta del
Sol, centro de detenci6n del fran-
quismo. Hay cientos de testimo-
nios de victimas que describen la
tortura a la que fueron sometidas
par El. "Le encantaba el mote que
le habian puesto. Una vez, me te-
nia esposado al radiador en un
despacho de la Direcci6n General
de Seguridad, lleg6, me dio un cu-
latazo, y me dijo: ’Has tenido el
honor de que te pegue un culata-
zo Billy el Nifio"; contaba hace sie-
te arias a EL PAIS Jose Maria Cha-
to Galante, que denunci6 al poli-
cia franquista ante la justicia ar-
gentin~ Galante muri6 el pasado
28 de marzo tambiEn con corona-
virus, informa Natalia Junquera.

Sin embargo, legalmente Gon-
zfilez Pacheco estaba blindado. Ni
siquiera su procesamiento par un
presunto delito de lesa humani-
dad, impulsado par la juez argen-
tina Maria Servini, prosper6 en la
Audiencia Nacional, que 1o consi-

der6 prescrito en 2014. Asi las co-
sas, la Onica herramienta que en-
contr6 el actual Gobierno fue una
modificaci6n de la Ley de Memo-
ria Hist6rica (propuesta en el Con-
greso el 24 de enero) para incluir
en su articulo 12 la posibilidad de
revocar las medallas "cuando que-
dase manifiestamente acreditado
que el beneficiado habia realiza-
do actos incompatibles con el in-
greso en la Orden del MErito Poli-
cial", aunque no es aplicable en
caso de fallecimiento.

"La muerte del torturador
Gonzfilez Pacheco sin haber sido
juzgado, con sus medallas y privi-
legios intactos, es una vergiienza
para la democracia y para noso-
tros como Gobierno. Pido perd6n
a sus victimas", escribi6 ayer el
vicepresidente del Ejecutivo Pa-
blo Iglesias en Twitter.

Gonzfilez Pacheco ingres6 en
el cuerpo como subinspector en
1971 y fue destinado a la Brigada
de Investigaci6n Social, conoci-
da como la Brigada Politico-So-
cial. Esa unidad policial era la
encargada de la investigaci6n y
represi6n de los grupos antifran-

Antonio Gonz61ez Pacheco, Billy el Ni~o, en 1981. / EFE

quistas, fundamentalmente co-
munistas. Se hizo rfipidamente
famoso entre sus compafieros,
segrn cuenta un agente vetera-
no, por su "sagacidad, extraordi-
naria memoria y, posteriormen-
te, por su agresividad y su cos-
tumbre de hacer girar su pistola

sobre un dedo, al estilo del Far
West", afici6n que le hizo ganar
el sobrenombre de Billy el Nifio.
Poco a poco empez6 a ser conoci-
do con ese mote entre los movi-
mientos antifranquistas, ya que
particip6 en multitud de deten-
clones, sobre todo en Madrid.

Ayer, ni la Direcci6n General
de la Policia ni el Ministerio del
Interior quisieron confirmar su
muerte: "No es cosa nuestra, es
un policia jubilado", dijeron los
portavoces. El exinspector ingre-
s6 en la clinica hace diez dias,
segrn fuentes de su entorno. "In-
tent6 evitarlo porque no queria
mils circos medifiticos", expli-
can. En los nitimos tiempos, y
con la polEmica suscitada pot
sus condecoraciones, Billy el Ni-
fio huia de las cfimaras y trataba
de pasar inadvertido.

Segrn la Direcci6n General
de la Policia, Gonzfilez Pacheco
se estuvo beneficiando de un in-
cremento salarial de115% desde
que fue condecorado el 13 deju-
nio de 1977. La condecoraci6n
fue otorgada par el entonces mi-
nistro del Interior, Rodolfo Mar-
tin Villa, "en atenci6n a sus mEri-
tus" y "para premiar servicios de
carficter extraordinario".

Fuera del cuerpo
Tras la muerte de Franco, se
especializ6 en el GRAPO y, se-
grin fuentes policiales, "se hizo
novio de una militante de ese
grupo terrorista y fue clave en
la liberaci6n [el 11 de febrero
de 1977] de los secuestrados
[Antonio Maria de] Oriol y Vi-
llaescusa", conocidos military
abogados del franquismo, cuyo
secuestro podia poner en peli-
gro el camino a la transici6n de-
mocrfitica liderado pot el presi-
dente Adolfo Sufirez. Pero "su
mala fama" hizo que a los tres
arias "se le indicara que no tenia
cabida en la nueva etapa demo-
crfitica". Abandon6 el cuerpo en
el afio 1982.

Trabaj6 como jefe de seguri-
dad de importantes empresas y
fund6 su propio despacho de ase-
sor de seguridad. Comenz6 a co-
rrer, hasta participar en marato-
nes. Sin embargo, fuentes de su
entorno aseguran que padecia
de los rifiones y que esa dolen-
cia ha podido pesar ahora en su
muerte por coronavirus.

OSCAR LOPEZ-FONSECA, Madrid
Desde 1979, los sucesivos minis-
tros del Interior ban concedido
decenas de miles de condecora-
clones a policias y guardias civi-
les pot su trabajo. De elias, 6.729
llevaban aparejada una gratifica-
ci6n econ6mica vitalicia que fluc-
tra entre el 10% y el 15% del sala-
rio base y trienios que cobrase el
agente. Son las llamadas "meda-
llas al valor", algunas rodeadas
de polEmica, como la que recibi6
en 1977 el antiguo policia de la
Brigada Politico-Social acusado
de torturas Antonio Gonzfilez Pa-
checo, conocido como Billy el Ni-
rio, fallecido ayer; o las que entre-
g6 el Gobierno de Mariano Rajoy
a siete integrantes de la llamada
brigada patri6tica ahora impu-
tudos en el caso Villarejo.

Una respuesta padamenturia
del Gobierno al diputado de EH
Bildu Jan Ifiarritu detalla pot pri-
mera vez el reparto de estas con-
decoraciones par cuerpos policia-
les y afios. Asi, la Policia Nacional
concedi6 a sus agentes en estus
nitimos 41 arias 4.593 de estas me-
dallas, tudas elias al amparo de
una ley de 1964. La Guardia Civil,
cuya nitima normativa es de
2012, entreg6 menos de la mitad,

La Policia Nacional reparte el doble de condecoraciones
que la Guardia Civil, con una ley de 1964

4.600 medallas pensionadas
bajo la sombra de la dictadura

2.136, pese a que su plantilla cuen-
ta con 10.000 agentes mils
(78.469 frente 68.013 el pasado 31
de diciembre). Cada afio, el Esta-
do gasta cerca de 18 millones de
euros en abonar las recompensas
de estas condecoraciones. Entre
elias, 115 --todas elias de la Poli-
cia Nacional--impuestas antes de
la llegada de la democracia.

En la policia, la concesi6n de
estas medallas arn la regula una
ley de 1964. Esta norma franquis-
ta reserva esas condecoraciones
para aquellos agentes que han re-
sultado "heridos en acto de servi-
cio", han participado "en tres o
mils servicios" en los que hubiera
riesgo de agresi6n con armas,
han realizado un hecho "abnega-
do en circunstancias de peligro
para su persona" o por una con-
ducta de especial trascendencia.

Cada afio, el Estado
gasta cerca de 18
millones en abonar
estas recompensas

En la policia, las
gratificaciones se
destinan casi
siempre a mandos

Esta nitima frase es la que da pie
a todo tipo de interpretaciones
subjetivas que hist6ricamente se
han utilizado para entregar meda-
llas pensionadas a numerosos po-
licias, principalmente mandos.

Las que recibieron los supuestos
integrantes de la policfa patri6tica
fueron justificadas, precisamen-
te, par su "meritorias trayectorias
profesionales". Estos siete agen-
tes se reparten par elias 16.000
euros al afio.

El Sindicato Unificado de Poli-
cia (SUP), hegem6nico entre los
policias hasta las elecciones sindi-
cales de 2019, lleva arias denun-
ciando lo que tilda de "arbitrario
reparto" de condecoraciones pen-
sionadas. M6nica Gracia, su secre-
taria general, asegura que parte
de elias "son, en realidad, el pago
par servicios prestados a mandos
que no cumplen los requisitos".

En 2016, nitimo afio del que
hay datos prblicos, la Policia desti-
n611,2 millones de euros a pagar
las pensiones vitalicias de las me-
dallas. Estu elevada cuantia obli-

g6 aquel afio a la Direcci6n Gene-
ral a usar sus fondos de reserva
ya que la cifra presupuestada, 9,6
millones, se qued6 corta. El presu-
puesto de la Guardia Civil para
estas gratificaciones fue muy infe-
rior: no lleg6 a los 6,6 millones.

Par arias, tambiEn existen
grandes diferencias entre ambos
cuerpos. En 1982, la Policia impu-
so 506, su mfiximo hist6rico, fren-
tea 32 de la Guardia Civil. El insti-
tuto armado solo ha entregado
mils de cien medallas pensiona-
das dos arias: en 2009 (102) yen
2015 (114), mientras queen 1995
solo concedi6 ocho, el nrmero
mils bajo. Par el contrario, la Poli-
cia Nacional ha entregado mils
de cien durante 20 afios. Entre
2001 y 2018, nunca bajo de las
110 anuales; y durante el periodo
2014-2016 super6 las 200 cada
afio. En 2019, ya con Fernando
Grande-Marlaska en Interior, se
redujo la cifra a 68, la mayoria
par la Operaci6n ~caro para ha-
cer frente a los disturbios en Ca-
talufia tras conocerse la senten-
cia del proc~s. La Guardia Civil
ese afio entreg6 48. En 1o que va
de 2020, la Policia ha condecora-
do a siete de sus integrantes, y el
instituto armado, a dos.
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El Memorial Democràtic
de la Generalitat ha publi-
cat el cens més complet de
presos de l’Estat espanyol
deportats als camps de
concentració nazis du-
rant la Segona Guerra
Mundial. Amb una base
consultable amb informa-
ció de fins a 9.161 preso-
ners, entre els quals hi ha a
l’entorn de 2.000 cata-
lans, els interessats poden
conèixer les dates en què
cada pres va entrar i sortir
d’un camp però també da-
des biogràfiques anteriors
a la deportació i, en alguns
casos, fins i tot posteriors
a l’alliberament. Aquestes
dades biogràfiques perme-
ten tenir un primer esbós
de la trajectòria personal
de milers de presos polí-
tics republicans que van
ser deportats als camps
nazis a Alemanya i Polònia
però també a la República
Txeca, Àustria, Noruega o
França.

El cens publicat pel Me-
morial Democràtic és fruit
del treball de recerca i col-
laboració de l’organisme
amb l’Amical de Mauthau-
sen i la Universitat Pom-
peu Fabra. Sota el títol de
Deportats catalans i espa-
nyols als camps de con-
centració nazis, aquesta
és avui la base de dades de
deportats més completa

de l’Estat i hi ha la voluntat
d’anar-se actualitzant i po-
sant al dia a mesura que es
confirmin més noms o da-
des biogràfiques. De fet,
pròximament s’hi incor-
poraran 200 registres que
avui estan pendents de re-
visió i que seran inclosos al
cens un cop confirmada la
veracitat de la informació.

El programa iniciat de
col·locació de plaques Stol-
persteine per totes les po-
blacions del territori cata-

là en record de víctimes de
l’extermini que hi havien
nascut o viscut permetrà
ampliar les bases de dades
personals dels deportats.

Coincidint amb la com-
memoració dels 75 anys
de l’alliberament de Maut-
hausen el 5 de maig del
1945, la publicació ahir
del cens permet buscar no
tan sols les dades biogràfi-
ques d’un deportat con-
cret, sinó conèixer el nom-
bre de persones d’un mu-
nicipi que van ser dutes a
un camp de concentració.
El cercador també permet
combinar dades i saber
quines persones d’una po-
blació determinada van
ser alliberades o mortes en
cada camp de concentra-
ció.

Per fer més didàctica i
atractiva la consulta, el
cercador també permet vi-

sualitzar sobre el mapa eu-
ropeu els diversos camps
de concentració i extermi-
ni que va construir el par-
tit nazi alemany, a més
dels seus camps secunda-
ris.

Aquesta eina fa possi-
ble, a més, consultar ma-
pes de l’exili on s’indiquen
els camps francesos de
concentració de refugiats
com ara Argelers o Bram,
on es relacionen els presos
que posteriorment van ser
deportats als camps nazis.
També s’hi indiquen les
companyies de treballa-
dors estrangers, els punts
on va lluitar la resistència
francesa o on hi va haver
incorporacions a l’exèrcit
de la França Lliure però
també punts de detenció.

Es pot parlar del cens
més complet de l’Estat
perquè és fruit del buidat-

ge sistemàtic dels arxius
de la majoria de camps
(Auschwitz, Bergen-Bel-
sen, Buchenwald, Da-
chau, Flossenbürg, Gross-
Rosen, Mauthausen, Mit-
telbau-Dora, Natzweiler,
Neuengamme, Ravens-
brück, Sachsenhausen,
Stutthof i Treblinka), però
també de l’arxiu de l’Inter-
national Tracing Service
de Bad Arolsen i dels ar-
xius de la mateixa Amical i
de la llista elaborada pel
deportat Joan de Diego.
També incorpora infor-
mació d’obres fonamen-
tals com ara el Livre Mé-
morial des déportés de la
Fondation pour la Mé-
moire de la Déportation i
del Libro memorial: espa-
ñoles deportados a los
campos nazis 1940-
1945, de Benito Bermejo i
Sandra Chueca. ■

a El Memorial Democràtic publica l’arxiu consultable amb dades biogràfiques de 9.161 presos als
camps nazis a La visualització permet navegar pels camps alemanys però també pels francesos

El cens de deportats més
complet de l’Estat, en obert

Xavier Miró
BARCELONA

2.000
catalans inclosos al cens van
ser empresonats als camps
de concentració i extermini
del partit nazi alemany.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Targeta de repatriat a França i plaques a Mauthausen del pres Miquel Serra Grabolosa ■ FONS FAMÍLIA SERRA MIRALLES / MUME
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La memòria dels difunts anònims

En Carles, el nom fictici 
d’un cas real, no sabrà 
mai de què va morir el 
seu pare. Septuagenari, 
feia mesos que estava in-

gressat en un sociosanitari de Bar-
celona. Des que es va decretar l’es-
tat d’alarma que els seus responsa-
bles no van deixar que la seva espo-
sa i els seus dos fills el visitessin. A 
penes hi havien parlat per telèfon 
perquè, per la seva malaltia, mol-
tes estones li marxava el cap. Se’ls 
comunicava el seu estat, sovint 
després d’haver d’insistir, per per-
sona interposada. Fa uns dies van 
traslladar-los que, de sobte, havia 
empitjorat. L’endemà era mort. 

Com que no presentava símpto-
mes, almenys que la família cone-
gués, no li havien fet el test del co-
vid-19. “Tota la informació que tinc 
me l’han donat els de la funerària”, 
es lamenta. “No estic ni trist perquè 
sembla que no pugui ser”. El difunt 
no volia morir sol, ni fora de casa, 
ni ser cremat. Tanmateix li hauran 
succeït les tres coses. És probable 
que l’incinerin a València pel 
col·lapse dels crematoris barcelo-
nins. “M’han dit que quan acabi el 
confinament podré recollir les cen-
dres. Aleshores l’enterrarem a la 
Franja, d’on era”. Encara que no té 
cap element per certificar-ho, en 
Carles està convençut que el seu 
pare ha mort de tristesa. 

El seu és un dels nombrosos ca-
sos, arreu, de persones que han 
traspassat en l’anonimat, en el si-
lenci i en la soledat. La nostra soci-
etat occidental fa decennis que 
amaga de manera progressiva la 
mort. Aquests dies, llevat de les 
persones que hi tenen contacte per 
motius professionals, la majoria de 
ciutadans només s’hi apropen 
quan els informatius actualitzen 
les estadístiques. Ja en circums-
tàncies normals les cerimònies de 
traspàs queden circumscrites en 
edificis habilitats, sovint en les pe-
rifèries de les poblacions. Amb la 

laïcització, cada vegada és menys 
freqüent veure funerals a l’església 
i les mostres de dolor pels carrers 
són excepcionals.  

Quan la religió tenia un pes im-
portant feia més por l’amenaça del 
càstig postterrenal que la defunció 
mateixa. Des que aquesta té un pa-
per secundari, des que la ciència ha 
permès traspassar en edats avança-
des i des que la majoria té el conven-
ciment que amb la defunció s’aca-
ba el jo, que la mort fa nosa. I, tan-
mateix, l’absència d’elements que 
ens la recordin ens fa més febles. 
Bona part de les societats occiden-
tals, llevat de moments d’atemptats 
o accidents grupals, han viscut les 
darreres dècades des d’una rere-
guarda que ha generat una falsa 
sensació de seguretat.  

A la vegada, aquestes societats, 
any rere any, releguen la importàn-
cia del saber humanístic. El desen-
volupament de la ciència experi-
mental no s’acompanya d’aquesta 
vessant del coneixement. En no ser 
quantificable la seva aportació, se’l 
considera irrellevant. D’aquesta 
manera les veus d’aquest camp 
–mestres i professors del ram, pen-

sadors, historiadors, filòsofs i un 
llarg etcètera– tenen el mateix que 
els seus àmbits d’estudi, una pre-
sència minvant en l’esfera pública.  

El protagonisme, en ocasions 
gairebé ridícul, d’aquests perfils ge-
nera la percepció extrema que la 
història comença en nosaltres, com 
si fóssim els primers a experimen-
tar determinades crisis. En comp-
tes de cercar continuïtats i discon-
tinuïtats o provar d’entendre com 
les epidèmies passades –el mateix 
que la guerra– han modelat les so-
cietats, una vegada confinats els 
mitjans de comunicació han corre-
gut a cercar precedents del que s’es-
devé, sovint per acabar-ne desta-
cant només –no tots, per fortuna– 
xifres i anècdotes.  

Les crisis no són oportunitats ni 
deixen de ser-ho, però donar un pa-
per central i transversal al coneixe-
ment humanístic pot proporcionar 
elements per afrontar un futur que 
havíem deixat de creure que era in-
cert. Molts ciutadans que mai no ha-
vien parat esment en la necessitat 
d’invertir en coneixement, l’han 
vist ara, al límit del precipici. Per tal 
de no oblidar-se’n, la gestió del post-
confinament haurà d’acompanyar-
se d’una política de memòria que fa-
ci present totes les persones mortes 
en aquests mesos, amb memorials o 
amb dies anuals de recordança –en 
clau europea si es vol salvar la 
Unió–. L’especial Homenatge a una 
generació que se’n va de diumenge 
passat en aquest diari camina en 
aquesta direcció.  

I és que només aquells qui, per 
exemple, han caminat –no vist 
imatges al diari o al televisor– pels 
cementiris de Normandia han cop-
sat, amb tota la seva intensitat, l’es-
garrifós nombre de persones que 
van morir per alliberar el món del 
nazisme. Si s’amaguen els difunts, 
cadascun dipositari d’una memòria 
antiga, particular, anònima, com el 
pare d’en Carles, la conscienciació 
d’avui es relaxarà.

JOAN ESCULIES
ESCRIPTOR  

I HISTORIADOR

La gestió del 
postconfinament haurà 
d’acompanyar-se d’una 

política de memòria que faci 
present les persones mortes
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La Generalitat crea un re istre atnb els noms i l’historial dels presoners catalans i espanyols

Els 9.161 deportats a car.c.tps nazis
JOSEP PLAYA MASET
Barcelona

H
an hagut de passar
75 anys des del fi-
nal de la Segona
C-uerra Mundial,
per6 finalment

existeix un dels registres m6s com-
plets amb el nmnbre i l’historial
dels deportats espanyols als camps
de concentraci6 nazis. Segons un
cens del Memorial Democratic de
la Generalitat de Catalunya, ela-
borat conjuntament amb la Uni-
versitat Pompeu Fabra i l’Amical
Mauthausen, hi va haver un total
de 9.161 deportats, entre el 1940 i
el 1944, dels quals prop d’un 60%
van morir en aquests camps.

Prop d’un 60% dels
republicans espanyols
traslladats als camps
de concentraci6 nazis
no van sobreviure

La base de dades que du per nom
Deportats catalans i espanyols als
camps de concentracid nazis es pot
consultar a partir d’avui al web
Banc.memoria.cat i ds el resultat
d’un exhaustiu treball de recerca
que ha durat mds de deu anys.
Aquest cens s’obre al pfiblic i als in-
vestigadors coincidint arab el
75~aniversari de I’alliberament
del camp de Mauthausen, on van
anar a parar la majoria dels depor-
tats espanyols. En aquest camp, si-
mat a uns 20 kilbmetres de Linz
(Austria), i al de Gusen, al costat
mateix, hivan portar lagran majo-
ria dels presoners republicans ca-
talans i espanyols, i uns cinc mil hi
van morir. La pres6ncia dels espa-
nyols a Mauthausen va ser relle-
vant, i el millor testimoni n’ds la co-
neg~da fotografia del 5 de maig de
1945, quan arriben les tropes nord-
americanes a alliberar els preso-
ners i aquests els reben amb una
gran pancarta on es llegeix en cas-
tellA: "Los espafioles antifascistas
saludan alas fuerzas liberadoras".

La base de dades inclou la infor-
maci6 de 9.161 deportats (dels
quals 1.945 eren catalans) i s’est~
pendent de la validaci6 de
200 noms m4s. En van morir 5.166
(per faro, per malalties, executats 
gasejats), i hi va hayer 3.539 su-
pervivents. La resta sdn desa-

Treballs for fats
AIs presoners de Mauthausen
els feien treballar en conditi-
ons penoses en una pedrera

pareguts, sense m6s dades.
La majoria dels internats en

aquests camps eren soldats repu-
blicans queen perdre la Guerra Ci-
vil van passar a Franga i van acabar
als camps de concentraci6 de les
platges del Rosselld. Quan comen-
gala Segona Guerra Mundial al-
gains van anar al front i d’altres es
van integrar a la Resist6ncia, i a me-
sura que eren detinguts per l’ex6r-
cit alemany, la Gestapo o la policia
francesa del govern de Vichy pas-
saven a set presoners de guerra.
Per6 amb el vistiplau del govern
franquistavan acabar deportats als
camps nazis, tal corn s’explica al
documental acabat d’estrenar de
Carlos Hernfindez Los filtimos es-
pafioles de Mauthausen y del resto

Testimoni. Les fotografies
de Francesc Boix, pres a
Mauthausen, es van fer
servir al ]udici de Nuremberg

de campos nazis (es pot veure 
YouTube des de divendres passat,
on ja ha tingut 24.000 visualitza-
cions).

L’any 2006 el Ministeri de Cul-
tufa va posar en llnia e] contingut
del L ibro memorial de espafioles de-
portados a los campos nazis (1940-
45), de Benito Bermejo i Sancha
Checa, que donava la xifra de
9.328 deportats, ambS.185 morts
i334 desaparegats. L’anypassat al
BOE es va publicar una llista de
4.427 morts, perb immediatament
hiva haver queixes perqu~ hi havia
noms repetits, errades i abs&ncies.
Per Jordi Font, director del Me-
morial Democrfitic, "aquest regis-
tre que ara presentem no nom4s ds
el m4s complet que s’ha fet a tot

FRANCESCBOIX/FRANCESCBOIX

Crueltat

es pot oblidar" s6n frases que
han repetit els supec4vents

l’Estat, sin6 tambd un dels mds re-
llevants a Europa, sobretot a nivell
qualitatiu".

La base de dades permet recons-
truir l’itinerari de la deportacid re-
collint no nora,s I’estada als camps
de concentracid i extermini nazis,
sin6 tambd en molts casos la seva
traject6ria anterior i, en algans, la
posterior. Es pot reconstruir l’iti-
nerari biogrhfic dels deportats, pe-
r6 gThcies al sistema de cerques
tamb~ es pot saber quantes perso-
nes d’un municipivan ser deporta-
des o quantes van coincidir en un
mateix camp. Els continguts s’ofe-
reixen amb una visualitzacid di-
dhctica i atractiva, a trav~s de ma-
pes especifics de llocs d’exili, de
camps de concentracid fi’ancesos,

FRAN£ESCBOIX

de les Companyies de Treballadors
Estrangers, de camps alemanys de
presoners de gaerra, de llocs de
lluita dins la Resist~ncia francesa o
d’indrets de detencid. L’estudi ds
fruit d’un llarg treball iniciat el
2004, que s’amplia el 2007 amb un
acord mnb l’equip de la UPF dirigit
per Alfons Aragoneses i que a par-
fir de12015 es decideix integrar a la
base de dades de la Generalitat i se
li dona un impuls definitiu. S’ha let
un buidatge exhaustiu dels arxius
de la majoria de camps (Ausch-
witz, Bergen-Belsen, Buchenwald,
Dachau, Flossenbiirg, Gross-Ro-
sen, Mauthausen, Mittelbau-Dora,
Natzweiler, Neuengamme , Ra-
vensbrfick, Sachsenhausen, Stut-
thofiTreblinka) i altres arxius corn
el de l’Amical Mauthausen, la llis-
ta elaborada pel deportat ,Joan de
Diego o el llibre de Bermejo i
Chueca. Per6 4s alhora una base de
dades oberta que es pot anar actua-
litzant. ¯
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AGENDA DE LA DESESCALADA

#CulturaACasa

FILMOTECA ESPAÑOLA

Les cites en línia

Teatre

En plena pandèmia de
coronavirus, la Filmoteca
Espanyola ha aconseguit
desenterrar tota una joia
cinematogràfica que esta-
va sense catalogar a la
institució fílmica des del
1982. Es tracta deMallor-
ca, un curtmetratge de
gairebé vuit minuts dirigit
per la desconegudaMaría
Forteza i que suposa la
primera pel·lícula sonora
dirigida per una dona a
Espanya. L’obra retrata
diversos paisatges de l’illa
balear acompanyada per
música d’Isaac Albéniz i
estarà disponible des
d’avui fins al dia 8 de maig
a través de la col·lecció
#DoréEnCasa del canal de
Vimeo de Filmoteca Es-
pañola.

‘SÍ, PERO NO LO SOY’, D’ALFREDO SANZOL

Una actriu que després de 40 anys de
carrera rep el premi a la millor actriu re-
velació. Una dona que fa tot el possible
per assemblar-se a l’amant del seumarit.
O una parella de navarresos perduts al
Pacífic el 7 de juliol. És Sí, pero no lo soy,
d’Alfredo Sanzol, una hilarant història
d’històries protagonitzada per personat-
ges que intenten saber qui són ells i qui
són els altres. La recupera el CentroDra-
mático Nacional.
cdn.mcu.es/inolvidables

‘ELS DOS NOBLES CAVALLERS’, DEL GLOBE

El muntatge de The two noble kinsmen
(Els dos nobles cavallers) que el Sha-
kespeare’s Globe de Londres va fer el
2018 es veurà de franc al seu canal de
YouTube fins al dia 17 amb subtítols en
anglès. Dirigida per Barrie Rutter,
l’amistat i lluita entre dos cavallers mos-
tra la fluïdesa i complexitat de l’amor.
youtube.com/shakespearesglobe

Justo Barranco

Cinema

EL NUREMBERG ESPANYOL?

La parella de cineastes Lucía Palacios i
Dietmar Post van treballar més de deu
anysenLacausa contraFranco, unminu-
ciósdocumental sobre els crims comesos
pel franquisme i l’intent des de l’Argenti-
na que es jutgin en la coneguda com a
Querella Argentina, que des del 2013 li-
dera la jutgessa María Servini. La pel·lí-
cula que arriba avui a Filmin dona veu
tant a querellants com a acusats.
https://www.filmin.es/pelicula/la-causa-contra-franco

‘HASTA SIEMPRE, HIJO MÍO’

Melodrama a càrrec deWang Xiaoshuai
que segueix la vida d’un matrimoni que
pateix diverses vicissituds i desgràcies
des de la dècada dels vuitanta fins al pre-
sent alhora que retrata els grans canvis
socials i econòmics que han tingut lloc a
la Xina durant aquest període de temps.
La cinta, una de les sensacions del 2019,
es pot veure aMovistar+.
http://ver.movistarplus.es

AstridMeseguer

Art

GORBATXOV A SITGES

L’equip del Consorci del Patrimoni de
Sitges ha creat un blog dels museus que
s’afegeix al seu web i als canals de les
xarxes. Es poden trobar històries com
MikhaïlGorbatxovaSitges,Lecturade les
OracionsdeRusiñoloLamisteriosahistò-
ria dels cellers d’en Charles Deering, que
semblen relats novel·lescos.
BLOG: MUSEUSDESITGES

DIÀLEGS AMB IRONIA

Les galeries busquen alternatives i algu-
nes programen exposicions en línia per
no interrompre el seu calendari. La gale-
ria Jordi Barnadas presenta fins al 23 de
maigDiàlegs, de Jordi Sàbat (Palafrugell,
1960), amb 22 acrílics sobre fusta a preus
assequibles (850 a 1.500 euros). Una
oportunitat per gaudir (gràcies al catà-
leg) de tota la ironia d’aquest dissenya-
dor gràfic enpeces comLlit de viatge,Pa-
rella, Trilero oMots encreuats.
HTTP://BARNADAS.COM/CA/EXPOSITION

Josep PlayàMaset

‘GINA’, ARA EN LLIBRE ELECTRÒNIC

“Quan ets menuda, no t’imagines que res
pot anar malament. Lo futur és un bufet
lliure infinit, és tot teu, és inabastable, és
etern, i morir-te et passarà, però en una
altra vida”. És la Gina qui parla, la prota-
gonista de la novel·la homònima de Ma-
ria Climent, ara també en llibre electrò-
nic, com Persecució, de Toni Sala, i altres
novetats de L’Altra Editorial.
‘GINA’, E-BOOK (L’ALTRA EDITORIAL/ALFAGUARA)

LA PRIMERA DONA PREMI NOBEL

L’escriptora sueca Selma Lagerlöf (1858-
1940) va ser la primera donaNobel deLi-
teratura (1909). Ara Lluís Solanes ha fet
la traducció al catalàdel seu títolmésem-
blemàtic, El viatge meravellós d’en Nils
Holgersson per Suècia (Adesiara). Amb la
història d’un marrec convertit en follet
que viatja al damunt d’una oca, Lagerlöf
ensenya al lector a valorar la lleialtat, la
noblesa de sentiments i l’amistat.
‘EL VIATGE MERAVELLÓS...’ 680 PÀGINES. 30 €

Magí Camps

Clàssica i dansa

JOHNWILLIAMS DIRIGEIX LA FILH. DE VIENA

“Dirigir la Filharmònica de Viena és un
dels honors més grans de la meva vida”,
va dir JohnWilliams quan es va posar al
capdavant d’aquesta orquestra. Deuts-
cheGrammophonedita el debutdelmes-
tre oscaritzat al fabulós Musikverein de
la capital austríaca. Star Wars, Harry
Potter, Indiana Jones o Parc Juràssic so-
nen en Dolby Atmos. L’àlbum surt el 14
d’agost, però de moment es publica un
single digital. I un vídeo a YouTube.
Umusices.lnk.to/JimEM

NACHO DUATO AMBMÚSICA DE SAVALL

LaCompanyiaNacional deDansa obre al
seu canal de YouTube la coreografia Por
vosmuero, deNachoDuato, tal com es va
veure fa un parell d’anys. Música antiga
espanyola i Cançons de la Catalunya
mil·lenària per La Capella Reial que diri-
geix Savall. Miguel Bosé recita textos de
Garcilaso de la Vega. Fins al 8 a les 24 h.
Youtu.be/bVaHeswox6E

Maricel Chavarría

Llibres

El primer film sonor
d’una dona a
Espanya

Quins personatges d’altres
autors del boomapareixen
a ‘Cien años de soledad’?

EL REPTE

UNIVERSIDAD DE TEXAS

Gabriel GarcíaMárquez

I DEMÀ...

A qui es referia Carly Simon
a la seva cançó ‘You’re so
vain’ (Ets tan vanitós)?

El boom llatinoamericà va
ser un grup d’escriptors
quevanrevolucionar la li-
teratura en espanyol del

segleXXambuns vincles d’amistat
molt forts. No només perquè viat-
gessin junts o perquè les famílies
respectives tinguessin una gran re-
lació, sinóperquè van fundar revis-
tes,vanemprendreprojectesedito-
rials,vanfirmarmanifestospolítics,
van coincidir en jurats... Eren una
colla,perònohihaconsensenquins
autors exactament van formar part
de tan selecte club, però sens dubte
hi eren el colombià Gabriel García
Márquez(1927-2014), elperuàMa-

rioVargasLlosa(Arequipa,1936),el
mexicà Carlos Fuentes (1928-
2012), el xilè José Donoso (1924-
1996) i l’argentí Julio Cortázar
(1914-1984). En les entrevistes que
concedien, no era estrany que uns
recomanessin els llibres dels altres
i, en alguns casos, es van consultar
dubtes mentre els escrivien. Així
doncs, no sorprèn que es puguin
rastrejar referènciesde l’obrad’uns
autors en ladels altres.Algunes són
tan subtils que continuen sent ob-
jecte de disputa entre acadèmics,
peròn’hi had’altres tanmeridiana-
ment clares com personatges dels
llibres d’un escriptor que aparei-

xen, comsi res, enelsd’unaltre.
Márquez era, als seixanta, un au-

tor desconegut malgrat haver pu-
blicat ja La hojarasca, El coronel no
tiene quien le escriba, Los funerales
de laMamáGrande i Lamala hora.
Solament aconseguia vendre uns
quants centenars d’exemplars de
cada llibre.Decebutde la seva tasca
en la indústria del cinema mexicà,
es va tancar a escriure una obra
magna,Cien años de soledad (1967),
queelvaconvertirenundelsautors
més importantsdelmón.
Entre l’enorme quantitat de per-

sonatges que poblen les seves pàgi-
nes, hi trobemno sols alguns éssers
reals –com Ramon Vinyes, el savi
català–sinód’altresquevaextreure
denovel·lesdels seus amics.Així, el
coronel mexicà Lorenzo Gavilán,
exiliat a Macondo, diu haver estat
testimoni de l’heroisme del seu
compare Artemio Cruz (tots dos
procedeixen de Lamuerte de Arte-
mioCruz,deCarlos Fuentes, publi-
cadael 1962).

En un altre moment, llegim que
“Aureliano podía imaginarlo en-
tonces con un suéter de cuello alto
que sólo se quitaba cuando las ter-
razas deMontparnasse se llenaban
de enamorados primaverales, y
durmiendo de día y escribiendo de
nocheparaconfundirelhambre,en
el cuarto oloroso a espuma de coli-
floreshervidosdondehabíademo-
rir Rocamadour”, que és el nadó de
laMaga, personatge claudeRayue-
la (1963),deCortázar.
Un altre convidat és Victor Hu-

gues, heroi francès d’El Siglo de las
Luces, del cubà Alejo Carpentier,
que no va formar part del boom.
L’il·lustrat Hughes s’apareix com a
fantasma en una nau corsària “con
elvelamendesgarradopor losvien-
tos de lamuerte, la arboladura car-
comidaporlascucarachasdemar,y
equivocado para siempre el rumbo
de laGuadalupe”.
Sónels petits homenatgesdeGa-

boaobresqueelvanenlluernar.
XAVI AYÉN
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“He salido de la noche”. Voces de los deportados 
a Mauthausen 
Se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración nazi en el que estuvieron presos al 
menos 7.532 exiliados españoles. Más de 4.000 murieron, según un estudio de la Complutense 

Gutmaro Gómez Bravo 4/05/2020  

 

Liberación del campo de Mauthausen el 5 de mayo de 1945. 

Cpl Donald R. Ornitz, US Army  

A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta 
es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 
euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!  

Querida Margaret: 

Voy a contarte la cena que tuvimos hace una semana, fue una fiesta que siempre recordaré. Esta noche 
en particular, alrededor de las 9:30, Helga Holbeck entró y dijo: “Creo que vamos a tener una fiesta 
para unas 22 personas”. Un convoy de españoles del campo de Vernet llevaba varias horas de espera en 
la estación de tren, sin nada que comer. Dos de ellos sabían del trabajo de los cuáqueros, y pidieron a un 
gendarme que los acompañara a nuestra oficina, para conseguir algo de comer. El gendarme lo 
consideraba muy poco probable, pero los hombres estaban tan miserables y hambrientos que finalmente 
accedió.  

Eran un grupo de aspecto apesadumbrado, ojeroso, pálido, vestido con harapos, sucios y desesperados. 
Algunos eran casi niños, y otros parecían increíblemente viejos. Se sentaron en silencio, esperando la 
comida, con miradas inexpresivas, golpeados, como drenados de toda emoción, sin esperanza ni temor. 
Pero cuando empezamos a servir los grandes platos de frijoles humeantes, una chispa entró en sus ojos. 
Se lanzaron con avidez a por las galletas duras que se ponen en las cestas sobre la mesa. Esto era 
verdadera comida como no habían visto en meses, y comieron, no sólo con el hambre de los hombres que 
han perdido la cena, sino de los hombres que no han visto alimento de verdad en muchos meses. 
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A medida que la comida avanzaba, los hombres se soltaron y comenzaron a hablar y reír. En las caras 
asomaron nuevas expresiones y los espíritus se calentaron con un gesto de amistad. Cuando Helga se 
sentó a la mesa con ellos a tomar una taza de café y hablar de un ser humano a otro, una conmoción de 
sorpresa y placer recorrió la mesa. Cuando terminaron de comer, se quedaron en la mesa durante media 
hora, fumando sus colillas, hablando entre sí y con nosotros, sonriendo con facilidad. Mi corazón se 
hundió cuando pensé en lo que les podía aguardar en el otro extremo de su viaje. Al salir, parecían 
bastante cambiados del grupo de hombres que había entrado, sus expresiones faciales eran tan 
diferentes. Uno a uno nos daban la mano y nos daban las gracias, tartamudeando en mal francés, que 
era el idioma común que usamos.  

“¡Pero, ¿cómo os lo podemos agradecer? – dijo uno de ellos–  He salido de la noche, y nos distéis de 
comer! Durante veintidós meses he comido en una lata de estaño con una cuchara oxidada, y me has 
sentado a una mesa limpia con un plato de porcelana y un cuchillo y tenedor, y me has servido con tus 
propias manos. ¿Cómo podría darte las gracias?”. 

El jefe de los gendarmes nos quiso pagar por la comida que dio a sus hombres, pero Helga explicó que 
no era un restaurante, y nos alegramos de dar nuestra hospitalidad a sus hombres y a los españoles. 
Confesó que no tenía el derecho de permitir a los hombres salir de la estación, pero agregó que no podía 
rechazar sus súplicas para ser alimentados. “Estos hombres siempre llevarán consigo un hermoso 
recuerdo de su país. Siento que no puedan decir lo mismo del mío”. 

 

Cuando esta carta, fechada el 21 de agosto de 1941, llegó a su destino en Boston, el convoy había llegado 
al suyo: al campo austriaco de Mauthausen. Cuatro años después, en el momento de su liberación, de la 
que ahora se cumple el 75 aniversario, habían sido internados en sucesivas deportaciones, y en mucho 
mayor número, hasta 7.532 españoles según los propios registros del campo.  El viaje del resto, hasta 
completar los cerca de 10.000 republicanos que fueron deportados desde Francia a otros campos como 
Buchenwald o Auschwitz, sigue siendo todavía incierto, como lo es también la cifra de aquellos que 
fueron a trabajar dentro de los grupos de trabajadores que enviaba España al III Reich. Eran el fruto de los 
acuerdos de cooperación mutua suscritos desde comienzos de 1940, y cuya vertiente de colaboración 
policial se tradujo también en la detención y entrega de aquellas personas reclamadas por las autoridades 
franquistas. 

Todavía hay que seguir contabilizando ambos grupos, los deportados a España y los deportados a los 
campos alemanes. Hay que seguir cotejando la información, porque se desconoce cuántos fueron en 
realidad, pero sobre todo hay que ponerles rostro y devolverlos al camino de la historia del que un día 
fueron expulsados. Un estudio, realizado por el equipo de la Universidad Complutense a lo largo del 
pasado año, contabilizó en 4.435 los españoles fallecidos en Mauthausen, la mayoría de ellos en un goteo 
incesante hasta poco antes del hundimiento del frente alemán. Queda todavía un volumen desconocido de 
internos, procedentes de otros campos de concentración y que, en ese momento, ocultaron la nacionalidad 
española, que hay que localizar y sobre los que debemos seguir investigando. Nunca tendremos todas las 
respuestas, pero estamos en disposición de hacer nuevas preguntas a la documentación, a los 
supervivientes y a sus descendientes. El Ejército de Estados Unidos  encontró en el complejo de 
Mauthausen-Gusen a poco más de tres mil españoles con vida. La mayoría obtuvieron la nacionalidad 
francesa y permanecieron en ese país, esperando a poder “salir de la noche” también en España, pero el 
sueño de una intervención aliada pronto se esfumó. 

Gutmaro Gómez Bravo es miembro del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la 
UCM  y del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo (Gigefra)  

https://ctxt.es/es/20200501/Firmas/32147/Gutmaro-Gomez-Bravo-Mauthasen-presos-
espanoles-liberacion-memoria.htm 

 

P.24

https://ctxt.es/es/20200501/Firmas/32147/Gutmaro-Gomez-Bravo-Mauthasen-presos-espanoles-liberacion-memoria.htm
https://ctxt.es/es/20200501/Firmas/32147/Gutmaro-Gomez-Bravo-Mauthasen-presos-espanoles-liberacion-memoria.htm


La capitulaci6n de Alemania, hace ahora 75 afios, no signific6 el final del sufrimiento para millones
de civiles en Europa ni del conflicto, que continu6 en Asia tres meses

Lo que no acab6 el 8 de mayo de 1945
GUILLERM0 ALTARES. Madrid

El 8 de mayo de 1945, hace ahora
75 afios, termin6 la Segunda Gue-
rra Mundial en Europa con la en-
trada en vigor de la rendici6n in-
condicional de Alemania ante los
Aliados occidentales (al dia si-
guente, firm6 la rendici6n con la
URSS). Sin embargo, esto no signi-
fic6 el final del sufrimiento en el
continente para millones de civi-
les, ni siquiera el final de la gue-
rra, que continu6 en Asia hasta
agosto yen varios paises euro-
peos, donde se combati6 hasta ca-
si los afios cincuenta. El Dia de la
Victoria empez6 la reconstruc-
ci6n de un continente devastado
pot el mayor conflicto de su histo-
ria, pero la paz todavia era un ob-
jetivo lejano. "Europa entera vi-
vi6 durante dEcadas bajo la alar-
gada sombra de los dictadores y
las guerras de su pasado inmedia-
to", escribi6 el historiador britfini-
co Tony Judt en su clfisico Posgue-
rra (Taurus).

El viejo continente se convir-
ti6 en el escenario de un nuevo
tipo de conflicto, la Guerra Fria,
que se saldaria con la condena a
vivir en dictaduras del socialismo
real para millones de ciudadanos
de Europa del Este y con guerras
civiles en Grecia o Yugoslavia. La
inmensa mayoria de los europeos
vivian en la pobreza extrema, en-
tre las ruinas y el hambre cons-
tante, mientras se producian olea-
das de refugiados. ’q’odos y todo,
con la notable excepci6n de las
bien alimentadas fuerzas de ocu-
paci6n aliadas, parecian acaba-
dos, sin recursos, exhaustos", ex-
plica Judt. Los antiguos nazis tra-
taban de escabullirse, mientras
los supervivientes del Holocausto
encontraban muy pocos lugares
seguros en los que refugiarse. En
gran parte del continente se pro-
dujeron episodios de violencia,
aunque la mayoria de los comba-
tes habian finalizado. Algo que no
ocurri6 en Asia, el otto gran fren-
te de la Segunda Guerra Mundial.

Los combates en el Pacffi-
co. Hi la destrucci6n de Alema-
nia, ni el suicidio de Hitler, ni el
derrumbe del Tercer Reich, ni el
sufrimiento atroz para millones
de personas llevaron al Jap6n im-
perial a rendirse. ’~AI dia siguien-
te de la rendici6n incondicional
de Alemania, Jap6n anunci6 desa-
fiante al mundo su voluntad de
seguir luchando", escribe Max
Hastings en N~rnesis (Critica), 
ensayo en el que este gran histo-
riador de la Segunda Guerra Mun-
dial analiza la derrota de Jap6n
en 1945. Los B-29 estadouniden-
ses llevaban meses llevando
muerte y destrucci6n al coraz6n
de Jap6n en forma de bombar-
deos masivos --una cuarta parte
de Tokio fue destruida en la no-
che del 9 a110 de matzo con bom-
has incendiarias--, pero la derro-
ta parecia lejana. Una invasi6n te-
rrestre del archipidago era dema-
siado costosa y existia el peligro
de que Rusia se adelantase, pot lo
que Estados Unidos ya habia to-

Firma de las actas de capitulaci6n de la Alemania nazi, el 8 de mayo de 1945 en Berlin./~ETTY

Las bombas
at6micas remataron
la contienda y dieron
paso a la Guerra Fria

Millones de personas
intentaban regresar
a sus paises desde las
ruinas del III Reich

Muchos refugiados,
sobre todo los
judios, no tenian
lugar al que volver

mado la decisi6n de utilizar la
bomba at6mica, primero contra
Hiroshima (9 de agosto) y luego
contra Nagasaki (15 de agosto).
Para muchos historiadores, aque-
llas nuevas armas no significaron
solo el final de la Segunda Guerra
Mundial, sino el principio de la
Guerra Fria, que ya habia empe-
zado en Europa incluso antes de
la rendici6n de Alemania.

La Guerra Fria. Los Aliados se
dividieron Europa en cuatro confe-
rencias: Teherfin, ’kalta, Potsdam
y la menos conocida de Moscfl, en
la que, sin la presencia del presi-
dente estadounidense Theodore
Roosevelt, Josif Stalin y Winston
Churchill decidieron el destino de

los Balcanes en un trozo de papel
garabateado. La desconfianza ha-
bia marcado toda la fase final del
conflicto y cada vez estaba mils
claro que una parte del continen-
te iba a quedar sometida a la
URSS en lo que el historiador
Keith Lowe llama"la subyugaci6n
del este de Europa" en Continente
salvaje (Galaxia Gutenberg). "La
toma del este de Europa pot el co-
munismo no fue un proceso pacifi-
co", explica Lowe, quien sefiala
que los combates continuaron en
Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Le-
tonia, Estonia y Polonia, esta vez
contra los partisanos.

"Los partidos comunistas
adoptaron una estrategia de pre-
si6n encubierta, seguida de otra
de terror y represi6n", escribe
Tony Judt. Incluso paises como
Checoslovaquia, donde el partido
comunista apenas habia logrado
un 10% de los votos antes de la
guerra, estaban sentenciados. Ale-
mania qued6 rfipidamente rota~
Solo con la caida del Muro de Ber-
lin, en 1989, aquellos millones de
europeos del Este recuperarian
la libertad.

La expulsi6n de los alema-
nes. Desde el final de la Primera
Guerra Mundial, los paises de Eu-
ropa del Este habian sido una
mezcla de culturas, lenguas y pue-
blos. En 1945, ese crisol se termi-
n6 de manera brutal en la mayo-
ria de aquellos Estados, sobre to-
do con la expulsi6n masiva de los
alemanes Etnicos, uno de los
grandes dramas del conflicto y, a
la vez, el menos conocido. Los ale-

manes pasaron de ser los verdu-
gos, porque su apoyo masivo al
nazismo rue indiscutible hasta el
final, a set las victimas, sobre to-
do las mujeres, que padecieron
las violaciones masivas de los sol-
dados soviEticos.

El Exodo de los alemanes Etni-
cos represent6 la mayor oleada
de refugiados de la guerra. "Las
estadisticas relacionadas con la
expulsi6n de los alemanes entre
1945 y 1949 superan la imagina-
ci6n", escribe Keith Lowe. "La
mayor cantidad de ellos proce-
den de las tierras que se incorpo-
raron a la nueva Polonia: casi sie-
te millones. Otros tres millones
fueron expulsados de Checoslova-
quia y mils de 1,8 millones de
otras tierras". Llegaban a un pals
en el que no habian estado nun-
ca, arrasado no solo fisica sino
tambiEn moralmente (solo en
Berlin, el 75% de los edificios ha-
bia suffido dafios). Cientos de mi-
les murieron pot el camino.

Un continente de refugia-
dos. Mientras llegaban oleadas
y oleadas de alemanes, a su vez
millones de personas trataban
de regresar a sus paises desde
las ruinas del Tercer Reich. Solo
en Alemania estaban varados
ocho millones de trabajadores
esclavos de toda Europa, que
querian volver sin recursos en
medio del caos. Uno de ellos era
el padre del escritor holandEs
Ian Buruma, que cuenta su re-
torno en Afio cero. Historia de
1945 (Pasado&Presente). Lleg6
tan hambriento y deteriorado a

Holanda, explica Buruma, "que
seis meses despuEs afin era visi-
ble en El la hinchaz6n de la hi-
dropesia causada pot la falta de
alimentos". Sin embargo, mu-
chos otros refugiados no tenian
un lugar al que volver, sobre to-
do los judios, las principales vic-
timas del horror nazi.

"Los judios de todas las nacio-
nalidades descubririan que el
fin del dominio alemfin no signi-
ficaba el fin de la persecuci6n.
Ni mucho menos. Pese a todo lo
que habian sufrido los judios, el
antisemitismo aumentaria al fi-
nal de la guerra", argumenta Lo-
we. Polonia era un lugar espe-
cialmente peligroso, donde los
pogromos fueron frecuentes, el
peor de ellos en Kielce el 4 de
julio de 1946. "El regreso de los
judios al este nunca se conside-
r6 siquiera, ya que nadie en la
URSS, Polonia ni ningfin otto lu-
gar mostraba el mils minimo in-
terEs en su regreso. Tampoco
los judios fueron especialmente
bienvenidos en el oeste", explica
pot su parte Tony Judt.

Pero el final de la Segunda
Guerra Mundial tambiEn repre-
sent6 el principio de la construc-
ci6n europea. Los paises vence-
dotes habian aprendido del
error del Tratado de Versalles y
comprendieron que solo una Eu-
ropa unida, que incluyese a Ale-
mania, podria evitar un tercer
conflicto mundial. Sobre las rui-
has de Europa, en aquel desola-
dot y a la vez esperanzador afio
1945, se empez6 a construir el
futuro.
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Troben un home
mort en un local de
Sabadell escenari
d’una violació

SEGURETAT

Els Mossos estan investigant
les circumstàncies de la mort
d’un home de 42 anys de
nom Óscar i amb molts ante-
cedents policials, que ahir al
matí va ser trobat en un local
ocupat del carrer Escola Pia, 2
de Sabadell, el mateix local
que el mes de febrer passat
va ser escenari d’una violació.

La troballa del cos, que va
avançar Diari de Sabadell, es
va fer a les vuit del matí, i l’ai-
xecament es va fer en presèn-
cia només dels agents dels
Mossos, ja que no es va de-
tectar cap evidència de vio-
lència en el cadàver que fes
pensar en una mort homicida.
Segons testimonis, la víctima,
Óscar, es va posar a dormir
dissabte a la nit amb tota nor-
malitat, però ja no es va des-
pertar.

El local on ha estat trobat
el cadàver va ser l’escenari, al
febrer, d’una agressió sexual
d’un home a la seva exparella,
i el cas va acabar amb l’arres-
tat empresonat per ordre judi-
cial. L’edifici està situat al cen-
tre de la població, i l’agressió
sexual es va descobrir gràcies
a un vianant que va sentir
crits.■ TURA SOLER

ANUNCI
El Ple ordinari de l’Ajuntament de Cambrils,
en sessió realitzada el dia 27 d’abril de
2020, va acordar l’aprovació provisional de
l’Ordenança fiscal número 17, reguladora de
la taxa per a la prestació de serveis, en el
seu article núm. 4, apartat E) QUOTES PER
ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTA-
BLIMENTS MUNICIPALS: PATRONAT MU-
NICIPAL DE MÚSICA: ESCOLA DE MÚSI-
CA (Curs 2020-2021), apartat F) CURSOS
CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ D’A-
DULTS ROSA DELS VENTS (Curs 2020-
2021) i l’article 6.8 NORMES DE GESTIÓ.

De conformitat amb el que està previst a l’ar-
ticle 111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, regula-
dora de les bases de règim local, en relació
amb l’article 17.1 i 2 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’ar-
ticle 178.1.b del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya, queda ex-
posat al públic durant 30 dies hàbils, comp-
tats a partir del següent al de la publicació
d’aquest anunci d’aprovació provisional en el
BOP, en un diari de gran difusió provincial i
en el tauler d’edictes de la Corporació, per-
què els interessats puguin examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes.

Finalitzat el període d’informació pública i en
cas que es presentin reclamacions dintre del
termini reglamentari, el Ple de l’Ajuntament
les resoldrà i aprovarà el seu text definitiu.

En cas que no s’hi presentin reclamacions,
l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Cambrils, 27 d’abril de 2020

L’alcaldessa

Camí Mendoza i Mercè

161024-1227873Q

109004-1127790w

l 4 de maig del 1940 es va
fundar a París, al número
39 de la rue Marois, l’orga-
nització que dos anys des-

prés va esdevenir el Front Nacio-
nal de Catalunya (FNC). Els seus
fundadors es proposaven cons-
truir una oposició antifranquista
i comptaven que les tropes alia-
des ajudarien la resistència cata-
lana a posar fi al govern espanyol.
Políticament, es volia crear tam-
bé un partit unificador indepen-
dentista tant dins com fora de
Catalunya. Entre els fundadors,
hi havia noms de tots els àmbits
independentistes: Jaume Martí-
nez Vendrell, Daniel Cardona i
Joan Massot, del sector de l’antic
Nosaltres Sols!; Joan Cornudella i
Barberà i Antoni Andreu i Abelló,
de la directiva d’Estat Català; Ma-
nuel Cruells i Pifarré, de les Jo-
ventuts d’Estat Català; Marcel·lí
Perelló i Domingo, del sector de
l’antic Partit Nacionalista Català,
i Enric Pagès i Montagut, Fran-
cesc Espriu i Joan Fortuny, del
sector de l’antiga Federació Na-
cional d’Estudiants de Catalunya.
Tenien militants dels partits na-
cionalistes, antics mossos d’es-
quadra i policies de la Generalitat
de Catalunya. També hi van aple-
gar antics militants d’ERC i d’Ac-
ció Catalana, gairebé inexistents
a l’interior.

Quan es compleixen 80 anys
d’aquell acte, antics militants,
perseguits i empresonats per la
militància al FNC, a més d’amics
i estudiosos de la trajectòria del
Front, impulsen una comissió del
80è aniversari del Front Nacional
amb diversos actes per difondre
la trajectòria de l’organització
que, agafant el relleu a Estat Ca-
talà (EC) i Nosaltres Sols! (NS!),
va fer les primeres accions de re-
sistència en el postfranquisme.

Segons Oriol Falguera, mem-
bre de la comissió dels 80 anys
del Front Nacional, també es vol
donar testimoni de la col·labora-
ció del Front Nacional de Catalu-
nya amb els governs francès, bri-
tànic, polonès i nord-americà du-
rant la Segona Guerra Mundial,
que va permetre que unes 800
persones, militars, jueus i pilots
d’aviació, poguessin fugir de l’Eu-
ropa ocupada. Se’n pot trobar
constància al web www.fnc.cat.

El FNC va ser l’origen de les
organitzacions de l’Esquerra Inde-
pendentista (EI), Partit Socialista

E

d’Alliberament Nacional (PSAN),
PSANp, Independentistes dels
Països Catalans (IPC), Comitès de
Solidaritat amb els Patriotes Cata-
lans (CSPC) i Moviment de Defen-
sa de la Terra (MDT), que
amb el seu combat
han permès la
persistència de
la nació.

“El llarg
camí de
l’indepen-
dentisme
fins a l’oc-
tubre del
2017 és el
resultat
–afirma el
Manifest en el
vuitantenari de
la fundació del
Front Nacional de
Catalunya (FNC). De la
sembra a la collita– de la conti-
nuïtat del fil conductor dels que
no es rendiren el 1939 fins als de-
fensors de les urnes del primer
d’octubre del 2017, l’esforç d’uns
i altres ens ha permès avançar en
el procés d’alliberament nacional
i social, en el camí de l’exercici

del dret a l’autodeterminació de
la nació completa”.

“El Front era un moviment de
resistència davant l’ocupació de
les tropes franquistes, a l’estil

d’altres moviments con-
temporanis a la resta

del món davant la
invasió dels rè-

gims totalitaris
contra els
quals comba-
tien. Es llui-
tava per la
llibertat de
Catalunya,
entesa com
a unitat his-
tòrica que va

cap a la pleni-
tud del procés,

cap a la indepen-
dència, per la dignitat

de l’home, i també un model
de societat avançada”, continua
el manifest.

Inicialment, els signants de
l’acord de col·laboració que a
partir del 4 de maig va donar lloc
al Front van ser el sector cornu-
dellista d’Estat Català (EC) i el
grup Nosaltres Sols!, que entre

el juny del 1936 i el gener del
1937 havia format part també
del tronc comú d’EC reunificat
per Dencàs. A aquests, aviat s’hi
van afegir militants indepen-
dents, de l’altre sector d’EC i d’al-
tres formacions com ERC, Acció
Catalana i
la CNT. Seguint l’estratègia “ir-
landesa”, dins Estat Català l’ac-
ció política es complementava
amb la lluita armada. L’any
1925, durant la dictadura de Pri-
mo de Rivera, el grup anomenat
Bandera Negra va tirar endavant
el que es va conèixer com el
Complot de Garraf, l’atemptat
per executar el rei d’Espanya, Al-
fons XIII. Entre moltes de les ac-
cions de resistència i reivindica-
ció del FNC, destaca la de la nit
del 10 a l’11 de setembre del
1944, quan els voluntaris Joan
Grau, Joan Josep Ferrer i Ferran
Marull van penjar una gran ban-
dera catalana al cable del telefè-
ric de Montjuïc. La premsa falan-
gista la va convertir en una este-
lada. Al llarg dels anys, el FNC va
mantenir l’esperit de lluita con-
tra la dictadura. El 1990 va deci-
dir integrar-se a ERC. ■

Clara Ribas
BARCELONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La lluita independentista

La resistència catalana
ANIVERSARI · Es compleixen 80 anys de la fundació del Front Nacional de Catalunya, el partit que va
unir l’oposició independentista antifranquista COMMEMORACIÓ · La comissió dels 80 anys vol
recordar la lluita, tant a l’exterior com a l’interior, d’aquella formació

La nit de l’11 de setembre del 1944, el FNC va aconseguir penjar una estelada al telefèric de Montjuïc. A la dreta, a
dalt, Daniel Cardona; a baix, Jaume Martínez, dos dels principals impulsors de la creació del partit ■ O.F.
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TEREI×A CONSTENLA. Granada
En este pandemonio que ha desa-
tado ese trozo de quimica llama-
do coronavirus, el iltimo proyec-
to artistico del dibujante Sergio
Garcia Sfinchez (Guadix, Grana-
da, 52 afios) tampoco ha salido
indemne. Aunque el gigantesco
retablo viaj6 en marzo a Paris pa-
ra exponerse en el Museo Picasso
como estaba previsto, su autor
no pudo acompafiarlo
y permaneci6 enclaus-
trado en Cumbres ver-
des, un lugar de Sierra
Nevada donde cualquie-
ra desearia ser confina-
do. Aqui ha trabajado
Sergio Garcia en un
proceso de producci6n
que ha mezclado la fa-
bricaci6n artesanal del
soporte con la tecnolo-
gia de la impresi6n digi-
tal para llegar a un colo-
sal conjunto de lienzos
que homenajea al Guer-
nica sin caer en la revi-
sitaci6n. Muy oportuna-
mente se llama Guerra.

Los franceses debe-
rfin esperar para verlo
hasta que se reabra al
piblico la exposici6n Pi-
casso y el c6mic, que
husmea en la relaci6n
entre el artista y el uni-
verso vifieta, donde se
ha reservado un espa-
cio singular para la
obra del granadino. Co-
mo todo en estos dias,
se abrirfi cuando se pue-
da, pero se mantendrfi
hasta el 1 de enero de
2021, tras la nueva reprograma-
ci6n de las exposiciones. De Paris
viajarfi al Festival Internacional
de C6mic de Angulema, ya que
Guerra es una coproducci6n del
Museo Picasso de Paris y la Cite
internationale de la bande des-
sinEe et de l’image de Angulema.

Sergio Garcia Sfinchez es uno
de los dibujantes espafioles mils
apreciados en Nueva York y Pa-
ris. Ha firmado libros con la escri-
tora Nadja Spiegelman, hija de
Francoise Mouly, editora de arte
de The New Yorker, y del dibujan-
te Art Spiegelman, y Lewis Trond-
helm, uno de los renovadores del
c6mic frances. TambiEn publica
en The New York Times Book Re-
view y da clases en Angulema, na-
ve nodriza del c6mic de autor.
Tiene una larga trayectoria en el

El dibujante Sergio Garcia S inchez crea un descomunal
retablo que se expondr i en el Museo Picasso de Paris

27 metros cuadrados de
c6mic en honor al ’Guernica’

Sergio Garcia S6nchez, el pasado 29 de febrero, en su casa de Sierra Nevada, entre dos lienzos de Guerra. / FERMii~ ROD~i~UEE

mundo de la historieta, donde
combina esa rareza de sacar ade-
lante teoria (es profesor de Ilus-
traci6n y C6mic en la Universi-
dad de Granada) y prfictica~

Probablemente 1o primero da
pistas sobre 1o segundo y parte
del carficter innovador de su obra
grfifica, de su pulsi6n pot la expe-
rimentaci6n, enraice en sus inves-
tigaciones acadEmicas. "Aunque
hago un poco de todo, vengo del
c6mic, donde los caminos estfin
muy claros, mientras que los pro-
yectos como Guerra tienen cami-
nos mils insinuados. Son narrati-
vos pero no tienen que set claros.
Es como la diferencia que hay en-
tre poesia y prosa. Y resulta que
me gusta mucho la poesia".

Guerra es apabullante en ta-
mafio y narrativa. AI estudiar la

estructura del Guernica a partir
de la radiografia realizada en el
Museo Reina Sofia, Sergio Garcia
descubri6 que la disposici6n de
los bastidores reproducian un es-
pacio familiar: tres filas pot 11
columnas. Esto es, una sucesi6n
de vifietus, aunque en vez de un
folio ocupen 27 metros cuadra-
dos. Sobre elias construy6 una
narraci6n alrededor de un Panto-
crfitor, un dictudor que se forja
en el odio al otro, el arribismo
sin escripulos y los contextos his-
t6ricos con mils preguntas que
respuestus.

El retablo-c6mic arranca en
una mina africana de coltfin, con
obreros esclavizados, que sufren
represiones salvajes y recurren a
la emigraci6n como inica fuga
de la realidad. Lo que dibuja Set-

Se expondr/ hasta
enero de 2021 en
Paris y despuEs
en Angulema

Un Pantocr tor
dictador domina
el centro de la obra,
titulada ’Guerra’

gio Garcia Sfinchez va de las noti-
cias de hoy (el mar y su cemente-
rio de suefios migratorios, el ra-
cismo entre pobres) alas de an-
teayer (los hiperliderazgos fascis-
tas, las dictaduras, las guerras,
los campos de exterminio, Euro-
pa afios treinta y cuarenta en su-
ma). Todo ello salpicado de gui-
fios, homenajes y referencias so-
bre los que se ha cimentado la

herencia cultural occi-
dental desde el mundo
clfisico. Ahi estfin Ste-
fan Zweig, Walter Ben-
jamin, Max Beckham,
Primo Levi, Dante, Ju-
lio CEsar o Judas Isca-
riote y sus 30 monedas.

Una explosi6n de di-
bujo mareante por sus
dimensiones y por sus
detalles, entintados con
plumilla y tinta china.
No hay caminos fficiles
para Sergio Garcia, ya
sea su versi6n de La he-
Ila durmiente (disefi6
un libro desplegable
que se podia leer hacia
delante y hacia atrfis
junto a Lola Moral, con
la que ha firmado va-
rias reinterpretaciones
de cuentos clfisicos),
sus construcciones de
iconos literarios para
The New York Times Bo-
ok Review (Moby Dick,
Alicia en el Pals de las
Maravillas o Robinson
Crusoe), sus c6mic (el ill-
timo, Cuerpos del delito,
con el guionista Anto-
nio Altarriba) o el pro-

yecto Vihetas desbordadas que
mostr6 en el Centro Jose Guerre-
ro junto al dibujante Max y la es-
critora Aria Merino.

Si alguna bandera enarbola
Sergio Garcia Sfinchez es la del
dibujo como palabras mayores.
No hay mils que escucharle su
valoraci6n sobre Picasso: "A mi
me interesan las mismas fuentes
que a Picasso: los dibujos anterio-
res al Renacimiento, la multipers-
pectiva del dibujo infantil y los
primitivismos. Picasso Iv es todo
en la historia del arte. Lo hizo
todo, desde el dibujo con trazo de
pincel o de corte cl~ico a cerfimi-
cas ic6nicas y rupturistas, pero
dentro de ese Picasso que era es-
cultor y pintor, yo creo que fue el
m~ grande dibujante de todos
los tiempos".
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Progressista, visionari i atre-
vit, Enric Enrich Coll (Ferre-
ries, 1933) va ser un capellà 
rebel en ple franquisme. Va 
entrar al seminari de Ciuta-

della quan tenia 16 anys i va començar 
a exercir a la parròquia de Sant Barto-
meu del seu poble, però el 1965 el van 
enviar a Fornells. Ell ho va tenir sempre 
clar: l’havien traslladat per castigar-lo. 
“El bisbe va rebre diverses denúncies en 
disconformitat amb les actuacions de 
l’Enric, coses com ara girar l’altar cap al 
poble o impulsar el canvi de llengua del 
llatí al català”, recorda l’actual capellà 
de Ferreries, Joan Febrer. Però ni allò 
ni el clima d’autoritarisme que hi havia 
a l’illa no el van aturar, sinó ben al con-
trari, i molts ferreriencs el seguien: ana-
ven fins a Fornells a oir missa. 

Els que el van conèixer no dubten a 
dir que era un avançat al seu temps. En-
mig de la dictadura no duia sotana, fe-
ia servir la llengua pròpia dels menor-
quins en la litúrgia i cap als anys 70 va 
dur a l’església de Fornells uns instru-

Enric Enrich Coll 
Un capellà obrer i rebel 
a la Menorca franquista 
Fill de pagès, es va sentir sempre part del poble, molt allunyat de la 
jerarquia eclesial. Va marcar tota una època a Fornells, on fins i tot 
va fundar l’emblemàtic restaurant Es Cranc.

IVAN MARTÍN
ments musicals que no hi havien sonat 
mai. “Molts recorden aquells temps en 
què anar a missa era sinònim de viure 
una experiència diferent, amb cants de 
rock i música moderna per a l’època que 
era”, explica el conseller de Cultura de 
Menorca, Miquel Àngel Maria, exsemi-
ranista i amic d’Enrich. A la parròquia 
de Fornells, on va exercir fins al 2003, 
encara es fan servir la taula de mescles 
i els altaveus Yamaha que ell hi va dur.  

La visió política d’Enrich no es va 
quedar a la parròquia: entre el 1983 i el 
1987 també va ser regidor de l’oposició 
pel PSOE a l’Ajuntament des Mercadal. 
Uns anys més tard, amb Fernando Con-
treras, va encapçalar l’informe i el movi-
ment –frustrat– per aconseguir que For-
nells s’independitzés des Mercadal. 

Pagès i manobre 
“Fou una persona lliure, a vegades in-
compresa i extremadament atrevida”, 
recorda Miquel Àngel Maria. Va ser un 
dels líders d’un corrent transgressor 
dins l’Església, el dels anomenats “ca-
pellans obrers” sorgits a remolc del 
Concili Vaticà Segon. I feia honor a 
aquest nom: va treballar repartint butà, 

Maria Valle Marzal 
L’últim ball d’una 
mare soltera i dona 
elèctrica del Raval

de pagès, de manobre i fins i tot va fun-
dar el restaurant Es Cranc en un local 
parroquial, un establiment avui cone-
gut per la qualitat de la caldereta de lla-
gosta que s’hi serveix. Treballar amb ga-
nes mai li va venir de nou, venia d’una 
família pagesa. Potser per això també 
estimava la terra: era amant dels cavalls 
i de les tradicions menorquines, va fer 
de caixer a les festes patronals. Unes afi-
cions que compartia amb la passió pel 
Barça. 

Recordat com una persona cordial i 
estimada, no se’l podria entendre sense 
la seva germana Àngela. Vivien junts, 
els últims dies a la residència geriàtri-

ca des Mercadal, i ho feien gairebé tot 
junts: ella arrossegava una malaltia que 
feia que necessités l’ajuda d’algú altre i 
l’Enric s’hi va aferrar. Fins i tot morir ho 
van fer junts, i per la mateixa causa. El 
covid-19 es va endur la seva germana el 
8 d’abril i tot just l’endemà el va matar a 
ell. A la mateixa residència el virus s’ha 
endut dues persones més.  

Ala població des Mercadal –i a tota 
l’illa de Menorca– el recorden encara, 
i el recordaran durant molt temps, com 
el capellà de Fornells. Va ser una 
d’aquelles persones que deixa emprem-
ta i empeny la valentia dels altres, expli-
quen els que el van conèixer.e

medios, per servir en cases burgeses, i 
darrere d’ella, per amor, el Baudilio, tots 
dos vinguts de Conca. A Barcelona ell es 
va dedicar a la neteja de vidres, entre 
d’altres els de la catedral. Un contrac-
te del pis de l’any 1929 –pagaven 900 
pessetes l’any– va aparèixer quan van 
anar a buidar-lo l’any passat, després 
que la Maria es traslladés a la residèn-
cia. Ella sempre va ser de fer festa, ami-
ga dels rumbers del Raval, mentre que 
la Teresa era més pausada i reflexiva. 
“La Maria la manava, però es comple-
mentaven”, afegeix el fill.  

Un dels primers amors de la Maria va 
fugir després de deixar-la embarassada, 
de manera que va ser mare soltera el 
1962. El Fernando recorda com trobava 

a faltar la mare, que es passava el dia tre-
ballant a l’Olivetti, on va demostrar el 
seu caràcter. “Quan es va afartar dels as-
setjaments d’un encarregat li va posar 
el cap sota la premsa i el va amenaçar 
d’aixafar-l’hi si no parava. La van sus-
pendre un mes”, explica el Fernando, 
que vivia també amb els avis i algun co-
sí, fins a set persones en un pis de 50 
metres quadrats. “Era molt alegre, obria 
la porta de casa i pagava els cafès a tot-
hom, però si t’hi encaraves, la trobaves”, 
resumeix. “Era tan alegre i enèrgica que 
costava tenir-hi una conversa”, explica 
la Sílvia. Al pis, recorda, tota la roba era 
de colors “llampants”, i “el bolso sem-
pre a sobre del sofà”.  

Fa cinc anys, el Fernando va rebre 
una carta: el Pere, 17 mesos més jove, re-
sident a Berga, afirmava que era el seu 
germà: tenia documents que acredita-
ven que la Maria l’havia donat en adop-
ció. “Ui, no me’n recordo”, va dir ella. 
Ho va acabar reconeixent en una de les 
poques vegades que la van veure plorar. 
El pare del Fernando havia tornat, l’ha-
via convençut que reconeixeria el fill, i 
havia tornat a fugir. Ella, que no es ve-
ia capaç de tenir un segon fill, va ser ca-
paç d’amagar-ho a molta gent i parir un 
dia sortint de la feina. El Fernando en-
cara no sap qui més ho sabia, però ell 
se’n va assabentar amb 53 anys. Ara s’hi 
porta bé, amb el germà retrobat: “Ella 
es pensava que moriria amb aquest se-
cret, però va ser el seu últim regal”.e

Sona Samba da Bahía, de Car-
linhos Brown, i les àvies de la 
casa asil de Sant Andreu desfi-
len a poc a poc per un dels late-
rals del camp de futbol aga-

fant-se al caminador o assegudes a la ca-
dira de rodes, davant la mirada de nens 
disfressats de robots i extraterrestres. 
Només una d’elles surt de la fila i balla 
al ritme de la música, al centre del camp 
de l’escola veïna, que havia convidat els 
avis pel Carnaval. És la Maria Valle. Ai-
xí apareix en un vídeo gravat poques 
setmanes abans de morir per covid-19 
i posar fi a una vida independent i alegre 

de mare soltera del Raval, fàbrica Oli-
vetti, balls, caràcter i lluentons.  

“No parava de bellugar-se, crec que ai-
xò és el que li va donar més vida i també 
el que la va matar”, explica Fernando Va-
lle, el seu fill, que va heretar els seus cog-
noms perquè el va pujar la mare sola. A la 
residència on va passar els últims dies 
“estava molt bé”, diu el Fernando: la se-
va dona hi treballa i hi convivia amb la 
germana de la Maria, la Teresa, que als 97 
anys ha superat el covid-19. No s’ha assa-
bentat que el 22 de març va morir la peti-
ta, amb 91 anys. Totes dues, solteres, ha-
vien compartit la vida al piset de 50 me-
tres quadrats del carrer Sant Gil.  

S’hi van instal·lar als anys 20 els pa-
res de la Maria: primer va arribar la Re-

GERMÁN ARANDA MILLÁN

‘IN MEMORIAM’

La Maria, alegre i enèrgica, va pujar sola el 
Fernando i va conservar tota la vida un secret 
molt ben guardat.
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La Gran Depressió, el trauma d’una generació

consum, sobreproducció industrial 
i agrícola, i proteccionisme en el co-
merç internacional. L’atur als Es-
tats Units es va disparar a un 25% de 
la població activa, mentre els pro-
ductors del camp s’endinsaven en la 
pobresa per la caiguda de preus, tal 
com reflecteixen moltes pel·lícules 
del popular Charlot. I la crisi es va 
encomanar a tot el món. 

El PIB dels Estats Units va caure 
un 28,5% en dos anys, el d’Alemanya 
un 25%, el de França un 15% i el del 
Regne Unit un 5,8%. A Espanya tam-
bé va arribar la depressió, però no és 
un dels països que més la van patir. 
Del 1929 al 1931 el PIB va caure un 
6,4%. Per a l’economista Albert Car-
reras, coautor amb Xavier Tafunell 
del llibre Historia económica de la 
España contemporánea, “Espanya 
no se situa entre els estats que van 
patir les conseqüències més fortes 
de la crisi”.  

Carreras explica alguns dels fac-
tors que van jugar a favor de l’Es-

tat en aquell moment. La Primera 
Guerra Mundial va permetre a Es-
panya acumular reserves d’or i di-
vises. “El sistema financer era 
fort”, explica Carreras. De fet, a Es-
panya només va suspendre paga-
ments el Banc de Catalunya l’any 
1931, i es podia haver evitat, segons 
explica Francesc Cabana en el seu 
llibre Madrid i el centralisme. Un 
fre a l’economia catalana. 

Error monetari 
Segons exposa Carreras, la crisi a 
Espanya no va arribar pel canal fi-
nancer, sinó pel comercial, a causa 
del proteccionisme que es va recep-
tar en la majoria de les economies 
i a la baixada de comandes dels Es-
tats Units. Però el cicle polític a Es-
panya, amb la caiguda primer de la 
dictadura de Miguel Primo de Rive-
ra i la proclamació de la Segona Re-
pública el 14 d’abril del 1931, va pro-
vocar “una retracció de la inversió i 
fins i tot fugida de capitals”. 

En canvi, el govern d’esquerres 
va millorar els salaris dels treba-
lladors, amb la qual cosa va millo-
rar el consum privat, i el règim re-
publicà també va impulsar la in-
versió publica. “L’error va ser in-
tentar mantenir la paritat amb el 
franc francès, que seguia el patró 
or”, assenyala Carreras. “Va ser un 
error no ser més keynesians i 
menys monetaristes”, afegeix. 

Malgrat que la crisi va tenir 
menys impacte a Espanya que en al-
tres països, la sortida va ser diferent. 
A Espanya la política es va imposar, 
va arribar la Guerra Civil i després 
l’autarquia. Als Estats Units, Roose-
velt va substituir Hoover a la presi-
dència i el 1936 va proposar el New 
Deal, una política que seguia les ide-
es de John Maynard Keynes, amb 
més intervenció de l’estat, fins i tot 
amb dèficit públic, per reequilibrar 
oferta i demanda i estimular l’ocu-
pació. I així van deixar enrere la 
Gran Depressió.e

La crisi històrica amb què es compara l’actual es va estendre durant anys i va creuar l’Atlàntic

Crònica

“Molt aviat un 
negoci molt 
més atractiu 
que el teatral 
va atreure la 

meva atenció, i la del país. Era un as-
sumptet anomenat mercat de va-
lors. El vaig conèixer per primera 
vegada cap al 1926. Va constituir 
una sorpresa agradable descobrir 
que era un negociant molt astut. O 
almenys això semblava, perquè tot 
el que comprava augmentava el seu 
valor. No tenia assessor financer. 
Qui el necessitava? Podies tancar 
els ulls, posar el dit en qualsevol 
punt de l’enorme tauler mural i l’ac-
ció que acabaves de comprar co-
mençava immediatament a pujar. 
Mai no vaig obtenir beneficis. Sem-
blava absurd vendre una acció a 
trenta quan se sabia que abans de 
l’any doblaria o triplicaria el seu va-
lor”. Així descrivia Groucho Marx 
els feliços anys 20, que van acabar 
l’octubre del 1929 amb el crac de la 
borsa i la Gran Depressió. 

Aquesta etapa és considerada la 
recessió econòmica més gran i llar-
ga del segle XX. L’enfonsament de 
la borsa va destruir l’estalvi i va dur 
a la ruïna milions de grans i petits 
inversors. El crèdit es va reduir 
dràsticament, així com el consum i 
la inversió. La crisi borsària es va 
traslladar ràpidament al carrer. Els 
bancs van començar a fer fallida: els 
inversors retiraven els seus estalvis 
en massa i la morositat augmentava 
a ritmes vertiginosos. Prop de 9.000 
bancs van tancar i es van esfumar 
milers de milions. 

Qualsevol que havia comprat ac-
cions abans del Dijous Negre (24 
d’octubre del 1929) va haver d’espe-
rar tota la seva vida adulta per recu-
perar-ne el valor. El Dow Jones In-
dustrial va tocar el 8 de juliol del 1932 
el seu nivell més baix des del 1800 i 
no va retornar als valors previs del 
1929 fins a l’any 1954. 

La crisi borsària i financera es va 
traslladar a l’economia real, on hi 
havia factors que es van alinear: baix 

BARCELONA
XAVIER GRAU DEL CERRO

Origen 
La crisi va 
saltar de la 
borsa als 
bancs i d’allà 
al carrer

La família d’un recol·lector de cotó de Hale County, Alabama, fotografiada l’any 1936, en plena Gran Depressió. WALKER EVANS / GETTY
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La mémoire collective blessée de l’exURSS
L’agressivité de Moscou exacerbe les tensions chez ses anciens alliés et dans les pays de l’exempire soviétique

ANALYSE

I l n’est pas rare de voir resur
gir, des années après, les trau
matismes du passé à l’échelle
d’une nation. En Espagne, le

transfèrement de la dépouille de 
Franco de son mausolée vers un 
cimetière de la banlieue de Ma
drid, en octobre 2019, a rouvert des
blessures mal cicatrisées. Un pro
jet de réforme du code pénal, an
noncé par le gouvernement de 
Pedro Sanchez en mars, et destiné 
à criminaliser l’apologie du fran
quisme, a remis du sel sur la plaie. 
Quarantecinq ans après sa mort, 
le Caudillo hante encore la mé
moire de son pays.

En Corée du Sud, en Argentine,
en Algérie, partout, des événe
ments traumatiques, hier sur
montés tant bien que mal dans la 
douleur, restent aujourd’hui 
source de profondes divisions. 
Mais une région du monde, pres
que un continent, occupe toujours
une place à part : l’exURSS. Trente 
ans après sa disparition, l’Union 
soviétique, formellement déman
telée en 1991, continue de nourrir 
les peurs et les rancœurs avec une 
acuité renouvelée. Soumis au 
même joug communiste que les 
Russes, les anciens territoires et ré
publiques liés par le pacte de 
Varsovie affichent une animosité 
décuplée visàvis de Moscou.

Dépression collective
La faute à Vladimir Poutine, dont 
l’agressivité, alimentée par une 
propagande sans limite, n’a cessé 
d’augmenter depuis l’annexion de
la Crimée en 2014 et le conflit dans
l’est de l’Ukraine ; mais aussi à une 
Europe divisée face aux crises, 
tiraillée par le départ des Britanni
ques ; et à une Amérique dominée 
par l’imprévisibilité de son diri
geant, Donald Trump.

Les traumatismes d’hier, qui se
sont transmis aux générations 
postsoviétiques, refont en effet 
surface, de façon particulièrement
vive, dans les trois petits Etats bal
tes (Estonie, Lettonie et Lituanie) 
annexés en 1940 après avoir été 
envahis et vidés de leurs commu
nautés juives par Hitler et les colla
borateurs. La Lituanie, rappelait 

récemment le secrétaire général 
de son ministère des affaires 
étrangères, Laimonas Talat
Kelpsa, « bénéficie aujourd’hui 
d’une présence physique des trou
pes de l’OTAN et des EtatsUnis ; 
pourtant, sa population men
tionne toujours la Russie et la 
guerre en premier lieu lorsqu’on lui 
demande de définir une menace ». 
« Se peutil, poursuivaitil en fai
sant référence aux difficultés in
ternes, que notre société soit ma
lade et que le nom de la maladie ne 
soit pas lié à un coronavirus ? »

« Dépression collective ». Le so
ciologue polonais Piotr Sztompka 
a mis des mots sur cette question 
en définissant le « traumatisme 
culturel » vécu par les anciens pays
communistes. Cette théorie a été 
reprise dans un ouvrage collectif 
dirigé par Danuté Gailiené, La 
Lituanie fait face après la transi

tion. Conséquences psychologi
ques du trauma culturel (Eugri
mas, 2015, non traduit), qui con
clut que, malgré le rétablissement 
de l’indépendance lituanienne 
reconnue par l’URSS en 1991, « les 
conséquences du régime soviétique
totalitaire pendant cinq décennies 
sont toujours présentes dans la vie 
des individus, comme dans la 
société tout entière ».

L’étude de l’évolution du taux de
suicide, surtout chez les hommes, 
particulièrement élevé dans ce 
petit pays de moins de 3 millions 
d’habitants, est saisissante. Com
paré à la Suède, où ce taux reste re
lativement stable entre 1830 et 
1990, il fluctue considérablement 
en Lituanie. Or, si les raisons du 
passage à l’acte sont toujours déli
cates à globaliser, ici, il ne fait 
guère de doute pour les cher
cheurs que la situation politique 

joue un rôle déterminant. Estimée
à 16 pour 100 000 habitants au dé
but des années 1960 (les données 
antérieures n’étant guère exploi
tables), la proportion des suicides 
atteint 36 pour 100 000 habitants 
en 1984, avant de décroître soudai
nement avec l’arrivée de la peres
troïka, la politique de réformes 
mise en place par le dernier diri
geant de l’URSS, Mikhaïl Gorbat
chev. La même tendance est alors 
observée en Hongrie.

Puis, de 1990 à 1996, le choc de la
transition vers le capitalisme et les
difficultés endurées par la popula
tion se traduisent par une hausse
spectaculaire des suicides, dont la 
courbe a baissé à nouveau avec 
l’adhésion à l’Union européenne 
(UE) en 2004. Or, depuis 2012, elle a
recommencé à grimper. 

A Vilnius, où se tenait les 5 et
6 mars une conférence sur le 

« passé non digéré », organisée par 
le ministère lituanien des affaires 
étrangères, en présence de psy
chothérapeutes, de diplomates et 
d’intellectuels de plusieurs pays, la
cinéaste polonaise Agnieszka 
Holland avançait cette explica
tion : « L’Union européenne a été 
notre réponse au trauma. » Mais, 

 Comment Poutine a raté son entrée dans une cathédrale de  Moscou
Une mosaïque représentant le président russe dans une célébration de l’annexion de la Crimée a été retirée après de nombreuses critiques 

moscou  correspondant

C’ est l’histoire d’une oc
casion manquée. Pour
la première fois depuis

qu’il est au pouvoir, Vladimir 
Poutine aurait pu être représenté 
dans une église, au même titre 
que les saints qui ornent les édifi
ces religieux orthodoxes. A vrai 
dire, il l’a été, durant quelques 
jours. Précisément jusqu’au ma
tin du 1er mai, où l’Eglise ortho
doxe a annoncé le démontage
d’une mosaïque montrant le pré
sident russe entouré d’un aréo
page de fidèles : les ministres de la
défense et des affaires étrangères,
le directeur du FSB (service de sé
curité), ou encore le chef de l’état
major, Valéri Guerassimov, con
cepteur de la célèbre doctrine de
la « guerre hybride » (utilisant sub
version, espionnage, propagande 
et cyberattaques).

La mosaïque intitulée « La réuni
fication pacifique de la Crimée », 
dans l’église de la Résurrection du 
Christ, devait célébrer l’annexion 
de la péninsule. Y figuraient aussi 
des hommes masqués armés de 
kalachnikovs, les fameux « petits 
hommes verts » apparus par en
chantement dans cette région 
ukrainienne au printemps 2014. 
Tout juste achevée, la mosaïque a 
été remplacée par une représenta

tion plus… canonique : des moines
tenant l’icône de NotreDamede
Chersonèse (qui est tout de même 
originaire de Crimée).

Pour comprendre de quoi il re
tourne, revenons en arrière. La
« Cathédrale des forces armées »,
comme on appelle d’ores et déjà
cette église de la Résurrection du 
Christ, doit être inaugurée à l’oc
casion des 75 ans de la victoire sur
l’Allemagne nazie, le 9 mai (ce sera
probablement un peu plus tard, 
pour cause de coronavirus).

Le projet est bel et bien conduit
par le ministère de la défense, et 
l’édifice est en passe d’être achevé
dans le parc Patriote, un parc d’at
tractions et d’expositions sur le
thème de l’armée, à l’ouest de 
Moscou. S’il subsistait un doute, 
la structure vert sombre virant au
kaki, recouverte de métal et de 
verre, l’aurait ôté.

Concentré de symboles
Cette cathédrale – la troisième du
pays, avec une capacité d’accueil
de 6 000 personnes – est un
concentré de symboles. Exem
ples : le diamètre du tambour du
dôme principal est de 19,45 mè
tres, évocation de l’année 1945 ; la
hauteur du petit dôme est de
14,18 mètres, rappel des 1 418 jours
qu’ont duré les combats. Les six 
dômes dorés sont d’ailleurs dé

diés aux saints patrons des diffé
rentes armées (on apprendra 
ainsi que les forces de missiles
stratégiques sont placées sous le
patronage de sainte Barbara…). 
Les marches menant à l’église se
ront, elles, édifiées à partir d’ar
mes de la Wehrmacht coulées.

On l’aura compris, l’annexion
de la Crimée devait donc rejoin
dre la seconde guerre mondiale
au panthéon des épisodes « sa
crés » de l’histoire russe. Vladimir 
Poutine n’avaitil pas un jour évo
qué ce territoire comme un équi
valent du « mont des Oliviers pour 
les juifs et les musulmans » ?

Le 24 avril, la fuite des premières
images sur le site MBKh Media a
toutefois déclenché une avalan
che de commentaires, volontiers 
critiques ou sarcastiques. « La re
présentation sur les murs des tem
ples d’événements historiques et
de personnalités historiques est 

une tradition », a alors fait valoir 
l’évêque Stefan, prévôt de la ca
thédrale. L’artiste à l’origine de la 
mosaïque a aussi rappelé que les 
empereurs byzantins étaient, en
leur temps, représentés dans les 
églises. De fait, l’alliance des pou
voirs spirituel et temporel est une
constante de l’Etat russe, et la cé
lébration des victoires militaires 
un motif classique des églises. 
Comme dans de nombreux
autres pays, les religieux n’ont ja
mais eu aucun complexe à bénir
les armées, jusqu’aux avions de
chasse aspergés d’eau bénite 
avant leur départ pour la Syrie. Un
débat a toutefois cours au sein de 
la hiérarchie de l’Eglise pour ex
clure de ces pratiques « les armes
frappant sans discrimination et les
armes de destruction massive ».

« Il s’agissait de guerriers mar
tyrs ou de souverains pieux, lui a 
répondu l’historien Sergueï 
Brioun dans les colonnes du quo
tidien économique Vedomosti. 
Pas des généraux triomphants du 
défilé de 1945 ou les petits hommes
verts avec fusils d’assaut. »

Restait à entendre l’avis du prin
cipal intéressé. Selon le portepa
role de Vladimir Poutine, celuici 
aurait souri en apprenant cette 
consécration, et dit : « Un jour, nos
descendants apprécieront nos mé
rites, mais le faire maintenant, 

c’est un peu tôt. » Peine perdue, le
lendemain, 27 avril, l’Eglise con
firmait ses intentions… avant de 
changer d’avis brusquement le 
1er mai. La hiérarchie orthodoxe a 
clairement attribué ce revire
ment à « l’opinion » exprimée par
le président, preuve que si ce der
nier n’est pas encore prêt à cô
toyer les saints sur les murs des 
cathédrales, sa parole est d’ores et
déjà d’évangile pour l’Eglise.

Mythe national
Fin de l’histoire ? Non, car une 
autre mosaïque continue de sus
citer des débats enflammés, celle 
représentant le défilé de la vic
toire de 1945. On y voit une autre 
personnalité inattendue : Joseph 
Staline. La personnalité du dicta
teur soviétique fait l’objet d’une 
réhabilitation progressive dans la 
société russe, mais voir honoré 
par l’Eglise le responsable de la
mort de plusieurs dizaines de 
milliers de prêtres (plus de
100 000 pour les seules années 
19371938) a de quoi surprendre. 
En réponse aux critiques, le pa
triarcat de Moscou a évoqué le 
respect de la « vérité historique, 
dont il est impossible d’arracher 
arbitrairement certaines pages ».

Cette déclaration illustre bien le
rapport qui s’est imposé ces der
nières années en Russie visàvis

de la figure de Staline. Celuici est 
honoré en tant que commandant 
en chef victorieux dont les crimes
peuvent ou doivent être occultés, 
le symbole d’une histoire de la
Russie nécessairement glorieuse 
et l’emblème d’un patriotisme 
auquel l’Eglise se rallie volontiers.
Ce rôle est d’autant plus fort que 
la guerre ellemême est élevée au 
rang de mythe national numéro
un, celui qui doit unir aussi bien 
les différentes composantes du 
peuple russe que les morceaux 
épars et parfois contradictoires de
son histoire. Au rang des mythes
unificateurs, la Crimée arrive non
loin derrière.

Parmi les commentaires les
plus percutants sur cette étrange 
association, le sociologue Igor
Eidman évoque la naissance 
d’une « religion syncrétique », à 
l’image de celles qui, « en Afrique 
ou en Amérique latine, mélangent 
des éléments du christianisme et
des cultes païens ». Pour M. Eid
man, la religion syncrétique for
mée dans la Russie de Poutine 
« est une synthèse d’orthodoxie et
de culte de la victoire. (…) On re
trouve dans l’histoire des cultes 
comparables dans des tribus indo
européennes païennes, qui véné
raient la Guerre, les guerriers tom
bés, les armes… » 

benoît vitkine

Au « KGB Espionage Museum » de New York, qui abrite quelque 3 500 objets d’époque, en janvier 2019. TIMOTHY A. CLARY/AFP

Les réseaux
de propagande

du Kremlin,
RT et Sputnik, 

attaquent
sans relâche

le « passé nazi »
de ces pays

ajoutait aussitôt la réalisatrice de 
L’Ombre de Staline (qui devait sor
tir en France le 18 mars), « si cela a 
fonctionné pendant des années, 
malheureusement, aujourd’hui, 
l’effet s’est évaporé… »

Guerre mémorielle
La mémoire collective, dans l’ex
URSS, est blessée. Non seulement 
parce que les archives sont restées
pour la plupart sous scellés, mais 
parce que, surtout, Moscou
exerce une pression constante
sur ses anciens satellites. Sans re
lâche, les réseaux de propagande 
du Kremlin, RT et Sputnik, atta
quent le « passé nazi » de ces pays,
et leur supposée condescendance
pour les fascistes d’hier et l’ex
trême droite d’aujourd’hui.

Ailleurs, notamment en Polo
gne, la montée du populisme 
produit aussi ses effets. Consé
quence : la guerre mémorielle 
s’est ranimée entre Moscou et 
Varsovie. D’autre part, une brus
que poussée de fièvre a été enre
gistrée entre la Russie et la Répu
blique tchèque, lorsque, le 3 avril,
la statue de l’ancien maréchal so
viétique Ivan Koniev a été débou
lonnée. En retour, l’ambassade 
tchèque à Moscou a été la cible 
d’un commando muni de fumigè
nes. Pas de trêve, même pendant 
la pandémie due au coronavirus.

« La perspective historique peut
changer les choses et amplifier les
problèmes géopolitiques », souli
gnait, à Vilnius, le diplomate 
Lamberto Zannier, commissaire
aux minorités nationales de l’Or
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), 
alertant sur une année 2020 « po
tentiellement très critique », alors 
que les divisions grandissent au 
fil de l’interprétation de l’his
toire. « La reconnaissance, les ex
cuses publiques et les réparations
sont des élémentsclés dans la re
cherche d’une “fermeture histori
que” », ajoutaitil. A l’approche
des soixantequinze ans de la vic
toire de l’URSS sur l’Allemagne
nazie, le 9 mai, dont les célébra
tions ont été reportées pour 
cause de pandémie de Covid19, 
on en est loin. 

isabelle mandraud

« Un jour, nos 
descendants 

apprécieront nos
mérites, mais le

faire maintenant,
c’est un peu tôt »

VLADIMIR POUTINE
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Memòriadeguerra i alliberament
MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

“El principi va ser en les elec-
cions”, “Una elecció i el seu resul-
tat”, “Vols elquevotes?”...Aixòdi-
uen els cartells, il·lustrats amb fo-
tografies històriques en blanc i
negre del Berlín arrasat per les
bombes amb què la capital com-
memoraaquestsdiesel75èaniver-
sari de la derrota de l’Alemanya
nazi i del finalde laSegonaGuerra
Mundial a Europa. Ara fa 75 anys,
el 2 de maig del 1945, Berlín es va
rendir a l’Exèrcit Roig, al cap de
dos dies del suïcidi d’Adolf Hitler
albúnquerde lacancelleria.
Menys d’una setmana després,

la mitjanit del 8 al 9 de maig, Ale-
manya va capitular sense condi-
cionsenunacerimòniaenunantic
casino militar a Karlshorst, a l’est
de Berlín. La nació que amb el rè-
gim nazi havia iniciat un conflicte
quevaprovocarmésde55milions
de morts i que va incloure el pla
d’extermini dels jueus d’Europa,
vaquedaraniquilada.
La pandèmia del coronavirus

s’ha emportat els reflexius actes

públics amb què Alemanya tenia
previst commemorar l’aniversari,
quehanestatsubstituïtsperinicia-
tives en format digital. L’eix de les
programades a Berlín pivota, com
denoten els lemes dels cartells, en
el fet que Hitler va ser elegit pri-
merament a les urnes (el Partit
Nacionalsocialista va guanyar les
eleccions del juliol del 1932), i que
ja com a canceller va executar el
trànsit capa ladictadura.
“Hi ha dosmissatges que volem

transmetre en l’actualitat: per una
partilògicament,maimésguerra;i
per una altra, recordar que tot va
començar en unes eleccions de-
mocràtiques, el que aquella gent
volia quan va votar Hitler no és el
que va rebre després”, assenyala
l’historiador Bjoern Weigel, co-
missari del programa berlinès
d’activitats del 75è aniversari, ela-
borat per l’entitat pública Kultur-
projekteBerlin.
Els plans inicials de Berlín pre-

veien una gran exposició a l’aire
lliure, que el coronavirus ha obli-
gat a traslladar a l’esfera virtual
(75jahrekriegsende.berlin i spre-
chentrotzallem.de), amb testimo-

nis gravats de persones que van
viure la guerra dins i fora d’Ale-
manya, i històries de llocs signi-
ficatius,totaixòdisponiblefinsal2
de setembre. Altres lands faran
commemoracions similars via in-
ternet.
A Berlín, com en altres ciutats

alemanyes, lesempremtesfísiques
de la guerra perviuen en el paisat-
geurbà, amb impactes demetralla
i bombes visibles a diverses faça-
nes.Algunsedificisvanserpreser-
vats deliberadament en l’estat de
destrucció en què van quedar, per
a alerta perpètua contra els hor-
rors de la guerra, com l’església
memorial del kàiser Guillem, o les
restesde l’entradaa l’estaciód’An-
halt (Anhalter Bahnhof, en ale-
many). Al Reichstag, la seu del
Parlament, també queden senyals
de projectils, i al seu interior es
conserven expressament els gra-
fitis gravats en parets pels soldats
soviètics que el van prendre ara fa
75anys.
ElReichstag, edificide finalsdel

segleXIXquellueixaral’esplèndi-
da cúpula de vidre dissenyada per
l’arquitecte britànic Norman Fos-

ter, va ser escenari el 2demaigdel
1945, dia de la caiguda de Berlín,
d’unadelesimatgesmésicòniques
del segle XX. A la foto disparada
pel fotògraf militar soviètic Ev-
geny Khaldei, un soldat de l’exèr-
cit Roig fa onejar la bandera de la
falç i el martell dalt del Reichstag
sobre un fons de fum i destrucció.
Khaldei va fer després retocs a la
foto.

Stalin i els soviètics veien elRe-
ichstagcomunsímbolde l’enemic
alemanyqueelshaviaenvaïtimas-
sacrat. La paradoxa rau en el fet
que,peral règimnazi, elReichstag
eraun símbol dedemocràcia, i per
això estava tancat pràcticament
des del 1933, i des d’aleshores ha-
via acollit només algunes sessions
pseudoparlamentàries de partit
únic.
L’arribada de les tropes sovièti-

ques a sòl alemany el 1945 està fi-
xadaambgran intensitat en lame-
mòria de Berlín i dels territoris de
l’est. “Hi va haver abusos, violaci-
ons de dones i nenes, i pillatge, i
tambéhi vahaver cosesbones; pe-
rò era clar per a aquells alemanys
quel’ExèrcitRoigteniamotiusper
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FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Recordatori
ABerlín, l’església
memorial del kàiser
Guillem, semidestruï-
da per una bomba,
es va conservar així
comaalerta contra la

guerra; i entre el
1959 i el 1961 s’hi va
construir al costat una
esglésiamoderna.
La foto és de l’abril,
ambpoca gent al
carrer pel coronavirus

FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Grafitis
Paraules i data
gravades per soldats
soviètics el 1945 en
una paret interior

del Reichstag que el
Parlament alemany
va decidir al seu dia
preservar, fotogra-
fiades a l’abril

SOVFOTO / GETTY

no tractar Alemanya de manera
amigable, per tenir sentiments de
revenja”,apuntal’historiadorJörg
Morré, director del Museu Ger-
mano-Rus de Berlín-Karlshorst,
ubicat a l’edifici on es va firmar la
capitulació incondicional d’Ale-
manyael8demaigdel 1945.
El projecte commemoratiu

d’aquest museu incloïa la mostra
De Casablanca a Karlshorst, que
recorre el període de la guerra des
de la conferència de Casablanca
del gener del 1943 – en què els ali-
ats es van fixar com a objectiu la
rendició incondicional d’Alema-
nya–finsa lacapitulaciódefinitiva
del 1945aKarlshorst.Demoment,
l’exposició es mostrarà a internet
(museum-karlshorst.de), en espe-
ra de poder-la obrir físicament si
l’evolució de la pandèmia ho per-
met.Demoment,lesautoritatsale-
manyeshanautoritzatlareobertu-
radelsmuseus,demaneragradual
i amb regles antivirus, a partir de
demà dilluns. Així que, en un in-
tent demarcar d’algunamanera el
75è aniversari, el Museu Germa-
no-Rus obrirà la propera setmana
alpúbliclasalahistòricadelacapi-
tulació.
Tot iqueAlemanyahavia firmat

un primer document de rendició
davantels aliatsoccidentals el 7de
maig a Reims (França), Stalin va
voler una altra cerimònia de ca-
pitulació. En realitat, l’Exèrcit
Roig havia pres Berlín, capital del

Tercer Reich, i la Unió Soviètica
haviapagatunaltcostenvidesdu-
rant la invasió alemanya i al front
oriental.
L’acteesvacelebrarlanitdel8al

9 demaig en aquella sala de l’avui
museu, edifici que va ser triat per
això pel comandament soviètic
perquènohaviaquedatarrasatper
les bombes. Van firmar els ale-
manysderrotatsirepresentantsde
lesquatrepotènciesvencedores:la
Unió Soviètica, els Estats Units, el
RegneUnit iFrança.Vaser llavors
quan, definitivament, va acabar la
SegonaGuerraMundial aEuropa.
El coronavirus també ha afectat

l’esquema commemoratiu federal
peraaquest75èaniversari, que in-
cloïaunacerimònia ambdiplomà-
ticsestrangersigentjove,iunains-
tal·lació artística sobre els últims
dies de la guerra i el camí cap a la
democràcia, que al final es farà a
internet. Divendres dia 8, el presi-
dent Frank-Walter Steinmeier i la
cancellera Angela Merkel diposi-
taran corones de flors a la Neue
Wache (Nova Guàrdia) de Berlín,
elmemorial nacional per les vícti-
mesdeguerres idictadures.
Aquest any, demanera excepci-

onal, el 8 de maig és dia festiu a
Berlíncapital, sota ladenominació
de Dia de l’Alliberament del Na-
cionalsocialisme.“Avuipodemdir
que vam ser alliberats de la dic-
tadura nazi, però en realitat la
majoria d’alemanys van ser derro-

tats; havien estat perpetradors, no
víctimes del nazisme –recorda
l’historiador Bjoern Weigel–. Cal
apuntar a aquesta diferenciació
per evitar el mite que tots els ale-
manysvanservíctimes”.
El debat sobre la caiguda de

l’Alemanya nazi el 1945 vista com
un alliberament per als mateixos
alemanys derrotats continua viu
en aquest país. Després del sotrac
moral de la primera postguerra,
aquella idea de salvació nacional
va trigar quaranta anys a obrir-se
camí en la consciència germànica,
fins que la va proclamar amb
solemnitat el llavors president
federal, Richard von Weizsäcker,
en un cèlebre discurs el 1985 al
Parlament, que encara tenia la se-
vaseuaBonn.
VonWeizsäcker va dir que el 8

de maig del 1945 “va ser un dia
d’alliberament”, perquè “ens va
alliberar a tots del sistema de la ti-
rania nacionalsocialista”. Malgrat
que el concepte no era del tot nou,
era la primera vegada que un càr-
rec institucional tan elevat deia en
públic que no es va tractar de la
derrotad’unpaís, sinóde laderro-
tade ladictadura imposadapel rè-
gimnazi “quemenyspreava ladig-
nitathumana”.
Peròòbviamentl’experiènciade

la majoria d’alemanys la primave-
radel1945novarevestiraquellca-
ràcter. “No es pot dir que el 1945
totselsalemanysse’nvanalegraro

esvan sentir alliberats; per amolts
va ser un moment sense esperan-
ça,unacatàstrofe,elno-res, idefet
existeix l’expressió Stunde Null
(hora zero)”, apunta l’historiador
Morré, del Museu Germano-Rus
deBerlín-Karlshorst.
“Ara, 75 anysdesprés, tenimen-

caraungrandebat internaAlema-
nyasobrecomabordarelsignificat
del 8 de maig –prossegueix Mor-
ré-.QuanhihaviaduesAlemanyes
aquell debat va discórrer en dues
societats, l’occidental i la de l’est; i
això es nota encara avui, el terme
alliberamentno és estàndardper a
tothom”.
En l’últim decenni, en alguns

àmbits d’aquest país s’ha incidit
mésenlaqüestiódelpatimentdels
mateixos alemanys en la guerra. I
més recentment, membres de pes
del partit ultradretà Alternativa
per aAlemanya (AfD)han cridat a
revisar els llibres d’història. Com
va dir aquesta setmana en roda de
premsa virtual l’esquerrà Klaus
Lederer, titular de Cultura del
landdeBerlín, “ara el coronavirus
marca lanostraactualitat ialgunes
notícies han passat a segon pla;
però el perill de la ultradreta exis-
teix i, com en el passat, hi ha gent
que la vota”. Per això, va remarcar
Lederer, la capital d’Alemanya
commemorael75èaniversaridela
caiguda del nazisme recordant
aquells horrors i alertant de com
vanarribar.

Història
Imatge similar a la
icònica foto feta el 2
de maig del 1945,
dia de la caiguda de
Berlín, pel fotògraf

soviètic Evgeny
Khaldei, en què un
soldat de l’Exèrcit
Roig oneja la ban-
dera de la falç i el
martell al Reichstag

El coronavirus ha
obligat a cancel·lar
actes públics del
75è aniversari i
a posar-los a internet

“Totvacomençar
ambuneseleccions
quevaguanyarHitler”,
recorda l’historiador
BjoernWeigel

“Hi ha debat intern
a Alemanya sobre
el significat del 8 de
maig”, diu el cap del
MuseuGermano-Rus
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L’anno senza
la foto di classe

La pandemia si è portata via anche questo rito collettivo. Sopravvissuta
ai social, per oltre centosessant’anni è stata trait d’union tra passato e futuro 

Dpcm (decreti del-
la presidenza del 
Consiglio dei mini-
stri) non ne parla-
no e tra le ferite su-
bite dall’anno sco-
lastico 2019/2020, 

non è certo la più grave. Però in que-
sta primavera anomala il coronavi-
rus si è portato via anche un rito non 
privo di valore, un dinosauro sfuggi-
to all’estinzione dei suoi simili in vir-
tù della propria eccezionalità. È la fo-
to di classe, la prima e durevole rap-
presentazione  ufficiale  di  gruppo,  
una performance in favore del desti-
no e con gli occhi pieni di un tempo 
che sembra aspettare davanti, senza 
fretta. 

Già negli ultimi anni, causa ina-
sprimento delle leggi sulla privacy, 
quell’appuntamento segnato (e  di-
menticato)  sul  diario,  
ospite alieno delle con-
suetudini  scolastiche,  
era  stato  messo  in  di-
scussione da qualche di-
rigente  ultraortodosso  
(pur di avere un ricordo, 
nel  2018  le  prime  ele-
mentari di una scuola di 
Grado si  accontentaro-
no di uno scatto di schie-
na). La fine di un’annata 
già  priva  di  cerimonie  
d’addio, gavettoni e piz-
zate, perde così un’altra 
funzione collettiva che 
si ripeteva, spesso sotto 
i platani o i tigli  di un 
cortile,  da  centoses-
sant’anni  —  il  primo  a  
specializzarsi nella ven-
dita di ritratti agli allievi 
fu  l’americano  George  
Kendall Warren: gli stu-
denti  si  scambiavano  
poi le foto tra loro per 
raccoglierle  in  volumi  
dalle  coste  dorate,  un  
proto Facebook.

Se la foto di classe è 
sopravvissuta  fino  ai  
giorni  in  cui  qualsiasi  
soggetto può contare su 
migliaia di  ritratti  e in 
ogni posa già prima d’i-
niziare la scuola e nono-
stante sia agli antipodi 
della cultura visiva im-
posta  da  
smartphone e 
social  media,  
deve  esserci  
un  motivo.  
Nessuno è pre-
parato  per  lo  
scatto, non ci 
sono filtri e ri-
tocchi per mi-
gliorarsi, man-
ca  il  tempo  
per essere nar-
cisi. Questo es-
sere  “in  ritar-
do” sul presen-
te si smasche-
ra nel momen-
to in cui i bam-
bini e i ragazzi 
di oggi non si riconoscono nella foto 
di classe. Non dieci anni dopo: passa-
ti giorni, quando la stampa è pronta. 
In quell’istantanea non controllabi-
le, forse l’unica oggettiva rimasta, so-
no diversi da come sono abituati a ri-
conoscersi. È un’immagine che pro-
duce  soggezione  o  straniamento.  
Per le generazioni precedenti, la sor-
presa di rivedersi non riguarda tan-
to l’aspetto: è il contorno, è l’aula, so-
no i vestiti a sembrare sbagliati.

Si  cerca di  restare immobili;  da 
quando non è più di moda tenerle 

conserte, non si sa che cosa fare del-
le braccia, sole e allergia feriscono 
gli occhi, un compagno decide all’ul-
timo in che fila inserirsi e fa perdere 
l’equilibrio: entra in scena il fotogra-
fo,  tutti  fermi!  È un altro  animale  
pressoché estinto e che rinasce nelle 
scuole a primavera. La sua è una pro-
fessione strana: è un radiografo del 
futuro che non saprà mai in cosa si 
sono evoluti  i  suoi  pazienti,  salvo 
che diventino celebri. Scattando, ci 
congela insieme. Il valore della foto 
di classe non è nei singoli volti o cor-
pi ma nelle relazioni tra loro. È una 
sottrazione d’individualità a favore 
di un soggetto comune a venti, tren-
ta persone e che riassume anni d’in-
tenzioni, sguardi, sentimenti; è visi-
bile anche il mondo di provenienza, 
le storie. Il singolo è definito dall’in-
sieme: da solo appare fuori luogo e 

comica è la sua difficoltà 
a mettersi in posa per di-
ventare simile all’idea di 
sé; sembra che ognuno 
stia cercando un’espres-
sione  valida  senza  tro-
varla. Questa foto tipica 
dell’epoca  del  non  di-
stanziamento  sociale  
conserva passato e futu-
ro. Realizzata poco pri-
ma della fine, tira le som-
me.  È  un’altra  pagella.  
Quando saranno passati 
anni, basterà fissarsi sul-
lo sguardo di un compa-
gno  per  riconoscere,  a  
una particolare frequen-
za dello spettro visibile 
che compare in rare oc-
casioni — quello di me-
moria e intuito insieme 
— un destino che lì era 
già in gran parte presen-
te. La foto di classe rila-
scia il proprio contenu-
to  soltanto  nel  tempo,  
quando non sarà più pos-
sibile avvisare l’altro o al-
tra di quanto per noi fos-
se  già  evidente  allora,  
quando  però  eravamo  
schierati come atleti  al  
via e distratti a contare, 
quale fosse la strada da-
vanti. Mancava il tempo 
per dire che cosa avessi-
mo  scoperto  dell’altro.  
Resta il piacere di con-

frontare, a distanza, gli esiti con le 
supposizioni,  rivivendo  così  altre  
ore insieme a distanza.

C’è ancora un elemento della foto 
di  classe.  Maestri,  professoresse.  I  
sentimenti rispetto alla loro presen-
za in mezzo a noi, cambiano nel tem-
po, spesso migliorando. Dal fastidio 
alla commozione: potrebbero essere 
già morti, chissà. La riconoscenza a 
posteriori nei riguardi di una figura 
da cui si è appreso ciò che, sorpren-
dendoci, ha dato i suoi frutti, può es-
sere tenera e spiazzante. In una foto 
di classe del Liceo Condorcet anno 
1888-1889,  il  diciottenne  Marcel  
Proust è mezzo storto, i suoi occhi so-
no grandi e meravigliati, tiene il cor-
po piegato a sinistra dove, una fila 
sotto di lui, c’è l’uomo che l’autore 
della Recherche  definì il suo «eroe 
nella vita reale», il professore di filo-
sofia Alphonse Darlu, girato verso il 
suo allievo più brillante. 

Nelle maglie fitte della rete d’im-
magini che ci contiene più volte, re-
sterà il buco del 2020. Tra qualche 
anno verrà a mancare qualcosa, e 
nessun trucco digitale potrà sostitui-
re l’esperienza e gli effetti di quest’u-
nica rappresentazione di cui siamo 
attori mai preparati a sufficienza.

Per le generazioni precedenti, la sorpresa di 
rivedersi non riguarda l’aspetto: è il contorno, 

è l’aula, sono i vestiti a sembrare sbagliati

kA confronto
In alto: Marcel Proust (primo da 
sinistra nella seconda fila) insieme al 
professore di filosofia Alphonse 
Darlu al liceo Condorcet di Paris, 
1880; Sopra: così i ragazzi della 
Quinta I del liceo scientifico 
Leonardo da Vinci di Milano in 
assenza della foto canonica (la loro 
storia è sul sito di Repubblica Milano)

I

  

Cultura

Ci manca
la scuola
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