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Siempre se han derribado estatuas y expulsado fechas del calendario. Moisés 
trituró un becerro de oro por mandato de dios hace un montón de siglos, licuó 
el metal dorado y lo hizo tomar a quienes lo habían erigido para expresar su 
devoción a un poder alternativo. Lo cuenta la Biblia. Fabre d’Églantine dio 
nombre a los meses y días del Calendrier républicaine de 1793 y echó los 
santos a las afueras del tiempo oficial; al año siguiente Robespierre lo envió a 
la guillotina por algo oscuro que decían que hizo. El calendario permaneció en 
uso 13 años, hasta 1806. Napoleón cabalgaba hacia el Imperio y los días 
recuperaron los santos. 

En lo más cercano, en octubre pasado, la chilena «revolución de los treinta 
pesos» asaltó los elementos conmemorativos presentes en el espacio público y 
desautorizó la soberanía que representaban las piedras. Nada ni nadie quedó 
excluido entre Antofagasta, en el Gran Norte, y el austral Puerto Montt.  Lo más 
llamativo es su eclecticismo al levantar respuestas a lo que habían apartado o 
derribado, porque atención, si derribaron, al mismo tiempo erigieron un 
monumental y extenso texto urbano, su texto, y lo hicieron con su gramática, su 
lenguaje y su escritura. Es su narración de la nación y las relaciones humanas. 

Se diría que el movimiento deseaba hablar de sí mismo, representarse como 
nueva soberanía, en las plazas nacieron actos que han substituido la pompa 
muerta por la sobriedad imaginativa y han alzado monumentos paganos, el 
más popular representa la naturaleza y el límite del movimiento de los treinta 
pesos; hablo del Negro matapacos. Un chucho con leyenda a cuestas, sin raza, 
negro de color, con pañuelo rojo al cuello, tiene buen porte y en las 
manifestaciones agredía policías, los «pacos» en argot de calle.  No se trata de 
lo que el Negro Matapacos es sino de lo que representa jaleado en la calle 
frente al libertador Bernardo O’Higgins, el prócer Manuel Baquedano o el 
dictador Manuel Montt. Monumentos del Negro Matapacos están hoy presentes 
a lo largo de Chile. 

El tema de fondo ya no reside en  decidir si se quitan o no 
de calles y calendarios las biografías y hechos no 

ejemplares, sino en cómo se hace y para qué se hace. No 
sólo por qué se hace 
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El virus de marzo cubrió todo y todo parecía ahogado en la nada o el silencio. A 
fines de mayo el asesinato policial de George Floyd, junto a la necedad 
presidencial en la gestión de las responsabilidades del crimen generó motines, 
marchas, disturbios de todo alcance y renovó el ataque sin matices a 
monumentos y símbolos erigidos para conmemorar la ejemplaridad de 
personajes cuyo modelo de sociedad, actos, e ideas tenían en la base el 
racismo, la supremacía o el sometimiento. 

Quien mejor representa ese modelo en Estados Unidos es la cultura de la Lost 
Cause, la «causa perdida» del modelo ético y social defendido por la 
Confederación de Estados de América, y que su vicepresidente, Alexander 
Stephens, explicó maravillosamente bien en su discurso inaugural del nuevo 
gobierno en 1861: «La piedra angular de la Confederación descansa en la gran 
verdad, que el negro no es igual al hombre blanco; que la esclavitud 
(subordinación a la raza superior) es su condición natural y normal. Este, 
nuestro nuevo gobierno, es el primero, en la historia del mundo, basado en esta 
gran verdad física, filosófica y moral». Cinco años más tarde la Confederación 
desaparecía. La derrota fue militar, pero no cultural. 

Tras la guerra civil, un programa de obras literarias, actividades cívicas, 
aniversarios, fiestas, cantos, marchas y rituales se expandió por todo el país 
animado y difundido por sociedades históricas, asociaciones de veteranos o 
clubs de viudas e hijas de combatientes confederales. Crearon numerosos 
lugares de memoria y monumentos que mostraban la ejemplaridad del modelo 
social de la «piedra angular» tan bien descrito por Stephens. A principios de 
siglo XX aquella generación había desaparecido y con ella el empuje de la Lost 
Cause, que tras un cierto reverdecer en el marco de las luchas por los 
derechos civiles de los años sesenta, hibernó en distintas culturas 
conservadoras. Poco a poco, cientos de sus monumentos y memoriales fueron 
retirados por las administraciones municipales. Tras la masacre racista en 
Carolina del Sur en 2015, donde fallecieron nueve jóvenes de color en la iglesia 
de Charleston –un templo de referencia para el movimiento de derechos 
civiles– se generó un importante debate en la escena nacional sobre la revisión 
de símbolos y monumentos de la Lost Cause; fue entonces cuando Amazon 
dejó de vender banderas sudistas en su catálogo.  El dato no es menor, y el 
mapa de símbolos supremacistas eliminados hasta hoy, publicado por la 
Southern Poverty Law Center es impresionante, y aún quedan. 

El penúltimo derribo se produjo en mayo de 2017 en Nueva Orleans, donde el 
gobierno Municipal de Mitch Landrieu retiró los tres monumentos que quedaban 
en pie tras años de pleitos. 

Así que hoy, prácticamente sin monumentos de la cultura supremacista 
confederal, la iconoclastia ha centrado su atención en los monumentos a 
Cristóbal Colón. En Miami, en Camden, en Boston, en Richmond, o en Saint 
Paul, ciudad vecinísima de Minneapolis, lugar del asesinato de Floyd. 

También el Colón de Nueva York, en Columbus Circle, en Manhattan, peligra. 
La situación no es nueva, en 2018 diversas voces pidieron al ayuntamiento que 
retirara la estatua, con el antecedente de que en noviembre del mismo año 
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Colón había sido retirado del espacio público de Los Ángeles. Bill de Blasio, 
alcalde demócrata de Nueva York, dijo en aquella ocasión que el monumento 
se mantenía; lo declaró monumento federal (máxima protección patrimonial que 
impide la retirada administrativa) y aseguró que se contextualizaría 
históricamente al personaje en su entorno urbano. Fue una respuesta sensata, 
o al menos así lo pareció en aquel momento, pues pacificó los ánimos. Ahora 
necesita la fuerza policial para mantenerlo y tiene en la mesa una nueva 
petición de cambio de nombre de la plaza y retirada del monumento. Me atrevo 
a predecir que si depende de Bill de Blasio eso no va a suceder; aunque 
debería afanarse en cumplir su promesa de 2018. 

Las respuestas iconoclastas a lo sucedido con George Floyd presentan una 
diferencia de fondo respecto el otoño chileno. En Chile se expresó una 
impugnación a la totalidad de su sistema político.  Lo que vemos ahora no es 
eso, es la expansión rápida, intercontinental y simultánea de un valor 
específico, el rechazo al universo del racismo. Sin más y sin menos. Son 
monumentos y fechas      –ahí está el 12 de octubre– en calles y plazas de 
ciudades que fueron metrópolis, es decir ciudades europeas, no americanas, 
ciudades que mantienen en nombre del respeto a la historia el homenaje a 
tratantes enriquecidos, intelectuales supremacistas, monarcas avariciosos o 
políticos agradecidos a los importantes mecenazgos que procedían del 
comercio de personas y blanqueaban el dolor que habían producido. Eso es lo 
que todavía hay en algunas de nuestras más significadas ciudades europeas, 
De ahí el reclamo antiguo y creciente de hacer algo con ese parque de 
estatuas, nombres y fechas, y de ahí la empatía con el movimiento iconoclasta 
americano. Alerta: cuando no hay respuesta, hay asalto. 

Lo cierto es que en no pocas ciudades de Europa hay respuesta, porque la 
alarma es elevada. Sadiq Khan, alcalde de Londres y miembro destacado del 
laborismo, declaró que «Necesitamos conmemorar los logros y la diversidad de 
todos en nuestra ciudad, y eso significa preguntarse cuáles son los legados 
que celebramos», y acto seguido ordenó proteger la estatua de Churchill con 
una caja de acero, por si acaso. Al parecer hay consenso. Nadhim Zahawi, 
conservador, secretario de Industria en el Gobierno de Boris Johnson, a raíz 
del asalto al monumento a Edward Colston  sostuvo  que  «Las estatuas de los 
esclavistas ya no deberían existir en la Gran Bretaña moderna, pero los 
monumentos a ellos deberían ser retirados a través de un proceso 
democrático», y sugirió a continuación que los museos eran el lugar adecuado 
para conservar este patrimonio y hacer pedagogía sobre el comercio de 
esclavos. Y es que si en el Reino Unido no se han librado de asaltos ni Baden 
Powell (en Dorset), ni Gandhi (en Leicester), ni Kipling (en Manchester), es que 
la cosa va muy en serio, porque la lista de asaltos prosigue con David Hume, 
Cécil Rhodes… 

En términos generales, parece que tras el último oleaje iconoclasta el tema de 
fondo ya no reside en decidir si se quitan o no de calles y calendarios las 
biografías y hechos no ejemplares, sino en cómo se hace y para qué se hace. 
No sólo por qué se hace. 
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Hay ciudades europeas significadas por el tráfico negrero que han tratado el 
asunto bien y desde hace ya unos años, como en Nantes, cuyo ayuntamiento 
levantó en el estuario del Loira el Memorial de la Abolición de la Esclavitud, de 
Krzysztof Wodiczko y Julián Bonder, un espacio impresionante completado con 
un programa municipal de actividades relacionadas con la realidad esclavista 
del pasado y el presente. Puestos en Francia, el pasado diez de junio Laurent 
Joffrin se preguntaba desde Libération, el periódico que dirige «¿Desacreditar 
una estatua es desacreditar la Historia?» Y resumía bien el argumento 
conservador de siempre «¿Es para borrar, en un gesto orwelliano, el pasado de 
un pueblo? ¿Es para negar ciertos hechos en nombre de una corrección 
política olvidadiza? Este es el razonamiento de una parte de la derecha, que ve 
cualquier revisión, cualquier arrepentimiento histórico, como un masoquismo 
anacrónico dictado por minorías que quieren culpar a la nación de hoy por los 
crímenes de ayer. No es tan simple». 

En efecto, no es tan simple, porque las conmemoraciones no son actos de 
historia sino de soberanía por medio de la ejemplaridad; no tienen mucho que 
ver con la verdad histórica, sino con la imagen con la que un colectivo, un país, 
decide representarse si mismo; expresan consenso y conflicto a la vez porqué 
son  proposiciones circunstanciales establecidas en acciones o actos de 
admiración por medio de monumentos, fechas, nombres a espacios o servicios 
públicos o privados; son construcciones culturales. Para Joffrin, el cómo está 
en la contextualización y la explicación, algo que desde hace años acopia más 
y más coincidencias a partir del principio de añadir antes que sacar, siempre 
que sea posible, y a veces lo es, pero otras no. En cualquier caso, estimo que 
la experiencia propone que la Administración debería actuar en base a cuatro 
principios; publicidad, participación –no solo para colectivos implicados, sino 
para el conjunto de la ciudadanía–, pedagogía, –enseñar que no es un acto 
punitivo sino una decisión ética– y proporcionalidad –¿hablamos de un símbolo 
esencial, o de un símbolo, accesorio?, ¿cuáles son las demandas, ¿cuáles son 
los efectos? Pongo un ejemplo. 

El miércoles 10 de junio el ayuntamiento de Burdeos retiró con discreción, es 
decir en la oscura y desierta madrugada, cinco placas de calle con nombres de 
esclavistas para substituirlas por otras tantas con el mismo nombre, pero con 
una explicación de quienes fueron y qué hicieron. Al día siguiente las dos 
asociaciones implicadas en culturas africanas y la memoria colonial montaron 
en cólera porque el ayuntamiento había actuado a escondidas y no había 
otorgado al cambio de las placas la relevancia que para la ciudad tenía. Karfa 
Diallo, presidente de Mémoire et Partage, calificó de «método clandestino 
indecente» el carácter «furtivo» de la actuación. No había publicidad, no había 
pedagogía, ni participación, ni mucho menos proporcionalidad. La 
consecuencia fue enfado y recriminación. Por cierto, Diallo es un peso pesado 
en Francia, forma parte del Comité Ejecutivo   de la Fondation pour la Mémoire 
de l’Esclavage., creada por Hollande en 2016 e inaugurada por Macron en 
2018, con sede ni más ni menos que en el imponente Hôtel de la Marine, 
puesto que allí fue firmado el decreto de abolición de la esclavitud el 27 de abril 
de 1848. La solemnidad de los actos ayuda a comprender la importancia de los 
objetivos. ¿Por qué no tenemos una comisión parecida en un lugar parecido, 
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que exprese la importancia que la Administración otorga a pensar y actuar 
sobre el tema? 

A Barcelona ha llegado la pregunta por Cristóbal Colón, y Barcelona debería 
estar preparada para dar una buena respuesta, en realidad la alcaldía ya dijo 
que optaba por añadir y no retirar. Contextualizar el monumento parece lo más 
sensato, puesto que ni el personaje ni la razón del monumento están en la 
médula del relato colonial de la ciudad, es más bien accesorio. 

El monumento al genovés Cristóbal Colón fue una decisión del ayuntamiento 
republicano de la ciudad tomada en diciembre de 1873. Debía erigirse en el 
hoy denominado Portal de la Pau, que en aquellos momentos de la primera 
Barcelona republicana se denominaba Plaza de la Junta Revolucionaria –un 
nombre que bien podría regresar. El alcalde de la ciudad era Miquel González i 
Sugranyes, notorio abolicionista, dirigente del Partido Republicano Federal 
liderado por Pi y Margall y activo abolicionista también.   Pero el proyecto lo 
truncó el golpe de Estado de Pavía y la intervención de Martínez Campos al 
restaurar la corona con Alfonso XII al frente. Cuando una década más 
tarde  el  proyecto fue recuperado, proponía mostrar a la Reina Regente con 
motivo de su visita a la Exposición Universal  de 1888 la participación 
catalana  en la historia de España por medio de aquella alegoría monumental 
sobre la aventura marítima colombina en el «descubrimiento» y colonización de 
América, y así reivindicar el interés de la élite catalana  para acceder a los 
centros de decisión política y económica de España en el presente y futuro, 
igual que en el pasado, según pretendía mostrar el monumento. 

En realidad, el corazón racista de la ciudad está constituido por tres elementos; 
la escultura de Antonio López y López, ya retirada en 2018; el sanguinario 
Virrey Amat, cuyo nombre substituyó en 1941 al del poeta Joan Salvat-
Papasseit para denominar una plaza crucial en el barrio de Vilapicina; y 
finalmente una fecha, el 12 de octubre. En ninguno de los dos elementos se ha 
actuado. Por supuesto que en la ciudad hay más expresiones del tráfico de 
personas y del trato racista, pero la connotación es distinta. Hablaré del Doce 
porque es transparente, impecable. 

Nació como Fiesta de la Raza (española), corría 1913. Maeztu hizo luego su 
aporte en plena República, y denominó Hispanidad a ambas, (a la fiesta y a la 
raza). Así, la República comenzó a festejar España, (que no al régimen 
republicano, porque eso se hacía en abril, el 14). Entretanto, Isidro Gomá (el 
cardenal de la Cruzada) había fusionado hispanidad con cristiandad y había 
hecho su aporte mariano al nombrar reina de la Hispanidad, de las Españas, a 
Santa María de Guadalupe de Extremadura. El Caudillo y su iglesia 
incrementaron el acervo de la Fiesta nacional con misas de campaña y desfiles 
de un ejército desleal a la democracia, pero fiel a la patria. Todo eso es el 
acervo custodiado por el Doce de Octubre. En nuestro entorno geopolítico las 
fiestas nacionales celebran la construcción del Estado liberal. España no; 
nuestros políticos, antes y hoy, han establecido que celebran España en 
esencia. Resulta llamativo que el gobierno socialista de González echase a 
perder la ocasión de trasladar la fiesta nacional a otra fecha, lejos de ese Doce 
integrista, imperial y racial, orgullo de conquistador y su conquista. Podían 
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haber llevado la fiesta nacional al día de la Constitución, o celebrar el texto de 
Cádiz los 19 de marzo de cada año, cualquier cosa. Pero no. La Ley 18/1987 
de 7 de octubre consolidó la Fiesta en la fecha racial del Doce. Cuando antes 
hablaba de «corazón racista» me refería a eso. Y la ciudad todavía lo celebra 
en su calendario festivo. 

En términos generales, sólo se trata de contribuir a que muchos aprendan que 
la historia no es como la imaginábamos, sino como nos temíamos. 
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Adolescència
A la imatge superior, el grup
de K-pop coreà Seventeen,
una de les bandes que han
fet créixer i han popularitzat
aquest estil. A baix, escultu-
res dissenyades per grups
d’aquest estil musical,
exposades als carrers de Seül

TOT VA MOLT BÉ

LlàtzerMoix

Fercaure estàtues és una afició
que guanya adeptes. Algunes
demolicions d’estàtues són
comprensibles, preferentment
les de generals confederats

que es van oposar a l’abolició de l’escla-
vitud, les d’esclavistes i les d’altres per-
sones que es van distingir pel seu racisme.
Però, a l’abric de les protestes per la mort
de George Floyd, s’han atacat estàtues
d’altres figures històriques. Per exemple,
Colom, Churchill, Gandhi, fra Juníper
Serra o Cervantes, que potser no presen-
ten un full de serveis impol·lut, però amb
una contribució a l’avenç col·lectiu que
està acreditada i que sol pesarmés que els
seus errors.
Una societat decent no ha de tenir als

carrersmonuments a assassins demasses,
torturadors o esclavistes. Això és clar.
Una altra cosa és que la millor manera de
treure-les del mig sigui deixant-les en
mans de la turba. Potser ésmés productiu
desmantellar-les discretament després
d’haver arribat a un consens social per
fer-ho. Això evita errors com els de tom-
bar Cervantes o fra Juníper, propis d’ig-
norants o de xenòfobs.
Fer caure estàtues és llaminer, perquè

en fer-ho també es llança per terra la pre-
sumpció d’immortalitat que en va animar
el muntatge. Perquè per a això s’erigei-
xen: perquè els homenatjats sobrevis-
quin, després de morir, en la memòria i el
respecte de la gent. Però convé recordar
que en tombar-les no es destrueix una

personaactiva i capaç, ni esposa fi als seus
crims, sinó a la representació en pedra o
bronze. Sí, és cert que es pot aprofitar
l’ocasió per humiliar l’estàtua, empas-
tifant-la com es va fer amb la de Franco
davant del Born. Per alguns, això és un
gust. Però no evita ni purga els abusos que
va cometre en vida el caigut. Ni garanteix
que d’altres no els reprodueixin en el
futur. Aquesta possibilitat és la que real-
ment convé evitar i enterrar per sempre.
Fins aquí la teoria. Ara ve la pràctica.

L’agost del 1991, dos dies després que el
president Gorbatxov se sobreposés a un
intent de cop d’Estat, es va enderrocar
l’estàtua de Feliks E.Dzerjinski, fundador
de la Txeca (la policia secreta bolxevic,
que després seria l’NKVD i el KGB soviè-

tic). El seumonument de bronze de 12 to-
nes va caure al terra de la plaça Lubianka,
aMoscou, al costat dels quarters generals
del KGB. La multitud va celebrar alesho-
res joiosament la seva simbòlica gesta, i
potser va creure que havia fet alguna cosa
més que enderrocar una mola metàl·lica.
Però s’equivocava. El 2000 Vladímir Pu-
tin, exmembre del KGB, i sens dubte el
seu agent més poderós de tots els temps,
va arribar a la presidència de la Federació
Russa. Avui continua al càrrec i maniobra
per eternitzar-s’hi. El repressor de bron-
ze va caure. Però segueix endavant el seu
correligionari de carn i ossos, ara autòcra-
ta imultimilionari. Lliçó per retenir: quan
se celebra la caiguda d’una estàtua, gaire-
bé encara està tot per fer.

No tot cau amb l’estàtua

LA CONTRA

HISTÒRIES DEL MÓN

Corea del Sud

ISMAEL ARANA
Hong-Kong. Corresponsal

Des de fa anys els se-
guidors del K-pop
sud-coreà han estat
capaços, amb les se-
ves accions coordi-

nadesalesxarxes,d’aconseguirque
el seu grup favorit acapari els pri-
mersllocsdelesllistesdereproduc-
cions,d’omplirestadisenpaïsostan
diversos com el Japó o França o de
convertirelsseusartisteseneltema
de conversa número u en aquestes
mateixesxarxes.
Però en els temps vírics que cor-

ren, amb unes eleccions presiden-
cialsclaualsEstatsUnitsilesprotes-
tes racials esvalotant els carrers de
les seves ciutats, una part d’aquest
col·lectiu–oarmada,comellsmatei-
xosesqualifiquendevegades–hafet
un pas endavant per exercir la seva
influència a l’arena política. És un
gest que molts aplaudeixen a l’es-
tranger, però que a Corea del Sud,
matriuonesvagestaraquestgènere
musical famós pels seus ritmes i co-
reografies, suscitarecels.
Les seves últimes accions no han

passat desapercebudes. El 31 de
maig la policia de Dallas va dema-
nar a Twitter la col·laboració dels
usuarisperdetectarpossibles“acti-
vitats il·legals” en les protestes del
moviment Black Lives Matter. Rà-
pidament,el seucompteesva inun-
dar de vídeos, fotos i clipsmusicals
d’alguns dels grups de pop coreà
més famosos, comBTS, ITZY iRed
Velvet. En poques hores van acon-
seguirqueel sistemaescol·lapsés.
Amb campanyes semblants, els

devotsdelK-pop–quetenenlabase
principal a Twitter, malgrat que
també abunden a Facebook, Tik-
Tok o Instagram– també han estat
capaços de trolejar crides d’altres
policies o etiquetes supremacistes
(com #WhiteLivesMatter), a més
de recaptar un milió de dòlars per
als grups demanifestants negres. A
Espanya, es van unir recentment

per boicotejar el compte de Vox a
Twitter.
L’última gesta que se’ls atribueix

és haver contribuït al fiasco delmí-
tingdeDonaldTrumpaTulsa (Ok-
lahoma),enquènomésesvaomplir
unterçdel’aforament.Segonsalgu-
nes versions, grups de K-popers i
usuaris de TikTok (principalment
delsEUA) es vanorganitzar per re-
servar enmassa entrades per a l’ac-
te sense la intenció d’anar-hi. Tot i
quenos’haaclarit enquinapropor-
ció la seva actuació va facilitar la
baixa assistència, van ser elogiats
pels rivals del president. “Aliats del
K-pop, veiem i apreciem la vostra
contribució a la lluita per la justí-
cia”, els va dir la congressista Ale-
xandriaOcasio-Cortez.
Hi ha qui no se sorprèn d’aquest

activisme polític. La base d’aquests
seguidors lacompongent jove,pro-
gressista, amb curiositat envers al-
tres cultures (com la coreana), res-
pectuosa amb les minories i molt
capacitadatecnològicamentperes-
campar opinions omobilitzar la se-
va comunitat. Moltes de les seves
cançons favorites inclouen missat-
ges positius, en què animen la gent
perquè siguin ells mateixos i res-

pectin els altres. “Tenen al·lèrgia a
les formes d’atac polític, l’evasió de
responsabilitats i les actituds (anti-
quades)querepresentaTrump”,va
comentarMichael Hurt, de la Uni-
versitat Nacional de Belles Arts de
Corea del Sud, al diari South China
Morning Post. I encaramés impor-
tant: sabencoms’had’executaruna
“feina digital” ambmolt d’èxit. “No
hi ha ningúmillor per a un assassi-
naten líniadeTrumpqueels segui-
dorsdegrupscomBTS”,vaafegir.
Els sud-coreans segueixen de

prop els comicis dels Estats Units
perquè poden afectar l’aliança de
Washington amb Seül i la política
sobre Corea del Nord, malgrat que
es mostren cautelosos a l’hora de
prendre-hi partit. Així mateix, els
artistesjovess’impliquenenqüesti-
ons polítiques molt poques vega-
des, i a molts fòrums de fans estan
vetades les discussions sobre
aquests temes.
Per això, el que ha passat amb el

mítingdelacampanyadeTrumpha
provocat cert debat entre els segui-
dors del país que va veure néixer
aquest gènere musical. Per Chang
Ju-Yeon, estudiant de 22 anys,
molts compatriotes donen suport a
les campanyes pels drets humans
de grups comaraBTS i d’altres, pe-
rò creu que no s’haurien d’emboli-
car en la política nord-americana.
“Se n’haurien de mantenir allu-
nyats, ja que algunes persones po-
drien aprofitar la seva fama amb fi-
nalitats polítiques, i això els podria
perjudicar”, vaapuntaraReuters.
D’altres, com el crític musical

Jung Duk-Hun, creuen que aques-
tes situacions poden comportar
desavinences entre els seguidors.
“Alguns poden veure els grups de
fans en línia coma canals exclusius
per compartir els seus interessos i
gustos, i d’altres, utilitzar-los com
una plataforma per expressar les
sevesopinions”, va apuntar.El prò-
ximmítingdeTrumpseràunabona
prova per veure com evoluciona
aquesta tendència.

Aplaudits a l’exterior
pel boicot al míting
de Trump aTulsa,
la seva acció suscita
inquietud a Corea

El K-pop fa el salt a la política
Seguidors estrangers d’aquest gènere s’uneixen a les xarxes socials per a campanyes antiracistes
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33 Agents policials de Minnesota observen una estàtua enderrocada de Cristòfor Colom.

AFP / LEILA NAVIDI

S
embla que hi ha 
estàtues bones i altres 
de dolentes, i l’únic 
que ho té clar és Ma-

cron que ha dit que a França no 
se’n toca cap. Ho aplaudeixo. 
La resta es mou entre la santa 
indignació, la ignorància, l’es-
tupidesa i una fúria iconoclàs-
tica que recorda a la Reforma 
protestant o a l’islamisme radi-
cal dels talibans quan van des-
truir els meravellosos budes de 
Bamian. 

El món és ple de gent fanàti-
ca. I que consti que els de-
sordres racials dels Estats Units 
em semblen molt comprensi-
bles davant l’enèsima mostra 
de brutalitat policial que posa 
en relleu la segregació, la pobre-
sa i les punyents desigualtats en 
què viuen encara els afroameri-
cans i que són herència directa 
de l’esclavitud. Perquè els EUA 
tenen en la seva fundació dos 
 terribles pecats originals: el ge-
nocidi dels indis que Ho-
llywood ha disfressat d’epopeia 
vestida de John Wayne i Gary 
Cooper, i la mà d’obra gratis 
que oferien els esclaus. 

Ara aquesta població subju-
gada durant molts anys ha es-
clatat amb la mort de George 
Floyd i té tota la raó. Si jo vis-
qués als EUA participaria en 
aquestes protestes ciutadanes i 
em manifestaria a favor de treu-
re les estàtues de líders confede-
rats que defensaven l’esclavitud 
com el president Jefferson Da-

vies, o els generals Lee i Grant. I 
ja posats, també trauria 
l’estàtua del president Andrew 
Jackson, el dels bitllets de 20 
dòlars. Va ser l’exterminador 
dels indis semínoles de Florida 
que havien viscut 300 anys sota 
la Corona espanyola. 

Última moda 
La fúria iconoclasta desencade-
nada als Estats Units s’ha estès 
pel món, com passa amb totes 
les modes que d’allà ens arri-
ben, des del Black Friday a Ha-
lloween, tot i que agraeixo que 
la nostra policia tingui més cri-
teri i no es dediqui també a co-
piar el que fan els seus col·le-
gues nord-americans. Perquè 
em sembla que, a l’empara de 
l’última moda, hi ha molt igno-
rant que s’apunta a l’enrenou, 
confon els termes i acaba ata-
cant estàtues de Cervantes que 
no només no va tenir esclaus, si-
nó que ho va ser ell mateix du-
rant cinc llargs anys. 

I el Quixot va alliberar es-
claus camí de galeres. Com deia 
el mateix Cervantes: «Tonto en su 
villa, tonto en Castilla». També 
aplaudeixo que tirin al riu Avon 
l’estàtua d’aquest traficant d’es-
claus del segle XVII, Edward 
Colston, o que retirin les de Leo-
pold II de Bèlgica o de Cecil Rho-
des. Que es fiquin amb les de 
Churchill confesso que no ho en-
tenc, tot i que tingués punts de 
vista racistes com tants del seu 
temps, perquè aquí es planteja 

tràfic d’esclaus? ¿O Liorna? ¿Di-
namitem les piràmides, que 
van ser construïdes per esclaus? 
¿On és el límit?  

Els premis Nobel mexicans 
Carlos Fuentes i Octavio Paz 
van proposar en plena onada in-
digenista elevar una estàtua a 
Hernán Cortés perquè, deien, 
«idealitzar el vençut no és 
menys fal·laç que idolatrar el 
vencedor», i tenien raó perquè, 
al cap i a la fi, també l’empera-
dor asteca Cuauhtémoc era un 
tirà que esclavitzava aquells als 
que no arrencava el cor. 

El valor dels símbols 
Régis Debray diu que els simbols 
reforcen la nostra cohesió gru-
pal, i Yuval Noah Harari manté 
que els humans dominem la Ter -
ra perquè som capaços de coope-
rar en grans nombres gràcies als 
mites. Les estàtues hi contribuei-
xen i quan deixen de fer-ho, 
quan ens divideixen com fan les 
de Saddam Hussein, Franco o el 
xa de Pèrsia s’han de treure i po-
sar-les en museus amb rètols ex-
plicatius del context històric en 
el qual es van erigir. 

El que passa és que la 
història l’escriuen sempre els 
vencedors i quan aquests can-
vien, recorren a reinventar-la, a 
reescriure-la en forma de 
memòria històrica més o 
menys afortunada, o a esborrar-
la per força, com feien Stalin 
amb la gent que afusellava o el 
ministeri de La Veritat d’Orwell. 

Estàtues bones i dolentes

JORGE Dezcallar 
(AMBAIXADOR D’ESPANYA)

el problema d’on posaran la 
ratlla aquests fonamentalistes 
de l’última moda –després de la 
del MeToo-, ja que també Wa-
shington i Jefferson, pares de la 
Constitució, tenien esclaus com 
es comprova en les seves cases-
museu de Mount Vernon i de 
Monticello. 

¿Destruirien o traurien 
vostès les vidrieres de la cate-
dral de Saint-Michel que reflec-
teixen una matança de jueus al 
segle XIV? ¿Són partidaris que 
Espanya demani perdó a Mèxic 
per la conquesta d’Hernán Cor-
tés, i a Israel per l’expulsió de 
1492? Si continuem així, d’aquí 
200 anys vostè i jo serem consi-
derats criminals ecològics per 
anar amb avió o tenir un cotxe 
que funciona amb gasolina. 
¿S’ha de canviar el nom de la ca-
pital dels Estats Units o el de 
Rússia, que procedeix dels Rus, 
els temibles traficants nòrdics 
d’esclaus? ¿Fem caure Bordeus, 
l’esplendor de la qual es deu al 

La fúria iconoclàstica  
als EUA s’ha estès, així 
passa amb les modes 
que d’allà ens arriben

La història s’ha de 
conèixer i acceptar-la 
amb les seves llums  
i les seves ombres

GEOESTRATÈGIA
GLOBAL

¡Hugo Chávez va arribar a com-
parar la conquesta espanyola 
amb el genocidi nazi! 

Jo crec que la història s’ha de 
conèixer, acceptar-la amb les se-
ves llums i ombres, entendre el 
context en el qual les coses van 
passar i no adulterar-la, tot i 
que sigui per no enganyar-nos a 
nosaltres mateixos i per evitar 
cometre els mateixos errors del 
passat. I això em porta a Colom i 
Juníper Serra, les estàtues dels 
quals han sigut vandalitzades. 
Colom va ser un navegant visio-
nari que va globalitzar el món i 
va canviar la història i per això 
mereix ser recordat. Al marge 
del que passés després. I el pare 
Serra no buscava riqueses sinó 
l’educació d’uns indígenes que 
vivien en l’edat de pedra i, a 
més, va donar als EUA la costa 
sencera del Pacífic, perquè sen-
se ell els russos s’haurien esta-
blert a San Francisco i per això 
els bisbes de Califòrnia han fet 
una declaració defensant-lo. 

Indis en reserves 
I és encara més complicat quan 
aquests personatges són re-
butjats pels negres o els indis, 
però defensats pels llatins que 
són bastant més nombrosos, 
com proven els disturbis a Albu-
querque, Nou Mèxic, entorn 
d’una estàtua del conqueridor 
Juan de Oñate. També els ita-
loamericans estan molt enfa-
dats amb les ofenses a les 
estàtues del seu Cristóforo Co-
lombo (per cert, el Colom nave-
gant era italià, ara el Colom ge-
nocida és espanyol). 

Als EUA només queden indis 
(tot i que sigui en reserves i ges-
tionant casinos) a Texas, Nou 
Mèxic, Arizona, Califòrnia, 
Utah, Nevada... És a dir, en 
aquells territoris que van for-
mar part de l’imperi espanyol. I 
m’alegro molt que existeixin 
perquè així poden protestar i 
aprendre a l’escola que els ma-
trimonis entre races es van 
aprovar a Espanya el 1514 i als 
EUA el 1967, només 450 anys 
més tard, i que el primer presi-
dent indígena d’Amèrica va ser 
el mexicà Benito Juárez, el 
1858, mentre que Obama va ha-
ver d’esperar fins al 2009. 

Segons The Legacy, una asso-
ciació que estudia el llegat es-
panyol a Amèrica, el 90% de la 
població mexicana és mestissa, 
mentre que als EUA ho és un 
2,9%. Cap geperut no es veu el 
gep. I entenc menys encara que 
a Mallorca s’ataqui l’estàtua 
d’un dels dos únics mallor-
quins realment universals que 
hi ha hagut: Ramon Llull i Juní-
per Serra. Caldria explicar als 
que l’embruten que no totes les 
modes que arriben dels EUA 
són bones. H
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El que li faltava al 2020:
s’ha casat Joaquín Sabi-
na. Elmestre de la solte-
ria es talla la cua, i entre
engegar-lo a pastar o

cremar els seus discos queda desit-
jar-li “que Déu reparteixi sort”.
Joaquín Sabina era el Winston

Churchill de la insubmissiómasculi-
na.Què femels articulistes per ador-
nar-nos, com fent una mitja veròni-
ca al centre de l’arena? Esmentar al-
guna frase de Churchill. Què feien
molts solters anònims en aquest país
a la tarda –i la nit– del compromís?
Anar-se’n per la tangent i recórrer a
algunaestrofadelmestre encaraque
ploguessin coixins i improperis.
–Apropa’t al matrimoni, que no

mossega, pinchaúvas!
Joaquín Sabina conservava un pa-

trimoni excepcional en un país en el
qual el casat més que voler casa el
que vol és que els altres es casin, en
frase del gran Manuel Alcántara: el
dret a viure solter sense que cap dels
seus amics li busqués parella, el con-
vidés a festes de singles o li parlés
d’unaamigaque s’acabadedivorciar
i que t’escau.
Al nostre Sabina no li esqueia cap

dona–o li esqueien totes– i tot i això,
s’ha casat, ell solet, amb Jimena Co-
ronado, potser per no acabar com
Juan Belmonte i donar-nos l’enra-

biada. Enamorat d’una jove, el Pas-
mo de Triana va torejar una vaqueta
en solitud i es va disparar un tret,
muntant així l’última polèmica en-
tre l’opinió pública (no va ser senzill
que l’enterressin en el catòlic ce-
mentiri de San Fernando de Sevilla,
allà on AntonioMachín té dues gar-
dènies fresques cada dia, la visita del
qual recomano encara que és millor
que no hi facin nit: hi ha pensions
més alegres al barri de Triana).
És una fugida? Jo crec que sí, però

havent donat tant a la festa de la sol-
teria, a lamasculinitat de la transició
democràtica i a aquelles seguidores
que li perdonen tot –privilegi reser-
vat a molt pocs homes–, el més just
és demanar l’indult a la presidència i
entre tots farem veure en anys suc-
cessiusqueJoaquínSabinacontinua
sent de tot menys un home feliç-
ment casat: boxejador a Detroit, vell
verd a Sodoma,mercader a Damasc,
negre aNovaOrleans i, esclar, un pi-
rata coix amb cara de dolent (sense
ànim d’ofendre el col·lectiu de la pi-
rateria, els coixos, els bornis o els ju-
bilats).
Almenys, el casament s’ha cele-

brat aMadrid inoaTahití i senseex-
clusives fotogràfiques amb finalitats
benèfiques. Tampoc no s’espera un
viatge de lluna demel amb fi de festa
al casino de Torrelodones.
Els cowboys nomorenmai.

Elque faltava:
Sabinaes casa

Joaquín Luna

Joana Bonet

EL
RUM-RUM

Descongelació

Durant tres llargs mesos tot
va estar tancat excepte els
supermercats, per la qual
cosa vam començar a mi-
rar-los d’una altra manera.

No ens quedava res més, ni un cafè, un
teatre o una perruqueria que ens ajudes-
sin a absorbir l’energia dels altres. Alguns
anàvem diàriament a l’únic espai públic
que ens estava permès, encara que fos no-
mésper observar el color de les verdures i
ensumar l’aroma del pollastre rostit. Tot
passava a formar part de l’anormalitat,
excepte el cistell d’anar a comprar. L’ex-
pressiógrans superfícies resulta ampul·lo-
sa i excessivament tècnica per definir un
lloc tan orgànic, on la idea de primera ne-
cessitat es condimenta amb una mica de
curiositat i una altra de troballa. No havia
comptat mai amb exactitud el nombre de
passadissos que té, tampoc calibrat l’alçà-
ria de les prestatgeries, inaccessibles per
a l’estaturamitjana de les dones espanyo-
les. El súper no ha tingut mai una aura de
prestigi ja que el seu significat queda re-
duït a lamecànica domèstica, però la seva
essencialitat, en plena epidèmia, ens ha
fet replantejar la nostra relació ambaque-

lles quatre parets que ens alimenten.
Potser els supermercats no represen-

ten un traçat secret d’anatomia humana?
La visita mitjana no dura més de 15 mi-
nuts, dels quals només en fem servir el
30% per seleccionar el que anem a com-
prar; la resta, com estaquirots, la dedi-

quemaunavagància ineficaç.Molts d’ells
instal·len a l’entrada unametàfora del seu
aparell respiratori, ambprofusió de flors i
plantes a fi de posar una nota verda cloro-
fil·la queetdona labenvinguda i t’acomia-
da al sortir. Al fons, se solen ubicar els es-
tómacs –els segons plats: carns i aus, peix,
etcètera–; al centre, el fetge: begudes, lle-
gum, fruita i verdura,mentre enun lateral
reposen els òrgans que cal mantenir en
fred, en especial el cap. El canvi de tem-
peratura t’informa dels avantatges del
que és fresc al costat de l’enorme freezer
que manté intactes els lactis i, a porta
tancada i sobre gel, els intestins custodien
tot allò que pugui cruixir sobre un mar
d’oli bullent.
“Se’ns ha quedat el cor congelat”, em

diu una caixera d’espatlles carregades i
dits torts que recompta la tensió acumu-
lada després d’haver observat la crispació
de molts clients, també el retraïment la-
cònic que s’ha instal·lat en la nostra ma-
nera de tornar a començar. Encara no
hem aconseguit desfer el bloc de gel que
ens ha endurit, i ja no sabem si el desgla-
çarà el rabiós sol d’estiu o si es trencarà en
mil trossos petits.

L’homicidi de George
Floyd amans de la policia
de Minneapolis ha des-
encadenat una allau d’ac-
cions revisionistes de la

nòmina dels personatges que cada socie-
tat considera dignes de record. Excepte
els coloms, que sempre s’han cagat a so-
bre de la primera estàtua que troben, el
cert és que el comúdelsmor-
tals som vanitosos i, a més,
hem estat educats en l’art de
la reverència als poderosos
d’ahir, d’avui i de sempre. I
això que hauríem de saber
que, com ensenyen els clàs-
sics, tota glòria terrenal és
efímera. L’hi va explicar Plu-
tarc a Mènemac, quan li va
fer notar que quan el rei De-
mades es va entossudir a fer-
se estàtues d’ell mateix va
acabar veient com, quan els
seus enemics van arribar al
poder, les figures van ser fo-
ses en orinals.
La relació d’herois i traï-

dors canvia amb el pas del
temps, però el que no falla
mai és la força indòmita de
les masses que, com les riua-
des mediterrànies, quan es
desboca ho arrasa tot, sense
distincions. En temps con-
vulsos, les reaccions tumultuàries sem-
pre fan passar bou per bèstia grossa i en
nom dels grans ideals que diuen defensar
és freqüent que de costat a l’enderroc de
dictadors i altres líders simplement pas-
sats de moda, la seva embranzida se’n
porti per davant tot el que troba. A Rich-
mond, per exemple, la depuració antira-
cista farà retirar l’estàtua del general con-
federatRobertE. Lee.De fet, d’aquesta fi-
ta, fins i tot el pobre Cristòfor Colom
també sembla que rebrà, pel que es veu
sospitós de genocida. Ja ha estat decapi-
tat a Boston, a Virgínia ha acabat a l’aigua
i a Barcelona... que no badi! Aprofitant

l’avinentesa, Bèlgica ha pentinat Leopold
II, aquest sí, un bon figura exterminador,
i que encara avui presidia moltes places
del civilitzat país dels belgues. A Angla-
terra, fins i tot li ha tocat el rebre a Chur-
chill, ja que segons va sentenciar amb
l’esprai a la mà un voluntariós justicier
“va ser un racista”. Importa poc que l’es-
tàtua de davant del Parlament de West-
minster ens recordi també que el primer
ministre britànic va ser l’heroi de la resis-
tència contra els nazis, l’únic far d’espe-
rança que no es va apagar l’any 1939. Al
riu! A Espanya, d’ençà de la llei de laMe-
mòria Històrica de Zapatero, d’aquests
temes en sabem un munt. Morts amunt i
avall, canvis de nomsde carrers i erecció i
enderroc d’estàtues formen part de la
nostra més arrelada tradició. De fet, ho

fan des dels inicis de la construcció de
l’Estat modern, mai consensuat del tot. A
Catalunya, la riuada d’aquests dies ha co-
incidit amb el 90è aniversari de Jordi Pu-
jol. La única estàtua que tenia, concreta-
ment a Premià de Dalt, ja va anar per ter-
ra el 30 de setembre del 2014, quan el
president va confessar haver tingut algun
lapsus fiscal. A Barcelona, el 4 de març
del 2018, l’estàtua del marquès de Comi-
llas, de Frederic Marès, també va passar
per l’adreçador. Ni la carta exculpatòria
de l’alcaldessa de Comillas, ni el fet que
l’Antonio López fos un home fet a ell ma-
teix, nascut en la més absoluta misèria,

orfe des dels sis anys però mort multimi-
lionari no li van servir de res. Tampoc no
el va ajudar haver estat el protector de
mossèn Cinto ni un gran mecenes.
Aquests mèrits, als ulls de l’alcaldessa
Colau, encara el degueren perjudicar.
En temes d’estatuària i nomenclàtor les

discussions sempre graviten entre els
partidaris de respectar l’herència rebuda,
que argumenten que la història és la que
és, queno es pot reescriure contínuament
i que, amés, pot ser font d’aprenentatge i,
a l’altra banda, els convençuts que l’espai
públic ha de reflectir els valors i símbols
propis de cada època, en tot cas, sempre
fidels a les seves inequívoques convic-
cions democràtiques. Amb aquest criteri,
sembla inevitable que les estàtues de
Franco, Stalin, Lenin hagin anat caient

gairebé per tot arreu. Esclar
que, com més prim es fila,
més ràpidament sorgeixen
els problemes. Així, noms
venerables com el del propi
Mandela, que té un pont al
Prat, segurament perdrien
aquesta distinció si escoltés-
sim què en pensava la seva
primera esposa, a qui sembla
acreditat que atonyinava
sense manies quan li duia la
contrària. El desembre del
2017 la diputada Eva Marea
es va fer famosa perquè, no
contenta amb la retirada de
l’estàtua eqüestre del gene-
ral Franco de l’arsenal mili-
tar de Ferrol, va reclamar
que l’estàtua directament fos
fosa! Calia que el monument
desaparegués per sempre!
“¡Qué manía con Franco, de-
jadle en paz!”, va declarar
una senyora de Santander, la

setmana que van retirar-ne l’estàtua.
Amb aquest panorama, vista la difi-

cultat d’adoptar un criteri que resisteixi
el pas del temps i la disputa partidista,
potser ens podríem comprometre amb
una certa neutralitat dels espais públics, a
erigir monuments que simplement evo-
quin la llibertat, la bellesa i l’amor, sense
entrar en detalls. Això o admetre, amb
humilitat, que els humans som fal·libles i
que en cadascun dels nostres herois
segurament també hi trobarem sempre
moments i accions miserables, que jus-
tament són els que en confirmen la seva
humanitat.

Dignesde record

Santi Vila

XAVIER CERVERA

Encadascundels nostres
herois segurament hi

trobaremsempremoments
i accionsmiserables
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H
i va haver una època que
lesestàtuesdeLenin,elpa-
rede la revolucióbolxevic,
poblaven les ciutats de
Rússia i dels països comu-

nistes de l’est d’Europa. Tot es va comen-
çar a esfondrar amb la caiguda delmur de
Berlín, el 1989. I, després d’això, van caure
milers de monuments soviètics. A les po-
blacionsdelnordobrerdeParís –ciutat on
vaviureexiliat entreel 1908 iel 1912– tam-
bé es va retre homenatge al revolucionari
rus. Amb tot, les seves efígies també van
acabar retirades. Una d’aquestes estàtues,
de bronze i de mida natural, anys després
acabaria enunde les fires d’antiguitats del
Marché auxPuces, a unpreu sobre el qual
el venedormanteniaunacalculadadiscre-
ció. No va tardar a vendre-la. Altres escul-
tures semblantsvanacabaralsabocadors.
La sort de les estàtuesdeLenin l’han se-

guit lesdemilersdepersonatgesal llargde
lahistòria.Temples,estàtuesimonuments
erigits pel poder del moment per honrar
elsseusdéus iels seusprohoms–deprodo-
nes, molt poques– han estat enderrocats

pelsquehanvingutdesprés,quealseutorn
han aixecat els seus propis ídols. No hi ha
resdequèestranyar-se.Ni tampoc lamen-
tar (al marge de les bestieses contra el pa-
trimoniartístic).Lamemòriacol·lectivaés
tan canviant i capritxosa amb els seus
oblits com la individual. I el repartiment
d’honors,discutible.
El moviment de protesta provocat als

Estats Units per l’assassinat d’un ciutadà
negre, George Floyd, enmans d’un policia
blanc a Minneapolis ha generat un ampli
moviment per desterrar de l’espai públic
els monuments erigits en honor dels diri-
gentsicapsmilitarsdelsestatsconfederats
del Sud, que en la guerra civil nord-ameri-
cana vandefensar l’esclavituddels negres.
Peròaviat s’haestès, arreudelmón, a totes
aquelles figures que van mantenir com-
portaments racistes.
Tanmateix, en aquest judici popular i

sumaríssim contra el racisme passa que la
complexitat cedeixel seuespai a la simpli-
ficació. I que la discussió en profunditat
queespodriaobrir respecteaalgunesacti-
tuds i a l’estat d’opinió de determinades

èpoques –com defensava fa uns anys l’ex-
ministra francesa Christiane Taubira, ne-
grad’origenguyanès,militantcontrael ra-
cismeicontraelsdebatssimplistes–queda
escombrat per les proclames fàcils. Dos
dels personatges històrics recentment de-
nunciats en aquest procés –el president
dels EUAentre el 1901 i el 1909, Theodore

Roosevelt, i el ministre principal del rei
LluísXIVdeFranciadel1661al1683,Jean-
Baptiste Colbert– mostren la complexitat
de les coses, on ni els bons són tan bons ni
elsdolents tandolents.
LesprotesteshanportatalMuseud’His-

tòriaNaturaldeNovaYorkaaccedirareti-
rarde la sevaentradaunaestàtuaeqüestre

de Roosevelt escortat per dues figures, a
peu, d’un negre i un nadiu americà que
d’alguna manera subratlla la superioritat
blanca.Ésunadecisió,sensdubte,encerta-
da. Però el president era un racista, com
l’escultura suggereix? Probablement. Els
prejudicis contra els negres eren moneda
corrententrelaclassealtanord-americana
aquèRooseveltpertanyia.Malgrataixò,va
serelprimerpresidentaconvidarasopara
laCasaBlancaun líderde la comunitatne-
gra,elpedagogBookerT.Washington.Fo-
rad’això, siRooseveltha rebutnombrosos
monuments –entre els quals el de lamun-
tanya Rushmore– i avui és reconegut com
un dels presidents més importants de la
històriadelsEUA,ésperquèva ferunapo-
lítica social progressista –gràcies a la seva
intervenció, els miners van veure reduïda
la jornada laboral a 8 hores–, va regular
l’activitat econòmica i va posar límit als
monopolis, va reforçar el poder federal, va
aplicarperprimeravegadaunaàmpliapo-
líticaconservacionista–vacrearunaquin-
zena llarga de monuments nacionals per
protegir espais naturals, entre els quals el
GrandCanyon– i el 1906 va rebre el premi
Nobel de la Pau permediar amb l’objectiu
deposarfialaguerraentreRússiaielJapó.
Jean-Baptiste Colbert, així mateix pro-

cedent d’una família acabalada, també va
tenir en la història de França un paper
d’una rellevància que va més enllà de les
querelles actuals. És cert: el 1682, i per en-
càrrec de Lluís XIV, va començar l’elabo-
ració de l’anomenat Codi Negre –aprovat
tresanysméstard,jasenseelseuconcurs–,
queperprimercopregulavalescondicions
de l’esclavitud a les colònies franceses.
També les va suavitzar, en comparació
amb les pràctiques originals. En tot cas, si
Colberthapassata lahistòrianoéspelCo-
diNegre, sinó queperquè va sanejar les fi-
nances del regne, va posar límit a la impu-
nitat dels nobles –obligats a partir de lla-
vors a pagar impostos–, va promoure el
comerç i la indústria, va impulsar les arts i
lesciènciesivareforçarelpatrimonifores-
tal públic. La seva política, batejada com a
colbertisme, que atorgava a l’Estat un pa-
per fonamental en la direcció de l’econo-
mia, impregna encara avui les polítiques
públiques.
Si atenem principalment el comporta-

ment deRoosevelt i Colbert envers els ne-
gres i l’esclavitud es pot mantenir la con-
clusió,perquèno?,ques’handeretirartots
els seus monuments. Però no ens podem
conformarambunacaricatura.Roosevelt i
Colbert no eren, sens dubte, uns àngels.
Ningú ho és. Els que en demanen l’exco-
munió, tampoc.

Nosomàngels
La campanya per retirar monuments de perso-
natges històrics pels seus comportaments racis-

tes redueix el debat a una caricatura

KATHY WILLENS / AP

Theodore Roosevelt (a dalt) i Jean-Baptiste Colbert

VISIÓ
PERIFÈRICA

Lluís Uría

Una estàtua de bronze
de Lenin va acabar al
Marché aux Puces de París;
no va tardar a ser venuda

GONZALO FUENTES / REUTERS

MÈXIC Redacció i agències

Les organitzacions criminals que
es disputen el control deCiutat de
Mèxichanmultiplicat l’aposta.Al-
menys28persones, entre lesquals
un ciutadà colombià, estarien im-
plicades en l’atemptat que di-
vendres li va costar la vida a tres
persones i va causar ferides en la
persona del secretari de Seguretat
de Ciutat de Mèxic, Omar García
Harfuch, màxim responsable po-
licial, segons va informar la Fisca-

lia General de Justícia. L’alt res-
ponsable de la seguretat de la ca-
pital era l’objectiu de l’agosarat
atac a la zona acomodada i resi-
dencialdelaciutat.Elportaveudel
ministeripúblic,UlisesLara,vadir
que van ser detinguts dotze sospi-
tosos d’haver participat en l’es-
mentatatac.
García Harfuch va resultar ferit

detrestretsidesprésdesersotmès
a una cirurgia ben aviat el van de-
clarar fora de perill, segons es va
avançar a confirmar l’alcaldessa

de la ciutat, Claudia Sheinbaum.
Lara, el portaveu de la Fiscalia,

va confirmar que els detinguts per
l’atemptat sónoriginarisdeMèxic
i els estats de Jalisco, Guerrero,
Nayarit, Chihuahua i Michoacán,
a més “un és de nacionalitat co-
lombiana”, vaafegir.
Quan van interrogar els detin-

guts “es va tenir coneixement que
possiblement van ser contractats
tres setmanes abans dels fets i que
rebrien una quantitat de diners a
canvi”, vaexplicarelportaveu.

Amésamés,vaconfirmarquees
va aconseguir saber que “van ser
organitzats enquatre cèl·lules for-
mades per set integrants cadascu-
na, i vanserconcentrats a laCiutat
deMèxic” demanera que el nom-
bred’involucratspodriaserdefins
a28persones.
El portaveu va dir que aquestes

persones van ser traslladats en
dues camionetes al lloc de
l’atemptat a les 4 de la matinada,
hora local (9hGMT) ivanrebre la
indicació de verificar si transi-
taven patrulles de la Secretaria de
SeguretatCiutadana.Dijous,25de
juny, els van traslladar a diferents
llocs amb el cap tapat per donar-
los armament i els van portar als
tres punts on podrien interceptar
el vehicle del cap de la policia de

lacapital, segons indica laFiscalia.
La font oficial va confirmar que

s’han confiscat diverses armes de
diferent calibre, entre les quals un
fusell Barret, granades de frag-
mentació idefum,telèfons,equips
de radiocomunicació, armilles an-
tibales i 13vehicles.
Al mateix García Harfuch se li

atribueix un missatge de Twitter
que suposadament hauria enviat
desdelmateixhospital enquècul-
pa de l’atac el càrtel JaliscoNueva
Generación, unadels grans càrtels
de la droga que dominen algunes
de la dotzena llarga de bandes que
desdefamesospugnenpelcontrol
delacapitalperaltràficil’extorsió.
Entre els morts hi ha dos poli-

cies iunadonaquepassavapel lloc
enelmomentde l’atemptat.

L’atemptat contra el tsar antinarco
aMèxic el van executar 28 sicaris
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Jordi Carrión

Fer caure
estàtues

Aquests dies de protestes con-
tra el racisme i de revisió crí-
tica de la violència colonial
he recordat les pàgines de Se-

ñas de identidad i Juan sin tierra en què
Juan Goytisolo s’enfronta al tèrbol pas-
sat familiar. Els estius a Caldetes, Llan-
çà i Torrentbò es pagaven amb l’herèn-
cia de l’explotació de mà d’obra esclava
a Cuba. Com en tants altres casos de la
burgesia catalana, el patrimoni dels
Goytisolo estava tacat de sang resseca.
Al seu nou llibre, Naturaleza muerta

(Edhasa),MiquelMolinaha reconstruït
amb paciència i complexitat la història
del “Negre de Banyoles” en el context
tant de l’antropotaxidèrmia –la pràctica
de dissecar éssers humans– com dels
debats successius que han marcat les
desiguals relacions entre Europa i
l’Àfrica durant els dos últims segles. Ell,
que va cobrir l’escàndol i la repatriació
del boiximà embalsamat, i fins i tot va
assistir al funeral a Botsuana amb ho-
nors d’Estat, ens recorda que la làpida
ara la fan servir els nens de la zona com
a porteria de futbol. La memòria no és
mai històrica, però la història és irre-
llevant si no s’assumeix críticament en
la memòria. Les làpides, els museus o
les estàtues només tenen sentit si es
mantenen actius i bategants, si signifi-
quen i recorden.
Unes quantes estàtues de personat-

ges més o menys relacionats amb l’im-
perialisme i l’esclavitud han patit atacs
arreudelmóndurant les últimes setma-
nes. No importa tant si estan justificats
segons les seves biografies com recor-
dar que tenim comptes col·lectius pen-
dents. I que és urgent saldar-los. Cada
estàtua es va aixecar en un moment
molt determinat, com a símbol d’un o
de diversos conceptes que, en la ma-
joria dels casos, han caducat. Igual com
hi ha edificis que s’han d’enderrocar,
perquè les ciutats contenen elements
d’obsolescència necessària, també cal
renovar el parc escultòric. Però això no

implica que hagin de desaparèixer els
bustos de personatges sospitosos o
culpables, perquè d’aquesta manera
els problemes no es debaten, sinó que
s’enterren.
En comptes de retirar l’estàtua d’An-

tonio López, com es va fer el 2018,
s’hauria d’haverdeixat tirada a terra, als
peus del pedestal que no mereix. Per-
què treure l’estàtua actua comaplacebo
i no com a intervenció crítica: bona part
de l’urbanisme i de l’arquitectura de
l’Eixample es van finançar amb capital
seu i dels seus bancs, d’origen sagnant, i
a ningú no li passaria pel cap esborrar
del mapa illes senceres del centre urbà.
Cal enfrontar-se als dilemes i les infà-
mies, no pas amagar-los. Les estàtues
anacròniques es poden convertir en art
públic d’autèntic impacte social. Cada
vegada que algú passés pel costat d’un
pedestal buit amb una figura caiguda
potser es generaria unamica de consci-
ència i dememòria. Aquesta possibilitat
tan simple mereixeria tant la polèmica
com la pena.

Les estàtues anacròniques
es poden convertir
en art públic d’autèntic
impacte social

EL LLIBRE DEL DIA

ANDRÉ ACIMAN

‘ENCUÉNTRAME’
ALFAGUARA, 2020
272 PÀGINES

XAVI AYÉN Barcelona

Algú va dir que llegir André Aci-
man és com enamorar-se. La
novel·laLlámameportunombre
(2007)vasereldebuttardàenla

ficció d’aquest escriptor nord-americà, i
es va convertir en un llibre de culte deu
anys després gràcies a la versió cinemato-
gràfica de LucaGuadagnino. Aquesta his-
tòria d’amor entre dos nois –l’Elio, de 17
anys, i l’Oliver, amb més de 20, estudiant
de doctorat– a la Itàlia rural dels anys vui-
tantaaratécontinuïtataEncuéntrame (Al-
faguara), queensmostraelsmateixosper-
sonatges vint anys més tard. L’Elio és un
pianista consagrat, que es vol instal·lar a
París. L’Oliver viu als EUA i és pare de fa-
mília. EnSam, el pare de l’Elio, s’embolica
amb una noia jove que coneix al tren. El
poliglotAciman(Alexandria,1951),nascut
aEgipte enuna família sefardita, escriu en
anglès i és professor de la Universitat de
NovaYork.Aténaquest diari per telèfon.
Diu que no ha escrit la segona part per

petició popular, ja que “mai treballo per
molt que em pressionin”. Novel·lista de
l’amor contemporani, admet: “Soc molt
dolent per elaborar un argument; tot el

que tenen els meus personatges és el dià-
leg. Rohmer m’encanta: posa uns perso-
natges un davant de l’altre i l’únic que fan
ésparlar”.
En les relacionsdels seus llibresnohiha

diferències entre les parelles homosexu-
als i les heterosexuals. A Encuéntrame el
temadel’edatsíquetindrà importànciaen
dues de les parelles. “La persona gran és
méscautelosa,previnguda,més tímida.La
persona demés edat assumeix que el jove
no hi tindrà cap interès. A tots dos els en-
cantariaficar-seal llitambl’altre,peròn’hi
ha unquepensa que això no és a les cartes
que la vida li hadonat”.
Hi ha uns quants personatges que són

professors. Als EUA és il·legal que hi hagi
relacions entre alumnes i professors, a di-
ferència del que passa a Europa. Aciman
ho justifica perquè “als EUA hi ha hagut
horriblesabusosdepoder.Enunasituació
sense abusos seria diferent”. Els somiejos,
fantasies i records sobrevolen la novel·la,
ja que, per l’autor, “el desig no consumat
pot ser més fort que el consumat, i acom-
panyar-nos totaunavida.Lescosesqueno
hanpassatmai tenen unpoder que no tin-
dran mai les coses que sí que han succeït.
Recordemmésbé el que lamentem”.

“Nomésm’interessa l’amor”

LLEGIU UNA VERSIÓMÉS
EXTENSA DEL REPORTATGE ALWEB
www.lavanguardia.com/cultura
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Ahir el Mercat Dominical del Llibre de Sant Antoni va tornar a parar les taules curulles de llibres
LLIBERT TEIXIDÓ

Sant Antoni dels llibres

EnGermán, un col·leccionista de
cromos que baixa deBlanes un cop
almes,mirava les carpetes de la
paradaRichardCromos. És un
client habitual delMercatDomi-
nical del Llibre de SantAntoni i,
després de tresmesos imig, ahir
tornava a la caça del cromopreuat:
“En compro d’infantils per a la
neta i per ami els d’esports”. Al
voltant delmercat de SantAntoni,
però, no hi havia cap dels grups
d’adults amb canalla que atapeei-
xen els xamfrans intercanviant
cromos. “Falta confiança per als
nens”, reflexionava enRichard.

Al barri de Sant Antoni de Bar-
celona elmercat dominical va
tornar a obrir ahir, i va encetar la
nova normalitat dels diumenges.
En Jaume, client habitual de
La ParadaRomàntica, carregava
50 novel·les de l’Oest per bescan-
viar. “Són delmeu cunyat, ami
m’agraden les d’intriga, sobretot
les deMichael Connelly. Haig
de vigilar que no hi hagi la P de
Paco, per saber que no l’ha llegi-
da. Les deMarcial Lafuente Este-
fanía, no, que diu que sónmolt
repetitives: quan n’has llegides
20, la resta totes són igual, emdiu”.
A en Joan, el venedor, ja l’havia
avisat. Les canvia per 25 cèntims,
tot plegat 12,5 euros. “Ha anat
millor del quem’esperava –con-
fessa en Joan–. Aquests llibres
creen addicció. Els que venen ca-

da setmana ho han trobat a faltar”.
La Paula, deZancos Libros, troba

molt pesat haver d’estar vuit hores
amb lamascareta. El seu pare, en
Víctor, opina que la gent està sent
molt correcta i explica que les
parades han perdut unamica de
superfície permantenir la separa-
ció de tresmetres entre les taules,
“però comque ens han fet abaixar
els tendals fins a terra, de fora no
es veu que està obert”. L’Imma, de
LlibreVell, no és tan optimista:
“Al carrerManso els ha quedat un
túnel. La gent no s’ha assabentat
que obríem i els que han vingut van
perduts perquè no veuenper on
hand’entrar”. Lesmarquesines són
de sentit únic i les cues al sol són
dissuasives. “Nohi ha alegria. Tot i
això –reconeix–, un terç dels cli-
ents fixos han vingut i han gastat”.

EL MIRADOR

Magí Camps
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BARCELONA 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau, considera que se deben retirar 
la medalla de honor de la ciudad a 
aquellas personas que hayan sido 
condenadas por la justicia, como es 
el caso del ex secretario de Estado 
socialista Rafael Vera, pero no del ex 
presidente del Gobierno Felipe Gon-
zález. De esta forma se posicionó en 
respuesta a un ruego presentado en 
la sesión plenaria de ayer por la líder 
de JxCat en el Ayuntamiento de Bar-
celona, Elsa Artadi, quien le pedía 
«iniciar los trámites» para retirar las 
medallas a González y Vera. «Revo-
car las medallas es una iniciativa del 
pleno y no lo resolveremos ahora us-
ted y yo», aseguró Colau y respondió 
a Artadi que esta cuestión no puede 
decidirse mediante un ruego.  

De esta forma, la alcaldesa no se 
posicionó sobre si habría que reti-
rar la medalla de oro concedida en 
su día a González y propuso a Ar-
tadi «establecer unos criterios» pa-
ra la revocación de medallas «que 
no dependan de cuestiones puntua-
les de actualidad». Colau mostró su 
rechazo a «cualquier forma de vio-
lencia o terrorismo», a su juicio «to-
davía más grave» si quien la come-
te, como en el caso de los GAL, es 
el propio Estado y considera que se 
debe crear una comisión de inves-
tigación sobre este asunto en el Con-
greso y de derogar la Ley de secre-
tos oficiales. Por eso, la alcaldesa 
también solicitó «hacer un debate 
bien hecho» y «revisar todas las me-
dallas» de forma que se retiren es-
tas condecoraciones «a todo aquel 
que tenga una condena». En con-
creto, Colau citó al propio Vera, al 
empresario Josep Lluis Núñez o al 
ex director general de la Guardia 
Civil Luis Roldán. También pidió la 
retirada de la medalla al ex presi-
dente del Port de Barcelona Sixte 

Barcelona recordará el colonialismo para 
mantener la estatua de Cristóbal Colón  
Colau cree que se debe debatir sobre la presencia de estos iconos para ser una ciudad más democrática

BARCELONA 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau, quiere mantener la icónica esta-
tua del descubridor Cristóbal Colón 
al final de La Rambla de Barcelona, 
aunque apuesta por añadirle «algún 
tipo de placa» que «explique toda la 
historia». De esta forma, Colau cree 
que se lograría «un poco de verdad, 
justicia y reparación con las víctimas» 
del colonialismo, según ha dicho en 

el pleno municipal al ser preguntada 
sobre la cuestión por el concejal del 
PP Oscar Ramírez.  

A inicios de esta semana, Colau ya 
indicó que el consistorio estudiará 
«contextualizar» la estatua de Colón 
a raíz de las protestas antirracistas a 
nivel mundial. «La historia habitual-
mente la escriben los vencedores so-
bre los vencidos», recordó la alcalde-
sa quien recordó que, de esta forma, 

hace que se «invisibilicen» cuestio-
nes como el «expolio colonialista» o 
las riquezas que proceden del tráfi-
co de esclavos. Además recordó que 
el Consistorio ya retiró la estatua del 
esclavista Antonio López, marqués 
de Comillas, tras una consulta popu-
lar en la que se decidió quitarla por 
sus negocios relacionados con la tra-
ta de personas en el siglo XIX. 

En su intervención en el pleno mu-

nicipal, la alcaldesa dijo que un de-
bate de este tipo sobre el manteni-
miento de estatuas, «se debe hacer» 
porque ayudará a Barcelona a «ser 
una ciudad más democrática y res-
petuosa con los derechos humanos». 
Así Colau añadió que muchas cosas 
se deben «revisar y explicar» porque 
«la esclavitud es objetivamente ma-
la y contraria a los derechos huma-
nos, y el expolio, también».  

Barcelona celebró ayer su pleno correspondiente al mes de junio semipresencial y con ediles conectados telemáticamente. ANDREU DALMAU / EFE

Colau pide fijar criterios claros 
para retirar medallas concedidas 

 La pasada semana la portavoz del 
Grupo Popular en el Congreso, Ca-
yetana Álvarez de Toledo, ya calificó 
de «revisionismo gagá» y «pueril» que 
se esté cuestionando a figuras histó-
ricas como Winston Churchill o Cris-
tóbal Colón. Según dijo, el revisionis-
mo es «una vieja historia» que se va 
«recrudeciendo» y se va «volviendo 
cada vez más gagá». Lamentó que 
«Podemos y el partido de Ada Colau 
se dediquen a promover derribar la 
figura de Colón» y agregó que esa ac-
titud demuestra una «ignorancia oceá-
nica». «Hemos entrado en un revisio-
nismo gagá, completamente infantil, 
pueril y ridículo, y que no debería ir 
más allá», dijo, para añadir que «mu-
chas personas» deberían salir a decir 
que esto es «un disparate». 

Cambra, que no está condenado, 
pero que fue detenido y tiene una 
causa judicial abierta. 

Por su parte, Artadi remarcó en 
su interveción que «para que Bar-
celona se posicione, no es necesa-
ria una sentencia» y definió como 
«peculiar» que el gobierno munici-
pal «no se atreva ni a iniciar los trá-
mites» para retirar la medalla de oro 
a González. También señaló que, en 
el caso del ex presidente, tratándo-

se de su posible relación con los 
GAL, un grupo parapolicial que ase-
sinó a ciudadanos extrajudicialmen-
te, «el listón debería ser más alto». 

El escrito presentado por JxCat 
para justificar su ruego expone que, 
en las últimas semanas, han surgi-
do informaciones desclasificadas 
del año 1984 de la CIA según las cua-
les Felipe González, que fue presi-
dente del Gobierno entre 1982 y 
1996, estuvo implicado en la crea-

ción de la banda terrorista Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL). 

Hace unos días, el primer teniente 
de alcalde de Barcelona, Jaume Collbo-
ni, calificó de «intento torpe y electo-
ralista» del presidente de la Genera-
litat, Quim Torra, la propuesta de JxCat 
de retirar la Medalla de Oro de la ciu-
dad al ex presidente del Gobierno Fe-
lipe González. Collboni aseguró que 
el objetivo de Torra para reabrir este 
debate es «torpedear el diálogo polí-

tico en Catalunya y tapar el fracaso 
de su gobierno por motivos electora-
les», y alabó la figura de González pa-
ra España y para Barcelona. «Gonzá-
lez ha sido una personalidad clave en 
la consolidación de la democracia y 
del Estado del Bienestar en España. 
La medalla de la ciudad es el recono-
cimiento al esfuerzo para modernizar 
el país e impulsar Barcelona el año 
1992, uno de los momentos clave de 
la historia recientes», señaló.

L La alcaldesa considera que debe hacerse a las personas que han sido condenadas por una sentencia judicial       
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Un petit incendi va cremar ahir la base de l’estàtua de 
Cristòfor Colom de Barcelona després que un grup de 
persones calés foc a la xarxa de protecció. Els autors 
també van pintar missatges com “Foc antiracista”.

PINTEN I CALEN 
FOC ALS PEUS 
DE COLOM
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 » Nota de Premsa 28 de juny de 2020 
 

 
 El districte de les Corts crea rutes de llocs 
d’interès per descobrir i posar en valor la seva 
història  
 
» Els itineraris tenen com a objectiu conèixer racons del territori de 
manera singular i descobrir-ne el seu origen  
 
» El veïnat es pot descarregar les guies de manera gratuïta per fer-se la 
ruta a la seva mida. Es programaran visites guiades durant la Festa Major, 
per Nadal i en dies destacats del districte  
 
El districte de les Corts ha posat en marxa sis rutes per redescobrir el territori 
d’una manera singular. L’objectiu és que el veïnat pugui fer passejades seguint 
un itinerari i uns punts d’interès per conèixer racons dels barris del districte i 
tenir informació sobre el seu origen. Són recorreguts per veure els barris de les 
Corts amb altres ulls.  
El regidor de les Corts, Joan R.Riera, ha destacat que “amb aquestes rutes 
volem que el veïnat de les Corts i la ciutadania de Barcelona en general, 
descobreixi alguns dels racons dels 3 barris de les Corts, així com els valors 
que històricament han estat presents en el territori com són els esportius i de 
sostenibilitat amb la “Ruta d’esport i natura”, els valors d’igualtat de gènere amb 
la “Ruta feminista” i la creativitat i l’art urbà en “l’Art en Diagonal”.  
“Aquestes rutes son una invitació al veïnat de les Corts a sortir a passeig i descobrir el 
que tenen al costat de casa. Són itineraris per posar en valor i donar a conèixer la 
diversitat i la pluralitat del districte i rutes dissenyades per gaudir a través de 
l’experiència i de manera lúdica, alhora que construïm el relat històric, de present i de 
futur de les Corts”, ha remarcat el regidor Riera. 
 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/06/dmg_1-1.pdf 
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Calvo traurà al juliol la llei
deMemòriaDemocràtica
L’Executiu central sospesa il·legalitzar la Fundación Franco

MADRID Redaccióa

LavicepresidentaprimeradelGo-
vern espanyol, Carmen Calvo, va
anunciar ahir que pretén elevar al
Consell de Ministres aquest mes
de juliol un nou projecte de llei de
Memòria Democràtica que refor-
ma i amplia la norma impulsada
per l’anterior Executiu socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero
el 2007, coneguda com a llei de
Memòria Històrica. La vicepresi-
denta, durant una visita al palau
Reial deMadrid ambmotiu de les
mesures de prevenció posades en
marxaperPatrimoniNacionalper
reobrir amb seguretat les visites
alsReales Sitios, ha explicat que la
seva idea és que el text estigui en-
llestit abans de l’agost, per poder
passar per Consell de Ministres
abans de l’aturada d’agost, cosa
que significaria que a la tardor po-
dria començar la tramitació parla-
mentària.
Calvo, que ésministra de laPre-

sidència,Relacions amb lesCorts i
MemòriaDemocràtica, ha especi-
ficat que el seu departament pre-
tén que el Govern central desem-
borsi fons públics per a les políti-
ques dememòria, i corregir així la
posició de l’Executiu encapçalat
perMarianoRajoy, del qual va re-
cordarque“esvavantardedirque
hihavia zero eurosper a lamemò-
riademocràtica”.Lavicepresiden-
tahavolgut recordar alPPqueEs-
panya “és l’única democràcia im-
portant al món que té fosses
comunesambdesaparegutsifamí-
lies senceres, algunes persones
molt grans, esperant no morir-se
pensantqueelsseuspares,elsseus
avis, els seus familiars estan sense
identificar i sense la dignitat que
corresponaunademocràcia”.

Per això, va avançar que el seu
ministeriultimaràaixímateixamb
la Federació Espanyola de Muni-
cipis i Províncies (FEMP) “un pla
d’exhumació a tot el territorimolt
important, amb derivació de fons
públics perquè a través dels ajun-
tamentspuguemexhumari tornar
els familiars amb identificació als
seus familiars”. Es treballa també,
va afegir, en un banc d’ADNde les
víctimes i en la “resignificació del
Valle de los Caídos”, anunciada
després de l’exhumació del dicta-
dor, la tardor passada, i va anun-
ciar una ràpida reunió sobre
aquestaqüestió.
“D’aquí dues o tres setmanes”,

va dir, pretén elevar al Consell de
Ministres l’avantprojecte de llei.
Divendresel seuministerivaobrir
un termini de consulta pública
perquè la societat civil pugui fer
arribar els seus suggeriments so-
breaquestaqüestió.
El Govern socialista ja havia

anunciat la legislatura passada la
intenció que aquest impuls de la

lleideMemòriaHistòrica inclogui
la il·legalització de la Fundación
FranciscoFranco, que ahir el digi-
tal madrileny La Información do-
nava per “molt avançada”. L’ante-
rior ministra de Justícia, Dolores
Delgado, havia treballat intensa-
ment en aquesta possibilitat, i el
ministre de Foment, José Luis
Ábalos, va parlar fa més d’un any,
durant la campanya de les elecci-
ons de l’abril del 2019, d’empren-
dre el desmantellament d’aquesta
fundació comaorganització basa-
daen l’“exaltacióde ladictadura” i

que “va en contra dels valors de-
mocràtics”.LesiniciativesdelaVi-
cepresidència per restituir la me-
mòria democràtica i posar fi a
l’empara legal de què disposen els
FranconoeslimitenalalleideMe-
mòriaDemocràtica,il’Executiude
Sánchez ja ha anunciat la intenció
de recuperar el pazo de Meirás i
fer-seseveslesreiteradesreivindi-
cacions dels seus avui socis de go-
vernPodemiEsquerraUnida,que
vaserlaprimeraorganitzaciópolí-
tica a demanar la il·legalització de
laFundaciónFranciscoFranco.

Lavicepresidència
anunciafonsper
reobrirfosses iunbanc
d’ADNperales
víctimesdel franquisme

RICARDO RUBIO / EP

La vicepresidenta Carmen Calvo ahir al palau Reial

Creant Oportunitats

Perquè l’única manera de créixer és
ajudar-nos els uns als altres.

Perquè l’única manera de créixer és
ajudar-nos els uns als altres.

Les oportunitats
les creem entre tots
Les oportunitats

les creem entre tots

Descobreix com et podem ajudar a bbva.esDescobreix com et podem ajudar a bbva.es
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| Nacional | 13EL PUNT AVUI
DILLUNS, 29 DE JUNY DEL 2020

El dissabte 13 de juny 23 catifaires d’Acció Cívica
Calderina, Estores del Raval de Blanes, Acció cívica
Calderina, Cultura i Tradició de Ripollet i Foment de
Sitges oferiren a la Moreneta aquesta catifa, en memòria
del company Joan Novell i preservant així la tradició
de les catifes d’art efímer per Corpus.

176736-1230093Q

La Federació de Catifaires fa
la catifa de flors de Corpus a
la basílica de Montserrat.

107631-1230292Q

EDICTE
de 19 de juny de 2020, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala els dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques
afectades d’expropiació per l’execució del Projecte RB-16019 “Ferm. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la carretera
C-1415a del PK 18+570 al 27+275 i del PK 28+270 al 32+585. Tram: Terrassa-Sentmenat”, dels termes municipals de Terrassa, Castellar del Vallès i
Sentmenat.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del Projecte RB-16019 “Ferm. Millora de les característiques superficials i
obres complementàries a la carretera C-1415a del PK 18+570 al 27+275 i del PK 28+270 al 32+585. Tram: Terrassa-Sentmenat”, dels termes munici-
pals de Terrassa, Castellar del Vallès i Sentmenat, al DOGC núm. 8076, de 3 de març de 2020 i, al diari El Punt Avui de 3 de març de 2020, d’acord
amb el que estableixen l’article 17 i següents de la Llei d’expropiació forçosa en relació amb l’article 56 del seu reglament, i portant implícita la declara-
ció d’urgent ocupació en l’aprovació del projecte, segons el que determina l’article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Carreteres, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüència 2 de la Llei esmentada,
assenyalar els dies 21 de juliol de 2020 a Terrassa, 23 de juliol de 2020 a Castellar del Vallès i 28 de juliol de 2020 a Sentmenat, per procedir a la re-
dacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’Alcaldia co-
rresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1.
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona autoritzada, aportant els documents acredita-
tius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari.
Com a conseqüència de la pandèmia Coronavirus SARS-COV-2 i seguint les determinacions de les Mesures de prevenció per evitar la seva propaga-
ció, es recomana delegar la representació en tots aquells supòsits que les persones titulars de béns i drets es trobin en situació de vulnerabilitat, per-
metent la compareixença d’un mandatari verbal sens perjudici de la seva ratificació posterior en el decurs del procediment expropiatori.
El lloc de reunió són les dependències dels ajuntaments de Terrassa, Castellar del Vallès i Sentmenat. Tot seguit els assistents es traslladaran, si es-
cau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.
Barcelona, 19 de juny de 2020
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria General
Sub-direcció General de Projectes i Expropiacions
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Ajuntament de 
Gavà

ANUNCI
D’acord amb el que disposa l’article 23 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’a-
prova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i
l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, es fa públic que la Junta de
Govern Local, en sessió ordinària de 16 de
juny de 2020, va adoptar per unanimitat, entre
d’altres, l’acord següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació
del Projecte de reparcel·lació del sector Pla de
Ponent de Gavà.
SEGON. Sotmetre aquesta modificació al trà-
mit d’informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de més difusió a la
mateixa província, al web municipal (www.ga-
vaciutat.cat) i al tauler d’anuncis de l’Ajunta-
ment.
TERCER. Notificar individualment aquest
acord a totes les parts interessades en la mo-
dificació del projecte de reparcel·lació.
Tinenta d’alcalde de l’Àmbit de Territori, Medi
Ambient i Transició Ecològica
ROSA MARIA FERNÁNDEZ LABELLA
18 de juny del 2020
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Ajuntament de
Calella

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió del dia 27

de febrer de 2020, va aprovar inicialment el

“Projecte d’urbanització de l’àmbit d’actuació

PA-5 Can Carreras”, redactat pels Serveis

tècnics de l’Ajuntament de Pineda de Mar,

per import de 12.717.908,03 IVA inclòs.

S’exposa l’expedient a informació pública

per un termini d’un mes, al DOGC i al BOP,

en un dels diaris de més divulgació en l’àm-

bit municipal, al tauler d’anuncis d’aquesta

Corporació i a la pàgina web municipal; per

tal que qualsevol persona que ho desitgi pu-

gui examinar-lo i presentar-hi, durant el ter-

mini esmentat, les al·legacions o observa-

cions que consideri oportunes.

El tinent d’Alcaldia de Territori 

Marc Buch i Rigola

Calella, 17 de juny de 2020

CAMBRA DE LA PROPIETAT 
URBANA DE BARCELONA

Es convoca Assemblea de Compromis-
saris que tindrà lloc el dia 21 de juliol
de 2020, a les 10:30 hores en primera
convocatòria i a les 11:30 hores en se-
gona convocatòria, al domicili social
d’aquesta Cambra, Via Laietana, 22, i
en la qual es tractarà dels temes se-
güents:
- Lectura de l’acta anterior
- Procés electoral. Constitució Assem-
blea
- Liquidació de comptes i estats finan-
cers exercici 2019
- Actuacions Cambra en defensa de la
propietat
- Precs i preguntes
Barcelona, 22 de juny de 2020
El president

- És necessària la presentació del DNI
per assistir a l’assemblea.
-Covid-19: es compliran les mesures de
seguretat i higiene prescrites.
-És necessària la confirmació d’as-
sistència per tal de poder complir les
mesures Covid-19

134466-1230252Q

Els efectes del coronavirus

El president de la Genera-
litat, Quim Torra, va
anunciar dissabte a la nit
la celebració d’un acte ins-
titucional el 9 de juliol per
retre homenatge a les per-
sones que han mort du-
rant la pandèmia a Catalu-
nya. Ho va dir a Lleida, on
va participar en l’acte Sos-
pirs de pau, en memòria
dels 349 veïns de la ciutat
que han perdut la vida des
del 14 de març passat per
aquesta pandèmia. Torra
va dedicar “una abraçada
immensa” a totes les famí-
lies lleidatanes que “han
perdut una persona esti-
mada”, i va indicar que la
farà extensiva “a tot el
país” el proper 9 de juliol,
quan es recordarà “tots els
catalans en un acte nacio-
nal per tenir-los ben pre-
sents en la memòria”. El
president, però, no va con-
cretar el lloc on es farà

aquest acte.
Les funeràries catala-

nes van reportar ahir dues
morts més per Covid-19 a
Catalunya en les darreres
24 hores, sis defuncions
menys que en l’últim ba-
lanç del Departament de
Salut. Això deixa la xifra
global de víctimes per co-
ronavirus a Catalunya en
12.551. A banda, s’han de-
tectat 146 nous casos posi-
tius testats (47 menys que
dissabte) i ja en són

71.366. D’entre les vícti-
mes, 6.851 persones han
mort en hospitals o en cen-
tres sociosanitaris (dues
més), 4.097 ho han fet en
residències i 795, als seus
domicilis, mentre que les
no classificades per falta
d’informació són 808. Fins
ara hi ha hagut 4.148 per-
sones ingressades greus
per coronavirus, quatre
més en les últimes 24 ho-
res, i actualment en són
57, dues més que ahir. ■

a Torra ho anuncia en un homenatge als veïns de Lleida
morts a Dues defuncions més en les darreres 24 hores

Acte de record a 
les víctimes de  
la Covid-19 el 9-J

Redacció
LLEIDA

Torra, en l’acte d’homenatge que es va fer a Lleida ■ J. BEDMAR
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EDICTE
Ateses les sol·licituds rebudes, l’empresa TORRA, SA, concessionària del servei del Cementiri Municipal de Sabadell, ha instat
a l’Ajuntament de Sabadell l’inici de l’expedient de transmissió provisional del dret funerari sobre les sepultures que es relacio-
nen en la llista annexa.
La qual cosa es fa pública per al coneixement de qui consideri que té dret sobre les sepultures perquè, dins el termini de 20 dies
comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOE, comparegui davant les oficines del Cementiri Municipal i ma-
nifesti allò que tingui per convenient. D’altra manera es prosseguirà la tramitació de l’expedient sense ulterior audiència i el títol
que a l’efecte s’expedeixi ho serà sense perjudici de tercer amb millor dret.
Sabadell, 18 de juny de 2020
Xavier Pons Torra
Conseller Delegat de Torra, SA

COGNOMS I NOM SEPULTURA                              
Abellán Martínez María Carmen N.P. 0040 fila 7a St. Joaquim
Alias Márquez Miguel Ángel N.E. 0495 fila 3a Plaça dels Estels
Barrueco González Susana N.E. 1310 fila 5a C/ del Zodíac
Calvo Barea María Carmen N.E. 1302 fila 1a Ossa Major
Campos Villalón Francisco N.E. 0034 fila 4a C/ de la Via Làctia J
Carmona Grau Óscar N.E. 0804 fila 4a I. Estiu
García Delgado Josefa N.E. 0558 fila 3a I. Estiu
Gómez Martín María Ángeles N.E. 3904 fila 1a Meridional 
Holgado Castaño Josefa N.E. 0186 fila 1a St. Pau
Marsal Mangas Anna N.E. 0046 fila 1a Estels
Monné Clavaguera Antonia N.E. 0022 fila 2a St. Joan
Monterde Martínez María Rosa N.E. 0398 fila 6a Llevant
Nieto Román Juan Francisco N.E. 0573 fila 3a St. Òscar
Parra Lozano Luis Mauricio N.E. 1225 fila 6a C/ de la Pluja
Roca Puig María Cruz N.E. 0027 fila 2a I. Primavera
Roset Freixas Antonio N.E. 0879 fila 4a Llevant
Ruiz Blanco M. Nieves N.E. 0044 fila 4a C/ de la via Làctia F
Valls Cusidó Pedro N.P. 0231 fila 6a Sta. Eulàlia
Vellido Beltrán Emilio N.E. 0581 fila 1a St. Pau
Zapata Ríos Juan José N.E. 0448 fila 3a I. Hivern
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L'alcalde, Joan Ribó, ha anunciat que València celebrarà en breu un acte
d'homenatge i reconeixement a les víctimes de la pandèmia.

LA COMISSIÓ DE RECONSTRUCCIÓ PACTA UN ACORD MARC «DE
CONSENS» PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CIUTAT.

L'alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez,
durant la roda de premsa. 

L'alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, han
manifestat hui la seua satisfacció per l'acord marc per a la recuperació de
la ciutat aconseguit per la Comissió de Reconstrucció, un acord «de
consens, fruit del treball realitzat durant estos mesos». Ribó ha agraït la
labor de totes les instàncies que han participat en les labors d'anàlisis,
persones expertes, entitats ciutadanes, empleats públics i grups polítics
municipals, «que han fet que València siga una de les primeres ciutats de
l'Estat a haver aconseguit un acord per àmplia majoria per a impulsar la
recuperació en els àmbits de la salut, economia i benestar i drets socials».

L'alcalde, Joan Ribó, ha manifestat la seua «gran satisfacció per este acord que
és fruit d'un treball que hem estat duent a terme des del principi». Ribó ha
recordat les mesures conjuntes i aprovades pel Ple, i els controls i seguiments
juntament amb l'Oposició, «amb una voluntat d'acord majoritària, que han donat
fruit, i este fruit és l'acord de reconstrucció, que ens converteix en una de les
primeres ciutats i governs d'Espanya que aconsegueix una àmplia majoria per a
la reconstrucció». El document ha tingut el suport dels grups municipals
Compromís, PSPV-PSOE, PP i Ciutadans.

El treball de reconstrucció s'assenta sobre una premissa transversal, ha
destacat l'alcalde: el reconeixement a les víctimes de la pandèmia. «Volem
plasmar el reconeixement i l'homenatge a les víctimes en un acte públic que
convocarem en breu», ha explicat Ribó. «Hem fet tota esta labor pensant en les
persones que han faltat, en les famílies que no han pogut acomiadar-se dels
seus essers estimats i que tant han patit, i en aquelles persones que després de
la malaltia han patit conseqüències greus. I hem signat este acord pensant en
ells i elles en primer lloc, des de la voluntat que en la mesura que siga possible
això no es repetisca, i de treballar en les coordenades de prevenció i de
superació de la situació», ha afirmat.

El document marc s'estructura al voltant de tres eixos, els mateixos sobre els
quals ha treballat la Comissió de Reconstrucció: Ciutat saludable i sostenible,
Reactivació econòmica, i Benestar i drets socials. «Tots els grups polítics
participants hem hagut de cedir una mica, i aportar i plantejar aspectes, que han
fructificat en este document consensuat». El text serà ratificat dimarts que ve en
un ple extraordinari que es convocarà específicament per a això. A més dels tres
eixos citats, s'ha incorporat un apartat relatiu a elements transversals, en el qual
s'inclou el reconeixement a les víctimes i la convocatòria d'un Premi Ciutat de
València d'Investigació sanitària i salut pública sobre pandèmies. L'alcalde ha
destacat la importància de treballar i incorporar a les línies de treball «les
perspectives ètica, de gènere i la concepció de l'Ajuntament com a eina potent
de futur. A més, des del punt de vista de la fiscalitat, les línies passen per
mantindre els ingressos municipals sota dues premisses: congelació dels tipus
tributaris, i bonificacions puntuals que no afecten l'estabilitat pressupostària».

L'alcalde ha conclòs agraint a les més de 20 persones expertes i més de 25
entitats que han participat en la Comissió de Reconstrucció, aportant les seues
propostes i plantejaments, «perquè han enriquit el document i han sigut
inspiradors de tot el treball realitzat». Així mateix, ha manifestat la seua gratitud
en nom de la ciutat als membres dels Consells sectorials de la ciutat, al personal
municipal «i a la labor feta pels grups de l'Oposició municipal, perquè han
realitzat aportacions importants i han demostrat altura de mires davant la
situació d'emergència, que confiem que perdure».
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CONSENS I ACORD

En semblants termes s'ha manifestat la vicealcaldessa, Sandra Gómez, qui ha
qualificat este acord de «fet històric que marca la direcció del futur». Tal com ha
assegurat Gómez, «la ciutat ix enfortida perquè amplia les seues aliances amb
altres grups polítics, però també amb la societat en el seu conjunt; perquè este
document no és sol fruit del treball de regidors, regidores i equip redactor, sinó
que és el resultat de les aportacions de totes les entitats representatives de la
ciutat, de la seua diversitat i la seua pluralitat, les quals han exposat les seues
experiències i els seus punts de vista per a orientar el model de ciutat en el qual
cal treballar després d'esta crisi».

«Este document no sols parla de polítiques concretes per a combatre la crisi
sanitària, econòmica i social causada per de la crisi de la COVID-19, sinó que va
més enllà, i parla d'un enfocament obert i plural, d'una ciutat que a poc a poc va
buscant més consensos i menys divergències», ha afegit la vicealcaldessa. «És
una cosa que hem de celebrar i és allò que la ciutadania ens demanava: arribar
a acords, aconseguir consensos i establir un model de ciutat que vaja més enllà
dels vaivens polítics».
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Coses de la vida GRAN BARCELONA

Documentació valuosa

La gran letargia 
del port de Barcelona

El Museu Marítim ingressa la inèdita 
col·lecció gràfica de Joaquín Tusquets

Les imatges mostren una època tan 
grisa com desconeguda del recinte

NATÀLIA FARRÉ 
BARCELONA

S
ovint es diu que Barce-
lona va necessitar cinc 
segles per tenir port. 
Els que van des del 

regnat d’Alfons el Magnànim 
(1396-1458) fins a principis del 
XX. El monarca va autoritzar al 
Consell de Cent construir una 
instal·lació nova (artificial), ai-
xecant un moll i un dic entre 
l’illa de Maians (ara barri de la 
Barceloneta) i terra ferma. Em-
brió de les actuals instal·lacions. 
I el 1931 es va donar per acaba-
da l’edificació de les dues torres 
del telefèric –Sant Sebastià i 
Jaume I– que connecta el mar 
amb Montjuïc. 

Així, el recinte, als anys 30 ja 
lluia com va lluir fins als anys 
60. Abans d’aquesta llarga cons-
trucció, els vaixells que arriba-
ven a Barcelona havien de fon-
dejar al que quedava del port 
romà o davant la platja, i traslla-
dar mercaderies i passatge en 
barcasses. La importància de la 
dècada dels 60 rau que va ser el 
moment germinal de l’expansió 
comercial de l’actual port, des-
prés d’un període de letargia.  

La introducció sobre la gène-
si del que ara està al podi dels 
ports més importants del Medi-
terrani ve a tomb de l’últim tre-
sor ingressat a la col·lecció del 
Museu Marítim: 3.800 negatius 
inèdits d’imatges preses per Joa-
quín Tusquets de Cabirol, entre 
el 1942 i el 1959. Fotografies que 
mostren «l’època més grisa i 
menys coneguda del port. Un 
període de poca activitat, poc di-
namisme, on hi ha gent però no 
hi ha vida. I un període del qual 
hi ha poques imatges. Per això 
és important». Paraula d’Enric 
Garcia, doctor en Història i espe-
cialista en història marítima.  

El període en qüestió no és 
un altre que el que va des dels 
anys immediats a la guerra ci-
vil, amb un port en el qual enca-
ra queden vestigis de la destruc-
ció causada pels conscienciosos 
bombardejos de l’aviació italia-
na, fins a just després de l’arri-

bada de la Sisena Flota nord-
ame ricana, l’impacte social i 
econòmic de la qual va ser deter-
minant tant al port com als ba-
rris adjacents. Barcelona, una 
ciutat amb escassetat i memòria 
encara de mort, es va convertir 
de sobte en la plaça de descans 
dels joves soldats, i aquests no 
van arribar sols, van arribar 
amb dòlars i ganes de divertir-
se. El final de l’autarquia i 
l’obertura del país van posar la 
resta perquè el port despertés 
de la seva llarga migdiada. 

 
VELLS MOTOVELERS / Las imatges 
mostren això, l’ensopiment i 
l’avorriment d’aquell període. 
Un port nostàlgic, amb una ac-
tivitat mínima, al qual els ciuta-
dans accedien per passejar i es-
campar-se. I un port ple de bar-
cos dels d’abans. Motovelers 
amb una llarga vida de cabotat-
ge a l’esquena que en circums-
tàncies normals haurien sigut 
ja desballestats i substituïts per 
vaixells més moderns. Es veien, 
i eren, vells per a l’època. Però la 
guerra ho va destruir tot i la 
postguerra va construir poc, 
així que a falta d’embarcacions 
més grans, aquestes veteranes 
del mar van continuar nave-
gant durant les dècades dels 40 
i 50, i bona part dels 60.  

També es veuen barcos més 
moderns a les fotografies de 
Tusquets de Cabirol, els que 
atracaven al que avui és el 
World Trade Center i abans era 
l’Estació Marítima. Eren em-
barcacions de passatge, però 
res a veure amb els creuers que 
arriben ara. En aquell període 
no hi havia turistes i tot just vi-
sitants. El que hi havia, bàsica-
ment, eren immigrants amb 
destí a Amèrica. També hi ha-
via (al port i a les imatges) mul-
titud de petites embarcacions. 
Moltes de pesca: aquest va ser 
un bon període per pescar, ja 
que la guerra va suposar una 
mena de veda que va permetre 
la recuperació de la fauna. I 
d’altres: les anomenades palo-
mas mensajeras.  

Sí, el port té Golondrinas i va 
tenir Gaviotas i palomas mensaje-
ras. Les Gaviotas van ser com-
petència de les Golondrines fins 
que als 50 es van fusionar les 
dues empreses de navegació tu-
rística. Les palomas mensajeras, o 
mensajeras a seques, eren taxis 
marítims. Una estampa molt 
normal en l’època i molt oblida-
da en el present. Allà hi ha els 
homes de vint-i-un botons i les 
dones ben guarnides baixant 
per escales que fins no fa tant 
permetien accedir a l’aigua des 
dels molls. Encara en queden al-
gunes, les més grans, les que to-
quen el mar a l’altura del monu-
ment a Colom. Baixaven els es-
glaons per muntar a les mensaje-
ras, aquells llaguts que exercien 
de taxi al mar i traslladaven el 
personal a altres parts del port o 
a la rada, la zona exterior on an-
coren barcos que per calat o fal-
ta d’espai no entren a port. 

 
PESCA A CAN TUNIS / Això del calat 
va ser un problema durant anys. 
Perquè a la postguerra el dragat-
ge del port brillava per la seva 
absència, així que era tan fàcil 
veure barcos a la rada com peti-
tes platges dins del port. Tal 
qual. Els corrents acumulaven 
sorra i la gent s’entretenia bus-
cant mol·luscos. Una altra opció 
era anar directament a les mus-
cleres, els vivers ubicats en plata-
formes i barques que a més de 
cultivar musclos, els recollien i 
cuinaven al moment. Les últi-
mes van desaparèixer, per qües-
tions de salubritat, el 1973. Però 
de les dues coses, muscleres i 
platges espontànies a l’interior 
del port, va deixar constància 
Tusquets de Cabirol.  

Igual com va acreditar la 
pràctica de l’art de platja (un ti-
pus de pesca d’arrossegament 
realitzada des de la platja) a Can 
Tunis. Ara el mètode està prohi-
bit i d’aquesta platja només en 
queden testimonis fotogràfics. 
L’ampliació del port a finals 
dels 60 la va deixar sepultada 
sota el mar, tot i que llavors po-
ca cosa en sobrevivia de les sor -

Llavors, a la 
instal·lació hi havia 
 platges interiors  
i taxis marítims  
anomenats ‘palomas 
mensajeras’

No era lloc de 
creueristes, sinó de 
 migració rumb a 
Amèrica,  estraperlo 
i intercanvi de 
presoners de guerra

L’autor va retratar  
els anys d’inactivitat 
 viscuts entre el 
final de la guerra  
civil i l’arribada  
de la Sisena Flota

1.Velers, magatzems, pintor i públic 
en el que avui és el Moll de la Fusta.  
2.Passatgers pujant als taxis marítims 
anomenats ‘missatgeres’.  
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LLL

res blanques i balnearis. El més 
conegut, el Zoraya, amb cúpula 
bizantina inclosa; el més espec-
tacular, la Perla del Mediterra-
ni, un complex dissenyat per 
Enric Sagnier que no va arribar 
a aixecar-se.  

 
ALIATS I ALEMANYS / Però «tan im-
portant com el que mostren 
aquestes fotos és el que no mos-
tren», explica García. I és que 
com el seu autor no tenia ànima 
de fotògraf documental sinó 
d’artista, va captar segons la se-
va sensibilitat però no segons el 
que s’esdevenia. I els esdeveni-
ments remeten a una època 
d’estraperlo i contraban: totes 
les embarcacions tenien habita-
cions secretes i dobles fons. I a 
una època de port neutral per a 
intercanvi de presoners durant 
la segona guerra mundial. L’oc-
tubre de 1943, quatre barcos 
van amarrar al Moll d’Espanya i 
2.144 soldats (1.061 alemanys i 
1.083 aliats) van deixar enrere el 

captiveri. Hi va haver llums i ta-
quígrafs, però Tusquets de Cabi-
rol no ho va retratar.  

La història de la col·lecció 
també té les seves coses. El 2005, 
Toni Armengual va trobar una 
capsa de sabates amb els nega-
tius en un contenidor de Palma. 
Com que Armengual té ànima 
de col·leccionista, va decidir res-
catar-los i conservar-los fins ara, 
que la Diputació de Barcelona 
els ha comprat per 15.000 euros 
per dipositar-los al Museu Marí-
tim. Negatius i algunes còpies 
realitzades per Armengual van 
arribar el 19 de juny a Barcelona 
amb vaixell, com no podia ser 
de cap altra manera.  

Ara descansen a l’arxiu del 
museu, on seran digitalitzades i 
documentades. També seran 
presentades en societat en una 
exposició, encara sense data. 
Però García avisa: «Les millors 
fotografies del port encara no 
s’han copiat». H

L’estampa més 
comuna era la de 
 vells motovelers 
que sobrevivien  
amb el transport  
de cabotatge

La Diputació ha 
adquirit el fons  per 
15.000 euros al 
col·leccionista  que, 
el 2005, el va rescatar 
de les escombraries

COL·LECCIÓ TUSQUETS / MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

3.El Palau de Mar (abans Magatzems 

Generals), amb el moll retardat.  

4.Nens pescant a la platja de Can 

Tunis i el far del Llobregat, al fons. 
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Un llibre recull  els relats de nou adolescents sobre el barri  H  La idea  sorgeix  
de la fam de Miqui Otero i Juan Pablo Villalobos de llegir sobre la Barcelona real

La gran novel·la del Raval

EL FRUIT D’UN TALLER D’ESCRIPTURA

HELENA LÓPEZ 
BARCELONA

La infància de Noshenn Talat 
(Gujrat, Pakistan, 2003) és la 
plaça de Folch i Torres, sota la 
ronda de Sant Pau. La d’abans, 
no la d’ara que, malgrat la nota-
ble millora urbanística, ja no és 
la seva. «És al costat del casal i 
sempre hi anàvem a jugar», as-
senyala amb l’alegria que la ca-
racteritza, en la qual potser té 
alguna cosa a veure que aquesta 
sigui la quarta vegada que surt 
de casa en més de tres mesos. 
Maleïda pandèmia. Recorda 
també els seus jocs d’infància al 
parc del Collaso i Gil (els jardins 
de Sant Pau del Camp) i les ho-
res d’esbarjo al gat de la rambla 
del Raval. Malgrat tot això, i 
l’orgull que sent pel seu barri, 
«on tots s’ajuden», la protago-
nista del seu relat 11 suïcidis no 
passeja per cap d’aquests esce-
naris, sinó per l’altra Rambla. 
La de les floristes i els turistes li 
va semblar més literària. Una 
Rambla que fa olor de «gelat, 
gasolina d’una moto que passa 
volant, pa tot just sortit del forn, 
paella acabada de servir i ra -
violis agafats per forquilles per 
acabar sent devorats», segons la 
descriu en el seu text, un dels 

nou que formen Històries del Ra-
val. Noves veus adolescents a la Bar-
celona del 2019, coordinat pels es-
criptors Miqui Otero i Juan Pa-
blo Villalobos i publicat gràcies 
a una col·laboració entre les edi-
torials Blackie Books i Anagra-
ma (les seves) i La Central. 

Nosheen parla a la terrassa 
d’un local davant el Miquel Ta-
rradell, el seu institut, des de la 
qual, al fons del carrer, es veu la 
plaça dels Àngels. Té més ganes 
de xerrar de les seves coses  
la seva amiga Maheen Mah-
mood (Barcelona, 2003), una al-
tra de les firmes del volum, del 
mateix llibre, motiu de la cita. 
En temps de coronavirus les oca-
sions pinten malament i les ga-
nes de compartir amb la seva 
amiga són irreprimibles. Tenen 
16 anys. Maheen, autora d’Hora 
Mágica, es presenta dient que els 
seus pares es van instal·lar a Bar-
celona dos anys abans que ella 
naixés, i que els quatre –els seus 
pares, ella i el seu únic germà– 
han viscut sempre al Raval. 
«¿¡Un germà!? ¡¡Quina enveja!!», 
la interromp Nosheel, la petita 
de nou. Riuen. 

El conte de Maheen, que in-
clou esclats d’adolescència com 
«ningú a la família anhelava tant 

brillar com jo» o «les coses bo-
nes no sempre ens passen a 
nosaltres», tampoc transcorre  
a cap racó del barri, sinó en  
una platja sense nom. Superar 
aquesta reticència a posar pa-
raules a la seva realitat per part 
d’alguns dels xavals del taller 
va ser un dels primers assump-
tes que van haver d’abordar al 
taller els seus ideòlegs, l’objec-
tiu dels quals era precisament 
«detectar noves veus i mirades 
sobre el territori». 

«Un intrús, un impostor» 
Otero confessa que l’origen va 
ser egoista. «Aquesta ciutat no 
s’està explicant. Es tractava de 
posar bombetes, crear un hiver-
nacle», apunta l’autor de Rayos, 
novel·la que sí que dibuixa el Ra-
val («però et sents un intrús, un 
impostor»). «Neix de la curiositat. 
Volíem llegir sobre aquesta Bar-
celona que ningú està explicant i 
se’ns va acudir anar a provocar. 
Agitar el galliner», afegeix Villa-
lobos, que va migrar a Barcelo-
na des de Mèxic l’any en què van 
néixer Maheen i Nosheel. 

L’operació requeria aliats, 
que van trobar en les professo-
res del Miquel Tarradell i el Milà 
i Fontanals, els dos instituts pú-

33 Les protagonistes  8Maheen (esquerra) i Nosheen comenten la jugada dilluns passat davant l’institut Miquel Tarradell.

MARTÍ FRADERA

«Se’ns va acudir  
anar a l’institut   
a provocar; agitar el 
galliner», assenyala 
Juan Pablo Villalobos

blics del barri, la passió del qual 
pels seus alumnes es fa evident 
en la breu declaració d’amor 
que precedeix cada conte en for-
ma de descripció dels joves. Un 
amor correspost. El primer re-
cord de les dues joves del dia en 
què van anar a La Central a reco-
llir els llibres –el virus va impe-
dir celebrar l’anhelada presen-
tació per Sant Jordi– és l’emoció 
d’Àngela Fernández, la seva pro-
fessora. «Es va emocionar més 
que els meus pares, però és que 
els nostres professors són els 
millors. T’ajuden a ubicar-te. A 
buscar recursos... L’altre dia li 
vaig enviar un correu a l’Àngela 
dient-li que buscava feina per a 
aquest estiu i el va reenviar a tots 
els mestres per si algun s’assa-
bentava d’alguna cosa», explica 
la Nosheel agraïda. La Maheen 
assenteix. Opina exactament 
igual i també busca feina per a 
aquests mesos. Totes dues domi-
nen cinc llengües (català, caste-
llà, anglès, urdú i punjabí). 

Les altres fronteres 
«Només per la imatge dels xavals 
creuant la porta de La Central [on 
es van realitzar les classes] amb 
les motxilles el taller ja ha valgut la 
pena», assegura Otero. Llibreria 
que, malgrat estar a escassos me-
tres de l’institut, cap de les dues 
havia trepitjat abans. «Havia pas-
sat per davant, però em semblava 
un lloc massa car com per entrar», 
afirma sense embuts la Nosheel 
(no és casualitat que la seva esti-
mada mestra la descrigui com a 
«cul d’en Jaumet»). 

Va valer la pena per aquesta 
imatge i per molt més. Malgrat 
que la Nosheel i la Maheen es 
van resistir, altres dels com -
panys no ho van fer i a les pàgi-
nes del llibre sí que apareixen 
tots els escenaris del barri apun-
tats al principi d’aquest text. 
Obre el volum un provocador 
Cambiar no siempre está bien, de 
Mohamed El Yacoubi, l’acció del 
qual passa al carrer de Robadors 
i al protagonista del qual, «si 
passen més de 10 minuts sense 
sentir una sirena, tot se li torna 
estrany». El fil invisible d’Ikra Ma-
jeed –el segon relat de l’antolo-
gia– surt del carrer d’Aurora per 
entrar a Folch i Tor res; i el prota-
gonista felí d’Una de les meves vi-
des de Jane Marie Fernández sí 
que passeja per la rambla del Ra-
val. Els autors tenien llibertat 
per triar la llengua en què escri-
vien i hi ha contes en català i en 
castellà. El llibre es pot trobar 
en la seva recomanable versió fí-
sica a La Central del Raval i des-
carregar-se de forma gratuïta a 
la web de Blackie Books. 

La segona edició del taller es-
taria ja en marxa si no hagués si-
gut per l’aturada mundial a cau-
sa de la Covid-19, que sembla 
guionitzat per la mateixa 
Maheen. El curs que ve. H

«Si passen 10 
minuts sense sentir 
 una sirena, tot  
es torna estrany», 
narra un dels contes
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Les obres esborren el grafiti de La Carboneria

ara fa impossible mantenir la pinta-
da, segons fonts del mateix govern, 
que remarquen, això sí, que a la co-
missió d’art públic es va acordar que 
abans de picar la pintada se’n faria 
un reportatge fotogràfic i que, jun-
tament amb el promotor, s’estudia-
ria incorporar-hi algun element de 
record. Qui sap si una placa. 

“Ho vivim com una gran decep-
ció, com un atac al carisma del 
barri. Al final no quedarà res sin-
gular”, lamenta Caballé, que afe-
geix que “si tant es defensen els 
beneficis del turisme”, la façana 
podia ser fins i tot un nou atractiu 
per a persones amb determinats 
interessos.e

La façana de La Carboneria, a Sant Antoni, sense el grafiti. FERRAN FORNÉ

BARCELONA

De la memòria de l’antic centre so-
cial autogestionat La Carboneria, al 
barri de Sant Antoni de Barcelona, en 
quedava encara la colorista pintada 
que ocupava tota la façana amb glo-
bus i el dibuix d’una bomba Orsini. 
Però aquests dies les obres que estan 
transformant aquest bloc del xamfrà 
dels carrers Urgell i Floridablanca 
–el més antic de la trama Cerdà– en 
una promoció de pisos de luxe ja 
l’han esborrat. L’edifici ha quedat 
despullat. “Ja hem vist que tot era 
només de boca”, lamenta Xavier Ca-
ballé, de Fem Sant Antoni, que recor-
da que el govern d’Ada Colau va dei-
xar clar que el grafiti formava part de 
la memòria social de l’espai i que, per 
tant, l’objectiu era conservar-lo. 

Va ser el 2016 quan es va acordar 
catalogar l’edifici com a patrimoni 
arquitectònic de la ciutat, cosa que 
obligava a mantenir-ne les volume-
tries i a restaurar les façanes origi-
nals. I és aquest últim punt el que 

BARCELONA
MARIA ORTEGA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

98000

16634

Diario

185 CM² - 22%

979 €

15

España

30 Junio, 2020

P.34



32 el Periódico
DIJOUS 

2 DE JULIOL DEL 2020Gran BarcelonaConnexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Coses de la vida GRAN BARCELONA

Adeu a 
una icona 
popular 
Esborrat el mural 
de La Carboneria, 
símbol de l’art 
urbà a BCN 

Després de cinc 
anys buit, l’edifici 
es convertirà  
en pisos de luxe 

HELENA LÓPEZ 
BARCELONA 

S
ense fer gaire soroll i de 
manera gairebé clan-
destina, donada la ra-
resa dels temps que  

corren, Barcelona ha esbor rat 
una de les seves obres d’art urbà 
més icòniques. Rere les bastides 
que cobreixen la façana en obres 
de La Carboneria, un dels pri-
mers edificis de la trama Cerdà, 
a la cantonada entre els carrers 
de Floridablanca i Comte d’Ur-
gell, no queda rastre de l’impo-
nent  mural que havia conver-
tit el cèntric xamfrà en símbol 
del moviment okupa de la ciu-
tat i en icona de l’art urbà. 
Encla vament recollit en totes la 
guies turístiques alternatives de 
la ciutat. Enorme globus ae-
rostàtic que ha deixat de sobre-
volar el barri de Sant Antoni, en 
un nou episodi del tsunami 
 gentrificador que fa anys que 
sacseja el barri.  

La façana de l’edifici està cata-
logada amb un nivell de protec-
ció C –bé d’interès urbanístic–, 
cosa que en prohibeix la demoli-
ció o alteració de la volumetria 
amb remuntes i qualsevol altre 
cos afegit, però aquesta protec-
ció no ha salvat l’icònic mural, 
sinó que l’ha condemnat, segons 
el relat municipal. «La llicència 
atorgada al promotor es va con-
cedir d’acord amb la fitxa del 
catàleg, després d’haver sigut 
analitzada i validada en el marc 
de la Comissió de Manteniment 
i Millora de l’Eixample. Sota 
aquests criteris, l’actuació a la 
façana ha de recuperar els mate-
rials originals de l’edificació per 
preservar la seva essència origi-
nal, i això és incompatible amb 
la continuïtat del mural», apun-
ta una veu municipal. Així es va 

avaluar en la Comissió d’Art Pú-
blic, que va acordar «fer un re-
portatge fotogràfic per tenir-lo 
documentat i estudiar conjun-
tament amb el promotor la in-
corporació d’algun element que 
recordés el grafiti, la memòria 
de l’edifici i la seva vinculació 
amb l’evolució històrica i social 
del barri», diuen per tancar 
l’assumpte des del consistori. 

 
FALTA DE VALENTIA / Xavier Caballé, 
membre de la plataforma veïnal 
Fem Sant Antoni, es mostra en-
tre dolgut i enfadat. «Em sento 
atacat. Ho sento com un atac al 
nostre entorn, al nostre paisatge 
quotidià, a l’art popular als nos-
tres barris, a la nostra ciutat», as-
senyala l’activista veïnal, que de-
nuncia una falta de valentia po-
lítica i insensibilitat cap als ele-
ments de la cultura pop. La fal-
ta de valentia de la qual parla 
Caballé no es refereix només a 
l’últim episodi d’aquesta his -
tòria (la desaparició del mural 
era una cosa que tenia assumida 
que passaria), sinó que ve de 
 bastant enrere. 
 «L’ajuntament ha permès que 
aquest edifici singular, his tòric, 
es converteixi en pisos de luxe 
després de passar anys buit, amb 
la falta d’equipaments que 
arrossega el barri i el poc sòl dis-
ponible», prossegueix Caballé, 
apuntant al problema de fons. 
«L’edifici ha anat canviant de 
mans, de fons d’inversió a fons 
d’inversió, sense que l’ajunta-
ment hagi tingut el valor de 
comprar-lo o expropiar-lo per 
convertir-lo en una escola o un 
institut», conclou el veterà acti-
vista. 

L’edifici, ara en plena trans-
formació, sembla un altre, rere 
les bastides i sense rastre de la 

La façana de La 
Carboneria, amb  
i sense l’impressionant  
mural que la cobria. 

Transformació del paisatge quotidià 
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característica pintada. Feia anys 
que estava buit després del desa-
llotjament definitiu de La Cabo-
neria, el febrer de l’any 2014, 
projecte que el va omplir d’acti-
vitats i vida els anys anteriors (el 
centre social estava en actiu des 
del 2008), i fruit del qual –al-
guns dels seus membres estu-
diaven Belles Arts– va sorgir l’es-
pectacular i mil vegades foto-
grafiat mural avui desaparegut. 
Un mural que va substituir una 
primera obra, també promogu-
da des del centre social i no 
menys vistosa. Un enorme arbre 
blanc les branques nues del 
qual pujaven i abraçaven les di-
ferents finestres, que els veïns 
més antics del lloc també con-
serven en la seva memòria.  

 
MEMÒRIA SOCIAL / A ulls de Caba-
llé, l’absolutament ineficaç cata-
logació de la finca anteriorment 
coneguda com a Casa Tarragó es 
va aprovar al ple municipal del 
juliol del 2016. En aquell mo-
ment, un gairebé acabat d’estre-
nar govern municipal –Ada Co-
lau feia amb prou feines un any 
que era alcaldessa– va assegurar 
que, malgrat que no constava en 
la catalogació, la seva voluntat 
era «promoure que no es retirés 
el mural, ja que forma part de la 
memòria social de l’edifici». En 

aquell moment, els defensors 
de l’obra van posar en dubte 
aquest compromís. El temps els 
ha donat la raó. 
 

DES DEL 1864 / Segons assenyalava 
l’Ajuntament de Barcelona en 
una nota de premsa del juliol 
del 2016 en la qual explicaven 
la  seva protecció, La Carboneria 
va començar a aixecar-se el 
1864, «període de consolidació 
del pla Cerdà, en què van con-
viure dues trames urbanes dife-
rents al  voltant del nucli antic: 
la dels camins de ronda, que ha-
via de  desaparèixer, i la quadrí-
cula de Cerdà, que havia d’ocu-
par el pla de Barcelona».  
 El mateix comunicat muni -
cipal explicava que, des del 
punt de vista compositiu, «es 
tracta d’un exemple típic d’ar-
quitectura de mestre d’obra de 
mitjans del segle XIX, que fuig 
del monumentalisme i es basa 
en plantejaments en què im -
pera la senzillesa, l’ordenació i 
la simetria». H 

L’edifici, a Urgell 
amb Floridablanca, 
 el més antic de 
l’Eixample,  va ser 
un centre social 
okupat referent 

DANNY CAMINAL / JOAN CORTADELLAS 

LLL 

TONI SUST 
BARCELONA 

ELS EFECTES DE LA CRISI DEL CORONAVIRUS 

Ciutat Vella tem  
un col·lapse social 

C
iutat Vella tenia els 
seus problemes i la 
crisi sanitària del co-
ronavirus els ha inten-

sificat. Tant, segons l’opinió d’al-
guns dels seus veïns, que la situa-
ció ha arribat a extrems preocu-
pants que podrien culminar en 
un col·lapse social del districte 
en els pròxims mesos. 

Aquest és en síntesi el crit 
d’alarma que aquests veïns, 
constituïts en una plataforma 
d’entitats, #EmergenciaaCiu-
tatVella, van llançar ahir, quan 
van presentar un manifest ela-
borat per integrants de diversos 
col·lectius. Afirmen que si no hi 
ha una reacció a curt termini i 
un redisseny en els diferents àm-
bits de la vida al districte a llarg 
termini, el futur espanta. 

El text s’inicia advertint que 
la pandèmia ha causat «una es-
pectacular agudització de la po-
bresa estructural i les carències 
socials a tots els barris de Ciutat 
Vella», i remarca que hi ha un 
problema de model en una zona 
sovint descrita com el parc 
temàtic dels visitants: «El col·lap-
se total de l’economia lligada al 

b Una plataforma de 

veïns exigeix a les 

administracions que 

actuïn al districte 

turisme aboca a l’absoluta in-
digència milers de persones». 

El manifest va ser presentat 
per quatre representants de la 
plataforma: Roser Campi, Manel 
Barceló, César Algora i Marcos 
García. Van explicar que di-
marts passat el col·lectiu va cele-
brar una trobada amb tècnics de 
Ciutat Vella a qui van entregar el 
text. Ahir van organitzar una 
concentració a la plaça de Sant 
Jaume. «Això és el principi», va 
afirmar Campi, que es va mos-
trar molt preocupada per com 
viurà Ciutat Vella el seu futur 
immediat: «D’aquí sis mesos la 
situació serà pitjor. Ja veureu 
quan acabin els ertos». 

 
ALIMENTS I SOLIDARITAT / El manifest 
subratlla que ara per ara algunes 
de les dificultats dels veïns es 
veuen pal·liades pel recolzament 
entre ells, per iniciatives «de soli-
daritat ciutadana» que no poden 
durar sempre. Com a exemple, 
van citar la xarxa creada per en-
tregar aliments a famílies. Algo-
ra va xifrar en 700 les persones 
que mengen del que els entrega 
una xarxa que, segons les enti-
tats, ahir va deixar de rebre men-
jar del banc dels aliments, que 

era el seu principal proveïdor. 
El col·lectiu planteja mesures 

a curt i llarg termini. Reclama 
ampliar els serveis d’assistència 
social de l’ajuntament perquè 
assumeixi les actuacions que ara 
depenen del «voluntariat ciu-
tadà». Demanen que les places 
creades per allotjar els sensesos-
tre durant la crisi es consolidin, 
amb almenys una seu a cada ba-
rri de Ciutat Vella. 

 
UNA AJUDA DE 2.000 EUROS / També 
defensen que l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat han 
de pressionar el Govern central 
perquè doni una ajuda en for-
ma de pagament únic per valor 
de 2.000 euros a tota la ciutada-
nia. I a llarg termini, una renda 
bàsica universal sense condi-
cions que permeti «superar l’as-
sistencialisme de la renda míni-
ma». Així mateix, volen punts 
de repartiment d’aliments i que 
s’obrin els patis de les escoles 
perquè tots els nens comptin 
amb activitats d’estiu. 

Entre altres mesures, sol·lici-
ten que no hi hagi més desno -
naments sense garantia de rea-
llotjament, que es regularitzi 
els sense papers, «prou crimi -
nalització» dels sensesostre, 
 «intensificar l’actuació social i 
no la policial». En resum, dema-
nen coses que els partits i les ad-
ministracions han defensat i 
fins i tot pres, però no amb 
l’efecte desitjat. H 

b Demanen un model 

alternatiu al turisme i 

alerten de la pobresa 

que deixa la pandèmia 

33 Concentració de veïns de Ciutat Vella, ahir, a la plaça de Sant Jaume.
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D
ecía Josep Pla que la verdade-

ra historia se halla en los ar-

chivos notariales. En 2002, el 

historiador Albert García Es-

puche rescató la memoria del barrio de 

la Ribera con los legajos del notario Fran-

cesc Lentisclà inspirador de su novela 

«El inventario» (Muchnik Editores). La 

vida convulsa de la Barcelona de la se-

gunda mitad del siglo XVII descrita con 

minuciosidad testamentaria: «Las pla-

zas, calles y tiendas en las que se agitan 

o reposan unos y otros personajes son, 

hasta el último detalle como las que en 

verdad existieron», advertía García Es-

puche.  

Escribano público de Barcelona, Len-

tisclà habitaba un austero cuarto en una 

calle Montcada que hoy asociamos a la 

nobleza. Desde Antoni de Bofarull a Du-

ran i Sanpere el origen de la calle se atri-

buyó erróneamente a Guillem Ramon 

de Montcada en 1148.  

En 1911, el noucentista Ramón Ruca-

bado se «inventaba» el Barrio Gótico: 

«Tal como lo hemos ideado, sería como 

un estuche precioso que custodiaría las 

joyas riquísimas de Barcelona, la Cate-

dral y el Palacio de los Reyes. Todas las 

calles incluidas en el perímetro debe-

rían ser devueltas, no al primitivo esta-

do de la época histórica en que se ter-

minó la edificación de aquellas, sino al 
estilo gótico catalán, intervenido por la 

mano experta y sabia de los mejores ar-

quitectos modernos de Cataluña». Una 

forma de expresar con claridad la ma-

nipulación de la Historia por el catala-

nismo burgués.  

Parque temático 
En ese «precioso» escenario, la calle 

Montcada estaría repleta de opulentos 

mercaderes y aristócratas con lujosos 

palacios. El resultado de la «interven-

ción por mano experta» fue, como se-

ñala García Espuche, «un parque temá-

tico de ‘palacios medievales’ que fun-

ciona muy bien para el consumo de 

observadores ingenuos». En la ideali-

zada Montcada «no existía actividad 

económica, no se abrían tiendas y, por 

tanto, no podían tener cabida estable-

Albert Garcia Espuche culmina su 
historia total de la Ribera con  
«La gent del carrer Montcada»

Historias (verdaderas) 
de la calle Montcada

doscientas páginas hace inventario de 

las casas, la condición social de sus ve-

cinos, sus oficios, las genealogías fami-

liares, los libros, las revueltas y las gue-

rras, los cambios en la propiedad…  

Muerte y peste  
El rigor documental del historiador per-

mite identificar a los vecinos de Mont-

cada que murieron en las epidemias de 

peste. Llama la atención que los más 

pudientes que podían huir de la ciudad 
a sus torres de recreo permanecían en 

sus casas a riesgo de morir…  

En los inventarios post mortem se 

excluían aquellos objetos que podían 

contagiar la pestilencia, como ocurrió 

al fallecimiento en 1530 del mercader 

Jaume Codina, propietario de Casa Dal-

mau: telas y sillería se trasladaron a la 

torre del finado en Horta.  

Y ya que mentamos a la peste, uno 

de los propietarios de la calle Montca-

da, Joan Francesc Rossell, es autor de 

«El verdadero conocimiento de la pes-

te, sus causas, señales y preservación» 

(1632). Más allá de sus méritos científi-

cos, Rossell era conocido en Barcelona 

como «Lo falsari» por haber falsificado 

una patente real para poder ser inscri-

to como «ciudadano honrado».  

Catedrático de Medicina y conseller, 

Rossell fue procesado por «apropia-

ción privada de tejidos y otros géneros 

en perjuicio de la hacienda municipal». 

Ello no impidió su elevación a conse-

ller en cap, síndico del brazo real y cón-

sul en Génova. Y tales honores no evi-

taron que en 1629 volviera a ser proce-

sado por fraudes durante la inspección 

de la epidemia de la peste y cobro de 

honorarios superiores a lo estableci-

do.  

En «La gent del carrer Montcada» 

conoceremos puertas adentro a las 

personas que habitaron las casas Jun-

yent, Dalmases, Taverner, Calveria, Co-

malada, Meca, Amat, Saleta, Brunés… 
Hasta cuarenta. Unas permanecen, 

«maquilladas» por los afeites «góti-

cos»; otras desaparecieron en 1714.  

Propietarios que vieron su hogar 

ocupado por los vencedores; otros, de 

la misma calle, partidarios de Felipe 

V. Como Francesc de Junyent i de Ver-

gós, uno de los fundadores en 1700 de 

la Acadèmia de Desconfiats. El 11 de 

septiembre de 1714, Francesc entró 

en Barcelona junto con su hermano 

Ramon al mando del ejército borbó-

nico. En su casa, «totalmente derrui-

da», se hospedó en 1715 un teniente 

de las reales guardias españolas y lue-

go un mercader…  

Historias verdaderas de la calle 

Montcada. Un banco de datos para 

conocer mejor Barcelona.

cimientos característicos de Barcelona, 

como tabernas o droguerías», objeta el 

historiador.  

Convertir casas menestrales en pa-

lacios ojivales resultaba extraño en «una 

ciudad donde no se hacía ostentación 

excesiva de la riqueza», añade. Palacios 

son el Real, el del Virrey, el del Bisbe… 

Montcada, subraya García Espuche, se 

caracterizaba por la mezcolanza social 

de la que nacían alianzas matrimonia-

les interclasistas y compañías mercan-

tiles. Ricos mercaderes enriquecidos y 

servidores reales, sí; y «velers» «assao-

nadors», sombrereros, laneros… «Algu-

nas de las casas más sobresalientes se 

configuraron durante los siglos XVI y 

XVII por la suma de unidades más pe-

queñas», puntualiza.  

Después de tres décadas volcado en 

la historia total del barrio de la Ribera 

y la guerra de 1714, Garcia Espuche cul-

mina su proyecto con «La gent del ca-

rrer Montcada. Una historia de Barce-

lona segles XIII a XVIII» (Ajuntament 

de Barcelona). En dos volúmenes y mil 

√ 
Interioridades 

Conoceremos puertas 
adentro a las personas que 
habitaron las casas Junyent, 
Dalmases, Taverner, 
Calveria, Comalada... 

Patio de la Casa Dalmases en 1903 

«La calle Montcada, 1957», de Adolf Florensa 
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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Després de l’arribada de les tro-
pes franquistes a Portbou el fe-
brer del 1939, l’alferes de la IVDi-
visió de Navarra, Ernesto Gi-
ménez Caballero, ideòleg del
feixisme espanyol, va publicar un
llibre titulat ¡HayPirineos!.Hiha-
via interès a remarcar que existia
una frontera que aïllava Espanya
de la pèrfida Europa. I n’hi va ha-
ver fins a l’entrada d’Espanya a la
Unió Europea i la posterior des-
aparició de les duanes. Però fins i
tot en anys de guerres i dictadu-
res, el Pirineu no va ser obstacle
insalvable per al pas depersones i
béns; hi va haver trànsit de refu-
giats enun sentit i l’altre, hi vaha-
ver contraban, hi va havermigra-
cions i mil històries pròpies dels
territoris de frontera.
L’historiador i professor de la

Universitat de Girona Josep Cla-
ra ha reunit 70 episodis polítics,
econòmics i religiosos al lllibre
Històries de frontera (Editorial
Gavarres), en què es barregen la
documentacióhistòrica i els testi-
monis orals.Coincideix en la seva
arribada a les llibreries amb Crò-
niques des del centre de l’Univers.
Perseguint fantasmes a Portbou
(Llibres del Segle), del periodista
Ramon Iglesias, que també es
nodreix de relats sobre aquesta
població fronterera de la qual és
originari, i ambApologia de l’Em-
pordà. De Banyuls a les illes For-
migues (Editorial Cal·lígraf), del

periodista i escriptor Xavier Fe-
brés, ambunavisióméspersonal i
actualitzadade les comarquesdel
nord de Catalunya (fa uns anys
Febrés ja va publicar un altre
llibre indispensable: El Pirineu,
frontera i porta de Catalunya).
Dels relats de Josep Clara n’ofe-
rim una selecció que confirma la
sentència delmestre PierreVilar:
“És a les fronteres on s’observa
millor la història delmón”.

La República de Llívia
Acabada la Guerra Civil hi va ha-
ver diverses iniciatives per con-
vertir l’enclavament de Llívia en
territori republicà lliure. Hi va
haver propostes del militant co-
munista Josep Mas Tió i del
pintor FerranCallicó, per atreure
l’atenció internacional, abando-
nades per temor de complica-
cions diplomàtiques amb França.
Però el febrer del 1961 es van des-
encadenar els rumors “d’un cop
per part d’elements exiliats” i hi
va haver moviment de tropes mi-
litars i es va reforçar la presència
de la Guàrdia Civil a Llívia i Puig-
cerdà. No va passar res, perquè
tampoc hi havia previst res, i
l’única víctima va ser el secretari
municipal de Llívia, Francesc
Aleix, que va ser destituït pel
governadorcivilpel seupassatre-
publicà.

Ràdio clandestina a Font-romeu
Durant el franquisme va ser molt
conegudalaRàdioPireinaica(Rà-
dio Espanya Independent), que

ELPIRINEU
La falsa frontera

LA DUANA DEL COLL D’ARES
Aquesta fotografia de Narcís Sans (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, a Girona) és del 1972,

al coll d’Ares, al terme de Camprodon, durant una visita oficial. La presència de militars i policies a la frontera
va ser intensa durant tota la postguerra
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NARCÍS SANS PRATS

va emetre des deMoscou i Buca-
rest entre el 1941 i el 1977, sota
control del Partit Comunista
(Jordi SoléTura, pare de laCons-
titució actual, hi va treballar du-
rantuntemps).Arabé,hivahaver
altres experiències sorgides de
l’oposicióquevanpassarmésdes-
apercebudes. És el cas de la ràdio
clandestina que va emetre a mit-
jans dels anys quaranta des de
Font-romeu, des del domicili de
Constanci Duran, un empresari
de la construcció que s’havia
apropiat d’un aparell transmissor
de l’exèrcit nord-americà al final
de la Segona Guerra Mundial. El
locutor principal era JoanFerrer,
un anarcosindicalista que havia
dirigit SolidaridadObrera i de qui
Baltasar Porcel va publicar la
biografia (La revuelta perma-
nente, 1978). La poca potència de
l’emissoraenvalimitar la influèn-
cia i va posar fi a l’experiència.

Franco a Ripoll i Ribes
Després del final de la Segona
Guerra Mundial l’exèrcit fran-
quista va emprendre la construc-
ció d’una línia de búnquers i nius
de metralladores, una mena de
líniaMaginot queno va servirmai
per a res. El 27 de maig del 1947
Francoes vadesplaçar fins a la co-
llada deToses per veure les obres,
juntament amb l’alt comanda-
ment militar. A l’altura de Ripoll i
Ribes de Freser el Caudillo va ser
victorejat per la població, però
l’endemàlapremsanoenvapoder
dir res perquè els treballs de forti-

ficació eren secrets. Franco es va
mostrardisgustatperquèlesobres
no s’assemblaven al que havia
imaginat. I quan va preguntar al
comandantAramburuTopete,an-
tic componentde laDivisiónAzul,
aquest li vacontestar: “Si volque li
diguilaveritat,amiemsemblauna
trinxera carlina, peròa lo bèstia”.

La desfiguració de Setcases
Setcases era, fins als anys seixan-
ta, un petit poble demuntanya aï-
llat, ancorat en el temps, amb els
seus 190 habitants dedicats a
l’agricultura i el bestiar. Però el
fenomen turístic i de les segones
residències en va començar a
canviar la fisonomia. Tant, que el
1964 una vintena de pintors de
l’escola olotina van fer arribar un
manifest al governador civil, Víc-
tor Hellín Sol, per denunciar que
s’estaven canviant les tradi-
cionals teulades de pissarra per
altres de teules àrabs i que no es
respectaven les alçàries de les ca-
ses.“NoconcebemSetcasesfetun
adefesio, amb la mateixa fisono-
mia que un poble de la plana de
Vic”. El 1976 la revista Presència
també denunciava l’aparició de
torres d’estil suís, revestiments
artificials, ús de pedres d’altres
llocs i la presència de cartells llu-
minosos.
En un altre capítol del llibre

s’esmenten lespintadesa favorde
Jordi Pujol que van aparèixer al
xalet refugid’Ulldeter ia lesmun-
tanyes de Setcases, el 1961, arran
de la seva detenció pels fets del

Palau de la Música Catalana, en
una campanya dirigida per Xa-
vier Polo.

Llibres segrestats
El 25 de març del 1968 dos guàr-
dies civils vanparar enun control
decarreteresa lavoradeFigueres
un Simca 1000 conduït per An-
toni Boadella, a qui acompanyava
XavierRomeu iJosepRafaelCar-
reras de Nadal. A aquest últim li
van trobar amagats a l’abric dotze
exemplars del llibre Une affaire
de l’après-concile. Le Vatican et la
Catalogne, publicacióanònimaen
català i francès contra el nomena-
ment deMarceloGonzález coma
arquebisbe de Barcelona. El ma-
teixCarreras, que va serdetingut,
era l’autor del llibre, juntament
amb Albert Manent, i va ser con-
demnat a un any de presó i a una
multa de 10.000 pessetes per un
delictedepropaganda il·legal, per
bé que finalment va ser indultat.

El mític pont de Colera
El 1878 el tren va arribar fins a
l’estacióinternacionaldePortbou
i va connectar amb França. Poc
abans d’arribar a la frontera es va
haver de construir un pont de 187
metres a la zona de la vall de Co-
lera i es va encarregar a l’empresa
de l’enginyer Gustave Eiffel, fa-
mós per la seva torre de París. El
viaducte va costar 380.000 pes-
setes. Un any abans una forta tra-
montanada va fer caure el tram
metàl·lic que s’estava muntant.
L’obra d’Eiffel no va tenir gaire

L’historiador
gironí JosepClara
revela 70 històries
esdevingudes a
cavall dels límits
entre els estats de
França i Espanya

EPISODIS DE
LA FRONTERA
Exhibició militar al
Centre d’Instrucció
de Reclutes número
9 de Sant Climent
Sescebes, a les

Alberes. A la dreta,
el cotxe de Francis-
co Franco, en visita
d’incògnit, passant
per la carretera de
Ribes a Ripoll el

1947. Havia anat a
visitar els búnquers
de la collada de
Toses que forma-
ven part de l’ano-
menada línia
Gutiérrez a fi

d’evitar invasions.
A sota, dos guàr-
dies civils de patru-
lla per la muntanya
als anys seixanta

EL EPO TATGE

vida perquè el 1916 es va decidir
construir una doble via i es va en-
carregar a LaMaquinista Maríti-
ma i Terrestre, malgrat que habi-
tualment es continua atribuint el
pont a Eiffel. El 1919 la tramun-
tanavatombardiversesunitatsde
tren en aquestmateix viaducte.
Durant la Guerra Civil el pont

va tornar a serprotagonista a cau-
sa dels bombardejos del creuer
Canàries i l’aviació legionària ita-
liana,queelvan intentar fercaure
per tallar la via de subminis-
trament d’armes. No van encer-
tar, però van arrasar un centenar
de cases de pescadors. En la re-
tirada els republicans també van
fer malbé el pont i el trànsit va
quedar parcialment interromput.

Contraban amb sotana
Als territoris de frontera el con-
traban es considera gairebé una
activitat natural. No és estrany
que fins i tot caiguésa laSeud’Ur-
gell un exconseller de la Genera-
litat. Més sorprenent és la impli-
cació de sacerdots, com acredita
JosepClara, que exposa el cas del
mossèndeSantClimentSescebes
(població que allotjava el campa-
ment militar més important a la
zona pirinenca), detingut amb
l’alcaldedel poble i ambuncamió
carregat de mercaderies de con-
traban. D’aquí van sorgir els ver-
sos de Carles Fages de Climent:
“Més salau que Marlon Brando /
el rector de Sant Climent / deia
que feia contrabando /molt cate-
quístic. Amén”.

.

SALVADOR CRESCENTI MIRÓ .
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França va rebutjar el 1941 l’extradició de Ventura Gassol sol·licitada pel Govern franquista

La sentènciaqueva salvar el conseller
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

El 1941, amb França
ocupada pels nazis,
l’administració fran-
quista va demanar al
Govern de Vichy

l’extradició de Ventura Gassol,
que havia estat conseller de Cul-
tura de la Generalitat. Se l’acusa-
vad’haver instigat l’assassinat del
bisbe de BarcelonaManuel Iruri-
ta i d’apropiació de béns. La justí-
cia francesa, tal com expliquen
Manuel Castellet i RosaAnna Fe-
lip amb documentació inèdita al
llibreLa no-extradició deVentura
Gassol (Ed. Base), va denegar
l’extradició perquè considerava
que els delictes no estaven acre-
ditats.
Mentre Manuel Castellet, ex-

president de l’Institut d’Estudis
Catalans, recopilava informació
per a la seva novel·la La mitra de
l’exili, i en concret sobre la relació
entre el cardenal Francesc Vidal i
Barraquer i el polític Ventura
Gassol, va trobar la sentència de
la Cour d’Appel d’Ais de Proven-
ça que rebutjava la petició d’ex-
tradició del govern espanyol. I a
partir d’aquí va començar una in-
vestigació sobre les diferents
temptatives per processar i dete-
nir Ventura Gassol, de qui es de-
manava l’extradició, simultània-
ment a la del també exconseller
Josep Tarradellas. Un any abans
el govern francès ja havia lliurat a
la justícia militar espanyola Lluís
Companys, que seria afusellat a
Montjuïc. I la mateixa sort va te-
nir el dirigent sindicalista Joan
Peiró.
Entre el juliol i l’octubre del

1936, Ventura Gassol (1893-
1980), poeta i diputat d’ERC que
havia tingut un important paper
com a conseller de Cultura en la
protecció del patrimoni català, va
feraprovardecretsdeconfiscació
d’edificis religiosos per evitar-ne
ladestrucció, va traslladar forade
Barcelona l’obra de diversos mu-
seus públics i de col·leccions pri-
vades, i va salvar nombroses vi-
des.Entred’altres vaajudara sor-
tir cap a l’exili l’arquebisbe de
Tarragona Francesc Vidal i Bar-
raquer i l’abat deMontserrat An-
toni Maria Marcet. Precisament
per tot això va ser objecte de per-
secució per part de la FAI i altres
elements radicals que en van for-
çar l’exili el 23 d’octubre del 1936.

Poc després que s’acabés la
Guerra Civil, el Tribunal Regio-
nal de Responsabilitats Políti-
ques va obrir una causa contra
Ventura Gassol. Un informe de la
Guàrdia Civil assenyalava que
obrava “sempre d’una manera
nefasta per a la nació”. Des de
l’AjuntamentdeBarcelona, unal-
tre informe signat per l’alcalde
Miquel Mateu el qualificava de
“dirigent roig-separatista” i “ho-
me covard i propagandista acèr-
rim contra el Gloriós Moviment
Nacional. Gran traïdor a la Pà-
tria”. La Falange l’acusava dema-
çó. La Direcció Superior de Poli-
cia va anarmés enllà i el va acusar
d’haver incitat per ràdio el 19 de
juliol del 1936 a la destrucció de
béns i a l’assassinat del bisbe de
Barcelona, Manuel Irurita. I a
més recollia la “joiosa anècdota”
que quan va haver de fugir preci-
pitadament de Catalunya, quan
va entrar a França va cantar la
primera estrofa de la cançó
L’emigrant. I allà on deia “d’enyo-
rança esmor”havia dit “renoi qui-
na sort”.
Curiosament l’informe sol·lici-

tat al vicari general de la diòcesi,
que signava el canonge Joan Ser-
ra, es va limitar a assenyalar que
“comque es desconeixia el domi-
cili” de l’acusat no havia estat
possible obtenir informes i no es
deia res en relació amb el bisbe
Irurita. També és significatiu que
en un escorcoll policial a la casa
de la dona de Ventura Gassol a
Barcelona, on vivia la seva sogra,
només es van trobar 450 llibres i
un exemplar de l’enciclopèdia
Espasa.
Amb aquest bagatge, el Tribu-

nal vaconsiderarprovatqueVen-
tura Gassol “es va dirigir per rà-
dio per incitar les masses contra
lespersonesd’ordre, entreelles el

bisbe Dr. Irurita, que després va
ser vilment assassinatquanva tri-
omfar momentàniament la turba
vermella” i queuncopaFrançaes
va lucrar com a agent de compres
de material de guerra per al Go-
vern. I per tot això va ser con-
demnat a la inhabilitació absolu-

ta, l’estranyament, les pèrdua de
tots els seusbéns i de lanacionali-
tat.
Uns mesos més tard comença

l’anomenada causa general i
s’amplien les investigacions. El
director general de la Policia afe-
geix al seu informe anterior un

paràgraf significatiu: “És, en su-
ma, l’element en què s’ha intentat
idealitzar el separatisme català”.
S’assenyala, a més, que resideix a
Saint-Raphael, a la Provença. El
21 de gener del 1941 Espanya de-
mana a França l’extradició de di-
versos refugiats republicans, en-
tre ells, i amésdeVenturaGassol,
Josep Tarradellas i Federica
Monseny. Aquest mateix any
França iEspanya signenun acord
secret de cooperació després

d’una trobada de Franco amb Pe-
tain. Espanya acceptarà la torna-
da de refugiats que viu al país veí,
i França es compromet a lliurar
els presos sol·licitats. L’ambaixa-
da espanyola disposa d’un agre-
gat, el policia Pedro Urraca. La
seva tasca és trobar refugiats, i en
el seu historial hi té haver detin-
gut el president Lluís Companys.
A principis d’agost del 1941

Ventura Gassol i Tarradellas són
detinguts i s’estan un mes a la
presód’Ais deProvença. L’acusa-
ció principal és contra Ventura
Gassol, a qui s’acusa de complici-
tat en l’assassinat del bisbe Iruri-
ta. La vista de l’extradició se cele-
bra el 15 de setembre i prèvia-
ment tenen lloc pressions tant a
favor com en contra. Les inter-
vencions per escrit de l’arquebis-
be Vidal i Barraquer i de l’abat
Marcet de Montserrat, com tam-
bé la del Govern deMèxic, posen
França en una situació difícil. Pe-
rò els jutges no van dubtar, ja que
les dues acusacions (complicitat
en l’assassinat i saqueig de di-
ners) no estaven provades i van
emetreundictamendesfavorable
a l’extradició i vanordenar la seva
posada en llibertat. També la de
Tarradellas.
VenturaGassol vaquedar lliure

i va enviar la seva dona i els seus
dos fills aMèxic. Ell, tot i això, no
va obtenir els permisos necessa-
ris i no va ser fins al 20 de novem-
bredel 1942quanvapoderpassar
a Suïssa. Es va allunyar de la polí-
tica i nova tornar aCatalunya fins
al 1977.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

L’exconseller Ventura Gassol a Saint-Rapahel (Provença) el 1942

Més dubtes sobre lamort del bisbe Irurita
Segons laversióoficial, el

bisbedeBarcelonaManuel
Iruritavaserafusellatel3o
el4dedesembredel 1936,al
cementirideMontcada, i està
enterrata lacatedraldeBarce-
lona.Peròsobreel seusuposat
afusellamenthihacertsdub-
tes, jaquenohihatestimonis
directes i sí, encanvi, d’altres
queassegurenqueelgenerdel

1939continuavaviu, jaqueel
vanveuresortintdelbisbat. I
aquestsdubtesexpliquenque
el seuprocésdebeatificació
estiguiparalitzat.Elsdocu-
mentsdelprocésaVentura
Gassolencaracontribueixen
mésa laconfusió.Lapolicia
l’acusava,a l’informeque
acompanyava lapeticiód’ex-
tradicióaFrança,d’haver indu-

ïtel seuassassinatambuna
arengaradiofònica,peròel
tribunal francèsvadirque“el
bisbedeBarcelonaeraviuquan
Gassol se’nvaanardeBarcelo-
na” (vasortirel21d’octubredel
1936). Altreshistoriadorshan
trobatdocumentsquedemos-
trenquedurant laGuerraCivil
hivahavernegociacionsper
aconseguir-ne l’alliberament.

Elsmagistrats
francesos van rebutjar
la implicació de
l’exconseller en la
mort del bisbe Irurita

J. PLAYÀ Barcelona

El Departament de Cultura va
comprar dijous dues taules gòti-
ques, sobre les quals va exercir el
dret de tempteig, per un total de
83.000euros.
La peça més important és una

taula del pintor Lluís Borrassà,
adquiridaper70.000eurosalasa-
ladesubhastesBalclisdeBarcelo-
na.Representa ladecapitaciódels
familiars de sant Hipòlit i proce-

deix del retaule de sant Llorenç,
sant Hipòlit i sant Tomàs d’Aqui-
nodelacapelladeSantLlorençde
la catedral de Barcelona. Serà di-
positada alMuseuNacional d’Art
de Catalunya (MNAC) per com-
plementar la resta de l’obra de
LluísBorrassàprocedentde laca-
tedral.
D’aquestaobradeBorrassàse’n

conserven diversos documents,
entreelsqualselcontracteque in-
forma que va ser encarregada el

1419 pel canonge FerrerDespujol
i que el seu cost era de 85 lliures
barcelonines.
L’altra taula va ser adquirida

per13.000eurosaLaSuiteSubas-
tas - Galeria de Barcelona i repre-
sentaundavallament.S’haatribu-
ït almestre de la predel·la d’Arge-
lers, un artista del Rosselló del
segleXVI.Seràdipositadaalsfons
delMuseud’ArtdeGirona,perre-
forçar el seu discurs sobre la pin-
turadel’èpocadelRenaixement.

LaGeneralitat compra en subhastes
dues taules gòtiques per 83.000 euros

DEPARTAMENT DE CULTURA / ACN

Fragmentde la taulagòticadeLluísBorrassàcompradaperCultura
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MEMÒRIA HISTÒRICA

El llarg viatge dels objectes robats 
als deportats espanyols

divideix en dos àmbits. Un parla de 
set deportats dels quals encara no 
s’han localitzat els familiars. Un 
d’ells és Baldiri Soler Artau. 

Als prestatges dels arxius ale-
manys encara hi ha el rellotge de 
butxaca de Baldiri Soler en què, a 
l’esfera, s’hi pot llegir Massot Gero-
na, i una cadena d’or. A la solapa del 
sobre hi ha una data i un lloc de nai-
xement: Sils, 29 de gener del 1901. 
I un número de presoner: 30.204. 
L’ARA ha investigat una mica més. 
Sabem que Soler Artau va néixer a 
Cassà de la Selva i va ser alcalde de 
Sils (maig del 1938 - gener del 1939) 
per Esquerra Republicana. Els dua-
ners alemanys el van detenir al Vo-
ló el 20 març del 1944, acusat de pas-
sar gent. Va estar al camp de Neuen-
gamme a partir del 24 de maig del 
1944 i va ser alliberat el 2 de maig del 

1945. Va sobreviure i va tenir nets. 
L’última pista apareix al diari fran-
cès L’Indépendant el 1981: és la se-
va necrològica. Allà es destaca que 
té dues filles: Louise Picart (casada: 
per això va adoptar el cognom del 
marit) i Maria Teresa, soltera en 
aquell moment. Malauradament 
encara no hem pogut trobar ni la 
Louise ni la Maria Teresa. 

Encara hi ha menys pistes del 
destí de Vicente Borjabad Alguacil, 
nascut a Matute de Almazán (Sòria) 
el 7 d’octubre del 1888 i alliberat el 
29 d’abril del 1945 del camp de con-
centració de Sandbostel. Tampoc de 
Francisco Navarro Serrano, nascut 
a València el 17 de febrer del 1911, 
deportat a Neuengamme i alliberat 
el 2 de maig del 1945. Tampoc sa-
bem què se’n va fer de Josep Verges 
Font, nascut a Sales de Llierca el 22 

Una mostra explica com pertinences furtades pels nazis han estat retornades 75 anys després

d’abril del 1918 i deportat a Neuen-
gamme. No s’ha trobat cap familiar 
de Francesc Anguila Pascual, nas-
cut a Verges el 8 d’abril del 1887 i 
mort al subcamp de Barkhausen. 

La resistència de la Braulia  
Però hi ha històries que han tingut 
un final millor. Els fills de Braulia 
Cánovas van recuperar els objec-
tes de la seva mare, que el 3 de fe-
brer del 1944 va entrar al camp de 
concentració de Ravensbrück, on 
van morir 92.000 dones. Cánovas, 
que havia sigut secretària de la 
CNT i havia format part de les xar-
xes de la Resistència francesa i bel-
ga, tenia una fortalesa enorme 
perquè no només va sobreviure a Ra-
vensbrück sinó també a Bergen-Bel-
sen, on la van traslladar els últims 
mesos de la guerra. 

Un anell i un rellotge poden rees-
criure el passat familiar. La família 
de Blas Antón sempre havia pensat 
que a la Guerra Civil el seu avi ha-
via lluitat com a voluntari amb el 
bàndol dels rebels –als setze anys 
s’havia afiliat a la Falange–, i esta-
ven convençuts que durant la Sego-
na Guerra Mundial s’havia enrolat a 
la División Azul. Quan els van trucar 
per dir-los que tenien objectes de 
l’avi que estaven guardats als Arxius 
Arolsen - Centre Internacional de 
Persecució Nazi no s’ho podien 
creure. Si el seu avi havia fet costat 
a Franco, ¿com havia anat a parar 
als camp de concentració de Neuen-
gamme i Sandbostel? Les dues ne-
tes de Miquel Obrador no van arri-
bar a conèixer l’avi, tan sols saben 
que va escriure cartes a una nebo-
da fins al 1943. Després va desapa-
rèixer per sempre més. No saben ni 
on ni quan va morir. Van trucar a 
mil i una portes buscant informació 
però no van trobar res. Per això els 
va desconcertar força quan, fa un 
any, les van trucar per dir-los que 
havien trobat la cartera de l’avi amb 
tot de fotografies. 

Blas Antón, nascut a Fuentel-
césped (Burgos) el 1918, i Miquel 
Obrador, nascut a Navàs el 1900, 
formen part de l’exposició Stolen 
memory (La memòria robada), que 
es pot veure als jardins del Palau 
Robert de Barcelona. El 26 de se-
tembre els plafons viatjaran al Mu-
seu Memorial de l’Exili i després a 
Tarragona. La mostra, coorganit-
zada pel Memorial Democràtic, els 
Arxius Arolsen i la Universitat Ro-
vira i Virgili, amb la col·laboració 
del Palau Robert, el Museu Memo-
rial de l’Exili i l’Amical de Ravens-
brück, vol fer visible la feina dels 
Arxius Arolsen, que guarden gaire-
bé 3.000 objectes dels deportats. 
Alhora, vol ajudar a trobar els fami-
liars als quals encara s’han de lliu-
rar aquestes pertinences.   

Sense pistes de set deportats 
Molts d’aquests articles personals 
provenen del camp de concentració 
de Neuengamme i, en segon terme, 
del de Dachau. D’altres pertanyien 
a presoners de la Gestapo d’Ham-
burg, dels camps de concentració de 
Natzweiler i Bergen-Belsen o dels 
camps de trànsit d’Amersfoort i 
Compiègne. L’exposició fa un repàs 
breu de les vides de 15 deportats, i es 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS Desconcert 

Algunes 
famílies no 
sabien que el 
pare o l’avi 
havia estat en 
un camp de 
concentració

01 
01. La neta de Blas Antón 
mostrant l’anell recuperat a 
l’exposició del Palau Robert 
02. La neta de Miquel Obrador 
amb la cartera del seu avi amb 
les fotografies. CRISTINA CALDERER

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

98000

16634

Diario

974 CM² - 116%

5568 €

40-41

España

28 Junio, 2020

P.61



També la filla de Francisco Gon-
zález-Cuadrado, que va ser detin-
gut pels nazis a Besançon el 22 de 
juny del 1940, va poder recuperar 
les fotografies que el seu pare duia 
sempre a sobre. González-Cuadra-
do va ser deportat a Mauthausen el 
gener del 1941. Un any després el 
van traslladar a Dachau, un camp 
que no va abandonar fins al maig 
del 1945. Quan els nazis el van ar-
restar duia un sobre amb tres foto-
grafies. La filla de Ramon Mateu 
també va poder recuperar els dos 
rellotges i la ploma del seu pare. 
 
Una feina detectivesca 
Trobar aquests familiars ha estat 
pràcticament una feina detectives-
ca que va començar fa dos anys l’his-
toriador Antonio Muñoz. Al llarg 
del camí ha anat trobant historia-
dors i periodistes que l’han anat aju-
dant. A vegades el recorregut ha es-
tat llarg perquè les úniques pistes 
eren un sobre, una fotografia, un 
nom de pila... A les netes de Miquel 
Obrador les van trobar a partir del 
nom de l’estudi fotogràfic que va fer 
les fotografies que hi havia a la car-
tera. “Només sabíem que l’avi havia 
marxat sol a França i aquí es va que-
dar l’àvia, sola, amb la seva única fi-
lla, la nostra mare –expliquen les 
netes–. Vam investigar durant dos 
anys, vam escriure moltes cartes i 

02

no vam trobar res”. Les netes de Mi-
quel Obrador recorden que l’àvia ho 
va passar molt malament: “Li van 
fer el pacte de la fam, no li volien do-
nar feina enlloc, la van enviar a la 
més absoluta misèria”. 

La filla de Blas Antón, María Pi-
lar Antón, ha buscat desesperada-
ment més pistes sobre el pare però 
no ha trobat res més. Tan sols, des-
prés de saber que havia estat al 
camp de concentració, van trobar el 
seu nom en unes llistes de represa-
liats de la CNT. Blas Antón va morir 
força jove, als 45 anys, d’una atura-
da cardíaca. “Quan va tornar, els 
franquistes li van oferir feina però 
no va acceptar mai res –recorda la 
María Pilar–. Vivia molt intensa-
ment, era molt sociable, era molt 
alegre i li agradava sortir de nit”. 

Un de cada deu espanyols refu-
giats a França va anar a parar a un 
camp de concentració. El 1942, 
quan la Creu Roja va demanar a He-
inrich Himmler que autoritzés la 
tramesa dels efectes personals dels 
difunts a les famílies que eren a Es-
panya, el ministre s’hi va negar amb 
l’excusa que es tractava de “foteses 
sense valor”. Molts d’aquests ob-
jectes es van perdre per sempre. 
D’altres potser no podran sortir 
mai dels arxius perquè els famili-
ars d’aquests deportats ni tan sols 
coneixen la seva existència.e
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33 Ironia política  8 Els vinyetistes mostraven Franco com un ninot de Hitler.

Avui es compleixen 80 anys  dels assassinats del vinyetista Bluff i de l’editor de la revista 

‘La Traca’  H  Van ser acusats de ridiculitzar  el dictador i dibuixar-lo vestit de dona

I Franco va afusellar la sàtira

TRIST ANIVERSARI D’UN EPISODI DE REPRESSIÓ DEL RÈGIM FRANQUISTA

NACHO HERRERO 
VALÈNCIA

Avui es compleixen 80 anys del 
dia en què un irreverent i com-
promès dibuixant, Carlos Gó-
mez, Bluff, i el seu d’èxit i trans-
gressor editor, Vicent Miquel Car-
celler, van ser assassinats a trets 
per unes vinyetes satíriques. Dis-
fressat de legalitat, aquest crim 
va ocórrer el 28 de juny de 1940 al 
mur de contenció d’Espanya, un mur 
al costat del cementiri de la locali-
tat valenciana de Paterna en el 
qual, des del final de la guerra ci-
vil i fins a 1956, el franquisme va 
afusellar 2.238 persones. 

Va ser el tràgic final dels au-
tors de la revista satírica La Traca 
en mans d’un règim que va arren-
car la seva cruel repressió reta-
llant el riure a trets en una maca-
bra preqüela dels atemptats de 
Charlie Hebdo a París el 2015. Si els 
gihadistes buscaven venjar l’ho-
nor suposadament empastifat de 
Mahoma, el consell de guerra de 
la causa 7470-V es va emparar 
amb el de Franco, l’Espanya na-
cional i l’Església per dictar la se-
va condemna a mort. 

El setmanari havia nascut a 
València el 1884 per riure’s del 
poder polític i del clergue. Va ser 
impulsat per la mà de Car celler. 
Tal va ser l’èxit de La Traca que, 

en la Segona República, va ven-
dre mig milió d’exemplars d’al-
guns dels seus números. Més que 
cap altra revista de l’època. No-
més a Barcelona, per exemple, 
distribuïa habitualment 60.000 
exemplars d’una tirada que su-
perava els 300.000. 

On podia fer mal 

Amb l’esclat de la guerra civil, La 
Traca es va alinear amb fermesa 
amb la República i va obrir a la 
trinxera del paper el seu particu-
lar front de batalla contra tot el 

bàndol franquista. Les armes: 
vehement militància, afilades 
plomes i vinyetes sornegueres. 

La incorporació a la redacció 
dels dibuixants José María Carni-
cero i Bluff va portar al setmanari 
diversos passos més lluny que 
qualsevol dels seus competidors. 
Van caricaturitzar Franco de la 
manera en què li podia fer més 
mal. Li van descobrir al llit amb un 
moro, també ho van imaginar 
 recordant el seu pas pel Marroc 
mentre contem plava un evocador 
carràs de plàtans, vestit de dona o 

33 Humor contra el feixisme  8 Una exposició a València mostra algunes de les àcides vinyetes de ‘La Traca’.

MIGUEL LORENZO

La revista, un èxit 

de vendes  en la 

Segona República, 

es burlava de Hitler 

i del franquisme

com un ninot de Hitler. 
«Sens dubte, ningú va arribar 

més lluny. Fins i tot a Manuel 
Azaña li semblaven excessives. 
Altres revistes s’hi van sumar, 
però la seva duresa i acidesa era 
inigualable. Quan apareixia La 

Traca els generals s’enfurisma-
ven», explica el professor de la 
Universitat de València Fran-
cesc Martínez. 

Paradoxalment, va ser el ma-
teix Govern de la República el 
que va abocar la revista al seu 
tancament el març de 1938. «Les 
autoritats tenien por. Hi havia 
molta acció-reacció i temien que 
hi hagués afusellaments de pre-
sos republicans, així que li van 
anar posant les coses cada ve-
gada més difícils», subratlla. La 
censura governamental i els pro-
blemes en el subministrament 

de paper així que va avançar el 
conflicte i va començar a escasse-
jar tot van eixugar definitiva-
ment les seves plomes. 

Tot just un parell de mesos 
després que acabés la guerra, el 
10 de juny de 1939, la Brigada Po-
lítico Social va ordenar la captu-
ra de Carceller, Gómez i Carnice-
ro i, just un any després, el 10 de 
juny de 1940, se’ls va sentenciar 
per «adhesió a la rebel·lió mili-
tar». La condemna va ser a mort 
per als dos primers i a 30 anys de 
reclusió per a Carnicero, que va 
aconseguir sortir després d’una 
vintena de mesos, però va morir 
a Badalona pocs anys després. 

Per condemnar l’editor es va 
al·legar que La Traca es dedicava 
«de la manera més baixa i grolle-
ra, a insultar les més altes perso-
nalitats representatives de l’Es-
panya nacional, de la dignitat de 
l’Església i dels principis infor-
mants del gloriós moviment sal-
vador de la nostra pàtria». 

Sense delicte de sang 

De Carnicero asseguraven que 
les seves vinyetes vexaven els 
«invictes generals de l’Exèrcit 
espanyol» i de Bluff,que en els 
seus dibuixos «de la més baixa 
moral, es ridiculitzava el Gene-
ralísimo Franco». I ja està. Ni un 
sol tret real més enllà dels de les 
seves intel·ligents plomes. 

«No hi havia per on agafar-ho, 
era gent que s’havia passat la 
guerra en una redacció, no teni-
en res més. No hi ha sang per 
enlloc, eren acusacions de delic-
te de tinta», remarca Martínez. 
Una tinta que, després de ser es-
borrada a consciència durant 
dècades, va començar a conver-
tir-se en llegenda. H

«La sentència  

de mort  no hi havia  

per on agafar-la», 

admet un professor 

universitari
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22 LAVANGUARDIA O P I N I Ó DIMARTS, 30 JUNY 2020

EmmanuelMacron va sor-
tircomlavacunaperfecta
contra tota mena de po-
pulismes adreta i esquer-
ra. Va provocar entusias-

mes. Tots volien ser com el francès,
també aquí. Era impossible resistir-se
al dolç encant d’una política que
encarnava, embolicada en cel·lofana,
una promesa elegant de racionalitat i
equilibri, tot amanit amb la sal de la
transversalitat,superadora–esvadir–
dels partits. Un moviment regenera-
dor, polit. Busqui, compari i si troba
alguna cosa millor, compri-ho. Ara,
Macrons’hafotutunatrompadadeles
quefanèpoca.Elsegontorndelesmu-
nicipals dona uns pèssims resultats al
partit del president, la República en
Marxa(LREM).
La periodista Anne Fulda explica

com actuava el nen prodigi que avui
dorm al palau de l’Elisi quan el va
fitxar David de Rothschild per al seu
banc: “Exerceix el seu encanteri en
tothom i, malgrat algunes travetes i
petites enveges naturals, aconsegueix
aplegar rere seu joves i no tan joves; i
ho fa mostrant-se encantador amb
tothom”. L’encanteri. El tipus enci-
sador.LaRepúblicaque faolordeNe-

nuco. Macron va connectar i va ser
descrit com la gran esperança euro-
pea. A l’hora de la veritat, ha estat la
cancellera Merkel la que ens permet
alimentar esperances assequibles. Pe-
ròMerkel sí que té un partit, unamà-
quinaqueexerceix sobrecadapamde
la nació, amb terminals en fàbriques,
escoles, esglésies i associacions veï-
nals.Unacosaseriosa, vaja.
El no-partit de Macron ens regala

avui una lliçó lluminosa, que en pren-
guin nota els que vulguin estalviar-se
la patacada: la política és gent sobre
el terreny, persistint durant molt de
temps,a lesverdesialesmadures, i fo-
ra dels focus. Les xarxes socials creen
el miratge d’una implantació que, a la
mínimadecanvi, es volatilitza i queda
en res perquè, en realitat, mai no va
transcendir la bombolla autorefe-
rencial.Siunpartitnoaplegapersones
en barris i pobles, picant pedra, som
davant un bluf. Per exemple, Cs a Ca-
talunya.
Nohihamisteris, nohihamiracles.

Hihasuor i trepitjar finsa l’últimracó
de la comarca més recòndita. Sem-
brar. Michael Ignatieff, el canadenc
que va aspirar a primer ministre i va
perdre, ho resumeix d’aquestamane-
ra: “Si internet substitueix la política,
desapareixerà tot contrast amb la
realitat i janohihaurà capocasióper-
què un votant contempli en persona
un polític i prengui la decisió de con-
fiarenellono,decreure’lono”.Elpro-
fessorreblaelclauaixí: “Lapolíticaha
de continuar sent una cosa corpòria
perquè laconfiançaéscorpòria”.

No imiteu
Macron

Francesc-Marc Álvaro

Màrius Serra

EL
RUM-RUM

Dequè serveix
unaestàtua?

Probablement lapitjormanerade
passar a la posteritat sigui dalt
d’un pedestal, fet estàtua de pe-
dra. Aquests dies de fúria anti-
racista hem vist com, als Estats

Units i arreu, la impotènciadelsdesposseïts
s’acarnissavaenlesestàtuesdeprohomsdel
passat (en sentit ampli) amb idees racistes
(ensentit tanamplique fins i totunaestàtua
d’Abraham Lincoln acompanyat d’un es-
clau agemolit n’ha estat objectiu). Fra Ju-
níper Serra no se n’ha deslliurat i els debats
sobre Churchill, Colom et alii provoca un
desconsol que ens fa refugiar en l’escultor
Llimona. Pot semblar que no hi ha res més
inútil queunaestàtua,peròel cert ésqueels
països en van plens i deu formar part dels
somnishumitsdemolts salvapàtries.
A Castellterçol hi ha un cas que em sem-

bla exemplar per demostrar de què ser-
veixen les estàtues. És l’estàtua de marbre
blanc que s’alça al xamfrà dels carrers Cal-
vetiSantRoc,al’entradadelbarridelPedre-
gar, erigida l’any 1919. No és gaire diferent
de les estàtues deprohoma l’ús. S’hi veuun
home elegant, segons els cànons de fa un
segle, amb jaqué i armilla, posat senyorívol i
silueta ventruda, ambunpanxotdeca l’am-

ple treballat a còpiade sobretaules.Duua la
mà dreta el preceptiu bastó i l’esquerra re-
posasobreunamenadepassamansdepedra
amb motius vegetals. Rostre adust, mirada
desafiadora, pòmuls pronunciats, unamica
de sotabarba i unes orelles aerodinàmiques
com les que John Carlin atribueix als mas-

cles alfa quan visita laMoncloa. Tot plegat,
la imatge d’un home benestant, decidit, tal
vegadaunamicaensuperbitper l’èxit.
És la imatge de Cebrià Calvet Jané, àlies

Canuto (1855-1932), que ellmateix es va fer
erigirquantenia64anys justalmargede les
seves terres. Calvet, fill d’un traginer bar-
celoní del qual li prové l’àlies, va fer fortuna
dedicant-se a proveir materials per a la
construcció de la línia de ferrocarril que la
meva famíliadeVilanovaagafavaperanara
Barcelona ivaconstruirdesenesdesegones
residències per a barcelonins a Castell-
terçol.NosépasquèdeviapensarenCanuto
de les ètnies, tot i que m’ho puc imaginar,
però la peculiaritat de la seva estàtua és la
motivació per erigir-la. La gent de Castell-
terçol n’explica la curiosa ubicació (en un
extremdel seu terreny,mirant enfora cap a
cal veí) perquè volia tocar la pera als de La
Violeta, l’hostal veí on hi havia la parada de
les diligències i ara hi ha la de busos de la
Sagalés. En Canuto se les devia tenir amb
ells i vapensar: “Cadamatíquanet llevisem
veuràslacara”.Peraixòserveixunaestàtua.
Els gossos marquen el terreny pixant a les
cantonades. Alguns homes s’hi fan erigir
unaestàtua.

Una de les coses de què ens
priven les nostres actuals
circumstàncies és de la
barra dels bars, aquells
llocs dels quals va dir Gil

de Biedma que constitueixen la forma
més refinada de l’acompanyament, la
d’estar sol entre la gent. Espais públics
però íntims, propicis a la conversa amb
gent imprevista i a aquelles
passions passatgeres que so-
len durar una mica més que
els amors eterns. A Barcelo-
na queden pocs bars memo-
rables, però és qüestió depa-
triotisme vetllar per ells, ja
que per molt que sigui el
nostre interès de conservar
la vida i la salut, convindran
amb mi que tampoc no es
tracta de viure de qualsevol
manera i a segons quin preu.
Això encara més quan molts
no estem per trascolar amb
erasmus a les tavernes irlan-
deses de franquícia, alienes
completament a l’esperit de
Hemingway, Scott Fitzge-
rald, Ava Gardner i altres
dipsòmans de renom.
Per a la bona salut urbana,

cal que resisteixi el Dr. Stra-
vinski, de l’ombrívol carrer
Mirallers, on hi va haver du-
rant dècades El Nus de les canyes amb
l’escuma justa i el got convenientment
glaçat fins que el van rematar les devas-
tadores ràfegues del temps. I el Caribbe-
an Club del carrer de les Sitges –amb un
aire colonial que escauria d’allò més al
Saint Jack interpretat per Ben Gazzara o
al Sydney Greenstreet de Casablanca–, i
quehamantingut el seu reservat encant a
dos passos de la Rambla. O el Boadas que
freqüentava l’estrella indiscutible dels
casinos de Las Vegas, Xavier Cugat. I
més amunt, al carrer Aribau, el Tándem,
íntim i elegant, i l’Ideal de Josep Maria
Gottarda, un clàssic on cada vegada hi va

gent més jove, com l’enginyós i agut Ber-
nat Dedéu, el sarcàstic Sostres i algunes
beutats d’aquelles que fan lamentar l’ine-
xorable pas dels anys. Almateix carrer, el
DryMartini de Javier de las Muelas –in-
clòs a la llista dels deu millors bars del
món amb tot el mereixement–, on cal
prendre aquest còctel perfecte, del qual
un és poc i dos són massa, que funciona
com l’aperitiu inapel·lable i que va ser
definit pel granManuelAlcántara, el cro-
nista de l’edat d’or de la boxa, com “un
ganivet dissolt”. Remuntant, al carrer
Santaló, el Gimlet de disseny atemporal i
un dels llocs mítics de la ciutat perquè
feien fora sense contemplacions Mara-
dona i la seva cohort quan es posaven
impresentables, cosa que passava sovint.
I finalment, al peu del Tibidabo, a la pla-

ça del Doctor Andreu, elMerbeyé, cantat
per Loquillo en aquell poema rodó de
Sabino Méndez, Cadillac solitario. Sense
oblidar, per descomptat, el Belvedere del
passatgeMercader, on un bàrman de lle-
genda, Ginés Pérez, oficia la seva alquí-
mia i subministra, amés, uns cigrons amb
gambes impressionants. És el mateix Gi-
nés que va ser el promotor d’un dels bars
més interessants que va tenir Barcelona,
el Zsa Zsa, un lloc màgic dissenyat per
Dani Freixes amb miralls i llums tem-
poritzades que feien que el local canviés
radicalment d’ambient en funció del que
s’encenia o s’apagava.

Perquè és molt probable que les noves
generacions no sàpiguen ni tan sols que
van existir, però hi va haver una època en
què Barcelona tenia els millors bars del
món, dels que acaparaven premis FAD
de disseny, i que van assolir nivells de
creativitat que van ser exportats fins al
Japó. Em refereixo al Nick Havanna,
amb la seva estètica Blade Runner, el seu
pèndol d’Ingo Maurer, les dues barres
folrades de pell i un terrari amb un pitó,
de nomRita, permés senyals. O al Velvet
del carrer Balmes, d’Alfredo Arribas, que
va seguir amb projectes tan impactants
com el Network Café. O per abreujar el
Zigzag, i el Rothko del carrer Consell de
Cent, amb un mobiliari sobri i elegant
que encara s’exposa al Museu del Dis-
seny. Tots van morir de trista mort i de

molts no resisteix ni tan sols
el record, però formen part
del patrimoni estètic de la
ciutat, i no haurien de caure
en l’oblit.
D’aquests últims, un dels

que aguanten, encara que
sota una nova denominació
(Marlowe), és el Gimlet del
carrerRec, on durant tant de
temps ens va alegrar les nits
Juanra Falces i on res no hi
sobra ni hi falta: elegant i
un puntmalenconiós, alhora
tan modern com el xiulet en
blanc i negre queLaurenBa-
call li demana a Humphrey
Bogart aTenir-ne ono (“Saps
xiular, oi? Ajuntes els llavis i
bufes”). Allà se sent la pre-
sència de Marlowe, prenent
aquest còctel de mitja tarda
en homenatge a la seva per-
duda amistat d’El llarg adeu,
i tot al bar suggereix que has

entrat a habitar un quadre d’Edward
Hopper. La sobrietat de novel·la negra
del Gimlet fa que el ciutadà més conven-
cional se senti un paio interessant i una
mica perillós. D’aquells que es gasten la
pasta en absurds abrics de visó per a
dones malvades, i que només triomfen si
paguen un preu horrible que ho conver-
teix tot en va. No sé comho veuen vostès,
però penso que no ens podem permetre
perdre ni un bar més, sota pena de tor-
nar-nos com aquells individus que ens
governen i diuen que adoren Barcelona,
però l’acaben tractant comTrump tracta
Detroit.

PhilipMarlowealBorn
Xavier Melero

ARXIU

Hi va haver una època en
què Barcelona tenia els

millors bars del món, dels
de premi FAD de disseny

Si un partit no aplega
persones en barris i
pobles, picant pedra,
somdavant un bluf
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El govern dels Estats Units crea una força especial per protegir
els monuments que simbolitzen l’esclavitud i la repressió

Les estàtues
del bé i delmal

FRANCESC PEIRÓN
Nova York. Corresponsal

H
i ha estàtues i es-
tàtues. No és l’ho-
ra del judici final
per a totes elles.
A una de les pa-

relles de lleons més famosa que
existeix, els dos exemplars que
custodien la biblioteca pública de
la Cinquena Avinguda de Man-
hattan, els cauen felicitacions. En
aquesta èpocade coronavirus i de
solidaritat amb els altres, s’han
posat lamàscaraperdonar exem-
ple als vianants.
Pel mateix, també rep congra-

tulacions Eleanor Roosevelt, qui
va ser esposa del president
Franklin Delano Roosevelt. La
seva elegant figura metàl·lica a
l’Upper West Side llueix la màs-
cara, que es va canviant segons
les dates. Fa uns dies lluïa la de
l’arc de Sant Martí del poder gai.
“Aquest és el recordatori que us
poseu la màscara. Sisplau, no us
emporteu la meva”, diu la nota a
mà firmada amb les inicials ER.
Però no totes aquestes figures

que parlen sense parlar es troben
tan en sintonia amb aquests
temps. Hi ha estàtues del bé i del
mal.

A l’eqüestre i gegantíTheodore
Roosevelt, que va precedir en la
presidència el cosí llunyà que es
va casar amb Eleanor, l’han con-
demnat a l’ostracisme.El trauran,
amb els seus dos submisos acom-
panyants (unafroamericà iunna-
diu), de l’escalinata d’accés al
Museu d’Historial Natural, mal-

l’últim monument dels sudistes
que perd el seu pedestal en
aquesta venjança nacional.
“Va caure el mur de Berlin i

també va caure el sistema”, va
afirmar durant el descavalca-
ment l’alcalde demòcrata Levar
Stoney, afroamericà de 39 anys.
“Ara, per a nosaltres, com a líders
electes, i amb la nostra comuni-
tat, hem de desenvolupar la feina
d’erradicar el racisme sistèmic
que trobem en tot el que fem”, va
assenyalar.
Les sevesparaules sónel revers

del que difon el presidentDonald
Trump, que, tuit a tuit, sembla
més preocupat per les relíquies
dels símbols del passat que per la
realitat demolts ciutadans, en es-
pecial, tots els que no el voten.
Aquesta setmana,unperiodista

va formular aquesta pregunta a la
sala de premsa de la Casa Blanca:
“Creu el president Trump que va
ser una cosa bona que el sud
perdés la guerra civil?”. Kayleigh
McEnany, la portaveu, va res-
pondre: “La teva pregunta és ab-
solutament absurda, ell està molt
orgullós dels Estats Units d’Amè-
rica”. Aquesta qüestió no fa, però,
més que reflectir un estat d’opi-
nió molt estès.
Encara no es coneix cap inicia-

tiva seriosa de Trump per com-
batre el racisme. Tot i això, el de-
partament de Seguretat Nacional
va anunciar dimecres una nova
força policial que se centrarà en
“la protecció de memorials està-
tues i monuments”. Segons el
ChadWolf, secretari interí de Se-
guretat, el departament respon a
la petició del president en la seva
petició de sol·licitar les forces de
seguretat “la proteccióde lesnos-
tres fites històriques”.
L’anomenada força de protec-

ció de “les comunitats america-
nes” disposade capacitat per des-
plegar efectius en cas de poten-
cials moviments d’agitació, tasca
que realitzarà en cooperació amb
el departament de Justícia i el
d’Interior.
El posicionament de Trump

queda clar, amés, en la seva ame-
naça amb el veto a una proposta
dels dos partits, impulsada pel
Pentàgon, per canviar el nom de
les bases militars que reten ho-
menatge als confederats. Legis-
ladors republicans apressen el
president a acceptar aquesta
iniciativa de consens. El man-
datari té altres preocupacions. Al
seu tuit va arremetre contra
l’Ajuntament de Nova York per
permetre que enfront de la seva
torre de la Cinquena Avinguda es
pinti un mural en homenatge a
Black LivesMatter. Per a Trump,
“és un símbol d’odi”.

DP / EP

Fent caure l’estàtua d’unmonument confederat diumenge passat a Nova York

Biden culpaTrump
de la restriccions
a l’entrada a laUE

febrer era del 3,5%) i que aquesta
és la part més fàcil de la recu-
peració, sinó que es va oblidar
totalment de l’increment de ca-
sos i de la marxa enrere en tots
aquells estats afectats. Res dels
52.000 nous afectats.
Al contrari, Trump va insistir

que el virus està de capa caiguda
i que Estats Units ho ha fet molt
millor que la Xina o Europa i que
està sota control.
Trump va proclamar victòria.

Feia només un parell de dies que
el doctor Anthony Fauci, un dels
principals responsables sanita-
ris, va llançar l’avís al Senat que
no el sorprendrà si els contagis

pugen fins als 100.000 diaris.
“Anem en la direcció incorrec-
ta”, va remarcar. “Tot el país està
en risc”, va dir. “Negar la realitat
no derrotarà a la realitat. Trump
ha viscut en la negació i ha negat
la ciència des del primer dia”, va
subratllar el governador deNova
York, Andrew Cuomo.
“La realitat guanya i la realitat

guanyarà i ara el país està patint
per culpa del president”, va rei-
terar a l’anunciar aquest dime-
cres que laGranPomanoperme-
trà la reobertura del servei inte-
rior en bars i restaurants dilluns
vinent a la vista del que està suc-
ceint a Texas, Arizona, Florida o
Califòrnia, quatre dels estatsmés
castigats pel rebrot.

Seguint el camí de Texas, Ari-
zona o Florida, el governador ca-
lifornià Gavin Newson va orde-
nar el tancament de l’interior de
bars i restaurants de 19 comtats.
Això suposa el 70%de l’estatmés
poblat dels EUA.
Tant Trump com Pence al·le-

guen que ha caigut l’índex de
mortalitat. Fauci va recordar que
aquest resultat sol venir després

dels increments de casos. Altres
experts van assenyalar que això
s’explica pel fet que ha millorat
el tractament mèdic i també per-
què les persones grans són més
curoses, però que es pot estar a
punt d’un increment.
El president no va dir res que

Europa tanqui les fronteres als
nord-americans, un altre afront a
l’orgull nacional. “Trump no ha
fet la part bàsica de la seva feina
–va afirmar el seu rival, Joe Bi-
den– i la restricció de viatjar té
conseqüències en la nostra rela-
ció amb el món, la relació perso-
nal, econòmica, cultura i també
des d’un punt de vista estratè-
gic”. Biden va recordar: “Som els
primers en infeccions i morts”.

Una superpotència en hores baixes

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

grat les peregrinacions en defen-
sa seva que realitzen ciutadans
blancs,molts abillats ambgorres i
cartells trumpistes.
Els Estats Units viuen una ca-

tarsi nacional des del passat 25 de
maig, des que el genoll del policia
blanc Derek Chauvin va deixar
sense alè sobre l’asfalt de Min-
neapolis el negre George Floyd,
que va morir suplicant en va “no
puc respirar”.
Aquesta mort ha provocat una

agitació als carrers contra la bru-
talitat policial amb els negres i en
la lluita per la igualtat i un siste-
ma judicial sense els prejudicis
pel color de la pell.
El focus, tot i això, s’ha estès a

les estàtues que per a molts re-
presenten l’esclavitud i la repres-
sió. A Mississipi han aprovat
aquesta setmana esborrar de la
seva bandera els símbols confe-
derats. A Richmond, la capital de
Virgínia, aquest dimecres van
treure l’estàtua de general Stone-
wall Jackson, convertint-se en

PARLA DE VICTÒRIA

Elpresidentdiuqueel
virus vademal borràs i
queell hoha fetmillor
que laXinaoEuropa

Richmonddescavalca
sensehonorselgeneral
confederatStonewall
Jackson,unde
elsúltimscaiguts

Trumpqualificade
“símbold’odi”elmural
deBlackLivesMatter
previstdavant laseva
torredeManhattan
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xen quan recorden l’ocorregut
–perquè ho van viure en primera
personaobéperquèvansentirl’im-
pactant relatdurantanys–.
Aquell dia l’avió es va enlairar de

Manchesteralesquatredelatardai
havia d’aterrar a Barcelona al cap
de tres hores. Després, els turistes
anglesos anirien als seus hotels a la
Costa Brava. Quan el pilot estava
sobrevolantelMontsenyesvapen-
sar que era sobre Sabadell i va avi-
sar la torre de control del Prat de la
seva posició. En aquell moment
–no hi havia la tecnologia GPS– va
coincidir que des de la torre es va
veureunpuntsobreSabadellilivan
indicar que podia començar lama-
niobra de descens. Lamentable-
ment, però, l’avió estava volant a
410km/hora i a 1.100metresd’alti-
tudperdamuntd’unMontsenyco-
bertperlaboira. Quanvadescendir

va xocar contra les Agudes (1.706
metres d’altitud) i es va desinte-
grar. No hi va haver supervivents i
la majoria dels cossos van quedar
desmembrats,penjantdelsarbres.
“Una imatge dantesca”. Així ho

recordaÀngelRabat, de gairebé90
anys, veí de Viladrau. Va ser el pri-
merapujar fins al llocde l’accident
l’endemà,enunparatgeboscós,per
sota de la carretera de SantMarçal
a Santa Fe. “Jo vaig veure aquell
avió volarmolt baixdivendres a les
7de la tarda, però comquenoes va
sentir cap terrabastall vaig pensar
que havia remuntat el vol. L’ende-
mà les notícies van informar que
havia desaparegut un avió, o sigui
que vaig pensar que era aquest.
Amb l’alcaldeRamónArxé i quatre
personesmés de Viladrau ens vam
traslladar a buscar-lo”, detalla.
“Ensvamseparar ihivaigarribarel
primer. En vaig veure les rodes i,
després, tota la resta. Vaig estar 20

minuts sol i va ser molt impactant.
Nohihavianiunapersonasencera.
Tan sols el cos d’una nena. Tot en
silenci. Hi havia caps, membres i
vísceres penjant pels arbres.Noho
he pogut oblidar. No sé comno em
vaig desmaiar”, recorda. Al cap de
poca estona va cridar i va sentir els
trets a l’aire acordats per un Guàr-
diaCivil per avisar els altres. Rabat
nohatornatallloc,onl’Ajuntament
d’Arbúcies va instal·lar unmonòlit
en record dels morts. “Ni tampoc
hepujataunavió,desd’aleshores”.
Aquell4de juliolequipsd’agents

i voluntaris van treballar en el que
avui coneixem com a zona zero.
Ara bé, tot va sermés rudimentari,
perquè, segons recorden diversos
veïns, la zona“esvaomplirdecuri-
osos vinguts dels pobles propers, i
fins i tot deBarcelona, perxafarde-
jar”.Ambbossesdeplàsticvananar
carregant les restes humanes i les
autoritats van acordar enterrar les
víctimes –en lloc de repatriar-les–
en una fossa comuna al cementiri
d’Arbúcies,acausadelpèssimestat
en què van quedar els cossos. I a la
dificultat de trobar 112 caixes de
zinc, el material del qual havien
d’estar fets per llei els fèretres per
anarenavió. Avui,a les13.30hores,
l’Ajuntament homenatjarà les víc-
times davant una gran creu de pe-
dra quepresideix la tombadels an-
glesos.

El 3 de juliol del 1970 un centenar de passatgers vanmorir després
que l’avió en què anaven s’estavellés contra la muntanya de les Agudes

La tragèdiaaèriadelMontseny

PALOMA ARENÓS
Arbúcies

Cinquanta anys més tard
de la pitjor tragèdia aèria
viscudaaCatalunya, avui
tornaaserdivendres3de

juliol. Com aquell divendres 3 de
julioldel1970enquè105passatgers
procedents de Manchester i les 7
persones de la tripulació de l’avió
Comet 4, de la companyia anglesa
Dan Air, poc es podien imaginar
que, en comptes de les seves anhe-
ladesvacancesaCalelladePalafru-
gell, moririen aquella tarda, des-
prés que la seva aeronau s’estave-
llés contra les Agudes, al parc del
Montseny. Mig segle després de
l’horror que es va viure a lamunta-
nya, els veïns d’Arbúcies, on per-
tany les Agudes, o altres municipis
com Viladrau, encara s’estremei-

EFEMÈRIDES

CARLOS PÉREZ DE ROZAS

Restes de l’avió accidentat a les Agudes en què viatjavenmés d’un centenar de passatgers procedents deManchester

WIKIMEDIA COMMONS

L’Ajuntamentd’Arbúcieshivadedicarunmonòlit faunsquantsanys

Àngel Rabat, que
ara té gairebé 90 anys,
recorda que va ser
el primer d’arribar
al lloc de l’accident

BATEC CIUTADÀ

TORTOSA Un ciclista de
19 anys va morir dimecres a la
nit després que el conductor
d’un cotxe que conduïa sota
els efectes de l’alcohol l’atro-
pellés frontalment a la T-301 a
Tortosa. ElsMossos d’Esqua-
dra van rebre l’avís a les
22.28 h i van detenir el con-
ductor per homicidi per
imprudència greu i per
conduir sota els efectes de
l’alcohol. / Europa Press

Mor un ciclista
atropellat per un
conductor begut

ElsMossos
investiguen
unamort violenta
SANTA COLOMA DE G. Els
Mossos investiguen la mort
d’un home la matinada de
dimecres a dijous a Santa
Coloma de Gramenet. L’home
hauria mort després de resul-
tar greument ferit en una
agressió. Els agents policials
van rebre l’avís, poc després
de la mitjanit, que dues perso-
nes havien resultat ferides
després d’un atac al centre de
la ciutat. / Efe

ElGovern impulsa
a l’Ebre la primera
zona rural amb 5G

BarcelonaGlobal obre un programa
per preparar els líders d’aquí 20 anys

MÓRA LA NOVA La Ribera
d’Ebre tindrà el primer banc
de proves del 5G en una zona
rural catalana. La nova tecno-
logia mòbil vol eliminar la
fractura digital i fer front a la
despoblació. Amb una inversió
de més de dos milions d’euros
(2020-2023), el pla està im-
pulsat pel Govern amb el su-
port del MobileWorld Capital
Barcelona i la Fundació
i2CAT. /Esteve Giralt

BARCELONA BarcelonaGlobal
haposat enmarxa laprimera
ediciódelprogramaBarcelona
2040,quecomptaamb25 joves i
té comaobjectiu formar i con-
nectar el talent jove, donara
conèixerBarcelonadesde tots
els seusàmbits i desenvolupar
propostesde futur.Hipartici-
pen, entred’altres, elBarcelona
TechCity, laFira, elLiceu,Hut-
chinsonPorts, Imagine, ISGlo-
bal,Nike,McCann,PRBB,Puig,
hospitalVall d’Hebron iT-Sys-
tems.Elprograma,del junyal

febrer, esdirigeixa jovesde26a
35anys, actiusprofessionalment
i ambexperiènciademésdecinc
anys i interès i compromís amb
el futurde la ciutat.Volpreparar
elsprofessionalsque lideraran
les empresesd’aquí20anys.La
segonaedició (Barcelona2041)
començaràaldesembre.La
iniciativa esdesenvolupaen14
sessionsenquèelsparticipants
descobriran la ciutat a travésde
visites aempreses i institucions
clau i converses ambels seus
protagonistes. /Redacció
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La policia polaca que facilit6 la Shoah
Tras una dGcada de investigaci6n, el historiador Jan Grabowski publica un ensayo con pruebas
de la colaboraci6n de los cuerpos de seguridad locales en la persecuci6n y el asesinato de judios

GUILLERM0 ALTARES. Madrid
Uno de los filtimos tabfies de la
Segunda Guerra Mundial sigue
siendo la participaci6n de ciuda-
danos y cuerpos de seguridad lo-
cales de los paises ocupados por
los nazis en la persecuci6n, de-
portaci6n y asesinato masivo de
judios. El Holocausto no se po-
dria explicar sin la colaboraci6n
local y, sin embargo, es un tema
sobre el que queda mucho por
estudiar porque choca con el rela-
to oficial de numerosos estados y
pesa sobre El todavia un muro de
silencio. Algunos paises, como
Francia u Holanda, 1o hart solu-
cionado; en otros sigue siendo
pendiente. La fil6sofa hfingara
Agnes Heller, superviviente del
gueto de Budapest, expres6 asi
en una entrevista el papel local
en el exterminio: "Adolf Eich-
mann vino aqui con 300 perso-
nas. Los nazis no pudieron matar
a 500.000 ciudadanos sin la ayu-
da de los hfingaros. Hubo una
complicidad enorme".

Polonia es tal vez el pals don-
de este tema es mils complejo y
levanta mayores ampollas, por-
que ademfis el Gobierno ultracon-
servador ha convertido la inocen-
cia de los polacos en el Holocaus-
to en un asunto de Estado. Sin
embargo, el historiador Jan Gra-
bowski, profesor de la Universi-
dad de Ottawa y uno de los gran-
des investigadores de 1o que ocu-
rri6 en Polonia durante la Segun-
da Guerra Mundial, acaba de pu-
blicar un libro que agrieta la na-
rrativa gubernamental sobre la
colaboraci6n institucional polaca
en la persecuci6n de judios. Su
libro Na Posterunku. Udzia ? pols-
kiej policji granatowej i kryminal-
nej w zagladzie Zyd6w (traduci-
ble como "De servicio. El papel
de la Policia Azul y Criminal pola-
ca en el Holocausto"), que se edi-
tarl a final de afio en ingles, es el
fruto de diez afios de investiga-
ci6n, con el estudio de miles de
documentos. Presenta pruebas
contundentes de la colaboraci6n
de los cuerpos policiales polacos
en Holocausto. En algunos casos,
se trata ademls de personas que
participaron en la resistencia
contra los nazis, pero tambiEn en
matanzas de judios.

"Una cosa que me choc6 mu-
cho es que numerosos policias
participaron en la resistencia
contra los nazis y, al mismo tiem-
po, fueron asesinos de masas de
]udios", explica en una conversa-
ci6n par videoconferencia desde
Berlin. Grabowski, de 57 afios, es
el autor de un ensayo anterior,
Caza de judfos: traici6n y muerte
en la Polonia ocupada por los na-
zis, queen 2013 gan6 el premio
internacional de investigaci6n
del Yad Vashem y que le convir-
ti6 en una bestia negra del Go-
bierno de Varsovia par la reper-
cusi6n internacional que alcanza-
ran sus revelaciones. "Es uno de
los asuntos que aparecen en este
libro que contradicen la narrati-
va oficial del Gobierno", prosi-
gue. Grabowski se enfrenta a dos
procesos impulsados par una or-

Un soldado alem~n y un policia polaco vigilan el acceso al gueto de Varsovia en 1941, en una imagen cedida

ra reconocia su existencia como
pals y asesin6 y persigui6 a mi-
llones de polacos, no solo judios.
En Polonia, instal6 campos de
exterminio como Auschwitz-Bir-
kenau, en los que los polacos no
tuvieron nada que vet. Pero 1o
que ha descubierto Grabowski
es que las fuerzas de seguridad,
la llamada Policia Azul y la Poli-
cia Criminal, tuvieron una parti-
cipaci6n en la Shoah: hubo una
colaboraci6n administrativa.

ganizaci6n cercana al Ejecutivo
de Varsovia par sus investigacio-
nes sobre el antisemitismo en Po-
Ionia durante el conflicto.

Este nuevo libro, ademls, le
ha provocado a Grabowski criti-
cas de medios cercanos al Go-
bierno de Ley y Justicia. Polo-
nia, a diferencia de otros paises
ocupados, no tuvo un Gobierno
colaboracionista, sino uno en el

La experiencia
familiar
en la Varsovia
de 1943

Nacido en Polonia en una
familia de judios supervivien-
tcs dcl Holocausto, Jan Gra-
bowski sc exili6 en Canadl en
1988, cuando la dictadura
polaca se tambaleaba y des-
puEs de haber colaborado en
el movimiento Solidaridad. Ha
desarrollado su carrera acadE-
mica en Ottawa, aunque nun-
ca ha perdido el vinculo con
Polonia: es cofundador del
Centro Polaco de Invesfigacio-
nes del Holocausto.

exilio que desde Londres luch6
contra los nazis. Fue el primer
pals invadido por los alemanes y
soviEticos al principio de la Se-
gunda Guerra Mundial: una par-
te qued6 anexionada al Tercer
Reich, otra qued6 en manos de
la URSS de Stalin y otra fue so-
metida a un salvaje regimen de
ocupaci6n nazi, el llamado Go-
bierno General. Hitler ni siquie-

Conoce bien el papel de la
policia polaca en la persecu-
ci6n de judios, porque en
1943 su familia fue detenida
pot la Policia Criminal pola-
ca y llevada al cuartel de la
Gestapo en Varsovia. Para un
judio, la posibilidad de salir
de ahi hacia cualquier otto
destino que no fuese la muer-
te era minima.

Sin embargo, su abuelo
habia combatido en la Prime-
ra Guerra Mundial en el
ejErcito austrohtingaro y uno
de los policias alemanes con
los que se encontr6 habia
sido su compafiero. "Le dio
su tarjeta y le dijo que le
telefonease siempre que
estuviese en peligro. Y 1o hizo
tres veces. AI final 1o mils
importante era la suerte".

Archivos destruidos
%Por quE nadie estudi6 antes el
papel de la Policia Azul? Es inex-
plicable", apunta Grabowski. "He
pasado los filtimos diez arias mi-
rando toda la documentaci6n po-
sible, 1o que no es flcil porque
destruyeron todos los archivos
que pudieron cuando se retira-
ron los alemanes. Estamos ha-
blando de una fuerza de 18.000
personas, en su mayoria policias
de carrera anteriores a la guerra.
Los alemanes trataron de utilizar
a la poblaci6n local y las institu-
clones tanto como fuese posible.
Hicieron 1o mismo en Francia, en
Holanda... Aqui crearon esta fuer-
za de policia. Lo que era descono-
cido era la dimensi6n en la que
los alemanes utilizaron a esta po-
licia polaca para su politica con-
tra los judios’.

La investigaci6n de Grabows-
ki se centra en la Polonia rural,
en el mundo de shtetl, las aldeas
judlas. "Muchas veces la Policia
Azul era la finica fuerza del or-
den, porque los alemanes no esta-
ban presentes", sefiala este inves-
tigador. La mayoria de los guetos
en los que fueron recluidos los ju-
dios polacos no tertian muros, ape-
has unas alambradas. La forma
de control era social y los policias,
no los alemanes, se ocupaban de
la vigilanci~ Conocian a los ju-
dlos, eran sus vecinos. "Tanemos
decenas de ejemplos de policia po-
lacos matando a sus compafieros
de clase, a sus vecinos, a gente
que conocian de toda la vida’.

por Jan Grabowski (abajo). / u o

Una vez liquidados los guetos,
a partir de 1942, muchos judios
fueron enviados alas cfimaras de
gas de los campos de exterminio
de la llamada operaci6n Rein-
hard o a Auschwitz-Birkenau. Pe-
ro algunos se escaparon y se dilu-
yeron entre sus vecinos polacos.
Ahi la Policia Azul tuvo un papel
determinante. "Los alemanes no
tenian forma de localizar a los ju-
dios desaparecidos una vez que
se mezclaban con la poblaci6n
normal. La Policia Azul era funda-
mental. Sabian muy bien quiEnes
eran judios porque eran miem-
bros de la comunidad. En 1942,
empezaron ademfis a matar a ju-
dios sin decirselo a los alemanes.
Una de las razones era la avaricia,
porque se quedaban con sus pro-
piedades y no tenian que rendir
cuentas a los alemanes".

Grabowski encontr6 numero-
sos expedientes de policias que
participaron en asesinatos masi-
vos de judios y que, a la vez, fue-
ron heroes de la resistencia con-
tra los nazis. Uno de los elias fue
Wladyslaw Kr61ik, "un humilde
sargento en el este de Polonia,
queen 1942 era un policia nor-
mal y en 1943 es un asesino de
judios", sefiala el historiador. "Par
ejemplo, se enter6 par sus infor-
madores del escondite de varios
judios. Fue alli, los encontr6, los
sac6 a la calle y rio que eran sus
vecinos. Uno de los testigos pola-
cos explic6 que incluso les llam6
pot su nombre. Y Kr61ik y sus cole-
gas les mataron en las afueras del
pueblo. En otros documentos, des-
cubri que Kr61ik era un hEroe de
la resistencia y aOn hoy es venera-
do par los historiadores locales.
Hay muchos casos parecidos".

Grabowski fue criticado pot el
Gobierno de Ley y Justicia par-
queen su anterior ensayo apunta-
ba que 200.000 judios fueron ase-
sinados par polacos durante el
conflicto. Sin embargo, esta nue-
va investigaci6n le hace replan-
tearse la cifra. Ahora cree que es
muy conservadora.
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“Violència i crueltat” al Congo
El rei dels belgues lamenta per primera vegada els abusos comesos a l’antiga colònia

JAUMEMASDEU
Brussel·les. Corresponsal

Quanun30de juny de fa
60anys, el reiBalduí es
va desplaçar al Congo
per al que ell interpre-
tava com una graciosa
cessió de la indepen-

dència a aquesta colònia, va topar
amb un discurs agressiu de Patrice
Lumumba en el qual va denunciar
amb duresa el colonialisme. Allò
gairebé provoca un incident diplo-
màtic. Durant dècades, molts bel-
gues i per descomptat els seus reis
van continuar creient que aquella
“missió civilitzadora” amb què es
justificava la dominació del Congo
teniaalgunacosadereal.
Han hagut de passar sis dècades

perquè un successor de Balduí a la
corona lamenti públicament els ac-
tes de violència i patiments infligits
alCongo iencaraquehohafet, com
correspon, amb llenguatge diplo-
màtic,haestatbastantclar.
Va passar ahir, precisament en

l’aniversaride la independènciadel
Congo, quan el rei Felip va enviar
unacartaalpresidentdelaRepúbli-
ca Democràtica del Congo, Felix
Tshisekedi, en la qual reconeix la
crueltatdel seuantecessor ide l’Es-
tat belga. “En l’època de l’Estat in-
dependent del Congo [propietat
personal de Leopold II] es van co-
metre actes de violència i crueltat
que pesen encara sobre la nostra
memòria col·lectiva. El període co-
lonial que va seguir va provocar
igualment patiments i humilia-
cions. Vull expressar les meves la-
mentacions més profundes per
aquestes ferides del passat, el dolor
de les quals es revifa per les discri-
minacions encara avui massa pre-
sentsenlesnostressocietats”,vaes-
criure el rei en un primer reconei-
xement públic dels excessos allà
comesos.
Elpassatcolonialcostadepair.El

pas del temps hi ajuda, la pressió
ciutadana hi empeny i, al final, es

fan algunspassos. A la seva carta, el
rei dels belgues lamenta pública-
mentelsactesdeviolènciaielspati-
ments infligits al Congo primer pel
seu antecessor, el rei Leopold II,
queelvatenircomapropietatparti-
cular que no va trepitjar mai però
que va explotar sense pietat, i des-
prés per l’Estat belga. I la primera
ministra, Sohpie Wilmes, li va do-
nar el seu suport. “Haarribat l’hora
que Bèlgica miri cara a cara el seu
passat. Això passa pel reconeixe-
ment dels patiments dels altres.Un
patimentreconegutpelnostresobi-
rà”, vadirWilmes.
Monarquia iGovern belgues han

hagut de reaccionar després que,
arrandelamortdeGeorgeFloydals
EUA,lesprotestesarribessintambé
aBèlgicaiesfocalitzessinenatacsal

símbol que encarna de forma més
descarnada el passat colonial,Leo-
poldII.Aquestmonarca,certament
emprenedor, que va mantenir du-
rant vint anys una propietat que va
explotar a fons, que va contractar
els serveis del cèlebre explorador
Stanley per dibuixar les fronteres,
és molt present en carrers i monu-
ments de Bèlgica. Han estat preci-
sament les seves estàtues les vícti-

mes preferides del moviment anti-
racista que ha reclamat una revisió
del passat colonial del país. I lama-
quinària governamental ha comen-
çatamoure’s lentament.Ahir,reco-
neixement del rei, amb suport del
Govern, i al setembre,oberturadels
treballs d’una comissió al Parla-
mentbelga.
També ha costat gairebé 60 anys

que el museu de l’Àfrica de Brus-
sel·les, una visita obligada per a ge-
neracions de belgues, ofereixi una
visió equilibrada de la relació
d’aquells anys entre Bèlgica i el
Congo. Només quan va reobrir les
portes el 2013, després de cinc anys
de restauració, va deixar de ser un
museu colonial en el sentitméspur
del concepte, que responia a la idea
queelsbelgueshavienportatlacivi-
litzacióalCongo.
Un museu que va tenir els seus

orígens al zoo humà que es va ins-
tal·lar a Brussel·les el 1897. Es trac-
tava d’una exposició temporal so-
bre el Congo que incorporava un
pobleindígenacomplet,amblapar-
ticipació de 260 congolesos. Va ser
un gran èxit de públic. Per allà va
passar més d’un milió de belgues i,
peramolts,vaserlaprimeravegada
queveienunafricà.D’aquestèxiten
va sortir la idea de crear el museu
que va ser durant molts anys una
peça important del discurs colonial
finsa la sevarecent reforma.
Va ser el Congo que va inspirar

JosephConradaEl cor les tenebres.
O el molt real Roger Casement que
retrataMarioVargasLlosaa la seva
novel·laElsueñodel celta.Undiplo-
màtical serveiprimerde lacorona i
després de la independència irlan-
desa que va acabar condemnat a
mort i penjat. Encara es recorda el
seuInformeCasementsobreelCon-
go del 1904 en el qual va denunciar
les terribles pràctiques en l’Estat
Lliure del Congo i que va forçar
LeopoldIIalliurarlasevapropietat
personal a l’Estat belga. Ara, un al-
tre rei belga, Felip, ha lamentat
aquestacrueltat.

JUNG YEON-JE / AFP

Elmonarca es veu
obligat a reaccionar
després de les
protestes per lamort
deGeorge Floyd

Dos reis. A dalt, el rei Felip
dels belgues, que ahir va
expressar les seves “lamen-
tacions més profundes per
aquestes ferides del passat”,
el trist llegat colonial belga al
Congo. A baix, un monument
a Leopold II pintat de vermell
a Brussel·les

FUTURS IMPERFECTES

Màrius Carol

No és fàcil ser mosso d’esqua-
dra, perquè en els últims anys
el poder polític català els ha
sotmès amb les seves deci-
sions a un estrès que costa

d’assumir. Els mossos són la policia de tots
els catalans, nod’unapart. Però afortunada-
menthantingutaldavantexcel·lentsprofes-
sionals que han sabut mantenir la integritat
del cos. Després dels incidents diaris, amb
barricadesalscarrersiunaviolènciainusita-
da,de l’octubrede l’anypassatper la sentèn-
cia del Suprem, les crítiques del Govern no
van ser per alsmanifestants independentis-
tes, sinó per als policies que havien intentat
queelcentrede laciutatnocreméspelsqua-
tre costats. Ésmés, el GoverndeQuimTor-
ra, mitjançant la seva portaveu, Meritxell

Budó, va denunciar els excessos policials
amb els manifestants iMiquel Buch va ha-
verd’anunciarunaauditoriaal respecte,que
es va presentar dilluns, on s’estableix que
s’han revisat mil hores d’enregistraments,
quehanpermèsinvestigar34actuacionspo-
licials, lameitat de les quals estan judicialit-
zades. Demoment, només un agent ha estat
suspèsdefeina isou.ElmateixcapdelsMos-
sos,EduardSallent,haviaditqueeldisposi-
tiu havia estat passiu i defensiu, però el que
no podien permetre és que elsmanifestants
“quefeienúsd’unagranviolència”assolissin
infraestructures crítiques com l’aeroport, la
Conselleria d’Interior, la Delegació del Go-
verno laDireccióSuperiordePolicia.
La Generalitat amb Torra s’ha semblat al

món al revés, animant als CDR –“apreteu,

feu bé d’apretar”– i criticant la seva policia
perdefensar les institucions. I elmés increï-
ble, el conseller Buch va donar la cara pels
Mossos i per aquesta raó va estar a punt de
ser cessat pel president. Durant diversos di-
esnose li vaposaral telèfon.
En qualsevol cas, l’episodi més increïble

d’aquesta legislaturavapassaren lacomme-
moració de la consulta de l’1-O. A la tarda hi
vahaverunagranmanifestació aBarcelona,
quevaacabarambaldarullsaViaLaietana.A
últimahora, elGovern teniaprevist fer la se-
va pròpia commemoració a la Ciutadella,
malgrat que elsMossos no ho recomanaven
a fi deprotegir el Parlament. PeròTorra s’hi
vanegar.Lapoliciacatalanavacol·locaruna
doble barrera de tanques per impedir que
ningú no pogués avançar cap a la Cambra,

però el president va demanar que fessin un
passadís per anar caminant des del Parla-
ment a l’escenari, que es va convertir en el
punt feblede laprotecció. Per allà es vanco-
lar diversos centenars de joves amb la cara
tapada amb la intenció d’ocupar la Cambra.
Lacinquantenademossospresentsnovare-
bre l’ordred’actuar,perquèTorras’hivane-
gar. Llavors un comissari delsMossos va te-
nir una idea: va demanar que un helicòpter
policial volés molt baix sobre els manifes-
tants, laqualcosavaaixecarunnúvoldesor-
ra, que va ser aprofitat pels agents per a una
càrrega de menys d’un minut, que va posar
foradeperill elParlament.Elques’hadit:no
és fàcil ser un mosso. No els agrairem mai
prou que hagin sabut defensar les nostres
institucions.

Proves d’estrès dels Mossos
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