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LA PILONA, L’UNICA PETJA DEL 17-A
Tres anys despr6s dels atemptats de Barcelona i Cambrils, falta una politica comuna per

saber qu6 va passar i prevenir un nou atac, mentre apareix el primer llibre dels lets

Rebeca Carranco

Pilones a la Rambla de Barcelona instal.lades com a conseqii~ncia dels atemptats del 17 d’agost de 2Ol7, / ALBER~ GARCIA

L es tres boles de gelat s6n de torr6,
xocolata i nata. "Segur que no en
vols?", pregunta la jove amb el cu-

curutxo que desafia la gravetat. L’amiga,
tamb~ asseguda en una pilona, nega
amb el cap sense deixar de mirar el
m6bil. AI costat, una patella d’avis xerra
en un banc. Ells si que porten mascareta,
i seuen als m6s de dos metres reglamen-
taris d’una familia amb un nad6 que
s’agafa al coil del pare. La gent fa cua al
quiosc, per6 no tanta coma la gelateria.
Tres joves rossos, parlant en angl~s, pu-
gen, caminant amb gr~tcia, com en un
anunci. Un home passeja el gos, que olo-
ra tantes cames corn troba en el seu ca-
mi. La terrassa, mig amagada en una
cantonada, no t6 cap cadira buida.

Un dimarts qualsevol de coronavirus
la Rambla de Barcelona batega enmig de
la pand~mia. "La in~rcia d’una Rambla
normal t’ho tapa tot", diu Fermin Villar,
president de l’associaci6 Amics de la
Rambla. Fa homes tres anys, que sem-
blen una d~cada, Younes Abouyaaqoub
va entrar amb una furgoneta blanca, va
atropellar totes les persones que va po-
der i va fugir per la Boqueria. Hores des-
pr6s es va produir l’atemptat de Cam-
brils. En total, 16 persones assassinades.
"L’flnica cosa que es va traduir en lets
van set les pilones", critica Fermin.

A la Rambla es veuen nom6s posar-hi
un peu: 15 pilones de ciment, de poca
alqada, serveixen de seient ales joves del
gelat; set pilones m6s aires, methHiques,
barren el pas a qualsevol cotxe. S’hi su-
men un grup de jerseis grocs, comes
coneix els blocs de ciment de les obres,
perqu~ al carter Pelai n’hi ha. Des de117
i el 18 d’agost de 2017, Catalunya s’ha
omplert de pilones. Des de Roses fins a
Tortosa, innumerables municipis, petits
i grans, han decidit protegir els seus mer-
cats, passejos i festes on s’acumula la
gent per evitar un atropellament massiu.
Per6, qu~ m6s hem apr~s dels atemptats
terroristes que fa tres anys van cometre
un joves de Ripoll, de cinc families,
amics, germans, suposadament inte-
grats?

"La situaci6 ~s exactament la mateixa.
l~s trist, per6 6s la realitat avui dial la-
menta Mohamed El Ghaidouni, presi-
dent de la Uni6 de Comunitats Islhmi-
ques de Catalunya, una de les entitats
majorit~ries al territori. A l’espera d’una
sent~ncia, la investigaci6 policial conclou
que l’atemptat el van planejar 11 joves de
cinc families de Ripoll, amb un imam,
Abdelbaki es-Satty, que va fer de "catalit-
zador", explica la periodista Anna Teixi-
dor, autora de l’flnic llibre que s’ha escrit
fins ara del que va passar, Sense pot de
rnorir (Grup 62; DiEresis en castellh), 
que s’acaba de posar a la venda.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

76000

11474

Semanal

3393 CM² - 300%

41850 €

1-3

España

4 Junio, 2020

P.3



REPORTATGE

Despr6s de I’atemptat, segueix E1
Ghaidouni, l’Administraci6 va adme-
tre la necessitat d’implicar-se "per
poder evitar possibles atemptats,
per lluitar contra corrents extremis-
tes". Per6, tres anys despr6s, creu
que va ser "una thctica, una mena de
pedagogia del moment". "Desprfs,
l’Administraci6 no ha tornat a con-
tactar arab nosaltres per poder ira-
plantar mecanismes per lluitar con-
tra l’extremisme". El Ghadouini re-
clama una formaci6 reglada per als
prop de 200 imams que hi ha a Cata-
lunya i als gestors de les 250 comuni-
tats religioses. "Fins al moment no
hem pogut arribar a un acord ni
arab la Generalitat ni amb el ministe-
ri". I ho atribueix a una falta de "vo-
luntat politica’. Els Departament de
Justicia aHega que 6s responsabili-
tat de les comunitats islhmiques ’Tel.
lecci6 i acreditaci6" dels imams.

"La ciutat no va llegir la phgina,
lava passar sense llegir-la", analitza
Ingeborg Porcar, directora de la uni-
tat de crisi de la Universitat
Autbnoma de Barcelona (UAB). "El
dia 30 de setembre corn a molt tard
es van acabar les seqfieles de
l’atemptat, ad acta", diu, en refer~n-
cia a tot el que s’ha viscut des de
llavors. Un mes desprds del 17
d’agost, la Guhrdia Civil escorcolla
de manera simulthnia diversos edifi-
cis de la Generalitat. Onze dies des-
pr6s se celebra un referendum, de-
clarat il.legal, que la Policia Nacio-
nal i la Gub.rdia Civil intenten parar
lent servir la forqa contra els vo-
rants. A1 cap de 26 dies, el Govern de
Mariano Rajoy susp~n l’autonomia
de Catalunya aplicant l’article 155 de
la Constituci6. Vuit mesos mds tard,
el juny de 2018, se celebren eleccio-
ns, amb part dels liders del proc6s
empresonats i part fugits a B~lgica.
A l’octubre, la manifestaci6 del pri-
mer aniversari del referendum aca-
ba arab un intent d’assalt al Parla-
ment. A1 febrer de 2019, comenqa el
judicial Tribunal Suprem, i el 14
d’octubre la sent~ncia acaba amb
m6s d’una setmana de greus aldaru-
Ils a Catalunya. Desprds d’una moci6
de censura, dues eleccions generals
i una possible inhabilitaci6 del presi-
dent Quire Torra per hayer desobeit
la Junta Electoral, esclata la crisi del
coronavirus.

"No ha canviat res", s’hi suma la
periodista Anna Teixidor, sobre els
tres anys trmlscorreguts des dels
atemptats. S’ha immergit en la reali-
tat de Bipoll, ha parlat arab un cente-
nar de persones, ha repassat un su-
mari judicial ple d’interrogants i ha
viatjat al Marroc i a Bhlgica seguint
les passes de l’imam Es-Satty.

Especialista en gihadisme, Teixi-
dot no s’explica que no s’hagi avan-
qat tampoc en l’entorn m6s imme-
diat, a Ripoll, de la chl.lula terrorista.
Un municipi petit, de 10.000 habi-
tants, on la radicalitzaci6 d’un grup
de joves, amics, germans, cosins, es
va produir gaireb6 a la vista de tot-
hom. "AI minut u ja s’havia de treba-
llar tot l’entorn. Escoltar qut~ deien.
Donar-los suport. S’han fet poquissi-
rues xerrades, i per iniciativa d’algu-
na educadora, i de seguida s’ha vist
que aquest entorn tenia molta neces-
sitar d’explicar-se i parlar. Per6 ha
estat molt puntual", assenyala.

"Eren considerats persones inte-
grades a la vila, sobretot si tenim en
compte el ckecklist de la integraci6:
parlaven catalh, tenien feina, es rela-
cionaven amb altres joves aut6ctons
i feien activitats prbpies dels joves,
esportives, lfldiques, sortides noctur-
nes etc.", va definir la directora del
consorci de Benestar Social del Ripo-

Hi ha coincid~ncia
t~cita entre experts

que s’ha avan~at poc
en protocols des de

I’atemptat del 17-A a
la Rambla (costat).

Nora,s el SEM
(dreta, quan I’atac)

t~ avui procediments
fruit d’aquell succ6s

que orquestr~
Es-Satty (a baix, la

seva tomba anbnima
a Alcanar), amb uns

terroristes que
tenien al mateix

Alcanar la f~brica
d’expIosius m6s gran
d’Europa (a la dreta,
estat del solar avui).

/ s. ~,s~s~o /

"La ciutat
no va llegir
la phgina, la
vfl pflssar",
diu una
experta

ll/~s, Elisabet Ortega, davant la
comissi6 d’investigaci6 parlamentb.-
ria sobre els atemptats, que se cele-
bra des de fa dos anys, sense gaireb6
cap ressb. Els atemptats van demos-
trar que aquest "paradigma social" o
"model d’integraci6" havia "fet
aigfies": "El checklist no ha funcionat:
aquelles persones no se sentien inte-
grades". Ara, va dir, tampoc tenen els
recursos suficients per buscar les co-
ses que "uneixen m6s que
no pas aquelles queens se-

"Per a la resta del m6n
s6n terroristes i per a nosal-
tres s6n els nostres vdins, -
amics, coneguts, germans
fins i tot", va af~gir Nflria - ¯
Perpinyh, t~cnica
d’educaci6 de l’Ajunta-
ment de Ripoll, sobre l’im-
pacte dels atemptats al mu-
nicipi. Tambd va denun-
ciar que els recursos "al
llarg de l’any van dismi-
nuint i en molts casos no
arriben". Han trigat molt a
arribar els recursos, iamb
la pand~mia, la cosa ha
quedat parada", indica
Teixidor sobre Ripoll. I cri-
tica que el "petit acompan-
yament" que es vafer ales
families, al principi, "no ha
tingut condnuitat". Tam-
poc reben assist~ncia
psicol6gica personalitzada,
explica, per evitar les criti-
ques del partit xen6fob
Front Nacional de Catalun-
ya, nascut arran dels
atemptats, que va obtenir un regidor,
i de Sore Catalans, que va quedar fora
del carti~gs.

Per a la periodista, una de les
grans mancances s6n els sistemes de
prevenci6. "On s6n les estrat~gies
que no siguin policials davant d’aque-
lls que adoptin una visi6 rigorista pr~-
xima a la viol~ncia?", es pregunta.
"Qui m~s, a part dels Mossos, es dedi-
ca a la prevenci6 de l’extremisme vio-
lent a Catalunya?", va insistir, tambd

al Parlament, Moussa Bourekba, in-
vestigador i coordinador d’afers islh-
mics del Centre d’Informaci6 i Docu-
mentaci6 Internacionals a Barcelona
(CIDOB), sobre el qfiestionat Protocol
de prevenci6, detecci6 i intervenci6 de
processos de radicalitzaci6 islamista
(Proderai), impulsat pels Mossos d’Es-
quadra, que s’aplica ales aules i que
alguns titllen d’estigmatitzador.

"El Proderai posa de manifest la

incapacitat d’altres estaments de ver-
tebrar una acci6 real contra la radi-
calitzaci6", sostenen fonts policials.
"No es pot desmer~ixer l’acci6 d’algfl
perqu~ tu no facis res. Est~ malament
perqu~ ho fa la policia, per6 tu real-
merit no estb, s lent un projecte alter-
natiu integrador, amb Educaci6, amb
Treball, amb Afers Socials, amb la
DGAiA... Hi ha un discurs buit", diu.
"La feina dels temes de radicalitzaci6
esth parada, corn molta part de les

politiques catalanes", diu, rotunda, la
directora de la unitat de crisis de la
UAB. "No hi ha entitats potents que
estiguin treballant temes de radica-
litzaci6", s’hi afegeix Teixidor.

"L’agenda pflblica ara ve marcada
per altres coses", assenyalen les ma-
teixes fonts policials, sobre el fet que
no es requereixi un certificat d’ante-
cedents penals als imams, com passa
en altres pXisos, corn B~:lgica. "De la

mateixa manera que als mo-
nitors se’ls el demana, per a
ells hauria de set igual. B6
que fan classes i tracten amb
els joves", reflexiona la perio-
dista Teixidor. Porcar assen-
yala certa relaxaci6: "Ja yam
tenir el nostre atemptat. Ja
no cal seguir pensant que
passar~t o que es repeteixi. I
aix6 no sembla que sigui aixi,
perqub moltes ciutats hart re-
petit". Fonts policials tamb6
assenyalen l’afebliment d’Es-
tat Islamic, tot i que encara
es mant6 el nivell 4 d’alerta
terrorista, en una escala de .5.

Un dels pocs canvis clars,
en mat~ria policial, va ser
l’entrada al Centre d’InteHi-
g6ncia contra el Terrorisme i
el Crim Organitzat (CITCO)
dels Mossos d’Esquadra de
manera permanent, pr~via
autoritzaci6 de Ministeri de
l’Interior. Fins als atemptats,
nom6s hi anaven de convi-
dats. E1 CITCO 6s una eina
essencial per compartir
informaci6 entre els cossos
policials. "La primera vegada

que sabem alguna cosa d’Es-Satty 6s
el 19 d’agost. No teniem acc6s a la
informaci6 que podia estur radicalit-
zat. Ni sabiem de la seva relaci6 amb
un combatent a l’Iraq", lamenten, en
refer~ncia a l’algeri~ Belgacem Bellil,
amb qui va viure i que va cometre un
atac suicida a l’Iraq. Els Mossos si
que van set preguntats de manera in-
formal per un policia belga sobre si
sabien res d’Es-Satty quart va intentar
exercir en una mesquita de Diegem.
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"Perb no en sabiem res", insisteixen.
Els serveis d’emerg~ncia s6n els

que m6s hart extret conclusions i ban
aplicat canvis arran dels atemptats.
"S’ha consolidat la figura d’interlo-
cuci6 v~lida arab la testa de cossos
d’emerg~ncies. Aixb ens permet de-
terminar molt de pressa els punts se-
guts per iniciar el rescat de manera
tamb6 segura", explica el doctor Jor-
ge Morales, cap territorial del Siste-
ma d’Emerg~ncies M~diques (SEM) 
Barcelona. La in~rcia, diu, 6s sempre
"arribar i atendre", perb aixb pot pro-
vocar problemes per "acordonar la
zona" i, alhora, generar una situaci6
"d’inseguretat en general" davant de
possibles rbpliques en un atemptat.

E1 SEM ha canviat diversos proto-
cols, per fle×ibilitzar-los. "Per exem-
pie, en un accident de tren hem arri-
bat a fer servir un comboi com un
hospital de campanya". Tamb6, des
del 17-A, les persones que treballen

en un incident d’aquesta mena "pas-
sen per un psicbleg d’emerg~ncies".
S’ha dotat d’emissores i equips
d’autoprotecci6 tots els efectius del
SEM a Barcelona, i s’est~ estenent
als de la resta de Catalunya. En
l’analisi, "essencial", repeteix Mora-
les, tamb6 van concloure coses positi-
ves: l’~xit m~dic del 17-A va ser "la
capacitat de decisi6 dels comanda-
merits in situ i distribuir la gent de
manera que els hospitals els van po-
der absorbir". Van atendre m6s de
120 persones. Tamb6 el 112 ha millo-
rat protocols tecnolbgics per rebre
les trucades.

"l~s una qtiesti6 estrat~gica, on
s’haurien d’implicar diverses admi-
nistracions: universitats, Justicia,
Afers Religiosos, Immigraci6, Presi-
d~ncia...", resumeix El Ghaidouni, de
la Uni6 de Comunitats Islhmiques de
Catalunya. Des dels atemptats, diu,
el 80% de les comunitats graven les

preghries del divendres. Alhora, de-
mana que no s’envii’n els oratoris als
poligons industrials. "Cal crear un
grup consultor capaq d’analitzar i
elaborar informes, i que desprEs el
Govern ho converteixi en politiques
pfibliques", va demanar a la
comissi6 d’investigaci6 dels
atemptats Joan Antoni Mell6n,
catedr~.tic de Ci~ncies Politiques i de
l’Administraci6 de la Universitat de
Barcelona (UB) i especialista 
radicalitzaci6. "El president Pujol, ja
des del primer mandat, em deia: ’Fa-
rem una escola d’imams catalans’.
Encara l’espero", va afegir Dolors
Bramon, professora emerita d’estu-
dis ~trabs i isl~.mics de la UB. Villa
segueix reclamant un protocol per
als comerciants de la Rambla, que
creu que es "va taRtar en fals". Posa
coma exemple un amic florista, que
treballa a la zona: "Cada cop que sent
un soroll, tremola".

La Uni6 de
Comunitats
Islhmiques
critica
la falta
de formaci6
reglada per
als imams

La Rambla,
#mes segura

L’Ajuntament de Barcelonat6 sobre la taula un am-
bici6s pla per reformar la Ram-
bla, un dels passejos mrs turis-
tics de la ciutat, per on passa
una mitjana de 300.000 perso-
nes al dia. Des dels atemptats,
esta blindada per pilones que
eviten que qualsevol cotxe hi pu-
gui passar. Ara, per la reforma,
s’ha constituit una comissi6 t~c-
nica en qu~ participen Urbanis-
me, els Mossos d’Esquadra i la
Gu~trdia Urbana de Barcelona.
La intenci6 6s que la remodela-
ci6 compti amb el criteri dels
cossos de seguretat.

La recomanaci6 policial, amb
la supervisi6 de la Comissaria
General d’Informaci6 dels Mos-
sos, dedicada als temes de terro-
risme, 6s que les pilones que
s’instal-lin a la Rambla siguin de
90 centimetres, segons indi-
quen fonts municipals. D’aques-
ta manera, les persones podran
veure l’obstacle sense ensope-
gar-hi, i s’evitarb, l’entrada de
qualsevol vehicle. El coronavi-
rus ha deixat, per6, les obres sus-
peses. Els plans inicials comp-
t~.ven a aprovar la reforma a la
primavera. Ara els c~lculs muni-
cipals m6s optimistes apunten
al setembre per a l’aprovaci6 del
projecte inicial, i al gener de
2021 per a l’inici d’una reforma
que ha de durar sis anys.

Fonts municipals recorden
que, a m4s de la Rambla, arran
dels atemptats es va col.locar
mobiliari per impedir el pas dels
vehicles a la zona de la Catedral
de Barcelona, de la Sagrada Fa-
milia i tamb6 del Portal de l’An-
gel, entre altres llocs turistics.
"Sempre amb l’objectiu de preve-
nir incidents i, alhora, de no alte-
rat els usos habituals de car-
rers, places i passejos munici-
pals", apunten. Els Mossos d’Es-
quadra mantenen els punts
est~ttics de control policial del
pla antiterrorista que es va acti-
vat ja abans dels atemptats de
17 d’agost.
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Emergència sanitària Els noms que hem de recordar

AsunciónDomingoRoyuela
iVirgilioSáezDomingohan
estat casats més de 60 anys.
Dues vides senzilles, el pa-
radigmademoltsespanyols.
Tots dos eren de Zafrilla,

un petit poble de la provín-
cia de Conca. L’Espanya
buida o buidada. Eren
800 habitants després de la
GuerraCivil iavuinopassen
dels seixanta, explica el seu
fill Virgilio. Bona part dels
migrants van agafar la car-
retera de Barcelona; d’al-
tres, la carretera de Valèn-
cia, i uns quants van optar
per lacarreteradeMadrid.
En el cas d’aquesta pare-

lla, ella vavenir abansaBar-
celonaquanambtot just13o
14 anys va anar fins al barri
de la Torrassa, a l’Hospita-
let, per cuidar els cosins; els
seus oncles tenien un co-
merç d’alimentació i neces-
sitaven que algú els cuidés
lescriatures.
En Virgilio va emigrar a

Barcelonaperbuscarfeinaa
26 anys. Va retrobar aquella
noia del seu poble i un any
més tard es van casar. Ella
en tenia 22. Ell va començar
a treballaraTelefónica i–de
manera gradual– no va tre-
ballarencapaltre lloc.
Va tenir destinacions di-

verses, com ara Barcelona,
Vitòria, Manresa i Girona;
en aquesta ciutat, on vaper-
dre una filla, és on més
temps van residir, perquè
Virgilio Sáez hi va ser
responsable de la xarxa ex-
terior.
Allàesva jubilar.

.

Asunción
Domingo Royuela
i Virgilio Sáez

Domingo

85 i 90 anys
Barcelona
Jubilats

Lluint les sevesgorres i la sevaca-
pacitat d’inventiva,Miquel Àngel
Vaquer va donar, juntament als
seus germans, un nou impuls al
celler familiar, va lluitar per treu-
re el vermut de la letargia i va dis-
senyar noves estètiques per a la
marca i les ceràmiques que idea-
va.Totaixòenpocsanys:unacar-
rera truncada el 31 de març, amb
36 anys, a causa de la Covid-19.
CasaMariol és un celler famili-

ar fundat pels avis dels germans
Marta, JosepMaria i Miquel Àn-
gel (el petit dels tres). L’avi va
morir prematurament i els pares
d’ells es van fer càrrec de l’em-
presa, que ara dirigeix aquesta
tercera generació.
Miquel Àngel va néixer a Batea

(Terra Alta), on hi ha el celler, fa
36 anys. Va estudiar Comunica-
ció Audiovisual a la Univeritat
Ramon Llull i durant uns anys va
treballar coma guionista per a di-
verses productores de rellevàn-
cia, com ara Mediapro, Endemol
o El Terrat.
Tot i això, al seu ofici de perio-

dista hi va unir el de sommelier,
bodeguer i empresari, i l’any
2007 va tornar a la casa familiar
per ajudar en lamodernitzacióde
Casa Mariol, a Batea. Va promo-
cionar el cultiu de varietats de ra-
ïmquenoeren lesprincipals de la
zona i també va propiciar l’elabo-
ració de vins amb una sola varie-
tat.
“Era un innovador”, explica la

seva família. Per exemple, en el
disseny, ja que va dotar la marca
d’unes etiquetes modernes i dife-
rents, que van tenir una gran aco-
llida malgrat la seva estètica ar-

riscada. Una vegada va declarar
en una entrevista que “no vull
vendre per vendre. No m’agrada
la gratuïtat de les coses”.
Era una persona inquieta, que

no es limitava a un camp. Així, li
agradava el disseny i la ceràmica i
va unir les dues aficions per cre-
ar, juntament ambRitaLugli, una
col·leccióde tassesde sake.Amés
amés, es va dedicar a dur a terme
càterings creatius a fi d’unir gas-
tronomia i marques, i en aquest
àmbit va col·laborar amb firmes

de prestigi reconegut com Her-
més, Carolina Herrera oMango.
En la seva estètica personal

destacava l’ús de gorres, que li
donaven un aire modern, per bé
que això no volia dir que rene-
gués de les tradicions de la seva
terra i la seva família. Un dels
seus afanys va ser tornar a posar
en voga el consum del vermut,
una beguda que havia caigut en
cert desús amb el temps i que ara
torna a ser habitual en els aperi-
tius. Per això no es va limitar a la

seva tasca d’emprenedor, sinó
que va coescriure un llibre sobre
aquest derivat del vi, titulat Teo-
ria i pràctica del vermut, publicat
l’any 2015. La seva gosadia el va
portar que aquesta beguda viat-
gés fins a Nova York, on la va vo-
ler posar demoda.
Les seves inquietuds literàries

el van dur a escriure un altre lli-
bre, titulatEl taco, enquèassocia-
vaunrelat curt a cadaundelsdies
de l’any; un volum que, precisa-
ment, tenia 365 pàgines i que va
aparèixer l’any passat.
El 23 de març enMiquel Àngel

va sentir els símptomes de la Co-
vid-19 i el 24 li van fer la prova,
que va donar resultat positiu. Li
van prescriure la medicació i li
van aconsellar que es confinés a
casa, malgrat que a mesura que
passaven els dies va empitjorar i
va ser traslladat a l’hospital de
Reus, on vamorir el dia 31.
La Marta i en Josep Maria, els

seus germans, continuen al cap-
davant de Casa Mariol, però ara
sense ell. La tercera generació
continua entossudida a donar un
nouaireal celler, ambelsvinsque
recreen i amb un producte que es
distingeix, segons diverses webs
del món del vi, per unir qualitat
amb uns preus ajustats, i també
per una imatge i una estètica au-
daç imaginada fa onze anys per
aquesta persona polifacètica que
va ser, en pocs anys, guionista,
sommelier, empresari i emprene-
dor d’aventures diverses, en què
sempre va voler conjugar les tra-
dicions de les tres generacions
Vaquer amb la modernitat més
llançada.

Tradició imodernitat del vi

.

MIQUEL ÀNGEL
VAQUER

36 anys
Batea

Empresari

“Els meus pares han per-
tangut a la generació que
s’hadedicat a treballar i cui-
dar la família”, explica en
Virgilio recordant-los.
En tot cas, no van deixar

d’anar a Zafrilla durant les
vacances, en especial per la
festamajor, dedicada a Sant
Agustí, ni de viatjar amb un
grup de treballadors de Te-
lefónica.El fill destaca el re-
cord que van guardar de
l’estada que van fer a Anda-
lusia.
El matrimoni va morir

ambtotjustdotzediesdedi-
ferència, i en aquest viatge
ella també es va avançar:

l’Asunción va morir a l’en-
trada de primavera, el 21 de
març, a 85 anys, i enVirgilio
el2d’abril, amb90.
Des del 5 de març s’esta-

ven a la mateixa habitació
d’una residència del Gui-
nardó, que el dia 13 va que-
dar aïllada per la virulència
de la malaltia. El seu fill
Virgilio ha pogut recollir
aquesta setmana les cen-
dres de tots dos. Ara espera
la fi definitiva del confi-
nament per portar-los a Gi-
rona, celebrar un enterra-
ment bonic i dipositar les
restes amb les de la seva
filla. /IgnacioOrovio

DeConcaaBarcelona

Vicente Imbroda va desen-
volupar la seva activitat
professional incloent-hi di-
verses facetes. Va estudiar
Ciències Econòmiques a la
UniversitatdeMàlaga, com
a alumne de la setena pro-
moció.Desdel’any2013era
membre del Consell Asses-
sordePremsaMalaguenya.
VamoriralcentreVithasde
la Costa del Sol a conse-
qüència d’una pneumònia
provocada pel coronavirus.
Imbroda havia nascut a
Melilla i era cosí de Javier
Imbroda, antic selecciona-
dor espanyol de bàsquet i
actual consellerd’Educació
de la Junta d’Andalusia. La
seva experiència professio-
nal el va portar a centrar-se
en el món de l’auditoria i la
consultoria financera. Va
treballaraArthurAndersen
i després a Deloitte, com a
soci director. Va ser vocal
del consell territorial de
MapfreaAndalusiaentreel
1984 i el 2014 imembre del
consell social de la Univer-
sitat de Màlaga. Estava ca-
sat i tenia tres fills.
Bregat en la filosofia de

l’esforç, Imbroda assenya-

lava en una entrevista que
els joves no podien buscar
seguretats, sinó que havien
demantenirunasanatensió
perdonarelmillordesima-
teixos, i acabava dient que
perdonarelmillordenosal-
tresenqualsevolàmbitdela
vida, tant en la professional
com en la vida social o de
parella, era necessari man-
tenir aquesta sana tensió
quecadadiaensfaunamica
millors. /AdolfoS.Ruiz

Undefensor de
la tensió sana

Vicente Imbroda

66 anys
Màlaga

Economista
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Vuit museus i espais artís-
tics de titularitat munici-
pal de Barcelona trenca-
ran avui el silenci del confi-
nament. Són El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria,
el castell de Montjuïc, el
Monestir de Pedralbes, el
Museu d’Història, el Mu-
seu Etnològic i de Cultures
del Món, el Museu Marès,
el Museu del Disseny i l’Ar-
xiu Fotogràfic. Tots ho fa-
ran en unes condicions es-

pecials, d’horaris i tarifes.
De dimarts a divendres
obriran a les tardes (de
15.00 a 21.00 h); dissab-
tes, de 10.00 a 19.00 h i
diumenges, de 10.00 a
20.00 h. Fins al 30 de juny,
s’aplicarà una reducció del
50% en el preu de l’entra-
da.

Tot i que la idea inicial
dels museus de la capital
catalana era reprendre
l’activitat tots junts el ma-
teix dia, la setmana passa-
da es va estripar l’acord
(cosa que ha decebut a
molts) i els equipaments
van començar a anunciar
la seva tornada al marge de
la resta. El primer gran
museu a desmarcar-se va
ser el Museu d’Art Con-

temporani (Macba), que
ha fixat la seva reobertura
per demà. El mateix dia
que ha escollit la Fundació
Foto Colectania.

No està previst que
aquesta setmana es reacti-
vi cap més museu barcelo-
ní, però l’estratègia comu-
nicativa està sent tan caò-
tica i contradictòria que no
es pot descartar res. El
gros principal dels equipa-
ments s’han reservat per a
la setmana que ve. El Mu-
seu de la Música, la Virrei-
na Centre de la Imatge, la
Capella i el centre d’art
contemporani de la Fabra i
Coats, per al dia 9; el Mu-
seu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC), per al 10,
i el Centre de Cultura Con-

temporània de Barcelona
(CCCB) i la Fundació Vila
Casas (tots els seus espais,
tant els barcelonins com
els empordanesos), per al
12. Encara no han concre-
tat el seu dia el Museu Pi-
casso i les fundacions Miró
i Tàpies, però no tardaran
a fer-lo públic.

El Museu d’Arqueologia

de Catalunya (MAC) té un
calendari diferent per a les
seves cinc seus, però amb
una campanya de promo-
ció unificada: l’accés serà
gratuït fins al 28 de juny.
Avui reobren Empúries,
Ullastret i Olèrdola. Di-
jous, Girona, aquí sí que
coordinament amb tots els
museus de la ciutat. I la seu

central del MAC a Barcelo-
na, el 12.

Com a Girona, els mu-
seus de Lleida (tots els de
la ciutat i pràcticament tos
els de la demarcació) tam-
bé s’han posat d’acord per
donar una imatge de força
i unitat a la ciutadania
amb una reobertura pac-
tada aquest dissabte. ■

a El Macba i la
Fundació Foto
Colectania, preparats
per demà dimecres

M. Palau
BARCELONA

El Born i el Monestir de
Pedralbes obren avui

Tornar a El Born més de dos mesos i mig després ■ JOSEP LOSADA
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lona, el mateix riu l’hi pren”, co-
menta Riera. Precisament, a
l’àrea nord-est de la ciutat es van
emprendre els primers intents de
construir una escullera al segle
XV, i en aquesta zona es va aixe-
car un espigó a finals del segle
XVI. L’estudi, publicat recent-
ment a la revistaRodis, especialit-
zada en arqueologia medieval,
s’emmarca en els projectes Pla
Bàrcino i Paleo Bàrcino. El port
medieval de Barcelona ara és
menys desconegut.

Un nou estudi documenta i
localitza les antigues zones
portuàries de la ciutat de
Barcelona durant l’èpocamedieval

Desenterrat
elvellport
JESÚS SANCHO
Barcelona

LarelaciódeBarcelona
amb el mar és estreta
des de la seva funda-
ció, tot i que encara hi
ha molta història per

descobrir sobre els canvis del seu
front litoral. Un estudi recent
aporta noves dades de l’evolució
marítima de la ciutat i ha permès
localitzar les zones portuàries
que els vaixells haurien utilitzat
per fondejar a prop de la capital
catalanadurant l’èpocamedieval.
Les recerques apunten que

aquestes àrees estaven protegi-
desde l’onatgeperbarresdesorra
formades naturalment, conegu-
des com a tavernes a l’edat mitja-
na, fins que es van construir les
estructures portuàries als segles
XV i XVI. Demoment el límit es-
tudiat inclou la part del Besòs, i
aquesta zona portuària a l’època
medieval s’estendria des de laVia
Laietana (a l’altura de l’edifici de
Correos) fins a l’antiga riera
d’Horta, l’actual rambla Prim, i

traçaria una línia de costa aproxi-
madament al voltant del que avui
dia és el carrerPere IV.Concreta-
ment, s’han identificat dues grans
àrees per als vaixells, una de més
propera aBarcelona, al barri de la
Ribera, i una altra de més llunya-
na, alPoblenou.L’estudi assenya-
la que aquestes àrees protegides
haurienestat prouprofundes, en-
tre cinc i set metres sota el nivell
del mar, per ancorar les antigues
embarcacions almenysdurant set
o vuit segles, entre l’antiguitat
tardana i labaixaedatmitjana.Els
resultats s’han extret a partir de
l’anàlisi dels sediments que s’han
trobat en sondejos geològics i in-
tervencions arqueològiques.
“La tradició historiogràfica ha-

via comentat que Barcelona a
l’èpocamedieval tenia un front li-
toral molt obert al mar i cap zona
estrictamentportuària.Tot i això,
n’hem pogut documentar la con-
figuració i hem confirmat que sí
que hi havia unes zones portuàri-
es més protegides de la força del
mar”, apunta SantiagoRiera, pro-
fessordeldepartamentdePrehis-
tòria iArqueologiade laUniversi-
tat deBarcelona (UB), undels au-
tors de l’estudi juntament amb
Carme Miró, arqueòloga respon-
sable del pla Bàrcino del Servei
Municipal d’Arqueologia de
l’Ajuntament de Barcelona, i Ra-
mon Julià, també professor del
departament de Prehistòria i Ar-
queologia de la UB. “Barcelona
des de la seva fundació ha estat
una ciutat marítima i un enclava-
ment comercial potent. Era un
disbarat que en aquesta època no
hi hagués un port; encara que no
en fosundeconstruït enús, sí que
existien unes zones portuàries”,
destacaMiró.
I com era, aquest front litoral

de la ciutat en aquell període? El
Besòs i la dinàmica marina van
formar unes zones protegides: el
riu dipositava sorres que l’onatge

HISTÒRIA

ÀLEX GARCIA

L’àrea portuària a
l’edatmitjana
s’estenia des de
l’actual Via Laietana
fins a la rambla Prim

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA (AHCB)

no podia llançar directament al
mar, i per això es van acabar for-
mant unes barreres sorrenques.
Eren més o menys paral·leles a la
costa, aproximadament a un qui-
lòmetre de distància.
Al final el mateix riu Besòs va

eliminar aquestes àrees portuàri-
es al llargdel segleXV. “Hihauna
aportació de sediments tanbrutal
del Besòs que fa malbé la zona
d’ancoratge a una velocitat sor-
prenent, en uns 50 o 70 anys. El
que el Besòs havia donat a Barce-

M È T O D E D ’A N À L I S I

L’estudi s’ha desenvo-
lupat amb documentació
històrica i cartogràfica,
intervencions arqueolò-
giques, l’accés a més de
200 informes geotècnics
facilitats per empreses
i per l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalu-
nya, així com una dotze-
na de sondejos propis.
Tot això ha permès
analitzar i datar el
contingut dels sedi-
ments.

Una dotzena de
sondejos geològics

Enclavament
marítim. A la foto
superior, el front
litoral de la ciutat on

es localitzaria la zona
portuàriamedieval, i
a sota, un gravat del
port del segle XVII

BATEC CIUTADÀ

PINEDA DE MAR L’Ajunt-
ament de Pineda deMar con-
trolarà l’aforament i les distàn-
cies de seguretat a les platges
mitjançant uns drons que, amb
un programa d’intel·ligència
artificial, creen uns algoritmes
que informen de la quantitat
de persones que hi ha. A Cale-
lla es detectarà el nombre de
banyistes a través de la xarxa
wifi municipal i s’enviarà l’avís
a la policia local. /FedeCedó

Intel·ligència
artificial i drons per
vigilar les platges

Detingut un lladre
que escalava per
les façanes dels pisos
BARCELONA ElsMossosvan
informarahirde ladetenció
d’un jovede 19anys acusatde
robar endospisosde l’Eixam-
ple als quals va accedirperuna
finestradesprésd’escalarper la
façanadels immobles.Els ro-
batoris vanpassar el 28demaig
al carrerCastillejos, onvaagre-
dirunpropietari, i a laGran
Via.ElsMossos investiguen la
relacióquepugui tenir amb
altres robatoris. /Redacció

Horta tindràmés
habitatge públic i
un equipament nou

Els barcelonins,
molt preocupats
per l’economia

BARCELONA El barri de Sant
Genís dels Agudells, al distric-
te d’Horta-Guinardó, tindrà
25 habitatges públics més
i un nou equipament de barri.
Segons van explicar ahir fonts
municipals, això és possible
perquè l’Ajuntament ha im-
pulsat una modificació del Pla
General Metropolità per reor-
denar l’àmbit delimitat pels
carrers Sinaí, Natzaret i
Samaria. / Redacció

BARCELONA La crisi econò-
mica a causa de la pandèmia
es referma com el principal
problema per resoldre, segons
reflecteixen les últimes dades
de l’enquesta que a l’abril va
posar enmarxa l’OficinaMu-
nicipal de Dades i que segueix
com els ciutadans de la capital
catalana estan vivint la pandè-
mia. Un 86% continuen estant
molt o bastant preocupats per
l’actual situació. / Redacció

La policia rescata
un jove que va
caure en un pou
ALCANAR ElsMossos i lapoli-
cia locald’Alcanarvanrescatar
dijousun jovede18anysdesprés
decaureaccidentalmentenun
poud’una fincasituadaal costat
de l’N-340.ElsMossosvan
explicarahira travésd’unco-
municatqueel jovevaaconse-
guir frenar lacaiguda iesva
quedaradeumetresde la super-
fície, a lameitatdelpou.El seu
pare,queeraambell, va serqui
vadonar l’avís. /Redacció
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Trobats dos fragments delmític
meteorit deBarcelona del 1704

PATRIMONI

BARCELONA Redacció

“Pe[d]ra [que ca]ygué d’un [...] [...]
u es [...]en [...]y 1704”. Aquesta lle-
genda enigmàtica trobada dins
d’un sobre que contenia una eti-
queta incompleta imigesborrada,
ficada al seu torn en un flascó de
vidre, ha permès identificar dos
fragments de roca, de 50 i
34 gramsrespectivament,comles
restesdelmíticmeteoritdeBarce-
lona. La revista Meteoritics and
Planetary Science ha donat a co-
nèixer la descoberta dels vestigis
d’aquell fenomen que es remunta
a l’any 1704. Havien passat des-
apercebuts durant tres segles en-
tre les col·leccions fascinants del
gabinetdecuriositatsde la família
Salvador.
L’article publicat a la revista ci-

entífica recopila una vintena de
documents històrics que no no-
més deixen constància de la cai-
guda del meteorit, sinó que testi-

monienl’origendivíques’atribuïa
als meteorits a començament del
segle XVIII. L’estudi s’ha dut a
terme a la Universitat Politècnica
de Catalunya -Barcelona Tech
(UPC) i alMuseu deCiènciesNa-
turals de Barcelona a través d’un
projecte d’investigació de la sec-
ció de Ciències i Tecnologia de
l’Institut d’EstudisCatalans.
El dia de Nadal del 1704, a les

cincde la tarda,unaboladefoces-
trident es va precipitar sobre la
Terra i va provocar molta alarma

entre la població. El conegut com
ameteorit de Barcelona es va po-
derobservardesdeMarsellafinsa
la capital catalana i, segons diver-
sos testimonis, va caure prop de
Terrassa.Finsavuiescreiaqueno
sen’haviaconservat cap fragment
El fet que s’albirés el dia deNa-

dal i durant la guerradeSuccessió
va donar peu a tota mena d’augu-
ris i supersticions.Elsdosbàndols
enfrontats van fer servir el senyal
del cel amb finalitats propagan-
dístiques. Els partidaris de l’arxi-

ducCarles d’Àustria ho van inter-
pretarcomunsenyaldeDéuenfa-
vor seu, mentre que els seus
adversaris, els partidaris de Fe-
lip V, ho van considerar una ad-
vertència als catalans per la usur-
pacióde laCasad’Àustria.
L’estudi revela que els dos frag-

mentscorresponenaunacondrita
ordinària. D’aquest fet es dedueix
que elmeteorit formava part d’un
asteroide primitiu procedent de
l’espai situat entre les òrbites de
Mart i Júpiter. El de Barcelona és

el setè meteorit més antic que es
conserva al món i el tercer més
antic aEuropa.
Els autors han comparat aques-

tes restes amb les dels quatreme-
teorits que se sapquehancaigut o
que s’han trobat a Catalunya: els
deNulles (Alt Camp) el 1851 i Ca-
nyelles (Garraf)el 1861, ielsquees
van trobar a Girona el 1899 i el
Garraf el 1905. L’estudi conclou
quecapd’aquests fragmentsnoes
pot confondre amb el meteorit
del 1704.
El nom de la família Salvador

estàestretament lligata lahistòria

de les ciències naturals a Barcelo-
na.Es tractad’unabrillantnissaga
d’apotecaris i botànics que des de
començaments del segle XVIII i
finsamitjansdelXIXvancrearun
biblioteca i col·leccions científi-
quesmolt diverses, amésdeman-
tenir un gabinet de curiositats a la
rebotigade l’apotecaria del carrer
Ample.
L’Institut Botànic deBarcelona

conserva tot el mobiliari, prestat-
geries, una biblioteca ambmés de
1.500volums,unherbaridegaire-
bé 5.000 plecs, 14.000 espèci-
mensdels regnes animal, vegetal i
mineral, comtambédiarisdeviat-
ge i nombrosa correspondència
científica.

UPC

Els fragments i una il·lustració del meteorit datada el 1717

Les restes s’han
trobat en un flascó
procedent de
les col·leccions del
gabinet de curiositats
de la família Salvador La caiguda del

cos celeste es va
interpretar com
un senyal diví en
la guerra de Successió

À
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JOSEP MARIA DE LLOBET

33 84 grams  8 Els meteorits, el seu flascó i la seva etiqueta.

La UPC certifica  que dues condrites del Gabinet de les Curiositats són les pedres 
que el Nadal del 1704, enmig de la guerra de Successió, van caure a Terrassa

Un meteorit molt Borbó

UN RAIG DE FOC I TRONS

CARLES COLS 
BARCELONA

Que a les cinc de la tarda del Na-
dal de 1704, mitja hora abans 
que es pongués el sol, un meteo-
rit va caure a Terrassa se sabia 
amb certesa perquè l’esfereïdor 
espectacle de foc i trons que va 
desencadenar aquest fenomen 
va ser profusament documentat 
en la seva època. 

Que al Gabinet de les Curiosi-
tats de la família Salvador, dins 
d’un flascó mal etiquetat, hi ha-
via dos minúsculs fragments de 
condrita espacial se sap només 
des de fa mitja dotzena d’anys, ja 
que els fons d’aquesta col·lecció, 
lloc d’obligada visita entre el 
1616 i el 1854, són tan oceànics 
que de tant en tant encara donen 
sonades sorpreses. 

Ara, un estudi de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya ha 
certificat que, efectivament, 
aquests 84 grams de meteorit 
són els responsables d’aquell 
monumental ensurt de 1704 
que, en meitat de la baralla mun-
dial que enfrontava les potències 
europees per la successió al tron 
d’Espanya, va ser pres com una 
intercessió de Deú mateix en 
una disputa terrenal. Cada bàn-
dol ho va interpretar segons més 
li convenia. La contesa, per aquí, 

es va decantar com se sap en fa-
vor de Felip V. La monarquia bor-
bònica, es podria dir que des del 
simbòlic, va començar amb una 
pedrada. Quin presagi. 

La raó que aquells fragments 
de meteorit s’estampessin al cos-
tat d’una masia de Terrassa no 
té, òbviament, res de diví. El seu 
origen és una d’aquestes fortuï-
tes caramboles que es produei-
xen en aquest cinturó de roques 
que orbiten entre Mart i Júpiter. 
Quan xoquen com si fossin boles 
de billar, surten disparades i, el 
que ja és un euromilió sideral, 
acaben a Terrassa, en una època 
fervorosament religiosa, un dia 
de Nadal i enmig d’una guerra 
successòria. 

Les descripcions sobre els fets 
no deixen marge per al dubte. Va 
causar commoció. A les Rúbri-
ques de Bruniquer (una cosa així 
com el quadern de bitàcola de 
Barcelona entre 1249 i 1714) apa-
reix una referència: «A la tarda, el 
cel estava serè i sense núvols. De 
sobte hi va haver un esclat molt 
brillant,segons testimonis confi-
ables, del mar. Algunes persones 
ho van dir, tenia forma de barra o 
de raig de foc, i d’altres van afir-
mar que era com un globus amb 
cua. Es va obrir i va formar tres 
núvols molt blancs que van estar 

33 Curiositats espacials  8 Els meteorits del Gabinet de les Curiositats, al mig, entre altres objectes de la col·lecció.

JOSEP MARIA DE LLOBET

a la regió celestial més de mitja 
hora. Després d’aquest incendi, 
sona com un foc d’artilleria i des-
prés es va sentir molt foc de 
mosquet aproximadament el 
temps que es tarda a dir tres cre-
dos. Que Déu ens miri amb mise-
ricòrdia i ens concedeixi la seva 
gràcia. Amén». 

Les dues valuoses pedres van 
ser recollides immediatament. 
Això ho considera inqüestiona-
ble Marc Campeny, responsable 
de la col·lecció de minerals del 
Museu de Ciències Naturals. 
Aquest tipus de materials, diu, 
alteren la seva composició veloç-
ment exposats a un còctel d’at-
mosfera i llum solar. Sembla evi-
dent que entre l’impacte del me-
teorit i la seva arribada al Gabi-
net de les Curiositats, que en 
una rebotiga del carrer Ample 
va estar obert al públic entre 
1616 i 1854, va passar poc 
temps. No té per què estranyar. 
La saga dels Salvador i el seu sin-
gular museu (el primer de la ciu-
tat, en certa manera) llavors tras-
passava fronteres. 

Meteorits i unicorns 
Bona part dels guanys que els Sal-
vador, apotecaris d’ofici, obteni-
en els dedicaven a augmentar la 
seva col·lecció de plantes, ani-
mals dissecats, minerals i, això 
creien ells, exotismes mítics, 
com una banya d’unicorn. Al-
menys així consta en el registre 
d’entrada de 1723. Se suposa que 
va arribar en un barco procedent 
de Gènova, però aquesta relíquia, 
llàstima, mai s’ha trobat entre les 
14.000 peces de la col·lecció. 

Aquell protomuseu va tancar 
les portes el 1854, però la col·lec-
ció no es va disgregar. Es va em-
magatzemar en una masia del 
Penedès, fins i tot amb el mobilia-
ri que l’acompanyava, de manera 
que el que al seu dia va ser aquell 
Gabinet de les Curiositats va po-
der ser recreat el 1914 a l’Institut 
Botànic de Montjuïc. 

El cas és que el desembre del 
1704 o, com a molt tard, el gener 
del 1705, algú de Terrassa va viat-
jar a Barcelona amb aquell tresor 
i va fer el seu particular agost. 

L’etiqueta que els Salvador 
van posar al flascó va perdre part 
de la seva tinta amb el pas dels 
anys, però, per fortuna, la part 
inicial i final del text era mínima-
ment llegible quan el 2014 es tre-
ballava en la classificació de la 
col·lecció. Eren pedres caigudes 
del cel el 1704. L’any era el més 
clar. El que ara s’ha fet al labora-
tori de mineralogia és descartar 
qualsevol possible confusió i cer-
tificar que no són porcions d’al-
tres meteorits trobats a Catalu-
nya, com el que es va estavellar a 
Nulles (Alt Camp) el 1851. Fet ai-
xò, per als podis queda llavors la 
constatació que és el tercer mete-
orit més ancià dels datats a Euro-
pa i setè del món. H

JOSEP SOLARA (1705)

33 La veu de Déu  8 Gravat del 1705 sobre el Nadal del 1704.
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1921, un any únic

El Ranchito, empresa d’efectes vi-
suals amb un quart de segle 
d’història a l’esquena, es mereix 
un carrer a Barcelona. D’opcions 
de descavalcar del nomenclàtor 
algun heroi inapropiat n’hi ha 
en abundància. Queda promès 
per després un suggeriment. Car-
rer d’El Ranchito número tal o 
tal seria una formidable adreça 
postal i a més, l’empresa se la me-
reixeria no només per la llarguís-
sima llista de premis Goya, Gau-
dí i Visual Effects Society (aquests 
últims, una cosa així com les es-
trelles Michelin d’aquesta secto-
rial cinematogràfica), sinó per 
l’impagable treball que va realit-
zar per recrear la Barcelona de 
1921 a La sombra de la ley, pel·lícu-
la dirigida per Dani de la Torre el 
2018 i estrenada a Netflix. És un 
formidable viatge en el temps a 
una època que va ser esborrada 
dels llibres d’història de les gene-
racions que van anar a les escoles 
del franquisme i de les de, com a 
mínim, la primera dècada de la 
democràcia. Ens van robar 1921 i 
els anys immediatament anteri-

ors i posteriors. Vist així, ¿mereix 
o no un carrer qui amb el seu ofi-
ci va ajudar a resoldre aquest 
gran furt? 

El 1921 no va ser un any qual-
sevol a Espanya i, menys encara, 
a Barcelona, llavors una ciutat vi-
olenta com Chicago, desinhibida 
com Berlín i anarquista com cap 
altra. Vet aquí una recapitulació 
molt telegràfica d’aquell pande-
mònium. El pistolerisme va po-
sar fi aquell any a més de 100 vi-
des als carrers de Barcelona. L’al-
calde Antonio Martínez Domingo 
va sortir indemne d’un atemp-
tat al carrer de Jaume I. Menys 
sort va tenir a Madrid, quan tor-
nava a casa, el president del Go-

vern, Eduardo Dato, ja que va ser 
mortalment metrallat des d’una 
moto amb sidecar per tres anar-
quistes que, no sense raó, l’acu-
saven d’haver posat al capda-
vant del Govern Civil al més cru-
el dels governadors civils que hi 
ha hagut a Barcelona, Severiano 
Martínez Anido, un malànima a 

qui s’atribueix la patent de la 
llei de fugues, o sigui, fotre-li un 
tret al detingut i dir després que 
s’escapava. El 1921 era també el 
de la Barcelona de la luxúria, del 
llegendari bordell del carrer de 
l’Arc del Teatre, Madame Petit, 
llar del primer bidet d’Espanya, 
i també l’any d’aquestes projec-
cions clan destines que s’organit-
zaven per veure les pel·lícules 
pornogràfiques que Alfons XIII 
va encarregar els germans Baños 
per sadollar la seva borbònica 
gana sexual. 

Però aquest telegrama resul-
taria inacceptablement incom-
plet sense una referència més, 
fonamental en la història d’Es-

El Ranchito, taller de meravelles digitals, es mereix un carrer per la seva Barcelona de cine
panya, el desastre d’Annual, un 
tabú als llibres de text escolar de 
diverses generacions. Per la im-
perícia militar de la cúpula de 
l’Exèrcit, que aquarterava tro-
pes al nord de l’Àfrica amb mu-
nició per resistir només un dia i 
aigua per a cap, van morir en 
una caòtica retirada en pocs dies 
més de 13.636 soldats mal ar-
mats i pitjor calçats.  

El tinent coronel Custer, cul-
pable del Pearl Harbour vuitcen-
tista dels EUA, era el Sun Tzu en 
persona si se’l compara amb el 
general Silvestre, que al crit de 
«fugiu, fugiu, que ve el coco», va 
propiciar una mortal retirada 
en estampida. El ressò d’aquella 
desfeta militar va ser tan soro-
llós que no es va poder silenciar 
oficialment, com es pretenia i 
com bé retrata De la Torre a la se-
va pel·lícula. Barcelona, només 
12 anys abans, havia cremat du-
rant la Setmana Tràgica per no 
enviar els seus nois a morir al 
nord d’Àfrica per capricis colo-
nials i, a la seva manera, la sag-
nia d’Annual era la confirmació 
de quanta raó tenien els qui van 
calar foc a les esglésies. 

 
DOCUMENTACIÓ MINUCIOSA / En 
aquella època s’ha instal·lat lite-
ràriament a viure en un parell 
d’ocasions Eduardo Mendoza, sà-

BARCELONEJANT

CARLES 

Cols

La resurrecció d’una època premeditadament eclipsada

L’obra d’aquests 
Harryhausen del 
segle XXI hauria  
 de ser a Altaïr,   
a la secció de  
viatges en el temps

Un carrer de l’Eixample, a ‘La sombra de la ley’.

El port, amb els seus antics magatzems encara drets.
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SANCHO DE ÁVILA 
Maria Angeles  Soler Soler , de 87 a., 8.00 h. El-
vira  Segura Giménez , de 76 a., 9.25 h. Isabel 
 Planas Rosell , de 95 a., 9.50 h. Maria Dolors 
 Ysanta Montoy , de 98 a., 10.05 h. Anastasia 
 Marcos Pozo , de 84 a., 10.30 h. Miguel  Tor-
cal del Álamo , de 94 a., 10.45 h. Josep Maria 
 Callís Portavella , de 101 a., 11.50 h. Quique 
 Jorba Molinero , de 58 a., 12.30 h. Sara  Díaz 

NECROLÒGIQUES
Fernández , de 96 a., 12.45 h. Juan  Gabar-
dón Montesinos , de 92 a., 13.25 h. Angeles 
 Rosco Márquez , de 93 a., 13.50 h.  
 
LES CORTS 
Rosario  Sirera Llatze , de 90 a., 10.30 h. Ange-
lina  Zorio Cercos , de 96 a., 11.00 h. Pilar 
 Fonsdeviela Abulí , de 85 a., 12.00 h. Pilar 
 Huguet Sender , de 87 a., 12.30 h.  

SANT GERVASI 
Dora  Pena Iglesias , de 58 a., 11.45 h.  
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Josefa  Núñez Durán , de 78 a., 10.00 h. An-
drés  Nieto Manzano , de 87 a., 11.00 h. 
 
 
Llista facilitada per Serveis Funeraris de Bar-
celona. Més informació, al 900.231.132.

via elecció per la seva part, però 
el 1921, com a jaciment narratiu, 
ha sigut poc explotat, i molt 
menys com feliçment ho ha fet 
La sombra de la ley, és a dir, recor-
rent a l’ofici d’El Ranchito, molt 
més que els Harryhausen espa-
nyols, doncs per poder recrear di-
gitalment els carrers de la ciutat 
de llavors van realitzar una feina 
gairebé enciclopèdica de docu-
mentació, pilotada per Berta Co-
derch, no fos que se’ls colés un 
model de tramvia posterior a 
aquella data, ni que fos per un 
parell d’anys d’anacronia. El re-
sultat és tan fenomenal que els 
minuts de pel·lícula en què és 
possible visitar la Barcelona de 
1921 haurien d’estar a la llibreria 
Altaïr, secció viatges en el temps. 

Al capdavant d’aquesta recre-
ació hi ha hagut, entre altres, 
Félix Bergés, part de l’equip fun-
dacional d’El Ranchito, una em-
presa amb un currículum que fa 
caure de cul. Lo imposible, Juego de 
Tronos, The Mandalorian i Jurassic 
World destaquen entre les seves 
diverses desenes de treballs. So-
vint creen mons imaginats. Re-
crear els reals no és més fàcil, ex-
plica Bergés, i menys a Barcelo-
na. A Londres, explica, pots plan-
tar la càmera i, en segons quins 
carrers, ja estàs en una altra èpo-

LLL

xiu proporcionat per Coderch, 
retornar al carrer el seu aspecte 
antic. Al lloc en el qual avui ca-
valca dalt d’un cavall de bronze 
Ramon Berenguer, per exemple, 
hi havia, llavors, un quiosc de 
begudes. Gran postal. 

Les possibilitats que El Ranchi-
to, com es proposava al principi, 
tingui un carrer a la ciutat són, si-
guem realistes, remotes, malgrat 
les gairebé infinites opcions de 
l’actual nomenclàtor. Hi ha car-
rers que passen desapercebuts. 
Per exemple, de forma obliqua 
n’hi ha que reten homenatge al 
caos que va ser Annual. És el cas 
del carrer de Flomesta, a Sants. El 
va dedicar la ciutat al tinent d’ar-
tilleria Diego Flomesta el 1927, 
en plena dictadura de Primo de 
Rivera, que va donar el seu cop 
d’Estat el 1923, entre altres ra-
ons, per silenciar precisament el 
desastre d’Annual. Flomesta era 
l’únic militar que va quedar dret 
a la muntanya Abarran. El van 
capturar els rebels rifenys i li van 
exigir que els ensenyés a manejar 
l’artilleria inutilitzada per ell 
abans de l’assalt final. S’hi va ne-
gar i ho va pagar amb la vida. Ai-
xò explica la llegenda castrense. 
Les heroïcitats d’El Ranchito són 
certificades. Si ho dubten, ja sa-
ben, La sombra del poder. H

Que el caos d’Annual, 
encara que de forma 
indirecta, sigui  un 
homenatge en el 
nomenclàtor sembla 
un despropòsit

ca. Barcelona és una mica com 
París, que canvia de pell tan so-
vint com les serps. A no poques 
pel·lícules, els suposats carrero-
nets de la capital francesa són en 
realitat de Praga. I a La sombra de 
la ley, els patis industrials en els 
quals transcorren les penes an-
arquistes estan rodades a Galí-
cia, perquè sembla que el seu 
poc passat fabril el conserva mi-
llor que Barcelona. 

 
RESSUSCITAR LA VELLA VIA LAIETANA /A 
La sombra de la ley se sobrevola el 
port dels magatzems, aquelles 
primeres obres de la Sagrada Fa-
mília en un Eixample que era un 
erm i, sobretot, la semblant a 
Chicago Via Laietana de 1921, 
un maldecap a l’hora de ser res-
suscitada, perquè, com explica 
Bergés, va ser un treball de re-
llotger eliminar digitalment se-
màfors, publicitats, cables i edi-
ficis posteriors i, gràcies a l’ar-

La Sagrada Família, el 1921, es presta a expiar els pecats de Barcelona.
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30 de mayo de 1943 

Muere Jaume Aiguader, el primer alcalde 
independentista de Barcelona 
Marc Pons  
Foto: Fundación Irla  
Barcelona. Sábado, 30 de mayo de 2020 
 

 

 

Tal día como hoy del año 1943, hace 77 años, moría en el exilio de México Jaume 
Aiguader i Miró, que entre 1931 y 1934 había sido alcalde de Barcelona. En las 
elecciones municipales del 12 de abril de 1931 (los primeros comicios electorales 
después de la dictadura de Primo de Rivera), fue el candidato más votado. Se presentaba 
como miembro de Estat Català, el partido independentista creado en 1923 por Francesc 
Macià, y formación promotora y cofundadora de Esquerra Republicana de Catalunya. 

Durante su etapa como alcalde, Aiguader (Reus, 1882 – México, 1943) promovió el 
acercamiento entre el Ayuntamiento y la sociedad: las entrevistas que solicitaban los 
vecinos de la ciudad eran todas atendidas sin excepción. También, durante aquella 
etapa, impulsó e inauguró varias obras de interés social: los grupos escolares Collaso i 
Gil, Giner de los Ríos, Forestier i Casas; la Clínica Psiquiátrica Municipal de Urgencia; 
la estación de metro de Marina. Fue también el impulsor de la Casa Bloc. 

Después de las elecciones municipales de 1934, que ganaría de nuevo Esquerra 
Republicana de Catalunya, fue relevado por Carles Pi i Sunyer. Poco después, durante 
la Guerra Civil española (1936-1939) fue nombrado ministro de Trabajo del gobierno 
de la República, pero dimitió poco después por el trato asfixiante que el ejecutivo de 
Negrín dispensaba a la industria catalana, sobre todo a la de guerra. Aiguader se marchó 
al exilio de Francia en 1939 y, con la ocupación nazi del país, se redirigió a México 
(1941). 
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Quan l’extrema dreta matava  
i els crims quedaven impunes

es després de la gran manifestació de 
la Diada del 1977 es va produir 
l’atemptat d’El Papus. El 20 de se-
tembre una bomba va explotar a la 
redacció de la revista, al carrer Ta-
llers de Barcelona. La maleta explo-
siva era per al director però va escla-
tar a les mans del conserge, Juan Pe-
ñalver. Entre els tretze feixistes de-
tinguts hi havia Juan José Bosch, 
líder de la Juventud Española en Pie, 
i Miguel Gómez Benet, secretari a 
l’Ajuntament de Vilanova de la Bar-
ca, que no va passar ni un dia a la pre-
só perquè va fugir a l’Amèrica del 
Sud. Bosch sí que hi va entrar, però al 
cap de quatre anys va ser excarcerat 
i va fugir al Paraguai.  

Una Transició violenta 
La Transició no va ser un conte de fa-
des. Hi va haver violència. Molta: l’ex-
trema dreta hauria portat a terme 
890 accions violentes. Un 8% (71) es 
van produir a Catalunya, amb un ba-
lanç de morts superior a la cinquan-
tena. Segons dades del ministeri de 
Governació i que David Ballester pu-
blica al seu llibre Vides truncades, el 

1977 només es van resoldre el 4% de 
les investigacions dels crims d’extre-
ma dreta. El 1980 es va assolir una 
efectivitat del 83%. El canvi es va pro-
duir sobretot quan Rodolfo Martín 
Villa va tancar la seva etapa al minis-
teri de l’Interior (1976-1979). És molt 
significatiu que els cossos policials 
matessin durant la Transició 35 
membres d’ETA i 13 dels Grapo pe-
rò no hi hagués cap víctima de l’extre-
ma dreta. “Hi va haver impunitat, hi 
havia una connivència tant amb els 
jutges com amb la policia, però tot va 
començar a canviar quan el govern de 
l’Estat va percebre l’extrema dreta 
com un perill”, diu Ballester. 

El professor de dret de la Univer-
sitat Pompeu Fabra (UPF) Alfons 
Aragoneses coincideix en el dia-
gnòstic i atribueix la impunitat a la 
“continuïtat” del sistema judicial i 
policial i a la “permissivitat” social 
i del govern. Els membres de la car-
rera judicial i de l’escalafó policial es 
van mantenir tot i el canvi de règim: 
“No es pot parlar d’una policia i 
d’una justícia franquistes, però hi 
havia una pervivència de comporta-

La pròxima excarceració d’un dels assassins d’Atocha és l’última mostra d’aquesta impunitat

ments del passat”, diu Aragoneses. 
I ningú hi va posar la banya.  

El primer jutge que va portar el 
cas de la matança d’Atocha a l’Audi-
ència Nacional va ser Rafael Gómez 
Chaparro, que venia del Tribunal 
d’Ordre Públic franquista. En dos 
anys va concedir un permís a un altre 
dels acusats, Fernando Lerdo de Te-
jada, que va fugir i mai va ser jutjat. 
Gómez Chaparro va ser traslladat a 
un jutjat de Madrid, tot i que oficial-
ment es va fer constar que ho havia 
demanat ell. Va acabar jutjat acusat 
de prevaricar a la nova destinació. 
 
La “neteja” franquista 
“Ens hem de remuntar a la immedi-
ata postguerra per entendre què 
passa”, assegura Martí Marín. L’his-
toriador explica que amb la victòria 
franquista tots els jutges i policies 
van ser reemplaçats “per joves lle-
ons amb carnet de la Falange i estu-
dis de dret i, com que s’hi van incor-
porar molt joves, a la Transició enca-
ra hi eren”. En el cas de la judicatura, 
Aragoneses suma a la falta de reno-
vació el “particular” sistema d’accés 

El 19 de novembre vinent Carlos 
García Juliá, un dels autors de la ma-
tança d’Atocha, sortirà de la presó. 
Haurà passat nou mesos entre rei-
xes, des que el 6 de febrer va ser ex-
tradit des de l’Amèrica Llatina. El 24 
de gener del 1977 Juliá va entrar al 
bufet d’advocats especialitzats en 
dret laboral del carrer Atocha de 
Madrid i va matar a trets Enrique 
Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Bena-
vides Orgaz, Francisco Javier Sau-
quillo, Serafín Holgado i Ángel Ro-
dríguez Leal. Al judici va quedar pro-
vat que pertanyia a un grup d’ideolo-
gia “radicalitzada i totalitària” i se’l 
va condemnar a 30 anys de presó, 
però el 1992 va obtenir la condicio-
nal i va fugir. El 1999 el van localitzar 
complint presó a Bolívia per traficar 
amb drogues però el primer procés 
per extradir-lo va fracassar.  

No és un cas aïllat. La llista d’as-
sassins vinculats a l’extrema dreta 
que es van escapolir és llarga. Pocs di-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON / MONTSE RIART

El funeral multitudinari per la 
víctima de l’atemptat d’El 
Papus el setembre del 1977. EFE 

Cooperació
En la Transició 
la connivència 
de policia i 
jutges va 
facilitar la fuga 
d’assassins

Causa 
La falta de 
renovació 
del sistema 
judicial i 
policial és un 
dels factors
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a la carrera judicial, que fa que els 
nous jutges facin pràctiques amb un 
magistrat “veterà”. Tot plegat fa que 
la vella escola es perpetuï.  

En el cas de la policia, Marín as-
segura que va ser totalment “refun-
dada” pel règim. “Qualsevol que no 
hagués lluitat al bàndol franquista 
va anar al carrer. A Barcelona la po-
licia es va formar amb soldats que 
van ser desmobilitzats, era una po-
licia política, falangista”. Amb la 
Transició no es va mirar enrere i no 
hi va haver depuració: “No sé si ho 
podien haver fet d’una altra mane-
ra, les coses van ser molt lentes i 
prudents –diu Marín–. I després la 
lluita contra la violència armada, al 
País Basc, va ajudar el PSOE a fide-
litzar una part de la policia”. Com es 
va produir aquesta fidelització és un 
tema que encara s’ha d’investigar. 
La lluita contra ETA també va ser 
violenta. Al País Basc i a Navarra 
s’han documentat 4.113 casos de 
tortura entre el 1960 i el 2014. “La 
tortura al País Basc ha sigut una 
conducta reiterada que ha transitat 
de la dictadura a la democràcia”, diu 
el metge forense Francisco Etxe-
berria, que encapçala l’equip que ha 
fet la investigació.  

Yolanda González tenia 19 anys 
quan l’1 de febrer del 1980 dos 
membres del Grupo 41 de Fuerza 
Nueva la van assassinar de dos 
trets al cap. Un d’ells, Emilio He-
llín Moro, va ser condemnat a 43 
anys de presó però es va escapar 
dues vegades i es va convertir en 
un adinerat empresari al Paraguai. 
Quan el van extradir es va passar 

sis anys més a la presó i va acabar 
treballant d’assessor de les forces 
de seguretat espanyoles. 

Policies “paral·leles” 
Anar a una manifestació a la Transi-
ció era arriscar-se a morir, a perdre 
un ull o a ser apallissat. Les de l’On-
ze de Setembre del 1977 i del 1978 van 
acabar amb un mort. A la Transició 
més de 2.500 persones van ser hos-
pitalitzades. Ballester subratlla la 
presència de “policies paral·leles”, 
ultres que actuaven “violentament” 
contra els manifestants i que “gaudi-
en d’una impunitat gairebé total, si 
no d’una evident col·laboració dels 
estaments policials”. Als 80 es va 
trencar el vincle, però Ballester diu 
que sempre hi ha hagut una “atrac-
ció” dels militants d’extrema dreta 
cap als cossos policials. Hi ha altres 
exemples, com que l’autor del primer 
crim racista a l’Estat fos un guàrdia 
civil fora de servei, Luis Merino, que 
el 1992 va matar Lucrecia Pérez.  

Aragoneses afegeix un altre factor 
d’impunitat: la falta de rebuig social 
a aquests crims i a l’assassinat d’etar-
res. El 1978 set oficials de l’exèrcit es 
van unir per venjar la mort de Carre-
ro Blanco fent explotar al seu cotxe 
un dirigent d’ETA, José Miguel Be-
ñaran Ordeñana, Argala, integrant 
del comando que va assassinar Car-
rero Blanco. Mai es va investigar. Se-
gons Aragoneses, la consciència de-
mocràtica s’aparca als 80 per priorit-
zar “el gaudi” de les llibertats perso-
nals recuperades. L’anomenada 
Rebel·lió dels Nets per la justícia ar-
ribarà a finals dels 90.e
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Xifres en milions de dòlars del 2020

REGNE UNIT

FRANÇA

ALEMANYA OCCIDENTAL

ITÀLIA

PAÏSOS BAIXOS

BÈLGICA + LUXEMBURG

ÀUSTRIA

DINAMARCA

NORUEGA

GRÈCIA

SUÈCIA

SUÏSSA

TURQUIA

IRLANDA

PORTUGAL

ISLÀNDIA

32.508,4

22.638,6

14.277,3

11.871,4

11.122,1

7.661,2

4.811,7

3.796,1

3.667,9

3.608,8

3.421,4

2.465,0

1.350,8

1.311,4

690,2

424,0

TOTAL
125.626,3 M$ 

“Era un programa d’una enorme 
complexitat, no té res a veure amb 
el que proposa la Comissió”, explica 
Fernando Guirao, catedràtic Jean 
Monnet d’història de la integració 
europea a la UPF i especialista en el 
Pla Marshall. El 1945 el Vell Conti-
nent havia quedat arrasat i, en el 
moment d’aprovar-se l’ERP tres 
anys més tard, l’Europa Occidental 
encara comptava amb milions de 
desplaçats, les infraestructures del-
mades i centenars de milers de sol-
dats britànics, canadencs i nord-
americans ocupant els països per-
dedors: Alemanya, Itàlia i Àustria. 
Així doncs, el Congrés dels EUA va 
aprovar un programa d’ajudes als 
governs democràtics europeus per-
què refessin les seves economies.  

El programa, explica Guirao, es-
tava “farcit amb petits paquets”, tots 
amb “una enorme condicionalitat” 
sobre on s’havien de destinar. De fet, 
les ajudes no eren financeres   –com 
ara es discuteix a la UE–, sinó que 
principalment eren aliments, vehi-
cles, maquinària, gasolina i tot tipus 
de productes fabricats per l’alesho-
res totpoderosa indústria nord-
americana. “No hi havia una trans-
ferència de diners”, afegeix. 

De fet, “la part fonamental no és 
l’ajuda en si, és la part dels mecanis-
mes de cooperació” entre els estats 
europeus, assegura Guirao. Segons 
l’historiador, el Pla Marshall va ser-
vir per “lligar la cooperació intraeu-

ropea”. Concretament, els EUA van 
donar les ajudes als països que s’ha-
vien adherit a la recent fundada Or-
ganització Europea per a la Coope-
ració Econòmica (OECE), que alho-
ra havia creat una unió europea de 
pagaments per facilitar el comerç. 
L’edat d’or europea, doncs, “no de-
riva dels diners” del Pla Marshall, 
sinó de les institucions que es van 
crear al seu voltant, diu Guirao. 

No obstant això, hi va haver una 
excepció a l’Europa Occidental: Es-
panya. Washington va vetar l’accés 
del règim franquista a l’ERP pel seu 
suport a Hitler i Mussolini. Els EUA 
finalment van començar a obrir tími-
dament la mà a Espanya als anys 50, 
però sempre amb acords bilaterals 
inferiors als que havien rebut la res-
ta d’economies europees. Ara bé, se-
gons Guirao, per a Espanya el preu 
realment alt de no ser al Pla Marshall 
va ser justament no integrar-se ple-
nament als nous mecanismes euro-
peus de cooperació econòmica. 

Beneficis per als EUA 
Tot i els discursos de concòrdia i 
pau, el govern nord-americà mai va 
ocultar que el Pla Marshall era pur 
interès. “És lògic que els Estats 
Units facin tot el que puguin per 
ajudar en el retorn de la normal sa-
lut econòmica del món, sense la 
qual no hi pot haver estabilitat polí-
tica ni una pau assegurada”, va dir el 
mateix Marshall el 1947 per justifi-

El Pla Marshall: l’exemple de  
cooperació que era pur interès

El programa del 1948 té poc a veure amb la proposta de Brussel·les per fer front al covid-19

Ajudes  
Amb l’ERP,  
els països 
europeus 
rebien milions 
en productes 
‘made in USA’

Espanya  
Washington 
va vetar el 
règim de 
Franco pel 
seu suport a 
Hitler

“Aquest programa costarà milers 
de milions de dòlars al nostre país. 
Suposarà una càrrega per al contri-
buent nord-americà. Requerirà sa-
crificis avui per tal que demà pu-
guem gaudir de seguretat i pau. Si el 
Congrés aprova aquest programa 
de recuperació europea, com reco-
mano urgentment, els nord-ameri-
cans farem del nostre període de 
pau un fet històric”. Amb aquestes 
paraules, el 1948 el secretari d’Estat 
dels EUA, George Marshall, va obrir 
la seva presentació del Programa 
Europeu de Recuperació (ERP, per 
les sigles en anglès) davant d’un re-
ticent Congrés. El Pla Marshall, 
com es coneix el programa, va durar 
fins al 1952 i tenia com a objectiu re-
construir els països europeus del 
bloc occidental un cop guanyada la 
Segona Guerra Mundial. 

En els últims mesos, les autori-
tats europees han parlat repetida-
ment de la necessitat de fer un nou 
Pla Marshall per recuperar l’eco-
nomia del sotrac del covid-19, i al-
gunes veus han apuntat a la pro-
posta presentada la setmana pas-
sada per la Comissió Europea –de 
750.000 milions d’euros– com a 
un equivalent. Però comparar 
aquell moment amb l’actual resul-
ta complicat.  

BARCELONA
LEANDRE IBAR PENABA

car l’aprovació del programa. En de-
finitiva, l’administració nord-ame-
ricana donava subsidis milionaris 
als seus empobrits aliats europeus 
en forma de productes made in USA, 
de manera que les poblacions a les 
dues bandes de l’Atlàntic veien com 
creixia el seu nivell de vida després 
de sis anys de guerra. El fet que el 
programa tingués “un donant únic” 
(els EUA) és una altra de les grans 
diferències amb la proposta actual 
de Brussel·les, que té un pressupost 
amb aportacions de 27 estats. 

Els aproximadament 125.000 
milions de dòlars (en valor actual) 
que va representar l’ERP poden no 
semblar gran cosa per refer un con-
tinent desolat per la guerra, però 
van suposar entre un 4% i un 10% 
del PIB dels països receptors –xifres 
molt notables– i entre un 2% i un 
4% del PIB nord-americà, indica 
Guirao. Ara bé, malgrat la seva gran 
reputació, en realitat el Pla Mars-
hall només representa la meitat del 
que van aportar els EUA en la re-
construcció, ja que hi va destinar 
una quantitat similar en ajudes bi-
laterals amb cada país. 

A aquestes quantitats cal afegir-
hi l’impressionant esforç de guerra 
dels EUA entre el 1941 i el 1945, 
quan va desplegar milions de sol-
dats a Europa i el Pacífic, alhora que 
enviava als seus aliats l’equivalent 
actual a 650.000 milions de dòlars 
en forma de material de guerra.e

Diplomàtics britànics i nord-
americans inspeccionant un 
carregament de sucre del Pla 
Marshall als molls de Londres 
el 1949. EDWARD MILLER / GETTY
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Al llarg de la història, la violència racial de la majoria blanca ha ignorat les lleis amb suport de jutges i policies

Lamoral cega
XAVIER MAS DE XAXÀS
Barcelona

El 19 de novembre del
1864, als prats de
Gettysburg (Pennsil-
vània), on les tropes
unionistes havien

frenat l’avanç dels sudistes i havi-
en canviat el signe de la guerra, el
president Abraham Lincoln va
pronunciar un discurs per a la
història que es resumeix en els
principis de què “tots els homes
són creats iguals” i que “el govern
del poble, per al poble i pel poble
no ha de desaparèixer mai de la
Terra”.
Aquella guerra civil, tambédita

de Secessió, va suposar el naixe-
ment dels EstatsUnits tal comels
coneixem avui. El preu, tot i això,
va ser força elevat. Van morir
630.000 persones. Encara avui
aquesta xifra suposa la meitat de
totes les baixes que han tingut els
EUA en totes les guerres que han
lliurat des d’aleshores, inclosa la
de l’Afganistan.
La recompensa a tant sacrifici

van ser tres esmenes a la Consti-
tució per erradicar l’esclavitud i
garantir la igualtat de drets entre
tots els homes. Malgrat això, du-
rant un segle els nord-americans
van ignorar aquestes lleis i van
imposar la violència i la segrega-
ció sobre els negres amb l’aval,
fins i tot, del Tribunal Suprem.
Aquesta és la gran paradoxa

d’un país que es considera una
nació imprescindible i que té una
marcada perspectivamoral sobre
simateix, fruit del gran pes de to-
tes les branques del cristianisme
enels assumptes públics i privats.
La llista dematances, saquejos,

linxaments (4.743 fins al 1968) i
disturbis de totamena és llarga. A
continuació en tenen un resum.

fessor i periodista blanc es va po-
sar de part dels negres. Al final
vanmorir uns250negres.ANova
York (1863), Memphis (1866) i
Nova Orleans (1866) hi va haver
disturbis similars quan els negres
van reclamar els mateixos drets
que els blancs. A Thibodaux
(Louisiana, 1887) van morir més
de 300 talladors de sucre durant
unavagapeldretadeixardeviure
a les cabanes dels antics esclaus.

1898 WILMINGTON

La segregació mortal

El 1868 el Tribunal Suprem va le-
gitimar la segregació basada en el
codi Jim Crow. Els negres vivien
a part. El blanc els cridava només
pel seu nom de pila i podia mal-
tractar-los per qualsevol motiu.
Els negres podien votar però no-
més si pagaven un impost especi-
al i se sabiendememòriaelsnoms
de tots els presidents i jutges del
Tribunal Suprem. Fins a 250 van
morir aWilmington (Carolinadel
Nord, 1928), inclosesdones i nens
quan la turba blanca va assaltar
un dels seus diaris per un article
en contra de la segregació. Diver-
sos centenars més van morir a
East Saint Louis (Missouri, 1917)
quan es va estendre el rumor de
què un treballador negre havia
parlat amb una dona blanca en
una reunió sindical. AElaine (Ar-
kansas, 1919) el detonant de la
mort de més de 200 negres, tam-
bé aquí amb dones i nens entre
ells, va seruna reivindicació labo-
ral dels recol·lectors en els camps
dels terratinents blancs. I a Tulsa
(Oklahoma, 1921) tot va comen-
çar quan un grup de blancs va in-
tentar linxar un jovenegre al qual
acusaven d’haver robat. Van mo-
rir fins a 300persones i 8.000 van
perdre els habitatges quan la ira-
dapoblacióblancava incendiar el
carrer BlackWall i tot el barri ne-
gre que creixia al seu voltant.

1935 NOVA YORK

La Gran Depressió

La tensió racial es va agreujar
també durant la Gran Depressió,
especialment als barris més po-
bres de les grans ciutats. A Har-
lem (Nova York) hi va haver un
indeterminat nombre de morts i
més de cent ferits, a més de nom-
brosos saquejos, arran del pre-
sumpte robatori d’un jovenegre a
la botiga d’un blanc. Va ser el pri-
mer aldarull modern perquè va

La fractura racial nord-americana

@RICHARDGRANT88/ TWITTER

Injustícies i violència històrica

1829 CINCINNATI

L’amenaça negra

La majoria blanca es va sentir
amenaçada per l’arribada massi-
va d’immigrants negres del sud.
Per això un grup de fins a 300
blancs van arrasar els barris ne-

gres. Durant els anys següents hi
va haver motins similars a Nova
York i Filadèlfia, on es va cremar
l’Ajuntament perquè s’hi reunien
blancs i negres lliures per defen-
sar l’abolicionisme. Aquests alda-
rulls van segar centenars de vi-
des, gairebé totes negres, sense

conseqüències per als blancs.

1868 OPELOUSAS

Matances per la igualtat

La guerra civil havia acabat i en
aquesta població de Louisiana va
esclatar la violència quan un pro-

Obamademanade canalitzar la ira per un “canvi real”
L’expresident Barack Oba-

ma confia que les protestes
per la mort de George Floyd
suposin un “veritable punt
d’inflexió” per aconseguir
una reforma del sistema poli-
cial i judicial i insta els mani-
festants “a canalitzar la nos-
tra ira justificada en una ac-
ció pacífica, sostinguda i
efectiva” perquè les coses no

es quedin igual una vegada
hagin acabat. En un assaig
publicat a la plataforma digi-
tal Medium, Obama subratlla
que “una aclaparadora majo-
ria de manifestants han estat
pacífics, valents, responsa-
bles i inspiradors”, si bé con-
demna a la “petita minoria”
que ha recorregut a la violèn-
cia, que acusa de “posar en

perill gent innocent” i de
perjudicar els barris als quals
diuen que volen ajudar. “Si
volem que la nostra justícia, i
la societat dels Estats Units
en general, funcionin amb un
codi ètic superior, hem de ser
exemple nosaltres mateixos”,
reflexiona. Obama adverteix
sobre el perill de caure en el
discurs que només l’acció

directa pot canviar les coses i
que votar és una pèrdua de
temps. El primer president
negre dels Estats Units crida
a organitzar-se per participar
en les eleccions locals i esta-
tals, que són, assenyala, on
s’elegeixen els polítics que
més veu tenen en la reforma
dels departaments de policia i
el sistema judicial.

UNA IMATGE ENGANYOSA

Aquesta foto, feta a Long Island per Richard Grant, va commocionar ahir les xarxes socials. A primera vista, sembla que els
policies estiguin apuntant a una nena i el pare. Però diversos elements indiquen que és una imatge enganyosa i que els dos
grups estaven en realitat separats per dos o tres metres, assenyalen els experts en fotografia de La Vanguardia. Primer, els
policies estanmirant més a la dreta i més avall que l’altura del pare i la nena. Segon, els agents tenen una alçadamenor que
les altres dues figures. L’efecte s’explica tant per l’ús d’un teleobjectiu (o del zoom d’unmòbil) com per la manera com la

imatge està tallada, sense que es vegin els peus dels personatges ni altres elements de referència
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LaUEqualifica d’“abús
de poder” lamort deFloyd
“Les vides negres també compten”, diu Josep Borrell

JAUMEMASDEU
Brussel·les. Corresponsal

JosepBorrellnovatenirpèlsala
llengua per qualificar el que ha
passat als EstatsUnits. “Es trac-
ta d’un abús de poder. Cal de-
nunciar-ho, combatre’l, als Es-
tats Units i a tot arreu”, va dir
ahir l’alt representantdelaUnió
Europeapera laPolíticaExteri-
or al referir-se a les circumstàn-
cies en què va morir Georges
Floyd,unafroamericàofegatpel
genoll d’un policia blanc aMin-
neapolis almantenir-lo pressio-
nant el seu coll durant diversos
minuts.
Aquestamort,queestàprovo-

cant una onada de protestes en
diferents ciutats nord-america-
nes per l’ús excessiu de la força
perpartdelapolicia,hacommo-
cionat la Unió Europea, segons
Borrell. “Aquí, a Europa, estem
commocionats i consternatsper
lamort deGeorge Floyd, com la
població dels Estats Units. Crec
que totes les societatshande se-
guir vigilants contra l’ús exces-
siudela forçaperpartdelsguar-
dians de l’ordre”, va dir Borrell,
per afegir que “hemd’assegurar
que a tot arreu, i en particular a

les societats fundades en l’Estat
de dret, la representació demo-
cràtica i el respecte a les lliber-
tats, les persones encarregades
de mantenir l’ordre no utilitzin
les sevescapacitats comhaestat
el cas en lamortmoltdesafortu-
nadadeGeorgeFloyd”.Unacrí-
tica a l’actuació de la policia
nord-americana, acompanyada
del suport explícit al dret a ma-

nifestar-se pacíficament i d’una
frase emblemàtica: “Totes les
videscompten.Lesvidesnegres
tambécompten”.
D’altra banda, Borrell va re-

cordar al presidentnord-ameri-
cà, Donald Trump, que no té la
competència per canviar el for-
matdelG-7perincloure-hiRús-
sia. Dissabte, Trump va anunci-
arqueajornavalacimeradelG-7
previstaal junyalsEstatsUnitsa

causadel coronavirus, almateix
temps que va qualificar l’actual
format de desfasat i va anticipar
la intencióde convidar-hi apar-
ticipar altres països, entre els
qualsRússia.
Davant aquests anuncis, la

Unió Europea recorda que
Trump no pot decidir pel seu
compte la participació de Mos-
cou. “La presidència del G-7 té
prerrogatives. Els Estats Units
poden llançar invitacions pun-
tuals,reflexdeprioritats,peròel
canvi de format no és una prer-
rogativa de la presidència”, va
dir l’alt representantde laUE:
Rússia va ser exclosa del que

es denominava el G-8 el 2014
per l’annexió de Crimea, acte
denunciatcomail·legalpelspaï-
sos occidentals. En aquell mo-
ment, en ladeclaracióde laHaia
es van precisar les condicions
perauneventual retorndeRús-
sia, que passen perquè “canviï
de rumb iqueel context es torni
a prestar a un debat constructiu
al si delG-8”.
“No és el cas actualment”, va

sentenciar Borrell, tancant la
portaalretorndePutinaunare-
unió en quèDonaldTrump està
molt interessat a convidar-lo.

LaUnió Europea
s’oposa que Rússia
pugui tornar al G-8,
compretén
Donald Trump

per exemple, Newark va viure
quatre dies de violència que es va
estendre a 159 ciutats més. Van
morir més de cent persones. Ma-
rin Luther King, líder del movi-
ment que al 1965 va aconseguir
els drets civils, va ser assassinat el
1968 a Memphis i el país va patir
una de les pitjors onades de vio-
lència des de la guerra civil.

1992 LOS ANGELES

Brutalitat policial

Uns policies van apallissar Rod-
ney King per divertir-se i el van
gravar en vídeo però no els va
passar res. Els negres van respon-
dre amb protestes pacífiques i
una violència social que s’ha cro-
nificat. Els 41 trets de la policia de
Nova York que van abatre Ama-
dou Diallo el 1999 són un altre
crim impune. Aquesta impunitat
causa cada any un miler de
morts.

arrasar els comerços. A partir de
llavors, Harlem va patir episodis
de violència racial gairebé conti-
nus fins als anys seixanta.

1964 ROCHESTER

Els seixanta arrosseguen
el passat
El progrés no vamillorar la situa-
ció de gaires negres. A Rochester
(Nova York) es van aixecar con-
tra la desigualtat, la injustícia i la
brutalitat policial. Hi va haver
més de 250 comerços saquejats i
més de 900 detinguts, el 75% ne-
gres. Aquell mateix any, en plena
guerra del Vietnam, Casius Clay
va canviar el seunomd’esclau pel
de Mohamed Ali. Com tants al-
tres negres, va trobar en l’islam la
pau i la moral que el cristianisme
li havia negat. Malcolm X va ser
assassinat aquest mateix 1964 i
elsdisturbis esvansucceirdurant
tota la dècada. A l’estiu del 1967,

Apunts d’ira
racial. L’incen-
di de l’Ajunta-
ment de Filadèl-
fia (1868), la
matança
d’Elaine
(1919), l’incen-
di dels barris
negres de Tulsa
(1919) i els
enrenous de
Newark (1967)
allarguen la
violència racista
blanca durant
més d’un segle
als Estats Units.
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