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Agencia EFE.es 
Ajuntament Barcelona  

CAT-CORONAVIRUS EDUCACIÓN  
 

Los dibujos de niños confinados en Barcelona 
servirán de material pedagógico  
 

Barcelona, 5 jul. (EFE).- Los dibujos que los niños y niñas han enviado durante el 
confinamiento a la web Estimat Diari del Ayuntamiento de Barcelona se convertirán 
en material pedagógico para trabajar las emociones en las escuelas de la ciudad, ha 
informado este domingo el consistorio. 
La plataforma, abierta desde el 30 de marzo hasta el 3 de julio, ha recibido más de mil 
dibujos, escritos, fotografías, vídeos y otras creaciones enviadas por 600 niños y niñas 
de la ciudad con los que han podido expresar su estado de ánimo, inquietudes y 
experiencias durante el estado de alarma. 
En el marco de esta iniciativa, la alcaldesa Ada Colau ha respondido en vídeo en ocho 
ocasiones a más de 160 niños, que se han emitido periódicamente en la misma 
plataforma, llegando a un total de 113.500 reproducciones. 
Con todo este material recibido, el Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a trabajar 
para elaborar una carpeta de aprendizajes y material didáctico para que esté disponible 
el próximo curso en las escuelas de primaria de la ciudad. 
Este material didáctico irá dirigido al alumnado de los ciclos medio y superior de 
primaria, entre 8 y 12 años, con el objetivo de facilitar herramientas y un 
acompañamiento para trabajar la experiencia, las emociones y las sensaciones vividas 
durante el confinamiento y trabajar las competencias relacionadas, como las 
emocionales, las sociales y las artísticas. 
Las creaciones de los niños también formarán parte de una exposición itinerante que 
recorrerá la ciudad durante el curso que viene, y se depositarán en las memorias del 
confinamiento como testimonio de la mirada infantil de este período.  
Entre el 30 de marzo y el 3 de julio, periodo en que ha permanecido abierta la 
recepción de material, los niños han podido enviar desde dibujos, pinturas e imágenes 
hasta escritos, relatos o cuentos. EFE.  
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El 1348 la pesta negra va assolar 
Europa. En molts indrets va 
morir la meitat de la població. 

A Saragossa i València hi va haver 
moments en què perdien la vida 300 
persones al dia. A Barcelona, gaire-
bé tots els membres del Consell de 
Cent i uns quants de la família reial. 
La malaltia va seguir causant estralls 
tres anys, i va tenir rebrots cíclics du-
rant tot un segle en què la capital ca-
talana va perdre el 60% dels habi-
tants. El 1374 va ser un altre moment 
crític. La historiadora Teresa Vinyo-
les ha escrit durant el confinament 
La vida i la mort entre horts i vinyes 
(Editorial Base), un relat novel·lat a 
partir del testimoni documental de 
tres dones barcelonines d’aquell any 
fatídic, en què el rebrot de pesta i la 
sequera van resultar letals. 

Tot i que els forasters consideraven 
que Barcelona era una ciutat neta, pels 
estàndards actuals seria llardosa i pes-
tilent. Al barri de la Ribera, per exem-
ple, no hi havia ni clavegueram ni pous 
morts. A tota la ciutat les escombra-
ries es llençaven als mercats, les fonts 
i els cementiris. El primer escombri-
aire no està documentat fins al 1399: 
rebia el nom popular de “tira-gats-a-
mar”. A més, en aquells temps ja prou 
complicats, la Corona catalana esta-
va en guerra amb Castella, fet pel qual 
s’estava construint la nova muralla 
per incloure el Raval i les hortes de 
Sant Pau. 

Aquesta història té tres protago-
nistes. La primera és na Sereneta, do-
na d’un comerciant. Vivia al carrer 
Ample, a prop de l’església de la Mer-

cè, i tenia una esclava. El seu marit 
era Ramon de Tous. Fet a si mateix, 
nascut a Sardenya, fill d’un mercena-
ri, havia ascendit en l’escala social 
amb rapidesa. En Ramon passava 
més temps fora de la ciutat que dins 
i era molt amic de l’alcalde Beren-
guer Morey. Na Sereneta, que sabia 
de lletra, li escrivia cartes, tenia cu-
ra dels negocis del marit a Barcelo-
na i feia comandes comercials pel seu 
compte. La segona protagonista és 
Madona Guillemona de Togores, da-
ma de la cort de la reina Elionor, que 
va morir de pesta el 1375. Guillemo-
na també era una dona lletrada i sen-
sible, amiga de na Sereneta. I la ter-
cera és l’Antònia, més humil, jove i 
illetrada. D’adolescent s’havia casat 
amb un mercader molt més gran, ge-
lós i violent, Arnau Marquès. L’Antò-

nia aviat es va enamorar d’un jove 
majordom, Françoi, i va començar 
un tempestuós litigi amb el marit. 
L’Arnau, a més, no amagava la seva 
relació amb l’esclava Marta, tàrtara, 
amb qui acabaria tenint un fill, al 
qual amb els anys legitimaria. 

Les vides creuades d’aquestes 
tres dones es veuen alterades per 
l’epidèmia i l’escassetat d’aliments. 
Tothom que podia deixava la ciutat 
empestada. Elles hi van romandre. 
I van sobreviure aquell daltabaix. El 
29 de juny de 1375, una processó va 
recórrer Barcelona per intentar fo-
ragitar l’epidèmia, amb èxit escàs, 
esclar. També un 29 de juny d’aquest 
2020 vaig acabar de llegir el llibre, 
amb l’epidèmia del covid-19 mig 
vençuda i la ciutat i el país encara 
commocionats.✒

Tres dones durant 
l’epidèmia del 1374

WIKIPEDIA

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

PILAR RAHOLA

IRENE SOLÀ 

JOËL DICKER 

EVA BALTASAR  

PATTI SMITH

RAFEL NADAL 

TXELL FEIXAS TORRAS

ORIOL JUNQUERAS

TONI CRUANYES

SANDRO ROSELL

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 

JOËL DICKER

ALMUDENA GRANDES

CARLOS RUIZ ZAFÓN

LORENZO SILVA

CARMEN MOLA

DIVERSOS AUTORS

WOODY ALLEN

GONZALO BOYE

M.A. REVILLA / 

IRENE VALLEJO
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JxCat s’enfronta aEsquerra al
Parlament per la taula denegociació
Els postconvergents rebutgen reactivar de manera “urgent” la reunió entre governs

ÀLEX TORT
Barcelona

SidimecresvaserQuimTorraqui
alParlamentvamostrarlasevare-
sistènciaaunasegonareuniódela
taula de negociació entre laMon-
cloa i la Generalitat si Pedro
Sáncheznoincloual’ordredeldia
fixar una data per a un referèn-
dumaCatalunya,ahirvaserelseu
grup, JxCat, qui va serrar una
altra pota de la taula. En queden
dues. Els postconvergents no van
acceptar incloure en una moció
seva una esmena d’Esquerra Re-
publicana que reclama reactivar
de seguida aquest espai. En con-
cret, els republicans reiteraven
“la necessitat de construir una so-
lució democràtica basada en
l’exercici de l’autodeterminació i
l’amnistia, a través de la reactiva-
ció urgent i immediata de les reu-
nionsbilateralsdels governscata-
là i espanyol en la tauladediàleg”.
El desacord entre els dos socis

independentistes dificulta la pos-
sibilitat que es faci la trobada en-
tre governs aquest juliol.
Lamoció la va defensar el vice-

presidentprimerdelaCambraca-
talana i diputat de JxCat, Josep
Costa. El text fa unbalançde l’au-
togovern de Catalunya un cop fi-
nalitzat l’estat d’alarma que es va
decretar el 14 de març per la Co-
vid-19. Entre els catorze punts
que la componen, al vuitè es la-
menta que “un Govern de coali-
ció”aEspanyacoméseldelPSOE
i Unides Podem “no hagi suposat
la fi de la repressió política ni cap
avenç en el reconeixement del
dret d’autodeterminació”.

ERC hi va voler afegir el seu
text, en què urgeix que es convo-
qui la segona reunió de la taula de
negociació.PeròCostavarebutjar
l’aportació dels republicans i ho
va justificar assegurant que hi ha
matisos a l’hora d’entendre “la vi-
abilitat i lautilitat”d’aquestataula
si no té “garanties i una certa me-
todologiaprèviament acordada”.
Aquestes garanties i aquesta

metodologia que va demanar el
diputat estan en una moció apro-

vada al febrer per JxCat, ERC i la
CUP i en què es va exigir la figura
d’un “mediador internacional”
que “vetlli pel compliment dels
acords”. El vicepresident primer
del Parlament sosté, en conversa
amb aquest diari, que el seu grup
no s’oposa a la taula de diàleg, pe-
rò no vol que “es converteixi en
unacomèdia, enuna simple foto”.
I per evitar-hoJxCat reclamauna
agenda i concrecions en les con-
verses que cal mantenir amb el

Governespanyol.Amés, assenya-
laqueERCvarebutjartransaccio-
nar una esmena en què es feia re-
ferència a la moció del febrer per
l’esment almediador.
La reacció del grup parlamen-

tari segueix la línia del posicio-
nament que el president de la
Generalitat va marcar durant la
sessió de control de dimecres.
“Parlar per parlar no té sentit”, va
arribar a dir Torra, i també:“Em
negoadevaluarl’1-Oilasevaforça

pertrencar-hotot”.Ienlalíniadel
capdelGovern,Costa vadefensar
ahir que davant la “pèrdua de
competències” que hi ha hagut
durant lacrisisdelcoronavirus“la
situació actual no és una situació
per deixar de parlar d’indepen-
dència, sinóperparlar-nemés”.
L’actitud de Torra i JxCat sor-

prèn aEsquerra. “Estan exaltats”,
apuntendesde files republicanes,
mentre circumscriuen el posicio-
nament dels postconvergents a la
necessitat d’“aparentar confron-
tació” abans de la formació del
nou partit de Carles Puigdemont.
“I si Sánchez li truca, Torra li dirà
de debò que no vol la reunió?”, es
preguntenaERC.
Tot i això, els republicans van

votara favorde lamociódeJxCat.

Un document que incloïa altres
iniciatives i que el Parlament va
aprovar, com ara que s’investigui
a fons “el terrorisme d’Estat”dels
GAL, i en especial “la implicació
en el mateix de les més altes ins-
tàncies del govern de FelipeGon-
zález”.
El Parlament també va aprovar

ahir altres mocions. Una insta el
Govern de laGeneralitat a rescin-
dir de manera immediata el con-
tracte ambFerrovial per rastrejar
el contactes de la Covid-19. Una
altra demana reactivar ajudes a
l’habitatge per afectats per lama-
laltia, aquesta última sense el su-
port deJxCat iERC.

GERARD ARTIGAS / ACN

El president del grup parlamentari d’ERC, Sergi Sabrià, dimecres al Parlament

POSICIONAMENT

JxCat demana una
agenda i un relator per
no fer de les converses
“una comèdia”

MOCIÓ

ElParlamentreclama
“ques’investiguiel
terrorismed’Estat” i la
implicaciódeGonzález

Homenatge a
les víctimes
del coronavirus
a Barcelona
Catalunya va retre ahir a la nit
un homenatge institucional a
les víctimes de la pandèmia,
amb el coronavirus encara pre-
sent, en un acte solemne a porta
tancada a les fonts deMontjuïc,
a Barcelona. La commemora-
ció,De la foscor a la llum, va es-
tar encapçalada pel president
Quim Torra, acompanyat pels
consellers i el presidentdelPar-
lament, Roger Torrent, i l’alcal-
dessa de la capital catalana, Ada
Colau, i el ministre de Sanitat,
Salvador Illa. L’homenatge es
va estructurar en tres blocs, i,
més enllà dels morts, també hi
vahaverparaules i recordperal
personal sanitari i el conjunt de
la ciutadania. El Govern va dis-
senyar l’acte com “una cerimò-
nia col·lectiva ambquè compar-
tir el dolor demilers de famílies
que, en la majoria dels casos,
han hagut de patir la pèrdua
d’un ésser estimat en solitari”, i,
d’altra banda, com “una mirada
d’esperança de cara al futur,
ambunmissatge de responsabi-
litat, solidaritat i civisme”.QUIQUE GARCÍA / EFE
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QUIQUE GARCÍA / EFE

ARA_BARCELONA. Catalunya va re-
tre ahir a la nit un homenatge a les 
víctimes del covid-19 amb un acte 
institucional nocturn a les fonts de 
Montjuïc de Barcelona. La cerimò-
nia, a l’aire lliure, va estar presidida 
per Quim Torra i va comptar amb 
la presència dels membres del Go-
vern, l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, i el ministre de Sanitat, 
Salvador Illa, entre molts altres re-
presentants de diferents àmbits i 
sectors de la societat catalana. 
“Som aquí per expressar el nostre 
condol i testimoniatge a totes les 
víctimes del covid i a aquells que no 
els van poder acomiadar. Per a tots 

ells, aquest homenatge”, va dir 
Torra en el seu discurs inicial. L’ac-
te, va subratllar Torra, també pre-
tenia ser “un reconeixement a tot 
el personal sanitari i als treballa-
dors essencials que ens han cuidat 
durant aquest temps posant en risc 
la seva pròpia vida”. Durant l’acte  
es van sentir testimonis de famili-
ars que van reclamar a la societat 
que “recordi” tot el que ha passat 
els últims tres mesos. A l’acte tam-
bé hi van participar artistes com els 
músics Jordi Savall, Clara Peya, 
Lax’n’Busto, Miquel Abras, Dr. 
Prats, Jofre Bardagí, i els actors 
Rosa Andreu i Joan Pera.

Homenatge en record  
de les víctimes del covid-19

L’acte també va reconèixer la feina dels sanitaris i treballadors essencials i va 
donar veu a familiars de les víctimes que van demanar “més conscienciació”
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Calviño pierde 
ante el candidato 
irlandés y España 
no presidirá  
el Eurogrupo
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, perdió ayer 
la votación por la presidencia del Eurogrupo frente al can-
didato irlandés, Paschal Donohoe. Calviño –que tenía los 
apoyos de Francia, Alemania e Italia– fue derrotada en 
segunda ronda. El presidente del Eurogrupo será el prin-
cipal responsable de marcar los ajustes que se recla-
men a cada país para afrontar la crisis. PÁGINA 8

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
El peso de España. Se presentaba Nadia 
Calviño a la presidencia del Eurogrupo 
con todo a su favor, aparentemente: 
currículo de sobra y el apoyo de las 
potencias europeas. Ella, ministra econó-
mica del Gobierno con un déficit más 
descontrolado, sería la encargada de 
vigilar que ningún país europeo descon-
trolara sus propias cuentas postCovid. 
Pero nada, el David irlandés nos tumbó. 
Seguimos pintando poco en Europa. ●

La Agenda 2030 
estará vinculada 
en España a la 
reforma fiscal 

La  mascarilla 
obligatoria en 
Catalunya abre 
muchas dudas 

PÁGINA 4

ARRANCAN  
LOS PREMIOS  
20BLOGS: APUNTA  
YA EL TUYO 
PÁGINA 17

PÁGINA 7

Lleida registra la primera 
muerte desde el aislamiento  
del Segrià y más brotes
LOS FOCOS De Lleida y de la comarca gallega de A Mariña son los más preocupantes 
MÁS POSITIVOS Tarragona, Terres de l’Ebre, Barcelona y Girona confirmaron brotes
PÁGINA 2

‘De la oscuridad a la  luz’ 
Emotivo homenaje a las víctimas 

y a los héroes de la pandemia PÁGINA 6

MWC 

El Mobile del 2021 será 
‘touchless’ para evitar 
contagios y no se 
descarta mover fechas
La edición del Mobile del próximo año será «sincon-
tacto» y la organización trabaja para que haya el me-
nor roce posible y evitar contagios. El patronato del Mo-
bile World Capital Barcelona ratificó ayer el acuerdo 
de extensión del congreso hasta el 2024. PÁGINA 10

ESPECIAL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL MUNDIAL PÁGINA 12 A 15
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VICENTE DEL BOSQUE: 
«HAY BASE PARA VOLVER 
A SER CAMPEONES»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, charla con el president Quim Torra y la consellera de Salud, Alba Vergés. QUIQUE GARCÍA / EFE
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20’’ 
Investiguen 100 
conductors per fugir del 
lloc en accidents 
Els Mossos van presentar el 2019 
un total de 106 atestats pel nou 
delicte d’abandonament del lloc 
d’un accident de trànsit, en vigor 
des del març del mateix any, se-
gons la Fiscalia. D’aquests, 71 van 
ser a la demarcació de Barcelo-
na. La Guàrdia Urbana en va 
obrir nou a la ciutat.  

Citat a declarar el 15 de 
juliol el director de 
l’oficina de Puigdemont  
El jutjat d’instrucció 28 de Bar-
celona ha citat a declarar el 15 de 
juliol al director de l’oficina de 
l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont, Josep Lluís 
Alay. El motiu és la querella pre-
sentada per la Fiscalia que l’acu-
sa d’un delicte continuat de 
malversació de fons públics i de 
prevaricació administrativa. 

Estafaven amb la venda 
‘online’ de mascaretes 
La Guàrdia Civil i la Policia Na-
cional han detingut vuit perso-
nes a Barcelona en una operació 
que ha permès desarticular una 
xarxa que oferia per internet 
mascaretes i test de la Covid-19 
a baix preu i que ha estafat uns 
175.000 euros a 84 clients. 

Compensats més de 
40.000 títols de transport  
L’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM) ha compensat en 
una setmana més de 40.000 tí-
tols de transport que havien ca-
ducat durant la pandèmia i que 
no es van fer servir durant la 
vigència de l’estat d’alarma. 

Malgrat els agressius descomp-
tes en les botigues, que arriben 
fins al 70%, les rebaixes d’estiu 
als comerços barcelonins estan 
sent atípiques i turbulentes, 
amb baixes xifres de vendes. 
Conflueixen diversos factors, 
com l’augment de la compra en 
línia arran del confinament, les 
mesures d’higiene i distancia-
ment que inclouen controls 
d’aforament, la manca de turis-
tes i la baixada del poder adqui-
sitiu dels ciutadans econòmi-
cament colpejats per la crisi. 

Els venedors opten per grans 
descomptes també per desfer-
se de l’estoc acumulat durant 
el tancament però això redueix 
els seus marges comercials. «És 
molt atípic i s’a junten moltes 
coses. No sabem quina efecti-
vitat tindrà la campanya», re-
coneix el president de Pimec 
Comerç, Àlex Goñi. ● R. B . 

Fracàs de 
les rebaixes 
d’estiu a 
Barcelona

L’Audiència Nacional ha acordat 
l’obertura de judici oral contra 
els tres presumptes membres de 
la cèl·lula terrorista que va come-
tre els atemptats de Barcelona i 
Cambrils el 17 d’agost de 2017, on 
van morir 16 persones i 140 van 
resultar ferides. 

La sala penal ha confirmat la 
fi del sumari d’aquesta causa i 
ha acordat obrir judici contra 
Mohamed Houli Chemlal, Driss 
Oukabir pels presumptes delic-
tes d’integració en organització 
terrorista, fabricació, tinença i 

dipòsit de substàncies explosi-
ves i estralls de caràcter terroris-
ta; i contra Said Ben Iazza per 
col·laboració amb activitats 
d’organització terrorista. 

Cap d’ells va ser processat com 
a responsable dels morts i ferits, 
ja que els presumptes autors 
van morir abatuts pels Mossos 
d’Esquadra en l’explosió del xa-
let d’Alcanar. 

Una vegada més, l’Audiència 
rebutja ampliar la imputació 
que les acusacions han dema-
nat al llarg de la causa perquè 

se’ls declari cooperadors en de-
lictes d’assassinat consumat i en 
grau de temptativa, si bé recor-
da que les qualificacions que fa-
cin les parts dels fets objecte 
de processament «poden variar 
i comprendre possibles concur-
sos» sense que es vulneri el dret 
de defensa dels processats. 

També assenyala la possibili-
tat que les acusacions imputin 
a Said Ben Iazza «per integració 
o simple col·laboració» en el seu 
escrit de conclusions. 

Rebutja, d’altra banda, revocar 
la conclusió del sumari per im-
putar l’exsecretari d’Estat de Se-
guretat José Antonio Nieto per-
què «en cap manera» és objec-
te d’investigació l’actuació dels 
responsables polítics. ● R. B.  

L’Audiència Nacional 
jutjarà la cèlul.la del 17-A 

Imatge de l’ofrena floral dels familiars de les víctimes del 17-A. ACN 

AUTORIDADES Quim 
Torra, Roger Torrent, 
Ada Colau y el ministro 
Salvador Illa acudieron 
al acto de Barcelona 
45 MINUTOS Música, 
vídeos y lecturas se 
dedicaron a quienes 
prestaron sus servicios 
en la crisis sanitaria 
TORRA: «El mundo  
que tenía que venir ya 
está aquí. Forjémoslo 
juntos con solidaridad 
y fraternidad»

Emotivo homenaje a las víctimas 
de la Covid en un Montjuïc de luto

R. B. 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20m 

De la foscor a la llum. Bajo ese 
lema se homenajeó ayer en las 
Fuentes de Montjuïc a las víc-
timas de la Covid-19. Un total 
de 45 minutos duró el acto 
presidido por el president de 
la Generalitat, Quim Torra; 
el del Parlament, Roger To-
rrent, y por la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau. A él 
también acudió el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa.  

Comenzó a las 22.00 horas 
con interpretaciones musica-
les, proyecciones y vídeos tes-
timoniales, además de lectu-
ras de textos en los que estu-
vieron muy presentes tanto 
las víctimas como sus familia-
res, que tuvieron que afrontar 
la pérdida de su ser querido en 
solitario y sin poder darle el 
último adiós.  

No obstante, además de ren-
dir un recuerdo a todas las víc-
timas de la pandemia, el acto 
–cerrado al público para evi-

tar aglomeraciones, pero emi-
tido a través de TV3– quiso 
agradecer el gran esfuerzo de 
la ciudadanía y del personal 
sanitario, de emergencias y 
del resto de servicios esencia-
les durante la crisis sanitaria y 
enviar un mensaje de espe-
ranza en el futuro.  

«Que el dolor y las lágrimas 
de estos días nos fortalezcan y 
nos conduzcan con esperan-

za a un futuro mejor», reclamó 
Torra en su discurso de bien-
venida. El president aprove-
chó también para llamar a se-
guir adelante en esta crisis de 

forma conjunta: «El mundo 
que tenía que venir ya está 
aquí. Forjémoslo juntos. Ha-
gámoslo con compromiso, so-
lidaridad y fraternidad». 

Sobre el escenario, aparecie-
ron un olivo y un piano. En una 
de las ramas del árbol se encen-
dió una bombilla, momento en 
el que Jordi Savall interpretó 
una pieza musical mientras se 
proyectó un mapa de Catalun-

ya con las siete regiones sanita-
rias. Seguidamente, Txell Sust 
y Mònica Rodas interpretaron 
el tema musical Tens un amic. 

El acto  finalizó con la actua-
ción de Dr. PRATS que cantó el 
tema Al final tot anirà bé y Jo-
fre Bardagí, Beth  y Elena Gadel 
cantaron Un núvol blanc mien-
tras se activaban las fuentes de 
Montjuïc en recuerdo a todas 
las víctimas de la Covid-19. ●

El president de la Generalitat, Quim Torra (d), conversa con el ministro de Sanidad, Salvador Illa (i), antes del homenaje. EFE

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Puedes consultar toda la información 
sobre la repercusión de la pandemia 
en Catalunya en la web 20minutos.es
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El funeralper les víctimes
reuneix totes les institucions
El cardenal Osoro alerta contra el “sectarisme i la crispació”

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

Vaserunadecisióunilateraldela
comissiópermanentde laConfe-
rència Episcopal, però no hi va
faltar la representació de cap de
les autoritats de l’Estat, que ahir
es van unir a la missa funeral en
memòria dels morts per la Co-
vid-19, a què van assistir com a
convidats principals els reis, Fe-
lip i Letícia; la princesa d’Astúri-
es, Leonor, i la infanta Sofia, tots
quatrede rigorósdol.
Els esperaven, a l’entrada de la

catedral de l’Almudena, de Ma-
drid, per la porta de l’Armeria,
davant el Palau Reial, la vicepre-
sidenta delGovern,CarmenCal-
vo –en absència del president,
Pedro Sánchez–, les presidentes
del Congrés i del Senat, el presi-
dent del Tribunal Constitucio-
nal, el del Tribunal Suprem, la
presidenta de la Comunitat de
Madrid, l’alcalde de la capital, el
líderde l’oposició, PabloCasado,

el cap de l’Estat Major de la De-
fensa i el delegat del Govern a
Madrid.Lafamíliareialvaserre-
buda a la porta de la catedral per
un nombrós grup de persones
que s’hi van congregar i van
aplaudir els monarques i les se-
ves filles mentre cridaven vis-
ques alRei i aEspanya.
Ja a l’interior de la catedral,

van rebre elsReis el president de
laConferènciaEpiscopaliarque-
bisbe de Barcelona, Joan Josep
Omella, i l’arquebisbe deMadrid
i vicepresidentde laConferència
Episcopal,CarlosOsoro, quevan
acompanyar Felip, Letícia i les
seves filles fins al lloc destacat
desdelqualvanseguir lacelebra-
ció, mentre se sentia a l’orgue de
la catedral l’himned’Espanya.
La missa va ser concelebrada

per 32bisbes i quatre cardenals, i
hi van assistir familiars de 70
mortsper laCovid-19,aixícomel
nunci del Papa, representants de
les esglésies d’Orient i altres es-
glésies.

Abans de començar l’eucaris-
tia, el cardenal Omella va recor-
darlagravetatdelacrisisanitària
pel coronavirus, com a conse-
qüència de la qual “massa perso-
nes han mort”. Però va incloure
enlamissafuneral“totselsmorts
durantelconfinament,nonomés
aconseqüènciadelcoronavirus, i
quenohanpogut rebre el comiat
merescut”, ja que han estat
“lluny del contacte de familiars i
amics”.
A l’homilia, el cardenal Osoro

va destacar que, “davant el sec-
tarisme, la crispació i l’enfronta-
ment”, durant la pandèmia mol-
tespersones“vantreureelmillor
d’elles mateixes i fins i tot van
donar la vida pels altres”. Osoro
va citar expressament els sanita-
ris, farmacèutics, transportistes,
empleats de supermercat, treba-
lladors de la neteja, forces i cos-
sos de seguretat, periodistes, els
dedicats a l’educació, els volun-
tarisdeCàritas ialtresorganitza-
cions socials i els sacerdots.

DANI DUCH

Els Reis, la princesa i la infanta seguits de les autoritats de l’Estat a l’Almudena

Fernando Ónega

Dina, Pablo
i la conjura

QuanAlfonso Guerra va patir les aventures del seu
germà Juan –una anècdota mínima comparada
amb la corrupció que va venir després–, Miquel
Roca li va dir al Congrés: “El que li passa, senyor
Guerra, és que molta gent li té mania”. Una cosa

semblant li passaprobablementaPablo Iglesias:moltagent li
té mania. La diferència és que Pablo Iglesias inclou entre
aquestamoltagent tots els adversarispolítics, elspoders eco-
nòmics i fins i totperiodistes imitjansqueesvan limitar a ex-
plicarelquesabiendelcasDina.Jahosabeu: la targetadel te-
lèfon robat a Dina Bousselham, la publicació d’una part del
contingut, el retard en el lliurament d’aquesta targeta pel se-
nyorIglesiasalapropietària,elpaperdel’inevitableVillarejo,
fiscalsquecol·laborenambPodem, lesclaveguerespolicials...
Tots els ingredientsper aunanovel·lad’intrigues.
Aquests episodis donarien lloc, segons diferents interpre-

tacions, a tres supòsits de delicte: tinença d’un bé propietat
d’un altre, dany informàtic i obstrucció a la justícia. Però de
moment cap de les acusacions no ha passat de l’àmbit infor-
matiu.PabloIglesiasnoestàimputat.L’únicquehafetel jutge
García Castellón ha estat apartar el secretari general de Po-
demdelaqualificaciódeperjudicat.Ambaixòassistimaalgu-
nacosamésqueaunjudiciparal·lel:ésunjudicimediàtic ipo-
pular, potser polític, sens dubte previ a les actuacions judici-
als.
Dissabte dèiem aquí que la reacció d’Iglesias ha estat in-

tel·ligent:miradediluirelseucasenunacomissiód’investiga-
ció de les clavegueres.
Veure desfilar per allà
Rajoy, Soraya Sáenz de
Santamaría, policies i
periodistes tindriaprou
atractiu per ocultar to-
tes les altres coses. Igle-
siastétoteldretalapre-
sumpció d’innocència i
a organitzar la seva de-

fensapolítica comhocregui oportú. Fins i tot amb la fórmula
clàssicade “lamillordefensa ésungranatac”, i és el que fa: es
presenta comavíctimade la conspiració dels que el volen fer
foradelGovernespanyol, “lapeçaabatre”quevadirYolanda
Díaz. En aquesta conjura hi hauria poders fàctics, elits diver-
ses, tots elsvillarejosdelmón idiferentsmitjans informatius.
Noespotnegar,esclar,queaIglesiasse li témania.Principi

de reciprocitat: la relaciód’algunspoders ambell és lamatei-
xaque té ell ambels queva anomenar “la casta”.Davant això,
crecque cal dir diverses coses. Laprimera, que tot és despro-
porcionat: sihihaguésconjuresdegenttanpoderosa,Iglesias
no estaria a la vicepresidència. La segona, que les atribucions
dedelictesónprecipitadesinosemblengreus,tretdelad’obs-
trucció a la justícia. Potser les engrandeix el mateix Iglesias
convertint la seva defensa en una causa general de “tothom
contrami”. I la tercera,queelvicepresidentestàapuntdeco-
metreunerror: combatreunadificultatpersonalambunatac
a la llibertatd’informació.

Iglesiasespresenta
comavíctimad’una
conspiracióperfer-lo
foradelGovernespanyol

JULIO HURTADO Barcelona

Mentre que uns consideren pos-
sible la quadratura del cercle en
l’elaboració dels comptes, d’al-
tres veuen una quimera que els
nombres presentats per un go-
vern d’esquerres puguin rebre el
vistiplau d’un partit liberal com
Ciutadans. I Pablo Iglesias es va
situar ahir entre els més escèp-
tics davant la possibilitat que la
formació d’Inés Arrimadas doni
suport a uns pressupostos gene-
rals elaborats per un Executiu
en què hi ha Unides Podem.
El vicepresident segondelGo-

vern espanyol va fer aquesta
afirmació en un míting a Bilbao
al costat de la candidata a lehen-

dakari per Elkarrekin Podem-
IU, Miren Gorrotxategi, en què
també va participar el coordina-
dor general d’IU i ministre de
Consum, Alberto Garzón, que
precisament va ser un dels pri-
mers de donar la benvinguda a
Cs a la negociació i la possible
aprovació dels pròxims comptes
públics estatals.
“Algú mínimament assenyat

pensa que una formació política
que governa amb Vox i amb el
PP a Madrid, a Andalusia o a
Múrcia donarà suport a uns
pressupostos d’un govern en
què hi ha Unides Podem? Això
no s’ho creu ningú”, va exclamar
el líder de Podem, aigualint la
geometria variable.

Iglesias no creu queCs
voti els pressupostos
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Sant Andreu de la Barca prepara un homenaje a 
las víctimas de la COVID-19  
 
Barcelona, 8 jul (EFE).-  

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) celebrará, el próximo 25 de julio 
en el parque Central de la ciudad, un acto de homenaje y despedida a las personas que han 
fallecido a causa de la COVID-19. 
En un comunicado, el alcalde del municipio, Enric Llorca, ha destacado que el objetivo del 
acto es acompañar a los familiares de las víctimas, que no pudieron despedir a sus seres 
queridos, y rendir homenaje a las personas que han perdido la vida durante la pandemia. 
Aunque será al aire libre, como medida preventiva, el acto tendrá aforo limitado, por lo 
que también se podrá seguir desde casa a través de la retransmisión en directo por la 
página web del consistorio. EFE 
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Crisi sanitària internacional  LLL

La Vall d’Hebron assaja  un programa informàtic que detecta els signes de 

pneumònia en un TAC en un segon  H  El sistema ajuda  els radiòlegs en el diagnòstic

Una lupa per a la Covid-19

ÓSCAR HERNÁNDEZ 
BARCELONA

L’Hospital de la Vall d’Hebron es-
tà assajant un programa infor-
màtic capaç de detectar el coro-

navirus en les 300 imatges d’un 
TAC en un segon, quan el ra-» -
diòleg tarda 15 minuts a fer-ho. 
«L’objectiu no és substituir el 
metge radiòleg, sinó agilitar el 
procés i augmentar l’eficàcia del 
diagnòstic», explica Manel Esco-
bar, director clínic de l’Institut 
de Diagnòstic per la Imatge de la 
Vall d’Hebron. 

Un dels avantatges d’aquest 
ús de la intel·ligència artificial 

és agilitar els diagnòstics de la 
Covid-19, molt útil en una ona-
da de casos. «Amb aquesta prova 
radiològica podem detectar el 
pacient amb pneumònia en mi-
nuts quan el PCR tarda entre 
quatre i 24 hores», diu Escobar. 

El programa utilitzat en l’as-
saig ha sigut entrenat amb més 
de 5.000 imatges de pacients 
amb coronavirus tractats en 
hospitals xinesos. Ara ja s’està 

utilitzant en tots els nous in-
gressos per pneumònia i tam-
bé amb els controls periòdics 
que es realitzen els 1.800 pa-
cients amb Covid-19 que ja han 
passat per la Vall d’Hebron, 
centre de referència d’aquesta 
malaltia a Catalunya. 

Aquest gran hospital barce -
loní és un dels 11 centres triats 
per la Comissió Europea per a 
aquest assaig. Cada tres mesos 
el centre mèdic ha d’informar 

les autoritats europees del resul-
tat de les proves després de com-
parar si coincideix el que veu el 
programa amb el que detecta el 
radiòleg al mirar les imatges. 

300 tomografies al dia 

El sistema s’activa cada vegada 
que ingressa un pacient amb 
sospita de pneumònia, a qui se 
li fa la tomografia axial compu-
teritzada (TAC) o escàner del 

tòrax per veure l’estat dels seus 
pulmons. La prova radiològica 
es realitza en uns minuts i és 
tan habitual a la Vall d’Hebron 
que només l’any passat els ra-
diòlegs d’aquest centre en van 
analitzar unes 100.000, unes 
300 diàries. Cal tenir en compte 
que aquest servei funciona les 
24 hores tots els dies de l’any i 
que els TACs permeten detectar 
a l’instant qualsevol malaltia 

greu, des d’un tumor fins a un 
vessament cerebral. 

Una vegada efectuat el TAC 
les imatges es dirigeixen per via 
informàtica a un arxiu, on el 
nou programa les examina a la 
recerca de marques d’una pro-
bable pneumònia, i també a la 

sala d’avaluació en la qual es 
troben els radiòlegs, que exami-
nen les 300 imatges que conté 
cada prova (talls de l’òrgan per 
examinar, en aquest cas els pul-

mons) i realitzen un informe 
amb el que veuen. El programa 
d’intel·ligència artificial tarda 
menys d’un segon a revisar tot 
el TAC (el radiòleg necessita 10 
minuts) i li envia a aquest espe-
cialista les imatges amb mar-
ques en vermell de les taques 
que causen la pneumònia. 

Com el cervell 

Aquest algoritme que analitza 

els TACs és una xarxa de neuro-
nes artificials convolucionals, 
és a dir, que funcionen de for-
ma molt semblant a les neuro-
nes del còrtex visual primari 
del cervell, indica Escobar. «Els 
radiòlegs són els experts a de-
tectar la presència de pneumò-
nia en un TAC. Per tant, ara ava-
luarem si l’algoritme és tan fia-
ble com l’ull dels radiòlegs», de-
talla aquest especialista. 

De moment, s’ignora si el 
software podrà diferenciar  
una pneumònia per SARS-CoV-2 
d’una altra de diferent, «però 
durant un pic de pandèmia iden-
tificar ràpidament una pneumò-
nia és determinant», afegeix el 
radiòleg Manel Escobar. H

33Examen de TAC a la Vall d’Hebron  8 El nou programa informàtic delimita en vermell les taques sospitoses del pulmó.

RICARD CUGAT

serrells

HOMENATGE  3  El Col·legi de 

Metges de Madrid va estrenar ahir  

el documental Vocación, del 

cineasta Pol Menárguez, en 

reconeixement als 14 metges 

morts en actiu per Covid-19 en 

aquesta comunitat autònoma. 

Vocación es basa en el testimoni 

dels seus familiars i companys i 

busca rendir-los un homenatge 

«profund, respectuós i sense 

sensibleria». Menárguez ha «viscut 

de ben prop la pandèmia», perquè 

la seva mare, «una infermera 

prejubilada», es va presentar 

voluntària durant el pic de la Covid.

Un documental  
en memòria dels 
sanitaris morts

RASTREJOS  3  Almenys una 

vintena de nens que han passat 

uns dies de colònies als campus 

esportius del Club de Polo de 

Barcelona hauran de fer-se els 

tests de la Covid-19 després de 

conèixer-se el contagi de dos 

monitors. La direcció de l’entitat 

esportiva va clausurar aquestes 

activitats com a mesura de 

prevenció. Els pares d’alguns de 

menors han rebut trucades de 

centres hospitalaris perquè 

acudissin amb els seus fills per  

al test. Al campus hi van  

participar 300 nens.

Tests per a 20 nens 
de les colònies  
del Club de Polo

COMISSIÓ  3  El director general 

de l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, va anunciar ahir  

la creació d’una comissió 

independent per revisar l’actuació 

de l’organisme en l’actual 

pandèmia, dos dies després que 

els EUA notifiquessin la seva 

sortida de l’organisme. La 

comissió estarà presidida per l’ex 

primera ministra de Nova Zelanda 

Helen Clark i l’expresidenta de 

Libèria i premi Nobel de la pau  

Ellen Johnson-Sirleaf (foto).

L’OMS cedeix davant 
Trump i revisarà 
l’acció anti-Covid

33España formarà part del procés 
de producció de la vacuna contra la 
Covid-19 que està desenvolupant 
la farmacèutica Moderna, segons 
ha informat el Ministeri de Sanitat 
al costat de l’Agència Espanyola 
de Medicaments i Productes Sa-
nitaris (AEMPS). Les entitats afir-
men haver mantingut contactes 
amb el fabricant «per estimular les 
capacitats de fabricació espanyo-
les i facilitar així la interlocució 
dels diferents actors que interve-
nen en la producció de la vacuna». 

33 Aquest anunci es va produir 
hores després que la farmacèu-
tica nord-americana fes públic 
que la planta ubicada a Madrid 
de Rovi Pharma Industrial Servi-
ces proporcionarà capacitat 
d’emplenament i acabat de vials 
de la vacuna (en fase experimen-
tal) que la companyia comercia-
litzarà a partir del 2021. La im-
munització continua estudiant-
se en un assaig clínic. I encara 
no està disponible per al seu ús.

Espanya 
col·laborarà en  
la producció de la 
vacuna Moderna
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33 El vicepresident Pere Aragonès, en el ple de dimecres.

EFE / ANDREU DALMAU

acord, mentre va animar a «re-
prendre el camí cap a la inde-

pendència».  
 

ELECCIONS / La diputada d’ERC Ra-
quel Sans va lamentar el cop de 
porta postconvergent i va  de -
fensar el diàleg com «l’única ei-
na» per resoldre el conflicte polí-
tic. «No s’ha de deixar que una 
imminent convocatòria d’elec-
cions la debiliti», va afegir, no sen-
se crítiques al Govern espanyol 
per la recentralització de com-

petències durant l’estat d’alarma.  

El xoc va a en un altre punt 
de l’ordre del dia. Durant la 

 seva intervenció per posicio nar-
se sobre una moció d’ERC –que 
va comptar amb les esmenes  
de JxCat–, el diputat postcon-
vergent Francesc de Dalmases 
va retreure als altres grups in-
dependentistes no haver votat 
en contra del suplicatori de 
Laura Borràs al Congrés, i a 
 Esquerra en particular, no ha-
ver investit Carles Puigdemont 
i haver acatat la retirada de 

 l’escó a Torra. H 

MOCIÓ A LA CAMBRA CATALANA 

Cop de porta 
de JxCat a la 
taula de diàleg  
al Parlament 
b La postconvergència 

qüestiona la «utilitat» 

del desglaç i rebutja 

la urgència d’ERC 

E
ls socis en el Govern  
van tornar a escenificar 
ahir les profundes discre -
pàncies, aquesta vegada, 

per la represa de la taula de diàleg. 
Els postconvergents van marcar 
distàncies amb els republicans i es 
van negar a acceptar dues esme-
nes d’ERC que volien reactivar de 
manera «urgent i immediata» el 
diàleg amb l’Executiu central i ur-
gien al «màxim consens i unitat 

estratègica» de la delegació catala-

na per aconseguir l’amnistia dels 
presos de l’1-O i l’autodetermina-
ció. Malgrat el xoc, la moció amb 
crítiques a l’autogovern es va 
aprovar amb el vot d’ERC, el recol-
zament de la CUP en els punts que 
reclamen la independència i l’aval 
dels comuns a l’hora d’exigir més 
recursos a l’Estat. 

Les picabaralles entre socis ja 
es van escenificar dimecres, quan 
el president Quim Torra va condi-
cionar la data de la segona convo-
catòria al fet que Pedro Sánchez 
posi data a un referèndum a Cata-
lunya. El diputat de JxCat Josep 
Costa va qüestionar ahir des del 
faristol la «viabilitat» i la «utilitat» 
del desglaç entre governs, i va afir-
mar que hi ha d’haver garanties 
de compliment entre les parts per 

a una segona trobada i un futur 

JÚLIA REGUÉ 
BARCELONA 

A judici tres 
membres de la 
cèl·lula que va 
atemptar el 17-A 

L’Audiència Nacional va acor-
dar ahir obrir judici oral contra 

els tres presumptes membres 
de la cèl·lula terrorista que va 
cometre els atemptats del 17 
d’agost del 2017 a la Rambla de 
Barcelona i a Cambrils, tot i que 
encara no s’ha fixat la data en la 
qual se celebrarà la vista oral. 

Es tracta de Mohamed Houli 
Chemlal, únic supervivent  
de l’explosió d’Alcanar; Driss 
Oukabir, que va llogar la furgo-
neta de l’atropellament de la 

Rambla, i Saïd ben Iazza. Tots 
tres seran jutjats pels delictes 
d’integració en organització te-
rrorista; fabricació, tinença i 
dipòsit d’explosius, i estralls en 
grau de temptativa. 

Cap d’ells va ser processat 
com a responsable dels 16 
morts i 140 ferits en la ma-
tança, ja que els presumptes au-
tors van morir abatuts pels 
Mossos d’Esquadra o en l’explo-

sió del xalet d’Alcanar. H 

BCN I CAMBRILS 

J. G. ALBALAT 
BARCELONA 
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IÑAKI PARDO TORREGROSA
Barcelona

El Partit Nacionalista de
Catalunyavaobrir laper-
sianael 27de junyamb la
mirada posada en els

pròxims comicis al Parlament. El
portaveu, Oriol Puig, destaca que
ara la prioritat és créixer per tot el
territori català ideixar lesnegocia-
cions amb altres actors del catala-
nismepermésendavant.

ComafrontaelPNCelperíode
electoralques’obre?
Amb força, perquè acabem de co-
mençar.Lanostraprioritat éscréi-

xer i expandir el PNCa tot el terri-
tori català. Tenim gent per tot Ca-
talunya,peròenshemd’organitzar
ihihapoc temps.

Jatenencandidat?
Avuidia,no.

I creu que a hores d’ara hi ha
espai per a un nou partit sobira-
nista imoderat?
El nostre projecte difereix d’altres
opcions existents.Volemparlarde
projecte de país, d’innovació, de
sostenibilitat, d’economia verda o
del foment de la indústria tecnolò-
gica.Novenimamblamotxillabui-
da, tenimelsdeures fets amb la fei-
naquehemrealitzatdesde la soci-

“La via escocesa és
lamés democràtica”

postaa laqüestió territorial.Lami-
llor opció és la del referèndum
acordat i legal i renunciar a la via
unilateral.

Veupossiblequel’Estataccep-
tiaquestaviaelspròximsanys?
Nosaltresnovolemcrear falsesex-
pectatives i reconeixem que la via
escocesanoésuncamínicurtnifà-
cil, però per això no s’hi ha de re-
nunciar. Dona solució al conflicte
territorial i creiem que és la més
democràtica i l’única que pot tenir
viabilitat en elmarcde laUnióEu-
ropea.

Quin seria el seu eix de go-
vern?
Desbloquejar la presa dedecisions
i que el Govern lideri i governi.
Hem de reactivar totes les qüesti-
ons que la dinàmica de blocs i el
procés han deixat parades durant
aquests anys. Per això, donarem
suport aqualsevol pactequepugui
beneficiar els ciutadans deCatalu-
nya i que permeti el progrés i el
benestar social i econòmic.

Oriol Puig Bordas, portaveu del PNC

etat civildurantmésd’unany.
Té sentit que existeixi el PNC

si el PDECat trenca amb Carles
Puigdemont?
ElPNCdefensaelseuprojectepro-
pi,noprovédecapaltrepartit, sor-
geixdelasocietatcivil,del’associa-
ció El País de Demà. És un espai
ampli i transversal del catalanisme
en què hi ha gent catalanista, gent
que s’identifica com a sobiranista i
també independentistes. Som un
partit que no va contra ningú ni
contra res, i tothomésbenvingut.

Diversos partits catalanistes
els han interpel·lat per formar
una coalició, tot i que alguns po-
sen el referèndum com a línia
vermella.
Tenimelnostrepropipartit i lavo-
luntat ésparlar amb tots els actors.
Sempreensasseuremala taulaper
dialogar, però avui dia estem foca-
litzatsareforçarelnostreprojecte.
Fins que no se sàpiga la data de les
eleccions no començarem les ne-
gociacions. Amb tot, cal donar res-

MÉS ENLLÀ DE CiU

PNC

Nosaltres no
volem crear falses
expectatives:
el referèndum pactat
no és un camí curt,
ni tampoc fàcil”

“

L’Audiència no jutjarà per
assassinat la cèl·lula del 17-A
La Sala Penal acorda la vista oral contra els tres detinguts

MADRID Redacció

Gairebé tres anys després dels
atemptats comesos aBarcelona i
Cambrils el 17 d’agost del 2017,
en què van morir 16 persones i
140 van resultar ferides, la sala
penal de l’Audiència Nacional
va acordar ahir l’obertura de ju-
dici oral contraMohamedHouli
Chemal, Driss Oukabir i Said
Ben Iazza, presumptes mem-
bres de la cèl·lula terrorista res-
ponsable dels atacs. Els tres im-
putats seran jutjats pels delictes
d’integració en organització ter-
rorista; fabricació, tinença i di-
pòsit d’explosius, i estralls en
graude temptativa.Capd’ellsno
va serprocessat comaresponsa-
ble dels morts i els ferits, ja que
els presumptes autors vanmorir
per trets dels Mossos d’Esqua-
draoen l’explosiódel xalet d’Al-
canar (Montsià).
La Sala Penal confirma així la

conclusió del sumari pels delic-
tes queva incloure el jutged’ins-
trucció en la seva ordre de pro-
cessament i rebutja la pretensió
d’algunes acusacions particu-
lars i de les dues acusacions po-

pulars –l’Associació deVíctimes
del Terrorisme (AVT) i l’Asso-
ciació 11-M Afectats del Terro-
risme–de tornarel sumarial jut-
ge perquè també processés els
imputats pels 16 assassinats que
va cometre la cèl·lula a la Ram-
bla de Barcelona i a Cambrils.
L’instructor reconeixia en

l’ordre de processament que
l’objectiu de la cèl·lula terrorista
a què suposadament pertanyien
els tres imputats era cometre di-
ferents atemptats mitjançant
l’ús de l’explosiu que fabricaven
a l’habitatge d’Alcanar, però
l’explosió que va tenir lloc allà
mateix el 16d’agost “va frustrar i
va fer impossible de tirar enda-
vant els plans terroristes tra-
çats”.

Així, elmagistrat concloïa que
no hi ha indicis que Houli, Ou-
kabir i Iazza haguessin format
part i estiguessin assabentats
dels nous plans delictius adop-
tats per la resta dels integrants
de la cèl·lula, tots ellsmorts des-
prés de cometre els atemptats.
Tot i que rebutja ampliar la

imputació sol·licitada per les
acusacions, la sala recorda que
les qualificacions que facin les
parts dels fets objectedeproces-
sament “poden variar i com-
prendre possibles concursos”
sense que es vulneri el dret de
defensa dels processats, que
n’han estat informats i es poden
defensar.
Suggereix que “les conse-

qüències lesives,materials i per-
sonals de l’explosió del material
emmagatzemat a la casa d’Alca-
nar podrien suposar l’existència
d’un concurs de delictes, com
entenen algunes de les acusaci-
ons”. En el mateix sentit, la in-
terlocutòria explica la possibili-
tat que les acusacions imputin
Said Ben Iazza “per integració o
simple col·laboració” en el seu
escrit de conclusions.

ANA JIMÉNEZ / ARXIU

Memorial a les víctimes dels atemptats gihadistes del 17 d’agost del 2017 a la Rambla de Barcelona

Álex Sàlmon

Gestionar el Segrià

Només els obsessius creuen a hores d’ara que la mal
anomenadagripespanyoladeprincipisdelsegleXX
deu el nom a haver-se expandit des d’Espanya. Qui
vol estar informat ja sap que la grip es va estendre a

través dels campaments militars als EUA –algunes investiga-
cions concreten el punt zero a la base militar de Fort Riley, a
Kansas–, i l’excepcionalitat de la Primera Guerra Mundial va
fer la resta.
Lamajorpart de textos acadèmics, històrics imèdics atribu-

eixen la denominació d’“espanyola” a la neutralitat del país en
aquestaguerra, fetquevapermetrequesen’informéssensecap
tipus de censura i en llibertat. Així va ser per als corresponsals
internacionalsquecobrieninformativamentEspanyaallunyats
de la guerra. Així, una cosa que va ser una facilitat periodística,
esvaacabaradjectivantennegatiu.El temps i la ignorància, as-
saonadesambgotesdemala intenció, vandivulgar l’equívoc.
Lapandèmia,desd’unpuntdevistapolític, tambéhamostrat

contrarietatsensituacionsquetenienexplicació.Elsprofessio-
nals de les mostres estadístiques, per exemple, no es refien de
les dades que no s’actualitzen. Els números, diuen, sempre es-
tan vius, i les rectificacions clarifiquen que els percentatges
s’acostena laveritat.
Que el Govern d’Espanya no va tenir una previsió encertada

davant lapandèmiaquearribavahoreconeix finselmateixmi-
nistre Salvador Illa. L’Executiu central i la resta dels departa-
mentsdeSanitat autonòmics estavenmésamoïnatsdenoalar-
mar lapoblacióquedeprevenir.
Tot i això, aquestsmesosdeconfinamenthandemostrat que

Espanya és un país descentralitzat, almenys en polítiques sa-
nitàries. Amb l’estat d’alarma, cap comunitat va perdre les

competències. La gestió
dels centres hospitalaris
i els CAP van mantenir
lesmateixes estructures
organitzatives i només
la mobilitat es va veure
trasbalsada. És cert que
lesdadesvanpassaraser
centralitzats pel Minis-
terideSanitat,peròeren

dadesaportadesper lesautonomies.
Quèhauria passat si cada comunitat autònomahohagués li-

deratabsolutamenttot?Primer,eldescontrol.Però,d’altraban-
da, no n’hi ha cap que hagués pogut passar el gripau de la res-
ponsabilitat al papa Estat. Això és el que s’intueix del brot a la
comarcadelSegriàoa lad’AMariña, aGalícia.
Té sentit que siguin les comunitats les que gestionin la crisi

sanitària, sobretotperquèconeixenel territori.Ésunbonargu-
ment.Peròésque laGeneralitat desconeixia l’arribadade tem-
porerspertreballaralesempresesfructícoles?Odeuserqueen
aquest moment no hi ha estructura organitzativa al departa-
mentd’AlbaVergéspercontrolarelbrotdeLleida.
El Govern Torra s’ha passat aquests mesos reclamant unes

competènciesquenohaperdutmai.Vadeixarque la fase3du-
résundia, i quanva tenir tota la responsabilitatnova saberquè
fer-ne.Sensenormes,sensedirectrius,abandadelamascareta.
AixòdeLleidaesdesborda.A la comarcahi faltapersonal sani-
tari.Encaraquepersisteixi,Madrid janoésexcusa.

La crisi a Lleida es
desborda i, encara que
el Govern persisteixi,
Madrid ja no és excusa

Elsresponsables
delsatemptats i
lesmortsvanmorir
pertretsde lapoliciao
a l’explosiód’Alcanar
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La sala penal de l’Audien-
cia Nacional qualifica de
“‘teoria conspirativa” i
“sense suport fàctic” que
quasi tres anys després de
les investigacions pels
atemptats de Barcelona i
Cambrils, el 17 i 18 d’agost
del 2017, es demanin ara
més proves per aclarir si
l’imam de Ripoll Abdelba-
ky es-Satty, considerat
l’ideòleg, realment va mo-
rir en l’explosió d’Alcanar
(amb Yousef Aalla), la im-
plicació del Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI),
així com possibles respon-
sabilitats policials i políti-
ques. Totes aquestes pro-
ves, ara descartades, les
demanava l’advocat Jau-
me Alonso Cuevillas en
nom de Javier Martínez i la
seva dona, pares de Xa-
vier, el nen de tres anys as-
sassinat per atropella-
ment amb catorze perso-
nes més per Jounes
Abouyaaquob, amb una
furgoneta a la Rambla, i el
qual va ser mort dies des-
prés pels Mossos.

El tribunal ho expressa
en una resolució, comuni-
cada ahir, en la qual acor-
da l’obertura de judici oral
contra Mohamed Houli
Chemal (salvat de l’explo-
sió d’Alcanar), Driss Ouka-
bir (va llogar una de les fur-
gonetes criminals) i Said
Ben Iazza (va deixar el car-
net perquè compressin
material per fer explosi-
us). En la resolució, des-
carta la majoria de peti-
cions de les acusacions, i
en alguns casos indica que
les plantegin en el judici.
Una és si des de l’Institut
de Toxicologia es van do-
nar mostres genètiques
dels cadàvers d’Alcanar a
la Interpol.

En la interlocutòria, la
sala penal confirma la fina-
lització del sumari pels de-
lictes que va incloure el jut-
ge instructor en el seu es-
crit de processament: in-
tegració en organització
terrorista, fabricació, ti-
nença i dipòsit d’explosi-
us, i delicte d’estralls en

grau de temptativa per a
Chemal i Oukabir i col·la-
boració en organització
terrorista per a Iazza. Amb
tot, la sala indica que la
qualificació jurídica “no
vincula les acusacions”, i
“en la cerca de la veritat
material” poden acusar els
tres empresonats dels de-
lictes d’assassinat i temp-
tativa, malgrat que cap
d’ells era en l’atropella-
ment de la Rambla ni en
l’atac de Cambrils, fet per
cinc nois de Ripoll i aba-
tuts per la policia.

En total, el tribunal ad-
met com a parts persona-
des 21 acusacions particu-
lars, entre les quals hi ha
víctimes, la Generalitat en
nom d’agents de Mossos i

dos bombers, i els ajunta-
ments de Barcelona i Cam-
brils, a més de les acusa-
cions populars de dues as-
sociacions de víctimes de
terrorisme: AVT i 11M. La
majoria de les acusacions
sol·licitaven que els tres
processats fossin acusats
de quinze o setze assassi-
nats (en incloure o no Pau
Pérez, mort per Younes a la
zona universitària) i d’en-
tre 140 a 150 temptatives
d’assassinat en formar part
d’aquesta agrupació crimi-
nal, malgrat no ser present
en l’acció. La resolució del
jutge instructor va fixar:
setze víctimes mortals, i de
ferits: 29 a Alcanar, 125 a la
Rambla, tres agents dels
Mossos a Barcelona i dotze

a Cambrils.
“Miri’l als ulls i digui-li

que no està mort assassi-
nat, senyoria; ensenyi la fo-
to a tots els detinguts i deixi
que parlin i diguin el que sà-
piguen”, piulava ahir Javier
Martínez, el pare de Xavier,
mostrant la seva foto.

Recentment, la família
Martínez i altres víctimes
han engegat la iniciativa
17-A: volem saber la veri-
tat, amb la qual recullen do-
natius per continuar la in-
vestigació i aclarir la relació
de l’imam de Ripoll amb el
CNI i les actuacions políti-
ques. En la interlocutòria,
l’Audiencia Nacional sosté
que “de cap manera en
aquesta investigació s’in-
clou els responsables polí-
tics i policials de la segure-
tat de l’Estat sobre les me-
sures adoptades d’alerta
terrorista”, i critica que
se’ls vulgui incloure ara,
després de tancar-se la ins-
trucció. Ara la fiscalia i les
acusacions han de presen-
tar els escrits d’acusació,
amb les penes que dema-
nen; després, les defenses, i
finalment es fixarà una da-
ta de judici. ■

L’Audiencia Nacional veu una
“teoria conspirativa” en el
cas de l’imam de Ripoll i el CNI
a Descarta investigar més com volien algunes víctimes a Ratifica que es jutjarà els
tres acusats d’organització terrorista i temptativa d’estralls, i no per assassinats

Mayte Piulachs
BARCELONA

“La persona petita
que és en un
cementiri no és una
teoria conspirativa. Va
ser assassinat”
Javier Martínez
PARE DEL MENOR ASSASSINAT

16
assassinats i 150 en grau de
temptativa volien víctimes, la
Generalitat i els ajuntaments
que es jutgés els tres acusats.

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

La xifra
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

Homenatge a les víctimes de la Rambla per part de ciutadans, el 2018 ■ JOSEP LOSADA
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L’Audiència Nacional no jutjarà 
per assassinat els acusats del 17-A

qoub –el conductor de la furgone-
ta de la Rambla de Barcelona–. Tot 
i això, la sala que els jutjarà recorda 
que s’ha rebutjat atribuir als tres 
acusats la seva participació direc-
ta en els atemptats perquè cap 
d’ells va ser als atacs de Barcelona 
i Cambrils, que van provocar setze 
morts i 140 ferits. Uns fets que “no 
s’imputen” a ells. 

Els jutges del tribunal defensen 
que tenen la funció de sentenciar i 
que havien de resoldre si obrien ju-
dici oral o arxivaven el cas. Amb 
aquest argument, consideren que 
“no poden intervenir” sobre els re-
cursos contra les decisions del ma-
gistrat instructor en el processa-
ment dels acusats perquè estarien 

valorant els indicis, cosa que “faria 
perdre la necessària imparcialitat”. 
Malgrat tot, la sala de l’Audiència 
Nacional contempla que els acusats 
es puguin enfrontar per l’explosió al 
xalet d’Alcanar –el lloc que la cèl·lu-
la va establir com a base operativa i 
on fabricava els explosius– als delic-
tes d’estralls terroristes i intent 
d’assassinat o lesions pels efectes 
que va causar. També planteja que a 
un dels processats, Ben Iazza, se’l 
pugui acusar d’integració al grup o 
bé de simple col·laboració. 

Pel que fa a altres peticions que 
havien fet algunes acusacions 
particulars, el tribunal rebutja, 
entre d’altres, les diligències 
que havia demanat l’advocat 
Jaume Alonso-Cuevillas –que 
representa Javier Martínez, el 
pare del nen de Rubí que va mo-
rir en l’atac de la Rambla–. Se-
gons els jutges, amb l’escrit que 
es va presentar es pretenia “una 
veritable cascada de noves dili-
gències sobre la base, absoluta-
ment òrfena de suport, d’una 
«teoria conspirativa», que nega-
va la defunció d’Abdelbaki es-
Satty [l’imam de Ripoll i cervell 
de la cèl·lula] i volia involucrar el 
Centre Nacional d’Intel·ligència 
(CNI)”. L’advocat havia qüesti-
onat que Es-Satty estigués mort 
i havia insistit a aclarir quina re-
lació tenia l’imam amb el CNI. 

El mateix lletrat també havia 
reclamat la responsabilitat penal 
del llavors secretari d’estat de Se-
guretat del ministeri de l’Interi-
or, José Antonio Nieto, per ome-
tre les mesures de prevenció i 
protecció antiterrorista, pel fet 
que el grup hagués pogut comprar 
material per fabricar explosius 
sense que se n’hagués vigilat la 
venda, així com la declaració com 
a testimoni de l’aleshores direc-
tor del centre estatal de coordina-
ció antiterrorista (CITCO), José 
Luis Olivera. El tribunal torna a 
respondre que “es tracta d’una al-
tra «teoria conspirativa» sense 
suport fàctic”.e

El tribunal obre judici oral als processats però no fixa la data

L’arrestat Mohamed Houli Chemlal durant la seva detenció a Alcanar l’agost del 2017. J. J. GUILLÉN / EFE

TRIBUNALS

L’Audiència Nacional va acordar 
ahir obrir judici oral als tres acu-
sats pels atemptats del 17-A. La sa-
la que els jutjarà –la secció terce-
ra penal– confirma que no se’ls 
processarà per assassinat pels 
atacs de Barcelona i Cambrils, com 
havien demanat diverses acusaci-
ons particulars i populars, i dona 
més opcions en l’explosió d’Alca-
nar. El magistrat que havia portat 
la instrucció els va enviar a judici 
per terrorisme i no per assassinat, 
i el tribunal que farà el judici des-
carta ampliar la imputació. Per 
tant, els tres acusats s’enfronten 
als delictes d’organització terroris-
ta, fabricació i tinença d’explosius 
i conspiració o intent d’estralls, tot 
i que la sala que els jutjarà plante-
ja que les acusacions també els pu-
guin atribuir els delictes d’estralls 
terroristes i intent d’assassinat o 
lesions per l’explosió d’Alcanar. 

Els processats, tots ells en presó 
preventiva, són Mohamed Houli 
Chemlal, l’únic supervivent de l’ex-
plosió de la casa d’Alcanar; Driss 
Oukabir, que va llogar alguna de les 
furgonetes, i Said Ben Iazza, que va 
deixar la seva documentació per 
comprar explosius. Segons el tribu-
nal, durant la instrucció s’ha vist 
l’existència “d’un grup organitzat 
de caràcter terrorista des de la se-
va formació fins al 21 d’agost del 
2017”, quan mor Younes Abouyaa-

BARCELONA
PAU ESPARCH

Delictes 
El tribunal sí que dona 
més opcions en el cas 
de l’explosió d’Alcanar
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¿Debería retirarse la estatua de Cristóbal Colón de Barcelona? 
/ Carmen Menéndez   
 
 
 
 

¿Debería ser retirada la icónica estatua de Cristóbal Colón de Barcelona? El debate está abierto, mientras en 
Estados Unidos otra estatua del descubridor ha sido derribada en Baltimore en el marco que las protestas que 
salpicaron el país este cuatro de julio. 
 
Si Colón levantara la cabeza, vería cómo sus estatuas están siendo decapitadas, derribadas y retiradas por 
quienes consideran en Estados Unidos que es un símbolo del esclavismo y del sometimiento de los pueblos 
indígenas. 
 
Ada Colau quiere un trabajo de "memoria democrática" y contextualización del Colón de Barcelona 
Al otro lado del Atlántico, en Barcelona, su figura sigue erigida en el punto de unión entre las Ramblas y el 
Paseo de Colón, frente al puerto viejo de la ciudad. ¿También debe desaparecer? La alcaldesa Ada Colau pide 
llevar a cabo un trabajo de "memoria democrática" y contextualizar el monumento. 
"Hay un debate con la figura de Colón, que es una estatua icónica en nuestra ciudad, que define el skyline, que 
responde a una historia de siglos atrás, no del presente sino de siglos atrás -dice Colau-. Estamos haciendo un 
trabajo de memoria democrática, queremos contar con las voces de expertos, con las voces de entidades 
sociales y ver cómo explicamos ese conjunto escultórico". 
 
Colau no descarta que se borren del pedestal algunas figuras, que podrían considerarse ofensivas por su 
representación de los pueblos nativos. 
 
A finales de junio, grupos antifascistas convocaron una protesta para pedir que se retirara la estatua, lo que dio 
lugar a una contraprotesta del partido de extrema derecha Vox al grito de "La historia no se toca". 
"¿A dónde va a llegar el reino de la ignorancia y de lo políticamente correcto?" 
El historiador David García, especialista de la presencia española en América, critica sin ambages esta 
polémica en torno a Colón. 
 
"(Estamos) muy preocupados por dónde va a llegar el reino de la ignorancia y el reino de lo políticamente 
correcto. No decir las cosas como son sino las cosas que conviene decir para que a uno no le tilden de una 
determinada manera. Ha habido muchas investigaciones históricas sobre determinadas circunstancias. Hay 
que comprender el pasado no enjuiciarlo", concluye García. 
 
Entretanto, Cristóbal Colón sigue encaramado a más de 50 metros de altura apuntando al horizonte, a esa 
América a donde llegó sin saberlo en 1492, ignorando que sería objeto de tantos odios más de cinco siglos 
después. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://es.euronews.com/2020/07/06/deberia-retirarse-la-estatua-de-cristobal-colon-de-barcelona 
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Exposició a València

Manel, un petit miracle al Grec

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Guillem Gisbert va parlar una 
mica més de l’habitual per indi-
car-nos que el concert no prete-
nia precipitar una «catarsi», si-
nó que es tractava tan sols 

d’«abstreure’ns de la barbaritat 
que està passant». Però hi havia 
gana acumulada entre Manel i 
la seva gent, quatre mesos des-
prés de l’últim concert, i molta 
energia, i aptituds per alliberar-
la de la manera més arriscada, a 
partir de la primera (i un tant 

distòpica) primera cançó, Formi-
gues, amb un Gisbert de veu 
greu, apuntant a les plagues 
que es colen a casa desfilant pel 
marbre de la cuina. 

Manel va presentar Per la bona 
gent, el disc que va llançar l’octu-

bre passat, en un Teatre Grec 
per a 800 assistents (el seu afora-
ment és de 1.900) i amb un espe-
rit una mica més cerebral i 
menys lúdic que en el concert 
del novembre al Poble Espa-
nyol, i amb disposició a reforçar 
angles, consolidar contrastos i 

polir els vestigis d’innocència. 
Molta pista electrònica freda, 
també en alguns temes antics, a 
càrrec sobretot del baixista Mar-
tí Maymó, i un Guillem Gisbert 
preparat per modular més que 
mai el seu coll (i la seva figura). 

Amb tot el que ha passat, 
veure el grup allà, amb la seva 
artilleria i la seva esplendor, 
sense haver-se passat al bolo de 
tamboret i guitarra acústica, 
va tenir un aire prodigiós. «Un 
petit miracle», va dir el can-
tant, que va agrair al públic 

«haver assumit un risc» a l’acu-
dir al concert. 

Canvi de paradigma va cobrar 
el seu sentit més sever i insospi-
tat, els ritmes d’arrel llatina de 
La serotonina van fer balancejar 
el Grec, i Jo competeixo va desple-

gar els seus fons més diabòlics. 
Novetat va ser la recuperació 
d’Ai, Dolors, en la veu de Roger 
Padilla i en una versió bastant 
fidel a l’original, a diferència 
dels tractaments electrònics de 
peces com Captatio benevolenti-
ae. Rock cibernètic a Les cosines, i 

CRÍTICA  El quartet barceloní va reaparèixer amb un devastador concert

un Boy band amb graciosos es-
bossos de coreografia, camí de 
Per la bona gent, la talaia, amb la 
veu de Maria del Mar Bonet i el 

seu missatge de diàleg entre les 
veus artístiques a través de les 
generacions. 

 
EL MISSATGE DEL NOU DISC/ Aquí 
està el missatge de fons del nou 
disc, que va sortir també en Les 
estrelles, de Janis Ian, aquesta re-
flexió sobre la naturalesa de l’ar-
tista, sobre créixer a l’escenari, 
a la qual Manel va transferir 
una altra capa d’emotivitat. Ja 

en aquest terreny de bisos, Amb 
un ram de clamídies va ser el recés 
de melancolia (amb espines) 
abans d’un Sabotatge a tota gui-
tarra i els rescats de Boomerang i 
Benvolgut, amb extra d’electròni-
ca gruixuda i ànim de carregar-
se la muntanya de Montjuïc. H

Baixar Franco 
del cavall
3 Una mostra recull a manera d’hipòdrom les 
«aventures» de les estàtues eqüestres del dictador

imatges. D’aquesta manera, 
l’horror de la dictadura es dissol 
en l’oceà de la història i les imat-
ges es converteixen en patrimo-
ni», explica. 

És llavors «quan el cos origi-
nal mor» i no se li retiren els pe-
destals, quan apareix aquesta fi-
gura fantasmagòrica que Marzo 
augura que «sempre serà als 
llimbs en la mesura que hi ha 
una llei que fixa que no és cul-

pable». La mostra, apunta José 
Luis Pérez Pont, anima «des de 
l’art a desmitificar certs símbols 
que han sigut objecte d’enfron-
tament entre la ciutadania». 

 
MEMÒRIA BLANQUEJADA / Blindada 

jurídicament la seva obra i blan-
quejada la memòria, queda, per 
tant, la seva imatge i Fantasma 77 
crea el seu particular hipòdrom 
per analitzar les «aventures i 
obstacles» que des d’aleshores 

han viscut les nou grans 
estàtues eqüestres del dictador, 
alçades entre 1942 i, primera 
gran sorpresa, 1978. 

No fa falta deixar l’emoció 

per al final. En aquesta carrera 
hi ha una guanyadora, l’estàtua 
de Melilla, que ja partia en molt 
bona posició, ja que va ser l’últi-
ma a ser instal·lada al seu pedes-
tal, tres anys després de la mort 
de Franco i ja en democràcia. I 
va ser també l’última a ser reti-
rada del carrer i el 2017 el Go-
vern del PP la va cedir a la funda-
ció Gaselec de la ciutat autòno-
ma perquè s’exhibís allà.  

 
ELS PERDEDORS / Però, com a l’es-
port, en aquest cas aporten tant 
o més les històries dels cavalls 
perdedors. El de València va ser 
el primer a sortir de la carrera 
pública. Quatre anys després de 
ser aprovat pel ple municipal 
progressista, l’estàtua va ser re-
tirada de la que abans havia si-
gut la plaça del Generalíssim i 
llavors ho era del País Valencià. 

L’exposició inclou fotogra-
fies i vídeos de la matinada 
d’aquell 9 de setembre de 1983, 
de com el pes de la història 
(1.800 kg), i uns simbòlics i des-
coneguts ancoratges, va retar-

NACHO HERRERO 
VALÈNCIA

L
a guerra de les estàtues 
no és nova. Tampoc el 
debat historicocultu-

ral (de l’art amb prou 
feines se’n parla, per què deu 
ser) avivat pels bocins de la de-
molició de desenes d’estàtues 
com a conseqüència inespera-
da del moviment antiracista 
després de la mort, asfixiat sota 
la cama d’un policia, de George 
Floyd. Espanya fa 45 anys que 
no sap què fer amb les de Fran-
co i ara una exposició, Fantasma 
77, reflexiona, al Centre del Car-

me de València, sobre l’evolu-
ció de les grans imatges públi-
ques del dictador. 

Són les més grans, les que el 
van col·locar a cavall per aug-
mentar la seva alçària i que ara, 
tret d’una deshonrosa excepció, 
estan guardades en magatzems 
sense saber bé què esperen. «És 
la primera biografia del fantas-
ma de Franco», explica a EL PE-
RIÓDICO Jorge Luis Marzo, un 

dels seus responsables. 
La mostra situa el nucli de 

l’assumpte en la llei d’amnistia 
de l’any 1977. «Exonera el fran-
quisme de ser condemnat sense 
fixar un criteri per a les seves 

dar el que havia de ser una ope-
ració llampec i va permetre 
l’arribada de centenars d’ultra-
dretans que, a pedrades, van fer 
fugir els obrers encarregats del 
desmuntatge. Van haver de ser 
voluntaris encaputxats els que, 
protegits d’aquella manera per 

la policia, la van retirar entre 
disturbis, insults i amenaces. 

Restaurada, ja que es va des-
muntar en les seves dues peces 
originals, es va exhibir fins al 
2010 a Capitania General i des 

d’aleshores es guarda en un 
gran sarcòfag a la caserna mili-
tar de Jaume I. «Que acabin cus-
todiades per l’Exèrcit és un pa-
tró que es repeteix», apunta 
Marzo. «Se li dona la potestat de 
mantenir-lo ben ficat en una 
caixa segellada», diu. 

Fantasma 77 també repassa 
la història del cavall barceloní 
de Franco. Des del seu origen, 
ja que l’estàtua va ser esculpi-
da pel republicà Josep Vilado-
mat sota amenaça de presó, 

«No és que revisquin 
 quan les toques, és 
que aquestes imatges 
són un mirall de  
la nostra societat» La polèmica estàtua de Franco de l’exposició del Born.
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LLL

Luis Rendueles  visita la Semana Negra de Gijón amb ‘Los 

ratones de Dios’ com a finalista en els premis de la cita literària

‘True crime’ sense sang

LAURA ESTIRADO 
BARCELONA

Aquesta història es basa en fets 
reals. Podria ser l’inici d’un thri-
ller de cine si no fos perquè es 
tracta d’un true crime de paper 
que molts encara recorden. Va 
passar el dia de Sant Fermí del 
2011, quan de la caixa forta de 
l’arxiu de la catedral de Santiago 
de Compostel·la va desaparèixer 
el Còdex Calixtí, un manuscrit 
del segle XII de valor «incalcula-
ble», per ser exactes, set milions 

d’euros. La sostracció d’aquella 
joia bibliogràfica del temple de 
la plaça de l’Obradoiro, meca de 
pelegrins, va crear un enorme en-
renou mediàtic durant l’any i un 
dia que va tardar la policia a tro-
bar el llibre dins d’un sac de pinso 
amagat en un garatge propietat 
de l’electricista de la seu; l’havien 
acomiadat i aquesta va ser la seva 
particular venjança del degà.  

Després de cinc mesos sense 

sortir de Madrid pel confina-
ment, el periodista d’EL PE-
RIÓDICO Luis Rendueles (Gijón, 
1967) torna a la seva terra, per 
veure els seus i presentar en la 
33a Semana Negra de Gijón, que 
aquests dies celebra edició pre-
sencial i virtual, la seva obra de 
no-ficció Los ratones de Dios (Alre-
vés), en la qual reconstrueix el 
cas que va seguir quan escrivia a 
Interviú i anys després, en els 

quals ha recopilat suculents do-
cuments policials, judicials, les 
cartes de l’electricista Manuel 
Fernández Castiñeiras, així com 
les entrevistes als policies de la 
Brigada de Patrimoni Històric 
que van portar el cas –la veu can-
tant del relat la té la inspectora 
Ana, per cert, l’únic nom inven-
tat del llibre– i al jutge José Anto-
nio Vázquez Taín– el del crim de 
la nena Asunta i flagell de narco-

traficants –, i a la fi, el que va aca-
bar sentenciant a 10 anys de pre-
só el lladre (pena que el Suprem 
després va rebaixar en un any).  

Supervivència 

«Fa uns mesos Manolo va tenir un 
accident cerebrovascular i ara 
compleix la condemna a casa se-
va», assenyala Rendueles, emocio-
nat per ser finalista en la catego-
ria Rodolfo Walsh dels premis de 

la Semana Negra, que es decidei-
xen demà. Fa més de dues dèca-
des que no falta a la cita literària. 
«Recordo el primer any, hi vaig 
anar flipat perquè venia Vázquez 
Montalbán. Un autor així, tan de 
prop,» recorda. Ara li toca a ell ser 
a l’altre costat. Tot i que sigui 

descriu Rendueles. Un escenari 
també amb «moments hilarants, 
molt de Berlanga o Cuerda», com 
l’episodi de la monja que sospita-
va de l’organista perquè era ho-
mosexual i tenia amics «molt es-
tranys». I tot perquè deia que l’ho-
me tocava més fort perquè no se li 
sentís la veu quan cantava al cor. 

Fins aleshores, la policia mai 
havia entrat al temple per diri-
mir un afer com aquest. Van co-
mençar buscant el còdex Calixtí, 
però van descobrir que també 

faltaven milions d’euros del 
caixonet d’almoines dels pele-
grins. Manolo, l’electricista, 
s’havia emportat dos milions, 
però la policia també va desco-
brir que un altre gregari tenia 
més de 300.000 euros en un 
compte corrent. Quan la inspec-
tora l’hi va preguntar al degà, 
aquest ho va admetre: «Filla me-
va, on hi ha formatge sempre hi 
ha ratolins». I no només això, a la 

catedral «hi havia lluites de po-
der, acusacions, i sospites de 
tots amb tots, com una partida 
del Cluedo, però sense mort. Vaig 
triar aquest tema perquè no hi 
havia morts, i de vegades la sang 
et cansa, fins i tot als que fem 
successos», confessa. H

aquesta una edició una mica es-
pecial per la Covid. «Les presen-
tacions al Centro de Cultura Anti-
guo Instituto són presencials, 
amb poca gent, mascareta, dis-
tància... També hi ha streaming. 
Em sembla un exercici de super-
vivència gairebé heroic», assegura 
l’autor a punt de desgranar da-
vant de la seva parròquia què el 

va atreure del cas. 
A saber: «Un lloc del crim incom-
parable, la catedral de Santiago. 
Allà hi viuen 15 canonges, tot ho-
mes, sacerdots, el més jove tenia 
66 anys. El cap, el degà, amb un 
poder immens, línia directa amb 
la Moncloa. Després hi ha els gre-
garis, unes altres 10 persones. A 
més de l’electricista, la dona de 
fer feines, el guarda –el que dona 
assenyada cada nit al rellotge–, el 
que fa ballar al botafumeiro, les 
monges que planxen la roba als 
capellans...». «Tot molt medieval», 

FESTIVAL PRESENCIAL

El periodista  va 
investigar el sonat 
robatori del Còdex 
Calixtí de la seu  
de Santiago

33 Edició facsímil del Còdex Calixtí.

EFE / LAVANDEIRA JR.

33 Manel, durant el concert del Grec, dimarts.

FERRAN SENDRA

fins a la seva enfeinada vida en 
democràcia. 

El primer trasllat, des del pa-
ti d’armes del castell de 
Montjuïc a l’interior del museu. 
El segon, després de ser tenyit 
de rosa, a una sala annexa. Pel 
camí se li va retallar la cama es-

querra. El tercer, a un magat-
zem municipal en el qual va 
perdre el cap (la van robar, pel 
que sembla). El quart, envoltat 
de polèmica, el 2016, al Born, 

per a una exposició en la qual va 
patir nombrosos atacs fins que 
una nit va ser enderrocada. Va 
ser restaurada mínimament per 
guardar-la als magatzems del 
Museu d’Història de la ciutat. 

«Tocar l’escultura de Franco 
és fer-li un favor: es reanima», va 

dir sarcàstic el seu director, 
Joan Roca. «No és que revisqui, 
és que aquestes imatges són un 
mirall de nosaltres, de la nostra 
societat», reflexiona Marzo. H

JOAN CORTADELLAS
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Elpoderde
lesestàtues
sobre les
persones

TERESA SESÉ
Barcelona

El cap de setmana passat, l’estàtua
de Colom de Barcelona va ser ob-
jecte d’un atac vandàlic. Un grup
autoanomenat El barri resisteix es
va atribuir l’incendi provocat a la
base del monument, als peus del
qual descansa un controvertit con-
junt escultòric que representa una
persona indígena agenollada da-
vantBernardoBoyl, sacerdot ivica-
ri company de Cristòfor Colom en
el seu segon viatge a Amèrica. El
foc, sufocat ràpidament pels Bom-
bers, va tenir lloc poc després que
unatrentenadeseguidorsdeVoxes
concentressin al final de la Rambla
per reivindicar la figura del con-
queridor. Les seves nombroses es-
tàtues estan sent enderrocades, de-
capitades o desfigurades amb pin-
tades als EUA i aquí mateix
formacions polítiques com la CUP
handemanatquees retirin.
“Qualsevol moviment de retira-

da, mutilació o agressió cap a algu-
na escultura suscita una reacció
contrària. Històricament sempre
ha estat així i continuarà passant
mentre siguem humans”, reflexio-
na Pedro Azara, responsable de
Perder la cabeza (Ídolos), l’exposi-
ció del pavelló català en la passada
edicióde laBiennal deVenècia que
avui sembla gairebé premonitòria
davant la fúria col·lectiva desfer-
madadesprésde lamort deGeorge
Floyd que està fent caure dels seus
pedestals oprovocant ladestrucció
d’estàtues a tot el món. La mostra,
impulsada per l’Institut Ramon
Llull, subratllavaelpoderqueexer-
ceixen sobre nosaltres les imatges,
la seva capacitat per dominar-nos,
per fer-nos perdre el cap, i docu-
mentava alguns episodis d’amor i
odi en la història recent de Catalu-
nya, de què l’incident deColom se-
ria l’últimcapítol.

Ens vius i, per tant, mortals. “Les
imatges tenenunenormepoderso-
bre els homes. No deixen ningú in-
diferent, susciten reaccions visce-
rals,devegades incontrolables, que
van de l’adoració a la destrucció”,
assenyala Azara, doctor en Arqui-
tectura i professord’Estètica iTeo-
ria de l’Art, per a qui es tracta d’un
fenomenquetravessa totes lesèpo-
ques i societats. “En algunes cultu-
resantiguesenquèbàsicamentuna
comunitat s’organitzaentornd’una
figura, un tòtem, moltes ciutats o
territoris eren presos per l’enemic
no només per una derrota militar,
que també, sinó quan el vencedor
retirava tots els símbols, totes les
estàtues. Era llavors quan la ciutat
es trobava desvalguda i es lliurava
realment”. “Les imatgesnosónuna
cosa inerta, sinó entitats vives i, per
tant, mortals”, recorda Azara, que
té una llarga trajectòria investigant
els usos teològics i rituals de les
imatges, i recordaperexempleque,
com va passar amb les estàtues de
LeninoSaddamHussein, “lamassa
enfurismada no es va acontentar
ambenderrocar-les sinóqueva vo-
ler decapitar-les i encegar-les, com
si anul·lant els seus ulls, la sevami-
rada, volguessin neutralitzar el seu
poder, impedirqueensmirin”.

Un cementiri d’obres mutilades a la
Via Favència. L’exposició de Venè-
cia estava acompanyada d’una pu-
blicació amb vida pròpia editada
perTenov,Toloseyourhead(Idols),
quejustaraacabadedesembarcara
lesllibreriesdelsEstatsUnits.El lli-
bre, a part d’un text central delma-
teixAzara, inclous assajos de Pere-
jaume,LúaCoderch,DavidBestué,
Lola Lasurt, Daniela Ortiz i Fran-
cescTorres.Entrelessevespàgines

també hi ha abundants imatges
d’obres que han estat venerades o
ultratjades, i a les seves agitades bi-
ografiesdedica l’últimcapítol.Però
entretotes les fotografiescridenes-
pecialment l’atenció les fetes al di-
pòsitmunicipaldeViaFavència,de
Barcelona, on s’amunteguen relí-
quiesfranquistesretiradesdelscar-
rers amb escultures públiquesmu-
tilades.Comsiestractésd’unatom-
baegípciaouncementirid’obresen
esperadelpurgatori.

La turbulenta biografia d’una obra
de Clarà.Ésaquí,perexemple,ones
troba el grup escultòric de Josep
Clarà per alMonument als Caiguts
situat a laDiagonal, davant elPalau
dePedralbes, que l’artista va col·lo-
car encara inacabat el 26 de maig
del 1952, un dia abans de l’arribada
de Franco a Barcelona amb motiu
del Congrés Eucarístic. No va co-
nèixerlacalmagairetemps.El18de
maig del 1972 va ser atacat per un
artefacte explosiu i dos anys més
tardgrupsanarquisteshivancol·lo-
car dues bombes que van causar
lleugers desperfectes en protesta
perlacondemnaamortdeSalvador
Puig Antich. Cada atac era seguit
perunactededesgreuge, ambmis- PEDRO AZARA
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PEDRO AZARA

Recorregut amb
Pedro Azara per
alguns dels
monuments
venerats o

ultratjats en la
Catalunya recent

“Com un tomba
egípcia”. Escultu-
res fetes malbé al
dipòsit municipal

EL EPO TATGE

nalmentés tombada.

Pujol baixa del pedestal. Un altre
cas recent que il·lustra el llibre és la
demolició el 2014 de l’estàtua de
JordiPujolaPremiàdeDalt,queva
passar de ser idolatrada a odiada
després que el president confessés
que tenia una fortuna a l’estranger
sense declarar. Va ser objecte de
pintades i va rebre copsdemartell i
el 30 de setembre es va despertar a
terraajagudadebocaterrosa.Li fal-
tavaundit ipresentavaunintentde
decapitació.

Uns anys abans, el 2011, havia per-
dut també el seu tron laVictòria de
Frederic Marès, que des del 1940
s’assentava als peus de l’obelisc a
l’encreuament del passeig de Grà-
cia amb la Diagonal. Havia arribat
durant el franquismeper substituir
l’al·legoria de la República de Vila-
domat i tot que el conjunt va patir
diversos atacs al llarg dels anys, va
ser l’Ajuntamentqui el 2011 va reti-
rar l’esculturad’acordambla lleide
Memòria Històrica. Alguns ciuta-
dans la van acomiadar amb llàgri-
mes.Moltmés festiuvaserel comi-
at d’Antonio López, la seva estàtua
va ser retirada de la via pública per
l’Ajuntament fa dos anys pel seu
passatesclavista.

El malson de Porcioles. Molt més
efímera, un dia, ha estat la vida al
carrer de l’antimonument de Joan
Brossa Record d’un malson, el cap
de l’exalcalde Porcioles en una sa-
fata sobre una cadira d’oficinista.
Va ser un encàrrec del 1991 per al
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs, però l’Ajuntament no es va
atrevir acol·locar-la tementque fos
percebuda com una provocació.
Anys més tard dos regidors la van
treure delmagatzemonhavia estat
dipositada i la van col·locar en un
extremdelParcdelBesòs.Vadurar
unes hores, fins que l’alcalde va or-
denar la seva retirada. Actualment
es pot contemplar alMuseu d’His-
tòria de la Immigració de Catalu-
nya.

De soldat a camperol.Azara també
traça la biografia delMonument als
Caiguts de Genaro Iglesias a Bala-
guer, un monument inaugurat per
Franco i retirat per feixista durant
el primer ajuntament democràtic,
quearaestàsentobjected’unaaltra
revisió que la podria portar de nou
al carrer. El seu autor, escultor re-
publicà represaliat, va rebre l’en-
càrrecd’esculpirunsoldatnacional
amb una arma fent un petó a una
bandera. Però ell el va reconvertir
en un camperol amb una aixadella
que fa un petó una espècie de pirà-
mide.

“Més que un ésser viu”. “Moltesde
les reacciones impulsives que ens
provoquen les imatges són reacci-
ons desitjades per simateixes, per-
què si una imatge no suscita un ti-
pus de reacció, si no ens crida
l’atenció, no ens interpel·la, és invi-
sible i, per tant, no té raó de ser”,
conclou Azara, per a qui es tracta
d’una capacitat que supera “moltes
vegadesladelséssersvius”iqueex-
plica, per exemple, que en plena
Covid-19 hagin hagut de prohibir
que la gent abraci o faci petons a les
escultures als temples. Però no
sempre les passions coincideixen.
El queper auns és objectedevene-
ració,perad’altrespotserunobjec-
ted’ultratge,comelpasdeSetmana
Santa del Sant Enterrament, del
Gremi de Marejants de Tarragona
que el va acompanyar a Venècia,
un conjunt del XVIII, cremat du-
rant la Guerra Civil i reconstruït el
1942.

ses,ofrenesdeflors iautoritats ipú-
blic de genolls. I el 2001 l’objectiu
que fins aleshores nohavia aconse-
guit la pólvora el van aconseguir
trenta independentistes de Mau-
lets,quelavanfercaureambl’ajuda
d’unescordes, i llavorsvaserretira-
da. L’Ajuntament va intentar cedir
l’obraalMNAC,peròelmuseulava
rebutjar per la mala qualitat de la
restauració.

El misteri del Franco decapitat. I és
aquíonactualmentdormelsondels
justos l’estàtua eqüestre de Franco
obra de Josep Viladomat que el
1963 va ser col·locada a l’aire lliure
al castell de Montjuïc fins que, ja
amb la democràcia, va ser objecte
d’un atemptat amb pintura rosa.
Per poder traslladar-la a l’interior
delMuseuMilitarselivaserraruna
cama –no cabia per la porta– i així,
amputada,vaanarapararaldipòsit
municipal, on el 2013 va aparèixer
decapitada sense que s’hagi trobat
el responsable de l’acció. El 2016
amb motiu de l’exposició Franco,
victòria, república, impunitat i espai
urbà, és exhibida a l’esplanada del
Born i de nou s’hi tornen a acarnis-
sar. És atacada ambpintura i ous, li
muntenalllomunaninainflableifi- MANÉ ESPINOSA

Símbols en
retirada. L’escultu-
ra de la Victòria, de
Frederic Marès, va
ser un dels últims
símbols franquistes
retirats a Barcelona

‘Record d’un
malson’. Antimo-
nument de Joan
Brossa, amb el cap
de l’exalcalde
Porcioles en una
safata

Els caiguts.Monu-
ment als caiguts, ara
almagatzemmunici-
pal del Departament
de Patrimoni Arqui-
tectònic Històric i
Artístic de Barcelona
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A
los partidarios del «buen sal-

vaje» de Rousseau –el que 

defendía la libertad del niño 

Emile mientras enviaba cin-

co hijos al hospicio– el nombre de 

Rius i Taulet les dirá poco más que 

una plaza graciense donde trasiegan 

sus birras. A algún joven bárbaro, ni 
siquiera eso. En 2009, la plaza pasó 

a ser de la Vila de Gràcia.  

Francisco de Paula Rius i Taulet 

fue el alcalde de la Exposición Uni-

versal que en 1888 situó a Barcelona 

en el mapa de la Europa industrial. 

Con él, la Ciudadela devino en el gran 

parque que necesitaba la ciudad; el 

derribo de la Muralla del Mar moder-

nizó el frente marítimo con el paseo 

de Colón; en el recinto expositivo se 

alzaron el Arco del Triunfo, el pala-

cio de Bellas Artes y el de Justicia; se 

inauguraron las Golondrinas y el mer-

cado del Borne. Crecía «la ciudad de 

los prodigios» del mendocino Ono-

fre Bouvila. Tan prodigiosa, que en 

69 días construyó frente a Capitanía 

el Gran Hotel Internacional para hos-

pedar a dos mil visitantes de la Ex-

posición, según el proyecto de 

Domènec i Montaner.  

De la Ciudadela se conservó el ar-

senal de Verboom que hoy ocupa al 

Parlament. Entre la estatuaria, la po-

pular Dama del Paraguas y el monu-

mento al general Prim… Y al final del 

paseo marítimo, la icónica silueta de 

Colón de Gaietà Buigas y Ramón At-

ché.  

Clausurada la Exposición en di-

ciembre de 1888 –más de dos millo-

nes de asistentes–, Rius i Taulet fue 

nombrado marqués de Olérdola; 

mientras, nuestra «gasiveria» autóc-

tona protestaba por las facturas del 
evento. Fue aquella la primera meta-

morfosis barcelonesa que se comple-

taría en 1929 y 1992. El alcalde mu-

rió de apoplejía en 1889. «Un cadáver 

más y un derrochador menos» fue el 

epitafio del diario republicano «El 

Diluvio».  

El doctor Bartolomé Robert Yar-

zábal fue coetáneo de Rius i Taulet: 

en 1899 accedió a la alcaldía con un 

programa regeneracionista y catala-

nista. El regeneracionismo –eran 

tiempos del general Polavieja tras el 

Desastre del 98– consistió en refor-

mar el tramposo censo electoral del 

sistema caciquil; el catalanismo: el 

célebre «tancament de caixes» con-

tra los impuestos del gobierno Silve-

la. El alcalde rebelde dimitió en oc-

tubre de 1899, lideró la naciente Lli-

ga y falleció en 1902.  

Respetado en los ámbitos cientí-

fico y cultural –era un destacado wag-

neriano– Robert ilustró una confe-

rencia con dibujos de cráneos: inten-

taba clasificar los rasgos raciales 

según el índice encefálico.  

Su tesis establecía una «raza ca-

talana» diferenciada de otras razas 

ibéricas. Santiago Ramón y Cajal, que 

fue amigo y compañero de Robert en 

la Facultad de Medicina de Barcelo-

na, manifestó su estupor ante aque-

llas teorías supremacistas. Aquel «clí-

nico eminente», que «no era antro-

pólogo», postulaba «la superioridad 

del cráneo catalán sobre el castella-
no», objetaba nuestro Nobel.  

Poco después de su muerte, el que 

fue alcalde (de marzo a octubre de 

1899) fue ensalzado en 1910 con un 

monumento en la plaza Universidad 

que en 1940 acabó desmontado por 

las autoridades franquistas y envia-

do a un almacén municipal. Con el 

advenimiento de la democracia, el 

monumento se recuperó y hoy domi-

na la plaza Tetuán. Además de pró-

cer catalanista, Robert contó en los 

años ochenta con la adhesión inque-

brantable de la asociación nazi CE-

DADE (Círculo Español de Amigos 

de Europa) que lo vindicaba como ra-

cista.  

Cada vez que el caos y la ignoran-

cia perpetran su infausta coyunda, 

violentan la Historia –buena y mala– 

de las sociedades. En el 36, las Juven-

tudes de la FAI derrocaron la estatua 

de Prim en la Ciudadela y enviaron 
el bronce a la producción bélica. El 

historiador Edmon Vallés contaba 

que en Reus, cuna del militar liberal, 

«se adoptó una decisión de compro-

miso bastante ingeniosa: le quitaron 

la espada que enarbolaba, y de esta 

manera el héroe de la revolución de 

1868 se quedó saludando con el puño 

alzado».  

Sirva la crónica estatuaria para 

mover a la reflexión a quienes apli-

can el presentismo ideológico a per-

sonajes que vivieron –con luces y 

sombras– otras épocas. «La asimila-

ción pura y simple del presente al pa-

sado nos ciega sobre ambos y provo-

ca, a su vez, la injusticia», advirtió 

Todorov en «Memoria del mal, ten-

tación del bien» (Península).  

Hoy, el fascismo «antifascista», el 

separatismo hispanófobo –menos los 

friquis que sostienen la catalanidad 

de Colón– y el indigenismo podemi-
ta amagan con debelar al almirante 

genovés como ya hicieron con Anto-
nio López. Si culpamos a Colón de los 

males del colonialismo… ¿desman-

telaremos también el monumento al 

doctor Robert por su racismo deci-

monónico? ¿Dónde estaría el límite? 

¿Acabaremos como los jemeres ro-

jos del genocida Pol Pot borrando los 

relieves en los templos camboyanos 

para hacer, como reza La Internacio-

nal, tabla rasa del pasado y alumbrar 

un siniestro «hombre nuevo»?  

Con más cultura y menos correc-

ción política, el vandalismo icono-

clasta perdería su aureola justiciera 

y quedaría en lo que es: delito (co-

mún) contra el patrimonio históri-

co. Dejad las estatuas en paz.

Dejad las estatuas en paz

SPECTATOR IN BARCINO

SERGI DORIA 

Vandalismo  
Con más cultura y menos corrección política, el 
vandalismo iconoclasta perdería su aureola 
justiciera

EFE  
Barcelona retiró en 2018 el monumento en memoria de Antonio López, primer marqués de Comillas,

Memoria selectiva  
Si culpamos a Colón de los males del colonialismo… 
¿desmantelaremos también el monumento al 
doctor Robert por su racismo decimonónico?
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om tots vostès ja
saben, hi ha, al

món, un cert corrent
que advoca per der-
ruir, malmetre, em-
pastifar o decapitar

determinades estàtues que ocupen un
lloc preeminent. Els que les van erigir
pretenien que hi hagués una constàn-
cia explícita de les coses que van suc-
ceir i que ells volien que fossin lloades.
A l’espai públic, però, hi circula gent de
tota mena, amb ideologies diferents i
amb diverses perspectives sobre com
s’ha de llegir el passat. Aquí entra el fet
de la lectura contemporània. El que
havia estat digne d’homenatge ara és
un símbol d’oprobi. El militar, l’empre-
sari, l’aventurer, el prohom (parlo en
masculí, perquè les estàtues són majo-
ritàriament de mascles, sobretot les
més qüestionades), ara han esdevin-
gut individus menyspreables. En la
majoria dels casos tenen raó. Enderro-
car estàtues de filibusters, negrers,
plutòcrates i opressors també ensenya
història a les noves generacions, la ma-
teixa història que ensenyaven les està-

tues ara criticades, però, és clar, amb
uns criteris diferents.

És un assumpte delicat que, per una
extensió il·limitada dels greuges, per
desconeixement o per una fúria desfer-
mada, pot derivar cap a situacions cer-
tament estrambòtiques, com la que ha
succeït, per exemple, amb l’estàtua de
Colom a Barcelona. Per sort, visc en una
ciutat, Girona, on aquest assumpte no
té gaire recorregut. Es poden posar en
dubte, això sí, l’exaltació de l’heroïcitat
tràgica (inútil) dels defensors de la ciu-
tat; l’exaltació de la Setmana Santa, una
peça certament de dubtós interès artís-
tic i conceptual; o la nena que recorda la
Constitució Espanyola en una plaça que
ja no té aquest nom. Però no crec que la
sang arribi al riu, a cap dels quatre rius.
Aquí, les estàtues són mes aviat ama-
bles i entenimentades. Llibres apilonats,
un cub il·luminat, el cul d’una lleona, un
recordatori europeu, un nen i una tortu-
ga, una A de Brossa, efígies de poetes i
artistes. I la de Laureà Dalmau, metge,
escriptor i polític republicà, que mira la
ciutat amb elegància i un cert deseixi-
ment. Com toca.

C

Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Estàtues

Enderrocar estàtues
de filibusters, negrers,
plutòcrates i opressors
també ensenya història
a les noves generacions
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Més plaques, sisplau

Enalgunes façanes hi
figura una placa
que indica algun fet
rellevant vinculat a

la finca.Normalment sónnai-
xements o defuncions de per-
sonatges del món cultural,
polític i social. A la façana de
l’edifici del carrer Botella, 11,
del Raval de Barcelona, per
exemple, una placa recorda
que hi va néixerManuel Váz-
quezMontalbán el 14 de juny
del 1939. A Prada de Conflent
també n’hi ha una que recor-
da la casa on va morir Pom-
peu Fabra, el 25 de desembre
del 1948.
Algunes d’aquestes cases

passen sense pena ni glòria,
però n’hi ha que es poden ar-
ribar a convertir en veritables
llocs de pelegrinatge.
És el cas de la casa de Cot-

lliure on va morir Antonio
Machado. Ara la febre ha
minvat, però en temps de la
dictadura i de la transició tot
bon republicà que s’acostava
a la Catalunya del Nord retia
homenatge al poeta sevillà
exiliat visitant-ne la tomba i
la casa on va viure els últims
dies de la seva vida.
En aquest cas, però, els ha-

bitants del casalot, tips dels
pelegrins que volien visitar-la

com si fos un museu, que no
ho era, no van voler la placa a
la façana. Les autoritats, però,
no podien renunciar a senya-
litzar el lloc emblemàtic i van
optar per una tercera via. A la
façana del davant hi van
col·locar una tarja que indica
que el poeta va morir al nú-
mero 2 d’aquell carrer.
D’aquesta manera, a més
d’informar, deixen clar que
els de la casa del davant no

volen que els emprenyin.
Aquests últims dies la Ge-

neralitat de Catalunya ha po-
sat en marxa dos programes
en aquest sentit. Dissabte va
presentar Camins del Català,
amb “l’objectiu de difondre i
donar projecció a rutes que
tinguin com a eix central la
llengua catalana”. L’acte es va
fer aMontserrat, emblemàtic
punt cultural, on es va fundar
l’editorial considerada la més
antiga del món, Publicacions

de l’Abadia de Montserrat,
que el 1498 ja tenia impremta
pròpia. La primera ruta dis-
ponible és la de les Homilies
d’Organyà.
Divendres, a Seròs (Se-

grià), es va inaugurar la inici-
ativa deMemòriaDemocràti-
ca de senyalitzar els cementi-
ris on hi ha fosses de la
Guerra Civil. La placa recor-
da les restes d’un soldat sense
identificar. Els següents ce-

mentiris seran els
de l’Albagés (Garri-
gues), Cabó (Alt Ur-
gell) i Foradada
(Noguera), on s’en-
terraran soldats
anònims trobats en
fosses.
Hi ha qui qüestio-

na la proliferació de
plaques i fites “perquè n’hi ha
massa”, però soc del parer
que no només no fan cap no-
sa, sinó que aporten una in-
formació sovint valuosa. És
lògic que a cada persona li
puguin cridar l’atenció unes i
no unes altres, però trobo in-
teressant que ens recordin
que caminem pels mateixos
carrers per on van transitar
els recordats.

Algunes cases passen
sensepenani glòria, però
n’hi ha que es converteixen
en llocs depelegrinatge

LLETRA PETITA Magí Camps

mcamps@lavanguardia.es

Unanticicló sobre
Europaoccidental
porta fins a42graus
Aemet eleva a nivell taronja el risc per la
calor en vuit autonomies fins dimecres

MADRID Agències

La presència d’un potent antici-
cló en superfície sobre les Aço-
res, que s’estén sobre Europa oc-
cidental amb pressions baixes
d’origen tèrmic sobre la Penín-
sula, ha deixat aquest cap de set-
mana temperaturesmolt altes en
bona part d’Espanya, fins a 41
graus en punts d’Andalusia i Ex-
tremadura. El termòmetre puja-
rà encaramés avui, ja que els avi-
sos taronja assoliran tota la co-
munitat d’Extremadura, on els
termòmetres escalaran fins als
42 graus a Badajoz i els 41 a Cà-
ceres, així com a la campanya se-
villana i cordovesa i la vall del
Guadalquivir, a la província de
Jaén. L’índex de radiació ultra-
violada també arribarà a valors
elevats o molt elevats a totes les
regions.
Segons dades de l’Agència Es-

tatal de Meteorologia (Aemet),
gairebé una vintena de provínci-
es de vuit comunitats autònomes
es trobaven ahir ja en aquest ni-
vell taronja, sobretot Càceres,
Badajoz, Còrdova i Sevilla, on es
van registrar més de 38 graus.

La previsió per avui és de 40
graus al sud de Badajoz, l’altiplà
de Càceres i les valls del Guadia-
na i el Tajo; 39 graus al nord de
Càceres i les serres d’Andalusia;
38 en punts de l’altiplà sud i 37 a
la resta de Castella-la Manxa, el
sud de Catalunya i la Comunitat
de Madrid. L’ambient estable i
sec predominarà a tot el país,
tret de l’extremnord peninsular,
on els núvols podrien deixar di-
lluns precipitacions febles en
àrees del Cantàbric a causa de
l’arribada d’un front atlàntic poc
actiu.
A partir de dimecres o dijous

s’espera que tendeixi a augmen-
tar la inestabilitat a la Península,
amb xàfecs més probables a la
meitat nord i amb temperatures
més suaus, que tornaran a pujar
a la segona meitat de setmana. A
la nit, les mínimes no baixaran
dels 20 graus (nits tropicals) al
litoralmediterrani, al golf de Ca-
dis i a les valls del Tajo, del Gua-
diana i del Guadalquivir. L’Ae-
met alerta també del risc d’in-
cendi a causa de la combinació
de temperatures altes i absència
d’humitat.

Aprofiti les rebaixes.
Redissenyarem el seu espai de
treball existent aplicant la nostra
experiència i metodologia perquè
vostè i el seu equip puguin tornar
a treballar de manera segura.

rebaixes
arriben les

fins al 31 de juliol
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GA-2010/0184 Comercial
ES-1379/2003

PROJECTES GRATUÏTS · LLIURAMENT IMMEDIAT · MUNTATGE I TRANSPORT GRATUÏTS* · SERVEI EXPRÉS 24 H.

Mobles d’oficina

BARCELONA - MADRID - SARAGOSSA - BILBAO - VALÈNCIA - SEVILLA - ALACANT - VALLADOLID

ofiprix.com

ESTRENEM
NOVAWEB

Li realitzarem un projecte
de la seva oficina gratuït
i sense compromís.
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Las estatuas de Cristóbal Colón alrededor del mundo no tienen paz. En Estados Unidos e Inglaterra
básicamente, fueron decapitadas, pintarrajeadas, arrojadas a un río y hasta levantadas y guardadas
oficialmente para protegerlas. Antes, ya había ocurrido lo mismo en Chile y en Venezuela; en Buenos Aires
se la movió de lugar. La que se encuentra en Barcelona está bajo amenaza y ahora es mirada con ganas de
hacerla bajar por algunos españoles que reniegan de la historia colonial. Esta semana la alcaldesa de esa
ciudad, Ada Colau expresó: “Hay una reflexión desde hace tiempo en la ciudad y hemos sido pioneros. La
estatua de Colón forma parte de la memoria crítica de Barcelona. Todos los expertos consultados ven más
interesante dejar el monumento de forma crítica y que incluya una explicación”.

Lo que ocurre hoy contra la figura de piedra de Colón es consecuencia de las manifestaciones en EE.UU.
luego del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Las protestas raciales crecieron
y se extendieron en sus objetos de bronca y de búsqueda de justicia por la muerte de Floyd. La lucha racial
también se profundizó conceptual e históricamente y así llegamos al prontuario de un Colón acusado de
esclavista, por ejemplo. La Historia sospecha de esa actitud pero fue dejado dentro de lo que se consideraba
habitual para la época para un comerciante. Hemos visto como en Catalunia, Colón era tratado con énfasis
como un mercader de la corona española sin escrúpulos cuando la región siempre disfrutó de las ganancias
que llegaban de las, por entonces, llamadas Indias. Fue precisamente a Barcelona adonde llegó Colón al
volver de su primer viaje. Y en reconocimiento, se hizo esa estatua.

Desde Madrid, por videollamada, el historiador de la Universidad Carlos III de Madrid David García Hernán
condena los ataques a las estatuas y a la figura del conquistador. “Lo de Floyd derivó en una fobia, por
decirlo con un término decimonónico, hacia la civilización del hombre blanco y a todo lo que ello supone
como intromisión en territorios ajenos a su civilización”.

–¿Por qué fueron atacadas las estatuas de Cristóbal Colón en Estados Unidos?

–Lo que está ocurriendo es algo muy negativo para el progreso, sobre todo de las ciencias humanas, que es
algo fundamental para la historia como el hecho de conocer primero y luego comprender los procesos
históricos en su propio contexto, esto no se está dando. Es evidente que en el siglo XVI nadie era
demócrata, que todo el mundo era machista. El propio Erasmo de Rotterdam, uno de los grandes
humanistas del Renacimiento, dijo muchas cosas muy interesantes pero sin embargo, en cuanto a la
concepción de las mujeres, pensaba que debían tener un papel muy inferior dentro de la sociedad.
Respondía a los criterios de su tiempo. Enjuiciar a Erasmo diciendo que era un machista es absurdo. Lo
mismo que con Colón porque él no tenía ansias de ser gobernador, ni virrey, ni mucho menos un
conquistador. Colón era un hombre de negocios con experiencia de marino, tenía una inclinación hacia el
comercio y conseguir nuevas rutas para ganar más dinero, dentro del mundo que en esos momentos estaba
despertando, el capitalismo inicial, era su misión.

–También había una misión religiosa...

–La corona española le va a dar una dimensión evangelizadora como algo propio de la época. Para una
persona que sí cree en ello es algo fundamental, aunque sea algo absolutamente minoritario para la
sociedad occidental. Sin embargo, a finales del siglo XV, era una de las cosas más nobles que se podían
hacer, teniendo en cuenta que las gentes estaban muy preocupadas por la salvación de la propia alma, por
si iba a ir al cielo o al infierno.

-En su tiempo, ¿Colón fue juzgado, criticado por sus pares, por sus contemporáneos?

–Desde el punto político sí, por sus acciones de gobierno, que contrastaron mucho con la opinión que tenía
la corona de lo que debía ser la presencia española en América. Desde ese punto de vista sí fue juzgado, se
le mandó incluso un juez para interrogarlo porque los colonos no estaban de acuerdo con su forma de
administrar las nuevas tierras. Él lo consideraba como una empresa capitalista, la corona no y los colonos lo
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entendían de otra manera. Ellos sostenían que habían hecho un viaje de esas características tan peligroso
para tener su recompensa y no para ser unos asalariados, que era lo que pretendía Colón.

–¿Y qué características tiene el debate hoy en España? Veo que hay una cantidad de libros y también
políticos que cuestionan la conquista desde su país.

–Sí, pero son movimientos minoritarios; es decir, me preguntaba un periodista norteamericano el otro día que
por qué es minoritario con respecto, por ejemplo, al Reino Unido. Me refiero a estos rechazos a la visión
colonial. Bueno, es minoritario en España porque en gran medida el colonialismo fue diferente. Con sus
problemas, sus sombras, sus abusos y con sus explotaciones. Y también con el proteccionismo al indígena,
de salvar determinadas comunidades, en cuanto a la lengua, en cuanto a que los indígenas se integraron al
sistema y hay un montón de colegios y de universidades creados por los españoles para que los indígenas
se integraran en el sistema. De hecho hoy el quechua es un idioma que hablan más de diez millones de
habitantes. El otomí, el quiché, el náhuatl, son lenguas que perviven hoy en día, y no digamos el guaraní,
que es idioma oficial, junto con el castellano, en Paraguay.

–Tampoco fue todo tan amigable, ¿no?

–Sí ya, por supuesto que hubo abusos. Yo no conozco ningún imperialismo que no los haya tenido, que no
se haya llevado a cabo por la vía de la dominación.A nadie le gusta ser dominado, y evidentemente esto
produjo sus fuertes contrastes, pero insisto hay que analizar el tema desde el contexto histórico de su época.

–Es que me llama la atención que la alcaldesa de Barcelona viera con ojos críticos este proceso de
conquista y que proponga revisar la Historia...

–Sí, pero la alcaldesa corresponde a un grupo político que gobierna por la conjunción de varios grupos que
están apoyando, no hay una mayoría clara y neta del barcelonés en favor de hacer un revisionismo histórico.
De hecho, las manifestaciones que se han dado frente a la estatua de Colón en Barcelona han sido
absolutamente minoritarias. Quizás porque tenemos demasiados problemas en España como para
preocuparnos de esas cosas, se lo está tomando en plan minoritario. Hay determinada ideología política que
lo ve así como ocurre desde Unidos Podemos y la extrema izquierda, que abogan por esta idea. Abogan por
hacer un revisionismo de la historia un poco para culpabilizar de los hechos a nuestros antepasados. Pero
claro, insisto, esto es juzgar con ojos del presente comportamientos que son comportamientos que no son de
nuestro mundo. Son comportamientos de una sociedad en la que estaba permitido el duelo, que era
perfectamente legal. Y tuvo que haber muchas prohibiciones para que no se diera.

–En Chile, Venezuela, hubo demostraciones de rechazo a Colón muy claras....

–Venezuela siempre hace referencia al imperialismo y España abandonó esos territorios hace más de 200
años. Ha habido tiempo suficiente para hacer muchísimas cosas. Enjuiciar la historia en momentos de crisis,
como los que estamos viviendo lleva a decir cosas como “qué lástima que no nos conquistaron los ingleses,
porque entonces seríamos potencia mundial”.

David García Hernán es Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Carlos III de Madrid donde
también dirige el Departamento de Humanidades. Es académico correspondiente de la Real Academia de la
Historia. Doctorado en la universidad Complutense en 1992. Es autor de varios libros de investigación sobre
la nobleza y la guerra.
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Un monument per a Girón de Velasco?

Veure monuments –no 
pas visitar palaus per 
dins– sempre m’ha aju-
dat a reflexionar. La 
tomba de Gardel, a la 

Chacarita, ajuda a repassar la histò-
ria d’una Argentina que semblava 
eternament rica. O la sala del Jeu de 
Paume, a Versalles, on els revoluci-
onaris francesos es van conjurar. O 
la tomba de Khrusxov a Novodévit-
xi, a Moscou; l’home que va repre-
sentar la frustrada generació del 
desgel. He visitat diversos cops, als 
Invàlids de París, el mausoleu de 
Napoleó. Trobo que són visites que 
m’ajuden a repassar el món d’ahir. 
Els pros i els contres del passat. Per 
exemple, els francesos donen im-
portància a tot allò que envolta Na-
poleó. De Napoleó podem destacar-
ne els errors de l’home ambiciós i 
cruel del seu temps. Però també 
l’home providencial per expandir 
els valors de la Revolució Francesa 
i altres avenços diversos (la pedra de 
Rosetta, el Codi Civil, la tècnica de 
les conserves...). De tota la seva he-
rència em quedo amb el Codi Civil, 
el que regula l’activitat mercantil i 
comercial, i que tota l’Europa con-
tinental ha fet seu –fins i tot Rús-
sia–. Napoleó mateix va dir que les 
seves victòries eren efímeres, però 
no el seu Codi Civil (“Ce que rien 
n’effacera, ce qui vivra éternelle-
ment, c’est mon code civil”). 

Jutjar els fets històrics des de la 
perspectiva actual és inevitable. La 
història no existeix, sinó que és una 
manera d’explicar fets que van te-
nir lloc. I millor com més elaborats 
i explicats siguin aquests fets, per-
què ajuden a projectar una certa lò-
gica i a lligar esdeveniments. Com-
prendre, en definitiva, per què de-
terminades coses van succeir. És 
veritat que la història és subjectiva. 
Per tant, convé que es basi en uns 
coneixements i uns raonaments 
que expliquin les coses d’una ma-
nera professional. Posats a ser sub-
jectius, millor basar-ho tot en un 

“subjectivisme científic” aplicat 
per gent intel·ligent i formada en la 
matèria. 

Rebutjo frontalment, per tant, la 
interpretació de fets que van tenir 
lloc fa temps amb una perspectiva 
mediàtica d’interessos i d’ideologi-
es purament actuals, i que va 
acompanyada –és inevitable– d’un 
revengisme que acostuma a sortir 
de l’estómac. En aquest sentit es-
tem ara immersos en uns actes in-
cultes dels quals, a sobre, es fa gala. 
Sembla com si ser energumen fos 
motiu d’orgull. La imatge de les 
masses enfervorides intentant des-
truir estàtues i monuments és la-
mentable. Repugnen determinats 
polítics que ho aprofiten per donar 
sortida a les seves estúpides i perso-
nals obsessions de partit. I preocu-
pa observar la nul·la crítica que això 
ha aixecat. De tot plegat en tenen 
bona part de culpa, al meu entendre, 
uns mitjans absolutament infanti-
litzats que pretenen no ofendre mai 
l’opinió pública dominant i, en ge-
neral, donar carta de validesa i cate-
goria intel·lectual a allò que es diu i 
circula per les xarxes socials i per les 
tertúlies mediàtiques. Com bé deia 

Umberto Eco: “Les xarxes socials 
donen dret a parlar a legions d’im-
bècils que abans només parlaven al 
bar després d’una copa de vi, sense 
perjudicar la comunitat. Ells eren 
silenciats automàticament, mentre 
que ara tenen el mateix dret a parlar 
que un premi Nobel. És la invasió 
dels imbècils” [sic]. 

Probablement queda política-
ment correcte dir que les estàtues i 
monuments de determinats perso-
natges –molts d’ells autèntics ca-
fres– han de ser retirades. Aquest 
columnista –amb familiars que van 
patir dures represàlies del nazis-
me– entén aquestes lògiques acti-
tuds al final d’un cicle dolorós, quan 
les ferides romanen encara tendres. 
Passat un temps, determinats mo-
numents han de romandre per re-
cordar coses bones i coses dolentes, 
terribles. I mai jutjar el fet sota la 
perspectiva actual. Perquè aquesta 
actitud denota, com dic, una gran 
immaduresa, una incultura colos-
sal. Acusar determinats personat-
ges de racistes per la manera que 
tingueren d’expressar i dur a la 
pràctica determinades accions, ja 
m’ho permetran, és de curtets. Per-
què si algú pretén esborrar la re-
membrança de determinats perso-
natges, i vol ser coherent, li recoma-
no cremar tots els records, fotogra-
fies incloses, dels seus avis i besavis. 
Tots foren racistes. Els asseguro que 
les opinions i actituds d’aquests 
avantpassats no complirien els 
estàndards d’avui dia. 

¿Va ser l’home de neandertal 
masclista? ¿Van ser els romans –i 
tot el que han significat– uns bàr-
bars conqueridors que van practicar 
l’esclavisme? ¿Fem crítica d’Eins-
tein per haver promogut l’energia 
atòmica? ¿O, per contra, aixequem 
ara un monument de gratitud a Gi-
rón de Velasco (aquell feixista con-
sumat, ministre de Treball de Fran-
co), que ostentarà el mèrit, pels se-
gles dels segles, d’haver instaurat la 
Seguretat Social a Espanya?

XAVIER ROIG

ENGINYER  
I ESCRIPTOR

Mai s’ha de jutjar  
el fet històric sota la 
perspectiva actual. 

Aquesta actitud denota 
una gran immaduresa

DE FIT A FIT

ESCRIPTOR 

La ‘nova 
normalitat’ era  

la incertesa

✒ El ministre Illa (un personatge que ha vist 
realitzat el seu somni de ser ministre del go-
vern d’Espanya, tot i que ara potser es pregun-
ta si pagava la pena) reconeixia que la nova 
normalitat inclou la convivència amb els re-
brots de covid-19 que s’estan produint amb 
més o menys intensitat per llocs diversos de 
la Pell de Brau, i amb intensitat més baixa –de 
moment, si més no– a les colònies illenques 
d’ultramar. Uns dies enrere, Pedro Sánchez 
exhortava la ciutadania precisament a disfru-
tar d’aquesta nova normalitat, a pesar que al 
mateix temps corroborava el tancament pe-
rimetral de la comarca del Segrià ordenat per 
la Generalitat. Segons ells, es tractava de dei-
xar de banda la por i sortir, segons l’arrelat 
castellanisme, a fer gasto. 

 
✒ Que els que fa quatre dies t’enviaven a tan-
car-te a casa siguin els mateixos que ara et de-
manen que surtis a gastar el que puguis (pe-
rò sense deixar de preocupar-te pels contagis), 
no deixa de causar un efecte estrany. Més que 
més, quan constatem que la presència del vi-
rus no ens estalvia que aquests dirigents incor-
rin en les mateixes politiqueries de sempre. O, 
més ben dit, que la malaltia i les seves conse-
qüències es converteixi, en les seves mans, en 
un objecte contundent més per tirar-se’l pel 
cap. El doctor Simón aprofita el rebrot de Llei-
da per deixar caure que la Generalitat s’hauria 
mostrat lenta de reflexos i hauria d’haver or-
denat abans el confinament perimetral. El 
president Torra, a les portes de la seva més que 
possible inhabilitació per part del Suprem (i, 
per tant, de la convocatòria electoral), no ha 
desaprofitat la gestió del Segrià per augmen-
tar la llista de greuges amb Espanya. Les fre-
gades constants durant l’estat d’alarma, així 
com la judicializació permanent de la políti-
ca (el lawfare, com li agrada dir-ne a Echeni-
que), han acabat d’immobilitzar una taula pel 
diàleg que ja va començar travada i que a ho-
res d’ara pot esperar perfectament que s’hagin 
celebrat les eleccions catalanes per tornar a 
reunir-se. Fer-ho abans seria fer-se tan sols 
una foto, però una foto contraproduent tant 
per a ERC com per al PSOE: Torra i JxCat se-
guiran guardant-se fins al darrer moment la 
data de la convocatòria de les eleccions al Par-
lament. Mentrestant el virus fa el seu camí, i 
els rebrots que tothom esperava per a la tar-
dor ja són aquí, coexistint amb els turistes que 
arriben amb molt menys entusiasme. 

 
✒ La pandèmia i el confinament ja ens hau-
rien d’haver fet entendre que la vida és incer-
ta, i que la nostra obstinació a viure de forma 
“segura” té poc sentit, més enllà d’allò que de-
pèn estrictament de nosaltres mateixos: no 
fer-nos mal ni fer-ne al nostre entorn. Tan-
mateix, és obvi que aquest missatge no s’ha 
entès, o no s’ha volgut entendre, i que molts ja 
s’havien fet la idea de tornar a viure com si la 
pandèmia fos cosa passada i no se n’hagués de 
fer més cabal. Les vacil·lacions, contradicci-
ons i manipulacions dels polítics –tan descon-
certats com tothom– en aquest cas sí que no 
fan més que reflectir les nostres.

SEBASTIÀ ALZAMORA 
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Ecos de una masacre 
La captura de uno de los autores de la matanza de Atocha, casi veinte años después de 
su fuga, devuelve a la memoria este atentado de la ultraderecha 

Gaizka Fernández Soldevilla 4/07/2020  

Pese a quedar ocultos por el paso del tiempo, el desinterés o el olvido, los dramáticos 
efectos de la violencia terrorista perduran durante décadas. Los heridos, supervivientes, 
pero nunca indemnes, se enfrentan a ellos en su vida diaria: algunas lesiones no curan 
nunca. Para los familiares y allegados de las víctimas mortales es imposible llenar el 
hueco que dejan los ausentes. No solo lo que fueron, sino todo lo que podrían haber 
llegado a ser, compartir y construir: amigos, parejas, familias, carreras profesionales, 
aficiones, sueños… Es un dolor intenso, pero íntimo. La sociedad, de memoria frágil y 
empatía limitada, no es consciente o no quiere serlo. 

El recuerdo de las acciones terroristas del pasado solo trasciende el estricto ámbito de 
los damnificados en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en efemérides redondas como el 50º 
aniversario de la primera víctima mortal de ETA, el guardia civil José Antonio Pardines, 
a quien conmemoramos en junio de 2018, o, más recientemente, el 60º aniversario de la 
bomba de la estación de tren de Amara que acabó con la vida de la niña Begoña Urroz. 
Sin embargo, los atentados también pueden reaparecer en los medios de comunicación 
si se descubre una nueva pista, se detiene a un sospechoso, se le juzga o, como ha sido 
el caso de Carlos García Juliá, se le captura casi veinte años después de su fuga. La 
vuelta a la cárcel de uno de los autores materiales de la masacre de los abogados de 
Atocha y el debate acerca de su situación jurídica han devuelto este atentado a la 
actualidad. Sin embargo, como es habitual en todo lo relacionado con la historia del 
terrorismo, los más jóvenes no saben ni lo que ocurrió ni lo que significó. Nadie se lo ha 
enseñado. Por eso, 43 años después, es más importante que nunca echar la vista atrás y 
recordar. 

Como es habitual en todo lo relacionado con la historia del terrorismo, los más jóvenes 
no saben ni lo que ocurrió ni lo que significó. Nadie se lo ha enseñado 

Tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, las Cortes 
proclamaron rey a Juan Carlos I. El monarca confirmó como presidente del Gobierno a 
Carlos Arias Navarro. Lejos de liderar la democratización de España, Arias intentó 
preservar parte sustancial del franquismo y mostró una política vacilante y a veces 
contradictoria, con hitos dramáticos como la matanza de Vitoria (3 de marzo de 1976), 
que contribuyó a extender la incertidumbre sobre el futuro del país. No es de extrañar 
que el presidente del Gobierno no contase con el respaldo ni de la oposición 
antifranquista, que impulsó actos de protesta y movilizaciones contra sus políticas, ni 
del ala reformista del régimen. Ahora bien, tampoco tuvo el apoyo del sector más 
reaccionario, que interpretaba su mandato como el principio del fin de la dictadura.  
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En ese contexto convulso empezó a actuar en España un terrorismo ultraderechista muy 
fragmentado, que contó con la tolerancia de la parte más nostálgica de la 
Administración y el concurso de neofascistas extranjeros, como el italiano Stefano Delle 
Chiaie y el francés Jean-Pierre Cherid, que habían huido de sus países de origen. Su 
primer gran atentado tuvo lugar el 9 de mayo de 1976 en el marco de la romería que los 
carlistas celebraban anualmente en Montejurra: pistoleros ultraderechistas asesinaron a 
dos seguidores de Carlos Hugo, Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, e 
hirieron a otra veintena. Hubo tres procesados, pero no fueron juzgados y el caso se 
cerró por la Ley de Amnistía.  

Apenas unos meses después, en julio de 1976, los desacuerdos entre el rey Juan Carlos I 
y Arias Navarro provocaron la dimisión del presidente del Gobierno. El monarca 
encargó la formación de un nuevo gabinete a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro 
secretario general del Movimiento. A pesar de la desconfianza inicial de la oposición, el 
nuevo presidente lideró la democratización de las instituciones y la restauración de la 
monarquía parlamentaria. El paso de un sistema dictatorial a otro representativo se llevó 
a cabo respetando, al menos pro forma, la legalidad todavía vigente: de la ley a la ley a 
través de la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada por las Cortes el 18 de 
noviembre. La norma obtuvo el voto a favor de 425 procuradores, 59 en contra y 13 
abstenciones. Aquel harakiri supuso una verdadera derrota para el sector más 
reaccionario del régimen. No sería la última. 

La Ley para la Reforma Política tampoco despertó el entusiasmo de los antifranquistas, 
que llamaron a boicotear el referéndum del 15 de diciembre de 1976. Más rotunda, la 
ultraderecha pidió el no. Pese a todo, la Ley para la Reforma Política fue apoyada 
masivamente por la sociedad española. Con un 77,72% de participación, el sí obtuvo 
16.573.180 papeletas (el 94,45% del total) y el no, 450.102 (el 2,56 %). Aquel 
porcentaje demostraba que solo una exigua minoría de los españoles deseaba un 
franquismo sin Franco. Por descontado, hizo sonar todas las alarmas de los nostálgicos: 
estaban asistiendo al fin del régimen. Algunos pensaron que había que hacer algo para 
parar la Transición.  

El 24 de enero de 1977, poco más de un mes después, había convocada una reunión para 
tratar cuestiones sobre el asociacionismo vecinal en el despacho de abogados 
laboralistas del número 55 de la calle Atocha de Madrid. Cerca de las 22:45 horas 
alguien llamó a la puerta. En la oficina irrumpieron dos pistoleros. Preguntaban por 
Joaquín Navarro, sindicalista de CC.OO. que había tenido un papel destacado en el 
enconado conflicto laboral que había atravesado el sector del transporte madrileño, pero 
no se encontraba allí. Los terroristas colocaron juntas a todas las personas que había en 
el bufete. Y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar. Fue una masacre. Hubo cinco 
víctimas mortales: los letrados Enrique Valdevira Ibáñéz, Luis Javier Benavides Orgaz 
y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el 
administrativo y sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Además, quedaron gravemente 
heridos Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos Pardo, Dolores González Ruiz y Alejandro 
Ruiz-Huerta Carbonell. Las víctimas estaban vinculadas a CC.OO. y al PCE.  
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Durante esos días otros dos ciudadanos habían muerto en la capital de España en sendas 
manifestaciones, aunque en circunstancias diferentes: el 23 de enero Arturo Ruiz, a tiros 
de un terrorista de los Guerrilleros de Cristo Rey, y al día siguiente María Luz Nájera, 
por el impacto de un bote de humo lanzado por los antidisturbios.  

Al igual que el neofranquismo, el sector más exaltado de la extrema izquierda se 
posicionó frontalmente contra la Transición democrática. El 24 de enero los GRAPO, 
que ya mantenían como rehén a Antonio María de Oriol, secuestraron al general Emilio 
Villaescusa Quilis. El día 28 esta misma banda asesinó a dos policías y a un guardia 
civil. El efecto desestabilizador del terrorismo de izquierda radical se sumaba así a los 
atentados de ETA, a los de la ultraderecha y a la brutalidad policial, una inercia de la 
dictadura que todavía tardaría en desaparecer. Era una tormenta perfecta. La 
democratización del país pendió de un hilo. 

La huelga en protesta por la masacre de Atocha fue secundada en toda España por 
alrededor de un millón de trabajadores. El 26 de enero unas cien mil personas 
participaron en el multitudinario entierro en Madrid. La marcha transcurrió en silencio y 
no se produjeron incidentes. Lejos de caer en la provocación de los neofranquistas, la 
dirección del PCE, que todavía era ilegal, demostró tanto la disciplina de su militancia 
como su incontestable poder de convocatoria. Aquella manifestación de duelo fue 
crucial para que, a pesar de las posturas en contra de parte de su propio equipo, en abril 
el presidente del Gobierno Adolfo Suárez decidiese legalizar al Partido Comunista.  

Paradójicamente los pistoleros ultras habían conseguido justo lo contrario de lo que 
deseaban. Por añadidura, el 11 de febrero Oriol y Villaescusa fueron liberados por las 
FCSE, lo que supuso un sonoro fiasco para los GRAPO. Como escribe Xavier Casals en 
La Transición española. El voto ignorado de las armas (2016), “la violencia política 
(…), salvo en el caso de ETA, se volvió contra sus promotores y actores, contribuyendo 
a su derrota”. 

También ese sería el destino de la extrema derecha. El 13 de marzo de 1977 las FCSE 
anunciaron que habían arrestado a siete personas relacionadas con la masacre de 
Atocha, entre ellas a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de 
Tejada, sospechosos de haber sido los autores materiales, y a Francisco Albadalejo 
Corredera, secretario del Sindicato Provincial de Transporte de Madrid, al que se creía 
inductor del atentado. Los tres primeros habían militado en Fuerza Nueva, aunque en el 
momento de los hechos estaban más cerca de Falange Española de las JONS.  

Durante el juicio declararon dirigentes de la extrema derecha como Blas Piñar, el 
director de la revista Fuerza Nueva Pedro Rodrigo y el exredactor jefe, Luis Fernández 
Villamea. Aprovechando un incomprensible permiso penitenciario, indicio de las 
simpatías con las que el neofranquismo todavía contaba en un sector de la judicatura, 
Lerdo de Tejada escapó. Todavía hoy permanece en paradero desconocido.  

El 15 de octubre de 1977 la práctica totalidad del arco parlamentario aprobó la Ley de 
Amnistía. Se trataba desactivar el terrorismo y de sellar la definitiva reconciliación entre 
las dos Españas 
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las dos Españas. Por consiguiente, el olvido legal afectó tanto a la Guerra Civil y a la 
represión franquista como a los crímenes cometidos por las bandas terroristas. Las 
cárceles se vaciaron de presos de ETA y otros grupos. No obstante, hubo excepciones: 
la Ley de Amnistía no se aplicó a algunos atentados de los GRAPO ni a la masacre de 
los abogados de Atocha. 

Esta decisión hizo que el juicio siguiese adelante. En 1980 la Audiencia Nacional 
condenó a los responsables del atentado terrorista a 193 años de cárcel. A principios de 
los noventa se concedió la libertad condicional a Carlos García Juliá. Desapareció. En 
realidad, era la segunda vez que intentaba fugarse: la primera vez, frustrada, fue en 
1979. 

Detenido en Brasil, García Juliá fue extraditado a España en febrero de 2020. La 
Audiencia Nacional calculó que debía cumplir lo que le restaba de condena y no ser 
excarcelado hasta 2030. No obstante, el caso pasó a la Audiencia Provincial de Ciudad 
Real que, tras computarle varios beneficios penitenciarios, dictaminó que debía salir en 
libertad en noviembre de este año. Pese a aquel mazazo, la Fundación Abogados de 
Atocha sigue intentando que el autor material del atentado permanezca en prisión.  

La masacre de Atocha inspiró la película Siete días de enero (1979) de Juan Antonio 
Bardem. Sobre ella se han publicado diversos trabajos, pero hay tres que resultan 
imprescindibles. El primer libro, La memoria incómoda: los abogados de Atocha, cuya 
primera edición data de 2002, está escrito por el único superviviente que queda de aquel 
atentado, el profesor Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. El segundo, por Jorge e Isabel 
Martínez Reverte (2016). El tercero, de Manuel Gallego López, es fruto de su tesis 
doctoral y se trata de la primera investigación académica que ha tenido acceso a fuentes 
inéditas como el sumario judicial: Los abogados de Atocha. La masacre que marcó la 
Transición (2019), publicada por Los Libros de la Catarata con el apoyo de la 
Fundación Abogados de Atocha, CC.OO. y el Centro Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo. Si quieren saber más sobre el caso, les remito a esta excelente obra.  

Gaizka Fernández Soldevilla. Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. 
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La llei franquista que es resisteix a ser 
reformada per obrir els secrets d’estat

com una tàctica per dilatar la trami-
tació de la llei, que va acabar caient 
a causa de les eleccions del 28 d’abril 
del 2019. Abans dels comicis del 10 
de novembre de l’any passat la van 
tornar a registrar, però no es va ar-
ribar a tramitar. 

Control jurisdiccional 
Mentre no arriba la reforma, les for-
ces armades, a banda del mateix go-
vern, continuen tenint poder per 
classificar documents. Amb la modi-
ficació que proposa el PNB només el 
consell de ministres estaria facultat 
per classificar els secrets oficials. El 
que no s’hi especifica, i que alguns ju-
ristes consideren necessari, és fins a 
quin punt es podria desclassificar un 
secret si es té coneixement que vul-
nera drets fonamentals. “No hi 
pot haver secrets si afecten 
drets fonamentals, l’única ma-
nera seria que ho controlés 
un jutge”, defensa el profes-
sor de dret constitucional de 
la UOC i la Universitat Rovi-
ra i Virgili Marcel Mateu. Hi 
coincideix el catedràtic de 
dret constitucional de la UB 
Xavier Arbós: “Sempre hi hauria 
d’haver un jutge que pogués fer la 
ponderació, que pogués posar a un 

cantó de la balança el dret a la infor-
mació i a l’altre els béns jurídicament 
protegits que l’administració diu que 
no es poden fer públics”.  

El 2016, Unides Podem havia pre-
sentat una esmena al text del PNB 
que proposava que la classificació 
com a matèria secreta pogués ser im-
pugnada al Tribunal Suprem. A més, 
Mateu alerta que sense un control ju-
risdiccional es corre el perill que, si 
s’ha comès un delicte i depenent de 
quin sigui, quan es desclassifiquin els 
papers que el provin –entre deu i 
trenta-cinc anys després– ja hagi 
prescrit. A banda d’aquest control ju-
dicial, per a Mateu també és vital que 
la vigilància parlamentària es faci 
sense exclusions. Una qüestió sem-

pre polèmica pels vetos a determi-
nats grups (com ERC) a entrar a 

la comissió que en fa el segui-
ment. Per a Arbós, en canvi, 
és la cambra qui ha de deci-
dir qui en forma part. 

Mentre la reforma no ar-
riba, els arxius de tot l’Estat 
continuen rebent negatives 

del govern per accedir a la 
documentació secreta, posant 

pedres a la sabata als historia-
dors i fent que episodis foscos de 

la història continuïn sense llum.e

El Congrés tornarà a debatre el termini per desclassificar documents

Gairebé quaranta anys després de 
l’intent de cop d’estat del 23-F o de 
la dissolució dels GAL, a l’estat espa-
nyol no es pot consultar cap docu-
ment que contingui informació clas-
sificada sobre aquests dos episodis 
foscos de la seva història. Però és que 
tampoc es poden consultar els docu-
ments de la Guerra Civil o del fran-
quisme que estan catalogats com a 
secrets oficials. Per què? La raó és, 
sobretot, la llei aprovada el 5 d’abril 
del 1968, en plena dictadura, que re-
gula els secrets oficials de l’Estat i 
que cinquanta-dos anys després cap 
govern ha intentat actualitzar ni cap 
grup parlamentari ha aconseguit 
prou suports per fer-ho. Només el 
1978 –abans que s’aprovés la Cons-
titució– s’hi va introduir una petita 
reforma, que només va servir per 
adaptar la terminologia de la llei als 
estàndards democràtics. La setma-
na passada, i després de tres intents 
fallits, el PNB va tornar a provar 
d’obrir el debat i va portar al Congrés 
una proposició per modificar aques-
ta llei franquista.  

D’entrada, tots els grups van votar 
a favor de tirar-la endavant excepte 
Vox, que hi va votar en contra, i el PP 
i Cs, que es van abstenir. La reforma 
que proposa el PNB incorpora un 
dels aspectes que fa anys que la ma-
joria de països europeus apliquen: 
posar data per desclassificar la docu-
mentació catalogada com a secret 
oficial. Així, els nacionalistes bascos 
defensen que les matèries qualifica-
des de secretes s’han de desclassifi-
car automàticament al cap de vint-
i-cinc anys –el consell de ministres 
podria acordar una pròrroga “excep-
cional i motivada” de deu anys– i que 
les matèries reservades s’hagin de 
publicar al cap de deu anys. Ara ma-
teix només es poden publicar si ho 
acorda el consell de ministres o la 
junta de caps d’estat major. Els ter-
minis proposats s’ajusten als de la 
majoria d’estats veïns. Si entressin 
en vigor, tots els papers reservats re-
lacionats amb els GAL, per exemple, 
s’haurien de desclassificar automà-
ticament, un pas que el PP no veu 
clar: considera que s’hauria de valo-
rar cada cas abans de publicar-ne res.  

De fet, els populars ja ho van dei-
xar per escrit en una de les més de 
vint esmenes –el PSOE també en va 
presentar una vintena– a la mateixa 
proposició de llei que el PNB va im-
pulsar el 2016 –ja era la segona ve-
gada que l’entrava–. El termini d’es-
menes es va ampliar unes quantes 
vegades, cosa que el PNB va llegir 
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EL LLIBRE DEL DIA

XAVI AYÉN
Barcelona

UnnoideVélez-Rubio
(Almeria), el fill del
confiter de la locali-
tat, que emigra a Ba-
dalona, es fa comu-

nista i guerriller i acaba condemnat
a mort pel franquisme. Li commu-
ten la pena gràcies a la intercessió
d’EvaPeróndavantFranco.Passarà
mésde 17 anys a lapresódeBurgos,
també coneguda com la universitat
per l’altnivelldelscursosquehi im-
parteixen elsmateixos reclusos. És
Manuel Moreno Mauricio (1908-
1983) i al periodista Enric Juliana
(Badalona,1957),directoradjuntde
LaVanguardia, lihaservitdefilnar-
ratiuper teixirungran fresc literari
de la resistència al franquisme a
Aquí no hem vingut a estudiar (Ar-
pa), llibre que es posa a la venda di-
mecresqueve.
Senseungramde ficció, s’estruc-

tura literàriament, saltant d’una bi-
ografia a una altra, amb escenes
d’acció (fins i tot al Río Grande en-
tre els EUA i Mèxic), romàntiques
(manetes a un cinema valencià, la
donaqueesperapacientment),dra-
màtiques (assassinats, tortures,
trets) i amb cameos espectaculars
deStalin,Carrillo,Churchill,Felipe
González o la Pasionaria. Els dià-
legs entre aquests personatges po-
den semblar inventats però l’autor
assegura que “més objectivisme no
és possible, són les pures actes, al-
gunes van ser difícils d’obtenir. El
llibre és un gran reportatge, realit-
zatal llargdedeuanys, inonecessi-
ta ficcióperquèels fets ja tenenuna
intensitat extraordinària”.
“Creuo la biografia d’unesperso-

nes singulars–explica–ambelcon-
text històric; m’hi detinc molt per-
quèl’èpocaenscondicionaextraor-
dinàriament. És la vida d’algú que,
com va dir Manuel Vázquez Mon-
talbán al seu funeral, ‘no es va voler
posar de puntetes a la foto de la
transició’.Molta gent que va fer co-
sesmolt importants no surt a aque-
lla foto”.
Eltítolal·ludeixaladiscussióque

va tenirMoreno, a la presó de Bur-
gos,ambunaltreimportantpresco-
munista, Ramón Ormazábal, que
qüestionava que els militants pre-
sos es dediquessin a estudiar. “Allò
semblava un ateneu: s’hi aprenien

idiomes, literatura, història, dret...
Ormazábal hi va voler organitzar
protestes. Eren dues psicologies
molt diferents, un home d’acció, i
Moreno,unresistentobreristapera
qui la ideade la formacióerabàsica,
la culturadegimnàstica i lectura”.
La presó burgalesa és un micro-

cosmosqueconté elmón i els grans
moviments geoestratègics mundi-
als, que arriben en ombres com si
fos una caverna platònica. En una
descripció minuciosa, molt vívida,
l’autor reconstrueix la quotidiani-
tatd’un llocpelqualpassenMarcos
Ana,MiguelNúñez,JoséMaríaLa-

so... Fins i tot hi apareix Francesc
Puigdemont, pastisser d’Amer –i
avi de l’expresident–, que era pro-
veïdord’alimentsdelpresidi.
“Hi ha coses poc explicades.

S’han escrit elegies d’aquesta gene-
racióperòcalunaaproximaciómés
documental. El meu llibre té ele-
ments èpics, però no és una èpica.
Elspersonatgesnosónvictimitzats,
era gent que va fer política, molt
convençuts, amb un cert compo-
nent suïcida, vist desd’avui, perquè
perveniraEspanyael 1946aposar-
sealcapdavantdel’agrupacióguer-
rilleraLlevantcalia servalent”.

L’economia també és present,
amb personatges com Joan Sardà
Dexeus, “un intel·lectual republicà
que passa de definir amb Tarrade-
llas l’economia de guerra de la Ge-
neralitat a acabar ajudant Franco a
sortir de l’economia de guerra”; o
Fabià Estapé, a qui veiem jugant al
milió sobre el despatx de Carrero
Blanco.
Assistim a diàlegs impagables,

com quan Stalin demana paciència
a Carrillo i la Pasionaria. Carrillo,
després, no fa cas a Ramón Tama-
mes, que li recomana canviar de
nomalPCEidir-sePartitLaborista.
“Felipe González suplica a Casine-
llo, cap dels serveis secrets de Suá-
rez, que legalitzin el PCE perquè la
millor manera de derrotar-los és
enfrontar-s’hi a lesurnes”.
Llibreméspersonaldelque sem-

bla, Juliana havia conegut el seu
protagonista i havia fet amb ell
llargs passejos socràtics pels car-
rersdeBadalona.Ésmés:“Vaigviu-
re de jove la política a través
d’aquests personatges de ferro.
Quan va morir, em vaig demanar:
quèenquedarà ,de totaixò?”.

Elgran frescde la resistència aFranco

DANI DUCH

SONY

Generacions
A l’esquerra, Enric
Juliana, autor del
llibre; a la dreta,
ManuelMoreno
Mauricio, ambMaria
Sarriera, el 1931, poc
abans de casar-se

Nostàlgiade lapesta

The Scarlet Letter

Text, escenografia, vestuari i
direcció:Angélica Liddell.
Intèrprets:Pietro Quadrino,
Tiago Costa, Julian Isenia, Angé-
lica Liddell, Borja López, Tiago
Mansilha, Daniel Matos, Tho-
mas Conor Doherty, Nuno No-
lasco, Antonio Pauletta, A. L.
Pedraza, Sindo Puche, Valeri
Bernat, Thomas Sgarra, Philo-
mène Troullier.
Lloc i data:Teatre Lliure. Grec

JUAN CARLOS OLIVARES

L’última imatge de The Scarlet
Letter és Antonin Artaud eternit-
zat perDreyer. Primer pla del de-
gà que rep de Joana d’Arc la seva
última confessió: el meu martiri
és la meva victòria, la meva mort
elmeualliberament. L’espectacle
potser menys críptic d’una crea-
doraquehaassumit fins a les últi-
mes conseqüències la convenció
de la turmentada artista romànti-
ca. Mentre neixen i moren els ta-
bleau vivant del seu cor d’homes

despullats hi ha temps per imagi-
nar l’univers de la Liddell trans-
portat a la Salomè de Hof-
mannsthal i Richard Strauss.
Una impactant missa vermella

i negra que reafirma l’escenari
com un espai litúrgic consagrat a
l’art.Comenqualsevol culte sem-
pre hi ha un moment que l’excés
d’estètica batalla amb l’avorri-
ment. Com en qualsevol ritual hi
ha un espai reservat a l’admoni-
ció. Llavors la Liddell, summa sa-
cerdotessa iAgnusDei, es planta i
vomita una extravagant diatriba
contra les dones. S’equivoquen
els que percebin en aquest paro-
xisme de vexacions, ultratges i
escarnis un manifest ideològic.
No hi ha res més lluny de la seva

obra que un posicionament polí-
tic en el seu sentit col·lectiu.
Per defensar el seu sagrat tem-

ple va trobar el 2018 res millor
que regurgitar el molt present
#MeToo. Com Rodrigo García
coïa la llagosta i Handke insulta-
va el públic. El contrapunt per-
fecte per a la defensa hiperbòlica
de les seves contradiccions. Llan-
çar de l’escenari la moralitat,
l’ètica, la civilització; tot allò que
ens pugui fer millors. Davant el
consensde l’apol·lini, ella s’entre-
ga a la dissensió dionisíaca i els
seus avencs morals. Cruel com
Artaud. Costa de creure que
aquella salmòdia tragicòmica en
dos actes que deixa el corridoRa-
ta de dues potes cantada per Pa-

quita la delBarri en amable cançó
de bressol és el centre del seu dis-
curs escènic. Costa perquè l’orgia
d’injúries perd literalitat, capaci-
tat de greuge en la seva mateixa
desmesurada exacerbació verbal,
fins a vorejar el grotesc. Mo-
ments per treure la còmica ama-
gada a la tràgica. Costa perquè la
seva pròpia posició de protago-
nista absoluta d’aquest muntatge
–fins i tot la humiliació és un joc
que ella domina i coreografia–
contrasta amb el rol secundari i
col·lectiu (més objecte que sub-
jecto) que tenen els intèrprets
masculins, fins i tot l’alter ego
d’ArthurDimmesdale, flotant a la
seva camisola vermella sense gè-
nere.
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política 
08 DILLUNS, 6 DE JULIOL DEL 2020 ara   

La residència d’estiu de Franco 
a Galícia, als tribunals

hi ha cap document que confirmi 
que aquest consistori pagués l’IBI, 
però que “no existeixi no implica 
que no es fes, perquè tothom diu que 
el pagava”, mentre remarca que els 
Franco “tan sols aporten rebuts pos-
teriors al 1976, quan el consistori 
deixa de sufragar-lo”.  

Reivindicació històrica 
El cas arriba als jutjats tres anys 
després que nou membres del BNG 
ocupessin de manera simbòlica 
aquest edifici per reobrir una rei-
vindicació del final de la dictadura 
que s’ha anat guardant al calaix de la 
desmemòria. En una acció pacífica, 
el 30 d’agost del 2017, els militants 
independentistes gallecs van entrar 
a la finca aprofitant la jornada de 
portes obertes –que es fa amb gui-
es de la Fundación Francisco Fran-
co per exaltar la seva figura– i van 
desplegar dues pancartes amb l’ob-
jectiu de reclamar la intervenció 
dels poders públics per recuperar-
lo. Dinou persones van ser denunci-
ades per la fundació gestionada pels 
hereus del dictador i estan acusades 
de quatre delictes amb penes dels 
tres als tretze anys de presó per a ca-
dascuna. Seran jutjades al Suprem 
després que el jutjat d’instrucció 
número 2 de Betanzos li traspassés 
el cas al maig per la condició de di-
putat de Néstor Rego, que va parti-
cipar en la protesta i des del desem-
bre ocupa l’únic escó del BNG al 
Congrés. “És el món a l’inrevés, per-
què la justícia empara Franco i els 
demòcrates hem de seure al banc 
dels acusats”, denuncia el dirigent 

galleguista. “El jutjat hauria d’haver 
arxivat el cas en un estat que es con-
sideri democràtic”, afegeix Anxo 
Louzao, portaveu dels 19 de Meirás.  

Sigui com sigui, aquella ocupació 
va “reactivar”, en paraules de Rego, 
la demanda de la recuperació, apar-
cada per l’oposició del PP a Galícia, 
que sempre hi votava en contra, i el 
desinterès també dels diferents go-
verns socialistes. Però un any des-
prés d’aquella acció, el Parlament 
gallec aprovava per unanimitat ins-
tar el govern espanyol a iniciar les 
accions legals per recuperar un edi-
fici declarat Bé d’Interès Cultural.  

Babío, que ja ha sigut demandat 
tres cops per la família Franco per 
dir que el Pazo va ser robat, troba 
“inaudit” que sigui jutjat “per inju-
riar un dictador”. Tampoc les té to-
tes sobre que ara el Pazo passi a ser 
públic. “L’any passat el Suprem va 
paralitzar l’exhumació de Franco 
del Valle de los Caídos perquè va 
dictaminar que era el «cap de l’Es-
tat» des de l’1 d’octubre del 1936, 
avalant el cop d’estat”, denuncia 
l’historiador. 

Els precedents tampoc conviden 
a l’optimisme. La justícia va desesti-
mar a principis del 2019 la deman-
da del Consell de Santiago contra els 
hereus del dictador per recuperar 
les estàtues d’Abraham i Isaac del 
pòrtic de la Glòria de la catedral, que 
Franco, per “caprici de la seva dona”, 
diu Rego, es va endur primer al Pa-
zo i després a la Casa Cornide de la 
Corunya –una altra propietat usur-
pada–, tot i que no van aportar cap 
document de compra al judici.e

L’ocupació del Pazo de Meirás el 2017 va reactivar el procés legal

El Pazo de Meirás, a la Corunya, en una imatge d’arxiu. CABALAR / EFE

MEMÒRIA HISTÒRICA

Avui comença el judici per dilucidar 
la propietat de la residència d’estiu 
del dictador Francisco Franco a Ga-
lícia. El seu desenvolupament coin-
cidirà amb l’última setmana de la 
campanya electoral. L’Advocacia de 
l’Estat va presentar fa un any una de-
manda contra els hereus de Franco 
per la propietat del Pazo de Meirás 
en què sosté que la compra d’aquest 
palau del municipi corunyès de Sa-
da per part del dictador el 1941 va ser 
“simulada” i “fraudulenta” i reclama 
la seva titularitat perquè es gestio-
ni amb fons públics.  

Ho va fer arran de la troballa 
d’una acta notarial de compraven-
da del 1938 –anterior a l’escriptura 
del 1941–, que demostra que la pro-
pietat ja havia sigut comprada el 
1938 per la Junta pro Pazo –que for-
maven els prohoms del règim amb el 
comte de Fenosa, Pedro Barrié de la 
Maza, al capdavant– per 406.346 
pessetes als familiars de l’escriptora 
Emilia Pardo Bazán. Tres anys des-
prés, però, Franco es quedava la ca-
sa per 85.000 pessetes –una quan-
titat que els lletrats de l’Estat qua-
lifiquen d’“irrisòria”–. L’Advocacia 
de l’Estat sosté, doncs, que si els suc-
cessors de l’escriptora el van vendre 
dos cops, una d’aquestes transacci-
ons no pot ser autèntica.  

Els diners de la primera transac-
ció havien estat avançats en hipote-
ca pel Banc Pastor, també propietat 
del comte, i es van sufragar amb una 
col·lecta popular anant casa per ca-
sa que, al fracassar, es va convertir 
en forçosa, amb diners que es resta-
ven de les nòmines dels funcionaris 
i de les arques dels ajuntaments de la 
província. “Les subscripcions popu-
lars no eren voluntàries, perquè qui 
no pagava entrava a les llistes ne-
gres, però els diners recaptats van 
ser insuficients i es va fer participar 
les institucions”, assenyala l’escrip-
tor Carlos Babío, autor del llibre Me-
irás: un pazo, un caudillo, un expolio. 
El també candidat del BNG als comi-
cis de diumenge revela que la gent 
humil també pagava: “Era perillós 
dir que no i els veïns es guardaven els 
rebuts per demostrar que ja havien 
aportat diners”. Els Franco diuen 
que l’escriptura del 1941 és “absolu-
tament vàlida” perquè “qui va ven-
dre el 1941 sí que podia fer-ho”, men-
tre que el 1938 encara no, al no ha-
ver-se tramitat el títol de successió.  

La defensa dels nets de Franco as-
segura que pagaven tots els impos-
tos, mentre que l’Advocacia de l’Es-
tat sosté que els impostos es pagaven 
amb diners públics amb aportacions 
d’ajuntaments com el de Ferrol, que 
dilluns passat va rebatre que només 
va abonar la llum, l’aigua i un conser-
ge fins al 1979. Babío admet que no 

BARCELONA
XAVI TEDÓ

Inés Arrimadas i Pablo Casado ahir en 
l’acte conjunt a Gernika. EFE

Casado i Arrimadas 
demanen el vot als 

“defraudats” pel PSOE

ELECCIONS A EUSKADI

En un moment en què l’estratègia del PP i Cs 
s’ha anat distanciant en l’àmbit estatal, amb el 
partit taronja posicionant-se com a soci prio-
ritari del govern de Pedro Sánchez, Pablo Ca-
sado i Inés Arrimadas van unir forces ahir a 
Euskadi per defensar, en l’únic acte que faran 
conjuntament, la candidatura que els dos par-
tits comparteixen a les eleccions del 12 de ju-
liol. Al costat del cap de llista de la coalició, Car-
los Iturgaiz, els líders dels dos partits de la dre-
ta van erigir l’aliança com l’única opció del 
“constitucionalisme” i es van oferir als bascos 
“avergonyits” pels pactes del PSOE amb “bata-
sunos i independentistes”, en paraules de Ca-
sado. A tots aquells que se senten “defraudats” 
pels acords dels socialistes amb EH Bildu, s’hi 
va sumar Arrimadas. 

 Les diferències per la manera d’actuar al 
Congrés van quedar enterrades per un dia. El 
líder del PP va obviar els acords de Cs amb el 
PSOE mentre criticava que el PNB estigui “sos-
tenint” un govern “radical” amb “ministres co-
munistes”, i la cap de files dels taronges va re-
treure al partit al govern basc que negociï un 
“estatut infame” amb l’esquerra abertzale i als 
socialistes que hagin “oblidat” que companys 
seus van ser assassinats al País Basc. 

“ETA no mata gràcies al constitucionalisme” 
Els dos, de fet, van dedicar part de les interven-
cions a reivindicar el llegat del “constituciona-
lisme” en el combat contra ETA. “ETA ja no 
mata gràcies al constitucionalisme”, va dir Ca-
sado. “ETA ja no mata, però en algunes comu-
nitats s’amenaça, s’assenyala, es fustiga, s’agre-
deix”, va continuar Arrimadas, a més de deixar 
clar que la llista de PP+Cs està amb els que “han 
mirat sota el cotxe durant anys” i no amb els 
que “blanquegen” EH Bildu.  

En un intent de reivindicar la importància 
del partit taronja a la coalició –ara mateix no té 
representació al Parlament basc–, Arrimadas 
va posar com a exemple de les possibilitats de 
la candidatura el fet que el seu partit guanyés 
les últimes eleccions a Catalunya. “Quan Cs va 
néixer el 2006 era impensable”, va afirmar, i va 
afegir que, de la mateixa manera, “el constitu-
cionalisme a Euskadi no té sostre”. El resultat 
de la coalició al País Basc –que no es reprodu-
eix a Galícia– serà clau per a l’estratègia dels 
dos partits a Catalunya.e

BARCELONA
MARC TORO
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La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo 
ha desestimado los recursos in-
terpuestos por la Fundación Na-
cional Francisco Franco (FNFF), 
la Asociación para la Defensa del 
Valle de los Caídos y la Comuni-
dad Benedictina de la Abadía de 
la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos contra los acuerdos del 
Consejo de Ministros de 15 de 
febrero y 15 de marzo de 2019 que 
establecieron los términos de la 
exhumación de Francisco Fran-
co de Cuelgamuros y su poste-
rior inhumación en el cemente-
rio de Mingorrubio, en El Pardo 
(Madrid). Esta decisión podrá 
ser recurrida ante el Tribunal 
Constitucional.

En última instancia sería el Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos (TEDH) quien se pronun-
ciara sobre la legalidad o no de la 
exhumación, pero sobre todo el 
punto más cuestionado fue la de-
cisión de no respetar la decisión 
de la familia de darle sepultura en 
una cripta de su propiedad en la 
catedral de la Almudena, en Ma-
drid, la alternativa que ofrecieron 
hasta casi el último momento, 
cuando propusieron el Panteón de 
Hombres Ilustres de la capital. 
Además, el Supremo rechaza 
igualmente el recurso de la Fun-
dación Nacional Francisco Fran-
co contra el acuerdo posterior del 

F. Velasco/A. Bartolomé - Madrid

El Supremo pone 
punto fi nal a la 
exhumación de Franco 

Memoria Histórica Francis Franco: «Era esperado». Tras 
el fallo, a la Fundación Franco le quedan el TC y Estrasburgo 

Consejo de Ministros, de 11 de oc-
tubre de 2019, que ejecutó la sen-
tencia de la Sala III del Tribunal 
Supremo que rechazó los recursos 
de la familia Franco contra los 
acuerdos de exhumación e inhu-
mación. Considera asimismo el 
Alto Tribunal que las decisiones 
del Gobierno «se ajustan plena-
mente» a la legalidad y que tenía 
«competencias y facultades para 
adoptarlas». El fallo ha sido noti-
fi cado a las partes, aunque el con-
tenido íntegro de la resolución se 
conocerá en unos días.

A primera hora de la tarde, Fé-
lix Álvarez Arenas, abogado de la 
Fundación Franco, solo había re-
cibido «la comunicación de que se 
han desestimado los recursos», 
según trasladaron a LA RAZÓN 
fuentes de la entidad. Al tanto de 
que más adelante se notifi cará la 
resolución, las fuentes señalan 
que «no podemos hacer una valo-
ración jurídica de cuáles han sido 
las razones por la que desatienden 
nuestros argumentos. Lo mismo 
respecto a la desestimación del 
planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad». 

La «intención» de la Fundación 
Franco es recurrir ante el Tribu-
nal Constitucional por «conside-
rar que la Ley de Memoria Histó-
rica en la que se ampara la 
exhumación e inhumación es con-
traria a la Constitución y a los 
derechos fundamentales que en 
su momento» adujo «ante el Su-

premo». Los servicios jurídicos de 
la FNFF señalan asimismo que 
«después del Constitucional que-
da el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, aunque antes 
tengamos probablemente la sen-
tencia de dicho tribunal resolvien-
do el recurso interpuesto por la 
familia», en referencia al que los 
Martínez-Bordiú Franco presen-
taron el 4 de marzo ante el TEDH, 
como adelantó este diario. 

Acerca del fallo del Supremo, 
Francisco Franco Martínez-Bor-
diú dijo ayer a este periódico que 
era «esperado», en línea con su 
letrado, Luis Felipe Utrera-Moli-
na. «Cómo iban a quitarnos la 
razón y dársela a los demás», 

apuntó este por su parte. «Era im-
posible», y es «lo lógico en línea 
con la sentencia». 

Por su parte, la Fundación Fran-
co recordaba antes de que se resol-
viera sobre el fondo de los recur-
sos, cómo  la Sección Cuarta del 
Supremo levantó la medida caute-
lar de suspensión, «lo que permi-
tió que el Gobierno socialcomu-
nista llevara a cabo la profanación 
de un lugar sagrado con absoluta 
omisión de los reconocimientos y 
respetos debidos» a quien fue jefe 
del Estado, «transmitiendo al Go-
bierno que todo lo que hacía era 
correcto, legal y constitucional». 
Para la FNFF, «la corrección» era 
«legalmente posible».

Los familiares de 
Francisco Franco 
portan el féretro 
con sus restos 
mortales para el 
traslado hasta 
Mingorrubio, el 
pasado 24 de 
octubre

EFE

Los Franco han 
puesto a la 
venta la Casa 
Cornide, en La 
Coruña, según 
fi gura en 
portales 
inmobiliarios. 
En los últimos 
años se han 
protagonizado, 
al igual que 
con el Pazo de 
Meirás, 
protestas e 
iniciativas para 
exigir su 
devolución al 
patrimonio 
público.

A la venta 
la casa 
natal 
de Franco

9

Disfruta de nuestros productos llamando al 942 671 235 o 

en nuestra página web conservasanamaria.com

YA LLEGÓ EL VERANO Y, POR FIN, LLEGA EL REENCUENTRO. 

ES HORA DE VOLVER A DISFRUTAR CON LOS TUYOS Y 
COMPARTIR LO QUE MÁS TE GUSTA.

En Conservas Ana María encontrarás los mejores productos del 
Cantábrico, elaborados en Santoña de forma tradicional. 
Creados por maestras artesanas, manteniendo los valores y el 
sabor de siempre y garantizando una calidad extraordinaria .
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ElRei crida a respectar elTCcoma
“garant de la democràcia espanyola”
ElMonarca valora el paper del tribunal en la celebració del seu 40è aniversari

CARLOTA GUINDAL
Madrid

El rei Felip VI va expressar ahir
el seu reconeixement al Tribunal
Constitucional en el 40è aniver-
sari de la seva creació. Durant
aquestes quatre dècades han
passat per l’òrgan 63 magistrats i
s’ha renovat tretze cops. “Lanos-
tra Constitució va configurar el
TC com la suprema garantia de
l’Estat de dret, en què tots els po-
ders públics han d’estar sotme-
sos a la Constitució i a la resta de
l’ordenament jurídic, i en què
tots els ciutadans tenen, per la
Constitució, drets i llibertats que
els poders públics han de respec-
tar”, va advertir el Monarca du-

rant el seu discurs. Ho va dir da-
vant els dotzemagistrats que for-
men el tribunal, presidit per
Juan José González Rivas, així
com davant els màxims repre-
sentants dels poders de l’Estat,
presidents de les cambres legis-
latives; el president del Tribunal
Suprem; la vicepresidenta del
Govern espanyol, CarmenCalvo,
i ministres com Margarita Ro-
bles, Fernando Grande-Marlas-
ka o Juan Carlos Campo. A la sa-
la d’actes també hi eren presents
el líder del PP, Pablo Casado, i
l’alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, entre d’al-
tres.
Felip VI va destacar l’“enorme

i valuosa” aportació del Tribunal

Constitucional en el desenvolu-
pament i consolidació de “la nos-
tra democràcia vetllant per la su-
premacia constitucional en què
la democràcia, necessàriament,
s’assenta”.
Durant la intervenció el Rei va

defensar l’actuació del TC, òrgan
que els últims temps ha tingut un
paper destacat davant el desafia-

aporta el tribunal hi ha el seu pa-
per determinant en l’articulació
territorial de l’Estat, “per conci-
liar la seva unitat i la seva diver-
sitat”, és a dir, “la seva defensa
del principi de submissió de tots
els poders a la Constitució i la
llei”.
ElMonarca va insistir a defen-

sar el paper del tribunal com a
“jutge suprem de la constitucio-
nalitat”, que amés ha sabut exer-
cir “les seves funcions durant de-
cennis amb fites concretes que
estan en la memòria de tothom i
que, dia a dia, han anat cons-
truint i enfortint el nostre mo-
dern Estat de dret”.
Escoltant el discurs hi havia

gran part dels expresidents del
tribunal, com ara María Emilia
Casas, Pascual Sala o Francisco
Pérez de losCobos. PeròFelipVI
va tenir un record especial per al

seu “professor” Francisco To-
más y Valiente, assassinat per
ETA, “precisament per haver de-
fensat la llibertat, la democràcia i
l’Estat de dret que consagra el
nostre ordenament constitucio-
nal”. Per concloure, el Rei va fer
una crida a apreciar i valorar la
institució “com bé es mereix,
amb tota la consideració i el res-
pecte”.
Prèviament va intervenir el

president del TC, que va desta-
car la tasca de l’òrgan després
d’“haver reforçat el valor jurídic
de la Carta Magna com a norma
ordenadora de la vida política,
social i econòmica”. Després
d’un minut de silenci per les víc-
times del coronavirus, González
Rivas va retre homenatge a tot el
poble espanyol, des dels profes-
sionals sanitaris fins als serveis
de neteja, que de manera “ex-
cel·lent” s’han abocat en la soli-
daritat, “ambun freqüent sacrifi-
ci personal i material”.
El president va defensar la tas-

ca de l’òrgan des del 1980 com a
intèrpret de la Constitució, una
funció que, segons va recordar,
suposa un “desafiament i una
responsabilitat permanent” per
al tribunal.

FelipVIrecordaqui
vaserelseu“professor”,
l’expresidentdelTC
TomásyValiente,
assassinatperETA

J.J. GUILLÉN / EFE

Els assistents a l’acte dels quaranta anys del Tribunal Constitucional van guardar unminut de silenci per les víctimes del coronavirus

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostel·la

La família Franco s’asseu aquesta
setmanaa travésdels seus advocats
al banc dels demandats en un jutjat
d’A Coruña on va començar ahir la
vista sobre la propietat del pazo de
Meirás, la residència d’estiu aGalí-
cia del dictador. Gairebé quaranta-
cincanysdesprésdelamortdel’au-
tòcrata de Ferrol, l’Estat prova de
recuperar la titularitat del pazo, a
travésd’unareclamacióavaladaper
la totalitat de l’arc parlamentari ga-
llec ibasadaen lapresumpta falsifi-
caciódelcontractedevendael1941,

aixícomenl’úsoficialdel’immoble.
L’advocat dels Franco, Luis Feli-

peUtreraMolina,vadeclararabans
d’entraralavistaqueenaquestpro-
cés hi ha “un rerefons polític”. A la
sala, un dels testimonis suggerits
per aquesta part, l’exalcalde popu-
lardeSadaRamónRodríguezAres,
amicde la família, va afirmar que el
pazo “va ser sempre una propietat
privada”. Així, va negar que l’Estat
el pugui recuperar, ja que, a parer
seu,nohauriaestatmai seu.
Unavegadaqueel2002esvareti-

rar l’estàtua eqüestre de Franco de
laplaçad’EspanyadeFerrol,elpazo
deMeirás es va convertir en l’últim

gran símboldel franquismea laGa-
lícia natal del dictador. Malgrat les
restriccions de la pandèmia i les
complicades dates, en plena cam-
panya gallega, quan s’acabade con-
finar lacomarcad’AMariña, ahirhi
va haver alguns manifestants a la
porta del jutjat, que van reivindicar
el finaldelqueconsiderenunespoli
alpoblegallec.
Aquesta posició es va veure re-

forçada a la sala per la declaració
d’un testimoni, veí de Meirás, que
va assegurar que la seva àvia la van
fer fora de casa seva per ampliar la
fincadelpazo iqueaixòlivamarcar
tota la vida. Abans havia compare-
gut un guàrdia civil retirat que va
explicar que als anys vuitanta esta-
va destinat coma jardiner del pazo,
onvivia i treballavaa lesordresdels
Franco. L’advocacia de l’Estat, la
Xuntai les institucionslocals inten-
ten provar el caràcter públic
que va tenir l’immoble com la resi-
dència oficial estiuenca a Galícia
delgeneral.

Última batalla judicial
per arrabassar el ‘pazo’
deMeirás als Franco

CABALAR / EFE

La candidata del BNG va portar la campanya a la porta dels jutjats

ment independentista del procés
i que ara té pendent de resoldre
els recursos d’empara contra la
sentència del Tribunal Suprem
que va condemnar els líders in-
dependentistes per un delicte de
sedició. Fa uns dies va fer deu
anys de la sentència d’aquest tri-
bunal de garanties sobre l’Esta-
tut deCatalunya que tanta polse-
guera va aixecar.
Felip VI va recordar que el TC

es va instaurar a Espanya com el
“guardià” i “intèrpret” de la Car-
ta Magna, i tant per al control de
la constitucionalitat de la llei
com per l’“enjudiciament dels
conflictes entre poders i entre
territoris”. Per això va indicar
que entre els elements bàsics que

Felip VI destaca
el valor que tots
els poders de l’Estat
“estiguin sotmesos
a la Constitució”
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L’Executiu refreda ara la revisió
dels delictes de rebel·lió i sedició
ElMinisteri de Justícia descarta presentar aquest any la reforma del Codi Penal

JUAN CARLOS MERINO
Madrid

Després de la investidura, al ge-
ner, tant Pedro Sánchez com la
portaveu delGovern central,Ma-
ría Jesús Montero, van defensar
la imperiosa necessitat d’abordar
una reforma del Codi Penal per
revisar, entre altres qüestions, els
vuitcentistes tipus penals de la
rebel·lió i la sedició a Espanya. Es
tractava d’una urgència que van
posar en evidència, a parer seu,
els delictes que van perseguir o
pels quals van acabar sent final-
ment condemnats els líders del
procés. La vigília de la primera
reunióde la taula dediàleg bilate-
ral entre el Govern espanyol i la
Generalitat per abordar el “con-
flicte polític” a Catalunya, al fe-
brer, la vicepresidenta primera,
Carmen Calvo, fins i tot va com-
prometre per a aquest 2020
aquesta ambiciosa reforma del
Codi Penal que rebaixaria la pena
de sedició.
Però just llavors va irrompre la

pandèmia del coronavirus a Es-
panya, i va trastocar tots els plans
de l’Executiu, que es va veure
obligat a reordenar el calendari
de la seva agenda legislativa. I,
ara per ara, la reforma del Codi
Penal, que necessitarà consensos
molt amplis al Congrés per poder
veure la llum, està aparcada.
“Evidentment, ara mateix totes
les energies estan abocades a la
reconstrucció del país, i, per tant,
a sortir d’aquesta crisi social i
econòmica en què ens ha ficat la
crisi sanitària”, va dir ahir el mi-
nistre de Justícia, Juan Carlos
Campo.
I, malgrat que al seu dia Calvo

va assegurar que la reforma legis-
lativa ja estava molt avançada, de
manera que es presentaria abans
o després de l’estiu, però, en tot
cas, el 2020, ahir fonts delMinis-
teri de Justícia van descartar que
es pugui presentar aquest any. El
mateix Campo va assegurar que
en capmoment no es va compro-
metre amb un termini temporal
per abordar aquesta reforma.
“No hi ha hagut cap compromís
per part del Govern ni cap calen-

dari normatiu en l’àmbit de la re-
forma del Codi Penal, en matèria
de rebel·lió i sedició”, va assegu-
rar el ministre.
Però Campo sí que va defensar

la pertinència d’aquesta reforma,
en línia amb la doctrina imperant
als països del nostre entorn, com
Itàlia, Alemanya o França. “La le-
gislació espanyola hauria de ser
objecte de revisió, perquè és un
article que no es toca fa 200 anys,
des del Codi Pacheco, de mitjans
del segle XIX”, va apuntar, amb
referència a la regulació de Joa-
quín Francisco Pacheco, del
1848. Però sense presses.
“Noestà establert un calendari,

però és veritat que hi ha modifi-
cacions del Codi Penal que haurí-
emd’abordar”, va insistir Campo,
i va enumerar l’actualització de
tipus penals necessària en matè-
ria demedi ambient i emergència
climàtica, la defensa del dret dels

animals, la lluita contra la ciber-
criminalitat, i un llarg etcètera.
El ministre de Justícia va rea-

firmar, en tot cas, el seu compro-
mís que no abordarà cap d’aques-
tes reformes “sense fer-ho amb
un gran consens”, i amb tots els
informes pertinents després de la
seva presentació coma avantpro-
jecte de llei, “per poder obrir un
debat serè, perquè és un debat
que fa 200 anys que està ancorat
al Codi Penal, i no convé fer-ho
en 15 dies”, va al·legar.
Campo, en canvi, sí que va

reiterar el seu compromís de por-
tar al Consell deMinistres, abans
que s’acabi aquest any, la reforma
de la llei d’Enjudiciament Cri-
minal.
I el que sí que ahir ja va aprovar

el Consell de Ministres va ser un
pla de xoc per fer front a l’aug-
ment de la litigiositat després
de la crisi del coronavirus, en les
jurisdiccions social, contenciosa
administrativa i mercantil. El pla
delMinisteri deJustíciaper reac-
tivar els òrgans jurisdiccionals
més afectats per l’aturada de l’ac-
tivitat que va suposar el confi-
nament planteja la creació de
21 nous jutjats a tot Espanya, i
estarà dotat amb més de 50 mili-
ons d’euros entre aquest any
2020 i el 2021.

Elministre Campo
llança un pla de xoc
per afrontar l’augment
de la litigiositat
després de la crisi

J.J. GUILLÉN / EFE

JuanCarlosCampo,MaríaJesúsMontero,PabloIglesias iJoséLuisÁbalosdesprésdelConselldeMinistres

Iglesias aclareix que avala
l’estratègia denegociar
els pressupostos ambCs
PEDRO VALLÍN
Madrid

Era un míting de la campanya
basca, de manera que el vicepre-
sident Pablo Iglesias, com a líder
de Podem i advocant per un pac-
te progressista aEuskadi, va etzi-
bar: “Algú assenyat pensa que
una formació política que gover-
na amb Vox i amb el PP a Ma-
drid, a Andalusia o a Múrcia do-
narà suport a uns pressupostos
d’un Govern en què hi ha Unides

Podem? Això no s’ho creu nin-
gú”.
Ahir el mateix Iglesias, amb la

gorra de vicepresident del Go-
vern i des de laMoncloa, vamati-
sar: “Potser he estatmassa sincer
respecte a les possibilitats que jo
hi veig, però és possible que
m’equivoqui i que la capacitat
persuasiva del president faci que
Ciutadans acordi una proposta
de pressupostos”.
De la seva frase de campanya,

va explicar, no se’n dedueix ab-

sència de lleialtat i coordinació
governamental, ni molt menys
que el president Pedro Sánchez i
ell tinguin estratègies diferents.
“Ell està d’acord amb mi que és
fonamental treballar amb les or-
ganitzacions polítiques d’es-
querra per arribar a un acord
progressista, i jo estic d’acord
amb ell que ha de citar les forces
polítiques de les diferents dre-
tes”, va resumir després del Con-
sell de Ministres.
I es va explicar: davant l’ex-

cepcionalitat del moment, “fins i
tot el Fons Monetari Internacio-
nal” reclama avui mesures “key-
nesianes” d’estímul econòmic:
“gastin, gastin, gastin”, va ex-
pressar el vicepresident, i aquest
ha de ser el marc en què s’inscri-
guin aquests comptes de recons-
trucció. D’aquí el seu escepticis-
me davant la possibilitat que

Ciutadans, formació d’adscrip-
ció neoliberal, estigui disposada
a un pas d’aquesta mena.
En la mateixa compareixença,

la ministra portaveu i d’Hisenda,
María Jesús Montero, va insistir

que la situació excepcional crida
totes les forces a comprometre’s
en la reconstrucció del país. I ai-
xò inclou el PP, va insistir. “No
s’entendria que es posessin de
perfil o es donessin de baixa de la
negociació”.

La ministra va cridar a la res-
ponsabilitat de tothom i al com-
promís amb el país davant una
crisi d’unes dimensions com no
s’han vist abans, “comptant que
hi ha diversitat ideològica al
Congrés, faltaria més, i cadascú
enténqueel seuprograma témés
capacitat de transformar el país.
Però hi ha espais de trobada”, va
subratllar.
Montero va dir que el compro-

mís de tots els partits davant
aquesta situació s’ha de plasmar
en un suport fins i tot a lesmesu-
resmés antipàtiques per a la dre-
ta, com és la pujada d’impostos a
les rendes més altes. I va recor-
dar que la millora de la capacitat
d’ingressar de l’Estat no només
és una mesura del Govern pro-
gressista sinó que està avalada
per organitzacions com l’ONU o
el think tank liberal Fedea.

Laministra d’Hisenda
crida el PP a donar
suport a una reforma
fiscal que gravi
les rendesmés altes

ElTSenterra els recursos per l’exhumació deFranco
ElTribunalSupremhado-

natperacabada laresolucióde
totsels recursoscontra l’ex-
humaciódeFranciscoFranco.
Malgratque l’AltTribunal ja
vaautoritzar la sortidade les
restesdeldictadordelVallede
losCaídos,queesva ferefecti-
vael24d’octubredel2019,
encara teniapendentsdiver-
sosrecursos interposatsper la
FundaciónFranciscoFranco,
l’Asociaciónpara laDefensa
delVallede losCaídos i la
ComunitatBenedictinade
l’Abadiade laSantaCruzdel
Vallede losCaídos.Totsvan
recórrercontraelsacordsdel
ConselldeMinistresdel 15de

febrer i el 15demarçdel2019
quevanestablirels termesde
l’exhumaciódeFrancodel
Vallede losCaídos i laposteri-
or inhumacióal cementiride
Mingorrubio, aElPardo(Ma-
drid).LaSalaContenciosa
AdministrativadelSuprem
tambévaarxivarel recursde
laFundaciónFranciscoFran-
cocontra l’acordposteriordel
ConselldeMinistres,de l’11
d’octubredel2019,queva
executar la sentènciad’aques-
tamateixasalaquevarebutjar
els recursosde la famíliaFran-
cocontraelsacordsd’exhu-
mació i inhumació.Enaquesta
resolució,dictadaperunani-

mitat, elSupremvadonarel
vistiplaualprojectede l’Exe-
cutiudePedroSánchezd’ex-
humar lesrestesdeldictador
perreinhumar-lesal cementi-
rid’ElPardo-Mingorrubio,
partintde l’aplicacióde la llei
deMemòriaHistòrica.El
Supremvaconsiderar llavors
que ladecisióde l’Executiu,
aprovadaperreialdecret,
estavadinsdels límits
d’aquesta llei i, per tant, va
entendrequenohihaviares
quen’impedís l’aplicació.
Tambévarebutjar lapreten-
sióde la famíliadeportar les
restesdeldictadora lacate-
dralde l’Almudena.
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33 ‘Fascismo nunca máis’  8 Col·lectius per la memòria exigeixen, ahir, la devolució del ‘pazo’.

El judici entorn del ‘pazo’  en el qual estiuegen els Franco dirimirà si el propietari  

és l’Estat o la família del dictador  H  El palauet  està a la venda per vuit milions d’euros

Meirás, un plet històric

UNA VISTA LLARGAMENT ESPERADA

ANTARES PÉREZ 
LA OPINIÓN DE A CORUÑA

Quaranta-cinc anys després de la 
mort del dictador Francisco 

Franco, els seus hereus i l’Estat 
s’enfronten als tribunals per la 
propietat del Pazo de Meirás. El 
palauet situat a Sada (la Coru-
nya), residència oficial d’esti -
ueig dels descendents del mili-
tar colpista, va ser adquirit en 
plena guerra civil mitjançant 
acaptes, en molts casos forçosos, 
retallades en nòmines de funcio-
naris i aportacions públiques. La 
família del sàtrapa l’ha posat a la 

venda per vuit milions d’euros. 
En aquesta causa estan perso-

nades també la Xunta, la Dipu-
tació de la Corunya i els ajunta-
ments de Sada i la Corunya, que 
s’adhereixen a la demanda de 
l’Advocacia de l’Estat. El plet 
arriba després de dècades de 
mobilitzacions de col·lectius en 
defensa de la memòria històrica 
per exigir la devolució del pazo. 

¿REGAL O ESPOLI?  
3 ¿Com es va adquirir el Pazo de 
Meirás? ¿Va ser un «regal» o un 
«espoli»? Les dues parts compar-
teixen una premissa: els diners 
«no van sortir de la butxaca» de 
Franco. L’Advocacia de l’Estat 
ha sol·licitat el testimoni d’his-

toriadors i veïns de Sada per 
provar que va ser adquirit «mit-
jançant donacions no voluntàri-
es, aportacions públiques i reta-
llades en nòmines de funciona-
ris». Els advocats dels Franco 

afirmen que l’aportació de l’Ad-
ministració va ser «testimonial», 
argumenten que no es poden 
provar els descomptes forçosos 
en les nòmines i no entren a va-
lorar les coaccions particulars. 
«Hi devia haver gent que va fer 
aportacions voluntàries i altres 
persones que s’hi devien veure 

forçades. És una qüestió irrelle-
vant, perquè aquests diners no 
sortien de la butxaca de l’Admi-
nistració, sinó de particulars que 
no són part en aquesta causa», 

va al·legar en la vista prèvia un 
dels lletrats. 

EL MANTENIMENT 
3 La primera sessió del judici 
per la titularitat del pazo va co-
mençar ahir, al Jutjat de Prime-
ra Instància número 1 de la Co-
runya, amb la declaració de di-
versos testimonis, sol·licitats 

33 Primera sessió del judici  8 Un moment de la vista d’ahir, als jutjats de la Corunya, sobre la titularitat del Pazo de Meirás.

EFE / CABALAR

Diversos testimonis 
 confirmen que hi va 
haver mitjans públics 
per al manteniment 
durant la dictadura

per l’Advocacia de l’Estat o algu-
nes de les administracions per-
sonades, que van confirmar l’ús 
de personal i mitjans públics en 
el manteniment del palauet du-
rant la dictadura i la presència 
d’un guàrdia civil a sou de l’Es-
tat fins al 1990. Amb aquests 
testimonis, es vol sustentar l’ar-
gument que l’immoble va fun-
cionar com a residència oficial 
durant la dictadura, que el 

man teniment es va costejar 
amb fons públics i que és un bé 
de domini públic. 

La segona ronda de testimo-
nis, sol·licitats per la família del 
dictador, va insistir que el ‘pazo’ 
va quedar abandonat després de 
l’incendi del 1978 i que van ser 
els hereus del dictador els que 
van sufragar-ne la reconstrucció 

LA COMPRA 
3 L’Estat fa especial èmfasi en 
l’aportació pública en el procés 
de compra i inclou proves de 
l’entrega de 25.000 pessetes per 
part de l’Ajuntament de la Co-
runya. Una de les principals pro-
ves que esgrimirà l’Advocacia de 
l’Estat per defensar la titularitat 
pública del ‘pazo’ és una escrip-
tura del 15 d’agost de 1938 on la 
llavors propietària, Manuela Es-
teban Collantres i Sandoval, ve-

nia a la Junta Pro Pazo l’immo-
ble per 406.346 pessetes. 

En aquesta escriptura s’expli-
cita que la finalitat de l’operació 
és que «sigui donada o regalada 
al ‘generalísimo’ i cap d’Estat». 
El Govern defensa que aquesta 
prova que l’escriptura subscrita 
el 1941 per Franco (representat 
per Pedro Barrié de la Maza) per 
comprar el pazo per 85.000 pes -
setes és «fraudulenta».  

Els advocats de la família del 
dictador defensen que la prime-
ra escriptura no tenia validesa 
perquè la llavors propietària no 
havia tramitat el dret successo-
ri i asseguren que era el desig de 
totes les parts donar l’immoble 
al dictador a títol personal i no 
pel seu càrrec. 

USUCAPIÓ 
3 Una arma de doble tall. Els as-

sistents al judici s’hauran de fa-
miliaritzar amb un terme jurí-
dic: la usucapió. Es tracta d’una 
manera d’adquirir un bé des-
prés de posseir-lo durant un 
temps determinat de forma pú-
blica, pacífica i ininterrompu-
da. L’Estat defensa que el pazo és 
de la seva propietat per l’ús du-
rant 40 anys com a residència 
oficial, en els quals es van arri-
bar a celebrar consells de minis-

tres. Els Franco repliquen que, 
en tot cas, s’hauria adquirit 
l’immoble com a «bé patrimoni-
al» i que ells el van poder adqui-
rir després d’acord amb aquest 
mateix mecanisme per posseir-
lo durant dècades després de la 
dictadura. H
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España

Hoy comienza en La Coruña la ba-

talla para decidir sobre la demanda 

civil presentada por la Abogacía del 

Estado a la que se sumaron la Xun-

ta, la Diputación de La Coruña y los 

ayuntamientos de Sada y La Coru-

ña. El objetivo es «devolver al patri-

monio público» un inmueble tan 

simbólico como el Pazo de Meirás, 

que en verano funcionaba como 

residencia oficial de Francisco 

Franco y era sede de recepciones 

ofi ciales y consejos de ministros. 

La propiedad fue primero dona-

da en un acto público a Franco el 5 

de diciembre de 1938 después de 

que la «Junta pro Pazo del Caudi-

llo» –constituida en marzo de ese 

año por el gobernador civil y otros 

alcaldes de La Coruña– abonase 

406.346 pesetas. Posteriormente, 

este inscribió el inmueble a su nom-

bre en el registro de la propiedad 

en 1941, una vez que formalizó ante 

notario un contrato de compraven-

ta con la nuera de la primera pro-

pietaria de la fi nca, Emilia Pardo 

Bazán, por importe de 85.000 pese-

tas. El hallazgo por parte de la Abo-

gacía del Estado de un acta de 1938 

por el que la hija política de la es-

critora ya vendía la heredad a la 

«Junta pro Pazo», demuestra, se-

gún la Abogacía del Estado, que no 

era posible la venta tres años des-

pués, y que por lo tanto la transac-

ción de 1941 fue «fraudulenta». Se 

trató, según su interpretación, de 

un arreglo al que se prestó la anti-

Andrés Bartolomé - Madrid do esa legítima propietaria en 1941 

y todas las partes intervinientes en 

el proceso decidieron simplifi carlo 

y «formalizar una escritura de 

compraventa en 1941, transmitien-

do directamente la propiedad a 

Franco, lo que no era sino el efecto 

final que todos los que tuvieron 

alguna participación en el proceso 

de venta habían manifestado ex-

presamente desde un principio». 

Afi rma el letrado que «el princi-

pal argumento del Estado es que 

Franco no poseía el pazo en concep-

to de dueño, sino que lo tenía para 

que se lo quedase el Estado y eso 

justifi ca que el Estado lo adquiriese 

por usucapión». Dice Utrera-Moli-

na que «sostener eso cuando Fran-

co todos los años pagaba la contri-

bución, los gastos del seguro, los 

seguros agrarios... y lo declaraba 

en su renta es complicado».  

El pleito es de «una enorme com-

plejidad técnico-jurídica», asegura 

el abogado. «Nos ha supuesto mu-

chísimo trabajo, somos conscientes 

de que enfrente tenemos a todo el 

aparato del Estado, pero estamos 

convencidos de que nos asiste toda 

la razón y el derecho». 

Considera Utrera-Molina que lo 

importante es discernir únicamen-

te sobre lo relativo a la demanda y 

no acerca de la fi gura del «Caudi-

llo». «Estamos en un pleito de dere-

cho civil y administrativo, no se 

trata de si Franco era bueno, malo 

o regular. A los efectos que nos in-

teresan es indiferente. Sea lo que él 

fuera, sus nietos tienen todo el de-

recho a que se les reconozca la pro-

piedad del pazo, entre otras cosas 

porque cuando se quemó, en 1978, 

quien lo reconstruyó fue su hija, y 

además el Estado se desentendió 

totalmente desde el momento en 

que muere Franco. ¿Después de 44 

años se ha acordado el Estado de 

que el pazo era suyo?». 

Critica el letrado los testigos 

«que ha propuesto la otra parte. No 

es que sean testigos, es que son 

“hooligans” que apoyan la devolu-

ción del pazo», dice. 

Con el retraso de las elecciones 

gallegas, el juicio se va a desarro-

llar en plena campaña electoral, lo 

que Luis Felipe Utrera-Molina con-

sidera «una casualidad, porque 

estaba señalado desde enero».  

Acerca de cuál es el ánimo de los 

Martínez-Bordiú Franco, su porta-

voz asegura que la familia confía 

en que «se decida en justicia, y si se 

decide con arreglo a derecho», no 

tiene «ninguna duda de que la de-

manda se desestimará» en base a 

su posesión «de buena fe» y «con 

justo título». Los herederos confían 

además en que «no exista infl uen-

cia política».  

La sentencia «es posible que sea 

en septiembre», apunta Utrera-

Molina. «Antes lo dudo, es un tema 

muy complejo».

EFE

La actual 
edifi cación, que a 
pesar de su 
aspecto medieval 
es de fi nales del 
siglo XIX, forma 
parte de una 
fi nca declarada 
Bien de Interés 
Cultural (BIC)

Meirás: los 
Franco 

contra «todo 
el poder del 
Estado»

Memoria Histórica La pretensión 
es demostrar irregularidades en la 

compra mientras la familia aduce la 
posesión del pazo «con justo título»

gua propietaria para que el pazo 

pasase directamente al patrimonio 

particular de Franco.

Además, entiende que al haber 

funcionado como residencia ofi cial 

del entonces Jefe del Estado y reci-

bir fondos públicos para su refor-

ma y conservación, el Estado ha-

bría adquirido la propiedad del 

inmueble a través de la usucapión 

–una fi gura jurídica recogida en el 

actual Código Civil, que ya estaba 

vigente en la dictadura pues data 

del siglo XIX–, es decir, su posesión 

continuada. En consecuencia, ha-

bría pasado a adquirir la cataloga-

ción de bien de dominio público, lo 

que impediría a su vez que los he-

rederos se hubieran hecho con ella 

a través de otro proceso de usuca-

pión tras la muerte del dictador. 

Por el contrario, la familia alega 

que si en 1941 hubo de formalizarse 

una compraventa fue porque la 

operación previa efectuada en 1938 

adolecía de vicios, como era la au-

sencia de título válido por parte de 

la vendedora, Manuela Esteban 

Collantes –la viuda del hijo de Par-

do Bazán–, que regularizó tres años 

más tarde. Esta mujer, según los 

Franco, no había culminado en 

aquel momento el procedimiento 

judicial de declaración de herede-

ros, ya que la propiedad de Meirás 

la adquirió tras fallecer su hijo.  

Así, lo que la demanda reclama 

es la rectifi cación del Registro de la 

Propiedad y la nulidad del título de 

donación en 1938, la «compraventa 

fraudulenta» de 1941 y la escritura 

de partición de la herencia de Car-

men Franco. 

Luis Felipe Utrera-Molina, abo-

gado de los nietos de Franco, argu-

menta que «la donación por parte 

de la Junta Pro Pazo en un perga-

mino datado en diciembre de 1938» 

no fue más que «un acto simbólico 

por el que se escenifi có la entrega» 

a Francisco Franco, «careciendo de 

cualquier validez legal al no haber-

se verifi cado en escritura pública 

por parte de su legítimo propieta-

rio». Esteban Collantes seguía sien-

El juicio durará 
hasta el 
viernes en 
sesiones de 
9:30 a 15:00 
horas. Se 
escuchará el 
testimonio de 
17 testigos
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L’Estat apel·la a la “justícia històrica”
perquè el ‘pazo’ deMeirás sigui públic
El judici sobre la residència gallega d’estiu de Franco queda vist per a sentència

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostel·la

L’Advocacia de l’Estat va acabar
l’al·legat ahir a favor que el pazo
de Meirás sigui considerat part
del patrimoni públic apel·lant a
la “justícia històrica”, davant
efectes jurídics encara vigents de
la dictadura. El lletrat Javier Su-
árez va assenyalar que si el jutjat
número 1 de primera instància
d’A Coruña accepta la demanda
de l’Estat, laXunta i diferents ad-
ministracions locals per retirar
la propietat als hereus de Fran-
cisco Franco, la seva decisió su-
posarà un “acte de justícia histò-
rica, de petita justícia històrica”.
L’Advocacia afirma que el pa-

zo va ser adquirit el 1938 mitjan-
çant la coacció per fer-lo servir el
cap de l’Estat, i que aquest el va
inscriure fraudulentament a
nom seu el 1941.
L’històric judici sobre la resi-

dència estiuenca gallega del dic-
tador, el primer procés d’aquesta
mena en els gairebé 45 anys que
han passat des que va morir, va
quedar vist per a sentència des-
prés de quatre jornades de vista
oral. A l’última, la d’ahir, l’advo-
cat de la família Franco va defen-
sar que la propietat es va lliurar a
l’autòcrata “a títol personal”,

com ho demostraria el fet que
des del 1975 deixés de ser una re-
sidència oficial.
Tot i ser molt esperat, el judici

del pazo deMeirás ha passat una
mica desapercebut aquesta set-
mana a Galícia, enmig del sotrac
que ha suposat al final de la cam-
panya electoral l’aparició d’un
brot del virusde la costadeLugo.
La vista va representar unviat-

ge en el temps a la crua realitat
de la Galícia del 1938. El desem-
bre d’aquell any, després de gua-
nyar la batalla de l’Ebre i just
abans d’avançar sobre Catalu-
nya, Franco es va agafar uns dies
de descans a la rereguarda de la
seva terra natal, on va rebre, com
a botí, el regal del pazo de
Meirás, suposadament adquirit
per acapte popular als seus pro-
pietaris originals, els hereus de
l’escriptora Emilia Pardo Bazán.
“Hi va haver mecanismes de co-
erció, des de visites dels mili-
cians porta a porta fins a l’ela-
boració de llistes negres”, va ex-
plicar el catedràtic d’Història
Contemporània Xosé Manuel
Núñez Seixas, president de la
comissió d’experts creada per la
Xunta.
A les conclusions l’Advocacia

de l’Estat va assenyalar que, des-
prés que fracassés l’intent que

les aportacions per comprar el
pazo fossin voluntàries, el gover-
nador civil va imposar quotes als
ajuntaments de la província, que
van obligar ciutadans a posar di-
ners. A Franco, va concloure Ja-
vier Suárez, no li va costar res i
va rebre la propietat en la condi-
ció de cap de l’Estat. Després, el
1941, va cometre “un frau” simu-
lant que la comprava directa-
ment ell, quan en realitat ja l’hi
havien lliurada, tal com està do-
cumentat, el 1938.
“El domini públic és impres-

criptible”, va proclamar el lletrat
Javier Suárez per justificar la le-
gitimitat de la demanda, amb
tants anys de retard. Les admi-
nistracions que van presentar la
reclamació –l’Estat, la Xunta, la
Diputació i els ajuntaments de
Sada i A Coruña– van restar va-

lor a la prova que van aportar els
Franco sobre el pagament del
dictador de rebuts de l’impost
sobre béns immobles (IBI).
Antonio Gil, advocat de la fa-

mília Franco, va sostenir que el
pergamí del 1938 de compra del
pazo de Meirás no era vàlid per-
què faltaven documents, de ma-
nera que l’únic rellevant és el del
1941. “L’Estat se’n va desenten-
dre completament i ha recone-
gut els hereus a efectes fiscals i
administratius”, va asseverar.

Alfinaldelavista,
l’advocatdelafamília
addueixquelapropietat
esvalliurar“atítol
personal”aldictador

L’advocat dels Franco parlant ahir amb el de l’Ajuntament de Sada

rac1.cat

Dilluns, 13 de juliol,
Albert Om des de l’exposició
“Montesa. La forja d’unmite”
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Adeu discret a l’esvàstica
La força aèria finlandesa elimina la centenària creu gammada de l’emblema i els uniformes

NÚRIA VILA
Malmö. Servei especial

Símbol irremeiablement
relacionat amb les atro-
citats de l’Alemanya
nazi, l’esvàstica ha es-
tat i continua sent uti-

litzada en emblemes oficials a
Finlàndia, circumstància que al
llarg del temps ha generat con-
trovèrsies malgrat els reiterats
esforços per desvincular-la del
nazisme i l’antisemitisme. Un
dels cossos oficials que ha utilit-
zat la creu gammada com a em-
blema han estat les forces aèries;
les seves aeronaus van lluir
aquesta icona des del 1918 fins al
1945. Va desaparèixer dels avi-
ons després del final de la Segona
Guerra Mundial, però l’esvàstica
va continuar formant part de lo-
gotips, banderes i uniformes de
diverses unitats, entre les quals,
el comando de les forces arma-
des, que ara ha eliminat aquest
polèmic símbol de les seves in-
sígnies. Amb tot, ho ha fet sense
escarafalls; de fet, sense ni tan
sols un anunci oficial. Havia pas-
sat desapercebut, fins que un
professor de la Universitat de
Hèlsinki es va adonar del canvi
de logo i ho va publicar a Twitter
la setmana passada i es va con-
vertir en notícia en mitjans naci-
onals i internacionals.
“A les forces aèries sempre hi

havia hagut el dilema sobre si eli-
minar l’esvàstica seria percebut
com un reconeixement que,
efectivament, era una cosa nega-
tiva, que al cap i a la fi sí que tenia
vinculació amb el nazisme. Da-
vant aquest dilema, van decidir
treure el símbol sense fer soroll
perquè passés desapercebut”,
explica a La Vanguardia Teivo
Teivainen, professor de política
global a la universitat de la capi-
tal finlandesa. Les forces aèries
han confirmat a aquest diari que
el 2017 es vadecidir canviar l’em-

blema, i des d’aleshores s’ha anat
eliminant l’esvàstica i substi-
tuint-la per una àguila daurada
envoltada d’un cercle d’ales. Ad-
meten que el logotip anterior
“havia causat malentesos de tant
en tant” i que s’ha suprimit dels
uniformes i de la imatge oficial
de la unitat de comando, tot i que
es manté en condecoracions i a
les banderes d’altres unitats.
Com va arribar l’esvàstica a

convertir-se en símbol de les for-
ces aèries finlandeses? Va ser el
1918, poc després que el país
aconseguís la independència de
Rússia i dos anys abans que el
Partit Nacionalsocialista d’Adolf
Hitler l’adoptés com a emblema.
Un comte suec, Eric von Rosen,
va regalar un avió al nouestat veí,

que es va convertir en el primer
de la flota de l’acabat d’estrenar
exèrcit aeri. L’aeronau tenia pin-
tades dues grans esvàstiques bla-
ves a les ales, símbol que va que-
dar com a emblema del cos.
Segons Teivainen, l’ús de l’es-

vàstica a l’exèrcit no ha generat
mai un gran debat a Finlàndia, i
l’argument més recurrent ha es-
tat defensar que es va començar a

utilitzar com a ornament molts
anys abans que existís el nazisme
i que, per tant, no es pot vincular
una cosa amb l’altra. Tot i això, el
politòleg considera que aquest
discurs és una mica naïf, ja que
VonRosen va acabar sent un dels
líders del moviment nacionalso-
cialista a Suècia, cunyat del man-
datari nazi Herman Göring, i
amic personal de Hitler. A més,
Teivainen subratlla que l’esvàsti-
ca “va ser un símbol associat amb
l’antisemitisme i la puresa de la
raça blanca abans dels nazis”.
A començaments del segle XX,

l’esvàstica eramolt comunaaEu-
ropa com a element decoratiu,
principalment utilitzada com a
símbol de bona sort. Tot i això,
també va ser adoptada per movi-
ments völkisch (nacionalisme èt-
nic alemany), “per a qui l’esvàsti-
ca era un símbol d’identitat ària i
orgull nacionalista alemany”, se-
gons indica l’Enciclopèdia de
l’Holocaust. Després de la Prime-
ra GuerraMundial, diversos mo-
viments nacionalistes d’extrema
dreta la van adoptar com a sím-
bol, i la van associar a la idea d’un
estat racialment “pur”.
Segons Teivainen, la força aè-

ria finlandesa va començar a uti-
litzar aquest símbol “en un mo-
ment en què va ser molt impor-
tant posicionar Finlàndia com
unanació blanca a l’Europa blan-
ca”. “En alguns llibres escolars
s’identificava Finlàndia com un
país mig asiàtic, per una qüestió
lingüística i racial, i aquí hi havia
una mica aquest trauma”, afe-
geix, i recorda que Finlàndia va
arribar a tenir una aliançamilitar
amb l’Alemanya nazi per lluitar
contra el seu enemic comú, la
Unió Soviètica. “És cert que hi ha
molts elements de pura casuali-
tat en l’ús de l’esvàstica a Finlàn-
dia, però una part d’aquesta his-
tòria que es pretén explicar és
falsa i no es poden negar les ar-
rels d’aquest símbol”, afirma.

HISTORICAL / GETTY

El 1918 un comte suec
amic personal de
Hitler va regalar a
la nova Finlàndia
un avió amb la insígnia

Una llarga polèmica. Les
forces aèries fineses sempre
havien defensat que van
adoptar l’esvàstica abans dels
nazis i que no tenia relació amb
ells..., però el comte Eric von
Rosen (a sota), que va regalar
els primers avions, va acabar
de cap del partit nazi a Suècia

TOT VA MOLT BÉ

LlàtzerMoix

Faanys vaig dedicar un article a
Alberto Núñez Feijóo. Va ser
l’agost del 2008, quan els in-
cendis devastaven les munta-
nyes a Galícia. El llavors presi-

dent del Partit Popular gallec va ensumar
una photo opportunity als focs i va voler
fer comque col·laborava en l’extinció, im-
mortalitzant-se per a la premsa amb la
mànega a lamà. El problema va ser que la
mànega, que pressionava amb l’índex i el
polze, treia només dos rajolinets que no
donaven ni per beure. I que el nostre
bomber fake vestia per a l’ocasió com a
l’hora del gintònic al Reial ClubNàutic de
Sanxenxo: nàutiques, texans i camisa im-
pol·luta arremangada sobre l’avantbraç.
No sé què els va suggerir aquella foto als

gallecs, però a mi em va dir que el nostre
heroi estava fent un paperot.
Lamento parlar una altra vegada de

Núñez Feijóo, i més ara que va d’alterna-
tiva centrada del PP, contrastant amb el
seu extremós líder Pablo Casado. Però
m’empeny a fer-ho una informació publi-
cada dies enrere sota el titular “Feijóo do-
na als sanitaris 250 euros per a bars”. Dit
en altres paraules, laXunta deGalícia que
presideix va decidir gratificar amb tan
mòdica quantitat els 20.000 treballadors
sanitaris que van lluitar a primera línia
hospitalària contra el coronavirus. I, de
passada, oferir un “incentiu per al con-
sum” i fer un “gest de complicitat al sector
turístic”, també afectat per la crisi. D’això
se’n diu matar d’un tret dos pardals.

Després d’anunciar aquesta mesura a
Feijóo li han dit de tot menys guapo. A la
majoria del personal sanitari que es va es-
carrassar i va arriscar la seva vida per des-
lliurar-nos de la pandèmia aquesta propi-
na li ha semblat una ofensa, més que no
pas un reconeixement a la seva tasca.
Haurien preferit que el president revertís
les retallades que es van aplicar a la sani-
tat pública o, ja que hi som, que se’ls do-
nés una paga extra digna.
Ara bé, ja que tot això no ha passat ni

està previst que passi demanera immedi-
ata, cal mirar l’oferta de Feijóo pel costat
bo. Amb aquests 250 euros n’hi ha prou
per engatar-se amb whisky del bo. I pot-
ser és exactament això el que els ve de
gust als metges i metgesses amb sou pú-

blic després de deduir de l’import de tan
mesquina bonificació en espècies l’esti-
mació que els professa el seu patró.
Però –sempre hi ha un però– és que a

més amés no recompensaran els sanitaris
amb 250 euros trinco-trinco, sinó posats
dins d’una targeta de prepagament amb la
qual determinats bars, no pas tots, els fa-
ran descomptes del 15%en les consumici-
ons. Ja era rònec això dels 250 euros en
metàl·lic. Però pitjor serà per als sanitaris
haver de pagar el 85% per cada whisky
del bo perquè el munificent Feijóo els
subvencioni amb un 15%. Què serà el se-
güent, Feijóo? Una línia de crèdit als bars
per als sanitaris que s’hagin begut tota la
targeta prepagament? Què vol prendre,
doctor?

Què vol prendre, doctor?
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Esclafir a riure

T
enia una amiga que reia 
a cor què vols, sorollosa-
ment, amb una intensi-
tat desbocada i amb uns 

aguts que feien girar tothom. 
Era impossible no sentir la seva 
rialla desmesurada, encara que 
fossis a l’altra punta de món. Re -

ia molt, quasi embogida. Llegei -
xo ara les recomanacions dels 
ex perts sobre les trobades amb 
amics. Diuen que és millor par-
lar baix i no riure en excés o, en 
tot cas, en la mateixa línia pre-
ventiva, fer-ho per sota el nas, 
amb discreció. Així, les molècu-
les del virus no s’estendran gai-
re. Entenc les mesures de pre-
caució i la necessitat d’establir 

barreres, però, al mateix temps, 
em costa molt imaginar què fa-
ria aquesta meva amiga si es  
ve iés obligada a la contenció de 
la seva rialla. La conseqüència 
d’aquests consells és que, en ge-
neral, tot serà molt civilitzat i so-
mort. Les converses pujades de 

to o els exabruptes en el discurs 
deixaran pas a la reflexió pausa-
da i a la controvèrsia bizantina. 
Els acudits, els aplaudirem com 
si fóssim noucentistes. I qui, 
com la meva amiga, no pugui 
reprimir l’eufòria, haurà de de-
manar permís per retirar-se a un 
racó i, en solitari, esclafir a riure. 
O, en una disputa, repartir els ar-
guments en un full volant. H

Dues mirades

JOSEP MARIA Fonalleras EMMA Riverola

El ventilador

E
l confinament de Lleida 
revela que Catalunya 
no està fent bé els ras-
trejos de contagis. Una, 

perquè no està utilitzant els 
mit jans necessaris i, dues, per-
què no totes les persones viuen 
en les condicions idònies per 

ser diagnosticades i rastreja-
des. Males notícies per als veïns 
que temen passar un estiu re-
closos. També per a l’economia, 
en especial per al turisme. Sí, 
són males notícies. I només ad-
meten dues reaccions: la paràli-
si o la reparació. O lamentar-se 
i escampar les culpes, o arre-
mangar-se i solucionar les equi-
vocacions, i evitar que es repro-

dueixin. Les declaracions de la 
consellera de Salut, Alba Ver-
gés, assenyalant l’Estat per la 
llei d’estrangeria són insul-
tants. La situació indigna en la 
qual viuen els temporers ha si-
gut àmpliament denunciada. 
Els ajuntaments i la Generali-

tat disposen de mecanismes 
per millorar-la. Ho han de fer. 
Si Catalunya fos independent, 
¿qui culparien? ¿El neocapita-
lisme? Tots els governs estan 
cometent errors en la gestió del 
virus. Ningú en surt indemne. 
Per responsabilitat, és millor 
estalviar-se el ventilador d’er -
rors. Assumir-los i reparar-los, i 
punt. H

Postals d’un estiu estrany
EVA 

Arderius

A
quest article és una 
segona part. Al març, 
en aquest mateix es-
pai, explicava vuit 
his tòries de la Barce-

lona confinada. Una situació es-
tranya i nova, com també ho és 
aquest estiu imprevisible que ja 
ha arribat a la ciutat i que ens 

deixa postals com aquestes. 
Postal 1. El parc Güell torna 

a la (nova) normalitat, reobre 
al turisme i tornen els oneeuro-
water, els venedors ambulants 
d’ampolles d’aigua congeladís-
sima a un euro, l’única beguda 
que es pot trobar dins del parc. 
Amb el confinament van desa-
parèixer, no sé ni on eren ni 
com han sobreviscut sense in-
gressos durant aquests mesos. 

Ara tornen a tenir clients però 
la majoria són turistes del Clot 
o del Poble-sec que, paradoxal-
ment, venen a veure la Barcelo-
na sense turistes. Es fan selfies 
intentant que se’ls vegi sols al 
balcó gaudinià i miren de reüll 
els pocs estrangers que hi ha. 
«¡Mira! Ja arriben», diuen. Em 
pregunto si tenir una ciutat 
més buida i més amable amb 
els veïns però amb greus pro-

blemes econòmics farà oblidar 
la turismofòbia o la potenciarà 
més. A veure. 

Postal 2. Llum a l’hotel. És al 
Poblenou i és un dels pocs que, 
tímidament, ha obert. Busco a 
la seva web i el primer que veig 
són totes les mesures higièni-

ques que han pres. Miro què 
pas sa amb els hotels més famo-
sos del passeig de Gràcia. De 
moment estan tancats però ja 
ofereixen descomptes i promo-
cions. Recordo el que em va dir 
el president de Turisme de Bar-
celona, Eduard Torres. Recoma-
nava als hotels no incentivar re-
serves rebaixant gaire les tari-
fes, «després costa molt tornar-
les a apujar». Per a mi, el més 

preocupant de rebentar preus, 
ja sigui en hotels de luxe o en 
altres més modestos, és que la 
ciutat atregui un turisme mas-
siu que no ens beneficiarà. 

Postal 3. Conec més d’un bar-
celoní que aquests dies s’ha 
banyat per primera vegada a la 
platja de la seva ciutat. Els 
d’aquí sempre ens l’hem mirat 
per sobre de l’espatlla. A les 
plat ges de Barcelona només hi 

havia guiris i qui no podia anar 
a un lloc millor. Tot i que amb 
límit d’aforament, la platja 
també s’ha barcelonizat. L’aigua 
és més neta, el que no millora 
és la sorra, una mena de ci-
ment triturat i polsós que no 
convida a estirar-s’hi. 

Postal 4. En un lloc del mer-
cat de Galvany, a Sarrià, un ve-
nedor molt llest pregunta a 
una clienta, com qui no vol la 
cosa, si anirà de vacances. Ella 
contesta que sí, a la Costa Bra-
va. «Perfecte –li respon–, aquest 
estiu repartirem per tota la zo-
na els clients que se’n van a la 
seva segona residència». Penso 
que a alguns la crisi no els afec-
ta, acostumen a ser sempre els 

mateixos. Penso en els pobres 
repartidors i en els propietaris 
dels negocis, hauran de posar-
hi molta imaginació i hauran 
de treballar més que mai per 
mantenir-los. 

Postal 5. A 14 quilòmetres 
del mercat de Galvany hi ha 
Ciutat Meridiana. També és Bar -
celona encara que de vegades 
no ho sembli. El president de 
l’Associació de Veïns d’aquest 

barri, Filiberto Bravo, està preo-
cupat. S’han reactivat els jut -
jats i, per tant, també els desno-
naments. Això vol dir que s’ha 
acabat la tranquil·litat. Fa tota 
la pinta que aquí l’estiu serà 
més difícil i més cru que mai. 

Postal 6. El CEM Joan Miró 

reobre. És el meu gimnàs. Fa 
mesos que no el trepitjo. Recor-
do les senyores formidables que 
hi anaven a nedar al matí i del 
senyor de vambes sempre im-

pol·lutes que feia rem. Espero 
que tots hagin pogut tornar. 

Postal 7. Un mar al carrer de 
Rocafort. Així defineix el taxista 
que em porta la nova senyalit-
zació d’aquesta via de l’Eixam-
ple. S’ha pintat de blau part de 
la calçada per augmentar l’es-
pai dels vianants. El taxista diu 
que va boig amb els canvis que 
s’han fet per tota la ciutat i cul-
pa el govern municipal de car -

regar-se la circulació de Barcelo-
na. El que li fa més mal és la su-
perilla de Sant Antoni. Abans, 
quan algun client el portava per 
la zona, parava un moment al 
xamfrà del carrer de Parlament 
amb la ronda de Sant Pau i es 
comprava una orxata a la Sir-
vent, la millor orxata de Barce-
lona, segons ell. Ara diu que és 
impossible, que l’Ajuntament 
s’ha carregat el seu xamfrà. Se li 

ha acabat l’orxata. 
Postal 8. La Carmen estrena 

bicicleta. L’acaba de comprar a 
Wallapop. Ha decidit que la no-
va normalitat passa per can-
viar el bus per la bici. És una de 
les moltes barcelonines que el 
confinament li ha canviat els 
hàbits. Pensa que l’estiu és el 
moment ideal per començar a 
familiaritzar-se amb aquest nou 
mitjà de transport. La bici és 

preciosa i li queda molt bé. El 
dia que l’estrena diluvia a Bar-
celona però la Carmen persis-
tirà. Després del que hem passat 
no s’espantarà per una simple 
tempesta d’estiu. H  
Periodista.

CONTÉ

La pandèmia a Barcelona

NÚRIA 

Iceta

E
nguany vaig felici- 

tar el director del 
Grec, Cesc Casades-
ús, abans fins i tot 
que comencés l’espec-

tacle inaugural, per reconèixer 
l’esforç que han fet per salvar el 
festival, pels artistes i per la ciu-
tat, amb professionalitat, tacte i 
art. L’equip del Grec s’ha hagut 
de sobreposar a l’ensurt del 
març, al confinament de l’abril, 
a la incertesa del maig i a les 

mesures del juny. 
La pandèmia en el món de la 

cultura s’ha viscut millor amb 
les notícies de festivals que 
anunciaven que es mantenien 
(tot i que amb canvis en la pro-
gramació, aforaments o localit-
zacions) que durant les prime-
res setmanes de xoc quan tot 
eren cancel·lacions.  

Crec que és responsabilitat 
de les administracions estirar al 

màxim les possibilitats de man-
tenir els compromisos, amb el 
permís de les autoritats sanità -
ries, però no sempre ha sigut 
així. S’han cancel·lat bolos mas-
sa aviat sense posar-se prou en 
el lloc dels artistes, sense buscar 
alternatives que no els deixes-
sin a la intempèrie. De vegades 
per traves administratives que 
no permetien modificar un ex-
pedient de despesa. 

El Grec s’ha refet progra-
mant espectacles en teatres de 
la ciutat més enllà de l’estiu, 
amb una política de preus ajus-
tadíssima, i pactant la retrans-
missió per Betevé, entre altres 
novetats. Si és necessari cancel -
lar es cancel·la, però no sense 
haver suat la samarreta. Ho ex-
plica Casadesús en una interes-
sant entrevista a Entreacte: «El 
més fàcil hauria estat suspen-

dre quan ho va fer Avinyó, però 
vam optar pel camí difícil, que 
ha sigut aguantar fins al final, 
sabent que sempre estàvem a 
temps d’anul·lar». 

A finals de maig vivíem amb 
emoció el primer espectacle 
teatral a l’aire lliure a Catalun-
ya al camp de futbol de Cor-
bins, grà cies a la companyia 
Festuc Teatre i a l’ajuntament 
d’aquesta localitat del Segrià. 

Era la llavor de la represa. N’hi 
ha hagut més, sovint des de la 
iniciativa privada. És evident 
que el Grec, per pressupost i 
centralitat, tenia una responsa-
bilitat i un repte més elevats. I 
també se n’han sortit. H 
Editora de ‘L’Avenç’.

Seguir endavant
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Racism Debate: Berlin to Rename Street and ‘U-Bahn’ Train 
Station 
BERLINFEATURESFEATURES 2020 
 
By Imanuel Marcus  Last updated Jul 7, 2020 
 
The discussion about changing street and station names in Berlin is not new, but the new racism debate triggered 
by the killing of George Floyd in Minnesota seems to be speeding things up. Two renamings are imminent. 
 
Earlier this week, inhabitants of Wissmannstrasse in Berlin’s Neukölln district, including the author of these lines, 
received leaflets with interesting content. It included an announcement according to which “Wissmannstrasse will 
be renamed”. Residents are supposed to hand in suggestions for a new name. 
 
Massacres in ‘German East Africa’ 
 
The idea of renaming the street next to Hasenheide park is old. And there is a good reason: Hermann von Wissmann, 
whom the street was named after and who lived from 1853 to 1905, was the “colonial administrator” of ‘German 
East Africa’. His job title sounds good, but what he actually did does not. 
 
 
‘Mohrenstrasse’ station will be renamed ‘Glinkastrasse’. Photo: Imanuel Marcus 
He contributed to the colonization in ‘German East Africa’ by violently crushing the resistance in the area of today’s 
countries Tanzania, Burundi and Rwanda, meaning he was directly responsible for terrible massacres in the course 
of which thousands of people were killed. Von Wissmann is not the kind of person most residents in 
Wissmannstrasse want to be associated with. 
 
Plaque or Renaming 
 
Two years ago, in March of 2018, the assembly of district representatives in the neighborhood wanted to start a 
“discussion process” in regard to Wissmannstrasse. The body’s goal was to have the street renamed and to include 
its residents in the decision making. Then, in August of 2019, an official decision was taken. Two models were 
discussed: 
 
>> A renaming  
>> The installation of a plaque that would have explained who exactly von Wissmann was. 
 
Residents did not agree with the second option, also because stone or iron plaques that weigh a lot cannot be stuck 
to letters or parcels which include the Wissmannstrasse address (German spelling: Wissmannstraße, with that weird 
letter ‘ß’). So, the name is not supposed to be explained, but vanish instead. 
 
Neukölln Residents to Suggest Name 
 
Now the district authority wants residents to suggest a new name. They want a preferably female person who has 
done good in Berlin’s Neukölln district, or a person who resisted the colonial powers “or other racist or colonial 
structures”, meaning a good person. Not only residents in Wissmannstrasse are eligible to make suggestions, but 
everyone in Neukölln, a multicultural borough with a large percentage of Arabs and Turks. 
 
 
‘Mohrenstrasse’, the street, will keep its racist name for now. Photo: Imanuel Marcus 
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In Berlin, another renaming is imminent. On Friday, the city’s main public transport provider BVG announced, it 
would change the name of its ‘U-Bahn’ (metro, subway, tube, underground) station ‘Mohrenstrasse’ to 
‘Glinkastrasse’. The reason: ‘Mohr’ in German stands for Moor. 
 
Better Late than Never 
 
According to the Cambridge Dictionary, Moor is the word for “a member of the group of Muslim people from North 
Africa who ruled Spain from 711 to 1492.” In German, it is mainly a derogatory word for a Black person. It is racist. 
Period. 
 
“As an open-minded company and one of the largest employers in the German capital, the BVG rejects all forms of 
racism or other kinds of discrimination”, the state-owned company said. The station had carried that name too 
long. In Germany as well, the recent killing of George Floyd in Minnesota has triggered a new movement against 
racism, and a discussion that seems to be speeding up the renaming process. 
 
Station vs. Street 
 
There are people in Berlin who oppose the renaming, including the extremist right-wing ‘AfD‘s “public transport 
expert” Gunnar Lindemann. He said he could “only shake his head”. Instead of working on extending its network, 
the BVG was “following the zeitgeist” by “erasing a tradition-rich name, head over heels”. There was no better way 
of reminding everyone what the ‘AfD’ is being associated with by many Germans, namely racism. 
 
‘Glinkastrasse’, another street right next to the station, is supposed to give the station its new name. The BVG 
mostly uses names that give its passengers geographical orientation. While the company can name its stations any 
way it wants, things are more complicated when it comes to streets. 
 
The Glinka Issue 
 
What ‘Mohrenstrasse’, the street, is concerned: Many want it renamed right now. On the other hand, there is an 
organization called ‘Pro Mohrenstrasse’ that was founded by residents. While this racist name will disappear down 
there in subsoil regions, it could take years until Berlin gets rid of this racist name up there, on the surface. 
 
Now it turns out Michail Iwanowitsch Glinka, a Russian composer ‘Glinkastrasse’ was named after, may have been 
an anti-Semite. This means both the station might need a renaming after the renaming. 
 
https://berlinspectator.com/2020/07/05/racism-debate-berlin-to-rename-street-and-u-bahn-train-station/ 
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