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El Born CCM licita la creació i manteniment dels 
continguts digitals 
 
Redacció | 22 juny 2020 | Cultura21 
 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de creació, 
producció, edició i manteniment dels continguts textuals, audiovisuals i multimèdia per a totes les 
plataformes digitals i multimèdia d’El Born Centre de Cultura i Memòria (web, videowalls, 
pantalles i xarxes socials de l’equipament). 
 
El pressupost base de licitació és de 109.725 euros (sense IVA) per un contracte d’un any 
(prorrogable tres mesos). El termini per presentar ofertes finalitza el 3 de juliol. 
 
El servei consisteix en la consolidació i seguiment del Pla de comunicació 2.0 i multimèdia d’El 
Born CCM; l’actualització, gestió, manteniment, dinamització, creació de continguts i millora 
contínua del web; la gestió, manteniment, monitorització, creació de continguts i dinamització de 
les xarxes socials; la creació de continguts audiovisuals i tractament digital d’imatges per a la 
difusió de la programació i filmacions; la gestió, programació, manteniment, preparació de 
continguts i monitorització dels videowalls i pantalles; l’assessorament tècnic en l’ús de noves 
tecnologies en web i xarxes socials, i la promoció de publicitat a través de les xarxes socials i 
posicionament del web als cercadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://cultura21.cat/noticies-destacades/el-born-ccm-licita-la-creacio-i-manteniment-dels-continguts-
digitals/ 
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Barcelona expone fotos del confinamiento en plena calle 
La muestra, con 50 imágenes, se podrá ver hasta el 31 de agosto junto al parque de la 
Ciutadella 

 
Barcelona albergará este verano una exposición de fotos sobre el confinamiento en plena calle. Las 
imágenes, unas 50 en total, estarán expuestas en la rejas exteriores del parque de la Ciutadella, en el paseo 
de Pujades. 

Las fotos, hechas por ciudadanos, se podrán ver entre el 25 de junio y el 31 de agosto. La muestra forma 
parte de la iniciativa del festival de fotografía Photo España y es fruto de un llamamiento a la ciudadanía a 
través de las redes sociales. 

TOMADAS DESDE BALCONES Y VENTANAS 
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se recibieron 1.748 imágenes y se han seleccionado 
50. La idea era capturar momentos de las ciudades desde los balcones y ventanas de las casas. 

El resultado quiere ser un homenaje a la ciudadanía por su esfuerzo y compromiso solidario y un resumen de 
las escenas habituales vividas en la cotidianeidad del confinamiento; la exposición se pondrá en marcha 
simultáneamente en unas 50 ciudades de todo el Estado. 

https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/barcelona-fotos-confinamiento-calle_28816_102.html
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Elpassat
esclavistade
Catalunya

Des del segle X fins amitjan XIX, amb
oscil·lacions, hi ha esclaus negres a Barcelona

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

Publicat al Diari de
Barcelona el 31 de
maig del 1798: “Qui
vulgui comprar una
negra, i una filla se-
va, mulata, que sap

cuinar, rentar i planxarbé, queva-
gi davant la casa dels Gegants,
núm. 9, casadeMarianoSans i Sa-
la”. Anuncis com aquest han estat
trobats per Eloy Martín Corrales,
historiador de la UPF, fins l’any
1827 (l’últim cas detectat és a Tar-
ragona), i demostren la presència
d’esclaus negres a Catalunya, més
enllà del paper rellevant que van
tenirelscapitansicomerciantsne-
grers d’origen català a Cuba, cosa
queexplicaqueenconjunthagies-
tat un tema gairebé tabú en la his-
toriografiaoficial.
L’esclavitud ja existia a Catalu-

nyaals seglesXiXI.L’aristocràcia
ilamateixaEsglésiatenienelsseus
propisesclaus.Peròvaserdesprés
delapestanegradel1320quanvan
créixer en nombre. Faltava mà
d’obra ivancomençaraarribares-
claus de diferents orígens: tàrtars,
balcànics, grecs, turcs, armenis,

nord-africans i subsaharians (els
negres seriennomés entreun5% i
un 10% del total). I, sorprenent-
ment, també hi havia un grup de
cristians catòlics, sards, capturats
per laCorona d’Aragó, que llavors
era una gran potència marítima a
la Mediterrània. Els esclaus eren
necessaris sobretot a lesgaleres.
Diferentshistoriadors (IvanAr-

menteros, Roser Salicrú, Josep
Hernando)hancalculatqueelses-
claus podien arribar a ser prop
d’un10%delapoblació.ABarcelo-
na, sobre una població de 35.000
habitants, hi hauria a finals del se-
gleXIVuns3.500esclaus.Laplaça
Sant Jaume era un punt de venda,
on es podien comprar a un preu
que oscil·lava entre les 15 i les 80
lliures. Per fer-se’n una idea, una
mulade5anyspodiacostar20lliu-
res. Una prova d’aquesta presèn-
cia és que el 1455 sorgeix a Barce-
lona la Confraria d’Esclaus i Lli-
bertsdeSantJaume,mentrequea
Sevilla neix la de Nuestra Señora
de losÁngeles de losNegritos. I es
crea una guarda d’esclaus de la
Generalitat, una assegurança que
indemnitza en cas de fuga d’un
esclausinoéscapturatalcapd’uns
mesos. Segons Roser Salicrú, el
1431 s’havien assegurat 1.759 es-
claus a tot Catalunya, dels quals
1.225 a Barcelona i la seva vegue-
ria.
Inicialmentelsnegres–lamajo-

ria procedents d’Etiòpia i de la re-
gió de Núbia, entre Egipte i el Su-
dan– eren minoria entre els es-
claus, però al segle XV i primer
terçdel segleXVIpassenaserma-
joritaris. És més difícil saber què
va passar als segles XVI, XVII i
XVIII, ja queha estat un temapoc
estudiat.Hi continuavahavent es-

claus negres, com ho testifiquen
diversos documents que reten
comptedelasevapresènciaenfes-
tes religioses o en processos de la
Inquisició, però amb pocs ele-
ments. Eloy Martín ha comptabi-
litzat, per exemple, una quinzena
d’esclaus negres entre el 1588 i el
1602 a Barcelona. Els estudis
d’aquest historiador indiquen que
elsquecreixensónelsesclausmu-
sulmans, capturats en incursions
corsàries. Al segleXVIhi havia un
mínim de 148 esclaus musulmans
aBarcelona; alXVII,548, ialXVI-
II, 982, fins que els tractats de pau
van posar fi a aquestes captures.
En general, la presència d’esclaus
remetapartirdelsegleXVIIacau-
sa de l’allau d’immigrants france-
sos que farà innecessari portar
mésmàd’obra.
Peròapartirdel1789hihaunre-

punt quan es legalitza el comerç
d’esclaus cap a les colònies deCu-
ba i les Antilles. Només entre el
1789 i el 1920 els negrers catalans
van traslladar des de l’Àfrica al

Cultura
La revisió del passat

Aquest és elmoment que una grua desmunta elmonument almarquès de Comillas a Barcelona, a la plaça que encara porta el seu nom

‘DIARI DE BARCELONA’

Fins al 1827 hi ha
anuncis a la premsa
catalana de compra i
venda d’esclaus negres
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comerç d’esclaus. D’aquí ve la lle-
genda negra forjada al voltant
d’aquesta qüestió. L’Ajuntament
de Barcelona va retirar fa uns
mesos l’estàtua d’Antonio López,
marquès de Comillas, per la seva
implicació en aquest tràfic, si bé el
seu nom encara no s’ha retirat del
nomenclàtor. L’escultura es va
construir el 1884, va ser destruïda
el1936irefetael1941perl’escultor
Frederic Marès. Al pedestal hi ha
unaplacaambunsversosdeJacint
Verdaguer, que va treballar per al
marquèsunsquantsanys i li vade-
dicarL’Atlàntida.
Lamort deGeorgeFloydalsEs-

tats Units ha despertat una onada
d’indignació a tot elmón contra el
racisme. També ha ressuscitat un
cert revisionisme històric, que a
diversos països també ha acabat
amblademoliciód’estàtuesvincu-
ladesa l’èpocacolonial.L’última,a

San Francisco, la de fra Juníper
Serra, missioner, santificat per
l’Esglésiacatòlica,peròqüestionat
per lescomunitats indígenes.
ACatalunyahihanomsdefamí-

lies conegudes (Vidal Quadras,
Goytisolo,Xifré...) que van fer for-
tuna gràcies al negoci amb els es-
claus. Altres empresaris negrers,
com Antonio López, s’instal·len a
Barcelona per les oportunitats de
negoci i l’expansióqueviulaciutat
després de la caigudade lesmura-
lles. I el debat s’estén als indians,
que es van enriquir a Cuba encara
que no consti relació directa amb
l’explotació d’esclaus, i continuen
gaudint de reconeixement social,
ambesculturespròpiesipresència
al nomenclàtor. És el cas de Joan
Güell,aBarcelona;deSalvadorSa-
mà, aVilanova i laGeltrú, odeMi-
quelBiada, aMataró.

Martín Rodrigo, que va coordi-
nar el 2017, juntament amb Liz-
bethJ.Chaviono,el llibreNegrersi
esclaus, ha estudiat la trajectòria
dels capitans catalans d’embarca-
cions que traslladaven esclaus,
com José Carbó, Pedro Manegat,
Esteban Güell i Gaspar Roig.
Aquest últimera cosí deJoanMas
(rebesavi d’Artur Mas), capità del
Pepito, que el 1844 va portar 825
esclaus de la costa africana al Bra-
sil, idelseugermàPere,elPigat,un
altrecapitànegrercapturatel 1837
amb un carregament de 259 es-
claus d’Angola, i que avui fins i tot
té un gegant que du el seu nom a
VilassardeMar.
La revenja contra les estàtues té

poc sentit, però, com assenyala el
professor Eloy Martín, és impor-
tantaprofundirenlahistòriaenca-
ra que no concordi amb una certa
visió idíl·licadelpassat.

#tuitsdecultura

@alexdelaiglesia Álex de la Iglesia Director
de cinema Cuando la gente se asusta de
tramas extremas, yo me pregunto: ¿Conocen
a Ari Aster?

XAVIER CERVERA

@rogercoma Roger Coma Actor Podem
posar fi a això del món mundial, sisplau? Ho
demano, sisplau

@Ernesto_C Ernesto Caballero Director
teatral El presidente apela a la unidad entre
belenistas y jorgejavieristas.

@EnriqueLynch Enrique Lynch Assagista
“Holanda no es un país sino, a lo sumo, una
empresa” (Houellebecq)

XAVI CASINOS

continent americà uns 30.000 es-
clausenvaixellsquesortiendesde
Barcelona carregats amb teles, al-
cohol, fusells i altres productes en
direcció a la costa centreafricana
(Ghana, Benín, Togo, Nigèria), on
els intercanviaven per esclaus i
després es dirigien cap a les Amè-
riques. Allà s’utilitzaven sobretot
per treballar a les grans explotaci-
onsdecanyadesucre.
A partir del 1820 s’il·legalitza el

comerç d’esclaus i Anglaterra co-
mença aperseguir-lo ,mentre que
aEspanya es tolera i fins al 1866 se
n’assumeix elmonopoli del trans-
port per mar. Per aquesta raó
l’abolicionismenovatenir tampoc
gaireforçaaCatalunya. S’hanarri-
bat a xifrar en 1,6 milions els afri-
cansqueelsnegrersespanyolsvan
traslladar a Amèrica des del 1501
fins al 1867, dels quals 600.000 se-
rienapartirdel1820(iuns132.000
acàrrecdenegrerscatalans).
Cadis era el gran port negrer

d’Espanya, peròBarcelonaocupa-
valasegonaposició.Aquíesvacre-

EVOLUCIÓ

Elnombremésgran
d’esclausnegresesdona
alsegleXV,ambun
repuntafinalsdelXVIII

DE L’ÀFRICA A LES ANTILLES

El gran negoci dels
negrers catalans a
Cuba té lloc entre
el 1789 i el 1866

ar laLligaNacional,ambsuportde
laburgesiacatalana,que intentava
evitar l’abolicióde l’esclavitud.No
és estrany que aCuba es fes popu-
lar una quarteta que deia: “En el
fondo de un barranco / canta un
negroconafán: /ay,quiénpudiera

serblanco/aunquefueracatalán”.
I la rèplica era: “Un catalán que lo
oyó / respondió conmucho tino /
queantesquesercubano/másva-
le ser negro fino”,cosa que indica
quelesrelacionsentrecubans ica-
talans (i espanyols) no eren gaire

esplèndides, tal com es va demos-
traren laguerrad’alliberament.
Espanya va ser un dels últims

països que es van declarar abolici-
onistes, idestacats industrials ina-
viliers catalans es van enriquir di-
rectament o indirectament ambel

La ruta del colonialisme aBarcelona
L’ObservatoriEuropeude

Memòries (UB) i l’Associació
ConèixerHistòriavan idearel
2016unarutaesclavistaper
Barcelona. “És incòmoded’ac-
ceptarperò l’Eixample, les
obresdeGaudío l’Exposició
Universaldel 1888nos’expli-
quensensedinersde lescolòni-
es, enbonapartprocedentsdel
negociambesclaus”, explica
OriolLópez,historiador iun
delsartífexs.Larutahapassat
bastantdesapercebuda,però
unpetitarticlea TheGuardian

vaferquedesd’aleshores
grupsd’estrangers, especial-
mentafroamericans, alguns
arribatsencreuers, sol·licitin
unguiaperaaquestaruta.El
trajectecomençaalmonument
a l’industrialJoanGüell (ram-
blaCatalunya-GranVia),passa
pelPalauMarc(compratper
TomásRibalta, amblaseva
fortunadeCuba), elmonument
aColom, l’antigaseudelBanc
Hispanocolonial (carrerAm-
ple), elsPorxosd’enXifré (pre-
sidentdeCaixadeBarcelona i

impulsordeLaMaquinista), la
Llotja (onesvafundar laLliga
Nacionalantiabolicionista), els
monumentsaAntonioLópez
(arasemienderrocat) i algene-
ralPrim(vasergovernadorde
PuertoRico ivareprimir les
revoltesd’esclaus) i fins i tot
peruna innocentescultura,
reflexd’unaèpoca,ElNegret,
de l’escultorEduardAlentorn
(ellmateixvaexplicarque
teniaunafillaque jugavaamb
unaltre fill, negre, adoptat, a
“blanquejar-li” lacara).

Rostre d’un
negre
Pere Joan és
autor de les
gàrgoles i
mènsules de
la façana gòtica
(s. XV) de la
Generalitat (c/
Bisbe), una de les
quals representa
un esclau negre

Els vaixells negrers. Els historiadors
xifren en més de 130.000 els esclaus que

els capitans negrers catalans van traslladar
de l’Àfrica a Amèrica només al segle XIX.
Un vaixell podia portar fins a 900 esclaus

‘El Negret’. Escultura d’Eduard B.
Alentorn que es va inaugurar el
1915 a la cantonada Bruc-Diagonal,
també coneguda com La palanga-
na. Evoca un episodi familiar entre
la seva filla i un fill negre adoptat
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amb els criteris morals d’avui? 
La pregunta sembla assenya-

da, però, agradi més o menys, 
la nostra història està prenyada 
d’horrors que, tot i que potser 
més tolerats anys enrere, no per 
això eren menys espantosos. 
L’esclavitud n’és un. Però no 
l’únic: minories racials, religio-
ses o ideològiques allunyades 
dels corrents dominants sim-
plement han desaparegut del 

relat històric. I l’exemple de les 
dones és paradigmàtic. La meva 
joveníssima neta Laura s’escan-
dalitza, i amb raó, cada vegada 
que en alguna història el subs-
tantiu home identifica tota 
l’espècie i es pregunta on han 
estat ocultes les dones. 

Un món dominat en el llen-
guatge, l’art, la política o la 
ciència per homes blancs, enca-
ra avui molt present, projecta 
una visió profundament injus-

ta del passat: de les més de 1.000 
pintures exposades al Museu 
del Prado, escassament 10 estan 
firmades per dones. Però, a més, 
aquesta visió és incorrecta: sem-
pre n’hi va haver d’excepcio-
nals (Aspasia de Milet va tenir 
gran influència en l’Atenes de 
Pèricles, igual com Hipàtia a 
Alexandria) i, entre elles, grans 
pintores, com l’extraordinària 
seguidora de Caravaggio Arte-

misia Gentileschi. El pecat de 
l’oblit ha perseguit sempre tot 
corrent minoritari: el rei indi 
Asóka, imbuït d’un animalisme 
insòlit per a la nostra moral, 
construïa hospitals per a ani-
mals abans de la nostra era. 

Les nostres societats es for-
gen a partir de marcs mentals, 
per definició heretats. I en 
aquest llegat pesen, encara en 
excés, els prejudicis racistes, se-
xistes i estereotips de tot pelat-
ge. Per això, és imprescindible 
revisar la història i posar de re-
lleu el sofriment dels atrope-
llats. I, en particular, col·locar-se 
a la pell de l’altre: es fa difícil 
imaginar un nadiu americà que 
no se sentís humiliat davant de 
l’exaltació del general George 

Armstrong Custer a Van morir 
amb les botes posades (1941), per 
més notable que fos Raoul 

Walsh, el seu director. 
Reescriure la història no és 

llançar per la borda el nostre 
passat. És ubicar-la al costat 
dels horrors que l’acom-
panyen. Perquè, mal que ens 
pesi, la de la humanitat ha si-
gut, en una mesura no menor, 
a diferència del reduccionisme 
del Manifest comunista (1848) de 
Karl Marx i Friedrich Engels, la 
del pillatge, el robatori, l’extor-
sió i la violència. H 
Economista (UAB i EuropeG). 

No és llançar  el passat 
per la borda, és ubicar-lo 
amb els horrors  
que l’acompanyen. 

El pes de la memòria 

¿Reescriure la història? Colom i BCN 
JOSEP 

Oliver Alonso 

L’
assassinat de Geor-

ge Floyd ha desenca-
denat una onada 
antiracista, inespe-
rada per la seva in-

tensitat i extensió, tant als EUA 
com en altres països, fonamen-
talment europeus. Als EUA, i en-
tre les d’altres pròcers del sud, 
s’han enderrocat estàtues de 
Colom; i el mateix va passar a 
Bristol, hub britànic del comerç 
d’humans, on la de l’esclavista 
Edward Colston va ser llançada 
a les aigües del port, mentre a 
l’Oriel College de la Universitat 
d’Oxford es demanava la retira-
da de la de Cecil J. Rodes, d’in-
fausta memòria al sud de l’Àfri-
ca. Per la seva banda, a Anvers, 
Gant i Ostende van ser atacades 
les efígies del rei Leopold, el pro-
pietari de facto de l’antic Congo 
belga i responsable allà de terri-
bles barbàries. 

Hi ha qui considera excessi-
ves aquestes protestes perquè la 
història, s’argumenta, no hau-
ria de tornar a escriure’s. No 
obstant, per poc que es miri en-
rere, la necessitat de reescriure-
la és ineludible. Agafin com a 
exemple Nantes. ¿Tenia raó el 
seu ajuntament a revisar el seu 
passat com a centre comercial 
esclavista i proposar la cons-
trucció de l’avui famós Memo-
rial per l’Abolició de l’Esclavi-
tud? ¿La tenien aquells 
britànics que, a finals del segle 
XVIII, van boicotejar al sucre an-
tillà per a l’ús d’esclaus a la seva 
producció? Per denunciar 

aquesta injustícia van crear el 
primer pin del qual es té notí-
cia, en el qual es mostrava la 
sentina d’un vaixell on la mini-
mització de l’espai per als escla-
vitzats anava de la mà de la ma-
ximització del benefici d’aquell 
comerç inhumà. O, molt més 
recentment, el 2016 als EUA, 
¿va ser raonable que la Univer-
sitat de Georgetown acceptés re-
parar els descendents dels 272 
esclaus africans venuts pels je-
suïtes, el 1838, per recaptar 
fons per a la institució? En qual-
sevol d’aquestes situacions, 
crec que hi hauria un ampli 
consens sobre la necessitat de 
reinterpretar, i condemnar, tan 
ominós passat. 

 
EN  AQUEST context, la 
política catalana Jéssica Albi-

ach ha plantejat si Barcelona no 
s’hauria de qüestionar el monu-
ment a Colom. Lògicament, 
l’oposició a la seva proposta ha 
sigut múltiple i, en molts casos, 
insubstancial. Però, entre els ar-
guments contraris, n’hi ha un 
que mereix considerar-se, per-
què és l’última línia de defensa 
que s’alça davant la revisió del 
passat: ¿és raonable reescriure’l 

LEONARD  BEARD 

MATÍAS 

Vallés 

L
a commovedora cam-
panya per aïllar la fa-
mília reial del diluvi 
de publicacions es-
trangeres sobre com-

portaments i despeses desorbi-
tades no només s’assembla mas-
sa al cèlebre tallafoc que havia 
de deslliurar la infanta Cristina 
del banc. Sobretot, oblida que 
hi ha una cosa pitjor que un 
escàndol sotmès a explicació i 
rectificació, la indiferència. 
Confinar Felip VI en una bombo-
lla intocable equival a condem-
nar-lo a la irrellevància. Si no 
lluita per la seva posició, difícil-
ment es guanyarà l’estima dels 
sectors juvenils que ja l’han de-
clarat aliè als seus interessos. 

En el fons i a la superfície, 
els esforçats protectors de Felip 

VI el culpabilitzen. En la inevi-
table comparació atlètica, és 
un esportista d’elit a qui se li 
nega la capacitat de competir 
en defensa dels seus interessos. 
Titulars apareguts a la premsa 
anglesa com «El Rei caigut», «Se-
xe, mentides i comptes a Suïs-
sa» i «La lluna de mel del mig 
milió de dòlars» no han de sor-
prendre a les capçaleres que 
han dedicat epígrafs encara gai-
re més feridors als funcionaris 
de la família real britànica. El 
llegendari diari The Times de Ru-

pert Murdoch va servir d’ariet 
per a la demolició d’Isabel II 

després de la mort de Lady Di. 
Avui, la tieta Lilibeth del monar-
ca espanyol regna indestructi-
ble després d’adaptar-se als 
nous temps, i s’ha pansit la 
«princesa del poble». 

 
COM A MÍNIM,  la pluja de 
milions al voltant del palau de 
la Zarzuela ha canviat el sentit 
de la gira que acaben d’empren-
dre Felip VI i Letizia per l’Es-
panya de la pandèmia. Caldrà 
ajornar el plantejament d’un 
monarca que recorre els seus 
regnes per consolar serfs 
arruïnats per la pesta. És el Rei 
que necessita el suport dels seus 
ciutadans. En canvi, li sobren 
els protectors dels quals s’ha 
d’alliberar amb urgència. Són 
els mateixos que en el seu mo-
ment van anunciar que Iñaki 

Urdangarin era una oreneta pas-
satgera, i que Joan Carles I es 
trobava fa sis anys en el seu mi-
llor moment. Sí, el dia abans 
d’abdicar. H 

Institució en crisi 

El Rei 
necessita els 
seus ciutadans 

Al contraatac 

E
ls que no compliu les 
mesures de precau-
ció, encara vigents, 
davant el coronavi-
rus, ¿en què esteu 

pensant? ¿Us va semblar poca 
cosa el confinament? ¿No us es-
panta la crisi econòmica que 
ens amenaça més aviat que 
tard? ¿Creieu que els amics i la 
família no encomanen? Cada 
vegada que us veig amuntegats 
en bars sense complir la distàn-
cia de seguretat, sense mascare-
ta en moments en què seria ne-
cessari portar-la, no puc evitar 
pensar que sou pocs, sí, però 
realment idiotes. ¿Us heu cre-
gut allò que ara hi ha menys 
càrrega viral i serem tots asimp-
tomàtics? Els nostres pares cor- 
ren el risc de morir, igual que fa 

desconeguts, com si només fos-
sin portadors del virus aquells 
que no formen part de l’entorn 
més pròxim. En realitat, penso 
que l’únic camí possible, de mo-
ment, és actuar com si el món 
sencer tingués coronavirus, co-
mençant per nosaltres ma-
teixos. Tots volem tornar a la ve-
lla normalitat. Fins aleshores, 
tots volem transitar per la nova 
amb certa seguretat i, sobretot, 
poder retrobar-nos amb les nos-
tres famílies, tot i que sigui a 
dos metres. 

No caigueu en l’error 

Si continuen els comporta-
ments irresponsables, vosal-
tres sí que deveu haver vist les 
vostres, quina sort, deveu ha-
ver muntat festes de col·legues 

amb la mascareta penjada al 
canell, que bé, i al final, acaba-
rem tots tancats una altra vega-
da. El Govern ja ha advertit que 
no li tremolarà el pols a l’hora 
de decretar de nou l’estat 
d’alarma. Sisplau, no caigueu 
en l’error de pensar que aquest 
malson s’ha acabat i que res us 
passarà si no sou població de 
risc. Si a vosaltres us és tot 
igual, penseu en els que encara 
no hem pogut veure les nostres 
famílies, però també tenim ga-
nes de fer-ho i de fer-ho amb se-
guretat. No es tracta de viure 
amb por, però tampoc de ma-
nera tan irresponsable com es-
tem veient en algun cas. Fins i 
tot vosaltres hauríeu de saber 
que uns quants en poden da-
nyar molts. H 

Als que no 
compleixen 

CRISTINA 

Pardo 

un mes. Això no s’ha acabat. 
Veig algunes normes dicta-

des per les institucions que em 
semblen certament sorpre-
nents. Per exemple, la Genera-
litat ha prohibit el ball entre 
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És difícil exagerar la importàn-
cia que tenen els símbols en la
nostra forma d’interpretar el
que passa al nostre voltant.
Pensem en el que poden arri-

bar a significar per a nosaltres unpetó, una
genuflexió, un uniforme, un tricorni, un
puny en alt o una bandera. El poder d’un
símbol està en la idea que representa i el
seu imperi pot ser extraordinari: els sím-
bols faciliten que milions de persones ens
sentim lleials a països, exèrcits, multina-
cionals, sectes o professions. Els símbols
són la feromona que ens atreu i lliga.
Recordem que la gravació d’un policia

asfixiant fins a la mort George Floyd s’ha
convertit, a ulls de més de mig món, en el
poderós símbol que ha mobilitzat milions
de persones i ha transformat la situació
política als Estats Units. Arquimedes va
dir: “Doneu-me un punt de suport i mouré
el món”; en política un símbol poderós és
un punt de suport.
Els símbols, com les idees, poden ser ei-

nes per bé o per mal i, a més, convé recor-
dar que els humans tenim la tendència a

enredar-nos en lluites simbòliques. Així,
l’assassinat de Calvo Sotelo va ser, per ser
qui era, una de les espurnes que van iniciar
l’horrorós incendi de la guerra civil espa-
nyola i tots podem observar com puja la
pressió atmosfèrica cada vegada que hi ha
una lluita de banderes, llaços o pancartes.
És sota aquest context que té sentit que

els ciutadansenspreguntemsi volemquea
les nostres ciutats hi hagi estàtues, noms
de carrers i obeliscs que honren traficants
d’esclaus, colonitzadors i conqueridors.
Serà bo que ens ho preguntem ambuna vi-
sió crítica, constructiva, respectuosa i do-
nant-li la seva justa importància.
No serà bo que es faci des de la superio-

ritat moral ni brandant un dit acusador.
Tampoc serà acceptable que alguns s’arro-
guin la potestat de decidir per tots, com a
Bristol, onunamultitudva tirar almar l’es-
tàtua d’un traficant d’esclaus; ho ha definit
bé el líder laborista Keir Starmer: “Va ser
un acte equivocat perquè aquesta estàtua
hauria d’haver estat desmuntada correcta-
ment, amb consentiment, i posada en un
museu”.
Perquè si no actuem amb sobrietat, po-

dem cometre la injustícia que va cometre
una altra multitud quan va profanar amb
pintades l’estàtua de Winston Churchill.
Jutjar figures històriques des del pedestal
delpresentésuna formad’ignorànciaauto-
suficient ja que, en equanimitat, la morali-
tat de les figures històriques s’ha de jutjar
pel conjunt dels seus actes i prenent com a
referència euclidiana les normes ètiques

imperants en les seves èpoques, no en la
nostra. Així, quan jutgem una figura histò-
rica el queenshemdepreguntar és: ¿era al-
gú que va millorar o empitjorar el món?
Perquè si bé Churchill va utilitzar un llen-
guatge eduardianament racista i, incom-
prensiblement, es va oposar al vot femení,
va liderarelcombatencontradelsnazisdes
de la coherència i sempre va defensar la
llibertat d’expressió, la magnanimitat i el
procés democràtic. A un músic no se li pot
demanar que sàpiga tocar tots els instru-
ments, tampocque toqui partitures queen-

caranohanestat compostes.Tambécal en-
tendre la importància històrica dels mo-
numents independentmentdel seucontext
moral, perquè si no acabarem esfondrant
l’aqüeducte de Segòvia, per haver estat
construïtperesclaus,o lacolumnadeTrajà,
per glorificar una guerra genocida. La BBC
ja ens va advertir que “es comença preocu-
pat per beure aigua en ampolles de plàstic i
s’acaba preguntant: l’aigua és racista?”.
Amb això tindrà sentit que revisem

aquells espais que glorifiquin de manera
destacada i simbòlica personatges que en

el seu conjunt van ser pitjors que els seus
pars, sempre que els espais no tinguin un
interès històric rellevant.
Per exemple, seria interessant revisar la

conveniència de tenir unmonument a Co-
lomenun lloc tanprominentdeBarcelona,
columna amb només 130 anys d’història,
sense originalitat arquitectònica, de reduït
valor històric, que no va poder finançar-se
per subscripció popular i en honor d’un
aventurer poc relacionat amb la ciutat, que
va ser deposat en vida pels Reis Catòlics
per cruel, dèspota, incompetent i arbitrari
tot i haver canviat la història del món per
ambició, casualitat, ignorància i valentia.
Preguntem-nos si volem que un homenat-
gesota la inscripcióde“BarcelonaaColón”
segueixi sent una icona de la ciutat.
Fem-ho de forma civilitzada, debatent,

escoltant tots els arguments, donantunpa-
per prominent a experts i coma símbol del
nostremajorentenimentdelqueésbo ido-
lent, no com a símbol de la nostra superio-
ritat moral, improvisació o ganes d’evitar
tasques més difícils i importants, com mi-
llorar els serveismunicipals.
Si arribat el moment no sentim argu-

ments convincents, donem suport a la
transformació i renovació d’aquest monu-
ment en alguna cosa millor que preservi
l’original, simbolitzi la igualtat de les per-
sones, honri els que vanmillorar els estàn-
dards de la seva època, representi l’enteni-
ment de les nostres limitacions i al·ludeixi
a la nostra capacitat de, a poc a poc i amb
ajuda demoltes persones, progressar.

Marc Murtra

Demolir l’estàtuadeColom?

Quan jutgem una figura
històrica ens hem de

preguntar si va millorar
o empitjorar el món

APUNTS DEL NATURAL – JL MARTÍN

Imaginin-se que l’Alhambra està a
punt d’enfonsar-se. Tot Espanya
reaccionaria. Com no reacciona-
rem davant la crisi provocada per
la Covid-19? Desenes demilers de

morts, centenars de milers d’encoma-
nats, escolars sense classes, sanitaris al lí-

mit, empreses enfonsades,milions de tre-
balladors a l’atur, joves sense perspec-
tives. I Espanya, segon país d’Europa en
pobresa infantil. Amb més raó que per
salvar l’Alhambra, el Prado o la Sagrada
Família, tots hauríem ara d’anar a l’una.
Si vingués un extraterrestre, diria: a

què esperen vostès? Espanya, país de
gent alegre i solidària, té el problema dels
seus polítics. Cada un, com en la resta
dels països, es mou pels seus legítims in-
teressos. Però amb una petita diferència:
actua pel que es pensa que val, no pel que
és. Aquest toc de supèrbia els i ens per-
judica. Es fan incapaços de dialogar i con-
certar. Sembla que estiguem encara en la
moral del punt d’honor i l’orgull del segle

XVII, que va encimbellar les arts, però va
enfonsar l’imperi, l’Estat i les arques.
Diguin-me extraterrestre, però és l’ho-

ra de donar un temps –sis mesos?– per-
què l’actualGovern dirigeixi amb eficàcia
la recuperació socioeconòmica, o cedeixi,
el gener vinent, a un Executiu de concen-
tració.Node concertació, perquè ja es veu
el tarannà partidista i feréstec de la classe
política. A tot el que podem aspirar és a
una concentració més que a una con-
certació; a un compromís més que a un
pacte; a una unitat provisional més que a
una coalició.
Per dos anys: un govern dels principals

partits, i presidit per una personalitat in-
dependent, podria encarrilar amb eficà-

cia i acceptació social la recuperació de
l’economia, la sanitat, l’educació, la in-
dústria i l’agricultura. Els pactes de la
Moncloa van salvar de la desfeta. I ni tan
sols dic reconstrucció, que correspondrà a
la pròxima majoria de govern. Sinó sim-
ple i necessària recuperació. A grans
mals, grans remeis.
Amb tres punts clau: 1) Respecte al

marc legal, a les competències autonòmi-
ques i a les directrius europees. 2) Reac-
tivació econòmica i social, en especial in-
dústria, sanitat, educació i serveis socials.
3) Imparcialitat en els mitjans oficials de
comunicació. En l’actual situació, l’inte-
rès de part ha d’anar cedint davant l’in-
terès comú.

Governdeconcentració
Norbert Bilbeny
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22 de junio de 2020 (15:38 CET) 

Fin a la calle "Pro ETA" en Barcelona (sin ayuda de Colau) 

S'ha acabat!, la organización juvenil catalana constitucionalista, han restituido la placa de la calle del Profeta 
de Gracia (Barcelona), que había sido manipulada para que se leyera como "calle del pro-ETA". La asociación 
ha reivindicado la acción a través de su cuenta de Twitter con un vídeo.  

"Hoy S'ha acabat! vuelve a defender a la Cataluña demócrata, a la ciudadanía que alzó las manos llorando 
por Miguel Ángel Blanco y por tantos otros", explica la presidenta de la asociación Julia Moreno. Los jóvenes 
constitucionalistas denuncian que "un grupo de los amigos de los terroristas" ha alteraado la placa para 
enaltecer a la banda terrorista. 

El vídeo de S'ha acabat! también carga contra el consistorio de Ada Colau: "Tras meses en los que el 
ayuntamiento no ha tomado acciones para evitar que esta placa siga así hemos venido nosotros aquí para 
devolverla a su estado orignal".  

Los jóvenes constitucionalistas defienden que no se debe dar apoyo "a grupos terroristas que tanto daño han 
hecho a nuestro país": "La alcaldesa Colau debe cumplir con el deber democrático que exige su cargo y no 
permitir que esta placa vuelva a contener mensajes como el que hoy vemos aquí".  

Julia Moreno también enumera en el vídeo varios atentados perpetrados por ETA en Cataluña, como los de la 
casa-cuartel de Vic, los del Hipercor de Barcelona o el asesinato del socialista Ernest Lluch. La organización 
S'ha acabat! recuerda que la banda terrorista asesinó a un total de 54 personas en Cataluña.  

"Por todos ellos, por sus familias y por sus amigos estamos hoy aquí, porque jamás bajermos los brazos y no 
dejaremos de exigir memoria y dignidad para todas las víctimas del terrorismo", concluye Moreno. Algunos 
políticos les han mandado su apoyo, como el líder del PPC, Alejandro Fernández: "¡Valientes!".  

Activismo en la UAB 
S'ha acabat! es conocida por su activismo universitario y social contra el independentismo. Llevaron a 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ante la Junta Electoral y consigueron que la universidad retirara 
toda la simbología a favor de la secesión durante el ciclo electoral de 2019.  

La organización sufrió un mediático boicot en la UAB, donde grupos de estudiantes del independentismo 
radical asediaron el auditorio donde debía celebrarse un debate político al que tenía que asistir, entre otros 
ponentes, la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.  

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/sha-acabat-elimina-calle-pro-eta-barcelona_20074899_102.html
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VOX organiza este próximo sábado un acto en defensa de la 
estatua de Colón en Barcelona 

Desde hace algunas semanas se viene deslizando la posibilidad de hacer caer la estatua de Colón en 
Barcelona. Sobre todo desde los ámbitos más radicales de la izquierda catalana. 

Primero fue la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, la que abogó por retirar la estatua de 
Colón en la capital catalana asegurando que “el 12 de octubre no tenemos nada que celebrar. El 
reconocimiento hacia una figura que hizo posible la colonización de unos territorios con el genocidio que 
generó allí mismo, a mí, tampoco me representa, como Felipe VI“. 

Días después fueron los antisistema de la CUP los que exigieron la retirada de la estatua, además estos 
tenían prisa y animaban al gobierno liderado por Colau para que fuera una decisión inminente. “El skyline de 
Barcelona no puede estar coronado por el monumento a un personaje que inició uno de los mayores 
genocidios de la historia”, aseguró la ex diputada Reguant a los pies de la estatua. 

Ante estos ataques en VOX han decidido llevar a cabo un acto de defensa de la estatua de Colón este 
próximo sábado en la capital catalana a las 12:00 horas. Desde la formación de Santiago Abascal aseguran 
que “Nuestra Historia no se toca: ¡SE DEFIENDE! Contra las amenazas del vandalismo progre, terrorista y 
antifa: protejamos nuestra Cultura. Ven a hacer una cadena humana alrededor del Monumento a Cristóbal 
Colón en #Barcelona”, afirman desde las redes sociales de VOX en Barcelona. 

https://www.elcatalan.es/vox-organiza-este-proximo-sabado-un-acto-de-defensa-de-la-estatua-de-colon-en-barcelona 
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les llibreries de vell “barcelonines 
i catalanes”, per a Manuel Llanas la 
Canuda era “la més popular” per 
“la quantitat i diversitat de clients 
que atreia”, ja fos “presencial-
ment” o a través d’encàrrecs que es 
feien a partir “dels catàlegs que 
editaven, dels quals en les millors 
èpoques van arribar a fer tirades de 
gairebé 3.000 exemplars”.  

“El calé ha de córrer” 
La llibreria Canuda va començar el 
seu periple comercial el 1947. El seu 
fundador va ser Ramon Mallafré 
Conill (1904-1992), conegut com el 
Xiribindis, perquè “era un belluguet 
crònic, incapaç d’estar amb els bra-
ços plegats ni un moment”. Quan, 
encara d’adolescent –als anys 20–, 
es va adonar que “el comerç del lli-
bre produïa un cert rendiment”, 
Mallafré Conill va instal·lar-se al 
mercat dominical del Paral·lel, i poc 
després va obrir parada al Mercat de 
Santa Madrona, a tocar de les Dras-
sanes. “Al pare l’hi dec tot, tot”, diu 
Santi Mallafré, recordant aquell 
emprenedor que va arrendar a prin-
cipis de la dècada dels 30 la llibre-

Tothom que va tenir 
l’oportunitat de tafane-
jar, amb més o menys 
intenció, pels passadis-
sos estrets de la Canuda, 

envoltat de desenes de milers de lli-
bres –en prestatgeries, en taules o 
apilats en un desordre escrupolós–, 
sap que era un lloc especial. Estric-
tament es tractava d’un negoci ge-
gantí dedicat a la compravenda de 
llibre vell ubicat a pocs metres de la 
Rambla, al costat de l’Ateneu Barce-
lonès. Era el més conegut d’una 
constel·lació de locals escampats pel 
Raval, el Gòtic i els voltants de pla-
ça Universitat. Però els seus visi-
tants sabien que allà dins hi podien 
trobar tresors impresos, d’editorials 
desaparegudes i de temps remots, a 
l’abast de totes les butxaques.  

La Canuda, que va abaixar la per-
siana per última vegada el 23 de no-
vembre del 2013, després de 66 anys 
d’història, a causa d’un augment des-
proporcionat del preu del lloguer, 
reviu ara gràcies a les pàgines llumi-
noses, precises i amb la dosi justa de 
nostàlgia d’un petit volum editat per 
Comanegra i signat per Manuel Lla-
nas, filòleg i estudiós de la història de 
l’edició a Catalunya. “La Canuda i el 
comerç del llibre vell ha sigut un pro-
jecte que em vaig trobar fa poc més 
d’un any –explica–. Un diumenge 
d’hivern vaig coincidir en una fira de 
brocanters d’Arenys de Mar amb en 

✒✒✒✒ Jordi Nopca
Santi Mallafré, últim dels propieta-
ris de la llibreria”. Els dos malalts del 
paper van parlar de la Canuda una 
bona estona, i quan Llanas va dir al 
llibreter que estaria molt bé que es-
crigués els records d’aquells anys al 
capdavant de l’establiment, Malla-
fré s’hi va avenir, però amb una con-
dició: “Em va proposar que féssim 
unes sessions de conversa en què jo 
li aniria fent preguntes a partir del 
que ell em deia i completaria el ma-
terial amb la documentació que tinc 
del sector”. 

Llanas no només ha sigut estudi-
ós del llibre de vell, sinó “un pelegrí” 
que, durant anys, ha passat “tardes 
senceres” visitant les llibreries de 
carrers com el dels Banys Nous (Ro-
dés), de la Palla (Àngel Batlle), de 
Llibreteria (Novecientos), dels Ta-
llers i de Canuda (a més de la que 
portava el nom del carrer, també hi 
havia la del Sol i la Lluna i la dels Si-
ete Sabios). “Als anys 60, a Barcelo-
na hi havia una seixantena de llibre-
ries de vell. A la Canuda hi havia 
comprat centenars d’exemplars 
solts –admet–. També hi vaig adqui-
rir la col·lecció sencera de la Bibli-
oteca Popular de l’Avenç i una edi-
ció del segle XVII del diccionari lla-
tí-castellà de Nebrija a la qual havi-
en afegit el català. Em va costar 
40.000 pessetes del moment, una 
xifra que no era un dineral però que 
no estava malament”. D’entre totes 

EL VOLUM, PUBLICAT A 
COMANEGRA, ÉS “UNA 
MENA D’ELEGIA AL MÓN 
DELS BIBLIÒFILS PERDUTS” 

LA CANUDA I 
EL COMERÇ 
DEL LLIBRE 
VELL 
MANUEL LLANAS 
COMANEGRA 
224 PÀG. / 15 € 

Recordant la 
Canuda, la llibreria 
de vell més popular 
de Barcelona

Rere la història de la llibreria Canuda, que comença el 1947 i acaba el 
2013, s’hi amaga tot un món, el de l’esplendor i decadència del negoci 
del llibre vell. S’hi aproxima, amb una gran quantitat d’històries, 
curiositats i personatges, un volum de converses entre el filòleg Manuel 
Llanas i Santi Mallafré, últim propietari de l’establiment barceloní
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món, que segons ell teníem a tocar”. 
Mallafré diu: “La quantitat de llau-
nes que he hagut d’aguantar d’al-
guns clients habituals no tenen ni 
fi ni compte. Estic viu de miracle”.  

El volum detalla també les estra-
tègies “sofisticades” d’alguns pis-
pes. “El més corrent és amagar-te 
un o més llibres sota l’abric”, diu 
Manuel Llanas. Però més enllà del 
“lladre comú” hi ha algun cas singu-
lar, com el dels que entraven a ven-
dre llibres que havien acabat de ro-
bar a l’Ateneu o el de l’home que es 
va emportar diversos llibres d’art 
amb l’excusa que els volia regalar a 

algú que es casava: en principi havia 
de tornar els que no es quedés des-
prés de triar-ne un amb el propieta-
ri d’una papereria propera, però no 
li van veure més el pèl. Almenys fins 
al cap d’uns anys: l’home va tornar 
a aparèixer i va posar en pràctica 
–amb èxit– la mateixa estafa. 

Un món desaparegut 
La Canuda i el comerç del llibre vell 
també és “una mena d’elegia al món 
dels bibliòfils perduts”. A més del ma-
pa de llibreries –la majoria d’elles 
desaparegudes– que permet dibuixar 
mentalment, el volum és un home-
natge a alguns dels companys de ne-
goci barcelonins, com els Millà –que 
van tenir una llibreria especialitzada 
en teatre al carrer Sant Pau entre el 
1900 i el 2015–, Josep Porter –llibre-
ter, primer a Sants, més tard al ma-
teix carrer Canuda, a la cantonada 
amb el Portal de l’Àngel– i, sobretot, 
Antoni Palau Dulcet (1867-1954), 
que Santi Mallafré descriu com “el 
millor”, autor de l’obra magna, en 28 
volums, Manual del librero hispano-
americano. “Per a un llibreter de vell 
és, encara ara, una referència indis-
pensable –comenta Manuel Llanas–. 
No només descriu centenars de mi-
lers de volums, sinó que en dona el 
valor comercial aproximat”.   

La Canuda, que en els anys d’es-
plendor va funcionar també com a 
sala d’art, on se subhastaven uns 
150 quadres cada setmana, va obrir 
per última vegada el 23 de novem-
bre del 2013. “Mallafré va liquidar 
totes les existències, primer amb 
grans descomptes a la llibreria i, 
després del tancament, va vendre 
100.000 títols a El Siglo, de Sant Cu-
gat del Vallès –diu Llanas–. Al cap 
d’uns mesos hi va haver un incendi 
i es van cremar uns 7.000 llibres de 
l’antiga Canuda”. La resta del fons 
va anar a parar a dues llibreries 
obertes per dos empleats de la Ca-
nuda, l’Aquitània, de Pere Antoni 
Torres, i la Kepos-Canuda, de Xa-
vier Ciordia. Santi Mallafré en va 
conservar 4.000 per fer negoci a tra-
vés de l’Antigua Librería Canuda, 
radicada a Arenys de Munt i exclu-
sivament online. “En Santi diu que 
internet ha enfonsat el negoci que 
ell coneixia: des de fa uns anys es ve-
nen menys llibres i el llibre de vell 
s’ha desvaloritzat –comenta Lla-
nas–. De les 440 llibreries de vell 
censades a Espanya, només el 20% 
mantenen un local obert al públic. 
La resta venen per internet”.✒

d’Or”. També els clàssics de Casta-
lia i els llibres de butxaca d’Alianza, 
“la millor col·lecció”, reconeix: allà 
va llegir traduccions castellanes de 
La transformació, de Kafka, i El llop 
estepari, de Herman Hesse, que el 
van impressionar. Santi Mallafré va 
completar la formació de llibreter 
de nou a través d’editorials com 
Plaza & Janés, Aguilar i la Fundació 
Bernat Metge. A partir del 1973 es 
va instal·lar a la Canuda. 

Una oferta desbordant 
“El que més cridava l’atenció de la 
Canuda és l’oferta desbordant en 
tots els gèneres –recorda Manuel 
Llanas–. Era una llibreria única en el 
seu gènere per l’amplitud d’espai i 
pels centenars de milers d’exemplars 
que hi havia”. Llanas remarca que 
“els preus mòdics i ajustats permeti-
en anar-hi sense desdinerar-se”. Al 
cap dels anys, tenint en compte la 
gran afluència de visitants, la galeria 
“de personatges pintorescos” que hi 
anaven a comprar –o a pispar, tal 
com s’explica en un capítol del lli-
bre–, va anar creixent. “Com a client 
jo no me n’havia adonat, però, par-
lant amb en Santi Mallafré, em va fer 
notar algunes conductes extrava-
gants –explica Llanas–. Hi havia un 
client, per exemple, que només com-
prava els llibres publicats els anys 
que havien nascut els seus fills. Un 
altre col·leccionava llibres de for-
mat inferior a dotze centímetres. 
Un es passejava proclamant la fi del 

ria Cervantes del carrer dels Tallers 
al llibreter navarrès Ciganda. “Es 
desconeix la data de naixement de 
la Cervantes, però en un anunci a La 
Vanguardia de 1964 Ramon Malla-
fré es refereix al seu centenari, fet 
que, si fos cert, ens duria fins al 
1864”, explica Manuel Llanas. Situ-
ada molt a prop de plaça Universi-
tat, la Cervantes combinava la ven-
da de llibre nou i vell, però ben avi-
at va quedar petita al seu fundador, 
Ramon Mallafré.  

“Una de les seves frases preferi-
des era «El calé ha de córrer»”, lle-
gim a La Canuda i el comerç del lli-
bre vell. El 1947, “satisfent un tras-
pàs de cent mil pessetes, Ramon 
Mallafré va llogar el local de la lli-
breria Canuda, sempre centrada ex-
clusivament en el llibre usat, vell i 
d’ocasió”. Abans de la guerra, al nú-
mero 4 del carrer Canuda hi havia 
hagut “un híbrid singular”, el bar, 
llibreria i sala d’exposicions Oasi, 
reconvertit durant la postguerra en 
una cava de jazz, “freqüentada per 
fabricants de Sabadell i Terrassa, 
que hi duien les querides”. 

Santi Mallafré es va incorporar 
al negoci familiar a través de la lli-
breria Cervantes, on va conèixer 
col·leccions com “l’Austral, de més 
de mil cinc-cents títols de tots els 
gèneres literaris, des de les epope-
ies gregues i romanes i les medie-
vals fins a les generacions del 98 i 
dels 27, passant per la literatura 
castellana de l’anomenat Segle 

DE LES 440 LLIBRERIES  
DE VELL CENSADES A 
ESPANYA EL 80% NOMÉS 
VENEN PER INTERNET 

JORDI BORRÀS / COMANEGRA
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LaMoncloa estudia donar caràcter laic
a l’homenatge a les víctimesdel virus
El Govern central també es planteja l’opció de fer una cerimòniamulticonfessional

PEDRO VALLÍN
Madrid

L’acte solemne enmemòria de les
víctimesde laCovid-19que el pre-
sident del Govern central, Pedro
Sánchez, va anunciar per al 16 de
juliolpotteniruncaràcterestricta-
ment laic. És una de les possibili-
tats que ara mateix es planteja la
Moncloa per a l’acte d’Estat amb
quès’hadecidit recordarelsmorts
acausade lapandèmiadelcorona-
virus.
Ladecisió,queestabliriaunpre-

cedent fixant la laïcitat de l’Estat
peralsseusactes institucionals,no
estàpresaiencaras’estudienaltres
possibilitats, com ara una cerimò-
nia multiconfessional, amb pre-
sènciaderepresentantsdelescon-
fessions religioses amb més pre-
sènciaaEspanya.L’actepurament
laicpermetriainaugurarunaimat-
gepatentde la condiciód’aconfes-
sionalitat de l’Estat, fixada per la
Constituciódel 1978peròqueamb
prou feines ha tingut una expres-
sió cerimonial, amb profusió de
presència de representants de
l’Església catòlica en lamajor part
dels actesd’Estat, desdecapellans
fins a arquebisbes, al llarg dels úl-
timsquarantaanys.
Eldebatestàobert,peròala idea

quenosiguiunacte ambdimensió
religiosa hi contribueix el fet que
enrealitatnosiguiun funeral, sinó
un homenatge d’Estat solemne,
presiditpelreiFelip,ambunagran
presència d’autoritats internacio-
nals.Enprincipi,a l’acte,quesece-
lebrarà al pati de l’Armeria del Pa-
lau d’Orient deMadrid, segons va
informar el Govern de Sánchez,
està previst que hi assisteixin els
principals dirigents de les institu-
cionscomunitàries,comaralapre-
sidenta de la Comissió Europea,
UrsulavonderLeyen; elpresident
del Consell Europeu, Charles Mi-
chel, i el president del Parlament
Europeu,DavidSassoli, entred’al-
tres. També preveu participar en
l’homenatge el director de l’Orga-
nització Mundial de la Salut, Te-

dros Adhanom. La idea que l’acte
no tingui naturalesa de funeral la
va explicar el mateix president
Sánchez durant la sessió de con-
trol a l’Executiu de dimecres al
Congrés dels Diputats, quan, da-
vantpreguntesdel líderde l’oposi-
ció, Pablo Casado, va confirmar la
dataenquèsecelebrarà lacerimò-
nia, ja que nonomés es tracta d’un
homenatge a les víctimes directes
del coronavirus sinó també d’un
acte d’agraïment i honra als servi-
dors públics que han treballat en
primera línia contra la pandèmia,
vaassenyalar llavorselpresident.
Aquesta distinció entre funeral

d’Estat i homenatge és rellevant,
atès que és comú a tot Occident
quealsfuneralssíquehitinguinun
paper les confessions religioses,
però no en una altra mena d’actes
solemnesinstitucionals.Elsúltims
anys la pràctica més habitual és

que els funerals tinguin caràcter
multiconfessional, com ha passat
des de l’11-S en tots els honors fú-
nebres en què les víctimes són
múltiples, als EstatsUnits, a Fran-
ça o a Alemanya, cerimònies en
què han estat cooficiants repre-
sentants de diferents confessions.
En canvi, aquesta pràctica ésmolt
menyshabitualenactesinstitucio-

nals d’un altre tipus, amb l’excep-
ció delRegneUnit, país confessio-
nal on la direcció d’Estat és cap de
l’Església anglicana. Com passava
a Noruega, on el rei Harald V va
deixardesercapdel’Església lute-
rana el desembre del 2016 i el país
vapassara serunEstat laic.
Si finalment laMoncloa es deci-

deix per dissenyar un acte laic a la
manera de les cites solemnes de la
República Francesa, la idea agra-
daria als socis de coalició, Unides
Podem. El Govern central ha fet
passos per atenuar la relació que
privilegia l’Església catòlica –com
ara el final de l’exempció de l’IBI,
anunciada ja al gener per la vice-
presidentaCarmenCalvo, d’acord
ambla ideaderepublicanismeafa-
vorida per l’expresident José Luis
Rodríguez Zapatero–, si bé no
sembla inclinat a la denúncia dels
acordsentreEspanyailaSantaSeu
del 1979, que durant aquests anys
ha entrat i sortit del programa
electoral del PSOE diverses vega-
des.

Política
L’escenari post-Covid-19

TONI
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Pedro Sánchez el 5 de juny guardant unminut de silenci per les víctimes del coronavirus

La llei aparcada deZapatero
La tenacitatmés granper

reconfigurar les relacions
entre l’Església i l’Estat a
Espanya la vaprotagonitzar
JoséLuisRodríguezZapate-
ro durant els seus gairebé
vuit anys de govern.Tot i
això, undels seus projectes
emblemàtics en aquest sen-
tit es va acabar quedant al
calaix. Amb la seva llei de
LlibertatReligiosa, queno es
va arribar a aprovarmai en
dosmandatsmarcats pel dur
enfrontament ambels sec-
torsmés conservadors de la
cúria catòlica, Zapatero
pretenia, entre altres coses,
fixar la naturalesa civil i laica

de totes les cerimònies d’Es-
tat assenyalant que aquestes
sempre tindrienun caràcter
aconfessional llevat quehi
hagués undesig exprés de les
famílies de les víctimes en
sentit contrari. Elmaig del
2010, immediatament des-
prés que el govern fes un gir
en les seves polítiques eco-
nòmiques per la crisi de
deute, l’executiu va aparcar
la normaexplicant que els
esforços prioritaris es con-
centrarien en la gestió de la
crisi. El projecte estava gai-
rebé enllestit per ser enviat a
lesCorts al junyd’aquell any,
peròmai hi va arribar.

NO NOMÉS VÍCTIMES

L’acte no és un funeral
i també servirà
per homenatjar
els servidors públics

ALTRES PAÏSOS

AEuropa només els
honors fúnebres tenen
un caire religiós, però
no els actes d’Estat
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ta a La Vanguardia, el vicepresident 
del Banc Central, Luis de Guindos, 
assegurava que la situació econòmi-
ca generada pel covid-19 era la més 
greu des de la Guerra Civil. Ara bé, 
¿són escenaris comparables? 

Una crisi “incomparable” 
“És incomparable, és d’una banalit-
zació brutal per dues raons fona-
mentals: no és el mateix que el siste-
ma s’aturi perquè hi ha una pandè-
mia que ho faci per la destrucció que 
ha provocat una guerra en què una 
part de la població ha matat l’altra”, 
assegura Fernando Guirao, de la cà-
tedra Jean Monnet d’història eco-
nòmica europea de la Universitat 
Pompeu Fabra. Guirao creu que, 
més que mirar enrere, hauríem de 
mirar endavant: “Hem de pensar 
més en el món que volem tenir, i no 
en el que vam tenir, perquè està ple 
de deficiències. Ara pot ser també 
una oportunitat per decidir en qui-
na direcció volem anar, identificar 
les nostres vulnerabilitats”. 

La Guerra Civil va ser traumàtica 
en molts aspectes. Quan finalment, 
després de tres anys d’enfronta-
ments, Franco va imposar la dictadu-
ra, no va venir la pau, sinó la repres-
sió, l’exili i la desaparició d’una im-
portant part del capital humà, i una 
autarquia que va fer que la recupera-
ció econòmica fos més lenta.   

Ara no hi ha una dictadura que 
vetlla pels interessos d’alguns i cas-
tiga els altres, sinó una democràcia. 
Tanmateix, tot trencament pot pro-
vocar que la mirada de la societat 
canviï, que el que abans semblava 
imprescindible passi a ser prescin-
dible. “Hi ha analogies, però limita-
des –diu Albert Carreras, catedràtic 
d’història i institucions econòmi-
ques del departament d’economia 
i empresa de la Pompeu Fabra–. El 
confinament ha sigut una experièn-
cia intensa i inesperada que ha ge-
nerat canvis en les preferències so-
cials, i, igual que després d’una guer-
ra, el retorn a la normalitat no es 
produirà de manera immediata”. 

La tendència a buscar analogies 
és molt humana. No les podem bus-
car en la mal anomenada grip espa-
nyola del 1918, perquè aleshores el 
confinament només es va produir 
als Estats Units. Tampoc en les pes-
tes medievals, en què la mortaldat 
era tan elevada que, com que la po-
blació escassejava, les classes més 
desfavorides van poder millorar la 
seva capacitat negociadora. En una 
economia de guerra, al contrari que 
en un confinament, tot es mobilit-
za. Carreras, però, creu que les ana-
logies estarien en els canvis que es 
poden produir a posteriori, en les 
explosions socials o reivindicaci-
ons que poden venir. Per exemple, 

després de la Segona Guerra Mun-
dial hi va haver més sensibilitat so-
bre el que suposaven les mancan-
ces, i això va suposar el naixement 
de les polítiques agroalimentàries. 
També es va mobilitzar població 
que no tenia drets civils i, un cop 
acabada la guerra, se’ls va haver de 
donar drets. 

Després de la Segona Guerra 
Mundial, el canvi a l’Europa demo-
cràtica sí que va ser espectacular. 
Anglaterra, quan encara estava en 
guerra, va votar contra Winston 
Churchill per escollir un descone-
gut, el líder del Partit Laborista, Cle-
ment Attlee. El lema del Partit Labo-
rista era “Afrontem el futur” i, en-
tre altres coses, va prometre nacio-
nalitzar el Banc d’Anglaterra, el 
combustible, l’energia elèctrica i el 
transport públic. “Va ser el 1945, en 
plena bancarrota, que Anglaterra va 
establir el sistema nacional de salut 
–detalla Guirao–. A l’Europa demo-
cràtica es van fer governs de coalició 
amb totes les forces –excloent els 
feixistes–, que van crear les regles 
fonamentals de la societat del futur. 
I es va fer de manera consensuada. 
Va ser l’inici de l’estat del benestar”. 

Aleshores es tenien clares quines 
eren les prioritats. Tanmateix, Gui-
rao insisteix que la crisi actual no es 
pot comparar amb cap guerra i que 
tampoc ajuda a imaginar què vindrà 
després. Segons Guirao, no és ne-
cessària una experiència tan trau-
màtica per fer canvis: “Holanda va 
fer un tomb impressionant a princi-
pis de la dècada dels 80 després del 
mal holandès; Corea també va fer 
canvis després de la crisi financera 
del 2010, i Finlàndia en va fer a par-
tir de la dècada dels 90, amb l’enfon-
sament de la Unió Soviètica, on ana-
ven la meitat de les seves exportaci-
ons”. Finlàndia va apostar aleshores 
per l’educació i la innovació. 

Els carrers de Barcelona han es-
tat, durant setmanes, més buits i si-
lenciosos, però tenien poc a veure 
amb la ciutat que descrivia Joan Sa-
les el gener del 1938: “Amb tantes 
escombraries i tanta runa dels bom-
bardejos o amb la gana que pel car-
rer es llegia a totes les cares”. 

Racionament i fam 
Barcelona comptava, el desembre 
del 1935, amb un total d’1.048.641 
persones. Una població que pràcti-
cament es va doblar al llarg dels tres 
anys que va durar la Guerra Civil per 
l’arribada de refugiats. A Barcelona 
les bombes van destruir 1.500 im-
mobles. “La producció agrícola va 
caure un 20% i la producció indus-
trial va baixar un 30% –explica Ori-
ol Dueñas, professor d’història con-
temporània a la Universitat de Bar-
celona–. El consum es va enfonsar 
i els productes bàsics de primera ne-
cessitat van quedar racionats fins al 
1952”. Per a Dueñas, els dos escena-
ris no es poden comparar: “La vida 
quotidiana dels espanyols va estar 
dominada per la fam, l’escassetat de 
fonts d’energia i les malalties –deta-
lla Dueñas–. El racionament de pro-
ductes de primera necessitat, que 
també es va produir a Europa a 
l’acabar la Segona Guerra Mundial, 
va durar uns tres anys, mentre que 
a Espanya es va arrossegar durant 
més de dotze”.e

La de la Guerra Civil,  
una crisi sense rival 

Els experts troben “una barbaritat” comparar l’efecte de la pandèmia amb el 1939

El 30 de juliol del 1942 el govern fran-
quista prohibia fer “ostentació” als 
aparadors d’articles d’alimentació. 
No es podia presumir d’abundància i 
exhibir fregits, rostits o carn d’olla. 
Es prohibien les cartes als restau-
rants, només es podia servir un ou 
per persona i la mantega quedava ve-
dada. Els cuiners, durant la Guerra 
Civil, ensenyaven receptes de truites 
sense ous ni patates: s’utilitzava fari-
na, aigua i bicarbonat i les patates 
eren substituïdes per la capa blanca 
de les taronges prèviament asseca-
des. 80 anys després, durant els pri-
mers dies de la pandèmia actual, al-
guns van fer córrer per les xarxes 
imatges de supermercats amb lleixes 
buides i cues amb carros plens fins  
dalt davant les caixes, però el cert és 
que en cap moment hi ha hagut es-
cassetat alimentària. El 1936 la cai-
guda del PIB va ser del 24%, la pitjor 
des del 1850: una davallada que no 
s’ha repetit mai més. Ara les previsi-
ons situen la caiguda del PIB entre el 
5% i el 15%. Durant la dècada dels 
quaranta els preus reals van pujar 
aproximadament un 700% i, fins al 
1956, a Catalunya no es va recuperar 
el nivell de vida que hi havia el 1935. 
El 12 d’abril passat, en una entrevis-

RIPOLLET
SÍLVIA MARIMON MOLAS

Veïnes de Tortosa tornant el 
gener del 1939 a casa seva 

després del bombardeig 
feixista. GETTY   

Privacions  
El règim  
va prohibir  
el 1942 
l’“ostentació” 
d’aliments  
als aparadors

Dictadura  
La destrucció 
va fer que el 
nivell de vida 
del 1936 no 
es recuperés 
fins al 1956 
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33 Concentració de víctimes del metge Eduardo Vela.

EFE / CHEMA MOYA

En cas d’arribar al Butlletí Ofici-
al de l’Estat, la norma canviaria 
completament el paradigma ac-
tual, en el qual les famílies han 
de buscar pel seu compte els na-
dons robats o aquests els seus 
progenitors, amb poc èxit a cau-
sa de la dificultat d’accés a la do-
cumentació necessària, el temps 
transcorregut o la falta de bancs 
d’ADN. Tampoc s’ha aconseguit 
enjudiciar els presumptes pro-
motors del robatori de nadons 

durant el franquisme i la transi-
ció, ja que de les 2.134 diligències 
d’investigació iniciades per la fis-
calia, només 516 han seguit la 
instrucció, la resta s’han arxivat, 
majoritàriament per la prescrip-
ció dels delictes. I de les 516, tan 
sols una ha arribat a judici, en 
què es va declarar responsable 
del robatori d’una nounada el 
1969 al mort doctor Eduardo Ve-
la, que no obstant va ser absolt 
per prescriure el delicte. 

DURANT EL FRANQUISME I LA TRANSICIÓ

El Congrés 
reprèn  
la llei dels 
nadons robats
b La Cambra baixa 

admet a tràmit la 

norma que obliga 

l’Estat a investigar

U
na vegada superada la 
pitjor fase de la crisi 
sanitària, el Govern i 
les Corts reprenen a 

poc a poc la seva activitat legisla-
tiva, amb disposicions noves i 
d’altres que van quedar en l’aire 
a causa de l’avanç electoral. En-
tre aquestes, la llei de nadons ro-
bats, que va ser admesa per una-
nimitat a tràmit pel Congrés el 
20 de novembre del 2018 però 
no es va arribar a aprovar. La 

Cambra baixa va debatre ahir, de 
nou, la seva presa en considera-
ció, que va tirar endavant avala-
da per tots els grups tret de Vox. 
Això dona «esperança» als pro-
motors de la iniciativa, que 
creuen que ara, «per fi», arribarà 
a veure la llum.  

 
EL CONSENS / «Queda un procés 
llarg, però com que la majoria 
de partits han mostrat la seva 
disposició a treballar i arriba al 
principi de la legislatura, con-
fiem que aquesta vegada sí que 
arribi a aprovar-se», explica So-
ledad Luque, presidenta de l’as- 
sociació Tots els Nens Robats 
Són També els Meus Nens, im-
pulsora de la iniciativa dins de la 
Coordinadora Estatal de suport 
a la Querella Argentina.  

PATRÍCIA MARTÍN  

MADRID

Davant d’això, la llei esta-
bleix que sigui l’Estat el que 
assumeixi la recerca activa dels 
nadons robats i la seva identitat. 
«No serien les víctimes, com fins 
ara, les que hagin de fer de detec-
tius», explica Luque. Així ma-
teix, crea una fiscalia i unitats 
de policia especialitzades i els 
delictes serien considerats de le-
sa humanitat i, per tant, no 
prescriurien, per tal d’acabar 
amb la disparitat de criteris que 
els tribunals apliquen en l’ac-
tualitat. A més, obligaria les ad-
ministracions públiques i l’Es-
glésia a obrir els seus arxius. 

 
EL DEBAT / Durant el debat, Vox es 
va oposar a l’admissió a tràmit 
amb l’argument que la «trama» 
dels nadons robats és una «cam-
panya» promoguda pel jutge 
Baltasar Garzón «per asseure el 
franquisme al banc». Segons la 
seva opinió, no va existir aques-
ta xarxa, sinó el mateix trànsit 
de nens que existeix en totes les 
èpoques i que cal combatre amb 
lleis i no amb «dogmes de fe». La 
resta de grups va criticar Vox i va 
considerar necessària la llei per-
què durant el franquisme «hi va 
haver més robatoris que adop-
cions a causa de la xarxa forma-
da entre hospitals, esglésies i ins-
titucions que donaven nens a 
qui els podia pagar, un crim de 
lesa humanitat», segons va expo-
sar Gabriel Rufián (ERC). H
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Fundada el 1881 per Don Carlos i Don Bartolomé Godó

.cat

DAVID ZANDMAN / REUTERS
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Estàtues de Cervantes,
Juníper Serra i Colom
sucumbeixen als EUA

El memorial a Miguel de Cervantes a San Francisco (Califòrnia) va aparèixer pintat divendres. INTERNACIONAL / P. 3 I 4

LA SORTIDA DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA

Sánchezdeixa enrere
l’estat d’alarma i demana
unitat per a la legislatura
Vergés reconeix que no haurien
d’haver tancat les escoles
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Barcelona
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Entrevista a
Heiko Maas, ministre
d’Exteriors alemany
INTERNACIONAL / P. 8

“Estalviant
no sortirem
d’aquesta
crisi”

“La pandèmia ha
fracturat la UE
econòmicament”

Entrevista a
Albert Batlle, tinent

d’alcalde de Barcelona
POLÍTICA / P. 28

XAVIER CERVERA

“Estic disposat
a liderar un

projecte contra
l’independentisme”

Espanya aixeca la quarantena
als turistes britànics des d’avui

BEATRIZ NAVARRO
RICHMOND (EUA)

CarlosRuizZafón,quevamorirdi-
vendresaLosAngelesals55anysa
causad’uncàncer,vaescriurepera
La Vanguardia dos dels seus pocs
contes els anys 2002 i 2004, titu-
lats,respectivament,GaudíaMan-

hattan iLlegendadeNadal, que re-
produïm avui com a homenatge a
l’escriptor.Elsdosrelatsestanam-
bientats a Barcelona, la ciutat que
va servir d’escenari literari per a
l’escriptor.CULTURA / P. 56 A 58

RUTA LITERÀRIA

La Barcelona
del vent

CULTURA / P. 59

Els relats deCarlos Ruiz
Zafón per a ‘LaVanguardia’

EP

AFP

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

532000

92314

Diario

2053 CM² - 181%

99007 €

1,3-4

España

21 Junio, 2020

P.26



DIUMENGE, 21 JUNY 2020 LAVANGUARDIA 3

Una batallamonumental
Viatge a Richmond, l’antiga capital dels Estats Confederats d’Amèrica

Se sol dir que la història l’escriuen
els guanyadors. Però estàtues com
les que dominen l’avinguda dels
Monuments de Richmond (Virgí-
nia) són una demostració que als
Estats Units el nord va guanyar la
Guerra de Secessió però el sud va
guanyar lapau i la lluitapel relat.
Ser la capital dels antics Estats

Confederats d’Amèrica, el territori
que es va declarar en rebel·lió con-
tra la Unió en defensa de l’esclavi-
tud, fa d’aquesta ciutat un lloc clau
en la batalla monumental empresa
a tot el país contra el racisme i els
seus símbols. Les estàtues erigides
als herois confederats són al centre
d’undebat nacional resolt enocasi-
ons per la força i de manera indis-
criminada.Elquevacomençarcom
un exercici per qüestionar-se els
símbolsdelaconfederaciós’ha em-
portatpersonatgescomelfrarema-
llorquíJuníperSerra,CristòforCo-
lom, George Washington, el gene-
ralGrant, responsablede lavictòria
delestropesdelaUnió,oMiguelde
Cervantes, víctimade l’esclavitud.
A Richmond, l’aspecte de les es-

tàtues confederades al llarg dels
gairebé tres quilòmetres que fa
l’avinguda, jalonada per magnoli-
ers, no pot ser més deslluït. Molts
veïnsveuenqueelpanoramaqueha
quedat els representa més bé. El
monument a Jefferson Davis, el
president durant el breu tempsque
vadurar l’invent (1861-1865), ha es-
tat empastifat i assaltat. Farts d’es-
perar que les autoritats actuessin,
els manifestants l’han fet caure.
Queda l’obelisc i els arcs amb una
fraseenquèDavisenalteixlanoble-
sa dels seus propòsits. “Podem dir
que van ser les primeres fake news
(notícies falses) de la història dels
EUA”,sentenciaJulianHayter,his-
toriador de la Universitat de Rich-
mond. “Quanta sang més?”, pre-
guntaungrafiti.

El 2010, la ciutat va crear una co-
missió d’experts per analitzar la
simbologia i el valorde l’estàtua. Fa
tres anys van recomanar retirar el
monument a Davis però deixar la
resta d’estàtues afegint-hi una ex-
plicació sobreel contexthistòricen
què es van aixecar, comes va fer en
centenars de monuments similars
en altres estats del sud entre 1890 i
1920, després de l’era de laRecons-
trucciónacionalposteriora laguer-
ra, un procés fallit que es va saldar
sense càstigs als seus instigadors.
Així que els negres van començar a
reclamarelsseusdrets,elsblancses

Molts americans encara es cre-
uenal peude la lletra les ideesbàsi-
ques d’aquella glorificació: que la
guerra no va ser per defensar l’es-
clavitud sinó els drets dels estats,
queelsnegresnoestavenpreparats
perser lliures i teniensortdeseres-
claus en lloc de ser a l’Àfrica, i que
totselsquivanlluitarvanserherois.
“Aquestes idees van ser institucio-
nalitzades a través dels currícu-
lumsescolarsdurantel segleXX”.
Inaugurades amb gran pompa

entre banderes confederades, ja al

PARKER MICHELS-BOYCE / AFP

L’estàtua a Richmond de Jefferson Davis, president dels Estats Confederats, enderrocada el 10 de juny

Internacional
La fractura racial als Estats Units

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

van organitzar per posar en marxa
el sistemade la segregació, envigor
fins als anys seixanta del segle
passat.
Les estàtues eren la cirereta d’un

projecteimmobiliariperatreureels
nostàlgics de la Confederació, que
noerenpocs.“Vaserunamanerade
reclamar l’espai públic en nom del
supremacisme blanc i de l’anome-
nada Causa Perduda”, afirmaHay-
ter en al·lusió a com s’ha explicat la
Guerra Civil americana amb els in-
gredients romàntics que es poden
veure en pel·lícules comAllò que el
vent s’endugué (1939).

“LA CAUSA PERDUDA”

Lesestàtues
confederadessónpart
de la ‘romantització’de
laguerradeSecessió

LA CULPA DE RICHMOND

“Dejove,novaig
pensarmaienlafarsa
queésaquestaestàtua”,
lamentaunaveïna

Richmond
Corresponsal

BEATRIZ

NAVARRO

FONS D'EMERGÈNCIA SOCIAL
#AlCostatDeLesFamíliesGitanes

FESUNADONACIÓ.ENTRAEN WWW.GITANOS.ORG

WWW.GITANOS.ORG

A LA FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO HEM POSAT ENMARXA UN FONS D'EMERGÈNCIA PER A
PODER ATENDRE LES NECESSITATS DE MILERS DE FAMÍLIES EN UNA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA
SOCIAL PER LA MANCA D'ALIMENTS I PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT

AJUDA'NS A RECOLZAR AMB URGÈNCIA A LES FAMÍLIES GITANES MÉS VULNERABLES
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La fúria iconoclàstica fa amiques
fra Juníper, Cervantes i Colom

seu dia les estàtues van ser polèmi-
ques. La llei per retirar el monu-
ment de Davis entrarà en vigor l’u
de juliol però la història se’ls ha
avançat.Per l’alçàriaque fa (sisme-
tres), l’estàtua al general Lee, elmi-
litar que va dirigir les tropes confe-
derades, s’ha resistit als manifes-
tants, però presenta un aspecte
totalment irreconeixible.
Després de setmanes de protes-

tes, la pedra grisa s’ha convertit en
untapísmulticoloriillegibledegra-
fitis i unmemorial improvisat a les
víctimesdelracisme.Famíliesblan-
ques inegreshivanambels fills,na-
dons o adolescents, per veure Lee
(que no va voler mai ser homenat-
jat) i fer-se fotos ambel punyenalt.
Tara,unadonablancade47anys,

no aconsegueix contenir les llàgri-
mesquanrecorda les tardesalegres
que, com a estudiant, va passar als
peus de l’estàtua. “En cap moment
nopensavaen la farsaqueésaquest
monument o el que representava
per a la gent”, afirma.Com lamajor
part dels veïns, dona suport a la de-
cisió del governador de retirar l’es-
tàtua. Un jutge, no obstant això, ha
bloquejat elpla.
A Beth Almore se li il·lumina la

cara quan veu l’estàtua. “A la fi el
seuaspectes’assemblaalqueemfe-
ia sentir. Ara està cobert d’ira, tris-
tesa i desesperació. Així és com em
feia sentir”, afirma aquesta negra
criadaalnord,queesvasentir“hor-
roritzada” quan es va traslladar a la
ciutat el 1996 i va veure els monu-

cau el sol és inacceptable. És terro-
risme”,afegeixelseuamic,quepre-
fereix no donar el seu nom,mentre
mastega tabac iescupa lavorera.
“Fadiesvavenirunhomeanete-

jarelsgrafitis i lapolicia livadirque
no ho podia fer. Està ple de blasfè-
miesiobscenitatsperònopassares,
perquè serveix a certa agenda”,
afirma. Tampocnolisemblabéque
es vandalitzés l’estàtua a Arthur
Ashe, la llegendadel tennis, a qui el
1996esvadedicarl’únicaquehihaa
l’avinguda en honor a un negre.
“Les vides dels blancs importen”,
posava.Jahohanesborrat.
EmilyMcDougal hi ha anat amb

la mare i la tia, septuagenàries. “Ja
és hora que les treguin. No són

apropiades, han causatmolt dolor i
no representenRichmond”, afirma
aquestaveïna.Faunsanysnohove-
iaaixí, admet.Lamare i la tiaassen-
teixen. Ashley, una negra d’uns
trenta anys, confirma les seves re-
flexions: “És nauseabund que els
negres de Richmond i els que es
consideren els nostres aliats hàgim
de veure això cada dia. No és just”,
comenta després de ser increpada
quan anava a fer una foto a una
estàtua.
Una mostra del canvi segons

l’opinió pública de Virgínia, on per
primera vegada en gairebé tres dè-
cades els demòcrates tenen total
controlpolític,haestatelMuseude
laGuerraCivil, inaugurat l’anypas-
sat. “L’objectiu és explicar la histò-
ria de lamaneramés completa. Vol
ser el quemolta gent busca ara, una
presentacióhonestaiinclusivad’un
esdevenimentquevamarcar lahis-
tòria dels EUA, amb els afroameri-
cansalcentrede lahistòria”, afirma
l’historiadorEdwardAyers.
L’edificidelmuseu,aixecatentre

lesruïnesde lagranfargadeTrede-
gar, és un missatge per si mateix.
Recorda la granpotència industrial
queVirgínia, ambels seus ferrocar-
rils i canals, era en l’època. El final
de la guerra, recalquen, no estava
predeterminat: ambquatremilions
de treballadors esclavitzats, el sud
no era tan fràgil com es diu. Per al-
guna cosa va durar quatre anys i va
deixar600.000morts.

La ciutat té un sentiment de cul-
pa i ha treballat molt perquè, sense
atacarningú, s’entenguid’onvenen
els monuments, qui els va posar i
per a què”, afirma Ayers. “La pro-
testa ha demostrat que l’estàtua de
Lee continua sent molt potent. Si-
gui quina sigui la seva forma, sem-
pre serà recordat comun lloc on hi
vahaverunacosa important. Lase-
vaabsènciaenparlariapersimatei-
xa tant com la seva presència, com
passaperexempleaBerlín”.
Amés de dues estàtues confede-

rades, a Richmond les protestes se
n’han carregat una deColomsitua-
da en un parc. La ciutat de Colum-
bus (Ohio), que deu el nom a l’ex-
plorador, li retirarà l’estàtua, enca-
raquenosembaquehagidecanviar
de nom. I divendres, a SanFrancis-
co, van vandalitzar un bust de Cer-
vantes i undeJuníper Serra, insen-
sibles al llegat del pare fundadorde
Califòrnia com a defensor dels na-
diusdavantelscolons,vanfercaure
unaestàtuadel fraremallorquí.
La falta d’educació històrica és

undelsproblemesdarrered’alguns
dels episodis de violència icono-
clàstica que viu el país, afirma el
professor Hayter. “Com serem ca-
paçosde tenirundebat sobre siCo-
lom va ser o no dolent si la gent no
coneix la seva història? Molt pocs
americans saben alguna cosa d’ell a
part que va descobrir el Carib per
accident,oquevareprendreelsho-
mesquevanvenir ambell que trac-
taven malament els nadius i que el
quevavenirdesprésvasermoltpit-
jor. No ens hem arribat a fer pre-
guntes sobre el seu llegat perquè la
història d’aquest país ha estat blan-
quejada.Hihauntapísmoltmésric
de la història dels EUA que la que
s’explica”.Laresposta,afirmaHay-
ter,negre,nohauriadeserenderro-
car les estàtues sinó explicar-ne la
històriademaneracompleta. “Sim-
bòlicament és important tirar-les
però això no ens ajudarà a superar
lesterriblesideesilaiconografiadel
supremacisme blanc. Si no les con-
traataquem explicant una història
més robusta correm el risc que es
perpetuïn i generacions futures
creixincreientaquestsmites”.

DAVID ZANDMAN / REUTERS

L’estàtua delmissionermallorquí fra Juníper Serra enderrocada divendres a San Francisco, Califòrnia

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

La fractura racial als Estats Units

ments. “És unapenaperò ens acos-
tumema tot. Per aixòm’alegro tant
que els joves hagin dit prou”, cele-
bra aquesta professora de música,
que dijous va acudir amb el violon-
cel i les partitures al memorial, de
dia molt semblant a un festival o
una festadebarri.
No tots hi estan conformes, però

saben que són minoria. Els temps
estan canviant. “Potser cal treure
l’estàtua, puc acceptar-ho, però ai-
xòno.Hihaundoble joc imoltahi-
pocresia. Alguns poden fer el que
els doni la gana”, afirma Bryan, un
homed’uns40anysqueobservade
lluny el “cercle de l’amor” en què
–diu amb ironia– s’ha convertit el
lloc. “El vandalisme que hi ha quan

ÚNIC MONUMENT A UN NEGRE

“Les vides dels blancs
importen”, van pintar
sobre l’estàtua
del tennista Ashe

HERÈNCIA DESCONEGUDA

“Com serem capaços
de debatre el llegat
de Colom si no se’n
coneix la història?”

Màxima tensió almíting deTrump
Contravent imarea, el pre-

sidentDonaldTrumpvacele-
brarahir aTulsa (Oklahoma)
el seuprimermítingdesdel
començamentde lapandèmia
del coronavirus.Ni les adver-
tènciesdels experts en salut
sobreels riscosdereunir
milersdepersonesenun
espai tancat senseobligar-les
autilitzarmascaretani el fort
repuntenels contagisde
l’últimasetmanavan ferque
el republicàdesistís . Simpa-
titzantsdeBlackLivesMatter

(Lesvidesdelsnegres impor-
ten)planejavenmanifestar-se
ahir a lanit als voltantsde
l’estadi triatpera l’acte, amb
capacitatpera20.000perso-
nes.L’ambienterademàxima
tensiódurant leshoresprèvi-
es, ambgrupsdepersones
increpant-seentre si. Laco-
munitat afroamericanade
Tulsa, escenari fa99anysd’un
linxamentmassiudenegres,
s’haviendeclarat encontrade
lavisitadeTrump,quecreuen
quepotexacerbar les tensions

racials.Pocabansdelmíting,
la campanyadeTrumpva
confirmarquesisdels treba-
lladorsque treballavenenels
preparatiusde l’actehan
contret el virus.Elpresident
considera lamascaretaun
“atacpersonal” contraell i
n’hadesincentivat l’ús, enca-
raqueelsparticipantshan
renunciatperescrit ademan-
dar-lo si es contagien.Elmí-
tingpreténcorregir eldesas-
trós rumbquehanpres les
enquestes elsúltimsmesos.
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Ataquen l’estàtua deColbert,ministre
delRei Sol, a l’Assemblea francesa
El clam contra el racisme a França no ha respectat ni el general De Gaulle

EUSEBIO VAL
París. Corresponsal

França és un país gelosament or-
gullós de les figures històriques i
benèvol amb els comportaments.
La tomba de Napoleó, per exem-
ple,estàenunemplaçamentprivi-
legiat a París i és una atracció tu-
rística, malgrat les carnisseries
quevanprovocarelsseusexèrcits.
Però el clamor global contra el
racisme també ha arribat. El seu
últimobjectiuhaestat l’estàtuade
Jean-Baptiste Colbert (1619-
1683),homeclauenlacortdeLluís
XIV, el Rei Sol, que hi ha davant
l’AssembleaNacional.
Era qüestió de temps que Col-

bert patís la mateixa sort que al-
tres personatges associats en una
mesura o una altra al racisme. Ni
tan sols un mite nacional com el
general De Gaulle, homenatjat
ambcarrersoplacesacadapoble i
ciutat, heroi de la resistència con-
tra l’ocupaciónazi,nos’hadeslliu-
rat de la febre iconoclàstica. Di-
verses estàtues del fundador de la
VRepúblicavanpatiractesvandà-
licsfaunsdiespelsquiatribueixen
a De Gaulle responsabilitat en el
colonialisme i en la guerrad’Algè-
ria, encaraquevaserellquevapo-
arfiaaquestúltimconflicteivaac-
ceptar la independència del país
nord-africà.
Feia dies que a França es discu-

tia si era apropiat mantenir Col-
bert davant el Parlament, ja que
aquest poderós –i intrigant– mi-
nistredeFinancesdeLluísXIVva
ser tambéel redactordelCodiNe-
gredel1685,untext jurídicquere-
gulava l’esclavisme a les colònies
franceses.
Un individu impacient va deci-

dir actuar pel seu compte contra
Colbert, dimarts a la nit, i va tacar
l’estàtua amb pintura vermella,
mentre escrivia el següent al seu
pedestal: “Negrofòbiad’Estat”.
La policia va detenir l’autor in

fraganti. Quan se l’emportaven,
l’home va etzibar als agents: “El
que està prohibit és el racisme.

Aquest home feia apologia de la
negrofòbia”.
Lafiscaliade lacapitalvacomu-

nicar ahir que aquesta persona
compareixerà davant del tribunal
correccional el proper 14 d’agost
per respondre de la seva acció
vandàlica ieldanygenerat.L’està-
tua jahaestatnetejada.

Diversos responsables polítics,
sobretot de la dreta, van condem-
nar l’acte contraColbert. El presi-
dent de l’Assemblea,RichardFer-
rand, de La República en Marxa
(REM) –el partit del president
Macron– va considerar “absurd”
revisitar la història i censurar
d’aquesta manera comporta-
ments del passat. En termes sem-
blants es va pronunciar la líder de
l’ultradretàReagrupamentNacio-
nal (RN), Marine Le Pen. Segons
ella, si se segueix per aquest camí,
caldrà enderrocar les estàtues de
De Gaulle i de Napoleó. Fa uns
dies, en un discurs televisat, Ma-
cron va dir que França ha d’assu-
mir tot el seu passat, amb autocrí-
ticaperò sense treureestàtues.
La paradoxa del cas és que el

Codi Negre de Colbert va repre-

sentar un avenç per a la seva èpo-
ca. Si bé perpetuava l’esclavitud
–que va estar vigent fins amitjans
del segle XIX– considerava per
primera vegada els esclaus com a
éssers humans que havien de ser
batejats i podien casar-se, esta-
blint l’obligació dels amos a ali-
mentar-los i cuidar-los, encara
que fossin vells i malalts. El Codi
Negre contenia, tot i això, articles
com el que ordenava l’expulsió
dels jueus de les colònies france-
ses i, sobreelsesclausnegres, con-
tinuava castigant amb la pena de
mort l’agressió als amoso les fugi-
des repetides.

ElbraçdretdeLluís
XIVvaredactarel 1685
elCodiNegreque
regulava l’esclavituda
lescolònies franceses

THIBAULT CAMUS / AP

L’estàtua de Jean-Baptiste Colbert es va netejar immediatament

LA HAIA Efe

La Fiscalia del Tribunal de la Haia
vaacusarahirelpresidentdeKoso-
vo,HashimThaçi,decrimsdeguer-
ra ide lesahumanitatperpresump-
tes tortures, persecucions i desapa-
ricions forçades entre el 1998 i el
2000, així com de l’assassinat de

cent persones.Un jutgede les Sales
de Justícia Especialitzades de Ko-
sovo ha de revisar l’acusació refe-
rent al passat de Thaçi com a líder
de l’Exèrcit d’Alliberament de Ko-
sovo (EAK) i decidir si confirmaels
càrrecs,vaindicarelTribunalenun
comunicat.LaFiscaliavapresentar
els mateixos càrrecs contra el líder

del Partit Democràtic de Kosovo,
KadriVeseli, i altres líderskosovars
quenohanestatnomenats.
El procés sumari “és el resultat

d’una llarga investigació i reflecteix
la determinació de la Fiscalia que
potprovar totselscàrrecsmésenllà
d’un dubte raonable”, va assegurar
l’oficina encapçalada pel fiscal en

cap Jack Smith. “El fiscal ha consi-
derat necessari emetre aquest avís
públic de càrrecs a causa dels repe-
tits esforços deHashimThaçi i Ka-
dri Veseli d’obstruir i soscavar la
feina de les Sales de Justícia Espe-
cialitzades de Kosovo”, es diu en el
comunicat. Segons la Fiscalia, els
acusats “han dut a terme una cam-
panyasecretaperrevocar la lleique
va crear la cort” amb l’objectiu de
“garantir que no s’enfronten a la
Justícia”.
EltribunalespecialsobreKosovo

té elmandat de jutjar els principals
responsablesdecrimsdeguerraide

lesa humanitat presumptament
comeses entre el 1998 i el 2000 per
la guerrilla albanokosovar. Les víc-
times, segons l’acusació, sumen
centenars de persones i són alba-
nesos, serbis, romanís, membres
d’altres ètnies i opositors polítics.
Les Sales de Justícia Especialit-
zades de Kosovo segueixen la llei
kosovar, però estan formades per
magistrats internacionals i tenen la
seva seu a la Haia a causa de l’alta
sensibilitat que genera la qüestió a
Pristina, així com per donar més
protecció als testimonis que de-
clarin.

HashimThaçi, president deKosovo,
acusat a laHaia de crims de guerra
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Trump agita el fantasma del frau
electoral pel fiasco del seumíting
El president dels EUA recula després de dir que li agradaria reunir-se ambMaduro

BEATRIZ NAVARRO
Washington. Corresponsal

“No crec en els sondejos”, va dir
Donald Trump la primera vegada
que els seus assessors li van mos-
trar el preocupant rumb que han
pres lesenquestesrespectea lesse-
ves possibilitats de reelecció. Dis-
sabte,enelquehauriad’haverestat
el seu gran retorn a l’arena política
després de tres mesos d’aturada
perlapandèmia,soldavantelpave-
lló semibuit de Tulsa (Oklahoma),
el republicàvapoderveureambels
seus propis ulls el perill que l’ame-
naça a menys de cinc mesos per a
leseleccions.
“El president no estava furiós”,

va assegurar ahir la secretària de
premsadelaCasaBlanca,Kayleigh
McEnany, en resposta a les infor-
macions sobre l’enuig de Trump
perquè dos terços del recinte es
quedessin buits. “Al contrari, esta-
vamoltmotivat després delmíting
(...), hihaviamoltacelebrar”, va in-
sistir McEnany, que el seu primer
diacomaministraportaveuvapro-
metre que “mai” mentiria a la
premsa. La imatge del president a
lasevaarribadaaquellanitalaCasa
Blanca amb aire abatut, l’america-
na oberta, la corbata vermella des-
lligadapenjantalscostats iunagor-
ra vermella amb l’eslògan “Make
america great again” a la mà s’as-
semblavamés aviat al retorn d’una
festaquenohaviaacabatbé.
Elmítingvail·lustrarlesvulnera-

bilitatsdelasevacampanyailaseva
creixentdesconnexióambpartsde
l’electoratquenecessitaperrepetir
lasevavictòriadel2016,enespecial
els votants independents i la dreta
cristiana. Trump, tot i això, conti-
nua bolcat exclusivament enman-
teniractivaalasevabased’incondi-
cionals i ahir va tornar a agitar el
fantasmadel frauelectoral.
“Leseleccionsdel2020seran les

mésmanipulades de la història del
nostre país tret que posem fi a
aquesta estupidesa”, va dir del vot
per correu, una batalla política re-
current entre els demòcrates, que
l’encoratgen, perquè afavoreix la
participació, i els republicans, que

asseguren sense proves que afavo-
reix el frau. “Estanutilitzant laCo-
vid-19 per fer trampes ambels vots
per correu”, va assegurar el presi-
dent,donantnousindicisque–com
ja va indicar que faria el 2016 si no
guanyava– podria no reconèixer el
resultat electoral.
A hores d’ara, “només li queda

una estratègia possible i és escalfar

laràbiai laindignacióperprovarde
dividiralpaísiaconseguirquesigui
una elecció tribal”, opina el seu
exassessor i exportaveu, Anthony
Scaramucci. Segons els mitjans
dels Estats Units, el president sos-
pesafercanvisal seuequipdecam-
panya per reduir el paper del seu
màximresponsable,BradParscale,
al qual ha començat a referir-se

com “el paio de la pàginaweb”, se-
gons Yahoo News. Parscale, en
efecte,vadissenyarelwebdelsvins
deTrumpieldelescremesdelase-
va esposa Melania abans d’encar-
regar-li la pàginade la seva campa-
nya electoral. La seva habilitat a
l’hora de col·locar anuncis a Face-
bookelvaconvèncerenel2018per
nomenar-locapdecampanya.Però

aquest any la sevamàgiano funcio-
na com llavors i algunes veus afir-
men que la seva inexperiència en
campanyes electorals li impedeix
portar la contrària a Trump quan
arribaamb idees arriscades, comla
seva foto amb la Bíblia davant de
l’esglésiaveïnaoelmítingdeTulsa.
Els problemes s’acumulen per a

Trump.El seurivaldemòcrata,Joe
Biden,l’avantatjaenunamitjanade
vuit punts en els sondejos. El coro-
navirus vapolvoritzar el que anava
a ser el seu gran argument per a la
reelecció (l’economia), i la seva er-
ràtica gestió de la crisi ha portat al-
guns votants a reconsiderar el seu
suport. Set de cada deu creuen que
ha agreujat les tensions racials.
Fins i tot elsmilitars s’handesmar-
cat de les seves decisions i declara-
cions, titllades d’incendiàries fins i
totpels seusaliats, i el seuexconse-
ller de Seguretat Nacional, John
Bolton, es passeja pels estudis ex-

plicantperquècreuqueTrumpno
estàcapacitatper serpresident.
Lessevescrítiquesl’handesesta-

bilitzat i han obert esquerdes en la
política de la seva Administració
cap a Veneçuela. Al seu nou llibre,
Bolton assegura que Trump va vo-
lerretirarelseusuportal líderopo-
sitor Juan Guaidó només 30 hores
després de reconèixer-lo com a
president interí perquè creia que
projectavaunaimatgede“nen”da-
vant la “duresa” de NicolásMadu-
ro. Afirma Bolton que s’ha deixat
entabanar pel “brillant desplega-
ment de propaganda a l’estil soviè-
tic”deVladímirPutin.
Preguntat al respecte, Trump va

confirmar diumenge en una entre-
vista ambAxios els dubtes de la se-
va Administració sobre el suport a
Juan Guaidó i no va descartar en-
trevistar-se enpersona ambel suc-
cessor d’Hugo Chávez. “Maduro
voldria reunir-se. I jo no m’oposo
maialesreunions”,vadir.Lescríti-
quesdesde labancadarepublicana
van portar ahir Trump a recular.
“El meu Govern sempre ha estat
del costat de la llibertat i contra el
règimopressiudeMaduro!Només
em reuniria amb ell per parlar
d’una cosa: la seva sortida pacífica
delpoder”, va tuitejar.

Elpresidentsospesafer
canvisalseuequipde
campanyadesprésdel
tombenelssondejos
i ladesfetadeTulsa

PATRICK SEMANSKY / AP

Nova ser el
seumillor dia
Trump va tornar
el dissabte
abatut a la Casa
Blanca després
del fracàs del
míting a Tulsa

FRANCESC PEIRÓN
Nova York. Corresponsal

Al president Theodore Roosevelt
li arriba l’horade l’adéu.
“Visc en aquesta zona, però la

veritat, no m’havia fixat gaire en
l’estàtua”, comenta un resident
(blanc) de l’Upper West Side de
Mahattan. “He vingut a fer fotos
per tenir-ne un record”, diu. “Si
t’hifixesbé,téuncaràcterdespec-
tiu”, afegeix.
Com un degoteig, els novaior-

quesos van començar a desfilar
dilluns per la monumental repre-

sentació del 26è president dels
Estats Units que decora l’accés al
Museu d’Història Natural, des-
prés de l’anunci que el trauran
d’aquell lloc. Encara no se sap
quan.
El Roosevelt eqüestre està flan-

quejat per un nadiu i per un afro-
americà a peu. La composició en
bronze ocupa aquell espai des del
1940, fora de perill de tot, tret de
del judici de lahistòria.
Hi ha hagut altres intents de

descavalcar Roosevelt. Es consi-
dera que aquell monument sim-
bolitza el llegat de l’expansió co-

lonial i la discriminació racial. El
seu període presidencial es va es-
tendre entre el 1901 i el 1909. Del
nacionalismevaevolucionaralra-
cisme, amb el seu suport l’esteri-
litzaciódepobres i discapacitats.
El 2017, igual com el Colom de

Columbus Circle, va rebre l’abso-
luciódelacomissiómunicipalque
vaanalitzarlesestàtues.Totiaixò,
nohasuperatlanovaonadad’acti-
vismedesprésdelamortdelnegre
GeorgeFloyd.
Comtotselsmuseusdelaciutat,

el d’Història Natural està tancat
pel coronavirus. Però hi ha tan-
ques i una patrulla policial de
guàrdia, record que les manifes-
tacions també han transcorregut
per aquell lloc. A diferència de fa
tres anys, aquesta vegada no l’han
tacat amb pintura vermella com a
al·legoria de la sang que emanava
d’aquella obra, de James Earle
Fraser. Sí que hi ha una pintada
a la vorera: “Protegit per lapolicia

deNovaYork”, cos conflictiu i so-
bre el qual en aquestes protestes
hanressorgit lesacusacionsdere-
pressióbrutal.
Un home baixa del cotxe, que

decora amb la bandera de les bar-
res i estrelles. Fa fotos. “No sé que

tédedolentaixò,a lagentselin’ha
anat el cap, una altra bogeria de
l’alcalde De Blasio”, proclama
aquest ciutadàblanc.
Doncs no. La proposta de reti-

rada és delmuseu, i l’Ajuntament,
propietari de l’edifici i d’aquell
espaid’accés, vamostrarel seu to-

tal acord. La presidenta de la ins-
titució,EllenFutter, vaexplicaral
The New York Times que han ob-
servatelquepassavaaquestsdiesi
l’enuig cap a “poderoses estàtues
que causen dolor i simbolitzen el
racisme sistèmic”. Futter va acla-
rirque ladecisióesdeua“la jerar-
quiadel’escultura”inoaunacríti-
ca a Roosevelt, “pioner del con-
servacionisme”.
Segons un comunicat de la fa-

míliaRoosevelt,quevaapressar la
mudança, “el món no necessita
estàtues, relíquies de cap altra
època que ni reflecteixen els va-
lors del representat ni els prin-
cipis d’igualtat i justícia”. L’alcal-
de Bill de Blasio es va felicitar per
la decisió: “És una figura comple-
xa,vafercosesmoltprogressistes,
però també és qüestionable. L’es-
tàtua simbolitza que el blanc és
superior, i aixònoés acceptable”.
Al president Trump li va sem-

blarunadecisió “ridícula”.

Elmuseu d’Història
Natural deNovaYork
“jubila” Roosevelt

La retiradade
l’estàtuadel president,
avaladaper la família,
es deuaquè simbolitza
“la jerarquiablanca”
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Tot en positiu
COMENTARI

Les borses europees van tancar ahir amb avenços impor-
tants. En el cas de l’Íbex i gràcies principalment al suport
de la banca, va superar els 7.400 punts. Tot i les discrepàn-
cies entre els Estats Units i la Xina i el temor d’una davalla-
da, els mercats es van sobreposar. L’índex PMI de la zona
euro va trencar les previsions i està a prop de recuperar el
camí del creixement.

 Anterior Actual Variació %

1,00 Acciona 89,70 91,20 90,90 2,13 -3,66 122.572
0,25 Acerinox 7,21 7,41 7,37 1,94 -26,67 927.193
0,50 ACS 22,44 23,70 22,92 2,87 -34,87 1.855.241
10,00 Aena 121,70 128,60 123,10 -2,30 -28,86 166.549
0,00 Amadeus 49,06 50,72 49,68 1,57 -31,87 915.655
1,00 ArcelorMittal 9,44 9,86 9,73 4,28 -37,97 1.185.548
0,12 B. Sabadell 0,32 0,34 0,33 4,03 -68,13 72.353.841
1,00 Bankia 0,97 1,01 1,00 3,41 -47,83 11.300.522
0,30 Bankinter 4,30 4,50 4,39 3,18 -33,46 3.100.473
0,49 BBVA 3,08 3,23 3,19 3,98 -36,36 19.499.247
1,00 CaixaBank 1,90 1,97 1,93 2,01 -30,97 15.435.741
0,25 Cellnex Telecom 52,80 54,08 53,82 0,49 41,45 580.819
0,25 Cie Automotive 15,74 16,16 15,96 1,01 -24,57 377.578
0,10 Dia 0,11 0,12 0,12 1,75 12,40 11.577.844
1,50 Enagás 21,75 22,17 21,95 0,64 -5,39 639.967
1,20 Endesa 22,57 23,02 22,90 1,64 -6,03 1.258.581
0,20 Ferrovial 24,81 25,50 25,12 0,20 -6,06 1.148.729
0,17 Gamesa 14,90 15,45 15,21 1,06 -2,87 1.207.025
1,00 Gas Natural 16,61 17,12 16,93 1,74 -25,75 977.692
0,25 Grífols 27,98 28,65 28,60 1,24 -9,78 917.823
0,50 IAG 2,81 2,94 2,81 -1,95 -61,47 10.947.303
0,75 Iberdrola 10,15 10,32 10,29 1,53 10,78 8.821.141
0,15 Inditex 24,43 24,97 24,50 0,08 -22,83 3.461.856
0,20 Indra 6,92 7,19 6,99 -0,29 -31,40 1.436.851
2,50 Inm. Colonial 8,01 8,21 8,09 0,43 -28,85 480.744
0,50 Mapfre 1,63 1,70 1,65 -0,48 -31,05 8.720.085
0,50 Mediaset 3,11 3,30 3,20 2,96 -42,54 625.982
0,20 Melia Hotels 4,08 4,24 4,14 -0,48 -47,74 1.418.633
1,00 Merlín Properties 7,66 7,90 7,72 -0,13 -39,63 985.917
0,50 Red Eléctrica Esp. 17,30 17,55 17,36 -0,03 -3,98 1.511.791
1,00 Repsol YPF 8,11 8,39 8,30 2,07 -41,24 6.467.164
0,50 Santander 2,14 2,27 2,23 4,93 -40,29 65.092.875
0,10 Técnicas Reunidas 14,40 15,27 14,81 2,63 -36,76 189.769
1,00 Telefónica 4,24 4,38 4,30 0,59 -32,03 14.828.308
0,30 Viscofán 57,90 59,60 59,10 -0,17 23,12 102.060
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  Mín. Màx.  Var. Var. 
Nom. Títols d’ahir d’ahir Últim dia % any % Negociats

Elèctriques 1.782,25 1.806,51 24,26
Bancs comercials 425,59 442,94 17,35
Químiques 593,24 602,31 9,07
Ciments, constr. i imm. 1.099,64 1.096,49 -3,15
Siderúrgiques i miner. 398,42 402,97 4,55
Aliment., agrícoles i forestals 908,75 908,69 -0,06
Tèxtil i papereres 1.135,92 1.137,75 1,83
Comerç i finances 117,23 114,09 -3,14
Serveis i diversos 1.533,47 1.548,22 14,75

ESTAT ESPANYOL

La mesa del Congrés veta la
comissió de González i els GAL
La mesa del Congrés va rebut-
jar ahir la comissió d’investiga-
ció sobre Felipe González i els
GAL amb els vots del PSOE, el
PP i Vox. Només Unides Po-
dem va votar a favor d’adme-
tre a tràmit la iniciativa sol·lici-
tada per ERC, JxCat, la CUP, el
PNB, EH Bildu i el BNG. La me-
sa va rebutjar la comissió d’in-
vestigació tot i que l’informe
dels lletrats de la cambra havia
obert la possibilitat de crear-la.
Els serveis jurídics del Con-
grés, però, s’oposaven a la
compareixença de l’expresi-

dent del govern espanyol a la
comissió d’Interior, tal com ha-
via demanat EH Bildu. El vice-
president de la mesa i diputat
d’En Comú Podem, Gerardo
Pisarello, va lamentar que el
Congrés dels Diputats sigui
“utilitzat com un mur per pro-
tegir l’opacitat” de González i
del rei emèrit. La portaveu
d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua,
va denunciar un “vet exclusi-
vament polític” de la mesa “en
contra del criteri dels lletrats”.
“No es fonamenta en cap cri-
teri jurídic”, va dir. EH Bildu re-

clama ara que es creï la matei-
xa comissió al Senat i també la
compareixença al Congrés
dels tres exministres d’Interior
en l’època de González –Bar-
rionuevo, Corcuera i Belloch–,
l’exsecretari d’estat Rafael Vera
i l’exmagistrat Baltasar Gar-
zón. “No permetrem que fets
tan greus quedin impunes”, va
declarar Aizpurua. El PNB ha
criticat que el PSOE, el PP i
Vox ni tan sols hagin permès
que la decisió l’adoptés el ple
del Congrés, com en altres co-
missions. ■ REDACCIÓ

Batet, presidenta de la mesa del Congrés, en una sessió aquest mes ■  FERNANDO VILLAR/EFE

El president Trump va firmar
ahir un decret que prohibeix la
concessió de visats per a cer-
tes categories de treballadors
estrangers fins al 2021, amb
l’objectiu de potenciar l’ocu-
pació entre els nord-ameri-
cans, en un moment en què la
desocupació se situa en el
13,3% de la població activa. El
govern republicà sosté que,
amb aquesta ordre executiva,
s’evitarà que professionals de

ESTATS UNITS

Trump posa fre a l’entrada de
treballadors estrangers

fora “ocupin” uns 525.000
llocs de treball. La congelació
s’aplicarà a visats que utilitzen
empreses per captar talent a
l’estranger, especialment en el
sector tecnològic, però també
en d’altres, com ara l’hoteler i
el de la construcció. Entre els
treballadors perjudicats per la
mesura hi ha també investiga-
dors i professors d’investiga-
ció. Igualment, es veuran pa-
ralitzats fins al gener progra-

mes d’intercanvi de feina,
com ara beques d’ocupació.
Per contra, l’ordre executiva
de Trump exclou treballadors
agrícoles i alguns d’atenció
mèdica i inclou una exempció
especial per als aproximada-
ment 20.000 proveïdors de
serveis d’atenció dels infants
que viatgen als EUA per fer-hi
d’au-pairs. La normativa no
afecta els estrangers que ja
treballen al país. ■ REDACCIÓ

XINA

Llancen amb èxit a
l’espai l’últim satèl·lit
del seu sistema
de navegació BDS

Enlairament ahir del satèl·lit de navegació
BDS a la base de Xichang ■

La Xina va llançar ahir a l’espai l’últim satèl·lit
del seu sistema de geolocalització Beidou
(BDS), la seva alternativa al nord-americà GPS,
des de la base de Xichang, a la província sud-
occidental de Sichuan. El llançament es va pro-
duir a les 9.43 hora local (1.43 hora GMT) en el
coet transportador Llarga Marxa 3B. El satèl·lit,
que va entrar en òrbita amb èxit 25 minuts
després, completarà la xarxa de 35 aparells de
la tercera generació (BDS-3) del sistema Bei-
dou (Ossa Major en xinès), que el país asiàtic
va impulsar el 2015 per poder oferir una cober-
tura global de posicionament. ■ AGÈNCIES

GROENLÀNDIA

La protesta
contra el domini
colonial arriba
fins a l’Àrtic

L’estàtua atacada del
missioner Egede ■ EFE

Una estàtua del colonitzador
danès-noruec Hans Egede a
la capital de Groenlàndia,
Nuuk, ha aparegut atacada
amb pintura vermella, en una
mostra que les protestes anti-
racistes impulsades pel movi-
ment Black Lives Matter ha
arribat també a l’Àrtic.

L’incident pot inflamar ve-
lles tensions existents entre
l’illa i Dinamarca, l’antiga me-
tròpoli, menys d’un any des-
prés que el president Trump
oferís comprar el territori.
L’arribada del missioner Ege-
de, el 1721, es considera com
el punt de partida de la colo-
nització de l’illa. La seva està-
tua va ser atacada diumenge,
durant la Diada Nacional de
Groenlàndia, territori on viuen
només 56.000 persones. L’illa
va ser colònia danesa fins al
1953, quan es va convertir en
part formal del regne nòrdic.
■ REDACCIÓ

Un terratrèmol de
magnitud 7,5
sacseja el centre i
el sud del país

MÈXIC

Almenys dues persones van
morir, ahir, a causa d’un fort
terratrèmol de magnitud 7,5
que va sacsejar el centre i el
sud de Mèxic. Les dues vícti-
mes van perdre la vida a l’es-
tat d’Oaxaca, epicentre del
sisme. El governador de l’es-
tat, Alejandro Murat, va infor-
mar que una noia de 22 anys
havia mort en “un petit ensor-
rament” d’un edifici i una altra
persona a conseqüència de
l’“ensurt” causat pel movi-
ment tel·lúric. A la població
d’Huatulco es va haver d’or-
denar l’evacuació d’un hospi-
tal que atenia pacients de Co-
vid-19 a causa de danys “es-
tructurals“ a l’edifici. Després
del sisme, l’Administració Na-
cional Oceànica i Atmosfèrica
dels EUA va emetre un avís
d’amenaça de tsunami per al
Pacífic. ■ REDACCIÓ
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Trump visita elmur a Arizona per
mantenir alta lamoral de les bases
El president rep crítiques per anar a un altre estat on també creix el coronavirus

FRANCESC PEIRÓN
Nova York. Corresponsal

El rellançament del rellançament.
Així han qualificat el viatge que el
presidentDonaldTrumpvarealit-
zar aquest dimarts a Arizona, en
plena ressaca pel fiasco de dis-
sabte a Tulsa (Oklahoma), en el
primer míting després de més de
tres mesos de confinament per la
Covid-19.
El desplaçament, que va culmi-

nar a Phoenix, prèvia parada per
celebrar elmurque separadeMè-
xic, es veu com un esforç per rea-
grupar forces i recuperar lamoral
desprésd’unasetmanadesastrosa,
rematada amb una assistència
molt inferior a la prevista a l’acte
d’Oklahoma.
Per a aquest exercici de recu-

peracióde l’autoestima,enunmo-
ment en què les enquestes el si-
tuenuns quants punts per darrere
del demòcrata Joe Biden, Trump
va jugar una carta segura amb les

seves bases: la repressió de la im-
migració.Tot sincronitzat.
Dilluns va anunciar l’ordre exe-

cutiva que renova la paralització
de visats per a treballadors durant
aquest 2020. I aquest dimarts va
fer parada al terme de San Luis
(Arizona) per visitar el mur a
lafronteraambMèxic.Lasupervi-
sió d’obres és més que simbòlica.

Aquestabarreraéslasenyad’iden-
titat de la seva campanyaelectoral
i constitueix l’espina dorsal del
missatge de l’“Amèrica primer”.
Trump va celebrar la construcció
de 200 milles (322 quilòmetres)
desquevaentrara laCasaBlanca.
“És una celebració”, va afirmar

Trump. “Hem construït més de
200 milles, 212. Ha estat increï-

ble”,vasubratllar.“Elsnostresnú-
meros a la frontera són un rècord
perquè sónbaixos, no venen a tra-
vessar-la. El mur creix”. L’agenda
d’ahir incloïa una reunió amb uns
3.000 joves a Phoenix, a l’església
DreamCity.
“Tot els que hi assisteixin, par-

ticularment les autoritats, hauran
de dur mascareta, inclòs el presi-

dent, va afirmar l’alcaldessa Kate
Gallego. Cas omís. Arizona, igual
comOklahoma, formen part de la
trentena d’estats on ha repuntat
amb força el contagi del virus. Les
imatgesmostraven que la immen-
samajoria dels presents anaven al
descobert, comel seu líder.
Biden va arremetre contra

el president. “En comptes de
treballar tot el necessari per re-
soldre l’aferde lasalutpública ide
la crisi econòmica que afronten
els nord-americans, Trump con-
tinua centrat en el car i inefectiu

malbaratament del mur”, va dir.
Peròaixòno livaamargar la fes-

ta a Trump. L’èmfasi del viatge va
estarenelmur ien lasevaefectivi-
tat,motiupelqualesvareuniramb
autoritatsd’Arizona.
“Empreguntenaixòunavegada

i una altra”, va replicar irat Mark
Morgan, comissionat de Duanes i
Protecció Fronterera (CBP) da-
vant la crítica que gran part
d’aquest mur consisteix en una
reforma del que ja existia.
“Aquests són els fets: 220 milles
són noves en aquest sistema. I dic
sistema perquè és més que un
muntd’acersobreel terra.Ofereix
una capacitat que no existia, amb
laintegraciódetecnologia,il·lumi-
nació i accessos”, vaafegir.
El mur –“realment infal·lible”,

vadirelpresidentapeud’obra–és
lapartvisible, laquesesuposaque
ha de servir per aturar la immi-
gració il·legal. Però no és l’únic
front. Fa temps que l’Adminis-
tració Trump ordeix com frenar
l’arribada de treballadors legals.
Moltsveuenqueelcoronavirusno
és més que una excusa per posar
en pràctica la restricció legal, es-
forçquehaestat fins i totmésefec-
tiu ideméscalat.
Laparalitzaciódevisats tancarà

les portes durant aquest any a uns
525.000 treballadors estrangers,
una decisió que van rebutjar la
gran majoria de la companyies
dels EUA. “No donar la benvin-
gudaaenginyers, experts tecnolò-
gics, metges, infermeres i d’altres
es tornarà contra nosaltres”, va
criticar Thomas Donohue, cap
executiu de laCambra deComerç
delsEstatsUnits.
“Aquestes restriccions –va in-

sistir– impulsaran l’activitat eco-
nòmica a l’exterior, alentiran el
nostre creixement i reduiran la
creaciód’ocupació”.

Missatge clar sobre
la immigració: dilluns
a la nit va prolongar
el fre als treballadors
estrangers el 2020

SAUL LOEB / AFP

Trump va estampar la firma en una placa instal·lada en una secció delmur per commemorar les 200milles (320 km) construïdes aArizona

Llargues penes per vandalitzarmonuments
Al president Donald Trump

li preocupen les estàtues. Un
grup demanifestants va in-
tentar fer caure l’escultura
eqüestre del president An-
drew Jackson, a prop de la
Casa Blanca. Jackson, un dels
favorits de Trump, va ser
propietari d’esclaus i “va
recol·locar” centenars de
milers de nadius americans.

Trump es va felicitar dimarts
per haver parat “l’atac a un
granmonument”. Segons el
balanç que fa, “molts d’ells
[els que fan cauremonu-
ments] ja estan a la presó i
avui n’hi aniranmés. Ja hi
són però estemmirant d’im-
posar sentències de llarga
durada” sota la llei sobre
monuments. Va insistir

“en llargues sentències a
vàndals, pinxos, anarquistes
i agitadors, mala gent que no
estima el país”. I va avisar
que ha autoritzat els agents
federals a “arrestar a qualse-
vol que vandalitzi o destrossi
monuments”. També va ofe-
rir enviar reforços aMinnea-
polis o Seattle per posar fi a
les protestes.

F. PEIRÓN Nova York

Donald Trump està preocupat per
la seva salut física i mental. Si més
no, vol demostrar que està capaci-
tatperexercirel càrrec.
En la seva tornada al rodi polític,

durant el fiascodeTulsadedissab-
te passat, es va passar 14 minuts
dels 103enquèvaparlar aunacon-
currència que només va omplir un
terç del pavelló fent mofa dels que
l’han criticat per la cautela d’home

gran que va mostrar al baixar una
rampa durant la seva recent visita
a l’acadèmiamilitar deWest Point.
Trump es va burlar d’aquelles
imatges, que es van fer virals per la
sevamanerad’agafarungotd’aigua
amb lesduesmans. I fins i tot va fer
unes rialles dels que van insinuar
unapossiblemalaltiadeParkinson.
Tot i això, l’assumpte l’ha deixat

tocat. A començaments de juny,
segons va avançar aquest dimarts
elWashingtonPost, el president va

convocarunareunióalaCasaBlan-
ca per a una actualització de la
campanya a les presidencials. Però
Trump pensava en una altra cosa.
Va desempolsegar un test cognitiu
que formava part del reconeixe-
ment físicque lihavien fetel2018, i
va assegurar que havia enlluernat
els que ho van supervisar per la
seva “actuació estel·lar”. Davant
una dotzena d’assessors es va re-
ferir a les preguntes que contenien
les proves que va superar, com ser

capaç de repetir cinc paraules en
l’ordreque li vansercomunicades.
Enelseumoment,esvasotmetre

aaquell test,queincloïafotosd’ani-
mals i altres elements simples amb
la finalitat de detectar deteriora-
ments cognitius com la demència,
per frenar sospites sobre la seva sa-
lut mental. En aquell moment hi
haviaquiapel·lavaaaplicarl’article
25 de la Constitució, que permet
treuredelcàrrecalpresidentencas
quedemostri incapacitat.
Al recordar aquella prova,

Trump, de 74 anys, va afirmar que
el seu rival demòcrata, Joe Biden,
de 77, no seriamai capaç de passar
l’examen i va suggerir que el desa-
fiessina ferel test.
Després de nombroses burles

contraBiden, aquianomena“som-
nolent Joe”, i de fer acudits perquè
l’exvicepresidenthaestatdurant la
quarantena tancat a casa, tots
aquells atacs se li han tornat en
contra i és ell qui crea ara sospites
sobre l’estatde la sevament.
L’escenadeWestPointlijugaala

contra. Quan la imatge es va fer vi-
ral, Trump va arremetre a Twitter
dient que la rampa estava molla.
Altres testimonis ho varen negar.
Dissabte va recalcar que tot es va
deure a les soles de les seves saba-
tes, que erenmolt noves. “Aquelles
solesnoerenbonesperalarampa”,
va aclarir. I la seva dificultat per
beure aigua a duesmans la va atri-
buir al fet que no volia que caigués
niunagotaa la sevacaracorbata.

Al president li preocupa la imatge
sobre la seva salut física imental
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Q
uebona que estava la coca
del súper que va endrapar
ahir a la nit gràcies al cu-
nyat! Qui era aquell indi-
vidu bronzejat i camisa de

lli per fora que es va saltar la distàn-
cia social i ho va ballar tot (a la seva
edat!)? Per què ens agraden les do-
nes tant si són tan diferents?
La revetlla de Sant Joan ha estat

un abans i un després. Han reapare-
gut en nocturnitat les dones l’absèn-
cia de les quals en dies anteriorsme-
reix una explicació i me la inventa-
ré: autoexigents, han esperat a estar
divines abansque sortir sense el físic
en ordre. Metxes, tall de cabells, pe-
dicura, color de la pell, pes, compres
en dies adversos...
L’home casat és poc de revetlla i

està convençut que els congèneres
que van per lliure lliguen i molt les
nits d’estiu, llegenda urbana que
convé matisar.
Fins als 50, una mica de raó tenen

els casats. Un festival! Però a poc a
poc, la balança s’equilibra i el mer-
cat... premia els casats i sense com-
promís! De nou, els dec una explica-
ció i la inventaré.
Les dones demés de 50 anys s’en-

amoren com les de 20 però, a di-
ferència d’aquestes, es cansen ràpid
de les relacions discontínues i aspi-

ren a això que anomenem estabili-
tat, antídot contra l’al·lèrgia a “per-
dre el temps”.
Aquí és on els casats exerceixen

una competència deslleial: només
poden dedicar un temps limitat a les
seves amants, que entenen –fins que
es cansen– que els caps de setmana
o les vacances d’estiu no poden fer
un bany de mar amb elles, ni a les
costes de Llevant ni a les platges de
Lloret.
Per culpa d’aquests individus de

moral lleugera, sobre els homes sen-
separella recauno tot el pesde la llei
però sí aquesta exigència invisible
de la relació continuada.
–No és veritat! Exageres!
Això emdiuen les amigues demés

de 50, professionals i divines, per-
què tenen la seva feina, els seus nens
crescuts i el seu habitatge. Potser
hauria de parlar de la nova estabi-
litat: no volen –és veritat– tornar a
casar-se o unificar habitatges, però
sí un compromís perquè penalitzen
sempre allò de veure’s una nit i no
presentar alguna proposta recreati-
va per al cap de setmana.
Per contra, al casat se l’indulta

l’agost i tots els caps de setmana. A
sobre, el molt astut al·lega que li en-
tusiasmaria fer plans i compartir va-
cances a una illa grega però no pot.
El divorciat, en canvi, pot anar aLlo-
ret però ni és de plans ni d’obliga-
cions. Targeta vermella!

Els casats s’ho
muntenbé

Joaquín Luna

Joana Bonet

EL
RUM-RUM

“Mira-la, està
irreconeixible”

L
a recordes? Respira fondo
abans de veure-la un altre
cop”. “No t’ho creuràs. Mira-
la, té 58 anys i està irreconei-
xible”. “Ell eramolt ben plan-

tat, et sorprendrà com és avui”. Probable-
ment heu topat amb algun d’aquests
titulars de les mal anomenades “notícies
patrocinades”, que repten per les clave-
gueres virtuals enqualsevol idioma.Nose
les hauria de denominar notícia, ja que no
ho són. Tan sols s’escriuen per a aquells
pescadors inexperts que fan clic fins i tot
intuint que es tracta d’un peix podrit del
qualnoespodràaprofitarnielcap. I, lluny
de revelar informació, aquestes trampes
disfressen la seva promesa vana sota una
disfressa frívola. No tenen cap altre sentit
que no sigui el morbo que vagabundeja a
la recerca d’una presa tova, lladres del
temps ociós del plasma que busca rèdits
per bé que hagi de furgar a les escombra-
ries. La tendència a la ridiculització de
l’altre avança sense dics, alimentant un
xafardeig insuls que pretén ser addictiu.
Per tant, l’abús moral sembla libe-

ralitzat; no hi ha full de reclamacions. I
l’únic punt de vista que preval és el de la

mofa, que conviu amb la insignificança.
Se sol disparar contra el físic de per-

sonatges rescatats de les hemeroteques
que un dia van ser joves i famosos, i van
tocar les estrelles amb els seus cossos i els
seus èxits, que encara els feien més bells.
Semblaven inabastables, amb aquella pell

daurada per la vida somrient. Fins que el
mercat, necessitat de carn fresca per con-
tinuar atraientmésmosques, els va reem-
plaçarpernousrostrescapaçosdesatisfer
els somnis famolencs i infidels d’una pla-
ça avorrida. Els reis i les reines destronats
acaben en una trituradora avariada. No
els oferiran vies de reinserció, però tam-
pocnoelsdeixaranenpau, permésquees
refugiïn enunacova.Els utilitzaran coma
esperpentde fira; es riurande l’empremta
d’un bisturí fatal, dels quilos demenys –o
de més–, de les seves arrugues o el seu
vestit, enaltint lamofaenunnoudesordre
mental que contribueix a perpetuar com-
plexos davant el pas del temps, en lloc de
combatre l’estigma.
La sordidesa groga campa al seu aire

com les rates que aquests dies avancen
rabioses pels carrers deManhattan, fins i
tot volent menjar-se les unes a les altres,
perquè la fam no entén de maneres en el
regne animal. En el nostre cal preguntar-
se per què hi ha gent disposada a vendre
podridura i pagar per merda, quan hi ha
tantes vides, tantes històries delicioses,
estranyes, reals per explicar que serien
autèntics banquets per a la raó i el cor.

L
aneteja del passat racista i es-
clavista ha tombat indiscri-
minadament estàtues i ha em-
pastifat escultures als Estats
Units com a conseqüència de

la mort de George Floyd sota els efectes
letals del genoll d’un policia aMinneapo-
lis, que durantmés de vuit minuts va asfi-
xiar el ciutadà negre.
La macabra agonia va ser

gravada i difosa per tot el
món en qüestió de poques
hores. El trist episodi va
ocórrer el 25 de maig i un
mes després han caigut està-
tues que formaven part del
paisatge històric de carrers i
parcs demoltes ciutats nord-
americanes i europees.
Quan la ràbia s’estén entre

un col·lectiu que se sentmal-
tractat per la història les se-
ves reaccions són incontro-
lables. En pocs dies va caure
l’estàtua d’Edward Colston,
un traficant d’esclaus del
segle XVIII, que van llençar
a les aigües del port de la ciu-
tat anglesa de Bristol i va en-
cetar una cacera de figures
emblemàtiques del colo-
nialisme britànic com Cecil
Rhodes o Robert Baden-
Powell, fundador dels boy
scouts, fins a arribar a acusar de racista
Winston Churchill en la pintada de la
marmòriamola que sosté la seva estàtua a
la plaça de Westminster. El personatge
que amb més contundència va lluitar per
derrotar Hitler, el polític racista més
sanguinari de la història, ha hagut de ser
protegit per una alta tanca per evitar ser
embrutat o tombat per uns indocumen-
tats irats.
Fa temps que la iconoclàstia als Estats

Units qüestiona figures com Cristòfor
Colom, Juníper Serra i els colonitzadors
de bona part del sud dels Estats Units
d’avui. La febre depuradora del passat ha

arribat també al primer president, George
Washington, als seus successors Ulysses
Grant, Theodore Roosevelt, Woodrow
Wilson i el federalista Jefferson Davis.
També corren perill el líder dels confede-
rals, el general Lee, que ja ha estat desca-
valcat dediversospedestals sudistes i l’es-
tàtua eqüestre del qual corre el perill que
la facin fora de Richmond, la capital dels
derrotats sudistes. En aquelles ràtzies de
neteja històrica fins i tot han embrutat el
gran Miguel de Cervantes, quan ell ma-
teix va ser esclau. Quanta ignorància.
Revisitar la història és una qüestiómolt

complexa. Avui no cal ser un historiador
erudit per fixarun relat acceptat per l’opi-
nió pública majoritària. Internet ha posat
a l’abast de tothom el coneixement que
abans es reservava a minories i cenacles

acadèmics. La història no es repeteix,
però és imprudent ignorar-la. En un dels
seus llibres sobre l’austriacisme, Ernest
Lluch cita l’historiador italià Benedetto
Croce, quan es referia a la història com el
passat que no passa. L’escriptor nord-
americà William Faulkner ho expressava
dient que el passat nomormai, ni tan sols
és passat. Tot torna demoltes maneres.
Una conclusió precipitada dels ràpids

esdeveniments des de la mort de George
Floyd és la revisió històrica dels relats ofi-
cials de les democràcies que es van conso-
lidar i van prosperar al llarg dels dos úl-
tims segles. El factor demogràfic és, sens

dubte, determinant perquè es revisin
aquells fets que avui nomereixen l’aplau-
diment oficial. No es tracta de jutjar el
passat amb la mirada del present, sinó
d’obrir el camp dels matisos, les valora-
cions que resisteixen el pas dels segles, la
contextualització sense oblidar les cir-
cumstàncies de cada moment.
Oblidar la història és obrir la porta al

disbarat, deia Edmund Burke en les seves
reflexions sobre la Revolució Francesa.
Però no la història com hauríem volgut
que fos, sinó com realment va esdevenir,
d’acordambels correntsde força idepen-
sament de cada època.
Aquests canvis de paradigma es poden

fer amb més eficàcia i més solvència des
de la serenitat acadèmica que des de la
fúria dels carrers embravits. En els sis-

temes democràtics aquests
canvis de percepcions col-
lectives sónmés fàcils de dur
a terme mitjançant les dis-
cussions i els debats socials i
polítics.
És molt probable que des-

prés de desqualificar la gran
pel·lícula Allò que el vent
s’endugué els arribi el torn als
milers de pel·lícules de l’Oest
en què figures com John
Wayne han entusiasmat ge-
neracions d’espectadors.
Aquesta revisió de la his-

tòria es farà seguramentde la
mà deHollywood o d’una in-
dústria equivalent. Les pet-
jades del que ha passat aflo-
raran tard o d’hora amb tots
els matisos i equilibris que
aportaran noves dades i
valoracions noves.
Si coneixem amb prou

solvència totes les barba-
ritats comeses pel nazisme, arribarà el dia
que coneixerem els detalls de les bestia-
litats dutes a terme per Stalin amb les
seves famsprovocades, els gulags, lespur-
gues i altres assassinatsmassius. I quan el
capitalisme xinès s’imposi sobre el que
quedide la socialdemocràcia europea, ens
arribaran des de Pequín els patiments de
la Llarga Marxa de Mao, la guerra civil,
els efectes devastadors de la revolució
cultural i la construcció del mercat més
gran gestionat per uns vuitanta milions
d’afiliats al Partit Comunista de la Xina.
Els fets són sotmesos a les constants para-
doxes i capricis de la història.

Lahistòria revisitada
Lluís Foix

EFE

La neteja del passat
esclavista i racista
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pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

ELS NÚMEROS de les enquestes no 
val la pena comentar-los gaire, per-
què ja sabem que sempre se servei-
xen esferificats. Són els titulars, el 
que val la pena d’examinar. I que El 
Mundo obri portada amb “El PP se 
situa a menys de tres punts del 
PSOE i Vox rep una forta clatellada” 
és revelador. El diari del grup Uni-
dad Editorial ha sigut el que més 
s’ha posat al servei de la ultradreta 
espanyola que representa el partit 
d’Abascal. Que ara li planti aquest 
titular a la cara suggereix un canvi 
d’estratègia en la gestió de la influ-
ència del rotatiu. Si fa un parell 
d’anys es tractava de tenir tres mar-

ques de dreta, dretíssima i ultradre-
ta, per captar vots d’aquí i d’allà, la 
constatació de la llei d’Hondt sem-
bla recomanar ara concentrar el vot 
en una sola opció, i la del PP es pre-
senta com l’única capaç de desallot-
jar Sánchez de la Moncloa. No és no-
més El Mundo qui segueix la ten-
dència. A l’Abc, en portada, també 
mostren Casado al costat de Feijóo 
–a veure si se li encomana l’èxit del 
gallec–, i al fris publiquen un altre 
oportú sondeig en què es diu: “Els 
ciutadans reclamen un pacte PP-
PSOE per impulsar Espanya”. Que-
da clar que aquest serà el leitmotiv 
de les pròximes eleccions i la prem-
sa de l’Íbex-35 ja comença a treba-
llar en el marc mental que ho ha de 
fer possible: aconseguir que si el 
PSOE guanya les eleccions, el preu 
de no pactar amb un PP recautxutat 
–i desvoxificat– sigui massa alt. 

Parlant del règim del 78, per 
cert, només El Punt Avui i l’ARA 
destaquen en portada les últimes 
revelacions sobre les finances de la 
Casa del Rei, que no la fan quedar 
precisament bé. ¿Té alguna cosa a 
veure amb el bipartidisme? Doncs 
res i tot: veient les primeres pàgi-
nes del quiosc, es podia constatar 
molt ràpidament per què som al 
cap del carrer, amb els escàndols 
de la Corona.

L’aparent fi de la lluna de mel 
entre ‘El Mundo’ i Vox

La roda del 
hàmster

ANTONI BASSAS 

LA CERTESA que aquest any 
anirem a eleccions anticipades ja 
està portant diversos actors de la 
vida política catalana a explicar-
nos de què aniran aquestes elec-
cions. Com és natural, tracten de 
dibuixar el terreny de joc con-
ceptual que els sigui com més fa-
vorable millor. I fora de l’inde-
pendentisme, la consigna com-
partida és clara: enterrem-lo. El 
Procés s’ha acabat i s’ha acabat 
malament, l’independentisme 
no ha conduït a res de bo i ara és 
hora d’un “govern seriós”. Quan 
arribin les eleccions escoltarem 
atentament els defensors 
d’aquestes tesis parlant sobre 
quins aliats hi ha a Madrid per 
millorar el finançament de Cata-
lunya o per convertir Barcelona 
en cocapital econòmica i cultural 
d’Espanya i, sobretot, sobre com 
s’ho faran per aconseguir que Es-
panya es converteixi en un estat 
plurinacional. I llavors sabrem si 
la seva proposta 
consisteix en pas-
sar-nos quatre 
anys més cami-
nant dins la roda 
del hàmster.

BONDIA 

Denuncia el diari The 
Telegraph que als 
reis d’Espanya els 
va pagar part del vi-
atge de noces (que 

va costar prop de 500.000 dòlars) 
un empresari amic de son pare. 
Reservaven els hotels a nom de 
senyor i senyora Smith. Si resul-
ta que un alcalde no pot acceptar 
ni un càntir (per molt lleig que si-
gui) o un fuet, perquè és un “re-
gal”, suposo que la qüestió perju-
dica una mica el monarca i, per 
tant, ja em veig a venir que els 
propers dies ens distrauran molt 
parlant-nos del tercer grau dels 
presos polítics.  

Smith és un cognom molt ha-
bitual en llengua anglesa. I és per 
això que es fa servir, de vegades, 
com a genèric. Amb aquest cog-
nom juguen a la pel·lícula d’An-
gelina Jolie i Brad Pitt; dos agents 
especials que han de fer veure, un 
cop a casa, que són persones ano-
dines. Però em sembla molt poc 
patriòtic, per part del rei d’Espa-
nya, fer servir un cognom anglès. 
Què passa? Que senyor i senyo-
ra Ortiz no quedava bé?  

Direu que registrar-se com a 
“senyor i senyora Smith”, justa-
ment, alerta el recepcionista que 
els que han reservat són uns pei-
xos grossos, que no volen ser des-
torbats o reconeguts. Però als ho-
tels tan cars on van anar el senyor 
i la senyora Ortiz això no cal, per-
què en aquesta mena d’hotels no-
més hi ha peixos grossos i, per de-
fecte, ja els tracten a tots com a 
monarques. Diria doncs que si es 
van registrar així va ser només 
per fer el mec. Ho demostra el fet 
que, en un d’aquests hotels, el 
monarca va escriure-hi una no-
ta d’agraïment. El redactat, per 
cert, és meravellós, i demostra 
que hauria de ser ell qui s’escrivís 
els discursos. Seria molt millor. 
Diu: “¡Qué impresionante y remo-
to paraíso! Nos lo pasamos muy 
bien aquí, lejos de la ajetreada re-
alidad y tan bien tratados por su 
siempre sonriente personal...” 

I com firma? Doncs 
no pas com a senyor 
Smith, sinó com a 
Felip. M’estic tor-
nant monàrquica 
per moments.

EMPAR MOLINER

Senyor i senyora  
Ortiz

TOVALLONSNEGRES

Cris (@Cris_M1982) 
Tuitaire 

“Podeu per una vegada a la vida celebrar la 
revetlla a casa amb uns quants familiars o 

amics i prou? Podem deixar les aglomeraci-
ons o les festes? És tan greu no sortir a ballar 

o a bars o el que sigui amb molta gent? 
Podeu pensar una mica més en el que pot 

passar si ens descuidem?” 

Marcel Pellejero (@MarcelPellejero) 
Periodista 

“Nous brots a l’Aragó i retorn a fase 2, demà 
revetlla, festa, joves inconscients fent el mec. 
Tranquils que el rebrot vindrà al juliol i tor-
narem a casa tancats. Per favor tingueu sen-

deri si sortiu a fora a fer revetlla” 

Salvador Esquena (@DucMantua) 
Metge 

“Preneu nota perquè aquesta [els nous brots] 
serà la tònica habitual fins que arribi una 
vacuna, i com més irresponsable sigui la 

població, més freqüents seran els retrocessos” 

Jordi Cornudella (@JordiCornu) 
Músic 

“Quina és la cosa gastronòmica que menys 
enteneu i per què la fruita confitada?” 

Ramon Pardina (@RamonPardina) 
Guionista 

“Avui obren els gimnasos. Quines ganes de 
poder tornar a no anar-hi” 

Mia Font (@4Colors) 
Dibuixant 

“Teletreballo a casa des de fa més de 100 
dies. Em vaig instal·lar una hamaca a la ter-

rassa per a les pauses. M’hi vaig asseure i 
vaig intentar frenar el balanceig amb el peu... 
contra un cactus. Vaig coix. Em fa mal. Crec 
que dins meu hi creix un cactus. Suposo que 

compta com a accident laboral, no?” 

Maria Climent (@_MariaCliment) 
Traductora, escriptora  
i ‘community manager’ 

“Tinc moltes ganes d’expressar que fa 6 anys 
que soc autònoma i des de llavors no he sigut 

capaç de tenir ni una setmana de vacances. 
Que encara que me’n vagi a tal lloc o a tal altre 
m’enduc l’ordinador i treballo cada dia. I que 

envejo els que podeu desconnectar. Au, salut!” 

Adam Martín Skilton (@adammartinsk) 
Periodista i escriptor 

“Algunes regles domèstiques que m’he obli-
gat a complir tant sí com no: 

1. No anar mai a dormir amb la cuina bruta. 
2. Evitar que s’acumuli roba per rentar.  

3. Evitar que s’acumuli robar per  
plegar/planxar.  

No n’estic complint cap”

vistaltwitter

GETTY

dietarivv 
VICENÇ VILLATORO LAMOLLA 

23 DE JUNY 
Cervantes 

M’HA SABUT UN GREU especial 
que a San Francisco hagin atacat (en 
un cert sentit, profanat) una estàtua 
de Cervantes. Perquè no hi ha res ni 
en l’obra formidable de Cervantes 
ni en la seva biografia que serveixi 
d’excusa per a un atac com aquest. 
Certament, va estar a la presó acu-
sat de corrupció, però no crec que 
l’atac vingui d’un extemporani judi-
ci moral sobre això. Suposo que pin-
ten l’estàtua de Cervantes perquè el 
deuen considerar el símbol d’una 
hispanitat imperialista i colonial, 
que va exterminar poblacions i llen-
gües, per imposar la seva. Però Cer-
vantes no va fer res de tot això. Com 
és que el consideren el símbol del 
que no va fer? Perquè hi ha hagut 
prèviament qui s’ha volgut apropi-
ar de la figura de Cervantes per fer-
la servir precisament com a bande-
ra de tot això. Ho va fer el franquis-
me, per exemple. Si Cervantes és 
presentat com el símbol lingüístic 
del colonialisme espanyol, qui vol 
criticar aquest colonialisme acaba 
atacant Cervantes. Per això sap tan 
greu l’atac a l’estàtua d’un escriptor 
que em sembla tan indiscutible-
ment admirable. Perquè és una in-
justícia al quadrat. La injustícia dels 
qui se’l van voler apropiar per fer-lo 
bandera del que no va ser. La injus-
tícia dels qui ara l’ataquen perquè 
s’ho han cregut.
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pulsor d’un desenvolupament 
humà més igualitari, s’ha fet 
evident que, al contrari, fomen-
ta la desigualtat. La creixent 
fractura digital amenaça de dei -
xar enrere amplis sectors de po-
blació als països industrialit-
zats i multitud de països en vies 
de desenvolupament. El febrer 
passat, després de reconèixer 
que més del 90  de l’emmagat-
zematge i la gestió de dades de 
la UE està en mans d’empreses 
extracomunitàries, la presiden-
ta de la Comissió Europea, Ur-

sula von der Leyen, va conside-
rar urgent recuperar la «sobira-
nia tecnològica» i invertir en IA. 

La IA no és una tecnologia 
úni ca, sinó una sèrie d’aplicaci-
ons que van des del reconeixe-
ment facial fins a l’automatit-
zació d’activitats com la resolu-
ció de problemes, la presa de 
decisions i l’aprenentatge cada 
vegada més similar a com ho 
fan les persones. Els robots són 
el seu principal exponent, i les 
xarxes 5G, les generadores de 
l’ecosistema en què es desenvo-
luparà la internet de les coses, 
amb milers de milions de dispo-
sitius connectats. Això explica 
la batalla entre la Xina i els Es-

tats Units per dominar la im-
plantació d’aquesta tecnologia 
i el ma lestar de molts països per 
les pressions per decantar-se 
per una superpotència o l’altra. 

 
LA  GREU  FALTA  de con-
fiança i l’abisme geopolític que 
s’obre entre Washington i Pe-
quín amenacen de trencar la 
globalitat de l’ecosistema d’in-
ternet, que, des del seu naixe-
ment fa 31 anys, ha obert la in-
formació a milers de milions 
de persones i ha revolucionat 
la manera de comunicar-se i els 
sistemes econòmic i social. No 
només existeix el risc d’un 
món tecnològic separat en dos 
–Occident i Orient–, sinó que 
s’estén la tendència cap a la 
fragmentació tecnològica amb 
l’adopció de tecnologies nacio-
nals prò pies per aconseguir 
l’autonomia digital. Rússia, la 
UE, l’Iran, l’Índia i el Japó, en-
tre d’altres, treballen en la 
creació dels seus propis siste-
mes d’internet per impedir 
quedar-se penjats en l’hipotètic 
cas que fossin desconnectats de 
la xarxa global. 

Segons l’Organització de les 
Nacions Unides, la fragmenta-
ció tecnològica crea inestabili-
tat perquè facilita la guerra ci-
bernètica. Els estats que tenen 
els seus propis sistemes digitals 
amb la possibilitat de descon-
nectar-se de la xarxa global són 
més propicis a llançar un atac 
cibernètic massiu. A més a més, 
els drons han experimentat un 
creixement exponencial i espe-
ronen la cursa armamentista. 
Per això la tecnologia necessita 
més que mai cooperació i 
acords internacionals per en-
carrilar els avenços. H 
Periodista.

El risc d’una fragmentació digital

La tecnologia no espera
GEORGINA 

Higueras

M
entre la Covid-19 
frenava l’econo-
mia mundial, la 
tecnologia accele-
rava la seva revo-

lució, sobretot a la Xina, entos-
sudida a ascendir a primera po-
tència en aquest camp. La guer-
ra comercial i l’intent de Do-

nald Trump de posar pals a les 
rodes del desenvolupament xi-
nès han atiat la fúria amb què el 
gegant asiàtic s’obre camí per 
garantir que està preparat si 
Wa shington imposa el desaco-
blament de les seves economies. 
Europa, que havia perdut el pri-
mer tren tecnològic i intentava 
tornar-hi a pujar, ha deixat que 
el coronavirus la faci fora i hau-
rà de fer un esforç més gran per 
no quedar enrere. 

Pequín ha adoptat una con-
ducta «protecnologia, proexpe-
rimentació i provelocitat», afir-
ma Kai-Fu Lee, expresident de 
Google a la Xina i fundador i 
president de Sinovation Ventu-
res, un dels fons més grans de 
capital risc tecnològic xinès. 
Aquesta actitud és la que ha por-
tat la meridional Shenzhen a 
proclamar-se com el nou Silicon 
Valley, on la intel·ligència artifi-
cial (IA) és la principal eina de 
treball. A Shenzhen, la crisi ha 
estimulat la voluntat d’imple-
mentació dels avenços cientí-
fics abstractes i l’ús de les dades 
per impulsar la digitalització de 
pimes i del món rural xinès. 

El salt més arriscat d’aquests 
dies ha sigut el llançament de 

la primera moneda digital ava-
lada per un banc central. La Xi-
na ha començat a utilitzar-la de 
forma experimental en transac-
cions reals a tres ciutats: Shen-
zhen, Chengdu i Suzhou, a més 
a més de Xiong’an, la nova àrea 
d’integració de Pequín, Tianjin 
i la província de Hebei, que as-
pira a convertir-se en el gran 
districte financer i tecnològic, 
del nord del país.  

 
LA  DECISIÓ  del Banc Po-
pular de la Xina està propiciada 
tant per la necessitat d’interna-
cionalitzar el iuan i independit-
zar-se del dòlar dels EUA, com 
per l’ús estès del pagament amb 
mòbil. Els consumidors xinesos 
mai van adoptar les targetes de 
crèdit i van saltar directament a 
pagar amb les aplicacions de 
WeChat i Alipay. El 2019, uns 
830 milions de compradors onli-

ne van moure un negoci d’1,3 bi-
lions d’euros, el mercat online 
més gran del món. 

La tecnologia   té el potencial 
de millorar extraordinària-
ment la qualitat de vida dels ha-
bitants del planeta, però, si en 
un primer moment es va creure 
que internet seria el gran im-

ANTHONY GARNER

JUAN 

Soto Ivars

L
a demolició de les està -
tues és el senyal que un 
règim col·lapsa. Els his-
toriadors romans es-
quitxen les seves cròni-

ques d’estàtues imperials ender -
rocades. Erigides per la megalo-
mania del tirà, dissenyades per 
a la seva glòria personal, no tri-
guen a caure quan la mà de fe-
rro queda inerta. Més a prop en 
el temps, ens va impressionar el 
cap de bronze del dictador Sa-

dam Hussein arrossegat pels 
car rers de Bagdad en els primers 
dies de la invasió de l’Iraq. Aque-
lla estàtua ens avisava que la 
pau penja de vegades de l’està -
tua més horrorosa. 

Els que van fer caure Sadam 

no havien previst que la guerra 
civil seria pitjor que la tirania. 
Els rebels del Daesh, que van vo-
ler ocupar el tron, tenien el cos-
tum de volar estàtues antigues 
allà on anaven amb la seva revo-
lució. No pretenien res més que 
controlar el passat per controlar 
el futur, com si haguessin llegit 
George Orwell. A les imatges que 
es reprodueixen aquests dies per 
tot Occident hi veig, salvant les 
distàncies, alguna cosa d’aques-
ta amnèsia revolucionària. 

 
ABANS d’enderrocar una es -
tà tua s’ha que tenir clar què 
col·locaràs al seu lloc. ¿Què es 
pot posar al pedestal del qual es 
desallotja algú com George Wa-

shington? Que aquella figura 
històrica fonamental fos propie -
tària d’esclaus no taca els seus 
èxits ni la seva rellevància. Era 
qüestió de temps que l’edifici 
majestuós que va ajudar a aixe-
car allotgés també els que hi ha-
vien arribat com a esclaus. Però 
és aquest edifici, els EUA, el que 
està col·lapsant enmig de revol-
tes identitàries. 

A diferència dels antics, avui 
fem caure estàtues no perquè 
hagi caigut una tirania, sinó per 
anguniosos sentiments que ens 
impedeixen raonar en termes 
que no siguin literals. Incapaços 
d’entendre que figures amb om-
bres fosques també projecten 
llum cap al futur, com en el cas 
de Colom, els manifestants ac-
tuen moguts per un impuls pu-
rità que implica una cosa ridícu-
la: que només s’han d’aixecar 
estàtues als sants.  

En trobaran molt pocs al 
llarg de la història. H

Revisió històrica

El que queda 
un cop tirada 
una estàtua

Al contraatac

A
qui la vulgui jo li re-
galo la meva regla. 
Estic disposada a en-
tregar sense cap me-
na de recança aquest 

imperatiu biològic que cada 
mes em torna a la meva condi-
ció de femella humana per 
molt que jo m’entesti a consi-
derar-me persona. També rega-
lo tot el que comporta: dolor, 
malestar generalitzat, falta de 
claredat mental, anèmia, can-
sament i la sensació d’esclavat-
ge que provoca haver d’aturar 
la meva activitat o haver-la de 
realitzar amb més dificultats. I 
en silenci, és clar, com les mo-
renes, ja hi ha prou bromes 
masclistes sobre «aquells dies 
del mes» per donar munició a 
l’enemic i admetre les febleses 

fer veure que no existeix, hem 
de lluitar contra tota la cons-
trucció que s’ha articulat so-
bre la nostra biologia. Jo fran-
cament, no hi veig cap utilitat 
en aquest destí, m’hi he hagut 
de conformar i prou. 

Expressions tètriques 

Aquests dies es diria, però, que 
la menstruació és una mena de 
privilegi que les dones volem 
conservar gelosament. Un es-
criptora britànica ha dit que el 
sexe existeix i això es veu que 
ha passat a ser ofensiu. I que 
vincular la regla amb les feme-
lles de l’espècie humana és ex-
cloent. Ja és estrany, perquè hi 
ha moltes dones que no sagnen 
cada mes i no han alçat mai la 
veu per denunciar que els anun-

cis de compreses no les tenen en 
compte: les menopàusiques, les 
anorè xies, les dones que han pa-
tit una histerectomia.  

Més enllà de la polèmica ab-
surda de voler acabar amb el se-
xe perquè no ens agraden les 
construccions que s’hi han arti-
culat al damunt, és a dir, el gè -
nere, hi ha alguna cosa molt 
tètrica en expressions del tipus 
«cossos menstruants». A banda 
de fer desaparèixer les dones 
com si no existíssim ni existis-
sin les discriminacions que pa-
tim pel simple fet de ser-ho, és 
que denota un dualisme radi-
cal que separa els éssers hu-
mans en dos: el cos i una altra 
cosa que les religions anomena-
ven ànima i nosaltres senti-
ment de ser o identitat. H

Enveja de 
menstruació 

NAJAT 

El Hachmi

que comporta la sagnia pe-
riòdica. La paradoxa de les do-
nes és que mentre ens bara-
llem amb la menstruació mi-
rant de sobreposar-nos a les se-
ves conseqüències i intentem 
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Ales discoteques, segons
laGeneralitat, només es
podrà ballar amb
aquells que ja coneixem
de bell antuvi. Amb es-

tranys,resderes.Niunamicadesalsa,
remenant sense tocar-nos. Els amos
d’aquests negocis s’han posat les
mans al cap, pobrets. Per què es van
inventar les sales de ball, els envelats,
elsnight-clubs, lesboîtes i lesdiscote-
quessinoésperquèl’espèciehumana
necessita fer amistats i desplegar les
cerimòniesd’aparellamenthabituals,
d’acordambels costums i rutinesque
anem donant-nos? Ara, diu l’Admi-
nistració, heu de portar la parella de
casa, lapistadeball hade ser forçosa-
ment familiar. La cosa funcionarà
sensedesconegutsalavorafinsanova
ordre, i regirà també aquesta nit, que
tocarevetlladeSantJoan,escenari tí-
pic de tota mena de flirtejos i assajos
eròtico-sentimentals.
I de ballar al voltant del foc, què en

diu la normativa? Aquesta dansa ri-
tual–tanantigacomlanit– tambéex-
clourà labarrejadegentquenoesco-
neix?Malament rai. Si avui trobouna
foguera que faci goig, no podré estar-
me’n, ambpermísdel consellerBuch,

de la policia municipal i del mossèn.
Les flames tenen un poder d’atracció
que no necessita glosa: qui més qui
menyshasentit lacridadelabèstiaen
veure com la foguera s’apoderade tot
el que la conforma: fustes, mobles
vells, piles de cartró, andròmines di-
verses i el ninot que corona aquestes
construccions efímeres. Si la foguera
em reclama, no tindré pas en compte
si lapersonadelcostat,a larotllana,és
parent, amic o rodamon. Ballaré amb
la mascareta posada, això sí. Molta
gentporta lamascaretacomsi fosuna
polsera,unamenad’amulet.Elpensa-
mentmàgic –per no dir l’estupidesa–
sempreens fagol.
Aquesta nit ballarem i la ballarem

comlapandèmiaensdeixi.Antany, la
gent tambémoria d’epidèmies i tam-
bécelebravaSantJoan.AlCostumari,
Joan Amades explica que “segons la
tradició, les filles del rei Herodes fo-
ren condemnades a ballar per tota
l’eternitat”.El folklorista afegeixque,
en nits com aquesta, “al bell punt de
les dotze, si hom escolta amb tota
l’atenció, sent enllà d’enllà, en la llu-
nyania infinita i imprecisa, la remor
deladansa,ambellliscarsuau,perda-
muntdel sòl, dels peus lleugersd’He-
ròdiesi lessevesgermanes, ihomsent
també el so confús de la gralla que els
fa la música”. L’advertiment d’Ama-
desésclar:quivagidarrered’aquestes
criatures sobrenaturals serà víctima
de l’encanteri i serà “condemnat a
anar-los al darrera per tota l’eterni-
tat”. A la discoteca, elles us convida-
rana trencarqualsevoldistància.

Ballar amb
estranys

Francesc-Marc Álvaro

Màrius Serra

EL
RUM-RUM

Successió
enel jeroglífic

Dissabte es va publicar l’últim
jeroglífic de l’enyorat Néstor
Macià, mort el 30 de maig
d’una aturada cardíaca men-
tredormia. Les creacionsdels

passatemps depenen menys de l’actualitat,
demaneraqueelssolemlliurarambtresset-
manes d’antelació, i això explica que la seva
signaturahagicontinuatsortint.Tinclaseva
esquela al davant, una autocaricatura, i lle-
geixoeltextdeldors,redactatpelsseuscom-
panys ninotaires de l’Associació Els 4 Gags,
quediu:“Ambunsomriureisensemoureso-
roll, com ell era, se n’ha anat el Néstor. El
nostre Néstor. De tots els teus acudits do-
lents, aquest és el que ens ha fet menys grà-
cia”. A les exèquies, que vam viure en fase 1
amb només trenta assistents, vam acabar
cantant (fatal)Lamotodel seu admirat Pere
Tàpies.El2dejunyvaigtitularelseuobitua-
ri“L’últimjeroglíficnotéresposta”,peròera
una llicència del llenguatge figurat, perquè
totsels seus jeroglíficsentenien.Defet, sen-
tia curiositat per veure quina resposta tin-
dria l’últim que sortiria publicat. L’atzar ha
volgut que en fos una que podria figurar es-
culpida a la seva làpida. Dissabte 20 el lema
japrometiaambunsuggeridor“Nosocanti-

social...”. S’hi veia OOO amb el signe de re-
vers, un càntir -R i 2nXopi -U. La resposta a
l’últim jeroglífic de Néstor Macià era “Soc
anti segonsqui”.Tots els queel vamestimar
en podríem fer la llista i segur que no ens
equivocaríemgaire.
L’endemà, dia 21, la secció diària del jero-

glífic va continuar. Els successors signen
@lapuntadelallengua i sónunduetcompost
pel músic Eloi Isern i el dissenyador Cesc
Mayor. Benvinguts. El jeroglífic, com el cò-
mic, sovint requereix un treball conjunt de
guionista i dibuixant.EnNéstor eraun jero-
glifistacompletperquèabastavalesduesha-
bilitats. Els seus joves successors han de-
mostrat, d’entrada, ser-ne dignes deixebles
perquèhantingutladelicadesailaperíciade
dedicar-li el seu primer jeroglífic. A partir
del lema “Magnífic jeroglifista” en català es
veu una N majúscula davant d’un estol
d’ocelletsnegres ambuna inscripció central
quediu -nells i, sota, un rostred’androide -r.
L’estolésd’estornells, esclar,demaneraque
amb laN faNéstor i l’androide és unmarcià
quefaMaciàsenselaR.Hecorregutabuscar
la versió castellana i m’ha fet molta gràcia
veure comsen’han sortit: la inconfusible si-
lueta de Nessie al costat d’un martell de
Thor,popularitzatper lesnovel·lesdefanta-
sia de les sagues nòrdiques i, a la part baixa,
una Masia. Ergo, Ness + Thor + Masia per
Néstor Macià. Magnífic debut, el dels nois
de @lapuntadelallengua, que augura una
bonadosidelsmillorsmaldecapsquepodem
tenir, quesónelsdels trencaclosques.

Serveix d’alguna cosa atacar es-
tàtues? La d’Indro Montanelli
aMilà va aparèixer fa poc taca-
dadepintura vermella, ambun
grafiti al pedestal que li deia

“racista” i “violador”. El 1930, a l’Abissí-
nia, Montanelli es va casar amb una na-
diua de dotze anys. Era una cosa habi-
tual allà, i en alguns llocs ho continua
sent: aquests dies circula
per internet un vídeo casolà
en el qual unanena afganesa
de nou anys crida, plora i
s’abraça a una amigueta,
mentre un home de seixan-
ta, el seu nou marit, se l’em-
porta arrossegant-la comun
xai que acabés de comprar
al mercat. Però profanar
l’efígie en bronze del senyor
Montanelli, premi Príncep
d’Astúries 1996, servirà per
impedir els matrimonis in-
fantils?
Aquesta pregunta exigeix

una altra pregunta prèvia:
per què caldria impedir-ho?
Potser estàmalament el que
fa l’afganès seixantí, el que
va fer Montanelli? Monta-
nelli estava convençut que
no. En un programa de tele-
visió el 1969, va explicar que
li havia comprat la nena al
seu pare; que la va escollir verge per no
arriscar-se a algun contagi; que la nena
era “un animalet dòcil” (va ser una bona
compra), i que s’havia limitat a aplicar el
costum del país. És aquest, “el costum”,
“la diferència cultural”, una de les jus-
tificacions que s’acostumen a invocar en
aquests casos. Però si això absol Monta-
nelli, no absol també l’afganès seixantí?
Per què caldria perseguir-lo? L’altra jus-
tificació habitual és “l’època”. Es dona
per fet que en el passat s’acceptaven co-
ses que enel present tots estemd’acord a
condemnar. És molt suposar. L’alcalde
de Milà ha qualificat només d’“error”

l’adquisició i consum de la nena (“tots
cometem errors en les nostres vides, pe-
rò de Montanelli, Milà reconeix les se-
ves qualitats, que són indiscutibles”), i
MatteoSalvini haproclamat: “Noes toca
el gran IndroMontanelli!”.
La qual cosa ens dona la resposta que

buscàvem. De què serveix tacar està-
tues? Serveix per manifestar una repul-
sa. No tothom pot pronunciar discursos,
conferències o sermons, ni opinar a la te-
levisió o escriure als diaris. Els costums,
les èpoques, no evolucionen per si sols;
canvien en lamesura que algunes perso-
nes pensen i ho expressen, pels mitjans
al seu abast. D’entre els quals, tacar està-
tues em sembla un dels més inofensius.
Però incongruent, diran vostès. L’es-

tàtua d’un negrer, com la que fa poc van

llançar al mar a Bristol, no és més que
una estàtua: fer-la caure no millora la
sort dels negres, i el mateix es pot dir
d’Allò que el vent s’endugué: no és més
que una pel·lícula. Només que aquestes
estàtues i pel·lícules formen part d’un
relat més ampli i sistemàtic. Un famós
documental, Ethnic notions (Marion
Riggs, 1987), mostra els estereotips apli-
cats als negres en la cultura popular dels
Estats Units fins als anys seixanta. Sur-
ten la vella cuinera grassa que adora
l’amo blanc a Allò que el vent s’endugué i
una altra molt semblant que quan la
senyoreta blanca arriba a casa amb un

nòvio negre, a Endevina qui ve a sopar,
no oculta el seu disgust. Surten també
dibuixos animats en els quals deu ne-
grets van desapareixent, un d’asfixiat
perquè s’ennuega, un altre picat fins a la
mort per abelles, un altre menjat per un
cocodril... tot en un to alegre, per diver-
tir els nens (blancs, cal suposar). Aparei-
xen també escenes i més escenes, de di-
ferents pel·lícules, sobre elmateix patró:
una jove blanca, atractiva i indefensa (i,
com per casualitat, mig nua), és salvat-
gement perseguida per negres fornits i
agressius.
Potser vostès tenen la pell més dura i

el capmés fred del que els tinc jo, però a
mi aquestes pel·lícules, per molt pel·lí-
cules que siguin, em revolten. Soc dona, i
sospito que la por irracional que sento

en moltes situacions té al-
guna cosa a veure amb ha-
ver vist en pantalla infinites
escenes de dones terroritza-
des (amb una delectació sà-
dica evident). I no soc ne-
gra, però puc imaginar-me
el que sent una negra veient
unnegret devorat perunco-
codril en una escena prete-
sament còmica.
No és evident com la cul-

tura influeix en la realitat?
Noés evident queuna socie-
tat que en les seves estàtues,
monuments, cinema, publi-
citat, literatura... celebra la
misogínia, la pedofília, el ra-
cisme, els exercirà amb bo-
na consciència encara que
les lleis els prohibeixin? De
fet, el 1930, quanMontanelli
es va casar amb la nena, les
relacions sexuals amb me-
nors eren delicte segons la

llei italiana; i si encara avui dia, a Euro-
pa, la gran majoria de violacions no es
denuncien, i es culpabilitza la víctima,
no tinc cap dubte que alguna cosa hi té a
veure una pornografia que erotitza les
agressions a dones.
I amb tot això, què fem amb l’estàtua

de Montanelli? Deixar-la on és, perquè
la seva funció és deixar constància que
Montanelli va existir, que forma part de
la història. Però sensenetejar-la –propo-
so–, perquè la pintura també forma part
de la història i certifica una cosa tan im-
portant com ella: la repulsa que aquesta
història ens mereix.

Laguerrade les estàtues

Laura Freixas

ANDREA FASANI / EFE

La pintura de l’estàtua
de Montanelli certifica
la repulsa que aquesta
història ens mereix

Si la foguera em crida,
no tindré en compte si
el del costat és parent,

amic o rodamon
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Estàtues enderrocades
OLGA 

Merino

C
auen vells ídols 
com troncs d’un 
bosc talat. A Bristol, 
l’estàtua dedicada 
a Edward Colston, 

tractant d’esclaus al segle XVII i 
prohom de la ciutat anglesa, va 
ser llançada a l’estuari des de la 
dàrsena del port; un bon cap-
bussó. Una talla rere l’altra, a 
tot arreu, enderrocades dels pe-
destals pel moviment Black Li-
ves Matter («les vides dels ne-
gres importen», en anglès) des 
de la mort de l’afroamericà 
Geor ge Floyd a Minneapolis, el 
25 de maig, amb el genoll d’un 
policia blanc al coll, obstruint-
li l’entrada d’aire. A Anvers, el 
nas de bronze que ha tocat a 

terra ha sigut el de Leopold II, 
que en el repartiment colonial 
va fer del Congo Belga un vedat 
privat per al seu enriquiment 
(sorprèn que encara tingués un 
monument de l’instigador del 
crim europeu més important a 
l’Àfrica). Com fitxes de dòmino, 
als Estats Units han sigut ender-
rocades de les seves peanyes es-
cultures de generals confede-
rats i d’altres personatges amb 
clarobscurs en la biografia, 
com a fra Juníper Serra, francis-
cà mallorquí, creador de nou 
missions a l’Alta Califòrnia; o 
els pares fundadors Thomas 
Jefferson i George Washington, 
que va posseir una bonica plan-
tació de tabac, cultivada per es-
claus negres, a Mount Vernon, 
a la vora del riu Potomac. 

Sense cap raó, el furor derro-
caestàtues també s’ha rabejat a 
San Francisco amb Cervantes, a 
qui han pintat ulleres verme-
lles i la paraula bastard al plint. 

¿Per què? ¿Perquè representa la 
llengua dels colonitzadors? Va-
ja... Però si el pobre Cervantes 
va ser esclau, va estar cinc anys 
captiu als banys d’Alger i va re-
mar com a galiot, amb grillons 
i cadenes. La seva mare va oferir 
300 ducats als trinitaris perquè 
rescatessin el seu fill Miguel, 
manc i de barba rossa. 

 
TOT I QUE  el vandalisme re-
sulta detestable, la ràbia dels 
activistes posa de manifest la 
necessitat profunda de revisar 
el racisme enquistat als Estats 
Units des de la seva mateixa 
fundació. ¿Qui volem enaltir a 
cada monument? Franco va ha-
ver de sortir en helicòpter del 
Valle de los Caídos, mentre que 
l’estàtua d’Antonio López, em-
presari colonial i esclavista, 
dorm en un dipòsit del Museu 
d’Història de Barcelona. ¡Ai, si 
cerquéssim en el passat antillà 
de Catalunya! 

Enderrocades les estàtues, 
ara es planteja un interessant 
debat sobre el seu destí. ¿S’hau-
ran de restaurar? ¿Restituïdes a 
l’emplaçament original amb les 
noves ferides de guerra? Al cap i 
a la fi, aquestes protestes també 
escriuran la història. ¿Exhibir-
les en una galeria? ¿O bé tancar-
les en un magatzem fosc amb el 
llençol de l’oblit a sobre? Per si 
serveix d’orientació, a la penín-
sula de Crimea, davant el cap de 
Tarkhankut, van llançar al mar, 
al seu dia, les estàtues dels prò-
cers soviètics i avui, gairebé 30 
anys després de la caiguda de 
l’URSS, conformen un bellíssim 
museu submarí. Marx, Lenin i 
Stalin, convertits en restes, co-
berts del verdet de les algues, 
enmig d’un silenci dens de pei-
xos i anemones. Si tenen curio-
sitat, busquin les imatges suba-
quàtiques del fotògraf Andrei 
Nekràssov. Un goig estètic. H 
Periodista i escriptora.

LEONARD BEARD

Revisionisme històric

CARLES 

Francino

V
ivim tan de pressa que 
engolim notícies com 
els pollastres, sense 
mastegar. L’exminis-
tre Jorge Fernández 

Díaz va escalar fa uns dies al 
dubtós olimp dels trending topic 
després de revelar una conversa 
amb Benet XVI en la qual el lla-
vors Papa li revelava –en l’inici 
de tot l’enrenou del procés– que 
«el diable vol destruir Espanya 
perquè sempre ataca els mi-
llors». I recomanava humilitat, 
oració, sofriment i molta devo-
ció a la Verge Maria com a re-
meis infal·libles. 

Ignoro si Rajoy va resar poc o 
va pensar a practicar un exorcis-
me col·lectiu a dos milions d’in-
dependentistes, però està clar 
que el seu ministre no li va 
transmetre –o no coneixia per 
aquella època– la fórmula mà-
gica. Potser aquesta ignorància 
explica per què el president va 
renunciar a arremangar-se per 
fer política de veritat i va dele-
gar en jutges i policia la gestió 
de la crisi. O per què el seu mi-
nistre va ordir maniobres ma-
tusseres i perilloses per presen-
tar amb banyes i cua, com tot 
dimoni que es preï, figures des-
tacades del nacionalisme cata-
là. Algunes de les quals, per 
cert, no necessitaven inspira-
ció, ni divina ni malèfica, per 
desacreditar-se, perquè ja havi-
en decidit substituir la negocia-
ció i la llei per l’esoterisme i la 
fe. Es van recolzar en el carrer, 
en les emocions i en l’engany, i 
a tots –els d’aquí i als d’allà– els 
va acabar esclatant la crisi en-
mig de la cara. 

 
I AIXÍ  estem: dividits i enfadats. 
I amb gent a la presó. En fi, sé 
que les paraules de Jorge Fer-
nández Díaz van generar una 
allau de mems i bromes. Però 
no tinc clar que aquesta hagi de 
ser l’única resposta. Trump és 
un filó per als humoristes i pocs 
dels seus adversaris se’l van 
prendre seriosament; Johnson 
és un bufó vocacional que s’ha 
colat a la foto a cop d’acudit i de 
mentida; Bolsonaro diu i fa co-
ses que semblen carn de reality. 
Però aquí estan. No, que aquest 
home tingués comandament 
sobre policies i guàrdies civils i 
s’assegués al Consell de Minis-
tres no és cap acudit. És per fer-
nos-ho mirar. H

Al contraatac

Que Déu 
ens agafi 
confessats

Cent dies
ANNA 

Cristeto

D
esprés de gairebé 
cent dies de confi-
nament, fases i des -
escalades, es posa 
punt i seguit a una 

de les etapes més convulses de 
la nostra història recent. Més de 
28.000 morts a Espanya, diver -
gències competencials, risc de 
col·lapse d’hospitals i distancia-
ment social. Teletreball, confi-
nament, educació online, nego-
cis que moren, ertos i una eco-
nomia que esbufega per seguir 
en marxa. 

En poc més de tres 
mesos, un virus s’ha 
propagat a escala glo-
bal i ha fet el salt del 
nostre organisme a les 
nostres butxaques i a la 
nostra manera de tran-
sitar pel món. Ha deixat 
al descobert els dèficits 
d’un sistema sanitari 
que crèiem més sòlid i 
que, després d’anys de 
retallades, s’ha enfron-
tat a la Covid-19 amb 
menys personal i mate-
rial. El drama en les re-
sidències de gent gran, 
del qual mai es parlarà 
prou, imposa una refle-

xió profunda sobre la cura que 
dispensem als més vulnerables. 

Vam passar de qüestionar la 
cancel·lació del Mobile World 
Congress –en aquell temps no 
es veien raons de salut pública– 
a presentar denúncies per per-
metre la manifestació del 8-M. 
Alguns han fet del biaix retros-
pectiu un escenari en el qual re-
presentar les seves aspiracions 
polítiques, conjugant amb mas-
sa facilitat el «nosaltres hau-
ríem». Malgrat la cruesa de la 
pandèmia, el partidisme, lluny 
de quedar aïllat, ha circulat sen-
se fronteres. 

La formació de Pablo Casa-
do ha carregat amb virulència 
contra la coalició progressista, 
desqualificant un president que 

veu com un okupa de la Mon-
cloa que guia el país al precipi-
ci. Vox s’ha instal·lat en el, no 
mentre que Cs ha viatjat al ter -
reny de la utilitat fent valer els 
seus escons. L’independentisme 
l’ha afrontat amb la dinàmica 
de divisió marca de la casa. Tor-
ra ha desdenyat per tardana o 
ineficaç cada mesura del Go-
vern i ERC s’ha mostrat més 
canviant, condicionant al final 
el seu suport a l’estat d’alarma a 

la represa d’una taula de diàleg 
que ha quedat descavalcada del 
calendari. 

El més inacceptable de les 
crítiques descarnades, no obs-
tant, no ha d’evitar una anàlisi 
raonable de la gestió de la 
pandèmia que ha fet l’Executiu. 
El Consell de Seguretat Nacio-
nal, per ex emple, va minimit-
zar el risc només una setmana 
abans que es decretés l’emer-
gència. Hi ha hagut errades, 
però pocs governs passaran 
aquest escrutini sense màcula. 

Diem adeu a l’estat d’alarma i 
al comandament únic, així com 
a les reunions dominicals amb 
presidents autonòmics. Sacrifici, 
moral de victòria, malson, orgull i ho-
nor són alguns dels conceptes uti-

litzats per Sánchez en el 
balanç dels 98 dies. Per 
al president, ha pres no-
ta de l’anterior crisi i de 
les seves conseqüències. 
Espanya s’ha d’entendre 
amb Espanya i Europa 
ha de salvar Europa, va 
dir. Dues afirmacions 
que hauran d’aterrar da-
vant d’una opinió públi-
ca que veu la política 
atrinxerada. Es tem una 
segona onada del virus 
tot i que no partirem de 
zero. ¿Haurem après del 
xoc? Deixem enrere dies 
per a l’oblit que faríem 
bé de recordar. H 
Periodista.

El final de l’estat d’alarma

El partidisme polític, 
lluny de quedar  
aïllat, ha circulat  
sense fronteres
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H
oanempercebent dia
a dia, com un procés
persistent d’escalada,
on cada esglaó és
un bocí de normalitat

querecuperem.Isiaquest retorngra-
dual als hàbits de la nostra vida abans
de la Covid-19 es nota en l’àmbit fa-
miliar, on podem retrobar la gent es-
timada que la pandèmia ens havia
allunyat, també és perceptible en les
activitats socials.
De sobte, tornem a fer coses que

sempre havíem fet i que mai no ens
havien semblat extraordinàries, però
ara tenenunaconnotaciód’excepcio-
nalitat.Hovaigpercebreambnitidesa
dijous passat, quan vàrem presentar
la meva darrera novel·la, L’espia del
Ritz, a la llibreriaOna.Percert, i entre
parèntesis, quina meravella d’espai,
on els llibres regnen amb autoritat i
les diferents sales ens conviden a
l’amorper la lectura!Aquella frase fa-
mosa del poetaMargarit, “la llibertat
és una llibreria”, pren cos, demanera
brillant, en aquest homenatge als lli-

bresqueéslanovaOna.IaOnaensvà-
remretrobar gent diversa quevenia a
acompanyar-me i a escoltar els dos
presentadors de luxe que em varen
fer l’honor,el filòsofXavierAntichiel
notari Ariel Sultán. Més enllà de la
presentació de la novel·la –que vaig
viureambintensaemoció–,unadeles
sensacions més punyents de l’acte va
ser, justament, aquesta percepció de
fer una cosa excepcional que, alhora,
era la recuperació d’una cosa molt
normal. “Unapresentació enviud’un
llibre!”, deia algun cronista, per bé
que no era la primera presencial, atès
que a Ona ja n’havien fet dues abans.
Però l’exclamació tenia un sentit ex-
plícit de recuperació, de retorn, de
conquesta d’un espai natural que ha-
via estat segrestat, i queara retornava
a les nostres vides. I, en el procés de
tornar-nos a trobar en un acte social,
la sensació d’haver vençut. En reali-
tat, la possibilitat de conjugar el verb
socialitzar, és a dir, fer societat, civili-
tat, conversa..., tot allò que ens recor-
daquesoméssersgremials,delerosos
deviureambelsaltres.
La socialització té, amés, unaspec-

te afegit que va més enllà de la pràc-
tica genuïna de la convivència: la
intel·ligènciacol·lectiva.Permolt tre-
ball telemàtic imolta capacitat de co-
municar-nos via pantalla, el confina-
ment ens va furtar milers de micro-
converses a la feina, al carrer, ambels
amics,que,sumades,ensajudenacre-
aropinió, apensarmésenllàdelsnos-
tresparàmetresi,endefinitiva,acom-
pletar-nos. Ho va dir el gran poeta
John Donne en temps immemorials:
“Cap ésser humà és una illa, complet
enellmateix;noméssomunfragment
del continent,unapartdel conjunt”.

Retrobament

Pilar Rahola

B
oris Johnson és el primer mi-
nistre del Regne Unit. Però
sovint sembla que qui porta la
batuta ésDominicCummings,
el seuprincipal conseller. Fins

fa poc, Cummings era un individu a l’om-
bra,malcarat, fugisser, que sortia deDow-
ning Street corrents, com si s’estigués em-
portant el joc de coberts de plata. O com si
volgués evitar les preguntes
incòmodes dels periodistes.
Però en les últimes setmanes
s’ha situat sota els focus, des-
prés de saber-se que havia
eludit el pla de confinament
nacional, en part perfilat per
ell, i conduït 400milles cap al
nord fins arribar a casa dels
seuspares.
La majoria dels britànics

creuenqueCummingshauria
de dimitir, perquè el Govern
no pot donar ordres a la
població per després saltar-
se-les. Però Cummings i
Johnson fan com qui sent
ploure i esperenqueescampi.
Malgrat que al premier la
bromalivacostarmoltspunts
de popularitat en només qua-
tre dies. I aquí arriba la pre-
gunta –i la resposta– del mi-
lió: per què no va acomiadar
Johnson Cummings, tenint
en compte que va ficar la pota i l’està per-
judicant? Resposta: perquè Johnson ne-
cessita laguiaprogramàticadeCummings,
comuncec el seupigall, i perquè endepèn
psicològicament.
En els cercles del poder, la figura del

conseller odel capdegabinet ésunclàssic.
Ha assistit reis, prínceps, presidents i pri-
mersministresdevell antuvi. El tsarNico-
lau II va confiar enRasputin,místic demi-
rada subjugadora (i va acabar com va aca-
bar). Cummings seria ara el Rasputin de
Johnson. I, salvant les distàncies, Pedro

Sánchez té en Iván Redondo, director del
GabinetdePresidència, el seudissenyador
d’estratègies,tàctiques,escenografies,ves-
tuari i gestualitat... a més de bomber quan
tot això falla.
Al cim del poder el líder polític pateix

–diuen– una gran solitud. La responsabi-
litat pesa moltíssim. Per això la figura del
conseller vabé.Dit això, els seuspapersno
són intercanviables. Perquèno té lamatei-
xa legitimitat un president triat democrà-
ticament que un tècnic capaç de treballar
avuiperaundeblauidemàperaunderoig,
sense haver passat per les urnes. Aquests
últimsestanperaconsellar, nopermanar.
Però passa que qui va començar, posem

per cas, com a cap de gabinet, pot animar-
se i posar-se el barret de mag de la comu-
nicació, de spin doctor o, fins i tot, de sven-

gali. Tots van ser contractats per assistir el
que governa. Però la seva ambició és dife-
rent.Vegem-ho.
La tascadel capdegabinet–d’unalcalde

ounpresident–consisteixa suggerir ipro-
gramar les accions del polític, adequant-
les a les finalitats estratègiquesdel govern,
a la consolidaciódel seumissatge i a l’asso-
liment de l’objectiu. L’electe pren deci-
sions.El capdegabinet les facilita.
En la política actual, el que no es comu-

nica no existeix. Per això, l’esforç comu-
nicatiu és indispensable. Pot tutelar-lo el

capde gabinet o un responsable d’àrea. En
la comunicació, que antigament va ser de
to institucional, es prioritza ara la projec-
ciódelpolíticalritmefrenèticdelesxarxes
socials. Això ha enfortit la figura de l’spin
doctor, un responsable de comunicació
que de vegades sembla que prengui este-
roides o al·lucinògens: presenta les idees i
accions del govern amb llum afavoridora,
millor del que són. La qual cosa pot tenir
efectes positius a curt termini, però porta
altacticisme(ielsseusaccidents)ipotmal-
metre l’estratègiade fons.
Si un cap de gabinet matusser o un spin

doctormassa imaginatiu són una amenaça
per a la gestió del polític, un svengali és
encara més perillós. Amb aquest nom
–procedent d’una novel·la de George du
Maurier en la qual un hipnotitzador do-

mina la voluntat d’una noia–
es defineix al món anglosaxó
el conseller que es fica el seu
polític a la butxaca i acaba
manant més que ell. Aquesta
definició li quadra al conse-
llerdeJohnson.
Dominic Cummings va

cursar Història Antiga i Mo-
derna a Oxford i es reconeix
–ai!–admiradordeBismarck.
Segons Robin Lane Fox, un
professor comú, Cummings
és molt més llest que
Johnson. Són seus el lema
“Take back control” i el dis-
seny de la reeixida campanya
delBrexit.Ésseuel lema“Get
Brexit done”, que va portar
Johnson a Downing Street,
on part de l’staff i no pocs
ministres li deuen el càr-
rec. Cummings diu –com
Trump–que vol arrabassar el
poder a les elits britàniques i

donar-lo a la gent. Amb aquesta finalitat,
ocupa matemàtics i experts en dades per
polsar diàriament el sentiment popular i
obrar en conseqüència. Potser per apa-
rentar aquesta sintonia popular, Cum-
mings ja va a Downing Street amb samar-
reta i xandall, com si fos un chav –un poli-
goner–, aliè al vestit i la corbata. En això ja
ha provat el seu rupturisme. Però, pel que
fa al poder, la seva ambició és convencio-
nal. Si jo fos Boris, dormiria amb un ull
obert. I si fos un anglès normal, amb tots
dos.Just in case.

A l’ombra fa anar els fils

Llàtzer Moix

L
eopold II eramolt dolent. Sot-
metia els esclausde la seva fin-
ca particular africana, l’ales-
horesCongobelga,atotamena
de vexacions. El cim del sadis-

me era tallar les mans o els peus dels fills
dels bracers que no aconseguien la quota
mínima d’ivori o cautxú exigida. La llista
d’atrocitats és tan llarga que el monarca
barbut de Bèlgica s’equipara a sàtrapes de
la mena de Hitler o Stalin. Fins i tot en
nombre de víctimes, uns deu milions de
morts, el domini colonial belga a l’Àfrica

s’assembla als grans genocidis de la his-
tòria.Elmonarcanonomésnovaretremai
comptes davant la justícia, sinó que a
Bèlgica se’l va conèixer com el rei cons-
tructor perquè amb l’espoli africà va regar
el petit regne europeu d’infraestructures i
palaus. De fet, un segle després, encara és
reconegut amb estàtues en algunes ciutats
belgues i, en el súmmum del desvergo-
nyiment, s’asseguraque “Bèlgica vaportar
la civilització alCongo”.
Desgraciadament, la història està plena

de leopolds, alguns de propers a aquests
verals,perquèl’explotaciódel’ésserhumà,
l’esclavitud o el comerç de persones no es
va abolir fins al segleXIX imentrestant va
formar part dels fluxos econòmics con-
vencionals. Però com que un crim és un
crim en qualsevol moment i circumstàn-
cia, les vicissituds temporals no hande ser
un obstacle per valorar els protagonistes
d’unsexcessos tangrans i, sobretot, situar-
los en la seva justa dimensió històrica. A

més, si acceptem que la flaquesa és con-
substancial a l’ésser humà i la perfecció,
antítesi de la persona, caldria començar a
reflexionar sobreel costumd’enaltir obres
i llegats amb recordatoris d’escultures en
carrersprincipals.
Enels tempsactuals, quancap racóde la

biografianoqueda llunydel focus escodri-
nyador, les possibilitats dels suposats prò-
cers de la pàtria de superar la prova d’ido-
neïtatsóngairebénul·les,afortunadament.
L’alternativa a còpia de llançar estàtues al
mar davant qualsevol indici d’amoralitat
tampocésl’adequada.Persalvaguardarels
espaispúblicsdelabatalla ideològica,seria
més útil acollir els personatges de la his-
tòria en recintes on es puguin contextua-
litzar amb tots els clars i els obscurs. I si
algun sentís l’orgull ferit per falta de re-
coneixença institucional, noméshauriade
pensar que sempre serà preferible la dis-
creció d’una estàtua a la penombra que
veure’s ambel clatellmarmori tallat.

Estàtues a lapenombra

Ramon Rovira

La percepció que
som éssers gremials,
delerosos de viure

amb els altres

Boris Johnson no ha
volgut deixar caure el seu
gran conseller perquè el
considera imprescindible

PETER SUMMERS / GETTY
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B
olzano o Bozen és una
ciutat del nord d’Itàlia
que s’obre amigjorn, se-
guint el riu Adige, d’es-
quena a les imponents

muntanyes del Tirol. Goethe, en el
seuviatgea Itàlia, ladescriuenvolta-
dadevinyesiambunmercatmoltviu
de fruites, sedes i articlesdepell.Ara
ésunaciutatpròspera i contaminada
d’uns 100.000 habitants. Ambmajo-
riadeparlantsdellenguaalemanya(i
ambpervivència del ladí, llengua ro-
mànica de les Dolomites), va ser do-
mini austríac fins que va passar a ser
italiana després de la Primera Guer-
raMundial. Itàlia formava part de la
coalició vencedora, però va sortir
molt tocada d’aquella guerra, sobre-
totpercausade ladeprimentderrota
deCaporetto. Llavors, la grip ja esta-
va delmant la població civil i les trin-
xeres de tot Europa, però eren tants
els soldats morts i tan dures les mi-
sèries de la guerra, que la pandèmia
va ser rebuda amb resignació fatalis-
ta. Pluja funeral sobre terramorta.
El clima depressiu va afavorir la

irrupció de Mussolini, que va italia-

nitzar Bolzano (ara un 75% de la po-
blació parla l’italià) i en va fomentar
el creixement industrial. També hi
vadeixaredificisd’ungrandiloqüent
estil neoimperial. Amb la victòria
dels aliats, Bolzano es manté sota
domini de la nova república italiana,
però De Gasperi accepta la condició
d’una autonomia per a la regió, que
garanteixi els drets dels germano-
parlants i ladins. L’autonomia no va
estalviar tensions als anys seixanta-
setanta.Hi va haver terrorisme: l’Al-
to Adige o Südtirol podia haver-se
convertit en l’Ulster d’Itàlia. Ara les
coses van prou bé. L’autonomia
potser no satisfà, les comunitats lin-
güístiques no estan unides, però la
prosperitat és un bon calmant. Bol-
zanoés laprovínciamés ricad’Itàlia.
He pensat en Bolzano a causa de

l’obsessió mundial per enderrocar
monuments dedicats a esclavistes i
opressors. Allà ho van resoldre amb
ironia. Un imponent baix relleu a la
romana presideix l’edifici conegut
com l’ex-Casa del Fascio: el Duce a
cavall dirigint l’epopeia feixista amb
el lema“Creure, obeir, lluitar”.El re-
lleus’haconservatperòambuna ins-
cripció de Hannah Arendt, en italià,
alemany i ladí, superposada i il·lumi-
nada: “Ningú no té el dret d’obeir”.
Ésunafrasequeconvidaasomriure i
a pensar. La destrucció és perillo-
sament reeducativa; en canvi, la iro-
nia, ambigua per natura, afavoreix
el somriure crític i preserva el passat
sense subordinar-hi el present i el
futur.Elpas–generalmenttràgic–de
la història no pot ser esmenat. Però
pot ser domesticat amb laparòdia.

Ironiade
les estàtues

Un racisme estructural

L
amortdeGeorgeFloydva encendre lametxaper-
quèmilions depersones, alsEstatsUnits i a la res-
ta del món, sortissin al carrer a protestar per la
brutalitat policial a les ciutats americanes i ex-
pressar el seu rebuig al racisme institucional. Des

d’aquell 25 de maig hem vist als Estats Units nous casos de
violència per part d’agents de l’ordre, algun d’ells també amb
el resultat de mort.
Lesprotestes globalshan fet aflorar sentiments antiracistes

que també podrien ser aplicats cap als països on han tingut
lloc. En nombrosos estats europeus hi ha hagut mobilitza-
cions, impressionats per les imatges del que va passar aMin-
neapolis, que tambéhan servit per re-
cordar que el racisme i la xenofòbia
són presents al si de les seves respec-
tives societats. Però, potser amb una
falsa moral, preferim dir que als nos-
tres països no hi ha racisme sinó epi-
sodis puntuals de discriminació.
La sèrie que aquest diari ha publi-

cat aquests últims dies sobre el racis-
me a Europa evidencia ben clar i net
que cap país no és lliure de pecat i que, en unamesura o altra,
molts estats europeus arrosseguen un passat vinculat a la co-
lonització, l’esclavisme i el racisme, i que en l’actualitat es
continuen produint casos de xenofòbia i discriminació, im-
pulsats també per l’auge experimentat per les forces populis-
tes i d’extrema dreta en alguns països.
El racisme és present a França, el Regne Unit, Alemanya,

Itàlia, Hongria, els països escandinaus i, per descomptat,
també a Espanya i a Catalunya. Les imatges d’agents de la
Guàrdia Civil disparant pilotes de goma i pots de fum l’any
2014 contra subsaharians que intentaven entrar al país per la
platja del Tarajal, amb el resultat de quinze morts, romanen
encara en lamemòria. I tan sols fa uns dies, l’àudio gravat per
un jove negre de 20 anys a Sant Feliu Sasserra, i que recull els
insults, amenaces i vexacions a què va ser sotmès per un grup

de sis mossos d’esquadra, mostra l’existència de comporta-
ments racistesperpartd’alguns agents. Senseoblidar elsmal-
tractaments rebuts per immigrants sense papers als centres
d’internament d’estrangers (CIE). Són totes formes de racis-
me institucional, com també ho són les restriccions en l’apli-
cació de la llei d’Estrangeria, que fan que en aquest moment
hi hagi a Espanya almenys 600.000 persones sense papers.
El racisme és present en la nostra societat i a les nostres

ciutats. Es posa de manifest de múltiples maneres, moltes
d’elles subtils.Hoveiemenels que tenenproblemesper acce-
dir a un habitatge pel seu origen ètnic, en les persones que
treballen en l’economia submergida sense drets laborals, en

els temporers que viuen en condi-
cions indignes, en els que no poden
obrir un compte bancari pel color de
la sevapell, enels queels atura lapoli-
cia al carrer pel seu aspecte o el seu
origen... La casuística és infinita i
afecta també el llenguatge, com quan
es qualifica una persona d’il·legal en
lloc d’indocumentada.
És el denominat racisme estructu-

ral, present en les nostres societats, que continuen conside-
rant el diferent com algú inferior o potencialment perillós.
Un racismeestructural –moltes vegades invisibilitzat– que és
present a tot elmón, no tan sols als Estats Units. És la norma-
lització i legitimació de polítiques públiques, pràctiques quo-
tidianes i activitats diàries que produeixen resultats adversos
de manera crònica per a un grup específic d’una població a
causa del seu color, origen o cultura.
Noméspodremdeixar enrereaquest racismeestructural si,

en primer lloc, assumimque existeix i prenemconsciència de
la dimensió del problema. Per això l’educació és fonamental,
tant a l’escola comen la família. I d’altra banda cal prendre les
mesures legals necessàries que l’eliminin, perquè les lleis han
de protegir de la mateixa manera a tothom i, si no ho fan,
s’han de canviar.

Ajustar les restriccions

L
a política de l’Ajuntament de Barcelona en ma-
tèria demobilitat és des de ja fa temps restrictiva,
particularment pel que fa al trànsit d’automòbils.
Amb aquesta política, el Consistori es proposa re-
cuperar gradualment la ciutat per als vianants, re-

duir les emissions de gasos que perjudiquen el medi ambient
i contribuir a la pacificació de la capital. Que són uns pro-
pòsits legítims i pertinents, vista la crisi climàtica en la qual
estem immersos. Però l’Ajuntament ha de ser la primera ins-
titució conscient que la ciutat és un
conglomerat d’activitats diverses, i
que les decisions que prengui han
d’atendre els interessos de molt di-
versos col·lectius. Entre ells, el dels
comerciants.
Aquesta introducció ve a tombde la

protesta protagonitzada ahir a la Via
Laietana de Barcelona precisament
per comerciants, per tal d’aconseguir
de l’Ajuntament una flexibilitat més gran en els talls d’im-
portants artèries ciutadanes que, des de fa ja gairebé unmes,
duua termeels capsde setmana.Els talls repercuteixenenset
eixos ciutadans, entre els quals els de Gran de Gràcia, l’avin-
guda Litoral o la Via Laietana, i afecten substancialment la
seva activitat. Els comerciants d’aquest últim eix, el de Via
Laietana, consideren que els talls no afavoreixen precisa-
ment la seva activitat. Tota la zona comercial relacionada
amb el Barri Gòtic, posem per cas, ja molt perjudicada per la

retirada del turisme, que és un dels seus principals suports,
lamenta a hores d’ara veure’s privada també d’una part nota-
ble de clients locals.
El del comerç és, certament, un dels sectors més danyats

per la crisi. Tant és així que el propi Ajuntament, conscient
d’això, ha previst mesures de suport, com per exemple facili-
tats tributàries. Resulta per això desconcertant –addueixen
els comerciants– que el mateix Consistori que prova d’aju-
dar-los d’una banda els perjudiqui de l’altra.

Aquestes mesures de restricció del
trànsit rodat s’inscriuen en el que
l’Ajuntament denomina urbanisme
tàctic. En la mateixa línia hi hauria
també les reduccions del nombre de
carrils per a automòbils que s’han
practicat a les calçades de carrers
cèntrics com Consell de Cent, Valèn-
cia o Roger de Llúria, entre d’altres,
per cedir-los a vianants i ciclistes,

aprofitant la crisi del coronavirus, i argumentant que calia
més espai per guardar les distàncies de seguretat.
Però, una vegada superat l’estat d’alarma i iniciada l’etapa

denovanormalitat, és encertada la decisió delConsistori bar-
celoní de revertir els talls de trànsit en aquestes àrees de la
ciutat i tornar-los a la periodicitat mensual que tenien abans
del confinament. La necessària recuperació del comerç i de
l’activitat econòmica de la ciutat agrairà que s’hagin revertit
aquellesmesures tandràstiquesde limitacióde la circulació.
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B
olzano o Bozen és una
ciutat del nord d’Itàlia
que s’obre amigjorn, se-
guint el riu Adige, d’es-
quena a les imponents

muntanyes del Tirol. Goethe, en el
seuviatgea Itàlia, ladescriuenvolta-
dadevinyesiambunmercatmoltviu
de fruites, sedes i articlesdepell.Ara
ésunaciutatpròspera i contaminada
d’uns 100.000 habitants. Ambmajo-
riadeparlantsdellenguaalemanya(i
ambpervivència del ladí, llengua ro-
mànica de les Dolomites), va ser do-
mini austríac fins que va passar a ser
italiana després de la Primera Guer-
raMundial. Itàlia formava part de la
coalició vencedora, però va sortir
molt tocada d’aquella guerra, sobre-
totpercausade ladeprimentderrota
deCaporetto. Llavors, la grip ja esta-
va delmant la població civil i les trin-
xeres de tot Europa, però eren tants
els soldats morts i tan dures les mi-
sèries de la guerra, que la pandèmia
va ser rebuda amb resignació fatalis-
ta. Pluja funeral sobre terramorta.
El clima depressiu va afavorir la

irrupció de Mussolini, que va italia-

nitzar Bolzano (ara un 75% de la po-
blació parla l’italià) i en va fomentar
el creixement industrial. També hi
vadeixaredificisd’ungrandiloqüent
estil neoimperial. Amb la victòria
dels aliats, Bolzano es manté sota
domini de la nova república italiana,
però De Gasperi accepta la condició
d’una autonomia per a la regió, que
garanteixi els drets dels germano-
parlants i ladins. L’autonomia no va
estalviar tensions als anys seixanta-
setanta.Hi va haver terrorisme: l’Al-
to Adige o Südtirol podia haver-se
convertit en l’Ulster d’Itàlia. Ara les
coses van prou bé. L’autonomia
potser no satisfà, les comunitats lin-
güístiques no estan unides, però la
prosperitat és un bon calmant. Bol-
zanoés laprovínciamés ricad’Itàlia.
He pensat en Bolzano a causa de

l’obsessió mundial per enderrocar
monuments dedicats a esclavistes i
opressors. Allà ho van resoldre amb
ironia. Un imponent baix relleu a la
romana presideix l’edifici conegut
com l’ex-Casa del Fascio: el Duce a
cavall dirigint l’epopeia feixista amb
el lema“Creure, obeir, lluitar”.El re-
lleus’haconservatperòambuna ins-
cripció de Hannah Arendt, en italià,
alemany i ladí, superposada i il·lumi-
nada: “Ningú no té el dret d’obeir”.
Ésunafrasequeconvidaasomriure i
a pensar. La destrucció és perillo-
sament reeducativa; en canvi, la iro-
nia, ambigua per natura, afavoreix
el somriure crític i preserva el passat
sense subordinar-hi el present i el
futur.Elpas–generalmenttràgic–de
la història no pot ser esmenat. Però
pot ser domesticat amb laparòdia.

Ironiade
les estàtues

Un racisme estructural

L
amortdeGeorgeFloydva encendre lametxaper-
quèmilions depersones, alsEstatsUnits i a la res-
ta del món, sortissin al carrer a protestar per la
brutalitat policial a les ciutats americanes i ex-
pressar el seu rebuig al racisme institucional. Des

d’aquell 25 de maig hem vist als Estats Units nous casos de
violència per part d’agents de l’ordre, algun d’ells també amb
el resultat de mort.
Lesprotestes globalshan fet aflorar sentiments antiracistes

que també podrien ser aplicats cap als països on han tingut
lloc. En nombrosos estats europeus hi ha hagut mobilitza-
cions, impressionats per les imatges del que va passar aMin-
neapolis, que tambéhan servit per re-
cordar que el racisme i la xenofòbia
són presents al si de les seves respec-
tives societats. Però, potser amb una
falsa moral, preferim dir que als nos-
tres països no hi ha racisme sinó epi-
sodis puntuals de discriminació.
La sèrie que aquest diari ha publi-

cat aquests últims dies sobre el racis-
me a Europa evidencia ben clar i net
que cap país no és lliure de pecat i que, en unamesura o altra,
molts estats europeus arrosseguen un passat vinculat a la co-
lonització, l’esclavisme i el racisme, i que en l’actualitat es
continuen produint casos de xenofòbia i discriminació, im-
pulsats també per l’auge experimentat per les forces populis-
tes i d’extrema dreta en alguns països.
El racisme és present a França, el Regne Unit, Alemanya,

Itàlia, Hongria, els països escandinaus i, per descomptat,
també a Espanya i a Catalunya. Les imatges d’agents de la
Guàrdia Civil disparant pilotes de goma i pots de fum l’any
2014 contra subsaharians que intentaven entrar al país per la
platja del Tarajal, amb el resultat de quinze morts, romanen
encara en lamemòria. I tan sols fa uns dies, l’àudio gravat per
un jove negre de 20 anys a Sant Feliu Sasserra, i que recull els
insults, amenaces i vexacions a què va ser sotmès per un grup

de sis mossos d’esquadra, mostra l’existència de comporta-
ments racistesperpartd’alguns agents. Senseoblidar elsmal-
tractaments rebuts per immigrants sense papers als centres
d’internament d’estrangers (CIE). Són totes formes de racis-
me institucional, com també ho són les restriccions en l’apli-
cació de la llei d’Estrangeria, que fan que en aquest moment
hi hagi a Espanya almenys 600.000 persones sense papers.
El racisme és present en la nostra societat i a les nostres

ciutats. Es posa de manifest de múltiples maneres, moltes
d’elles subtils.Hoveiemenels que tenenproblemesper acce-
dir a un habitatge pel seu origen ètnic, en les persones que
treballen en l’economia submergida sense drets laborals, en

els temporers que viuen en condi-
cions indignes, en els que no poden
obrir un compte bancari pel color de
la sevapell, enels queels atura lapoli-
cia al carrer pel seu aspecte o el seu
origen... La casuística és infinita i
afecta també el llenguatge, com quan
es qualifica una persona d’il·legal en
lloc d’indocumentada.
És el denominat racisme estructu-

ral, present en les nostres societats, que continuen conside-
rant el diferent com algú inferior o potencialment perillós.
Un racismeestructural –moltes vegades invisibilitzat– que és
present a tot elmón, no tan sols als Estats Units. És la norma-
lització i legitimació de polítiques públiques, pràctiques quo-
tidianes i activitats diàries que produeixen resultats adversos
de manera crònica per a un grup específic d’una població a
causa del seu color, origen o cultura.
Noméspodremdeixar enrereaquest racismeestructural si,

en primer lloc, assumimque existeix i prenemconsciència de
la dimensió del problema. Per això l’educació és fonamental,
tant a l’escola comen la família. I d’altra banda cal prendre les
mesures legals necessàries que l’eliminin, perquè les lleis han
de protegir de la mateixa manera a tothom i, si no ho fan,
s’han de canviar.

Ajustar les restriccions

L
a política de l’Ajuntament de Barcelona en ma-
tèria demobilitat és des de ja fa temps restrictiva,
particularment pel que fa al trànsit d’automòbils.
Amb aquesta política, el Consistori es proposa re-
cuperar gradualment la ciutat per als vianants, re-

duir les emissions de gasos que perjudiquen el medi ambient
i contribuir a la pacificació de la capital. Que són uns pro-
pòsits legítims i pertinents, vista la crisi climàtica en la qual
estem immersos. Però l’Ajuntament ha de ser la primera ins-
titució conscient que la ciutat és un
conglomerat d’activitats diverses, i
que les decisions que prengui han
d’atendre els interessos de molt di-
versos col·lectius. Entre ells, el dels
comerciants.
Aquesta introducció ve a tombde la

protesta protagonitzada ahir a la Via
Laietana de Barcelona precisament
per comerciants, per tal d’aconseguir
de l’Ajuntament una flexibilitat més gran en els talls d’im-
portants artèries ciutadanes que, des de fa ja gairebé unmes,
duua termeels capsde setmana.Els talls repercuteixenenset
eixos ciutadans, entre els quals els de Gran de Gràcia, l’avin-
guda Litoral o la Via Laietana, i afecten substancialment la
seva activitat. Els comerciants d’aquest últim eix, el de Via
Laietana, consideren que els talls no afavoreixen precisa-
ment la seva activitat. Tota la zona comercial relacionada
amb el Barri Gòtic, posem per cas, ja molt perjudicada per la

retirada del turisme, que és un dels seus principals suports,
lamenta a hores d’ara veure’s privada també d’una part nota-
ble de clients locals.
El del comerç és, certament, un dels sectors més danyats

per la crisi. Tant és així que el propi Ajuntament, conscient
d’això, ha previst mesures de suport, com per exemple facili-
tats tributàries. Resulta per això desconcertant –addueixen
els comerciants– que el mateix Consistori que prova d’aju-
dar-los d’una banda els perjudiqui de l’altra.

Aquestes mesures de restricció del
trànsit rodat s’inscriuen en el que
l’Ajuntament denomina urbanisme
tàctic. En la mateixa línia hi hauria
també les reduccions del nombre de
carrils per a automòbils que s’han
practicat a les calçades de carrers
cèntrics com Consell de Cent, Valèn-
cia o Roger de Llúria, entre d’altres,
per cedir-los a vianants i ciclistes,

aprofitant la crisi del coronavirus, i argumentant que calia
més espai per guardar les distàncies de seguretat.
Però, una vegada superat l’estat d’alarma i iniciada l’etapa

denovanormalitat, és encertada la decisió delConsistori bar-
celoní de revertir els talls de trànsit en aquestes àrees de la
ciutat i tornar-los a la periodicitat mensual que tenien abans
del confinament. La necessària recuperació del comerç i de
l’activitat econòmica de la ciutat agrairà que s’hagin revertit
aquellesmesures tandràstiquesde limitacióde la circulació.

La societat ha assumit
polítiques i pràctiques que

discriminenpart de la
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Aquesta columna no ba-
trà rècord d’audiència
ni liderarà llistesdeno-
tícies llançades a pri-
mera hora, suposo que

no serà el top de minuts de lectura i
segur que l’algoritmeno la detectarà
mai.Perquèvad’unhomeculte,d’un
home bo, d’un home renaixentista. I
això no ven gaire.
M’importa poc, un rave, la veritat,

perquèCuyàs s’hoval. Sabiademolt,
i de molt parlava; des de la seva re-
tranca catalana (si és que això exis-
teix) et mirava per damunt de les
ulleres ambmitja vista demiop savi i
despistat,deixavaanarunaanècdota
i… apa, et convencia.
Molts sabien que Jordi Pujol, de

qui va ser biògraf, li confiava tots els
secrets, bons i dolents, i li consultà
coses fins al final. En qualsevol mo-
ment i lloc podia rebre la seva truca-
da. “President? Digui, digui…”. Però
Cuyàs, que vanéixer independentis-
ta, va defensar una postura crítica
amb la via unilateral i va lamentar la
falta de cohesió en el procés.
Segur, també, que ha anat a expli-

car-li al Foraster les coses que pas-
sen aquí sota. Ningú com tu el va fer

riure en els mals moments. Després
em vas escriure “com més els amics
se’m tornen rars i perden l’humor i
no sé què els passa, més l’enyoro”.
Perquè l’humor era intrínsec en Cu-
yàs. Un humor nostrat, de la terra,
farcit de coneixements.
Recordo el dia que et vas plantar a

casa, davant del pòster de Jean Se-
berg aÀ bout de souffle i vau comen-
çar a discutir per què una dona ame-
ricana era tan francesa. Dos nens ju-
gant. Així que ara, segur, repassareu
hores pretèrites,marrons de l’Olim-
píada Cultural, els bolets de Can
Travi i els pèsols del Gelida…
Ningú com Cuyàs recordava les

escenesde lespel·lículesdeFellinini
els diàlegs, de memòria, d’altres. I
com que llegiran aquestes línies els
qui el van estimar, em llevo el barret,
com ell a la portada del seu últim lli-
bre. Mataroní de pro, en el darrer
missatge a les xarxes va escriure: “Sí
que hi ha gent que m’estima. Emo-
cionat. Gràcies”. Doncs sí. Tenia la
capacitat d’elevar una anècdota
(moltes d’inèdites, recòndites, obli-
dades per uns altres) a la categoria
d’assaig.Diria que estimava la cultu-
ra i els amics, la seva dona i els seus
fills, per damunt de totes les coses.
Larestaerael seuganxocòmicde les
tertúlies –“un moment, un mo-
meeent!”– i brillants ensenyaments.
Et dec unmissatge que incloïa “no

afluixis!”. No em vaig atrevir. Però
vistelquepassaenaquestaterracrec
quevas ferbéd’afluixar, pirata, capa
nous paradisos…

L’home
del barret

Núria Escur

José María LassalleLA PELL DE
BRAU

Els Estats Units evidencien
aquestes últimes setmanes
que viuen atrapats dins del
perímetre culpable d’una his-
tòria que no està guarida. La

incapacitat per conversar col·lectivament
sobre la memòria provoca processos
traumàtics que afavoreixen desacords
amb la realitat a causa d’un fons d’expe-
riències de dominació o silenciament cul-
pable que es perpetuen en el temps. El cas
George Floyd evidencia que la societat
nord-americana continua projectant un
contínuum normalitzat de violència i
repressió sobre la comunitat afroameri-
cana que només es veu exceptuat per
situacions de repulsa crí-
tica que remouen pun-
tualment la consciència
col·lectiva per, després,
tornar al punt de partida
sense que gairebé s’hagin
produït canvis reals en la
vida quotidiana.
La causa està en la falta

d’una pedagogia col·lec-
tiva de curació democràti-
ca que promogui, com va
passar a Alemanya amb el
nazisme, una discussió
epistemològica que sigui,
alhora, política i ètica so-
bre la història. Tirar-hi
terra al damunt, abor-
dar-la gradualment o se-
lectivament o girar full
pensant que fent un reset
es netegen les culpes són
errors que, com demos-
tren els Estats Units, en-
quisten els conflictes i els
fan recurrents i ocasional-
ment més intensos.
Pensàvem que l’elecció

presidencial de Barack
Obama el 2008havia apor-
tat una càrrega simbòlica
definitiva, però l’assassi-
nat de George Floyd i la
resposta supremacista de
Donald Trump evidencien
que la societat nord-ame-
ricana pateix una ferida
racista que continua ober-
ta. Lluny d’alliberar-se del
racisme amb el pas del
temps, els conflictes que
provoca rebroten i s’agreugen qualitati-
vament. La causa cal buscar-la en el fet
que són conseqüència d’una culpanodes-
arrelada perquè s’allotja sense que hi hagi
un debat adequat sobre el mite fundacio-
nal de la república. Un ensenyament, per
cert, que tots els països democràtics que
evidencien una història traumàtica hau-
ríem de ser capaços d’interioritzar, co-
mençant per Espanya.
Els Estats Units són aquí paradigmà-

tics. Van néixer amb una culpa esclavista
que acompanya, des d’aleshores, el mo-
ment mateix del mite fundacional i tots
els seus protagonistes. La Declaració
d’Independència del 1776 va posar en
marxa una narració igualitària que era
una promesa de llibertat i d’utopia liberal
per a tots els habitants de la jove nació.
Aquesta, recordem-ho, lluitava llavors
per emancipar-se de la metròpolis brità-
nica. Al·legava per a això afirmacions que
es deien evidents per si mateixes. La
igualtat de tots els éssers humans era la
més destacada. I associada a ells, l’atribu-
ció a la humanitat de drets individuals a la
vida, la llibertat i la recerca de la felicitat.
El problema va ser que aquesta igualtat

excloïa de partida la comunitat afroame-
ricana. Ho feia perquè era esclava i negra.
Una culpa que van interioritzar cons-
cientment els redactors de la declaració
malgrat que constataven les contradicci-
ons ètiques a partir de l’assumpció en la
seva conducta i en les reflexions d’inequí-
vocs prejudicis racistes. No debades, Jef-
ferson, el principal artífex de la declara-
ció del 1776, va dir tota la vida que l’escla-
vitud era infame i que l’abolició era el
gran objectiu anhelat per la república
naixent, per, tot seguit, deixar amb les se-
ves decisions que les coses continuessin
com estaven. Va denunciar l’esclavitud,
però en va matisar intel·lectualment les

crítiques. Va dir que els blancs i els negres
no podien viure sota un mateix govern i,
fins i tot, va proposar el 1779 que els es-
claus emancipats abandonessin el país en
el termini d’un any sota la pena de quedar
al marge de la llei. Potser per això no va
dubtar tampoc a augmentar el nombre
d’esclaus que va tenir en vida, passant
dels 180 que tenia el 1776 als 260 quan va
morir el 1826.
Aquesta contradicció és el que conti-

nua pesant avui sobre l’inconscient
col·lectiu dels Estats Units. Una contra-
dicció que no s’ha discutit amb serenitat i
que no s’ha guarit pacíficament a través
d’un llegat de concòrdia que discutís des
del respecte per les evidències histò-
riques els topants ètics del passat. Sobre-
tot si es vol neutralitzar políticament la
culpa i els silencis associats a ella que
s’han acumulat generacionalment. Una
cosa que, com assenyala Ricoeur, exigeix
una delicada però constant feina de re-
construcció historiogràfica, perquè no-
més des d’aquesta feina es pot procedir a
una curació de la memòria col·lectiva.
I per bé queLincoln imolts altres líders

polítics de la comunitat
blanca van contribuir a
pal·liar el racisme per la
força dels fets, la mateixa
Constitució nord-ameri-
cana arrossega la culpa
d’haver admès l’esclavitud
fins a l’any 1808, data en
què va autoritzar el Con-
grés per abolir-la, encara
que no de manera obli-
gatòria. Una constatació
jurídica que explica un re-
guitzell de dilacions en
l’erradicació de la subjuga-
ció de la comunitat afro-
descendent i només im-
pulsos radicals com la
guerra civil o la lluita pels
drets civils abordats un se-
gle després van aconseguir
interrompre una inèrcia
de lentitud reparadora.
El cas desgraciat de

George Floyd i la inaccep-
table reacció cesarista del
president Trump eviden-
cien que continua vigent
un narcisisme culpable
que percut sobre una ma-
joria blanca que està dis-
posada a projectar la seva
crueltat quan se sent ame-
naçada. Acostumada a
imposar la seva voluntat i
normalitzar-la cultural-
ment, se sent empoderada
a l’hora de vigilar i castigar
els qui s’hi resisteixen.
Donald Trump vol que la
seva reelecció cavalqui

sobre aquesta normalitat secretament
supremacista.
D’aquesta manera, no oculta el seu de-

sig de crear una nova polaritat entre l’or-
dre i el caos. Una polaritat que associa al
manteniment d’un statu quo que vol con-
vertir en el vector transversal d’unamajo-
ria blanca inconscientment culpable, pe-
rò conscientment amenaçada, a l’exercici
d’una preponderància històrica que ha
regit l’esdevenir d’una estructura demel-
ting pot que ara es descompon. A través
d’aquest vector polític Trump fa servir la
por de perdre l’hegemonia cultural d’un
mode de vida americà basat en la imposi-
ció dels patrons històrics de l’homeblanc,
anglosaxó i protestant que han regit du-
rant més de dos segles la convivència de
la república.
Així, la relació entre democràcia, me-

mòria i curació torna a recuperar la cen-
tralitat d’un debat sobre el qual s’ha de
basar la reconstrucció ètica d’un disseny
polític de concòrdia, als Estats Units i a
totes aquelles societats que no han acon-
seguit retrobar-se amb el seu passat. Pot-
ser algun dia a Espanya serem capaços de
treure el nas en aquest debat.

Democràcia,memòria i curació

Lamateixa Constitució
nord-americana arrossega
la culpa d’haver admès
l’esclavitud fins al 1808

La majoria blanca se
sent empoderada a l’hora

de vigilar i castigar
els qui s’hi resisteixen

Cuyàs tenia la màgica
capacitat d’elevar

una senzilla anècdota
a la categoria d’assaig
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sin insuficients, es recorria a un
repartiment per gremis d’un cert
nombred’oficials que, per tandes,
auxiliaven en aquesta vigilància.
En el cas del Palau de Santa
Eulàlia segurament es va fer un
sistema semblant de selecció
d’alguns veïns de la parròquia per
a aquestes funcions, i l’incident
demostra que no sempre estaven
tots disposats a exposar-se a se-
gons quins riscos”, afegeix Be-
trán.
La por de ser infectats devia in-

fluir molt a l’hora d’acceptar
aquestes tasques de vigilància
imposades per les autoritats lo-
cals. Una mostra d’això són les
expressions que es plasmen en
aquest document històric, en què
es recullen els testimonis dels
fets de l’agressió per part de la

víctima i els testimonis. En el
text, escrit en llatí i català, es refe-
reixen al focus de pesta originat
al sud de França com “aquestmal
contagiós de quèDéu ens deslliu-
ri”.
En el passat les societats que

van patir els estralls de greusma-
lalties que minvaven la població
d’un país “van aprendre a reacci-
onar davant aquestes pors i a cre-
ar institucions o mentalitats que
van permetre dominar aquestes
pors”, justifica el professor. Per
això l’Estat “va establir mesures
per a la vigilànciadels camins ter-
restres i l’arribada de persones o
mercaderies permarquepogues-
sin ser sospitoses de provenir de
Marsella o de la seva regió adja-
cent”.
L’últim gran brot de pesta a

França, coneguda com la pesta de
Marsella del 1720, va provocar
entre 90.000 i 120.000 víctimes
mortals. Es creuque l’origende la
infecció va ser la càrrega del vai-
xell Gran San Antonio, que va
atracar al port de Marsella el
25 demaig del 1720.

Durant la pesta deMarsella (1720), en algunes localitats espanyoles es
van reclutar veïns perquè vigilessin els límits amb França

Epidèmies amb fronteres
MARTÍ PAOLA
Barcelona

Espanya va reobrir fa uns
dies les fronteres des-
prés d’un llarg període
de tempsenquè la lliure

circulació de persones entre paï-
sos es va veure alterada per les
mesures implantades per frenar
la propagació de la Covid-19. Es
tracta de decisions controverti-
des no exemptes de certes dis-
cussions entre els governs, tot i
que no pas per això són úniques i
excepcionals al llarg de la histò-
ria. Hi ha altres precedents que
situen el tancament de les fronte-
res comuna de les principalsme-
sures per contenir les epidèmies.
Així, el 1720 Espanya va restrin-
gir el pas pels seus límits perquè
els francesos, potencials porta-
dors de la pesta de Marsella que
va matar més de 100.000 perso-
nes, no travessessin la línia divi-
sòria i poguessin infectar la po-
blació d’aquesta banda de la fron-
tera.
Un document trobat a l’arxiu

històric de Castelló d’Empúries
detalla com en el moment de la
pandèmia marsellesa els munici-
pis del comtat d’Empúries s’orga-
nitzaven en les denominades
“guardes preservatives del conta-
gi” per custodiar la línia francesa.
Les autoritats locals de la senyo-
ria, en nomdels seus alcaldes, ha-
vien de reclutar veïns de les loca-
litats per fer torns als passos fron-
terers on Nicolás Fernández de
Córdoba ide laCerda,ducdeMe-
dinaceli i comte d’Empúries, te-
nia la jurisdicció. Va ser una tasca
no gaire ben rebuda pels civils,
que algun cop manifestaven el
seu desacord amb aquesta tasca.
El text històric explica com un

regidor va haver d’insistir a un
habitant del Palau de Santa Eulà-

lia perquè tornés al punt de cus-
tòdia acordat, després de no ha-
ver-s’hi presentat en la primera
convocatòria. Després d’una
amenaça de sanció de 25 lliures,
el document detalla l’agressió
que va propinar l’individu a la se-
va pròpia casa al regidor. Abans
l’havia advertit que “a la guarda
no hi aniré ni per vós ni per l’al-
calde”. Tot seguit el va agafar del
coll “amb grandíssima fúria i ra-
biós amb la intenció d’ofegar-lo”,
i el va acabar llançant a terra, on li
va clavar puntades de peu fins a
enfonsar-li algunes costelles,
malgrat les advertències dels tes-
timonis, que recordaven a
l’agressor que “el regidor cal te-
nir-li més respecte i no maltrac-
tar-lo d’aquesta manera”.

Escena de la pesta del 1720 a la Tourette (Marsella) deMichel Apriete, al museu Atger deMontpeller

Undocumentrevelacom
unhabitantdelPalau
deSantaEulàliaesva
acarnissarambelregidor
queelvoliareclutar

Aquesta vigilància veïnal po-
dria tractar-se d’una excepció,
atès el bon tracte quemantenia la
nova monarquia amb la governa-
ció del casal empordanès, ja que
“amb l’arribada al tron de Felip V
i el decret de Nova Planta, el nou
règim borbònic va mirar d’im-
plantar en qüestions de sanitat
pública un model centralitzat
creant la Junta Suprema de Sani-
tat, que va establir un cordó sani-
tari a la frontera ambFrança”, ex-
plica José Luis Betrán, professor
d’Història Moderna a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. En
grans poblacions, comBarcelona,
hi solia haver una sèrie de guàrdi-
es sanitaris que s’encarregaven
d’aquestes tasques a les portes de
la ciutat i al port. En cas que fos-ARXIU HISTÒRIC DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Reinventar una cafeteria
a laVall deBoí

LolaVillar estavamolt sa-
tisfeta de la seva aposta,
una acollidora cafeteria
que va obrir fa un any a

Barruera, a la Vall de Boí. “El ne-
gocianavamoltbégràciesal turis-
medemuntanyaestrangerqueva-
loraaquestamenad’establiments,
amb productes locals, casolans i
amb les opcions de menjar vegà i
sensegluten.Améssoc l’únicaa la
zona que obre a les 7.30 h; els al-
tres bars obren a les 9 h. La cam-
panya de Nadal va anar molt bé i
les perspectives eren bones”, ex-
plica la propietària de Lola Cof-
fee&Brunch. Però la Covid-19 ha
trastocat l’empenta inicial
d’aquest local especialitzat en es-
morzars, brunchs i berenars, amb
pastissos, creps o burritos, i cafè
ecològic.Dosmesos imigd’atura-

da obliguen a replantejar-se mol-
tes coses, a ampliar els horaris per
captar més públic i a oferir nous
productes per poder mantenir la
persiana oberta. “M’he de rein-
ventar. Apartir del juliol prepara-
ré plats per emportar. Amés estic
treballant amb guies que fan tra-
vessies amb clients francesos, ho-
landesos, alemanys, israelians, et-
cètera, aquioferirépícnics”,deta-
lla laLola,mared’unanenadetres
anysqueperpoderconciliarhavia
optatpertancaruneshoresalmig-
dia. Els canvis per fer viable la ca-
feteriapassenper servir tambédi-
nars i prescindir, de moment, de
més mà d’obra. Tot ho prepara la
Lola, una viatgera que s’ha assen-
tat a laVall deBoí, on la sevapare-
lla també regenta un restaurant, a
Erill laVall. /RosaM.Bosch .

LES CARES DE LA CRISI
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Quan les guerres civils acaben, no
s’ha resolt l’infern que han estat.
Això passa perquè ningú no les
guanya; les dues parts les per-
den. Al triomfador l’espera la

derrota moral de saber que és el botxí del
seu propi germà. El remordiment secret
d’haver estat més expert en l’art de matar.
I tot aquest dolor de vençuts i vencedors
s’amaga en l’aparent pauposterior, comun
monstre amagat, que pot tornar a l’escena
en qualsevol moment. Una nació que ha
viscut una guerra civil és comuna persona
que ha patit un càncer, les metàstasis del
qual es van propagar pels dos bàndols ri-
vals. Amb la pau, s’extirpa el tumor bèl·lic,
però l’amenaça d’una novamalaltia cance-
rígena flotarà sobre aquest país durant
molt de temps.
Curar-se d’una guerra civil li resulta

molt dur a una nació. Es tracta d’una terà-
pia que triga molt: de fet, això comporta la
feinad’unesquantes generacions.APortu-
gal vam tenir una gravíssima contesa fra-
tricida entre el 1832 i el 1834, amb una rè-
plica el 1846 i el 1847.Desprésde la revolu-

ció republicana del 1910, precedida per un
regicidi, el 1908, hi va haver conflictes
constants i sagnants, que podrien haver
donat lloc a un nou conflicte, que es va evi-
tar gairebé de miracle. Entre moltíssimes
víctimes, van ser assassinats un president
de la República i un primer ministre. Por-
tugal no sempre ha estat l’oasi de pau amb
què els viatjants es troben avui dia. Hi ha
nacions que destaquen per la capacitat de
desenvolupar-se econòmicament. El gran
producte que la societat portuguesa ha sa-
but fabricar al llarg del segle XX ha estat
una cultura pacífica: una col·lecció d’as-
sossecs i quietuds.
A Espanya, en aquests últims temps,

s’està jugant a la política com si s’estès en
un casino. Es juga amb la vida de les perso-
nes, ambel seu futur, fent anar les fitxes de
la ciutadania sense respecte ni mesura, re-
velant una irresponsabilitat que clama al
cel. Declaracions sobre governs il·legítims
o cops d’Estat equivalen a donar puntades
de peu al monstre amagat de la Guerra Ci-
vil espanyola.Que, totsho sabem, continua
aquí. Al Parlament, es juga a les bitlles, in-
tentant fer caure l’adversari com sigui, i
ningú no sembla saber que, dins de les bo-
les llançades, hi hanitroglicerinahistòrica.
Esclar que no som al 1976, després de la

mort deFranco, quan aquellmonstre ama-
gat erauna realitatmolt concreta, l’exèrcit,
l’alè del qual els responsables polítics, el
rei inclòs, notaven al clatell. Tampoc no
som als anys trenta, en els quals en el con-
text europeu i internacional s’albirava un

conflicte brutal, cosa que, d’alguna mane-
ra, va encoratjar la Guerra Civil espanyola.
Avui el marc, de moment, és diferent. I no
hiha–tambédemoment–en la societat es-
panyola aquestamisèria abundant, desma-
negada i tràgica, que va empènyer molts a
jugar-se en un conflicte fratricida una vida
que, en el fons, ja donaven per perduda,
tan aspres eren algunes biografies d’a-
quells anys.
Noobstant això, la democràcia construï-

da a partir del 1978 comença a revelar as-
pectes preocupants. De fet, aquesta sor-

geix cada vegadamés comun trajecte pro-
blemàtic, marcat per guerres carlines
postmodernes: el drama del terrorisme
basc, feliçmentmolt a labaixa, i el conflicte
català són per al final del segle XX i per al
XXI el que aquelles guerres carlines van
ser per al XIX. Espanya no es deslliura de
la seva tensió interna. Que als polítics ac-
tuals els agradi muntar aquests corsers
apocalíptics, giravoltant afirmacions irres-
ponsables, provoca tristesa. Es preparen
per deixar, com a herència, un país per so-
lucionar, quan, gaudint de llibertat cívica,

tenien condicions per aconseguir un altre
resultat.
Sobretot, les persones no es mereixen

això. Seria possible una Espanya orgullosa
de tots els seus idiomes, tolerant i respec-
tuosa amb l’altre, socialment justa i econò-
micament pròspera: una petita Europa,
modelper a tot el continent. Però si plante-
ges aquesta idea a la gent que flota per dalt
et miren amb estranyesa: amb pupil·les
buides, com si els estiguessis parlant del
planeta Mart. Perquè tots, més o menys,
s’han ficat a la seva trinxera. I des d’allà
pensen i disparen: no tenencapaltrehorit-
zó que no sigui aquesta línia de tret, amb
l’únic paisatge dels seus interessos. Però si
comparteixes aquesta possibilitat amb el
ciutadà corrent, la perspectiva li encanta,
però gairebé ningú no l’hi explica de ma-
nera que se la pugui creure.
Portugal constitueix un garbuix de vir-

tuts i defectes, comtotes lesnacions.Noés,
de fet, en el combat a la pandèmia que ens
hem destacat, com ho comproven els nú-
meros més recents, bastant preocupants.
Si Espanya vol aprendre alguna cosa de
nosaltres, la pau seria potser la principal
lliçó que podríem donar als nostres veïns.
Una cosa que exigeix la feina d’unes quan-
tes generacions; que es conquereix amb el
temps, ambmolt de temps. I la present for-
nada de polítics espanyols hauria de saber
queunade les sevesprincipals responsabi-
litats continua sent, per al bé de tothom,
fer passos decidits cap a una societat har-
moniosa, pacífica i de concòrdia.

Gabriel Magalhães

Guerres civils

AlParlament espanyol es
juga a les bitlles i ningúno
s’adona quedins les boles hi
ha nitroglicerina històrica

APUNTS DEL NATURAL – JL MARTÍN

Com és conegut, Boccaccio es
va inspirar en la pesta bubòni-
ca del 1348 a Florència per es-
criure la seva obra més ano-
menada, El Decameró, com-

posta per cent contes narrats per deu
personatges de ficció. Set dones i tres ho-

mes que fugen de la plaga i es refugien en
una mansió als afores de la ciutat. Confi-
nats fa672anyscomnosaltreshohemestat
en aquest segle XXI. A la nostra disposició
hemtingutdistraccionsdiverses,desde lli-
bres fins a la tecnologia de la nostra època,
mentre que aquells joves van trobar lamés
gran diversió en l’enginy de cadascú per
explicar històries.
No podia pas endevinar Boccaccio que,

llarg temps després, la lectura dels seus
relatspodriaésserunlenitiuperagentque,
com aquells florentins, viuria angoixada
per una calamitat. Pietosos i suaus com el
cant gregorià, ni l’erotisme ni la irreve-
rència no es troben absents de les seves
pàgines.

Així succeeix quan, tot passejant, un
monjo jove ensopega amb una xicota que
desperta la seva concupiscència fins al
punt de conduir-la d’esquitllentes a la seva
cel·la. Amb tanta gatzara s’enjogassen que
es desperta l’abat, i a l’advertir el frare que
ha estat descobert s’escapoleix deixant
sola lamossa. Irromp a la cel·la l’abat i sent
“no menys estímuls carnals que el seu
jovemonjo”. Persuadint la noia que li doni
plaer es diu: “Em sembla assenyat apro-
fitar-me del bé que Déu Nostre Senyor
m’envia”. Cridat a capítol el monjo l’ende-
mà, intueix l’abat que aquell sap l’ocor-
regut, i, avergonyint-se de castigar-lo pel
mateix que ell mereixeria, el perdona. I
ambdós, “honestament, van fer sortir la

mossa i fins i tot s’ha de creure que altres
vegades la fessin tornar”.
Cal esmentar aixímateix l’aventurad’un

càndidmercaderqueanantdecamí fa con-
fiança en uns bandits, als quals confessa
quecadamatí impetrasantJuliàque li con-
cedeixi unbondia i unabonanit. Veient-se
a la fi robat, en camisa i objecte de burla a
mitjanit, recorre a la vil·la d’una bonica ví-
duaqueal socórrer-lo el troba tanseductor
quenodubtaaacollir-loal seu jaç.Mai sant
Julià no li havia atorgatmillor nit.
Lecturaal llit, llibre tancatdesprésdeca-

da narració, assossec, son que ve amb el
somriure als llavis contra el coronavirus,
talcomelsdeviavenirals jovesprotegitsde
la pesta en aquell segleXIV.

Llegint ‘ElDecameró’

Eulàlia Solé
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La esclavitud: el capítulo olvidado de la 
Historia de España 
Apellidos ilustres y grandes fortunas españolas se forjaron con la lucrativa 
y olvidada trata de personas entre África, la península y América 

Beatriz Hernánpino 18/06/2020  

 

La mulata, obra de Diego Velázquez (imagen recortada). 

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!  

Cervantes comparaba Sevilla con un “tablero de ajedrez” y Lope de Vega 
llamaba a las negras y mulatas “los lunares de Sevilla”. Velázquez y 
Murillo tenían esclavos negros como ayudantes en sus talleres. El padrastro 
del Lazarillo de Tormes era un hombre negro –Zaide–, de origen esclavo. 
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Quevedo escribió un poema sobre la boda de dos esclavos en el que ya 
relacionaba a los negros con la suciedad, el pecado y lo demoniaco. Goya 
pintó a su musa, la Duquesa de Alba, con su “Negrita”, una niña que había 
comprado sólo para concederle la libertad. Incluso Sancho, en El Quijote, 
propone la idea de importar esclavos africanos a España para luego darse a 
la buena vida. La realidad multirracial, y esclavista, en España fue algo más 
que un hecho anecdótico. 

La historiografía española, bastante cegada con grandes hazañas bélicas y 
otras conquistas, no había mostrado mucho interés por esto hasta los años 
ochenta. Y después quedó reservado a un grupo de estudiosos. En el 
imaginario colectivo, en la cultura general, en los libros de texto, el pasado 
multirracial español sigue olvidado. No es algo aislado de la literatura del 
Siglo de Oro o posterior, ni que los pintores o cronistas de la época 
quisieran dar un toque exótico a sus producciones. Es Historia de España. 

Probablemente, para una sociedad que durante siglos presumió de la 
supremacía espiritual católica, la esclavitud fue una mancha que se intentó 
borrar encarecidamente. El antropólogo Ángel Baldomero Espina Barrio es 
uno de los mayores expertos en el tema. En un trabajo sobre la trata de 
esclavos en en el siglo XVI en Medina del Campo (Valladolid), alude al 
interés de la historiografía española en “mejorar la imagen de un imperio 
que había sido difamado por una injusta leyenda negra y que procuraba 
mejorar su autoconciencia oponiendo una también falaz leyenda blanca”. 

La trata de esclavos financió en gran medida el desarrollo industrial de 
Cataluña y el País Vasco en la segunda mitad del siglo XIX 

Olvidar nuestro pasado esclavista y multiétnico no es circunstancial ni 
caprichoso: blanquea nuestro mestizaje cultural y genético. Y sin duda, 
subestima la gran contribución económica que supuso la esclavitud. La 
trata de esclavos financió en gran medida el desarrollo industrial de 
Cataluña y el País Vasco en la segunda mitad del siglo XIX con la llegada 
de grandes capitales del tráfico negrero a manos de los indianos venidos de 
América. 

No somos responsables de la Historia, pero sí de cómo la recordamos. Así 
llegamos a 2020: sin haber abordado ningún tipo de debate público acerca 
del pasado esclavista de nuestro país. España y Portugal son los únicos 
países europeos que no han tratado su responsabilidad histórica  en el 
comercio de seres humanos. Así llegamos a 2020: con una aparente 
amnesia en el sistema educativo español, sin aceptar nuestra herencia 
multirracial y como sociedad que no se percibe racista. 
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El racismo 

Para alguna gente puede resultar una novedad ver negros por las calles, 
pero la verdad es que apenas hemos estado 200 años sin ellos. La 
inmigración que hemos vivido en los últimos 20 años es una repetición, de 
distinta manera y en menor número, de lo que ya ocurrió. La desconfianza 
o desinformación de la clase trabajadora que ve al inmigrante como un 
competidor son algunas de las razones actuales para el racismo y la 
xenofobia en nuestro país. Instituciones como Amnistía Internacional o 
SOS Racismo denuncian que se producen en España unas 200 agresiones 
físicas racistas al año, sobre todo perpetuadas por grupos neonazis o de 
ultraderecha. Pero por lo general, el racismo es mucho más sutil.  

Negro era –y es– una palabra baúl que servía para africanos subsaharianos, 
pero también para moriscos, mulatos, guanches y gitanos. Se engloba a 
todos con el eufemismo aséptico de morenos. Separaba lo blanco de todo lo 
demás, a pesar de las dificultades fenotípicas para perfilar eso de la raza 
española. Lo novedoso a partir del siglo XVI es la alusión al color de piel, 
en lugar de la discriminación territorial, cultural o religiosa como venía 
pasando en las trifulcas medievales entre el cristianismo y el islam. El 
hecho biológico de ser negros –de no ser blancos– venía a decir que eran 
esclavos por naturaleza, convirtiendo la palabra negro en sinónimo de 
esclavo durante cuatro siglos. 

El proceso de racialización que se lleva a cabo durante la esclavitud 
moderna viene muy ligado al de deshumanización. La condición “no 
humana” de los esclavos se fue relacionando con el color de su piel, hasta 
el punto de que ya no importaba si la persona era esclava o no. En la 
negritud está el estigma, pues la ascendencia no-blanca queda indeleble e 
imposible de borrar. 

La esclavitud fue moneda de uso corriente a lo largo de toda la Historia. En 
España, la primera vez que aparece escrita es con la legislación romana, 
pero se supone que ya existía de mucho antes. Aristóteles admitía que había 
causas justas para esclavizar pues “cuando uno es inferior a sus semejantes 
se es esclavo por naturaleza”. Estos hombres y mujeres, lo mejor que 
podían hacer era someterse a la autoridad de un señor. Se convierten en 
esclavos los cautivos de guerras o los que tenían deudas y los nacidos de 
madre esclava, exponía en el siglo XIII Alfonso X El Sabio en el 
documento de las Siete Partidas. 

En los inicios del franquismo, Antonio Vallejo-Nájera, propuso ideas 
de higiene racial para mejorar la raza española que le llevaron a ser 
conocido como el Menguele español 
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Las ideas del racismo científico europeo, una pseudociencia vigente hasta 
el siglo XX, determinaba que las capacidades intelectuales y morales del 
individuo venían dadas genéticamente. Defendían la superioridad de unas 
razas sobre otras. Era la corriente racista más segregacionista y fue aplicada 
en los países anglosajones, sobre todo EE.UU., Sudáfrica y Reino 
Unido,  que consideraban el mestizaje una impureza de sangre. En España, 
esta corriente tuvo ciertas dificultades porque la pureza se definía más bien 
en contraposición al moro o al judío, es decir, por linajes de origen 
religiosos. Ramiro de Maeztu, en su libro Defensa de la Hispanidad, 
confirmaba esta idea de que “la raza para nosotros está constituida por el 
habla y la fé”, aunque igualmente consideraba inferiores a todas las razas 
no-blancas que conformaban la Hispanidad. 

Durante los primeros años del franquismo, el psiquiatra Antonio Vallejo-
Nájera, propuso ideas de higiene racial para mejorar la raza española que 
le llevaron a ser conocido como el Menguele español. Más adelante, en los 
años setenta, se divulgó el ‘extraño’ caso de la presencia de descendientes 
de esclavos en la provincia de Huelva, especialmente en los pueblos de 
Gibraleón, Niebla, Palos o Moguer. Como si fuese un descubrimiento y no 
hubieran estado ahí durante siglos. El artículo denunciaba la situación de 
miseria en la que vivían y su discriminación. 

La esclavitud en España 

A partir del siglo XV y XVI, con la colonización de América, comienzan 
cuatro siglos de sistematización de uno de los negocios más lucrativos de la 
historia: el tráfico de esclavos. La esclavitud se constituye como la base del 
sistema económico, pues la mano de obra esclava hace que la rentabilidad 
de los negocios se dispare, ya que no hay costos de salarios. De esto se 
enriquecen europeos y criollos americanos, en estrecha colaboración con 
los esclavistas africanos que los suministran y es financiado por los grandes 
centros de la época: Londres y Ámsterdam. 

En el triángulo formado entre África, Europa y América se transportó, 
según las cifras legales y los cálculos más conservadores, a unos 12 
millones de personas en contra de su voluntad. Fue uno los primeros 
atisbos de la globalización. El negro era una mercancía legal de la que el 
gobierno colonial español recaudó grandes rentas fiscales en todos sus 
puertos. Sin contar con el comercio de contrabando, unos dos millones de 
esos hombres, mujeres, niños y niñas, fueron a parar a los dominios del 
Imperio Español. Tanto a los territorios de ultramar como a la España 
peninsular. A los fondos recaudados en estas empresas negreras se debe el 
despegue industrial de Europa y Estados Unidos; a la sangrienta pérdida de 
población joven se debe parte de la miseria de África; de la racialización y 
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explotación de los cuerpos esclavizados deviene la desigualdad social del 
continente americano, tanto Norteamérica como América Latina y el 
Caribe. 

Sevilla era el segundo mercado de esclavos más importante de Europa, 
después de Lisboa 

En las escaleras de la Catedral de Sevilla se anunciaban las cualidades de 
los esclavos. Era el segundo mercado de esclavos más importante de 
Europa, después de Lisboa. De todos ellos, según decían, los negros eran 
los menos propensos a escaparse. Y eso se pagaba. También valían más las 
mujeres, pues podían criar más esclavos y además ser concubinas del amo. 
Comprar personas era una inversión segura: además de ser dueño del 
trabajo del esclavo también lo era de la persona, del ser humano en sí 
mismo, de su historia y de sus descendientes. 

Se calcula que en el momento álgido en ciudades como Sevilla, Cádiz, 
Málaga o Barcelona había entre la población más de un 10% de esclavos. 
En Sanlúcar de Barrameda, entrada del Atlántico al Guadalquivir camino 
de Sevilla, de unos 1.000 habitantes 400 eran esclavos. También había 
esclavos en el resto de España. Se utilizaban mayoritariamente para el 
servicio doméstico y eran un símbolo de prestigio. A menudo al final de su 
vida, los amos y señores otorgaban la carta de libertad a sus esclavos, como 
señal de buena fé, para salvar su alma ante Dios. Las cifras de personas 
esclavas en la península fueron disminuyendo, hasta desaparecer, en la 
misma medida en que el número de esclavos en las colonias de ultramar 
crecía de forma desorbitada. 

Dos años después de la Revolución Francesa, en 1791, llega a las colonias 
francocaribeñas de Saint Domingue (Haití) la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la isla, dedicada a la producción 
de azúcar, había 500.000 esclavos, 34.000 mulatos y 27.000 blancos. En 
ese momento, algo más de la tercera parte de los ingresos franceses 
provenían del trabajo esclavo de Saint-Domingue. La revolución burguesa 
no había incluido a los esclavos. No eran parte de ese universal. En 1804 
Haití consigue su independencia de Francia: es el segundo país americano 
independizado –después de EE.UU.– y se constituye como la primera 
república negra. Esto hace que se tambaleen los cimientos del colonialismo 
europeo, pues su riqueza provenía de la explotación de las poblaciones 
esclavas. 

El derrumbe de la industria azucarera francesa hace que la cubana florezca 
más y sea insaciable de esclavos. En 1817 Reino Unido fuerza a España a 
condenar el tráfico de esclavos. Los negreros pasan de ser “exitosos 
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comerciantes” a “traficantes ilegales”. España no cumple su compromiso. 
Los barcos dejan de pasar por Europa: van directos de África a Cuba. Hasta 
1837, veinte años después, la esclavitud continúa siendo legal en la 
península. Es el último país de Europa que la prohíbe. Aunque sigue 
vigente en ultramar: en Puerto Rico se abole 1873 y en Cuba hasta 1886 no 
se liberan a las últimas 25.000 personas esclavizadas. 

Con la iglesia hemos topado 

La forma en la que se implantó en España la esclavitud, y su consecuente 
ideología, el racismo, muestra la gran contradicción de la Iglesia Católica. 
Pues mientras repudiaba el maltrato a los indígenas americanos, no 
condenaba en absoluto la esclavitud africana. Es más, casi todas las órdenes 
religiosas tenían esclavos propios. Aunque, eso sí, les daban el descanso 
dominical. A diferencia del indio, el negro no es súbdito de los Reyes de 
España y por lo tanto podía ser esclavizado de acuerdo a la ley. 

Bartolomé de las Casas, uno de los primeros defensores de los Derechos 
Humanos, viaja a la corte de Castilla en los albores de la Conquista, para 
denunciar la esclavitud a la que están sometidos los nativos americanos. 
Isabel La Católica, casi en su lecho de muerte, advierte de estos abusos y 
los acoge en su seno como súbditos. “Como personas libres y no como 
siervos”, escribían sus cronistas. Pero no es hasta cuarenta años después 
que su nieto Carlos I, persuadido por relatos horripilantes que le llegan 
desde la Indias, promulga las Leyes Nuevas. De esta manera sitúa a los 
“aborígenes bajo la protección directa de la Corona”. Estas leyes no 
significaron que los indígenas no fueran sumidos en regímenes de 
servidumbre similares a la esclavitud. Especialmente en las zonas mineras 
de mayor altitud sobre el nivel del mar “donde los negros no servían”. 

Las huellas 

“La forma de llamar a la tierra pisando el suelo del flamenco viene de 
África”, contaba el director Miguel Ángel Rosales en una entrevista para El 
País durante la promoción de su documental Gurumbé. Una película que 
intenta rescatar parte de esa influencia silenciada que los esclavos africanos 
ejercieron sobre la cultura andaluza y española. Pues no desaparecieron por 
arte de magia, sino que se incorporaron a la sociedad y hoy somos 
herederos de esa memoria. Sin duda faltan investigaciones para entender 
las profundidades del impacto cultural y genético de nuestras huellas 
recientes. 

“Estamos activando una parte de la historia silenciada intencionadamente. 
Las culturas cristiana, judía y musulmana siempre han sido las oficiales, 
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pero hay que agregarle dos para hacer justicia; la negra y la gitana. No es 
casualidad que se hayan callado porque son las de abajo y por la vergüenza 
de la negritud vinculada a la esclavitud, pero llevan aquí siglos”, apunta el 
catedrático de Antropología y miembro del colectivo Asamblea de 
Andalucía, Isidoro Moreno. Portador de un apellido que solía estar 
asociado a descendientes de esclavos negros. 

La responsabilidad histórica  

Leopoldo O’Donell, antes de llegar a ser presidente del Gobierno, de ser 
capitan General en Cuba y de tener una calle en  Madrid, se enriqueció con 
el tráfico negrero. Josep Xifré, primer presidente de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Barcelona, embrión de La Caixa, también forjó su 
capital a partir del negocio de la trata. Juan Manuel Manzanedo llegó a 
Cuba como sirviente y acabó amasando una gran fortuna como traficante. 
Después reinvirtió ese dinero en la promoción del prestigioso barrio de 
Salamanca en Madrid. Eusebi Güell, antes de ser mecenas del icónico 
Antoni Gaudí, recibió la herencia de su padre Joan Güell i Ferrer, hecha en 
torno al comercio de seres humanos. 

Son algunos de los ejemplos de las fortunas españolas derivadas del tráfico 
de esclavos. Apellidos hoy en día ilustres que ligan la actualidad política y 
financiera española con la lucrativa y olvidada trata de personas. Dejan de 
manifiesto el éxito de la acumulación de capitales por desposesión de los 
oprimidos y de la necesidad de revisar los relatos de la Historia. 
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