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Imatges per restituir 
la memòria dels 

afusellats per Franco
Espe Pons mostra al Museu Palau Solterra els indrets 

on va ser torturat el germà petit del seu avi 

FOTOGRAFIA

Un tram d’escales, envoltat de fos-
cor, i, al final, una porta de vidre que 
creuaven els detinguts per la policia 
franquista abans de declarar a la co-
missaria de la Via Laietana. Una 
cel·la, que ofega de tan petita, de la 
Model. Papers i més papers relligats 
amb declaracions que arribaven 
després d’hores de tortura. Una fir-
ma. Trinxeres i edificis abandonats. 
Una paret amb orificis de bala. Un 
cel i un mar, al Camp de la Bota. 
Aquests són els testimonis de l’últi-
ma mirada d’homes i dones amb vi-
des que tot just començaven 
però que el franquisme va 
decidir silenciar per sempre 
perquè defensaven ideals 
diferents. Les fotografies 
d’Espe Pons (Barcelona, 
1973), que es podran veure a 
partir del 18 de juliol, són 
llocs de terror en què no hi 
ha cap presència humana, i 
es podran veure dins l’expo-
sició Sota la llum del mar, al 
Museu Palau Solterra de la 
Fundació Vila Casas, a Tor-
roella de Montgrí. 

El poder del silenci és es-
fereïdor. Tots aquests esce-
naris de tortures i assassi-
nats formen part de la bio-
grafia del germà de l’avi de 
Pons: Tomàs Pons Albesa, 
assassinat al Camp de la Bo-
ta la matinada del 14 de 
maig del 1941. L’Espe no té 
records familiars del To-
màs, el més petit de tres ger-
mans. L’ha conegut sobre-
tot a partir de les cartes que 
va enviar a la família. 

El Tomàs no va deixar 
d’escriure mentre va ser de-
tingut. Sempre ho va fer en 
castellà [la censura ho imposava], a 
excepció de les dues últimes cartes, 
que va acabar la mateixa matinada 
que el van afusellar. “No et deixo res 

i t’ho deixo tot”, va escriure a la se-
va germana, la Teresa, aquell dia cap 
a les tres de la matinada aquest jo-
ve idealista que van matar quan tot 
just acabava de fer 31 anys. “En To-
màs era carinyós, generós, valent i 
molt atent”, diu Pons. Una atenció al 
detall que transmet a les cartes i a les 
capses que va fer per a la seva mare 
i la seva germana: a la primera li va 
fer un penjoll amb una fotografia, a 
la segona un anell a partir d’una mo-
neda amb les inicials gravades. 

Les cartes i la investigació 
“La meva investigació comença 
amb les cartes que guardava la me-
va mare. El meu pare va morir fa 17 
anys, i no en vam parlar gaire amb 
ell del germà de l’avi”, explica Pons. 
Quan la mare de Pons es va traslla-
dar de casa, li va demanar sobretot 
que no perdés les cartes. “Havia de 
fer alguna cosa amb aquest materi-
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Al final d’un recorregut que la va 
portar pels arxius catalans, madri-
lenys i salmantins, Pons tenia mol-
ta documentació i moltes paraules, 
però des d’un primer moment unes 
imatges al cap, el recorregut visual 
per on passa la vida del Tomàs 
abans que el matin. “Sabia que ell 
havia estat al front de Terol i Ma-
drid, però no exactament a quins 
pobles, i vaig localitzar Rodén, el 
vell i el nou, a prop de Saragossa. És 
esfereïdor, perquè és com si tot ha-
gués passat ahir. Les trinxeres en-
vaïdes per la vegetació eren les 
imatges que volia”, relata.  

Després va voler fotografiar les 
parets de Sant Felip Neri, el Refugi 

307 del Poble-sec, els llocs 
per on va passar el besoncle 
un cop el van detenir. “Una 
de les dones a les quals van 
detenir amb el germà del 
meu avi explicava que havia 
vist el Tomàs baixar les esca-
les amb tot de sang i arrosse-
gant-se. Vaig voler fotografi-
ar aquelles escales de la co-
missaria. També vaig voler 
fotografiar els quatre racons 
de la cel·la de la Model per 
transmetre la sensació 
d’ofec”, diu Pons. 

 Després va venir Mont-
juïc, on van enterrar el To-
màs en una fossa comuna. 
“En els paisatges que foto-
grafio no hi ha presència hu-
mana, perquè volia trans-
metre el silenci esfereïdor. 
Tot plegat té tanta càrrega 
que no fa falta la paraula”, 
explica la fotògrafa. 

El catàleg que acompa-
nya l’exposició incorpora 
els textos de Cynthia 
Young, conservadora de 
l’Arxiu Robert Capa al Cen-
tre Internacional de Foto-
grafia de Nova York, i de Vi-

cenç Altaió, escriptor i crític d’art. 
“La fotògrafa reconeix, en la histò-
ria del Tomàs, el sacrifici de moltes 
persones. Espe Pons no ens promet 

fets, relats detallats o noves inter-
pretacions, ni tan sols cap interpre-
tació. El que ens exigeix és que no 

perdem de vista el passat”, 
diu Young. Capa, per 

exemple, fotografia-
va sobretot rostres, 

als quals molt so-
vint encara ara 
no hem pogut 
posar noms i cog-
noms. En el relat 
de Pons tenim, en 

canvi, una biogra-
fia, però no apareix 

cap cara. “Oïm el crit 
de qui fou torturat, la ig-

nomínia dels qui els jutjaren 
i la dignitat davant els assassins”, re-
sumeix Altaió. D’alguna manera, 
Pons interpel·la qui mira les imat-
ges i demana que es posi a la pell dels 
que van defensar les seves idees i 
van acabar morint per fer-ho.e 

01. Prefectura 
de la Policia, a 
la Via Laietana. 
02. Tribunal 
Militar Tercer. 
@ESPE PONS 03. 
Tomàs Pons 
Albesa. FAMÍLIA PONS 

Execució 
Tomàs Pons Albesa va ser 
assassinat al Camp de la Bota 
el 14 de maig del 1941

Testimoni  
“El pare va morir fa 17 anys, i 
amb ell no en vam parlar gaire, 
del germà de l’avi”, diu Pons

al, perquè ell va ser una persona 
molt digna i molt valenta”, recorda. 
El primer pas va ser llegir i rellegir 
les cartes del Tomàs i després posar 
el seu nom al cercador d’internet. 

La cerca va donar resultat, i va 
aparèixer un document que parla-
va del Tomàs i d’una cinquantena 
de persones que van ser detingudes 
el febrer del 1940. Totes eren del 
PSUC i havien decidir quedar-se i 
reorganitzar el partit en la clandes-

tinitat. A partir 
d’aquí, va trobar el 
sumaríssim del To-
màs a l’Arxiu Militar 
Tercer i el número de 
cel·la de la Model on va passar 
un any i tres mesos tancat abans de 
ser afusellat a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. Al mateix temps va des-
cobrir diferents lligalls amb les de-
claracions dels detinguts aquell dia 
de febrer del 1940. 
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La memòria s’oxida al
parc del Fòrum de Barce-
lona. El gran mural que es
va erigir en record de les
1.700 persones afusella-
des pel franquisme al lloc
conegut com el Camp de la
Bota és víctima d’una pro-
gressiva degeneració que
en degrada el contingut,
l’enlletgeix i, en alguns ca-
sos, en dificulta la lectura i
la comprensió.

El parapet de la memò-
ria va ser inaugurat el fe-
brer del 2019 en un acte
solemne que va presidir
l’alcaldessa, Ada Colau. Es
tracta d’un frontal de mig
centenar de metres de
llarg on, fonamentalment,
hi ha la relació alfabètica
de totes les persones que
van ser afusellades en
aquest lloc entre el 1939 i
el 1952. Als extrems del
mural, hi ha dues fotogra-
fies gegantines, una amb la
llegenda “Parapet de les
executades i executats”,
sobre un llit de pedres, i en
un altre costat la imatge
d’uns soldats de lleva fent
guàrdia al lloc, el 1947.

El memorial és obra de
l’artista Francesc Abad,
que va treballar les fotogra-
fies sobre un paper espe-
cial que es va muntar da-
munt una superfície me-
tàl·lica i tot plegat protegit
amb un vinil. En poc
temps, però, les inclemèn-
cies meteorològiques
s’han acarnissat amb
l’obra i han degradat colors
i desfigurat les imatges, tot
i que el parapet hauria de
ser mantingut per una em-
presa a la qual es va encar-
regar aquesta tasca. Pel ti-
pus de material amb què es
va treballar, la degradació
del parapet es podria solu-
cionar canviant el paper de
fons, tal com va suggerir
l’autor de l’obra en una
conversa amb aquest diari.

Francesc Abad és tam-
bé l’autor d’una escultura
molt ambiciosa que s’ha
d’aixecar en un parc de no-
va construcció que s’està
acabant d’adequar a la zo-
na, molt a prop d’on hi ha el

parapet. Es tracta d’una
escultura que l’artista ha
batejat amb el nom del
Bosc de les empremtes per-
què s’ha de construir eri-
gint 1.686 barres de ferro,
tantes com persones van
ser executades al Camp de
la Bota.

Aquest segon projecte
memorialístic s’erigeix en
el terme municipal de Sant
Adrià de Besòs –el Fòrum
és terreny de frontera– i en
aquest cas és el Departa-
ment de Justícia qui l’im-

pulsa. En ser presentat el
projecte el desembre pas-
sat, la consellera Ester Ca-
pella va explicar que les
obres de l’escultura arren-
carien aquesta primavera i
estarien enllestides en sis
mesos.

El cert és que el parc que
ha construït l’Ajuntament
de Sant Adrià ja està urba-
nitzat però les obres per ai-
xecar el bosc de barres de
ferro s’han aturat, a causa
de la paràlisi que ha impo-
sat la crisi sanitària de la

Covid-19. “De moment no
tenim data per començar
els treballs”, va reconèixer
a aquest diari Francesc
Abad.

A la zona del Fòrum ja hi
ha des del 1992 una escul-
tura, titulada Fraternitat,
que recorda el lloc. Es trac-
ta d’un pilar de metall de
grans dimensions i que en
ser urbanitzat el parc del
Fòrum va ser traslladar al
costat de l’edifici de con-
vencions on ara hi ha el
Museu Blau. ■

El parapet que homenatja
els afusellats es troba en
greu estat de degradació
a Les imatges del mur on es recorden els 1.700 afusellats pel franquisme són
víctimes de l’oxidació a La Covid-19 atura el nou monument que promou Justícia

Jordi Panyella
BARCELONA

El mur on s’estén el Parapet
de les executades i executats
és un espai obert exposat al
sol i molt proper al mar i, per
tant, exposat també a les in-
clemències més que altres

indrets. És un lloc obert i llu-
minós, com ho va ser el dia
de la seva inauguració amb
Ada Colau. Només disset
mesos després d’aquell dia
els colors de tonalitat blavo-

sa de les fotografies princi-
pals s’han degradat fins a
tons foscos, propis de l’oxi-
dació, que es menja les
imatges i textos explica-
tius. ■ JORDI PANYELLA / EPA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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17 juliol 2020 2.00 h 

JxCat demana que es repari el parapet dels afusellats 

Els regidors de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, Ferran Mascarell i Jordi Martí, han presentat 
un prec instant l’equip de govern a reparar el parapet que ret homenatge als afusellats al Camp de la Bota 
durant el franquisme. La iniciativa del grup municipal, que constata la degradació del memorial, es produeix 
l’endemà que aquest diari publiqués una informació sobre l’estat de deficient conservació d’aquest 
monument que va ser inaugurat el febrer de l’any passat. El memorial, situat a la zona del Fòrum, està molt 
exposat a les inclemències meteorològiques, que l’han castigat amb la degradació de les lletres i les 
fotografies que l’integren. Al parapet, obra de l’artista Francesc Abada, hi ha la relació de les quasi 1.700 
persones que van ser afusellades en aquest indret. 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1821678-jxcat-demana-que-es-repari-el-parapet-dels-afusellats.html
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Coses de la vida GRAN BARCELONA

A Correus, estació fantasma del 
metro de Barcelona, ha de visi-
tar-la algú cada cert temps per 
donar fe de la seva preocupant 
descomposició, pobreta, com es-
tà, i també per treure’n renova-
des lliçons. Allà ha estat de mati-
nada aquesta setmana, quan el 
metro dorm, barcelonejant, en el 
que podria considerar-se una 
sessió d’espiritisme periodístic. 
El fantasma de Correus ha par-
lat i ha enviat, des del més enllà, 
tres missatges per als del més en-
çà. Primer, que aquesta ciutat, 
tan presumida com és, ha sigut 
sempre molt garrepa amb l’ar-
quitectura de les seves estacions 
de metro. Segon, que si a algú li 
sembla que les de l’L-9 són les 
obres d’un faraó boig, que miri 
enrere en el temps, perquè 
aquesta ha sigut la tònica a Bar-
celona des que el 1924 es va in-
augurar la primera línia del sub-
urbà. I tercer (agafin-se, que el 
fantasma fins i tot ha parlat de 
política), l’estació demana que 
desconfiïn dels qui acomoden al 
seu gust la història d’aquest pa-
ís, perquè en una de les seves pa-
rets es testifica que per aquí hi 
va haver fins i tot catalanistes 
franquistes, que aviat és dit. 

Abans d’endinsar-se en 
aquestes qüestions, és gairebé 
una obligació situar geogràfica-
ment i cronològicament aques-
ta estació. El primer punt és 
fàcil. És sota la seu central de Co-
rreus, on neix la Via Laietana. 
D’aquesta parada, que era final 
de línia, se sortia al carrer per 
unes escales que et deixaven als 
peus d’Antonio López, bé, de la 
seva estàtua, la que va ser retira-
da fa dos anys per ofensiva. 
Aquest accés ja no existeix. Però 
la resta de l’estació, tot i que en 
ruïnes, allà segueix. Amb sort i 
bona vista, els passatgers dels 
combois que circulen entre Jau-
me I i Barceloneta se suposa que 
poden veure-la. En realitat, és 
més probable trobar-se la noia 
de la corba en una de les pae-
lles de la Rabassada que entre-
veure des de dins d’un comboi 
les parets d’aquesta estació, on 
encara resisteix, més mala-
ment que bé, la publicitat que 

hi havia el dia que va ser clau-
surada. És com una Pompeia, 
però sense Vesuvi. 

Atropellats inicis  

Per les enormes dificultats que 
comporta veure-la des d’un tren 
és molt d’agrair que TMB hagi 
facilitat a aquest diari un dels 
escassíssims permisos per en-
trar a peu, des de Jaume I i per 
les vies, a les restes de Correus. I 

la rereguarda amb les seves ocu-
rrències. Una d’aquestes és l’ori-
gen de l’estació de Correus. Du-
rant les obres d’obertura de la 
Via Laietana, just abans de la 
primera guerra mundial, les au-
toritats van fer el que els russos 
feien en l’agònica etapa final de 
l’URSS, que sempre sortien al ca-
rrer amb una avoska a la butxa-
ca, traduïda literalment, un per 
si de cas, és a dir, una bossa per 
si aquell dia hi havia alguna co-
sa per comprar als habitual-
ment desproveïts supermercats.  

Barcelona va fer una avoska 
sota la Via Laietana, o sigui, un 
túnel. Per si de cas. El problema 
va sorgir quan el va entregar als 
responsables del projecte Gran 
Metropolitano, que ja havia 
completat el trajecte del metro 
entre Lesseps i plaça de Catalun-
ya, però sense advertir-los que el 
gàlib del túnel era escàs. Se n’ha-
via calculat l’altura a la babalà. 
Es va haver de cavar i, a més, 
sense permís per obrir rases a la 
calçada. Arribar fins a Correus, 
amb els obrers amb aigua de 
mar fins als genolls, va ser una 
tasca que converteix les de l’ac-
tual L-9 en un joc d’un nen amb 
cubell i pales a la platja. 

Espiritisme periodístic al suburbà barceloní

Un fantasma en ruïnes

Era una parada  
final de línia fins 
que, com  Pompeia 
però sense volcà, 
es va quedar  
inerta fa 48 anys

BARCELONEJANT

CARLES 

Cols

MANU MITRU

Correus, estació en desús des del 1972, ofereix des del més enllà tres sàvies lliçons sobre Barcelona

fer-ho, a més, en companyia de 
Manuel Marina, tot un especia-
lista en el suburbà, que explica 
formidablement els atropellats 
començaments de la història 
del metro a Barcelona, una ini-
ciativa de dues empreses priva-
des, cada una amb el trajecte 
que consideraven un negoci 
més rendible (quina cara els 
quedaria si sabessin que mai ho 
ha sigut), i amb l’ajuntament a 

33 La ruïnosa andana de Correus i el seu nom a la paret. A la imatge de baix, l’estació, vista gairebé des del mateix lloc, el 1954.
ARXIU
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LLL

les trinxeres del bàndol revoltat 
el 1936, es va oposar a la decisió 
de Franco d’entronitzar Joan 

Carles I i va reivindicar sense 
pèls a la llengua «el reconeixe-
ment exprés de la personalitat 
històrica de Catalunya». Era, 
això resulta evident, un exem-
plar indiscutible del catalanista 

En superfície, Barcelo-
na, que havia creat la 
quadrícula de l’Eixam-
ple, era ja als anys 20 un 
magnífic exemple de pla-
nificació, però sota terra 
era i és encara una altra 
ciutat, un puzle irresolu-
ble. Sota la plaça d’Anto-
ni Maura, per exemple, 
hi ha un conat d’estació 
fantasma, perquè l’ajun-
tament assegurava que 
obriria una altra gran 
avinguda que creuaria 
de llevant a ponent tot 
Ciutat Vella. En la inter-
secció amb la Via Laieta-
na, és clar, hi havia d’ha-
ver una estació d’inter-
canvi. Aquell projecte 
mai es va executar. L’esta-
ció va quedar a mig cons-
truir i va donar peu a una 
llegenda urbana que ha 
caigut en l’oblit, però 
que és deliciosa. Les an-
danes estaven gairebé a 
sota del que un dia va ser 
la seu del Banc d’Espanya 
a Barcelona. Per això co-
rria la faula que cada nit 
un tren parava i en secret 
es descarregaven les sa-
ques amb la recaptació 
de totes les estacions. 

Pallissa electoral 

Correus és una altra cosa. 
Va existir. Va ser inaugura-
da el 1934 i, el que interes-
sa per a aquesta sessió d’es-
piritisme periodístic, va 
funcionar fins al 20 de 
març del 1972. A les seves 
parets s’anunciava Danone 
(«el més natural del món»), 
Mobles Astúries («compri i 
estalviarà en l’organització 
de les grans facilitats de pa-
gament»), El Regulador 
(«joieria, rellotgeria, argen-
teria») i Eduardo Tarrago-

na, que demanava el vot als 
barcelonins per ser elegit 
regidor. L’alcalde el posaven a dit 
Franco i el seu cor, per descomp-
tat, però per tal de maquillar la 
dictadura se celebraven eleccions 
a procuradors de les Corts i a mem-
bres del ple municipal, i en els dos 
fronts Tarragona va despuntar per 
davant de rivals oficialistes, com 
Juan Antonio Samaranch, al qual 
va apallissar a les urnes.  

Més de 430.000 vots va obte-
nir la primera vegada que va op-
tar a procurador, equivalent de 
l’actual diputat provincial, i 
molt aviat va destacar pel seu 
verb incontinent («mentre no 
em diguin invertit o lladre, no 
penso dir res», va respondre en 
una ocasió a una pregunta 
incòmoda) i, especialment, per 
les seves propostes contra co-
rrent. Ell, que havia combatut a 

franquista, espècie 
l’existència de la qual 
de vegades es discuteix 
com la ciència, al seu 
dia, va negar que els or-
nitorrincs fossin ani-
mals de veritat. Era una 
espècie molt abundant. 

La carrera política de 
Tarragona va ser curta en 
democràcia. Segur que no 
va ajudar que quan es va 
presentar a les eleccions 
generals del 1982 per Ali-
anza Popular fes campa-
nya amb una pistola al 
cinturó, però probable-
ment el seu error més 
gran va ser no compren-
dre que als polítics amb la 
seva trajectòria els espera-
va un futur millor a Con-
vergència. Vaja, que no va 
seguir els passos, per 
exemple, d’aquest encan-
tador de serps que sem-
pre ha sigut Josep Go-

mis, alcalde franquista de 
Montblanc i, no obstant, 
conseller de la Generalitat 
el 1988, carlí en la seva jo-
ventut i, ara, sembla que 
afí al que alguns anome-
nen el nou carlisme, el de 
Puigdemont. Gomis, un 
home de tracte agrada-
blement hipnòtic, és als 
seus 86 anys una part de 
la història viva de Catalu-
nya que a molts no els 
agrada acceptar i Tarra-

gona, a la seva manera, 
també ho va ser, tot i que 
amb menys savoir faire. 

Aquests cartells elec-
torals de Correus conge-
lats en el temps des del 
1972 (caram, l’any en 
què transcorre la histò-
ria de L’escopeta nacional) 
són un rotund record 
que l’antifranquisme va 
ser l’afany d’una valenta 
minoria a Catalunya, pe-
rò la majoria, tot i que 

fos per omissió, va ser col·labora-
dora. Poc es parla del Vichy cata-
là, no del de les bombolles, sinó 
de l’altre, i hauria de fer-se. 

Correus ha parlat. De política 
i del fet que poca arquitectura 
de luxe hi ha al suburbà barcelo-
ní. Totes les grans ciutats amb 
metro tenen magnífiques esta-
cions fantasma. Londres té la 
d’Aldwych, Madrid ha museït-
zat la de Chamberí i Nova York, 
paraules importants, atresora la 
de City Hall, que porta la firma 
de Rafael Guastavino, autor dels 
millors sostres de Manhattan. A 
Barcelona no hi ha res de tot 
això i Correus, tot i que poqueta 
cosa, s’està deteriorant a passos 
de gegant. D’aquí dos anys, 
aquest fantasma complirà mig 
segle. I algun dia, s’esvairà. H

A Correus encara 
demana el vot per  
ser regidor  Eduardo 
Tarragona,  que dona 
fe que hi va haver  
un altre Vichy català

LLUITA CONTRA EL FRAU IMMOBILIARI

Cau una xarxa 

que llogava 

pisos per a  

un ús turístic

b Els vuit arrestats no 
pagaven i anunciaven 
les cases sense 
permís del propietari

b L’Ajuntament de 
BCN vol «tolerància 
zero amb aquestes 
pràctiques mafioses»

E
ls Mossos d’Esquadra 
van desarticular ahir a 
Barcelona una orga-
nització criminal que 

llogava pisos a particulars per 
acabar convertint-los en immo-
bles turístics. El resultat del dis-
positiu és, de moment, de vuit 
detinguts, entre els quals hi ha 
els caps de l’organització. La 
policia no descarta que es pro-
dueixin nous arrestos. 

Segons va informar la poli-
cia catalana, que va di-
fondre un vídeo de 
l’operació a través del 
seu compte de Twitter, 
la banda llogava les vi-
vendes, deixava de pa-
gar el lloguer i els 
anunciava en platafor-
mes sense permís dels 
propietaris. 

Els Mossos van rea-
litzar entrades a sis vi-
vendes de la capital 
 catalana en una opera-
ció conjunta amb la Po-
licia Nacional. En 
aquests immobles, els 
agents van intervenir 
diners, documentació i 
claus de vivendes que 
acrediten la seva activi-
tat il·lícita. 

 
APLAUDIMENT GENERALITZAT / La ti-
nent d’alcalde d’Ecologia, Ur-
banisme i Mobilitat de l’Ajun-
tament de Barcelona, Janet 
Sanz, va celebrar l’èxit de l’ope-
ració policial. En una roda de 
premsa, Sanz va destacar la im-
portància de posar «nom i cog-
noms» a les persones que realit-
zen aquest tipus de practiques 
que van en contra del dret a la 
vivenda de manera fraudulen-
ta, segons va exposar. 

Així mateix, la dirigent va 
reclamar a les plataformes de 
lloguer de pisos turístics «to-
lerància zero amb els allotja-

ments il·legals i les pràctiques 
mafioses», alhora que va insis-
tir que no els donin cobertura 
per no convertir-se en còmpli-
ces de la situació.  

L’Associació d’Apartaments 
Turístics de Barcelona (Apar-
tur) va aplaudir la lluita que la 
ciutat manté contra l’allot -
jament il·legal, després de l’èxit 
de l’operació protagonitzada 
pels Mossos d’Esquadra i la 
 Policia Nacional i la detenció 
dels presumptes membres del 
grup criminal.  

La patronal va voler agrair 
en un comunicat l’esforç de les 
forces policials i de l’Adminis-
tració en la lluita contra aquest 
tipus de pràctiques, i va cele-
brar el compromís mostrat pel 
consistori de Barcelona per 
aconseguir un model de turis-
me legal i de qualitat. 

El president d’Apartur, Enri-
que Alcántara, va comentar 
que amb la situació actual «s’ha 
de continuar treballant per 
erradicar la il·legalitat» i prote-
gir el sector de la viven da d’ús 
turístic que representa Apartur 
i que genera prop de 5.000 llocs 
de de treball directes. H

EL PERIÓDICO 

BARCELONA

MOSSOS D’ESQUADRA

33 Un moment de l’operació policial.

33 Publicitat a les parets de Correus i, en segon 
lloc, la campanya de Tarragona.
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La seva intervenció va ser una de 
les parts més emotives de l’acte. 
Com la d’Aroa López, que no es va 
estar d’evidenciar la gravetat de la 
situació que havien viscut tots els 
sanitaris. “Ha sigut molt dur i ens 
hem sentit impotents”, va lamentar. 
López, a més, va detallar la “pressió 
brutal” sota la qual han hagut de tre-
ballar tots els professionals sanita-
ris i com els ha afectat psicològica-
ment la pandèmia. “Perquè darre-
re dels EPI no hi havia herois, sinó 
persones que s’allunyaven de la se-
va família per protegir-los. Arribà-
vem a la feina des de la soledat i l’es-
gotament, disposats a donar 
ànims”, va explicar. La infermera 
també va tenir paraules d’agraï-
ment per a totes les persones que 
arreu de l’Estat els aplaudien des de 
casa cada dia a les vuit del vespre. 
Amb tot, va demanar no abaixar la 
guàrdia i que es mantinguin les me-
sures de prevenció, a més de pregar 
a la ciutadania i als poders públics 
que continuïn confinant i invertint 
en la salut pública. 

Ofrena floral 
A banda de les paraules de Calleja 
i López, el reconeixement a les víc-
times i els professionals sanitaris 
també es va voler fer a través d’una 
ofrena floral al costat d’un peveter 
–l’únic símbol que hi va haver a l’ac-
te– en memòria de les persones que 
havien perdut la vida, que es va ubi-
car al centre del pati d’armes del 
Palau Reial. Al costat del peveter, 
diferents autoritats hi van diposi-
tar roses blanques mentre sonava 
una peça del compositor alemany 

Johannes Brahms. Per concloure 
l’acte, es va llegir un poema d’Oc-
tavio Paz i es va guardar un minut 
de silenci.  

L’homenatge havia començat 
amb una benvinguda en castellà, 
euskera, català, gallec, anglès i fran-
cès. Una manera d’intentar que tots 
els territoris de l’Estat se sentissin 
representats en aquest acte. De fet, 
la Moncloa havia presentat la ceri-
mònia com una mostra d’unitat po-
lítica, econòmica, social i judicial, a 
més d’europea i internacional, en-
front de la pandèmia. A part dels di-
rigents dels principals partits polí-
tics espanyols excepte Vox –que ja 
va avançar que no volia assistir a les 
“mentides” del govern de Sánchez–, 
també hi van fer acte de presència 
tots els expresidents del govern es-
panyol excepte Felipe González, 
que va dir que li era impossible des-
plaçar-se fins a Madrid ahir. 

Del rei als presidents autonòmics 
A l’acte hi havia tot el govern es-
panyol en bloc, tot i que no va in-
tervenir cap dels seus membres, i 
tots els presidents autonòmics. A 
l’acabar l’homenatge, el president 
de la Generalitat, Quim Torra, va 
agrair a l’executiu de Sánchez 
l’organització d’un acte “sobri” i 
“emotiu”. “He vingut com a presi-
dent de Catalunya i en nom del 
poble de Catalunya a donar el 
meu condol a tots els familiars 
dels pobles d’Espanya que han 
perdut algun ésser estimat. El 
nostre cor és amb ells”, va dir. La 
vicepresidenta primera, Carmen 
Calvo, per la seva banda, va asse-

El relat de familiars 
i sanitaris centra 

l’acte d’homenatge
Felip VI demana “unitat” per “mirar al futur amb confiança”

nyalar que havia sigut un “acte 
ple de veritat” i “emoció”.  

A la cerimònia també hi van as-
sistir els màxims responsables de 
la Unió Europea: el president del 
Consell Europeu, Charles Michel; 
la de la Comissió, Ursula von der 
Leyen; el del Parlament Europeu, 
David Sassoli, i l’alt representant, 
Josep Borrell. També el director de 
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, i el secretari general de 
l’OTAN, Jens Stoltenberg. 

El pati d’armes del Palau Reial de 
Madrid es va convertir ahir en l’es-
cenari del gran acte d’homenatge 
d’estat a les víctimes del coronavi-
rus. El van encapçalar el rei Felip VI 
i el president del govern espanyol, 
Pedro Sánchez, però el protagonis-
me se’l van endur les víctimes i els 
qui han estat a primera línia durant 
tota la pandèmia. “Ens hem hagut 
de menjar les llàgrimes quan algú 
ens deia que no volia morir sol”, va 
explicar l’Aroa López, infermera de 
l’Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron, que va posar veu al 
col·lectiu sanitari i de serveis essen-
cials. “Avui simbòlicament ens aco-
miadem de germans, pares, avis... 
Els agafem les mans, els acariciem 
les galtes i els fem un petó. Descan-
sin en pau i quedin en la memòria de 
tots, d’Espanya”, va afegir Hernan-
do F. Calleja, germà del periodista 
José María Calleja, mort per coro-
navirus. Ell va parlar en representa-
ció de les persones que havien per-
dut un familiar per la pandèmia.  

Les paraules de la infermera de la 
Vall d’Hebron i del germà d’una de 
les més de 28.000 víctimes del co-
vid-19 van posar en relleu el pati-
ment de tantes famílies aquests úl-
tims mesos. “Avui som aquí per 
honrar les morts anònimes i silen-
cioses que ha fet la terrible malaltia. 
Sé que quan parlo del meu germà les 
recordo totes”, va dir Calleja, i va ci-
tar diferents noms, com el del dra-
maturg Josep M. Benet i Jornet.  

MADRID
M. FERRER I FORNELLS

El president 
espanyol, 
Pedro Sánchez, 
ahir deixant 
una rosa blanca 
al peveter en 
memòria de les 
víctimes.  

MARISCAL / EFE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TEMA DEL DIA

98000

16634

Diario

622 CM² - 74%

2982 €

6-7

España

17 Julio, 2020

P.11



El rei Felip VI va ser l’encarregat 
de cloure l’acte fent una crida a la 
“unitat” per “mirar al futur amb 
confiança i esperança” des del “res-
pecte i l’entesa”. El monarca també 
va voler fer un homenatge als sani-
taris i al personal dels serveis es-
sencials: “Han fet molt més que 
complir el seu deure”. I va enviar ai-
xí mateix un missatge de condol als 
familiars de les víctimes: “Compar-
tim el dolor i fem nostre el dol de to-
tes les famílies”.e
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Jaume
Barberà

Xarlataneria

No fa gaire vaig sentir a dir a
l’il·lustre catedràtic de Dret
Processal de la Universitat
de Barcelona i diputat per

JxCat Jaume Alonso-Cuevillas que
“aquesta dècada”, seguint els càlculs o
profecies del farmacèutic i intel·lectual
Alexandre Deulofeu, Catalunya aconse-
guiria la independència.
JaumeVicensVives, que d’història en

sabia una mica, va dir de Deulofeu que
“li falten coneixements històrics, si més
no superficials, per la qual cosa incorre
sovint en gravíssims errors i conclusi-
ons esbojarrades”. Però tant se val: qui
és aquest JaumeVicensVives per amar-
gar-nos un gust?, deu pensar l’il·lustre
jurista i diputat.
Francis Fukuyama, politicòleg dels

Estats Units, després de veure la caigu-
da del mur de Berlín i de l’URSS, ho va
celebrar amb el seu arxiconegut llibre
La fi de la Història i l’últim home. Fuku-
yamaensdiu que, simplificant, el libera-
lisme havia triomfat al món mundial i
que, a partir de llavors, tot seria amor i
felicitat. AmbTrump ja n’hi ha prou per
contestar a Fukuyama.
Després del 15-M, a Espanya, com se

sap, vam deixar de ser de dretes i d’es-
querres: només érem “de la gent”, amb
xalet aGalapagar o sense. Era tanta l’eu-
fòria, que hi va haver insignes filòsofs,
politòlegs i arribistes diversos que van
pronosticar el final dels partits i del
bipartidisme. Llàstima! Després de tan-
ta ximpleria, el Partit Popular –que,
com se sap, “és de la gent” i no és de dre-

ta ni d’esquerra– va obtenir majoria ab-
soluta. Sense anar més lluny, pregun-
tem pel final dels partits a Urkullu i a
Feijóo?
Quan l’11-S es van cometre els atemp-

tats terroristes contra les Torres Besso-
nes deNova York, no van faltar els savis
de torn per dir-nos que ja no podríem
volar mai més com volàvem abans i que
no es volaria tant. Bé, des d’aleshores el
trànsit aeri no ha parat de créixer i, evi-
dentment, volem com abans.
El 12 de febrer, mentre Simón, Trilla

et al. ens deien que això del coronavirus
era “com una grip”, el Dow Jones va fer
màximde l’any en 29.551 punts. El 23 de
març, mentre als epidemiòlegs oficials
els creixia el nas, elDowJones va tancar
en 18.591, és a dir, havia perdut un 38%
des de feia poc més d’un mes. Els vene-
dors de loció capil·lar ja ens van anunci-
ar l’Harmagedon. 575.000 morts des-
prés, dimecres el Dow va superar els
27.000, a menys d’un 10% del seu mà-
xim anual.
Voleu saber l’última? Un estudi que

publica The Lancet sosté que Espanya
només tindrà 23 milions d’habitants
el 2100 per problemes de natalitat, és a
dir, 24 milions menys que ara, i passarà
de ser la 13a economia global a la 28a.
Així doncs, feu oposicions a una plaça
de funcionari del que sigui, que això
s’acaba.
Quan s’acabarà la pandèmia?, ens

preguntem, oi? No se sap. El que sí
que se sap és de sentit comú: com més
temps triguem a tenir un fàrmac o una
vacuna, pitjor.Apartir d’aquí, tot és xar-
lataneria.

Nosesapquans’acabarà
lapandèmia;noméssesap
quecomméstriguematenir
unfàrmacounavacuna,pitjor

ElsReis presideixen l’homenatge
oficial a les víctimes de laCovid
Els presidents autonòmics assisteixen avui a la cerimònia aMadrid

MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

Els Reis presideixen avui, al pati de
l’Armeria del Palau Reial, la cerimò-
nia d’Estat en memòria de les vícti-
mes de la pandèmia de coronavirus,
que també serà un reconeixement a
totes les persones i col·lectius quehan
treballat en primera línia contra la
Covid-19, especialment els sanitaris i
forces i cossos de seguretat.
A l’acte, de caràcter laic i civil, que

comença a les nou del matí i durarà
uns 35 minuts, hi assistirà el Govern
en ple, encapçalat pel president Pe-
dro Sánchez, així com els presidents
de les principals institucions i els de
totes les comunitats i ciutats autò-
nomes. El lehendakari, IñigoUrkullu,
ha confirmat que hi assistirà, i fonts
de la Generalitat de Catalunya també
ho han fet i el president Quim Torra
hi serà present com a mostra de soli-
daritat i reconeixement a les víctimes.
A la cerimònia s’hi afegiran els mà-

xims responsables de la UE: el presi-
dent del Consell Europeu, Charles
Michel; la de la Comissió, Ursula von
der Leyen; el del Parlament Europeu,
David Sassoli, i l’alt representant per
a Afers Exteriors i Política de Segu-
retat, Josep Borrell. Altres convidats
seran el secretari general de l’Or-

ganització Mundial de Turisme, Zu-
rab Pololikaixvili; el director general
de l’OrganitzacióMundial de la Salut,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, i el
secretari general de l’OTAN, Jens
Stoltenberg.
El Rei, que estarà acompanyat per

laReina, la princesaElionor i la infan-

ta Sofia, serà l’encarregat de clausurar
l’acte i només hi haurà dues interven-
cionsmés, la d’un familiar d’una vícti-
ma de coronavirus, en representació
de tots els morts, i la d’una infermera,
en nom dels col·lectius essencials da-
vant la pandèmia.
El Rei i els altres dos oradors faran

una ofrena floral al costat del peveter,
instal·lat a l’efecte, gest que repetiran
els membres del Govern central i les
autoritats acompanyats cadascun per
un representant de la societat civil.
La cerimònia té lloc enmig de la gi-

ra autonòmica que els Reis estan fent
per saber in situ com ha afectat la
pandèmia els diferents territoris i sec-
tors. Ahir Felip i Letícia van anar a la
comunitat de Castella i Lleó, on van
recórrer les localitats de Sòria i Vinu-
esa, i demà visitaran, al País Basc, Bil-
bao i Vitòria. La setmana que ve i la
següent continuaran a Extremadura,
Galícia, Navarra, Cantàbria i Astúries,
però encara no s’ha concretat la data
de la visita a Catalunya.

CONCHA ORTEGA OROZ / EP

Els Reis ahir recorrent els carrers del centre de Sòria dins de la visita a la comunitat de Castella i Lleó

El familiar d’un difunt i
una infermera prendran
la paraula en l’acte
que tancarà el Rei

BARCELONA Agències

El president del Consell General del
Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes,
va dirigir ahir cartes a les presidentes
del Congrés, Meritxell Batet, i del Se-
nat,PilarLlop,enquèrecordaperquar-
ta vegada la necessitat de renovar l’òr-
gandegoverndels jutges, elmandatdel
qual va vèncer el 4 de desembre del
2018.
El 10degenerdel2019Lesmesvaen-

viar una primera missiva als llavors
presidents del Congrés, Ana Pastor, i

del Senat, Pío García-Escudero, en vis-
ta que, transcorregutmés d’unmes des
de l’acabament delmandat, no hi havia
hagut la designació dels nous vocals.
Lesmes va tornar a remetre cartes amb
la mateixa petició als nous presidents
de les cambresMeritxell Batet iManu-
el Cruz el 10 de juliol següent i va reite-
rar la demanda el 23 de desembre ja
amb Batet i Llop al capdavant del Con-
grés i del Senat respectivament.
A les cartes remeses ahir el president

del CGPJ i del Tribunal Suprem asse-
nyala que és conscient “que les cir-

cumstàncies durant l’any 2019, amb la
dissolucióanticipadadelescambres i la
celebració de dos processos electorals,
inevitablement van condicionar la cul-
minació de la renovació” i també que
“el 2020 hi ha hagut al nostre país una
situació totalment imprevista derivada
de la dura crisi sanitària i de la declara-
ciódurantmesosde l’estatde l’alarma”.
Però considera que, una vegada “supe-
rats elsmomentsmésdursde la pandè-
mia”, és el moment de recordar la ne-
cessitat que les dues Cambres renovin
elCGPJ“commésaviatmillor”.
El ple del Senat, mentrestant, va

aprovar ahir la reforma de l’article 324
de la llei d’EnjudiciamentCriminal per
ampliarde6a12mesosel terminide les
instruccionsdelescausespenalsiposar
fiaixíal límitestablertpelPPel2015.La
reforma, que hauria d’evitar sobreseï-
mentsper faltade tempsper investigar,
va tirar endavant amb 164 vots a favor,
97 encontra i 2 abstencions.

Lesmes demana per quarta
vegada des del 2018 que
les Corts renovin el CGPJ
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ElRei fa una crida al respecte,
la unitat i l’entesa per superar la crisi
Els poders de l’Estat i les autonomies, units per la memòria dels morts

Cercles concèntrics de cadires de
plàstic al centredelmajestuóspati
de l’Armeria del Palau Reial, en-
torn d’un peveter amb una flama
encesaenmemòriade lesvíctimes
de la Covid-19. Les paraules del
germàd’una víctimadel coronavi-
rus, d’una infermera de l’hospital
Valld’HebronielmissatgedelRei.
Un minut de silenci, un poema
d’OctavioPaziunaofrenaderoses
blanques. La primera cerimònia
d’Estat de caràcter laic també va
tenir lasevalitúrgia:austeraiemo-
tiva. No hi va faltar ni hi va sobrar
res durant els 35 minuts que les
més altes autoritats de l’Estat van
retre homenatge alsmorts i també
als treballadors en tasques essen-
cials, que, amb risc per a les seves
pròpiesvides,vanlluitar icontinu-
en lluitant en primera línia contra
lapandèmia.
“Avuiésundiaqueconservarem

en la nostra memòria i als nostres
cors”. Així va començar el Rei les
seves paraules, amb què, abans de
guardar un minut de silenci, con-
cloïa la cerimònia presidida pels
Reis, acompanyats per les seves fi-
lles, la princesaElionor i la infanta
Sofia, i amb l’assistència del Go-
vern central en ple, els presidents
autonòmics, entreelsquals elde la
Generalitat, Quim Torra, i repre-
sentants de totes les autoritats de
l’Estat, cos diplomàtic i diversos
organismes internacionals.
El Rei va subratllar, en les seves

paraules, que en elsmomentsmés
durs “la nostra societat ha donat
una lliçó d’immens valor; Espanya
ha demostrat el seumillor esperit.
Perquè, quan passin els anys i re-
cordemaquesta època, aquests di-
es, tambérecordaremquehemdo-
nat un exemple, una vegada més
enlanostrahistòria,decivisme,de
maduresa, de resistència, de com-
promís amb els altres”. També va
posar el focus en el fet que “la res-
ponsabilitat, la força moral, la de-
terminació davant l’adversitat i
l’esperit de superaciódelpoble es-
panyol ens ensenyen el camí que
cal seguir per afrontar i vèncer les
dificultats.Les superarem”.
Les referències al dolor i al dol

van ser constants en el missatge
del cap de l’Estat, que va tenir un
record especial per a totes les per-
sones grans que han mort com a
conseqüència del coronavirus,
moltes en residències d’avis. En
ells va reconèixer a la generació
més valuosa de la nostra societat,
que“vandedicar lavidaa treballar

Política
Homenatge d’Estat a les víctimes de la Covid-19

de valent per tirar endavant i amb
una gran il·lusió per aconseguir el
progrés per als seus fills. Unes vi-
des que van canviar el rumb de la
nostra història, van afirmar la lli-
bertat i latolerànciaivanconstruir
diaadia l’edificidelanostraconvi-
vència democràtica. Unes vides
ambunavocaciódeconcòrdiaque
sempre ens convida a la reflexió
serena i a l’agraïment”. També va

LA CRÒNICA

Mariángel Alcázar

Madrid

recordar elsmés joves, “ciutadans
quedesgraciadamenthemperdut;
eren homes i dones que tenien tot
un futur al davant i que aquest vi-
rusenshaarrabassat ihadeixat en
lesseves famíliesunbuit immensa
l’ànimaiunagranpenaatota laso-
cietat”.
La feina dels que han estat en

primera línia lluitant dia a dia i ar-
riscantlavidatambévaserpresent

en el discurs del Rei. “Avui reco-
neixem –va dir el cap de l’Estat–
conductesplenesd’entregaenvers
elsaltres, sensereserves,plenesde
solidaritat,devalentia,d’exempla-
ritat i de generositat. Són conduc-
tes de ciutadans que han fet molt
mésquecomplir ambel seudeure.
Aquestes conductes no són casu-
als.Sónfruitdeconviccionsperso-
nals profundes; d’un profund sen-
timent d’humanitat amb els seus
semblants; d’un compromís ferm i
lleial amb la seva professió; són
fruitdelaresponsabilitat idelavo-
luntat de servei als altres.Aaques-
tes persones els devem molt més
delquepuguemimaginar: hansal-
vatmoltes vides; els devem la nos-
tra salut, la nostra seguretat... i els
serveismésessencialsper a la vida
quotidiana. Perquè són elles les
que, en unes condicions tan difí-
cils,hansostingutelpolsdelnostre
país”.
El Rei va tancar les seves parau-

les recordant que la societat ha
contret “una obligació moral i un
deurecívic: reconèixer, respectar i
recordar sempre la dignitat dels
morts i especialment l’esperit
d’aquesta generació admirable
d’espanyols; i eldeurecívicdepre-
servar i impulsar elsmillors valors
que fonamenten la nostra convi-
vència. Aquest deute moral i
aquest deure cívic ens obliguen i
enscomprometena tot”.
Quatre-centes persones van ser

presentsa lacerimònia,organitza-
da pel Govern, que va començar
ambunasalutacióenelsquatreidi-
omes oficials de l’Estat: castellà,

“Ha estat molt dur, ens hem
sentit impotents, amb una
sensació brutal d’incertesa i
la pressió d’haver d’apren-
dre i decidir sobre lamarxa”,
va relatar ahir Aroa López
Martín, infermera en cap
d’urgències de l’hospital Vall
d’Hebron, en l’homenatge a
les víctimes de la pandèmia.
En nomde tots els professio-
nals que han estat “en pri-
mera línia”, López va dema-
nar als representants públics
“que defensin la sanitat de
tots” i “que recordin que no
hi hamillor homenatge als
qui ens van deixar que vet-
llar per la nostra salut i ga-
rantir la dignitat de les nos-
tres professions”. També va
plantejar: “Responguem a
una senzilla pregunta: qui es
cuidarà de nosaltres si la
persona que ens cuida no
pot? No oblidemmai la lliçó
apresa”. I, en un dels passat-
gesmés emotius de la inter-
venció, va recordar: “Hem
donat lamà i ens hemhagut
d’empassar les llàgrimes
quan algú ens deia: ‘No em
deixismorir sol’”.

“No oblidem
la lliçó apresa”

GENERALITAT

ElpresidentQuim
Torravaassistira l’acte
ivasaludarelcapde
l’Estat ielde l’Executiu

ROSES BLANQUES

Autoritats i ciutadans
anònims van fer
parella per honrar
les víctimes

AROA LÓPEZ
INFERMERA VALL D’HEBRON

“Lamemòriaésundeure”, va
destacarHernandoFernán-
dezCalleja.Elgermàdel
periodistaJoséMaríaCalleja,
mortdeCovid-19, va recordar
en la seva intervenció totes les
víctimes, amblavoluntat
d’“honrar totselsmortsanò-
nims, silenciosos,quevan
perdre lavidaaconseqüència
d’aquesta terriblemalaltia”.
Segonsvadir, “elmillorho-
menatge”peraells és “mante-
nir-nosunitsenel seurecord i
construir juntselpaísqueells
haurienvolgutcompartir”.

H. FDEZ. CALLEJA
GERMÀ JOSÉ M.ª CALLEJA

EMILIA GUTIÉRREZ

Els Reis, amb la princesa Elionor i la infanta Sofia, arribant a la cerimònia

EMILIA GUTIÉRREZ

Elsassistentsassegutsencerclesconcèntricsalvoltantdelpeveter

FERNANDO ALVARADO / EFE
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eusquera,catalàigallec,amésd’en
francès i anglès, per deferència a
les personalitats estrangeres que
hi van assistir.Una cerimònia aus-
tera i emotiva, celebrada a l’aire
lliure i entorn d’un peveter encès
en memòria dels morts sobre el
qual autoritats i representants de
la societat civil van anar col·locant
roses blanques en un gest de res-
pecte i memòria que van obrir el
Rei i la seva filla, la princesa d’As-
túries. Els van seguir, per parelles,
elsmembres delGovern espanyol,
presidents autonòmics i altres au-
toritats, acompanyats per dife-
rentspersones anònimesconvida-
desa lacerimònia.
HernandoCalleja,germàdelpe-

riodista Jose Mari Calleja, que va
morir com a conseqüència del co-
ronavirus, va parlar en nom dels
familiarsdelesvíctimes, iAroaLó-
pez, supervisora d’infermeria a
l’hospital Vall d’Hebron, va pren-
dre la paraula en nom de tots els

treballadors de sectors essencials,
ambelssanitarisalcapdavant.“No
oblidemmai la lliçóapresa”,vade-
manar.Lainfermeravaemocionar
elsassistentsambelseurelat: “Ens
hem hagut d’empassar les llàgri-
mesquanalgúensdeia:Noemdei-
xismorirsol”.Ivallançarunpreca
les autoritats públiques: “No hi ha
cap més bon homenatge als que
ens han deixat que vetllar per la
nostrasalut igarantir ladignitatde

lesnostresprofessions”.Lalectura
del poema Silencio, d’Octavio Paz,
a càrrec de l’actor José Sacristán,
va servir per simbolitzar la conne-
xióambAmèrica idonarpasalmi-
nutdesilenci final.

ElpresidentTorra,enunadeles
seves poques visites a Madrid, va
ser present a la cerimònia, segons
vaexplicar, per respecte i reconei-
xement a les víctimes, i va rebre el
Rei juntament amb la restadepre-

sidents autonòmics al vestíbul del
PalauReial. Tambéhi van ser pre-
sents representants d’organitzaci-
ons internacionals: el director ge-
neraldel’OrganitzacióMundialde
la Salut (OMS), Tedros Adhanom;
elde l’OTAN,JensStoltenberg, iel
secretari general de l’OMT,Zurab
Pololikaixvili.LaUEhivaestarre-
presentada per la presidenta de la
ComissióEuropea,Ursulavonder
Leyen; el president del Consell,

Charles Michel; el del Parlament
Europeu, David Sassoli, i l’alt re-
presentantper a laPolíticaExteri-
or,JosepBorrell.Aixímateix,hiva
haver representació de tots els
partitspolíticsexcepteVox,queva
justificar la seva absència adduint
la seva disconformitat amb la ges-
tióqueelGoverncentralha fetdu-
rant l’estatd’alarma.
A més d’afectats i familiars de

víctimes, hi van ser convidats re-
presentants de diferents col·lec-
tiusquehancombatutlapandèmia
i han ofert serveis essencials: sani-
taris, cossos i forces de seguretat
de l’Estat, forces armades, treba-
lladors del sector agroalimentari,
dels serveis de neteja urbans, tre-
balladors de residències de gent
gran, caixers, reposadors, cuiners,
científics o treballadors dels ser-
veis d’ocupació, a més de repre-
sentants d’empreses que han fet
contribucions contra la pandè-
mia.

REI FELIP VI

Avuireconeixem
conductesplenes
d’entrega,desolidaritat,
devalentia,d’exemplaritat
idegenerositat”

Avui retem
homenatge, amb tot
respecte i solemnitat,
als milers de ciutadans
que han perdut la vida”

“ “La nostra societat
ha donat una lliçó
d’immens valor; Espanya
ha demostrat el seu
millor esperit”

“

Tedros Adhanom (OMS), Jens Stoltenberg (OTAN) i Zurab
Pololikaixvili (OMT). Per la UE, Ursula von der Leyen
(Comissió Europea), Charles Michel (Consell), David Sas-
soli (Parlament) i el cap de la diplomàcia Josep Borrell

El president Pedro Sánchez i el Govern; les presiden-
tes Meritxell Batet (Congrés) i Pilar Llop (Senat); els
presidents del TS i el TC, i els expresidents Aznar,
Rodríguez Zapatero i Rajoy

Pablo Casado (PP) i altres líders polítics i
presidents de grups parlamentaris i els
presidents autonòmics, entre ells Torra,
Ayuso, Urkullu, Moreno i Feijóo

ASSISTENTS A
LA CERIMÒNIA
PRESIDIDA
PELS REIS

Autoritats internacionals Autoritats espanyoles Altres autoritats

EMILIA GUTIÉRREZ

El Rei i la princesa Elionor amb la infermera Aroa López i Hernando Calleja en elmoment de fer l’ofrena al peveter amb la flama votiva per les víctimes
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Felipe VI apela a la resistencia ante
la pandemia para encarar el futuro
Todos los presidentes auton6micos acuden al primer homenaje civil de Estado en Espafia

MIGUEL GONZ~,LEZ, Madrid
Felipe VI apel6 ayer al espiritu de resisteneia
y unidad demostrado por la sociedad espafio-
la durante la pandemia para encarar los re-
tos a los que se enfrenta. "La responsabili-

dad, la fuerza moral, la determinaci6n frente
a la adversidad y el espiritu de superaci6n
del pueblo esparol nos muestran el camino a
seguir para afrontar y veneer las dificulta-
des", subray6. La Familia Ileal presidi6 el

homenaje de Estado alas victimas de la co-
rid-19, la primera ceremonia de este tipo que
se celebra en Espara. El acto escenific6 la
unidad de las instituciones del Estado y de la
inmensa mayoria de las fuerzas politicas.

"Ha sido dificil, muy dificil. Y, sin
embargo, nuestra sociedad ha da-
do una lecci6n de inmenso valor.
Espara ha demostrado su mejor
espiritu. Cuando pasen los aros,
recordaremos que nos hemos da-
do un ejemplo de civismo, de ma-
durez, de resistencia, de compro-
miso con los demfis", dijo el Rey.
Lo sucedido en estos meses, aria-
di6, debe servir a la sociedad es-
pafiola "para mirar hacia el futu-
ro con confianza y con esperan-
za, desde el respeto y el entendi-

Felipe VI reconoci6 que este
homenaje, sin precedente en Es-
pafia, no podia "reparar el dolor"
de miles de familias par la pErdi-
da de sus seres queridos, a los
que ni siquiera pudieron acompa-
fiat en sus Oltimas horas, recor-
d6 que muchos de los que han
muerto pertenecen a la genera-
ciEn que consolid6 la recupera-
ciEn de la libertad y la democra-
ciay subray6 que la sociedad tie-

ne una deuda con ellos: "La obli-
gaci6n moral de reconocer, respe-
tar y recordar siempre la digni-
dad de los fallecidos y especial-
mente el espiritu de esa genera-
ci6n admirable de espafioles; y el
deber civico de preservar e impul-
sar los mejores valores que funda-
mentan nuestra convivencia".

La familia Real presidi6 el ac-
to celebrado en el patio de la Ar-
meria del Palacio Real de Ma-
drid, al que acudieron unos 400
invitados, entre altos cargos ~l
Gobierno al completo, los titula-
res de las altas instituciones del
Estado y los 17 presidentes auto-
n6micos, sin faltar ninguno, lo
que constituye un hecho ins61ito
en los Oltimos afios--, familiares
de los fallecidos y representantes
de una larga serie de colectivos
sociales y profesionales, desde el
personal sanitario a los milita-
tes, miembros de las fuerzas de
seguridad, cajeros o limpiadoras.
Ademfis de los invitados interna-

cionales --los presidentes de la
Comisi6n, el Consejo y el Parla-
mento europeos o el director ge-
neral de la Organizaci6n Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom, que posteriormente
fue recibido en audiencia par el
Rey-- asistieron todos expresi-
dentes del Gobierno vivos --Jose
Maria Aznar, Jose Luis Rodri-
guez Zapatero y Mariano Rajo-
y--, salvo Felipe Gonzfilez, que ex-
cus6 su asistencia.

El ambiente fresco de primera
hora de la mafiana, pese a lo avan-
zado del mes de julio, y la fria
escenografia del acto --una serie
de filas de sillas dispuestas en
circulos concEntricos enmedio
del inmenso patio de piedra-- res-
taron emotividad a la ceremonia,
enclaustrada tras los muros del
Palacio Real.

El calor humano vino de la ma-
no de los dos ciudadanos que to-
maron la palabra en representa-
ci6n de las familias de las victi-

Una ceremonia
laica sin
precedentes

Espafia tiene tradici6n de
funerales de Estado, pero
siempre religiosos, aunque
algunos de carficter ecumE-
nico, como el del ll-M de
2004. El de ayer rue el pri-
mer funeral de Estado laico
aunque Moncloa no quiso
llamarlo asl sino "homena-
je". Ademfis, le afiadi6 una
segunda faceta: el reconoci-
miento a los colectivos que
lucharon contra la pande-
mia. Toda la liturgia hubo
que improvisarla: la llama
votiva, las rosas blancas, la
mtlsica, las banderas, el
himno nacional y los discur-
sos. Los aficionados al pro-
tocolo tomaron nota.

mas del coronavirus y de los co-
lectivos que estuvieron luchando
en primera linea contra la pande-
mi~ Hernando Fernfindez Calle-
ja, hermano del periodista Jose
Maria Calleja, fallecido en abril
de la covid-19; y Aroa L6pez, en-
fermera supervisora de urgen-
cias del hospital La Vail d’Hebron
de Barcelona

Tras recordar a algunas de las
victimas mils celebres de la enfer-
medad (la actriz Lucia BosE, el
exministro Enrique MOgica, el es-
critor Luis Sepfilveda), el prime-
ro apel6 a los miles de muertos
an6nimos y llam6 a "mantener
su recuerdo y construir el pals
que ellos hubieran querido com-
partir" como el mejor tributo que
se les puede rendir. "Hemos tra-
bajado al limite de nuestras fuer-
zas", reconoci6 la segunda, quien
agradeci6 los aplausos que cada
dia alas ocho de la tarde, desde
sus balcones y ventanas, brinda-
ban los espafioles al personal sa-
nitario y pidi6 a los responsables
pOblicos "que defiendan la sani-
dad de todos".

Agradecimiento de Torra
Las autoridades, acomparadas
pot el familiar de una victima o el
representante de uno de los colec-
tiros presentes, depositaron una
rosa blanca en el pebetero instala-
do en el centro del patio. El Rey
lo hizo con Aroa L6pez y la infan-
ta Sofia que, tras su discurso, le
advirti6 de que se volviera a po-
rter la mascarilla.

Tras el acto, la vicepresidenta
primera, Carmen Cairo, se felici-
t6 de que se hubiera despedido a
las victimas de la pandemia con
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Desde la izquierda, Aroa
Lbpez, el Rey, la princesa

Leonor y Hernando Calleja se
acercan al pebetero. / A COMAS

"honor, dignidad y unidad". Ese
espiritu pareci6 calar incluso en
el presidente catalfin, Quim To-
rra, quien en un gesto poco fre-
cuente agradeci6 al Gobierno la
organizaci6n del homenaje. "Ha
sido una gran tragedia y creo que
actos como este, en el que pode-
mos despedirnos de la gente que
ha muerto, nos ayudan al consue-
lo colectivo que tanto necesita-
mos", dijo.

Pot su parte, el presidente del
PP, Pablo Casado, se quej6 de que
afln no se conozca el nflmero real
de muertos pot el coronavirus
aunque, precis6, "hoy es un dia
para la unidad". Los que no qui-
sieron sumarse a la imagen de la
unidad fueron Vox, Bildu, ERC, la
CUP y el BNG, que declinaron
asistir.

En la plaza de Oriente, una
veintena de personas, algunas
con banderas espafiolas, vitorea-
ton al Reyy abuchearon e insulta-
ton al presidente Pedro Sfinchez
y al vicepresidente Pablo Iglesias
cuando salian de palacio, mien-
tras un hombre golpeaba un ca-
charro de cocina como en las ca-
ceroladas contra el Gobierno du-
rante el estado de alarma. Pero
pocos ciudadanos y menos fami-
liares de las victimas se acerca-
ton al Palacio Real ante la imposi-
bilidad de acceder a un homena-
je con aforo limitado, acceso res-
tringido y pensado para las cfima-
ras de televisi6n.

La enfermera Aroa L6pez ley6 uno de los discursos
m is emocionantes del homenaje de a las victimas

"Nos hemos tragado
las l grimas"

A. L. CONGOSTRINA, Barcelona
"Participar en este acto hoy
[pot ayer] es un privilegio triste.
Hoy rendimos homenaje alas
miles de personas que murie-
ton a causa de la covid-19". Asi
comenzaba Aroa L6pez, la enfer-
mera supervisora de las Urgen-
cias del Hospital de Vail d’He-
bron de Barcelona, su discurso
en el homenaje de Estado alas
victimas de la pandemia. "Ojalfi
yo no estuviera aqui pronun-
ciando estas palabras. En mis
afios como supervisora he teni-
do experiencias muy dificiles pe-
ro esta nos marcarfi para siem-
pre. Ha sido muy duro. Nos he-
mos sentido impotentes. He-
mos tenido que aprender sobre
la marcha. Hemos trabajado al
limite de nuestras fuerzas".

L6pez, que ley6 uno de los
discursos mils emotivos del ho-
menaje, se convirti6 con sus pa-
labras en la representante de to-
dos los sanitarios en el homena-
je de Estado. Trabaja en el hospi-
tal Vail d’Hebron desde 2003 y
es la supervisora de Urgencias
desde 2017.

Amor a la profesi6n
Cuando La Moncloa preparaba
el homenaje quiso que intervi-
nieran personas de las comuni-
dades aut6nomas que mils han
sufrido el drama del coronavi-
rus. DespuEs de Madrid, Catalu-
fia fue una de las comunidades
que mils sufri6 el azote del vi-
rus. Y se eligi6 a Aroa L6pez pot
set una de las sanitarias del hos-
pital catalfin donde mils pacien-
tes se han atendido por el conta-
gio. La direcci6n del centro sani-
tario la seleccion6 como repre-
sentante de esa primera linea
en la lucha para atender a los
pacientes. Ademil, fue una de
las artifices del redisefio del ser-
vicio de urgencias que estuvie-
ron obligados a inventarse so-

La enfermera Aroa Lbpez, durante

bre la marcha para atender la
oleada de contagios.

"Hemos vuelto a entender,
mejor que nunca, pot quE elegi-
mos esta profesi6n: para cuidar
y salvar vidas, aunque muchos
compafieros tuvieran que dar
su propia vida para ello", desta-
c6. Aroa L6pez sabia de 1o que
hablaba. En 2016, se contagi6
de gripe A hasta el punto tenet
que set intubada y despedirse
de sus mils allegados, pero se
salv6. Cuatro afios mils tarde ha
sido ella la encargada de ayudar
a esos Oltimos adioses. "Nos he-

mos tenido que tragar las lfigri-
mas cuando alguien nos decia
que no le dejilemos morir so-
lo", record6 en su emotivo dis-
curso.

Aroa L6pez podia haber acu-
dido al acto acompafiada de dos
de sus familiares, pero prefiri6
que fuesen dos de sus compafie-
ras de enfermefia. Al finalizar
su discurso record6 un pasaje
de la canci6n Los abrazos prohi-
bidos de su grupo favorito, Ve-
tusta Morla: "Pot los que hacen
del trabajo sucio la labor mils
hermosa del mundo".

AN~LISIS / GUILLERMO ALTARES

Sfmbolos ante
la soledad del
coronavirus

T odas las sociedades se esfuerzan por
construir simbolos y liturgias con los
que los ciudadanos puedan identifi-

carse pot encima de sus credos particu-
lates. En tiempos en los que algunas fuer-
zas politicas se empefian en dividir, esos
simbolos de uni6n resultan mils importan-
tes que nunca. El homenaje de Estado alas
victimas de la pandemia estuvo lleno de
ellos y, en ese sentido, result6 impecable. El
fuego, la poesia, el circulo, el luto.., son ele-
mentos que se hunden en la memoria colec-
tiva y que ayudan a compartir el dolor de la
pandemia de aquellos que han perdido a
familiares y amigos o de los que todavia

sufren las consecuencias de una enferme-
dad devastadora.

Oscar Martinez, traductor de Homero y
presidente de la delegaci6n en Madrid de la
Sociedad Espafiola de Estudios Clilicos, se
remite a dos momentos cruciales de la Ilia-
da, los funerales de Patroclo y de HEctor,
para ilustrar el poder del fuego en las cere-
monias de la antigua Grecia. Los versos fina-
les del poema describen c6mo los troyanos
se unen en torno a la pira funeraria de HEc-
tor: "Cuando la hija de la mafiana, la Aurora,
de rosados dedos, apareci6, la gente se aglo-
mer6 en torno a la pila del ilustre HEctor",
recita Homero. Los griegos conservaban el
fuego sagrado de la polls en el edificio de
gobierno que se encuentra en el coraz6n de
la ciudad; cuando partian para fundar una
colonia prendian una llama y la llevaban
con ellos.

El negro, que contrastaba todavia mil gra-
cias a las rosas blancas, no ha sido siempre el
color de los funerales. Michel Pastoureau, el
gran historiador frances de los colores, expli-
ca que desde muy antiguo se marcaba el luto
con una vestimenta especial. Fue la reina
Anna de Bretafia quien en 1495 se visti6 de

El PP se une
para defender
el papel de la
Monarquia

M. G., Madrid
Los mfiximos dirigentes del Par-
tido Popular salieron ayer en
tromba en apoyo a la Monar-
quia, a la que consideran objeto
de ataques par una parte del Go-
bierno, en referencia a Unidas
Podemos. "Creo que es una insti-
tuci6n esencial, que es el simbo-
1o de la continuidad hist6rica de
Espafia y pot eso desde el PP
defendemos a la Jefatura del Es-
tado y a su majestad el Rey fren-
tea los ataques de algunos mi-
nistros del propio Gobierno", di-
jo el lider del PP, Pablo Casado,
tras el homenaje alas victimas
de la covid-19.

Par su parte, el presidente de
la Xunta, Alberto NOfiez Feij6o,
acus6 al Ejecutivo de utilizar la
investigaci6n sobre Juan Carlos
I para desviar la atenci6n de
otros problemas, "un juego muy
antiguo", en su opini6n. Con to-
do, asegur6 que "en un Estado
de derecho, cualquier persona"
puede ser investigada par lajus-
ticia.

Tras calificar de "impecable"
el discurso de Felipe VI en la ce-
remonia de Estado, el alcalde de
Madrid, Jose Luis Martinez-Al-
meida, asegur6 que la Monar-
quia es "necesaria para la cohe-
si6n y la estabilidad de Espafia".

La flnica que sail6 en defensa
del padre de Felipe VI fue la pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
dfid, Isabel Diaz-Ayuso. "Espafia
debe mucho al rey Juan Carlos"
y "la Monarquia ha procurado
40 afios de estabilidad", dijo,
pot lo que resulta "insensato"
abrir en estos momentos el de-
bate sobre el regimen politico.

Par su parte, la vicepresiden-
ta primera del Gobierno, Car-
men Calvo, insisti6 en que la Ca-
sa del Rey"tiene que tomar tam-
biEn sus decisiones" en relaci6n
al futuro de Juan Carlos I y que
"el Gobierno distingue muy cla-
ramente lo que son asuntos que
afectan alex jefe del Estado, al
rey emEfito, de la impecable la-
bor que hace el rey Felipe VI".

negro por la muerte de uno de sus hijos y
populariz6 este color. Pastoureau agrega
que, tEcnicamente, a partir del siglo XV era
mucho mils fficil conseguirlo en su intensi-
dad actual. El circulo que formaron los asis-
tentes es tambiEn un poderoso simbolo colec-
tivo: basta con recordar la hermandad entre
pares de la mesa redonda del rey Arturo.

En la ceremonia de la explanada del Pala-
cio de Oriente fueron tambiEn esenciales las
palabras: los versos de Octavio Paz --"Brota
del rondo del silencio otro silencio"-- leidos
pot Jose Sacristfin; el discurso de Felipe VI
--"Hemos contraido un deber civico"--; el re-
cuerdo del hermano de Jose Mafia Calleja,
Hernando Fernfindez Calleja; o el llamamien-
to de la enfermera Aroa L6pez a que no se
descuide la sanidad. Una de las consecuen-
cias mils terribles de esta pandemia es la sole-
dad: los enfermos que mueren solos; aquellos
que pasan semanas en hospitales lo hacen en
casi total soledad, acompafiados flnicamente
pot el personal sanitario. Ante la tremenda
tragedia que se ha abatido sobre miles de
familias espafiolas, no es fficil encontrar con-
suelo: al menos, los simbolos sirven para pa-
liar la tremenda soledad del coronavirus.
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crisi. Si una de les conseqüències polí-
tiques de l’última depressió va ser el 
creixement dels populismes de tota 
condició al continent i de l’euroescep-
ticisme (quan no directament d’anti-
europeisme), no és aventurat afirmar 
que part de la credibilitat del projec-
te europeu es juga en com es resolgui 
el fons de recuperació. 

Davant de la crucial cimera de di-
vendres, el president espanyol, Pedro 

Sánchez, va continuar ahir la seva gi-
ra per diverses capitals europees. Al 
costat d’Itàlia i Portugal, Espanya 
forma un front comú que no només 
busca uns fons econòmics impres-
cindibles per a la recuperació, sinó 
fer entendre als socis més reticents al 
fons (els autoanomenats frugals) que 
no es tracta de posar preu a la solida-
ritat europea, sinó d’aplicar un prin-
cipi de reciprocitat. És cert que les 
economies espanyola i italiana, per 
posar dos exemples, han sigut molt 

castigades pel virus. Però també ho 
és que, amb un sud sumit en la de-
pressió econòmica, el mercat comú 
perdrà milions de consumidors de 
productes que arriben del nord. Així 
ho entenen Angela Merkel i Emma-
nuel Macron, més enllà de principis 
polítics com la construcció europea. 

Sánchez va admetre ahir que el 
front del sud haurà de fer renúncies 
en les seves posicions per arribar a 

un acord. És una actitud 
més constructiva que l’ac-
titud molt més dura de 
què fa gala, per exemple, 
Holanda. És comprensi-
ble la prudència dels paï-
sos del nord i algunes de 
les condicions que volen 
imposar al fons de recupe-

ració, però en el debat de fons exi-
gències com una condicionalitat des-
proporcionada a l’estil troica i la insis-
tència en els crèdits per sobre de les 
ajudes directes no contribueixen a ar-
ribar a un punt de trobada. La cons-
trucció europea és la història d’una 
negociació interminable, i fins ara 
no es pot dir que el balanç sigui nega-
tiu, però no hi ha acord fructífer sen-
se compromisos ni consens en uns 
principis bàsics. En aquest cas, els de 
la construcció europea.

A
bans que esclatés la crisi de 
la Covid, la Unió Europea 
(UE)  ja tenia al davant un 
gran repte: pactar el pri-
mer pressupost a set anys 

postbrexit, sense l’aportació del Regne 
Unit, contribuent net. Com encaixar 
l’absència britànica i alhora mante-
nir pilars pressupostaris de la UE com 
la política agrària i els fons de cohesió 
eren per si mateixes tasques molt 
complexes en un moment 
en què la construcció euro-
pea –com a idea, com a 
projecte i com a impuls 
il·lusionant– no passa pel 
millor del seu moments. 

Però va arribar la pandè-
mia del coronavirus, i el 
que llavors era un repte fe-
nomenal s’ha convertit en un doble 
desafiament, ja que al pacte pressu-
postari s’hi ha afegit la necessitat 
d’acordar un fons de recuperació per 
als països més castigats pel coronavi-
rus. Si un pressupost és la plasmació 
d’un programa de Govern polític, el 
fons post-Covid s’ha convertit en algu-
na cosa més que un crucial pla de re-
cuperació econòmica: és el termò-
metre del moment en què es troba la 
cohesió del projecte europeu i de si 
s’han après les lliçons de l’anterior 

E
l president del Parlament, 
Roger Torrent, ha sigut víc-
tima, juntament amb al-
tres diputats i càrrecs de la 
Generalitat, d’un atac ci-

bernètic amb un programa de pira-
teig denominat Pegasus, que l’em-
presa israeliana NSO només comerci-
alitza per a governs i orga-
nismes oficials. A través 
de l’aplicació de Whats-
App es van infiltrar als 
seus telèfons mòbils i van 
intentar, i en alguns casos 
ho van aconseguir, con-
trolar el contingut de les 
seves comunicacions. El 
fet és igualment greu sigui qui en si-
gui l’autor, perquè significa una vio-
lació de drets fonamentals. 

Qualsevol demòcrata s’ha de soli-
daritzar amb els afectats, especial-
ment en el cas de Torrent com a mà-
xim representant d’una cambra 
d’electes, i reclamar que s’investi-

Editorials

El doble repte de la UE

Excessos que porten a excessos

Els Vint-i-set es juguen la 
credibilitat del projecte europeu en  
la negociació del pressupost i del 
fons de recuperació per la Covid

Joan 
Margarit
 
Poeta

EEEE
L’autor català, últim premi Cervan-
tes, ha participat amb la cessió de De 
senectute, una peça en memòria als 
morts durant la pandèmia, en l’ho-
menatge d’EL PERIÓDICO amb una 
edició especial de record a les desenes 
de milers de víctimes. 3Pàg. 6

Aurora 
Catà
Nova presidenta  
de Barcelona Global

EEEE
La sòcia de la firma de cercatalents See-
liger y Conde va ser ratificada per l’as-
semblea de socis al capdavant de la pla-
taforma que impulsa el talent i l’activi-
tat econòmica de Barcelona. Succeeix 
Pau Guardans, després dels seus dos 
anys de mandat estatutaris. 3Pàg. 24

Michele 
Catanzaro
 
Periodista

EEEE
Col·laborador d’EL PERIÓDICO, és 
l’autor amb Marco Boscolo, i fotos de 
Gianluca Battista, de la sèrie d’aquest 
diari Científiques africanes en moviment, 
distingida amb el premi Colombine. 
El guardó reconeix treballs sobre el 
paper de les dones. 3Pàg. 32

Isabel 
Coixet
 
Directora de cine

EEEE
La cineasta, que ha acabat el rodatge 
de Nieva en Benidorm, reuneix a No te va 
a querer todo el mundo part dels seus ar-
ticles periodístics, faceta que va iniciar 
fa 23 anys en aquest diari. La selecció és 
un recorregut personal sobre els seus 
interessos i preocupacions. 3Pàg. 48

guin els fets, dels quals fins ara te-
nim un coneixement merament pe-
riodístic gràcies al que han publicat 
els diaris El País, a Espanya, i The Guar-

dian, al Regne Unit. I el primer que 
hauria d’estar interessat en això és el 
mateix president del Parlament, 
que, com ha insinuat, hauria de pre-

sentar la corresponent denúncia per-
què s’obri immediatament una in-
vestigació judicial sobre l’abast i l’au-
toria de les escoltes. 

El que és més discutible són les con-
clusions que el mateix Torrent, el seu 
partit i una part de l’independentis-
me han tret del que sabem fins ara. És 

cert que Pegasus és un programa que 
es ven només als estats i és cert també 
que a Espanya hi ha antecedents 
d’aquest tipus de pràctiques, no per la 
policia com a institució, sinó per al-
guns dels seus membres, com els auto-
qualificats com a policia patriòtica, 
entre altres casos. Però els antece-

dents serveixen per fona-
mentar sospites, mai acu-
sacions. Els afectats estari-
en en el seu dret d’acudir al 
jutjat i exigir que s’investi-
guin els cossos i forces de 
seguretat de l’Estat. Aquest 
és el camí, no el de llançar 
una teoria conspiratòria 
que pot arribar a ser certa, 

però que, ara per ara, no té base. 
Quan l’independentisme fa aques-

ta mena de maniobres perd la base 
social que podia tenir com a movi-
ment de regeneració democràtica i 
s’instal·la a fer el mateix però al re-
vés. Les dreceres gairebé sempre són 
camins que no porten enlloc.

Roger Torrent hauria de presentar 
una denúncia perquè s’investiguin 
les escoltes que ha patit, i no llançar 
una teoria conspiratòria

Donald Trump

Presidents dels EUA i de la Xina

EEEE
Les dues superpotències redoblen un 
pols, arran de la llei de seguretat nacio-
nal per a Hong Kong, que prossegueix 
una escalada inquietant. 3Pàg. 14

Xi Jinping
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Poesia i resistència 
DOMINGO RÓDENAS DE MOYA 

BARCELONA 

Hi ha poetes rars, profunds com 
pous, de veu neta com l’aire, es-
cassos i valuosos, que no surten a 
les antologies. Joan Margarit, l’úl-
tim i encertat premi Cervantes, 
no va sortir a les antologies dels 
anys 60 ni 70 ni 80, però avui la 
poesia contemporània en català i 
castellà és inconcebible sense 
comptar amb la seva obra. Quan-
ta obsolescència no programada 
en aquells mostraris pretensiosos. 
En la seva trajectòria solitària, en 
la seva concepció radical d’una 
poesia arrelada a l’existència i em-
bridada per la intel·ligència, en la 
seva discreció i fins i tot desgana 
davant de les vanitats de l’ofici, en 
l’originalitat del seu pensament 
poètic i fins i tot en l’assenyada 
antisolemnitat amb què el formu-
la, Margarit és un poeta no alinea-
ble, un fora de sèrie. 

El seu primer llibre, de 1963, 
ja avisava al seu títol de la seva 
singularitat: Cantos para la coral de 
un hombre solo. No era poeta grega-
ri ni de grupuscle, la seva coral 
era ell mateix i així continuaria 
sent fins avui. Encara estudiava 
arquitectura. Havia tornat a la ca-
rrera després de deixar-la per tre-

ballar en Plaça & Janés, ja que 
potser va pensar que allà seria 
més fàcil convertir-se en poeta, 
vocació matinera. Ja coneixia la 
seva dona, Mariona Ribalta, la Ra-
quel dels seus poemes, «l’hivern 
del seixanta-dos», com escriuria a 
Mare Rússia, mentre una nevada 
inversemblant cobria Barcelona i 
«en arribar el bon temps, amb el des-
gel, / tu ja tenies per a mi, Raquel, /el 
rostre clar d’una Anna Karenina». 

Margarit va continuar escri-

moltes lectures, la dels amics i 
gent de Santa Cruz de Tenerife, 
on va passar temporades en la se-
va adolescència i la del seu primer 
poema. Per això el 1975 va ser en 
castellà Crónica i, el 1979, Predica-
ción para un bárbaro, abans que 
Martí i Pol l’exhortés a escriure en 
la seva llengua afectiva, sense re-
serves ni miraments.  

Des de 1981 amb L’ombra de l’al-
tre mar, va adoptar el català com a 
llengua poètica, la més profunda-

JOAN MARGARIT  3 Sense l’autor, que ha cedit a EL PERIÓDICO el poema 

‘De senectute’ per honrar les víctimes de la Covid-19, no s’entendria la poesia d’avui

PERFIL

ment seva. Amb les paraules de la 
infància i els sentiments, als gai-
rebé 40 anys, va trobar un riu 
d’expressivitat inexplorat. Es van 
succeir Llum de pluja (1986), Edat 
roja (1989), Els motius del llop (1993) 
i el magnífic Aiguaforts (1995), on 
hi ha un dels poemes que més ha 
recitat: «La llibertat és la raó de viure, 
(dèiem, somniadors, d’estudiants, […] 
La llibertat és una llibreria. / Anar in-
documentat. Són les cançons / de la 
guerra civil. / Una forma d’amor, la lli-
bertat». Com a expert en càlcul 
d’estructures, va experimentar 
amb el límit entre la forma i el 
sentit del poema imposant el 
principi arquitectònic d’aconse-

guir la màxima resistència amb 
el mínim material. Va emprar el 
poema com una construcció on 
les paraules són com el formigó 
per armar un dispositiu verbal 
amb un llampec d’experiència. 
La seva, aliatge de memòria indi-
vidual i història col·lectiva, dita 
perquè el coneixement es produ-
eixi en el lector com una revela-
ció. El poema és un misteri que 
pot canviar-li la vida. 

Encara que la veu poètica era 
ja forta i rotunda, va ser a partir 
d’Estació de França (1999) que va 
sortir en edició bilingüe, totes 
dues de l’autor, quan Margarit va 
començar a cobrar notorietat. La 
malaltia i mort de la seva filla Joa-
na, entre el 2000 i el 2001, va que-
dar registrada a la desoladora Joa-
na (2002), on va desobeir un dels 
seus principis sagrats: no escriure 
mai al caliu del viscut. Ho va fer al 
punyent dolor del que havia so-
fert. No és possible llegir-lo sense 
estremir-se. 

En els últims 15 anys, Margarit 
ha donat mitja dotzena de llibres 
excel·lents, cada un entorn d’una 
dimensió moral o existencial dife-
rent, però tots concebuts com a 
testimonis tant de la precarietat i 
el desemparament humà com 
d’aquestes taules de salvació que 
són la raó lúcida o la dignitat. Càl-
cul d’estructures (2005) és encara 
una ronda nocturna pel dolor, 
mentre que Casa de misericòrdia 
(2007, Premio Nacional) penetra 
en la melancolia i en un hivern 
perpetu. Potser per això el seu se-
güent llibre el va anomenar Miste-
riosament feliç (2008) i és un pols 
guanyador de l’optimisme de la 
raó contra la tristesa del viscut. 
Des de No era lluny ni difícil (2010) 
fins a Un hivern fascinant (2017), la 
seva escriptura ha crescut com 
una fastuosa sagrada família 
poètica, tan sòlida i bonica com 
el temple de Gaudí on ell mateix 
va treballar un temps. H

33 El poeta Joan Margarit, al seu estudi, envoltat de llibres.

CARLOS A. SCHWARTZ

Crisi sanitària internacional LLL

Els poemes del 

premi Cervantes 

 són un misteri que 

pot canviar la vida 

dels seus lectors

dues novetats en el Dia del Llibre i la Rosa

Amb dues novetats sota el 
braç arribava Margarit al 
Sant Jordi del 23 d’abril, dia 
en què havia de rebre el pre-
mi Cervantes en acte ofi-
cial. Allà segueixen els dos 
títols, així com els seus múl-
tiples poemaris, camí de la 
diada del 23 de juliol: Sense el 
dolor no hauríem estimat 
(Proa) és una selecció dels 
seus poemes realitzada per ell 
mateix. És «l’antologia més difí-

Selecció de poemes i reflexions
cil, la de la meva pròpia 
obra, ara que, als meus 
82 anys, ja no li han de 
quedar massa incorpo-
racions futures», escriu. 
A Poètica (Proa / Arpa) re-
uneix obra en prosa, 
amb nombrosos assajos 
inèdits (a més d’alguns 
poemes) en els quals 
aboca reflexions com a 

poeta, lector i traductor lliga-
des a la seva vida personal.

33 Portades dels dos títols més 
recents de Margarit.

vint gairebé en secret després 
d’obtenir el 1968 la càtedra de 
Càlcul d’Estructures a l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura. 
Escrivia en castellà, la llengua en 
la qual l’havien educat, tot i que 
espetegava en la seva memòria la 
fuetada que va rebre als cinc anys 
quan li van dir, al sentir-lo parlar 
en català, que ho fes «en cristià». 
El cretí que li va deixar anar això 
no va poder impedir que el caste-
llà fos també la seva llengua, la de 
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Al seu fantàstic llibre de memòries, No 
era pecat, Leopoldo Pomés fa una inces-
sant i tenaç apologia de l’hedonisme. El 
que li agradava més era mirar, observar-
ho tot, quedar-se embadalit amb les es-
purnes de bellesa que li passaven per da-
vant i que, si tenia sort, encertava a foto-
grafiar amb la seva càmera. Sigui com si-
gui, els instants li quedaven fixats a la 
memòria i al subconscient. Un dels episo-
dis més substancials de la seva vida va ser 
el dia que, recorrent amb cotxe la costa 
del Garraf, li va passar per davant una 
aparició: Margit Kocsis, que es conver-
tiria en la immortal noia de Terry, la no-
ia rossa dalt d’un cavall que, en paraules 
de Manuel Vázquez Montalbán, va “ero-
titzar tot un país”.  

Desig alcohòlic 
Els amos dels cellers Terry, propietaris i 
venedors de cavalls, havien exigit a Pomés 
que als anuncis del conyac havia d’aparèi-
xer un dels seus èquids. Aquella aparició 
sorgida d’alguna corba libidinosa del Gar-
raf prenia cos com a potencial reclam pu-
blicitari. Es tractava de fer-la muntar a ca-
vall, a pèl, cavalcant, amb la cabellera ros-
sa al vent, clamant la seva llibertat. I que 
cadascú fes les associacions d’idees que 
desitgés entre el cavall, la noia, el desig 
eròtic, el desig alcohòlic, etc.  

Kocsis va muntar el cavall Descarado II 
–deunidó, el nom– en tota mena de con-
textos: a la platja, en ple bosc de pollan-
cres, a la plaça de Sant Marc de Venècia, 
al costat de la Torre Eiffel, a prop de la ca-
tedral de Barcelona... El llom endurit del 
cavall no va ser un bon aliat de les cuixes 

sedoses de la model, que en una 
ocasió van quedar quasi en carn 
viva per culpa del fregadís durant 
les llargues hores de rodatge. Els 
eslògans, històrics, no tenen preu. 

Exclamació retòrica: “Terry, 
me va”. Resposta retòrica: “Usted 
sí que sabe!” Més eloqüència que 
les pròpies paraules de Pomés re-
sulta impossible: “La primera ve-
gada que vaig filmar la Margit 
muntant a cavall la imatge era de 
tal bellesa que no vaig poder sinó 
veure-la a través del visor mentre 
la seguia, de prop, proferint crits 
d’entusiasme pel que veien els 
meus ulls e mbadalits i per l’emo-
ció que em produïa tot allò davant 
la certesa d’estar tocant el cel”. ◆

AR
A

TONI VALL

PERIODISTA

Cavalcarem 
tota  
la nit
Terry (1973)

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

98000

16634

Diario

286 CM² - 34%

1370 €

2

España

16 Julio, 2020

P.20



8
4
2
0
5
6
5

0
0
4
0
0
8

L’amor dels joves  

no té en compte l’oblit. 

Mana el futur, encara que llueix 

només com un bassal en el fons del cervell. 

El dolor posa ordre, sona com un avís: 

és la botzina del remolcador 

que ens arrossega fins a fora port. 

Es paga car l’intent de destruir el dolor 

perquè l’amor també és allí. 

La intel·ligència és salvar-ho tot. 

Que els nostres ulls llueixin, vigilants, 

la seva esplèndida inutilitat. 

Sense el dolor 

mai no hauríem pogut estimar així. 

Joan Margarit 
PREMIO NACIONAL DE POESÍA (2008) 
I PREMI CERVANTES (2019)

DE SENECTUTE

TEMA DEL DIA 3 2 a 6

En record de les 

28.413 víctimes
EL PERIÓDICO s’uneix amb un poema de Margarit 

a l’homenatge als morts per la pandèmia

COSES DE LA VIDA 3 28 i 29

REBROT DEL VIRUS

BCN suma 
més del 50% 
dels nous 
contagis de 
Catalunya

3 Colau prepara 
restriccions però  
es descarta confinar

MESOS DESPRÉS

Milers 

d’afectats 

denuncien 

l’impagament 

dels ertos

PANORAMA 3 22 i 23

PANORAMA 3 21

PER USAR EN 2 ANYS

5.000 milions 
perquè els 
ajuntaments 
afrontin la crisi 
de la Covid
3 Hisenda proposa 
mobilitzar el superàvit 
dels municipis
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L’herència 

dels 

nostres
Homenatge d’Estat per  
als milers de víctimes del 
coronavirus a Espanya

GEMMA ROBLES 

MADRID 

P
etits cementiris de po-
bles d’Espanya conti-
nuen, encara avui, 
obrint les portes per-

què centenars de ciutadans 
comparteixin dols ajornats per 
la Covid. El dolor i els 
punxants records de molts, de 
massa gent, s’han vist obligats a 
conviure amb les mascaretes i 
les normes de la nova realitat, a 
l’espera de poder dipositar o en-
terrar les cendres dels que ens 
van ser arrabassats per un ene-
mic víric. Va ser impossible en 
gairebé tots els casos allargar a 
les víctimes una mà, des de la 
tendresa, en la seva última llui-
ta. Se’ns en van anar sols.  
 Les famílies, les mateixes 
que durant les setmanes més 
dures del confinament es van 
consolar a través d’un telèfon o 
unes pantalles fredes, conti-
nuen ara per prudència sense 
poder fondre’s en l’abraçada in-
terminable que mereix l’ocasió, 
cosa que podria pal·liar míni-
mament el pessic intens. A poc 
a poc s’organitzen per donar un 
adeu en diferit, però digne, als 
seus. L’Estat, després d’haver 
vist forçades les seves costures i 
descobertes les seves debilitats i 
fortaleses per una gravíssima 
crisi sanitària, també oferirà 
avui un tribut oficial als més 
de 28.000 morts que deixa aquí 
el coronavirus.  

 
OPTIMISME AMB SENSATESA / Es 
compta amb el fet que pràctica-
ment totes les autoritats del pa-
ís i una nombrosa representa-
ció de mandataris estrangers si-
guin presents en aquest funeral 
sense precedents. Les xifres con-
tinuen compungint i, per des-
gràcia, creixent, tot i que la ve-

locitat sigui una altra. Espanya 
ja no viu tancada (a excepció de 
determinades zones) i sota un 
estat d’alarma, però el bon gra-
pat de rebrots que amenaça les 
ànsies d’optimisme són una cri-
da severa a la sensatesa. A la 
memòria i la reflexió col·lectiva. 
L’herència que ens deixen els 
morts és, sens dubte, l’obligació 
política, cívica i ètica d’intentar 
que sigui el primer i últim fune-
ral d’Estat pels caiguts per Co-
vid. És un deure intentar-ho. I 
un objectiu i repte de futur per 
al qual s’ha d’estar a l’altura.  

En primer lloc, la societat ci-
vil, amb la seva implicació en-
vers les mesures d’autoprotec-
ció que ja s’han demostrat efec-
tives: la distància corporal, el 
continu rentat de mans, l’ús de 
mascaretes, la protecció especi-
al dels més vulnerables i la re-
cerca de la conscienciació empà-
tica dels més joves de la casa es 
fan imprescindibles. Després, 
però amb redoblada responsabi-
litat, els polítics, cridats en 
aquesta ocasió a engrandir-se 
buscant solucions –encara equi-
vocant-se enmig de la incerte-
sa–, i no a empetitir-se, atordits 
per vanes baralles de saló poc di-
geribles en temps de pandèmia. 

 
RECONSTRUCCIÓ / De picabaralles 
n’hi ha hagut, fins i tot, entorn 
de l’organització d’altres fune-
rals. La Conferència Episcopal 
en va convocar a principis de ju-
liol un de religiós a Madrid, 
quan ja estava dissenyat el que 
l’Estat ofereix avui. Van acudir-
hi llavors els Reis; les presiden-
tes del Congrés i el Senat i d’al-
tres altes institucions, així com 
la vicepresidenta del Govern, 
Carmen Calvo, en nom de l’Exe-
cutiu. Mentrestant, Pedro Sán-
chez es trobava de visita a Por-

Les ingents xifres marquen 
el repte social i polític 
d’evitar una altra tragèdia

ció de les primeres eleccions en 
temps de coronavirus –a Galí-
cia i Euskadi–, s’espera que si-
gui, malgrat tot, un petit oasi 
de pau i respecte enmig de la 
política d’alt voltatge. També 
en el món dels ministres, parla-
mentaris i membres dels Execu-
tius central o autonòmics s’han 
d’establir jerarquies de priori-
tats, tal com ha hagut de fer ca-
da ciutadà en la seva vida parti-
cular: el deure, camuflat rere 
una mascareta, s’imposa majo-
ritàriament a l’apetència a fa-

tugal. De poc va servir que hi 
fossin bona part de les autori-
tats del país: en aquest cas va 
ser el Partit Popular qui va ca-
rregar contra el president a 
l’entendre que la seva absència 
es devia al seu «anticlericalis-
me». Ara, són els dirigents de 
Vox els que han volgut posar-hi 
la nota discordant a l’anunciar 
que no van a l’homenatge d’Es-
tat. Soroll en una jornada me-
reixedora de silenci. 

En tot cas, aquest funeral, 
que arriba després de la celebra-

Famílies de tot  
el país aprofiten el 
 final de l’estat 
d’alarma per 
veure’s  i dir adeu 
als seus morts

El funeral comptarà 
amb  autoritats 
internacionals  
i locals,  tret de 
Vox, que donarà  
la nota discordant 

 ENTERRAMENTS  Una família dona sepultura a un mort per Covid-19.
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Crisi sanitària internacional 
333 Pàgines 2 a 6

Quan Pedro Sánchez va decidir 
que calia organitzar una ce-
rimònia d’homenatge a les víc-
times del coronavirus, els col·la-
boradors del president es van 
adonar que no tenien gaires 
llocs on inspirar-se. «No hi ha 

precedents d’una cita d’aquest 

tipus», expliquen a la Moncloa. 
Primer, perquè «mai, per sort, 

s’han hagut d’acomiadar tants 

compatriotes»: 28.409 segons 
les dades oficials, tot i que pro-
bablement siguin molts més, 
una cosa que tardarà temps a 
conèixer-se. I després, perquè 
cap dels països de l’entorn eu-
ropeu, ni tan sols els més afec-
tats per la pandèmia, com Itàlia 
i França, han dut a ter-
me un acte com el qual 
avui, a les nou del matí, 
tindrà lloc a la plaça de 
l’Armeria del Palau 
Reial.  
 El cap de l’Executiu, 
assenyalen en el seu 
cercle més pròxim, te-
nia molt clares dues co-
ses. El protagonisme de 
la convocatòria no ha-
via de recaure en les ins-
titucions, sinó en la so-
cietat espanyola, en 
persones que van 
perdre els seus fami-
liars més pròxims o que 
van lluitar contra la 
pandèmia a través de la 
seva professió. I la ce-
rimònia havia de ser ci-
vil, aconfessional, a diferència, 
per exemple, del desè aniversa-
ri dels atemptats de l’11-M. 
 Així que, al costat del mateix 
Sánchez, el Rei, tots els manda-
taris autonòmics i importants 
dirigents internacionals (del 
president del Consell Europeu 
a la presidenta de la Comissió, 
passant pel secretari general de 
l’OMS), hi haurà sobretot vícti-
mes, però també agricultors, 
cuiners, enterradors, ramaders, 
professors, riders, treballadors 
de residències de gent gran i de 
supermercats, militars i poli-
cies. En total, unes 400 perso-
nes. Tres cinquenes parts, cal-
cula l’Executiu, seran persones 

anònimes. I les religions hi esta-
ran representades: catòlics,  
budistes, ortodoxos romane-
sos, mormons, testimonis de  
Jehovà, musulmans, jueus i 
evangèlics hi ocuparan un lloc. 
Però no se celebrarà cap missa. 
 La cerimònia, en aquest sen-
tit, serà curta i molt senzilla. 
Durarà a tot estirar 40 minuts, 
ocupats per música (l’himne 
nacional, una peça de Johannes 
Brahms), ofrenes florals davant 
d’un peveter amb una flama en 
memòria dels morts, la lectura 
del poema Silencio d’Octavio Paz 
(en una gravació realitzada per 
l’actor José Sacristán) i només 
tres discursos: de Felip VI, del 
germà d’un periodista mort 
per la Covid-19 i d’una inferme-

ra de l’Hospital Vall d’Hebron, 
a Barcelona.  
 «Busquem un acte que convi-

di al recolliment, al record i al do-

lor. Però també volem que sigui 

l’acte d’una societat valenta, 

que encara el futur amb espe-

rança –resumeixen en el Go-
vern–. El que pretenem és que 

aquest país se senti acompa-

nyat en la unitat». H

EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA 

33 Pedro Sánchez, en un acte oficial.

La cerimònia serà curta,  aconfessional  
i amb la societat com a protagonista 

JUAN RUIZ SIERRA 

MADRID 

«Mai, per sort,  

s’han hagut  

d’acomiadar tants 

compatriotes», 

assenyala el Govern 

Un acte sense 
precedents 

vor de la batalla davant un vi-
rus que segueix aquí. ¡Vaja si se-
gueix! Que ho preguntin als 
veïns del Segrià, l’Hospitalet 
o els que en terres gallegues o 
basques han vist recentment 
frustrat el seu a priori intocable 
dret al vot per culpa de la Covid.  

 
MÉS QUE UN COMPROMÍS / Els pneu-
mòlegs adverteixen davant dels 
excessos. Els sanitaris creuen els 
dits, i també protesten, perquè 
la promesa de «reconstruir» el sis-
tema nacional de salut sigui al-

guna cosa més que un compro-
mís amb acceptació social. Ben 
aviat es votarà al Congrés sobre 
aquesta i altres «reconstrucci-
ons» obligades, mentre s’espera 
una picada d’ullet econòmica 
d’Europa. Es compra i s’acumula 
material pel que pugui passar. 
Ningú vol tornar a sentir que no 
hi ha respiradors. O bates mèdi-
ques. Se somia amb normalitat 
sense adjectius. Es reten home-
natges per compartir el dol. 
Avui, també, a EL PERIÓDICO.  
In memoriam. H 

Els sanitaris 
esperen la reforma 
de la sanitat, i  els 
polítics tenen 
pendent pactar  
 la reconstrucció 

JOSÉ LUIS ROCA
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Contra l’oblit

Crisi sanitària internacional

Ángeles Dorrio  retreu a les institucions la seva falta de proximitat amb les víctimes de la Covid-19

L’adeu més dolorós

ció, van decidir traslladar-la a 
un centre sociosanitari, però la 
Covid-19 es va avançar a l’es-
tratègia. «El dia 23 de març li 

van fer les proves per determi-

nar on traslladar-la; el 24 ja no 

em deixaven veure-la i em con-

firmaven que tenia Covid», des-
taca Dorrio. 

Finalment, van portar la pa-
cient al Centre Integral de Sa-
lut Cotxeres de Barcelona, on 
es trobava asimptomàtica i 
«lluitava moltíssim, els metges 

tenien una lleugera esperança i 

fins i tot em van arribar a donar 

visita per quan acabés tot», re-
corda la seva filla. 

L’Ángeles ho va tenir molt 
clar des del principi: volia ser 
ella, i no un metge, qui pren-
gués la decisió final sobre la se-
va mare. «El 29 de març em van 

trucar perquè anés a acomia-

dar-me’n. Em vaig vestir de 

bussejador, vaig entrar a veu-

re-la i pràcticament vaig poder 

posar-li jo la morfina». 
Els metges, emfatitza Do-

rrio, «van intentar salvar la vida 

MANUEL ARENAS 

BARCELONA

«Els últims dies van ser de 

pel·lícula», comença descrivint 
Ángeles Dorrio (60 anys) sobre 
la mort de la seva mare, Ampa-
ro Rodríguez, a qui el coronavi-
rus va segar la vida el 30 de 
març a l’Hospital de Sant Pau. 

L’Amparo estava hospitalit-
zada des de feia mesos perquè 
estava pendent d’una opera-
ció. Amb la intenció de preser-
var-la davant d’un possible 
contagi de cara a la interven-

«Els metges van 

intentar  salvar 

la vida de la meva 

mare fins a l’últim 

moment»

Paqui Bernal,  infermera, va ser a prop de molts malalts, però no es va poder acomiadar del seu pare

La ignomínia de morir sol

el meu pare quan ja havia mort: 

tenia cinc minuts i jo només en 

vaig aguantar tres», explica Ber-
nal, que assegura que des 
d’aleshores no ha pogut girar 
full perquè la imatge se li va 
quedar gravada en la memòria. 
«Cada dia veig un vídeo que em 

vaig fer de la vida del meu pare 

per recordar qui va ser, perquè 

ningú ho sap». 

«Immigrant treballador» 

Francisco Bernal va ser pastor i, 
malgrat el seu analfabetisme, va 

aconseguir treure’s el títol d’au-
xiliar psiquiàtric. «Va ser un im-

migrant treballador», remarca 
orgullosa la seva filla. Va morir 
el 30 de maig a l’Hospital de 
Martorell després que, vuit dies 
abans, a la seva filla la informes-
sin que anaven a derivar-lo al 
centre hospitalari perquè el 
veien «molt malament». 

Tenia una emfisema pulmo-
nar i patia acalàsia; malgrat que 
les dues proves que li van fer a la 
residència van ser negatives, la 
doctora, tal com constaria al 

M. A.  

BARCELONA

Una idea turmenta des de finals 
de maig Paqui Bernal, infermera 
de 53 anys: durant la pandèmia 
va agafar la mà de moltes perso-
nes quan morien, però no va po-
der fer-ho amb el seu pare, Fran-
cisco Bernal, víctima mortal de la 
Covid-19 als 84 anys en una resi-
dència de Pallejà, a la qual va ac-
cedir amb la seva dona després 
que la seva família hagués de ven-
dre la seva casa per costejar-la. 

«Només em van deixar veure 

«La pitjor mort és la 

d’aquells  que se’n 

van anar pensant 

que els seus fills  

els han abandonat»

Joan Palacín  és molt crític amb el paper de les residències d’avis en aquesta pandèmia

«A la mare la van deixar morir»

«A partir de llavors vaig co-

mençar a sospitar que podia es-

tar contagiada de coronavirus, 

més quan una cuidadora de la 

residència em va dir que la meva 

mare no menjava des de feia 

tres dies», reconeix Palacín, que 
fins i tot recorda com la cuidado-
ra li va advertir que, si seguia 
així, la vida de la seva mare co-
rria perill. 

Després d’aquell episodi, re-
corda: «Vaig trucar vuit vegades 

a la doctora i mai em va voler 

agafar el telèfon fins a l’últim dia, 

quan em va dir que la meva mare 

estava molt malament.» Al cap 
de cinc hores, el 3 d’abril passat, 
l’Àngela Coll moria. «No vaig 

poder ni acomiadar-me d’ella al 

cementiri. L’havien d’haver tras-

lladat a l’hospital per salvar-la».  
Al Joan Palacín «ningú» li ha 

confirmat que la seva mare va 
morir per la Covid-19, però ell 
està convençut que sí pels símp-
tomes que li va veure quan la va 
visitar. «L’únic que vaig veure del 

M. A. 

BARCELONA

Àngela Coll, de 95 anys, vivia en 
una residència de gent gran de 
Caldes de Montbui des de feia sis 
anys. Al març, pocs dies abans 
que prohibissin l’entrada de fa-
miliars, el seu fill, Joan Palacín 
(66 anys), va intuir que la seva 
mare podia estar infectada quan, 
«excepcionalment», el van deixar 
entrar i, davant d’ell, la seva ma-
re va tossir un parell de vegades, 
fet que el va escamnar. 

«El que més 

em dol  és 

no haver pogut 

estar amb ella 

quan patia»
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Les veus dels familiars  de les víctimes 
de la Covid-19 constitueixen la manera més 
fidedigna de recordar les vides que van ser 
segades pel virus. Tres d’ells rememoren els 

seus éssers estimats per reivindicar la seva 
dignitat davant l’amenaça permanent de 
l’oblit. Avui ens afegim al tribut que la socie-
tat els rendeix a tots.

888

El virus ha 

causat més 

de 28.400 

defuncions

Una de les imatges que millor 
van reflectir el que va suposar 
al març i l’abril el flagell de la 
pandèmia va ser la que va mos-
trar el Palacio de Hielo de Ma-
drid, que les autoritats van ha-
ver de convertir en un dipòsit 
de cadàvers, ple de fèretres ali-
neats. I és que, tot i que en l’úl-
tima setmana la Covid hagi ma-
tat 10 persones, en les setma-
nes més tràgiques morien unes 
800 persones en un dia. 

El trist rècord es va assolir el 
30 de març, jornada negra en 
què van morir 888 pacients a 
tot Espanya, 37 cada hora. 
Aquells dies els relats de molts 
sanitaris eren estremidors. En 
cadascun dels seus serveis, as-
sistien a la mort d’una o diver-
ses persones, algunes sense es-
tar aparentment greus. En to-
tal, la pandèmia ha segat la vi-
da de 28.413 persones, segons 
el balanç publicat ahir pel Mi-
nisteri de Sanitat, però el còm-
put real és molt més alt, per-
què al principi i en els mo-
ments de màxima tensió en el 
sistema de salut no es feien 
tests PCR a tots els morts. 

De fet, l’últim informe del 

Sistema de Monitoratge de la 
Mortalitat (MoMo) de l’Institut 
de Salut Carles III revela que en-
tre el 13 de març i el 22 de maig 
es van produir 44.008 morts més 
de les esperades, cosa que supo-
sa un excés del 57%. Aquesta xi-
fra inclou les notificades pel Go-
vern i amb prova diagnòstica, i 
moltes altres que consten en els 
registres civils però que no s’han 
comptabilitzat en l’estadística 
probablement són persones con-
tagiades que han mort a les se-
ves cases, hospitals o residències 
però sense PCR. 

 
12.627 A CATALUNYA / La Generali-
tat sí que comptabilitza les da-
des que les funeràries li reme-
ten diàriament amb prova 
diagnòstica o símptomes com-
patibles amb el coronavirus. 
En total, han mort 12.627 per-
sones des de l’arribada del vi-
rus, 6.911 en centres hospitala-
ris, 4.113 en una residència i 
800 al domicili. Els casos res-
tants no estan classificats per 
falta d’informació. H

PATRICIA MARTÍN 

MADRID

L’Institut Carles III 

revela un 57%  

d’excés de morts

MANU MITRU

«Em vaig vestir de 

bus,  vaig entrar a 

veure-la i la morfina  

pràcticament li vaig 

poder posar jo»

ge de tot això és que no ens 

queixem prou ni a les persones 

adequades: la gent ha de ser 

crítica i saber elevar els proble-

mes en comptes de culpabilit-

zar el metge de torn». 

Mim periodístic 

Sobre el tribut que es rendeix 
avui als morts per la Covid-19, 
la filla d’Amparo Rodríguez ex-
plica els seus sentiments: 
«L’homenatge està bé, però jo 

no sento proximitat per part 

dels de dalt». Concretament, 
Dorrio insisteix a remarcar el 
«mim periodístic» amb els fami-
liars de les víctimes durant la 
pandèmia: «Sento més la proxi-

mitat del periodisme que de les 

institucions», i acaba citant l’es-
pecial En memòria de tots ells, pu-
blicat per aquest diari. H

de la meva mare fins a l’últim 

moment». Ella no només no 
responsabilitza els sanitaris, si-
nó que els agraeix haver-li do-
nat l’oportunitat d’acomiadar-
se’n durant els seus últims ins-
tants de vida, una cosa que pa-
radoxalment no tots els fami-
liars de víctimes poden dir. 

En termes de responsabili-
tat, Ángeles Dorrio no apunta 
als metges, sinó més amunt: 
«Tenim un sistema sanitari molt 

bo en què no s’inverteix. La so-

lució ve de dalt, i l’aprenentat-

«Això no va 

d’homenatges,   

sinó de dignitat  

i responsabilitat 

política»

salvar-me’», rememora la infer-
mera, que lamenta no haver tin-
gut coneixement de l’estat físic 
del seu pare a la residència. «Si jo 

arribo a veure com estava el meu 

pare... Sé que el van abandonar, 

va morir de depressió perquè 

fins i tot va deixar de menjar». 
Sobre l’homenatge a les vícti-

mes de la Covid-19 d’avui, Paqui 
Bernal ho té molt clar: «Això no 

va d’homenatges, sinó de digni-

tat i de responsabilitat política; la 

pitjor mort és la dels pacients 

que pateixen la ignomínia de 

morir pensant que els seus fills 

els van abandonar». 
¿Què li diria a altres famili-

ars? «Que reclamin, demanin in-

formes i lluitin: han abandonat la 

nostra gent gran i això no s’obli-

da amb homenatges, la ferida 

segueix allà». H

seu certificat de defunció, va 
considerar que estava infectat 
de coronavirus per la pneumò-
nia bilateral amb la qual va in-
gressar. «A la residència només 

els preocupava dir que no teni-

en contagiats; l’havien d’haver 

derivat abans a l’hospital», de-
nuncia Bernal. 

En el record de Paqui Bernal 
queda l’última vegada que va 
veure el seu pare, quan se’l van 
emportar a Urgències. «Va alçar 

la mirada, em va reconèixer i de-

gué pensar: ‘La meva filla ve a 

«L’homenatge  

és d’agrair;  com  

a fill d’una víctima 

mortal, m’hi sento 

representat»

no haver pogut estar amb la me-

va mare quan patia», ressenya 
amb sentiment. 

Tot i que Palacín reconeix 
que l’homenatge civil que avui 
es ret a les víctimes del coronavi-
rus no «t’arregla la vida», agraeix 
la preocupació institucional per 
les vides que el coronavirus s’ha 
carregat durant els mesos de 
pandèmia. «L’homenatge és 

d’agrair, em sembla bona idea; 

com a familiar d’una víctima 

mortal, m’hi veig representat». 
Com altres molts familiars, 

Palacín és crític amb l’atenció de 
les residències. «¿On està escrit 

que calgui deixar morir els avis? 

Tots som iguals davant de la 

llei». «A la meva mare la van 

 deixar morir a la residència», 
sentencia. H

seu enterrament va ser una foto 

que em va ensenyar una noia de 

la residència, on es veia la coro-

na de flors que jo havia encarre-

gat». Després de la mort de la se-
va mare, aquest jubilat no vol sa-
ber «res més» de la residència. 

Ni tan sols a l’enterrament 

Malgrat no haver pogut accedir 
ni tan sols al seu enterrament, el 
fill de la víctima afirma que no 
va ser això el que més dolor li ha 
causat. «El que em fa més mal és 

ANNA MAS

ANNA MAS

Ángeles Dorrio mostra una foto de la seva mare, Amparo Rodríguez.

Paqui Bernal, filla de Francisco Bernal, víctima de la Covid-19.

El Joan Palacín ensenya una foto de la seva mare, Àngela Coll.
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Poesia i resistència 
DOMINGO RÓDENAS DE MOYA 

BARCELONA 

Hi ha poetes rars, profunds com 
pous, de veu neta com l’aire, es-
cassos i valuosos, que no surten a 
les antologies. Joan Margarit, l’úl-
tim i encertat premi Cervantes, 
no va sortir a les antologies dels 
anys 60 ni 70 ni 80, però avui la 
poesia contemporània en català i 
castellà és inconcebible sense 
comptar amb la seva obra. Quan-
ta obsolescència no programada 
en aquells mostraris pretensiosos. 
En la seva trajectòria solitària, en 
la seva concepció radical d’una 
poesia arrelada a l’existència i em-
bridada per la intel·ligència, en la 
seva discreció i fins i tot desgana 
davant de les vanitats de l’ofici, en 
l’originalitat del seu pensament 
poètic i fins i tot en l’assenyada 
antisolemnitat amb què el formu-
la, Margarit és un poeta no alinea-
ble, un fora de sèrie. 

El seu primer llibre, de 1963, 
ja avisava al seu títol de la seva 
singularitat: Cantos para la coral de 
un hombre solo. No era poeta grega-
ri ni de grupuscle, la seva coral 
era ell mateix i així continuaria 
sent fins avui. Encara estudiava 
arquitectura. Havia tornat a la ca-
rrera després de deixar-la per tre-

ballar en Plaça & Janés, ja que 
potser va pensar que allà seria 
més fàcil convertir-se en poeta, 
vocació matinera. Ja coneixia la 
seva dona, Mariona Ribalta, la Ra-
quel dels seus poemes, «l’hivern 
del seixanta-dos», com escriuria a 
Mare Rússia, mentre una nevada 
inversemblant cobria Barcelona i 
«en arribar el bon temps, amb el des-
gel, / tu ja tenies per a mi, Raquel, /el 
rostre clar d’una Anna Karenina». 

Margarit va continuar escri-

moltes lectures, la dels amics i 
gent de Santa Cruz de Tenerife, 
on va passar temporades en la se-
va adolescència i la del seu primer 
poema. Per això el 1975 va ser en 
castellà Crónica i, el 1979, Predica-
ción para un bárbaro, abans que 
Martí i Pol l’exhortés a escriure en 
la seva llengua afectiva, sense re-
serves ni miraments.  

Des de 1981 amb L’ombra de l’al-
tre mar, va adoptar el català com a 
llengua poètica, la més profunda-

JOAN MARGARIT  3 Sense l’autor, que ha cedit a EL PERIÓDICO el poema 

‘De senectute’ per honrar les víctimes de la Covid-19, no s’entendria la poesia d’avui

PERFIL

ment seva. Amb les paraules de la 
infància i els sentiments, als gai-
rebé 40 anys, va trobar un riu 
d’expressivitat inexplorat. Es van 
succeir Llum de pluja (1986), Edat 
roja (1989), Els motius del llop (1993) 
i el magnífic Aiguaforts (1995), on 
hi ha un dels poemes que més ha 
recitat: «La llibertat és la raó de viure, 
(dèiem, somniadors, d’estudiants, […] 
La llibertat és una llibreria. / Anar in-
documentat. Són les cançons / de la 
guerra civil. / Una forma d’amor, la lli-
bertat». Com a expert en càlcul 
d’estructures, va experimentar 
amb el límit entre la forma i el 
sentit del poema imposant el 
principi arquitectònic d’aconse-

guir la màxima resistència amb 
el mínim material. Va emprar el 
poema com una construcció on 
les paraules són com el formigó 
per armar un dispositiu verbal 
amb un llampec d’experiència. 
La seva, aliatge de memòria indi-
vidual i història col·lectiva, dita 
perquè el coneixement es produ-
eixi en el lector com una revela-
ció. El poema és un misteri que 
pot canviar-li la vida. 

Encara que la veu poètica era 
ja forta i rotunda, va ser a partir 
d’Estació de França (1999) que va 
sortir en edició bilingüe, totes 
dues de l’autor, quan Margarit va 
començar a cobrar notorietat. La 
malaltia i mort de la seva filla Joa-
na, entre el 2000 i el 2001, va que-
dar registrada a la desoladora Joa-
na (2002), on va desobeir un dels 
seus principis sagrats: no escriure 
mai al caliu del viscut. Ho va fer al 
punyent dolor del que havia so-
fert. No és possible llegir-lo sense 
estremir-se. 

En els últims 15 anys, Margarit 
ha donat mitja dotzena de llibres 
excel·lents, cada un entorn d’una 
dimensió moral o existencial dife-
rent, però tots concebuts com a 
testimonis tant de la precarietat i 
el desemparament humà com 
d’aquestes taules de salvació que 
són la raó lúcida o la dignitat. Càl-
cul d’estructures (2005) és encara 
una ronda nocturna pel dolor, 
mentre que Casa de misericòrdia 
(2007, Premio Nacional) penetra 
en la melancolia i en un hivern 
perpetu. Potser per això el seu se-
güent llibre el va anomenar Miste-
riosament feliç (2008) i és un pols 
guanyador de l’optimisme de la 
raó contra la tristesa del viscut. 
Des de No era lluny ni difícil (2010) 
fins a Un hivern fascinant (2017), la 
seva escriptura ha crescut com 
una fastuosa sagrada família 
poètica, tan sòlida i bonica com 
el temple de Gaudí on ell mateix 
va treballar un temps. H

33 El poeta Joan Margarit, al seu estudi, envoltat de llibres.

CARLOS A. SCHWARTZ

Crisi sanitària internacional LLL

Els poemes del 

premi Cervantes 

 són un misteri que 

pot canviar la vida 

dels seus lectors

dues novetats en el Dia del Llibre i la Rosa

Amb dues novetats sota el 
braç arribava Margarit al 
Sant Jordi del 23 d’abril, dia 
en què havia de rebre el pre-
mi Cervantes en acte ofi-
cial. Allà segueixen els dos 
títols, així com els seus múl-
tiples poemaris, camí de la 
diada del 23 de juliol: Sense el 
dolor no hauríem estimat 
(Proa) és una selecció dels 
seus poemes realitzada per ell 
mateix. És «l’antologia més difí-

Selecció de poemes i reflexions
cil, la de la meva pròpia 
obra, ara que, als meus 
82 anys, ja no li han de 
quedar massa incorpo-
racions futures», escriu. 
A Poètica (Proa / Arpa) re-
uneix obra en prosa, 
amb nombrosos assajos 
inèdits (a més d’alguns 
poemes) en els quals 
aboca reflexions com a 

poeta, lector i traductor lliga-
des a la seva vida personal.

33 Portades dels dos títols més 
recents de Margarit.

vint gairebé en secret després 
d’obtenir el 1968 la càtedra de 
Càlcul d’Estructures a l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura. 
Escrivia en castellà, la llengua en 
la qual l’havien educat, tot i que 
espetegava en la seva memòria la 
fuetada que va rebre als cinc anys 
quan li van dir, al sentir-lo parlar 
en català, que ho fes «en cristià». 
El cretí que li va deixar anar això 
no va poder impedir que el caste-
llà fos també la seva llengua, la de 
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Three Gorges comprará 
X-Elio en España

El gigante chino ultima su desembarco con la adquisición de fotovoltaicas por 500 millones

La china Three Gorges, una 
de las mayores empresas 
energéticas del mundo, está a 
punto de desembarcar en Es-
paña con la compra de los ac-

tivos fotovoltaicos del grupo  
X-Elio, controlado por los fon-
dos Bookfield y KKR. La ope-
ración superaría los 500 mi-
llones de euros.  P3/LA LLAVE

Primera sentencia judicial que avala el 
“prohibido despedir” por el coronavirus

OPINIÓN 
Por Martín Godino

Prohibir  
el despido no 
mejora el empleo

Un juez ha declarado nulo el 
despido de una empleada en 
el estado de alarma. Es la pri-

mera sentencia que avala el 
“prohibido despedir” decre-
tado por el Gobienro.   P18

� El juez obliga a readmitir a una empleada  
que fue despedida durante el estado de alarma

El Rey Felipe VI pidió ayer, durante el homenaje de Estado a las víctimas del 
coronavirus celebrado en Madrid, unidad para afrontar los desafíos a los que  
se enfrenta la sociedad para superar la pandemia provocada por el Covid-19.   
Al acto acudieron todos los presidentes autonómicos. P22

UNIDOS POR LAS VÍCTIMAS Y POR LA RECUPERACIÓN

Ef
e

CARSTEN ISENSEE, PRESIDENTE DE SEAT

“España debe  
fabricar baterías para 

coches eléctricos”
El presidente de Seat, Cars-
ten Isensee, asegura que Es-
paña necesita fábricas de ba-
terías para coches eléctricos. 
Seat considera que la colabo-
ración del Gobierno es clave 
para atraer esas inversiones 
que consolidarían al sector 
del automóvil.  P4

ESTRATEGIA 

Telefónica lanza 
una tarifa prepago 
para jóvenes  
por 5 euros  P7

CRISIS INTERNA 

Duro Felguera 
pide que la Sepi 
inyecte capital   P7

RESULTADOS 

Los ingresos de 
NH se desploman 
un 62%  P6/LA LLAVE

ENRIQUE TELLADO, DIRECTOR GENERAL DE EVO

“El valor de 
EVO no está 
recogido en 
la acción de 
Bankinter” P11JM
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� Los grupos chinos llevan  
años sondeando posibilidades 
en el mercado español

� Los fondos americanos 
Brookfield y KKR controlan  
X-Elio en España 
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El Rey pide unidad y entendimiento 
para afrontar la recuperación
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS/  Felipe VI elogió el “espíritu de superación” de los ciudadanos, 
agradeció su esfuerzo a los trabajadores esenciales y garantizó que las víctimas serán recordadas. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 
El Rey Felipe VI pidió ayer a 
la sociedad española “actuar 
unidos” desde el “respeto y el 
entendimiento”, para hacer 
frente “con confianza y espe-
ranza” a los desafíos que el  
país va a tener que afrontar, 
tanto social como económica-
mente, para superar la pande-
mia del Covid-19. 

En el sobrio acto de home-
naje civil a las víctimas del co-
ronavirus celebrado ayer por 
la mañana en el Patio de Ar-
mas del Palacio Real de Ma-
drid, Felipe VI destacó el “es-
píritu de superación” que la 
sociedad española ha demos-
trado durante la pandemia y 
se dirigió expresamente a los 
familiares de los fallecidos pa-
ra asegurarles que “no están 
solos en su dolor” y para ga-
rantizarles que permanece-
rán en el recuerdo del conjun-
to de la ciudadanía.  

 “Esa deuda moral y ese de-
ber cívico nos obligan y com-
prometen a todos. Pongamos 
juntos, pongamos unidos toda 
nuestra voluntad, nuestra ca-
pacidad, todo nuestro saber, 
todo nuestro esfuerzo y em-
peño para poder mirar hacia 
el futuro con confianza y con 
esperanza. Y hagámoslo des-
de el respeto y el entendi-
miento”, insistió el monarca 
ante los representantes insti-
tucionales que estuvieron 
presentes en el acto.   

A la ceremonia organizada 

por el Gobierno y la Casa Real, 
que duró cerca de 40 minu-
tos, asistieron los miembros 
del Ejecutivo y de los poderes 
del Estado, todos los presi-
dentes autonómicos, repre-
sentantes de casi todos los 
partidos, y los máximos res-
ponsables de las instituciones 
de la UE, así como la reina Le-
tizia, la princesa Leonor y la 
infanta Sofía.  

El monarca recordó que, de 
entre los fallecidos, la mayoría 
han sido personas mayores y 
que formaron parte de una 
generación “admirable” que 
contribuyó a “construir día a 
día el edificio de la conviven-
cia democrática”.  

En su discurso, también ex-
presó su “inmensa gratitud” a 
los miles de ciudadanos y los 
colectivos que han trabajado 
en primera línea durante la 
pandemia en favor de los de-
más, a los que la sociedad “les 
debe mucho más de lo que 
puede imaginar” por haber 
sostenido el pulso del país. 
“Sus conductas han sido el 
mejor ejemplo de los valores 
cívicos y morales de nuestra 
sociedad y la mejor razón pa-
ra nuestra esperanza colecti-
va”, destacó.  

El acto comenzó a las nue-
ve de la mañana, tras la llega-
da de las autoridades al Patio 
del Príncipe. Allí, el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, recibió a los reyes, la 
princesa Leonor y la infanta 

Sofía; a continuación, la fami-
lia real saludó a las autorida-
des principales, todos atavia-
dos con mascarilla (la mayo-
ría de color negro) y guardan-
do la distancia de seguridad. 
Entre ellos se encontraban las 
principales autoridades del 
Estado, el Gobierno al com-
pleto, altos representantes de 
la Unión Europea (como Ur-
sula von der Leyen, David 
Sassoli, Charles Michel o Jo-
sep Borrell) e instituciones in-
ternacionales, como el direc-
tor de la Organización Mun-
dial de la Salud, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus. También 
acudieron todos los presiden-
tes de comunidades autóno-
mas y los expresidentes del 
Gobierno (excepto Felipe 
González). Sánchez participó 
en esta línea de saludos detrás 
de los reyes y sus hijas.  

Tanto la entrada al Palacio 
Real como el desplazamiento 
a su interior dejaron algunos 
momentos en los que se pudo  
ver conversar a representan-
tes de distinto signo político, 
como el presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, y el de 
la Xunta, Alberto Núñez Fei-

jóo; o el lehendakari, Iñigo 
Urkullu, hablando con el 
mandatario andaluz, Juan 
Manuel Moreno. En el home-
naje estuvieron representa-
dos todos los partidos políti-
cos nacionales excepto Vox, 
que no asistió por considerar 
el acto como “una ceremonia 
exculpatoria” del Gobierno. 
Tampoco participaron ERC, 
Bildu, BNG ni la CUP.  

La periodista Ana Blanco 
fue la encargada de dirigir la 
ceremonia civil, que comenzó 
con el encendido de una lla-
ma en recuerdo a las víctimas. 

Al acto asistieron 
todos los 
presidentes 
autonómicos, 
incluido Quim Torra 

Ef
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Al homenaje de Estado acudieron todos los presidentes autonómicos. En la imagen, el lehendakari, Íñigo 
Urkullu (i), el president de la Generalitat, Quim Torra (c) y el presidente de la Xunta, A. Núñez Feijóo (d).

Felipe VI recalcó la 
“enorme gratitud” a 
quienes combaten la 
pandemia desde la 
primera línea

Frente a ella todas las autori-
dades e invitados depositaron 
una rosa blanca como símbo-
lo de homenaje.  

Junto a los reyes y los re-
presentantes de instituciones 
y partidos políticos estuvie-
ron presentes en el homenaje 
familiares de algunas de las 
víctimas y representantes de 
los distintos colectivos que 
han estado en primea línea de 
la batalla contra el coronavi-
rus: sanitarios, fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado, 
transportistas, agricultores, 
trabajadores del sector de la 
distribución... 

Dos de ellos tomaron la pa-
labra. El primero fue Hernan-
do Calleja, hermano del pe-
riodista José María Calleja, 
fallecido por el virus, que re-
cordó a todas las víctimas de 
la pandemia y citó los nom-
bres de personas conocidas 
fallecidas a consecuencia del 
Covid-19 pero también de 
ciudadanos anónimos que 
han perdido la vida durante 
los últimos meses; Calleja rei-
vindicó la necesidad de no ol-
vidar a ninguno de los falleci-
dos porque “la memoria es un 
deber” y, a su juicio, “el mejor 
homenaje” que se les puede 
hacer. 

También participó en el ac-
to, con un discurso, la enfer-
mera Aroa López, superviso-
ra del servicio de urgencias 
del hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona. López recordó los 
duros momentos vividos por 
lo sanitarios –“detrás de los 
EPI no había héroes, éramos 
personas”–y agradeció los 
aplausos de las ocho de la tar-
de, aunque pidió que no se ol-
vide lo vivido y se sigan respe-
tando las recomendaciones 
sanitarias, como el uso de la 
mascarilla. “Piensen en los 
que fallecieron y también en 
los profesionales sanitarios, 
que su esfuerzo nunca sea en 
vano”, reclamó. Además, se 
dirigió a los poderes públicos 
para pedirles que defiendan 
“la sanidad de todos” porque 
considera que “no hay mejor 
homenaje que velar” por la 
salud de sus profesionales y 
garantizar la “dignidad” de 
sus trabajos.  

El acto finalizó con una gra-
bación en la que el actor José 
Sacristán recitaba el poema 
Silencio, de Octavio Paz y un 
minuto de silencio.

Ef
e

El Rey Felipe VI, durante su discurso en el Patio de la Armería del Palacio Real, donde se celebró el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de coronavirus.
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Corinna Larsen remitió una carta 
«privada y confidencial» al jefe de 
la Casa del Rey el 5 de marzo de 
2019 en la que revelaba que Don 
Juan Carlos le «exigió» en 2014 
que le devolviera los 65 millones 
de euros que le había transferido 
desde Suiza dos años antes. Quien 
fuera amiga íntima del Rey Eméri-
to, aseguró en este documento, al 
que ha tenido acceso en exclusiva 
EL MUNDO, que «se negó para 
evitar una posible acusación por 
delitos financieros» siguiendo las 
indicaciones de su abogado en el 
país helvético y que el Monarca 
reaccionó furioso. Según el relato 
de Corinna, el Monarca la «acusó 
falsamente de haberle robado sus 
bienes» y desató una «campaña de 
difamación contra ella» en colabo-
ración con el CNI que estuvo 
acompañada de un asalto a su do-
micilio para robarle documenta-
ción comprometedora.

El juez envía al 
banquillo a toda 
la familia Pujol 
y le acusa de 
«organización 
criminal»

Corinna afirma que Juan Carlos I 
le reclamó el dinero el año que abdicó

�  Somos fácilmente engañados por aquellos a quienes amamos (Molière) �

Comunicó en marzo de 2019 que el 
anterior Monarca le exigió «en 2014» 
el reintegro de los 65 millones saudíes 

POR ESTEBAN URREIZTIETA Y ÁNGELA MARTIALAY / PÁGINAS 4 Y 5

Según su relato, se negó para evitar 
cometer un delito y Don Juan Carlos 
la acusó de «robarle sus bienes»

El despacho de abogados londinense Kobre&Kim 
envió la carta en nombre de su clienta el 5 de marzo 
de 2019 a Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey.

UNA CARTA PRIVADA 
Y CONFIDENCIAL DE 
PARTE DE CORINNA  

Los datos diarios de Sanidad 
sólo reflejan una cuarta 
parte de los contagios reales

Felipe VI despidió ayer en el Palacio Real de Madrid a las miles de vícti-
mas del coronavirus que no pudieron recibir «el respeto y la solemnidad» 
en los días más funestos de la pandemia. FOTO: JUANJO MARTÍN / POOL  PÁGINA 6

UNIDAD EN EL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

EL MUNDO REVELA EN EXCLUSIVA LA CARTA SECRETA QUE ENVIÓ LA AMIGA DEL EMÉRITO A LA CASA DEL REY

POR MANUEL MARRACO / PÁGINA 12

EL CULTURAL 
Los mejores títulos 
para el Día del Libro Acusan a Rusia de ‘hackear’ la vacuna PÁG. 22

Simón ha ocultado que estamos en transmisión 
comunitaria desde el 20 de junio POR PILAR PÉREZ / PÁG. 16

(1)Oferta no acumulable válida en las tiendas participantes del 25 de junio hasta el 31 de agosto de 2020. Ver condiciones
en la tienda. Encuentra toda la información sobre la oferta en tu distribuidor Stressless® participante en stressless.com.
CifB62746797 *Es hora de Stressless®

Visita nuestra pagina web stressless.com y encuentra el distribuidor más cercano

REAL MADRID, 
CAMPEÓN DE 
LA LIGA MÁS 
EXTRAÑA 
POR ORFEO SUÁREZ PÁGINAS 36 A 41
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ESPAÑA  i

MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 
España está de duelo desde hace 
muchos meses por los miles y mi-
les de muertos que ha dejado la 
pandemia por el coronavirus y 
ayer lo mostró ante el mundo en 
una ceremonia civil de Estado, 
que cerró el Rey Felipe VI con un 
discurso que forma parte ya de la 
memoria de este país.  

El Rey, en nombre de todos, les 
despidió «con todo el respeto y la 

solemnidad del Estado», que no se 
les pudo dar en los días aciagos en 
los que murieron solos, sin la com-
pañía de sus familiares, privados 
incluso de sus lágrimas en los ta-
natorios. Las familias, aseguró el 
Monarca, «no están solas en su do-
lor, es un dolor que compartimos, 
su duelo es el nuestro, que hoy se 
hace presente ante todos los espa-
ñoles». «Un dolor y un duelo en el 
que todos nos reconocemos, uni-

dos en los mismos principios uni-
versales de humanidad y solidari-
dad», dijo en su intervención. 

«No los olvidaremos nunca», 
subrayó, aunque «este acto no 
puede reparar el dolor de muchas 
familias» ni «atenuar su tristeza», 
sí puede «hacer justicia a su vida, 
a su contribución a nuestra socie-
dad, a su memoria». 

Porque esta crisis, destacó, «nos 
ha puesto a prueba como país y 

como sociedad» pero también 
«nos ha permitido comprobar el 
esfuerzo y el trabajo de servicio al 
bien común de miles de ciudada-
nos» , defendió Felipe VI en la in-
tervención que puso fin a un acto 
muy intenso, triste y emocional, 
que también sirvió para reconocer 
conductas excepcionales, de los 
médicos, sanitarios y profesiona-
les de los sectores esenciales que 
han luchado contra el virus y han 

mantenido el país en marcha. 
A pesar de la tristeza, esa España 

también estaba presente ayer por la 
mañana en la plaza de la Armería 
del Palacio Real, a través de la pre-
sencia de muchas personas anóni-
mas que han estado todos estos me-
ses en primera línea, de las palabras 
de una enfermera catalana que tra-
baja en el hospital de Vall d’Hebron 
de Barcelona y de la intervención de 
Felipe VI. «Creo también que es el 
momento de sentirnos orgullosos 
por la responsabilidad de la que ha 
dado muestra el conjunto del pue-
blo español en este tiempo tan du-
ro y difícil», dijo el Rey.  

«Ha sido difícil, muy difícil», ad-
mitió, y, sin embargo, «nuestra so-
ciedad ha dado en estos meses una 
lección de inmenso valor». Pasa-
rán los años y lo «recordaremos» 
pero «tenemos una deuda moral y 
un deber cívico». «Pongamos jun-
tos, unidos, toda nuestra voluntad, 

El Rey demanda «entendimiento»  
y «respeto» para superar la crisis 
La plaza de la Armería del Palacio Real acogió la primera ceremonia civil de Estado en 
memoria de los más de 28.400 españoles que han fallecido a consecuencia del coronavirus

Felipe VI, durante su intervención en el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia y a los colectivos que le han hecho frente celebrado ayer en el patio de la Armería del Palacio Real. DARIO PIGNATELLI / UE
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nuestra capacidad, nuestro saber, 
nuestro esfuerzo y empeño para 
poder mirar al futuro con confian-
za y con esperanza. Y hagámoslo 
con respeto y entendimiento». 

Este es el mensaje que lanzó 
ayer Felipe VI a un país que honra-
ba en una ceremonia laica a todos 

aquellos a los que el virus se ha 
llevado antes de tiempo, y que ha 
vivido esta crisis sanitaria, que 
ahora ya deviene en económica y 
social, inmerso en un profundo 
ruido y desencuentro político. Más 
de 28.400 muertos por una enfer-
medad, de la que hace unos meses 
apenas conocíamos nada, que ha 
destrozado familias, ha paralizado 
el país entero y que sigue presente 
todavía en nuestras vidas. 

El acto reunió a las principales 
autoridades europeas y a todos los 
actores políticos nacionales, a ex-
cepción de Vox, ERC, Bildu, BNG 
y CUP, que declinaron asistir. To-
dos los ex presidentes, menos Fe-
lipe González, que no pudo acudir.  

Juntos en una ceremonia «de  
unidad», que otorgó un papel pro-
tagonista a la sociedad civil y al 
Rey como jefe del Estado. Un acto 
de homenaje, de recogimiento, por 
la pena de todos estos muertos   
pero también de reconocimiento a 
los miles de profesionales, de mu-
chos sectores básicoss, que han lu-
chado contra el virus y han mante-
nido a España en marcha. 

Dos personas les representaron 
ayer por mañana. El hermano del 
periodista José María Calleja, muy 
querido por la profesión, fallecido 
por coronavirus, y una enfermera 
catalana, jefa de Urgencias, Aroa 
López, de Barcelona. Ellos pusie-
ron voz al dolor y a la dedicación.  
Hernando Calleja transmitió a los 
españoles que «la memoria es un 
deber» y que «no vamos a olvidar 
a ninguno de los que perdieron la 
vida en este momento doloroso de 
la historia». Y Aroa López, en 
nombre de todo el personal sani-
tario, pidió que «no olvidemos la 
lección aprendida» y que «defen-
damos la sanidad de todos». «He-
mos dado todo lo que teníamos, 
hemos trabajado al límite de nues-
tras fuerzas». 

Escucharles, con un nudo en la 
garganta, supuso revivir aquellos 
días. «Hemos tenido que tragarnos 
las lágrimas cuando alguien nos 
decía, no me dejes morir solo». 

En torno a un pebetero, mien-
tras la Orquesta y Coro de RTVE 
interpretaba La canción del espíri-
tu de Brahms y el Adagio para 
cuerdas de Barber, los asistentes 
al acto han realizado una ofrenda 
floral. El Rey junto a la Princesa 
Leonor, Calleja y López, fueron los 
primeros en depositar una rosa 
blanca y después, uno a uno, las 
distintas autoridades junto a per-
sonas anónimas. 

Para cerrar el homenaje, el ac-
tor José Sacristán en una graba-
ción previa leyó el poema Silencio 
de Octavio Paz, que dio pie a un 
minuto de silencio. 

Hacía tiempo que en España no 
se veían imágenes así. Todos uni-
dos en un homenaje a las víctimas 
vacío de ruido. Y las palabras del 
Rey sobre el futuro: «La responsa-
bilidad, la fuerza moral, la deter-
minación frente a la adversidad y 
el espíritu de superación del pue-
blo español nos muestran el cami-
no a seguir para afrontar y vencer 
las dificultades. Las superaremos».

MADRID 
Líderes políticos nacionales e inter-
nacionales acudieron ayer a respal-
dar a las víctimas de la Covid-19 en 
el homenaje celebrado en la Plaza de 
la Armería del Palacio Real de Ma-
drid, mostrando una atípica unidad 
ante la crisis que atraviesa España. 

ePABLO CASADO : «DÍA DE ESTAR UNI-
DOS». El líder del PP manifestó que 
ayer era «un día de estar unidos» 
en torno a las víctimas de la Covid-
19. Igualmente, puso en valor la la-
bor de «los héroes anónimos» que 
se mantuvieron trabajando en el 
peor momento de la pandemia, de 
médicos a transportistas, pasando 
por profesores, pe-
riodistas o agricul-
tores. No obstante, 
Casado no quiso 
olvidar que todavía 
«no sabemos el nú-
mero real de vícti-
mas» y reclamó 
que se ajusten las 
cifras oficiales con 
las de otros orga-
nismos públicos 
como el INE, bas-
tante superiores. 

eQUIM TORRA: «MI 
DEBER ES ESTAR 
AQUÍ». El presidente 
de la Generalitat, 
que no suele parti-
cipar en actos orga-
nizados por el Esta-
do, explicó que esta 
vez entendió que su 
«deber como presi-
dente era estar 
aquí». Torra agra-
deció al Gobierno 
haber organizado 
el homenaje de 
ayer, que en su opi-
nión ha permitido 
despedirse de «tan-
ta gente de la que 
no nos pudimos 
despedir», porque 
«se nos robó el 
adiós final». El jefe 
del Gobierno cata-
lán expresó sus 
condolencias a todas las familias de 
toda España que han perdido a se-
res queridos durante la pandemia. 

eCARMEN CALVO: «ÉSTA ERA LA IMA-
GEN QUE MERECÍA ESPAÑA». La vice-
presidenta del Gobierno destacó 
también el hecho de «estar unidos 
en esta situación muy dolorosa». 
«Ésta era la imagen que merecía 
España», indicó tras el homenaje 
de Estado a las víctimas de la pan-
demia. Calvo resumió la ceremonia 
con la palabra «gratitud». El objeti-
vo, explicó, era «despedirlos con 
dignidad y unidad». A su juicio, la 
imagen «más emocionante es la de 

todos juntos, todos los poderes 
constitucionales del Estado». En 
nombre del Gobierno, agradeció el 
acompañamiento de todas las au-
toridades europeas y su «deferen-
cia» con España.  

eINÉS ARRIMADAS: «QUE NADA CAIGA 
EN EL OLVIDO». La líder de Ciudada-
nos volvió a aparecer en público pa-
ra participar en el homenaje. Consi-
deró que el homenaje de Estado era 
algo «absolutamente necesario» pa-
ra que «nada caiga en el olvido», y 
reclamó que la pandemia sirva de 
«aprendizaje colectivo». «Hoy es un 
día de dolor y de acompañamien-
to», dijo. Y también, añadió, de re-

cordar a todas aquellas víctimas que 
no han sido contabilizadas en las 
estadísticas oficiales y que no deben 
ser olvidadas. Para esto, explicó, de-
bía servir el acto de ayer. 

eURSULA VON DER LEYEN: «EUROPA 
ESTÁ DE LUTO CON VOSOTROS». La 

presidenta de la Comisión Europea 
fue la principal representante de la 
UE presente en el acto. «Mi corazón 
está con las víctimas del virus y sus 
seres queridos. Para los que habéis 
perdido a vuestros padres, abuelos, 
hijos, parejas y amigos: Europa es-
tá de luto con vosotros. Para los que 
lucháis contra el virus: estáis en 
nuestros pensamientos», dijo Von 
der Leyen en un mensaje difundido 
en las redes sociales. «Comparto el 
duelo con los españoles que tanto 
han sufrido. Es un privilegio y un 
honor presentar mis condolencias a 
las víctimas españolas».  

eVOX: «ES UN INSULTO A LOS FALLECI-
DOS». Tercera fuer-
za política de Espa-
ña, fue el principal 
partido en negarse 
a asistir al home-
naje y, de hecho, 
uno de los pocos 
en ausentarse. La 
explicación que dio 
el partido es que se 
trataba de «una ce-
remonia exculpato-
ria de un Gobierno 
que priorizó su 
agenda ideológica 
antes que la vida 
de los españoles y 
que esconde a mi-
les de víctimas». 
Para el partido, el 
acto de ayer «es un 
insulto a los falleci-
dos y a sus familia-
res y en general a 
todos los españo-
les». Además, con-
sidera que «el Go-
bierno ha usurpa-
do las funciones de 
la Corona, que es 
quien tenía que ha-
ber organizado y 
convocado un fu-
neral de Estado». 

eERC : «USAN A LAS 
VÍCTIMAS PARA 
BLANQUEAR LA CO-
RONA». El partido 
republicano, socio 

del Gobierno de Pedro Sánchez y 
parte del Ejecutivo autonómico ca-
talán, fue la otra gran fuerza políti-
ca que no acudió al homenaje. En 
su caso, porque después de «todo lo 
que ha pasado estos últimos meses» 
en la Casa del Rey, y no sólo la co-
rrupción, «nos vuelve a demostrar 
que lo que están haciendo es utili-
zar a las víctimas para blanquearse 
y dar una buena imagen», según ex-
plicaron a la agencia Servimedia. 
Los partidos independentistas de 
EH Bildu, también socio del Gobier-
no de Pedro Sánchez, y la CUP ca-
talana completaron el cuadro de 
fuerzas que no acudieron al acto.

Los partidos se unen en torno a las 
víctimas con ausencia de Vox y ERC 
Casado y Arrimadas piden recordar también a los fallecidos no contabilizados

El Gobierno celebra 
que el homenaje era 
«la imagen que 
merecía España»

Los ministros del Gobierno, llegando ayer juntos al homenaje. POOL

Fue un acto muy 
emotivo al que sólo 
faltaron Vox, ERC, 
BNG, la CUP y Bildu 

Aroa López en nombre 
de los sanitarios: 
«Hemos dado todo 
lo que teníamos» 
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ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS 

MADRID 

L
a tregua apenas duró tres 
cuartos de hora, pero du-

rante ese tiempo España 

transmitió una imagen de 

unidad, insólita en los últi-

mos tiempos. El recuerdo 

a las decenas de miles de muertos que 

ha dejado el Covid-19 consiguió unir en 

el patio de la Armería del Palacio Real 

a las altas autoridades del Estado, el 

Gobierno en pleno, los presidentes de 

las 17 comunidades autónomas –Torra 

y Urkullu incluidos–, al líder de la opo-

sición, Pablo Casado, y a los represen-

tantes de los partidos políticos, excep-

to Vox, Bildu, ERC, BNG y Cup, que se 

autoexcluyeron. También estaban los 

expresidentes del Gobierno José Ma-

ría Aznar, José Luis Rodríguez Zapate-

ro y Mariano Rajoy (Felipe González 

se excusó).  Todos ellos acudieron ayer 

al homenaje civil que presidió la Fami-

lia Real y en el que el Rey llamó a pre-

servar la convivencia y reclamó «respe-
to y entendimiento» para afrontar las 

dificultades. 

Seis años sin un acto similar 
La última vez que España ofreció una 

imagen de unidad semejante fue hace 

más de seis años, durante la proclama-

ción del Rey, en 2014. Desde entonces, 

la refriega política ha ido subiendo de 

tono y los líderes solo aparcaron sus 

diferencias ayer para llorar juntos a los 

muertos de la mayor tragedia de la de-

mocracia. La situación es tan tensa que 

hasta la cifra de fallecidos –28.400, se-

gún el Gobierno, y 47.000, según el Ins-

tituto Nacional de Estadística– es mo-

tivo de enfrentamiento. 

El homenaje de ayer consistió en un 

breve acto de Estado civil, convocado 

por el Gobierno diez días después del 

funeral organizado por la Conferen-

cia Episcopal en la catedral de La Al-

mudena. Ambas ceremonias fueron 

presididas por los Reyes, la Princesa 

de Asturias y la Infanta Sofía. 

Las ausencias en ambos actos tam-

bién fueron recíprocas: Pedro Sánchez 

y Pablo Iglesias no asistieron a la misa 

y enviaron a la vicepresidenta, Car-

men Calvo, en represen-

tación del Gobierno. Y 

ayer el presidente de la 
Conferencia Episcopal, 

cardenal Omella, tampo-

co asistió al acto civil y 

envió al secretario gene-

ral, Luis Argüello, y al ar-

zobispo de Madrid, car-

denal Osoro. 

Las Reyes llegaron al 

Palacio minutos antes del inicio de la 

ceremonia para saludar a las autori-

dades invitadas y, en ese momento, se 

izó el guión carmesí de Don Felipe en 

la fachada del edificio. El presidente 

del Gobierno volvió a situarse junto a 

la Familia Real, como hizo en su pri-

mera Fiesta Nacional, y avanzó con 

ella durante el saludo como si fuera 

un miembro más, motivo por el que 

recibió críticas en las redes sociales. 

Ante la imposibilidad de estrechar 

la mano, los invitados españoles –To-

rra, incluido– saludaron con la cabe-

za al Rey, y los representantes inter-

nacionales (Comisión Europea, Con-

sejo Europeo, OTAN, OMS y OMT), que 

iban de luto, se llevaron la mano al pe-

cho y se inclinaron hacia delante. 

La ceremonia empezó con el Him-

no Nacional, que interpretó la Orques-

ta de RTVE cuando acce-

dió la Familia Real. En el 

patio de la Armería ya se 
encontraban los alrede-

dor de 400 invitados, sen-

tados en blancas sillas de 

plástico, colocadas en cír-

culo alrededor de un pe-

betero que empezó a ar-

der en recuerdo de los fa-

llecidos. 

Entre los invitados, familiares de 

fallecidos, enfermos recuperados –cada 

comunidad autónoma envió a cuatro–, 

profesionales que lucharon contra la 

pandemia y empresas que ayudaron 

a combatirla. También, representan-

tes de las distintas confesiones reli-

giosas.  

En la ceremonia solo hubo tres in-

tervenciones, y el primero que tomó 

la palabra fue el hermano del perio-

El recuerdo a los muertos impone una 
efímera tregua en la refriega política 

 El Rey llama a preservar la 
convivencia y pide «respeto y 
entendimiento» en el homenaje civil a 
las víctimas del Covid-19 

Homenaje a las víctimas del Covid y reconocimiento a la sociedad, presidido ayer por los Reyes y sus hijas en el patio de la Armería del Palacio Real

Acto civil 

La ceremonia de 
ayer en el patio de 
la Armería fue el 

primer acto de 
Estado civil de la 

democracia
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dista José María Calleja, fallecido por 

Covid. «Creo que mi dolor se parece al 

dolor de todos y cada uno de los fami-

liares de las víctimas», afirmó Hernan-

do Fernández Calleja . «No vamos a ol-

vidar a ninguno de los que perdieron 

la vida en este doloroso momento de 

nuestra historia». «Hoy, simbólica-

mente, nos despedimos de madres, pa-

dres, hijos, hermanos, amigos. Toma-

mos sus manos, acariciamos sus me-

jillas, besamos su frente, 

registramos en el cora-

zón su mirada. Descan-

sen en paz y queden en 

la memoria de todos, en 

la memoria de España». 

Después, una enferme-

ra del Hospital Valle de 
Hebrón, de Barcelona, 

Aroa López, relató la dura 

experiencia de los profe-

sionales que ayudaron a 

combatir la pandemia: 

«Ojalá nada de esto hu-

biera ocurrido», manifes-

tó. «Hemos dado todo lo 

que teníamos», añadió 

antes de recordar que 

«muchos compañeros tu-

vieron que dar su propia 

vida» para salvar otras. 

«Hemos sido mensajeros del últi-

mo adiós para personas mayores que 

morían solas, escuchando la voz de 

sus hijos a través de un teléfono. He-

mos hecho videollamadas, hemos dado 

la mano, y nos hemos tenido que tra-

gar las lágrimas cuando alguien nos 

decía: “No me dejes morir solo”», re-

lató la enfermera, quien agradeció 

«aquellos aplausos que nos dedicaba 

la ciudadanía». 

La ceremonia siguió con una ofren-

da, que abrieron el Rey y la Princesa 

de Asturias, al depositar dos rosas blan-

cas junto al pebetero y les siguieron el 

resto de invitados, autoridades y re-

presentantes de la sociedad civil. 

Fue entonces cuando el Rey tomó 

la palabra y recordó que «hemos con-

traído una obligación 

moral y un deber cívico». 

La obligación moral de 

«reconocer, respetar y re-

cordar siempre la digni-

dad de los fallecidos y es-

pecialmente el espíritu 

de esa generación admi-
rable de españoles (en re-

ferencia a los mayores)». 

Y el deber cívico de «pre-

servar e impulsar los me-

jores valores que funda-

mentan nuestra convi-

vencia».  
Además, pidió «respe-

to y entendimiento» para 

afrontar el futuro. Don Fe-

lipe también dijo que «este 

acto no puede reparar el 

dolor de muchas familias» que no pu-

dieron despedir a sus seres queridos, 

pero aseguró que «no están solos en su 

dolor; es un dolor que compartimos». 

Tras el discurso del Rey, el actor José 

Sacristán leyó el poema «Silencio» de 

Octavio Paz, se guardó un minuto de 

silencio y finalizó la primera ceremo-

nia de Estado civil de la democracia.

MAYA BALANYÀ

GREGORIA CARO MADRID 

Al término del homenaje a las vícti-

mas del Covid-19, los dirigentes del 

Partido Popular hicieron una defen-

sa cerrada de la Monarquía. Decla-

raciones que llegan después de que 

algunos grupos parlamentarios ha-

yan cuestionado la inviolabilidad del 

Jefe del Estado y de que el Gobierno 

acentuase la presión sobre el Rey 

para que adopte nuevas medidas 

contra Don Juan Carlos. 
El presidente del Partido Popu-

lar, Pablo Casado, fue breve, pero ex-

presó con claridad su defensa de la 

Monarquía: «Creo que es una insti-

tución esencial, que es el símbolo de 

la continuidad histórica de España». 

Prosiguió además con una puya al 

Ejecutivo, en relación a las últimas 

intervenciones del vicepresidente, 

Pablo Iglesias, y de la ministra por-

tavoz, María Jesús Montero: «Desde 

el PP defendemos a la Jefatura del 

Estado y a Su Majestad el Rey fren-

te a los ataques de algunos minis-

tros del propio Gobierno». 

Unos minutos antes, la vicepresi-

denta Carmen Calvo consideró «ló-

gico» el debate sobre Don Juan Car-

los, porque dice que una parte de la 

ciudadanía está «preocupada» por 

las informaciones. Calvo valoró que 

la Casa del Rey tendrá que «tomar 

también sus decisiones» sobre este 

asunto que, en todo caso, «afecta a 

un tiempo que no es el tiempo del 

Rey Felipe». Una disociación que La 

Moncloa defiende y en la que abun-

dó: «El Gobierno distingue claramen-

te lo que son asuntos que afectan  al 

exjefe del Estado, al Rey emérito [sic], 
de la impecable labor que hace Feli-

pe VI».  

Por su parte, el presidente de la 

Xunta de Galicia, Alberto Núñez Fei-

jóo, acusó al Gobierno de utilizar la 

investigación al Rey Don Juan Car-

los para «desviar» la atención de 

otros problemas que afectan al Eje-

cutivo. 

El alcalde de Madrid, José Luis 

Martínez-Almeida, dijo que «la Casa 

Real tiene un papel impecable en es-

tos momentos» y que «no es el mo-

mento de este debate». También la 

presidenta de la Comunidad de Ma-

drid, Isabel Díaz Ayuso, señaló que 

«la Monarquía no es un problema en 

este momento».

«Defendemos al Rey frente a los 
ataques de algunos ministros» 

PARTIDO POPULAR

El familiar 

«No vamos a 
olvidar a ninguno 

de los que 
perdieron la vida 
en este doloroso 

momento»

La enfermera 

«Nos hemos tenido 
que tragar las 

lágrimas cuando 
alguien nos decía: 

“No me dejes 
morir solo”»
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Des del juliol del 1713 fins al setem-
bre del 1714, Barcelona va aguantar 
el setge borbònic. Els soldats de Fe-
lip V impedien l’entrada de queviures i 
la població barcelonina passava fam. 
Dins les muralles hi havia unes 5.500 
persones de tota mena d’oficis lluitant 
a la Coronela. Les restes dels carrers i 
els edificis on es barrejaven grans se-
nyors, famílies humils i mariners que 
entraven i sortien de les cases de joc, al 
Born d’abans del 1714, són ben visibles 
al Born Centre de Cultura i Memòria.  

La ruta pot començar pel jaciment, 
perquè el seu subsol amaga molts més 
capítols que van emergint amb les di-
ferents excavacions arqueològiques. Es 
poden veure aquells objectes que els 
seus habitants no es van poder endur el 
1716 i el 1717, o algunes de les bombes 
que hi van caure. Una bona manera 
també de conèixer com vivien els barce-
lonins del segle XVIII és a través de les 
400 històries reals que relata Albert 
Garcia Espuche a Una societat assetja-
da: Barcelona 1713-1714 (Empúries).  

La ruta, però, té molts altres escena-
ris com el castell de Cardona, que va 
aconseguir rebutjar l’atac borbònic l’oc-
tubre del 1713 i que va capitular el 18 de 
setembre del 1714, després de la caiguda 
de Barcelona. A més, és una de les for-
taleses medievals més importants de 
Catalunya: va ser la residència dels Car-
dona des del segle XI fins al XV. Dalt d’un 
turó, el castell mira el seu entorn de ma-
nera tan imponent que Orson Welles el 
va escollir com un dels escenaris de 
Campanades a mitjanit.  

La universitat borbònica  
Després de la derrota del 1714, Felip V 
va ordenar tancar totes les universitats 
catalanes i crear una única universitat 

Catalunya contra 
Felip V: els deu 
escenaris de la 
guerra 
Borbònics i austriacistes es van enfrontar als 
carrers, als castells i a camp obert  

TEXT SÍLVIA MARIMON MOLAS  

Ruta del 1714 

Descobrir  
el Born 
abans de ser 
arrasat 
(virtualment)

Amb un dispositiu a la mà i gràcies a la geolocalització es pot recórrer una Barcelona 
que ja només pot existir virtualment: els carrerons estrets del 1700; la muralla de la 
ciutat medieval; el Palau de Mar, on va viure Carles d’Àustria; el portal de Mar i la 
impressionant rampa que s’hi va construir al segle XVIII; el campanar de Santa Clara; la 
Casa de la Bolla, on es recaptaven els impostos; una peixateria sorprenent, o els molins 
que hi havia a l’actual Parc de la Ciutadella. Tot plegat és possible amb l’aplicació Born 
3D (Barcelona, 1700: del jaciment al barri de la Ribera). L’aplicació obre també una 
finestra a totes les troballes que s’han fet al Born en les excavacions arqueològiques. 

...i demà, ruta per la via verda 
de la Terra Alta

RUTA  

15

d’origen reial, allunyada de Barcelona 
i de possibles rebrots revolucionaris: la 
Universitat de Cervera, una de les obres 
més monumentals de l’arquitectura ci-
vil catalana de tot el segle XVII. Molt a 
prop, a Lleida, hi ha el castell de la Suda, 
un palau fortificat construït sobre una 
antiga fortalesa andalusina. L’any 1707 
Lleida va haver de suportar dos mesos 
de constants atacs per part de les tropes 
de Felip V. Durant aquell setge, el turó 
de la Seu Vella va ser el focus de la resis-
tència catalana, fins a la seva capitula-
ció l’11 de novembre. Després va tenir 
moltes vides: va ser utilitzada com a 

hospital durant la guerra, els Borbons 
van convertir-la en presó i posterior-
ment en quarter militar, l’any 1749. Si 
us hi animeu, podeu pujar els dos-cents 
trenta-vuit esglaons del campanar de la 
Seu Vella, des d’on tindreu una vista pa-
noràmica de tota la ciutat.  

A Moià es pot visitar la casa-museu 
dedicada a Rafael Casanova, conseller 
en cap de la ciutat de Barcelona i mà-
xima autoritat militar i política de Ca-
talunya durant tot el setge. La seva fi-
gura és tot un símbol. Al peu de la seva 
estàtua, a Barcelona, on cada Onze de 
Setembre entitats i partits fan les seves 

ofrenes, es pot llegir: “Aquí va caure el 
conseller en cap Rafael Casanova de-
fensant les llibertats de Catalunya. 11 
de setembre del 1714”. Casanova va 
caure ferit durant els combats i aquest 
és l’origen de la imatge icònica que ha 
arribat fins a l’actualitat, amb Casano-
va sostenint el penó de Santa Eulàlia. 
Tanmateix, va sobreviure a la guerra i 
poc temps després va poder tornar a 
exercir d’advocat. A Sant Boi de Llobre-
gat es pot visitar Can Barraquer, la ca-
sa on va viure, i que en els seus orígens 
havia sigut una barberia-farmàcia.  

El tràgic final de Moragues 
A Prats de Rei hi ha la Torre de la Man-
resana, que ja al segle IX era una torre 
de guaita. Va ser el camp base escollit 
pel mariscal Starhemberg per plantar 
cara a les tropes borbòniques del duc de 
Vendôme, a finals del 1711. Molt més al 
nord, a la Seu d’Urgell, es pot visitar 
Castellciutat, el castell des d’on el gene-
ral Josep Moragues va barrar el pas a les 
tropes franceses, aliades dels Borbons, 
a Catalunya. Moragues tindria un mal 
final: van penjar el seu cap dins una gà-
bia i el van mantenir a la vista pública 
durant més de dotze anys.  

A Talamanca va tenir lloc una de les 
últimes batalles de la Guerra de Succes-
sió, el 1714. Al seu castell hi ha un cen-
tre d’interpretació que explica, amb 
materials audiovisuals i interactius, 
com va ser la primera batalla del segle 
XVIII que ha estat excavada de mane-
ra científica. La ruta pot acabar al lloc 
on va començar tot: a l’ermita de Sant 
Sebastià, a Santa Eulàlia de Riuprimer, 
on el 17 de maig del 1705 es va signar 
el Pacte dels Vigatans, que donava su-
port explícit a la causa austriacista en 
contra de Felip V. ◆ 

PASSEIG
DEL BORN

PLA DE
PALAU

SANTA MARIA
DEL MAR

A l’esquerra, imatge del jaciment del 
Born CCM, a Barcelona. MARC ROVIRA 

A sota, una panoràmica del castell de 
Cardona. CRISTINA CALDERER 
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a paraula filantropia no està de moda. 
L’associem a temps pretèrits, a perso-
natges com Rossend Arús, escriptor, 
dramaturg, maçó –volia ser recordat 
per la seva pertinença a la maçoneria i 
pel paper destacat que va tenir-hi–, lliu-
repensador, catalanista... Va forjar una 
bona amistat amb Valentí Almirall. Al 

testament, Arús va designar Almirall i Antoni 
Farnés hereus de confiança, una fórmula jurídica 
habitual en el dret català que implicava que gestio-
nessin el seu patrimoni tal com els havia dit. Els va 
demanar especialment que dediquessin la seva for-
tuna a fer una biblioteca pública, a partir del seu 
fons, d’uns 4.000 volums.    

Si aneu a Puigcerdà o a altres pobles del voltant 
des del túnel del Cadí veureu, a Das, a tocar de la car-
retera, un singular edifici amb un campanar amb 
rellotge. És la seu de les escoles municipals i 
l’Ajuntament, que va promoure Rossend Arús. 
Quan va ser construït, el campanar era més alt que 

el de l’església del poble (Arús, agnòstic, 
denunciava els capellans falsos i intole-

rants); després de la guerra, van 
refer el de l’església, que va guanyar 
la competició d’estar més a prop 
del cel. Arús també va fer construir 

un edifici per a l’Ajuntament i l’esco-
la municipal a l’Hospitalet de 
Llobregat. Das era el poble de la seva 
mare, i l’Hospitalet, el del pare. 

Educació per a tothom i ajuda als més 
febles van ser algunes de les grans divises 

d’Arús. No és estrany, doncs, que partici-
pés en la revitalització dels Carnestoltes de 

podia venir a estudiar música. Alguns dels que esta-
ven consultant llibres es queixaven... Em sembla 
que ara es queixarien molt més (les coses han canvi-
at en aquest sentit, penso). En aquesta sala em fixo 
en una frase escrita en un dels armaris de la biblio-
teca particular del mateix Rossend Arús, que resu-
meix el seu pensament: “Com més il·lustració té un 
poble, més lluny es troba de l’absolutisme”. 

 “La biblioteca estava pensada per a la «il·lustra-
ció» dels obrers, amb horaris perquè poguessin 
venir després de treballar a les fàbriques; hi podien 
trobar, per exemple, llibres de com muntar les 
màquines”, remarca en Pere Gabriel. “¿I durant la 
Guerra Civil va continuar oberta?”, li pregunto. “Sí. 
Només tancava si sonava la sirena d’alarma”, 
m’explica en Pere quan entrem a la sala de lectura. 
El 1939 el bibliotecari es va posar malalt i poc des-
prés va morir. Aleshores es va decidir tancar la bibli-
oteca. Durant el franquisme, un centre “maçó, cata-
lanista i roig” era l’infern, esclar. Va estar tancat fins 
al 1967. “Quants llibres hi ha?”, pregunto a la 
Maribel. “Doncs el nombre exacte no el sabem. 
Tenim uns 80.000 volums. Encara no estan tots 
catalogats informàticament. Ens falta personal”. Fa 
una pausa i afegeix: “Abans érem vuit persones... i 
ara som tres”.  

 “On són els llibres de maçoneria?”. “Una mica 
per tot arreu. Els llibres no estan ordenats per matè-
ries, sinó més aviat per alçades. Així n’hi caben més. 
Els busquem per la signatura topogràfica”. 
Aleshores obre un armari i agafa un llibre que fa 
prop d’un metre d’alçada. És tot un tresor, la 
Description de l’Égypte, imprès per ordre de Napoleó 
Bonaparte. “Aquesta biblioteca està associada als lli-
bres sobre maçoneria però n’hi ha de moltes temàti-

BARCELONA

ROSSEND ARÚS
1 8 4 4 - 1 8 9 1

BIBLIOTECA ARÚS 

Barcelona, els beneficis dels quals es destinaven als 
més necessitats. “El jove Arús s’implicà a fons en la 
Societat del Born, que organitzava festes de 
Carnestoltes; l’entitat era impulsada per l’esparde-
nyer Sebastià Junyent i comptava amb la participa-
ció de Josep Anselm Clavé, entre d’altres”, m’expli-
ca Pere Gabriel, historiador, que està preparant la 
biografia de Rossend Arús i m’acompanya en la visi-
ta a la biblioteca Arús. “A les dècades centrals del 
segle XIX les crisis econòmiques, la precarietat 
laboral i els nombrosos accidents i epidèmies posa-
ven sovint contra les cordes la subsistència dels 
obrers, fins i tot els d’ofici i més ben formats. Entre 
l’estat liberal i burgès i la desgràcia popular només 
hi havia la caritat. I si fallava, el desordre i la violèn-
cia als carrers podien arribar a nivells perillosos per 
als sectors benestants”, subratlla Gabriel. 

“Pere Arús, pare d’en Rossend, havia muntat un 
magatzem d’importació de productes químics per a 
la indústria del tèxtil i el tint (un magatzem de dro-
gues, se’n deia llavors). Pere Arús va saber invertir-
ne bé els guanys”, remarca Gabriel. Quan va morir el 
seu pare, en Rossend no tenia gaires ganes d’encar-
regar-se del negoci familiar. Va convèncer l’empleat 
de confiança del pare perquè continués gestionant 
l’empresa, ara com a soci. 

Rossend Arús, fill únic –tenia dos germans que 
van morir de petits–, va heretar una fortuna que li va 
permetre continuar cultivant el teatre, iniciatives 
catalanistes i francmaçòniques... i la filantropia. 

“Rossend Arús vivia aquí?”, pregunto a la 
Maribel Giner, directora d’aquest magnífic temple 
de coneixement i de tolerància, que també m’acom-
panya. “Sí, sí”, em respon quan som a la sala de 
música, on hi ha un piano i un harmònium. S’hi 

El temple d’un filantrop maçó 

CAPÍTOL 03

D A N I E L  R O M A N Í

Ara Diumenge
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Cristina Calderer

ques. Arús va voler fer una biblioteca popular i gene-
ralista. S’hi poden trobar les obres habituals de qual-
sevol biblioteca i, a més, de temes específics com 
protecció d’animals, folklore, drets dels infants, 
pacifisme, divorci, matrimoni civil, reducció de la 
jornada laboral, suïcidi, assegurances obreres, orga-
nitzacions no governamentals, feminisme, turisme, 
alopècia, gimnàstica correctiva...” 

La Maribel obre una prestatgeria plena de llibres 
que és... una porta secreta! La porta dona accés a una 
escala que puja a l’altell, on hi ha... més llibres. 
“D’aquesta manera guanyem espai. Tot està molt 
aprofitat. Encara ens arriben llibres... Però han de 
tenir relació amb el fons de la biblioteca. Molta gent 
es vol desfer de les enciclopèdies... No les podem 
acceptar. També ens arriben objectes de l’univers 
de Sherlock Homes”, explica la Maribel. “I on són?”, 
li pregunto. “En una planta superior. Anem-hi?” 
Deunidó la diversitat d’objectes que han reunit 
sobre el cèlebre detectiu! Hi veig jocs, corbates, car-
tes, pipes, figuretes, còmics, llibres, samarretes,  
cartells de cinema... i fins i tot un caganer i un rètol 
d’un prostíbul de Gijón que es deia Sherlock 
Holmes. “La col·lecció era de Joan Proubasta”, em 
diu la Maribel. “¿I quina relació té Sherlock Holmes 
amb la biblioteca?”, li pregunto. “Sir Arthur Conan 
Doyle, el creador de Sherlock Holmes, era maçó”. 

Ens acomiadem al vestíbul, situat al capdamunt 
d’una solemne escalinata. El gran protagonista 
d’aquest espai és una rèplica de l’Estàtua de la 
Llibertat de Nova York. Per a Arús, els Estats Units 
eren un lloc amb el qual Catalunya podia emmira-
llar-se, per l’organització en estats federals, pel 
republicanisme, per la tècnica i el progrés... Eren 
uns altres temps. 

Ara Diumenge
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Durant els mesos de confi-
nament, Jordi Panyella
voltava pels carrers de-
serts de Barcelona com-
plint amb la seva tasca de
periodista –i barallant-se
amb els policies més mal-
carats– quan va intentar
captar el silenci i la buidor
amb una fotografia feta
amb el mòbil. “Tenia la
sensació d’estar tancat en
una campana de vidre, en-
voltat de notícia, vivint,
respirant una situació que
ha estat i serà històrica”,
comenta l’autor.

En vindrien uns quants
centenars més, de fotogra-
fies, que, un cop triades i
ordenades, va comple-
mentar amb un programa
de conversió en dibuix al
llapis. L’efecte és un híbrid
entre reportatge fotogrà-
fic i novel·la gràfica. “No
manipulo res. Les imatges
són tal qual. Però vaig vo-
ler jugar amb els colors per
transmetre emocions, que
és el que sempre busco: les

primeres són de tons ne-
gres, pel moment més an-
goixant; en d’altres, surt
acolorit el detall que volia
destacar; les últimes te-
nen més color, perquè tor-
nàvem a la vida.”

El resultat, un cop crea-
da la narració i amb un
pròleg, aquest sí que amb
paraules, és Barcelona
2020. Crònica visual
d’una ciutat confinada,
que ha publicat Saldonar
en edició només digital. In-
clou un pròleg de l’alcal-
dessa, Ada Colau, per qui
el llibre és “la memòria vi-
va d’aquesta primavera de
2020 en què la ciutat i el
món es van aturar”.

“Cadascú ha de fer la se-
va feina; qui escriu, escriu-
re i qui fa fotos, fer fotos.
Però, anant per Barcelo-
na, una notícia sovint se
sustenta en la imatge”, ex-
plica Jordi Panyella, re-
dactor d’aquest diari i au-
tor de diversos llibres
d’èxit. Fer fotos amb el
mòbil no vol menystenir la
feina dels fotoperiodistes;
obeeix a la necessitat de

captar l’instant únic. I en
això es basa el llibre: a nar-
rar un seguit de sensa-
cions i d’emocions només
amb imatges. Instants que
la majoria de ciutadans no
van poder veure, o molt
parcialment, perquè esta-
ven confinats a casa seva.

“Com a periodistes som
uns privilegiats, perquè
podem ser a primera línia
i, ara, crec que la nostra
obligació és poder oferir
aquesta visió d’una Barce-
lona inèdita als ciutadans
que, pel bé comú i sent res-
ponsables, es va quedar a
casa”, comenta.

Tot va començar en for-
mat domèstic. “Amb la
meva companya, la Roser,
vam pensar de fer una me-
na d’àlbum del confina-
ment, per a nosaltres. Re-
tratar tot de moments
quotidians.” Però, com
que sortia cada dia al car-
rer, va anar acumulant to-
ta mena d’instants de la
part col·lectiva, de les con-
seqüències de la pandè-
mia i ho va treballar com a
llibre. “Hi ha periodisme,
una mica de poètica i de-
núncia de la greu crisi so-
cial que la pandèmia porta
incorporada i dels con-
trols policials, perquè la
ciutat estava presa per la
policia.” Hi ha fotos per te-
màtiques i també seguint
el pas dels fulls del calen-
dari. En algunes se’l veu
treballant i, a la pantalla
de l’ordinador, es pot llegir
el titular de la notícia del
moment, que serveix per
situar el lector cronològi-
cament. “Tot plegat va ser
tan dur com bonic de veu-
re”, conclou Panyella amb
un mig somriure. ■

Jordi Panyella publica ‘Barcelona 2020’, en què narra
amb fotografies el confinament des dels carrers buits

Lluís Llort
BARCELONA

Tan dur com bonic

Un indigent dorm, a les 11 del matí, a la porta d’una botiga de luxe, una de les imatges fosques captades per l’autor, que
també es mostra crític amb la policia i, en canvi, acoloreix altres instants que donaven esperança ■ JORDI PANYELLA / SALDONAR

“Els periodistes
hem d’oferir
als ciutadans
aquesta visió
d’una Barcelona
inèdita ”
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activitat pedagògica de Montserrat
Torrent pel que fa a l’orgue va co-
mençar l’octubre de 1957, tot just

acabada la formació reglada, en qualitat de
professora del Conservatori Superior Muni-
cipal de Música de Barcelona. Fins al 30 de
juny de 1958, però, no li va ser expedit el Di-
ploma de Capacitat per a l’ensenyament de
piano i orgue i fins al 21 de desembre de
1968 —després de més de quinze anys sense
càtedra— no va ser nomenada catedràtica
per concurs.

El motiu d’aquest retard, el va explicar
Tele Estel: “Fa molt de temps [...] que no es
cobrien les places que les jubilacions i —des-
graciadament— les morts havien anat dei-
xant vacants. Aquesta acumulació havia ar-
ribat ja a la xifra d’una trentena i no cal dir
els maldecaps i enrenous que això produïa
en la bona marxa del centre docent, tant a
nivell d’organització i estructuració general
com de cara al treball pedagògic dels alum-
nes i a la injusta i vacil·lant situació d’interi-
nitat i provisionalitat en la qual es trobaven
—i continuen trobant-se encara— els pro-
fessors que, d’una manera o altra, tenen a
llur càrrec aquestes càtedres. [...] Sembla
que una sèrie de problemes legals impedien
la resolució d’aquest afer. Sigui com sigui,
[...] ja s’han resolt nou dels casos més ur-
gents i imprescindibles. [...] És molt possible
que algun s’endugui una sorpresa quan sàpi-
ga que encara no eren catedràtics.”

Així, a finals de la dècada dels anys sei-
xanta es va regularitzar l’ensenyament ofi-
cial dels instruments de la música antiga,
entre els quals s’incloïa l’orgue. De la matei-
xa manera, es va normalitzar la situació la-
boral dels professors d’instrument que, fins
llavors, no havien tingut càtedra, reservada
tan sols per al piano i el violí. El 31 de juliol de
1971, Montserrat Torrent va rebre el títol
de professora de piano i exactament un any
més tard, el 31 de juliol de 1972, el títol pro-
fessional d’harmònium. Va atendre els
graus mitjà i superior de la carrera fins a la
jubilació, l’any 1991, en què va ser nomena-
da catedràtica emèrita.

Paul Franck mai no va voler accep-
tar les normes burocràtiques del Con-
servatori, com allò de firmar a l’entra-
da. Amb mi va tenir un tracte molt de
favor, d’autèntica adoració, fins a fer-
me avergonyir de tanta atenció davant
els meus companys. I sempre deia al
mestre Zamacois que, si li passava res
o es trobava malament, em posessin a
mi en el seu lloc, que només mademoi-
selle Torrent podia suplir-lo. Zamacois
li deia: «Però que es troba malament?»
i ell feia: «No, però ha de quedar clar:
ningú més!» Gairebé ho imposava, tot i
que a l’hora de la veritat, quan vaig
acabar la carrera, em va escriure una

L’

D’alumna a
professora

carta molt estranya, com si li fes nosa
o s’hagués engelosit de mi, on em deia:
«Aquí no hi ha espai per a tots dos, faci
el favor de buscar un lloc i marxar de
Barcelona.» Vaig quedar desesperada.

Però llavors van destituir l’alcalde
Simarro, que era qui protegia Paul
Franck, i ell va caure automàticament.
Zamacois es va prendre al peu de la lle-
tra el que li havia dit: «Mademoiselle
Torrent, a donar classe!» I jo: «No, de
cap manera del món.» Però Zamacois
—quin un!— també tenia un caràcter
dràstic, no hi havia manera de des-
obeir-lo. Llavors va venir la tragèdia,
perquè Franck deuria pensar que jo
havia estat una traïdora i no vaig po-
der-li explicar que no tenia art ni part
en això. Per mi, va ser una cosa bas-
tant trista i amarga, perquè em vaig
sentir que usurpava el lloc del meu
mestre.

Però la decisió va ser irrevocable,
van dir que ja en tenien prou d’aquell
senyor, que no hi havia manera de
tractar-lo, i li van exigir que es retirés
del Conservatori. Ell se’n va anar d’Es-
panya, crec que cap a França, i no en
vaig saber mai més res. La dona o
l’amant que tenia el va deixar, es va
cansar de tanta egolatria i, com que ell
no parlava mai amb ningú ni va fer
amistats, no va deixar gaire rastre i se
li va perdre la vista. Em va saber molt
greu.

A partir d’aquell moment, vaig co-
mençar a sentir-me molt responsable:
pensava que no sabia res de res de l’or-
gue. Havia fet la carrera en quatre
anys, un temps mínim. Com podia en-
senyar una cosa que gairebé no havia
après? D’experiència pedagògica, no-
més en tenia de piano, però no pas
d’orgue. Prenia aspirines pel mal de
cap que tenia de pensar que havia de
donar classes als meus companys. Al-
guns s’ho van prendre molt bé, però
d’altres eren burletes, punxants i em
queia l’ànima als peus.

D’altra banda, rebia cartes injurio-
ses d’organistes que em deien que jo
era una il·luminada, que em creia que
tenia la veritat absoluta sobre la inter-
pretació de l’orgue, i per mostrar el seu
desdeny cap a mi no em deien Montser-
rat sinó «aquella noia»: «Què s’ha cre-
gut, aquella noia?». I aquella noia no es
creia res. A mi, tot això em relliscava i
m’era indiferent, perquè la meva inten-
ció no era eclipsar ningú sinó gaudir
personalment de l’orgue.

Les classes dels dos últims cursos de grau
professional i les del grau superior tenien
lloc, alguns dies de la setmana, a l’orgue del

Palau Nacional de Montjuïc.

Fins que no van posar un microbús,
havia de pujar els tres-cents cinquanta
graons. Un cop allà, a l’hivern, em mo-
ria de fred, perquè una cosa és tocar i
una altra estar assegut. Vam posar
una mena de paravent perquè no hi ha-
gués tant d’aire, però el dit petit de la
mà esquerra va quedar encarcarat de
tan glaçat i encara el tinc ressentit. Per
vèncer el fred, tenia unes quantes pro-
visions en un despatxet i algú —crec
que era el pare Narcís Casanova—, que
tenia compassió de mi, em portava un
carajillo d’un bar que hi havia uns es-
glaons més avall. «Perquè s’entoni»,
em deia.

A la tarda, teníem molta por de la
foscor perquè entre aquelles columnes
no s’hi veia res. En canvi, si em tocava
anar-hi al matí, venia el director del
museu, el senyor Ainaud —que no era
músic però era un home fantàstic,
molt amable—, i em demanava que fes
sentir la màxima potència de l’orgue
als visitants: «Va, Montserrat, una ve-
gada més, posa-hi el tutti.» I jo ho vaig
pagar car, perquè la meva oïda es va
començar a ressentir d’aquells decibels
que no es podien aguantar. Realment,
quedava trasbalsada.

Un dia vaig voler provar la ‘Volumi-
na’ de Ligeti. Què vaig fer, Déu meu!
S’han de treure tots els jocs, posar les
mans i els peus i pitjar en posició horit-
zontal, amb els colzes i tot. I vaig dir a
un deixeble que activés el motor. Va ser
com si entrés un reactor. Va venir la
policia, els bombers, tothom… Es pen-
saven que havia explotat una bomba!
Aquest és el record més penós i alhora
divertit, perquè gairebé vaig haver
d’agenollar-me i dir tot plorant que
mai més no ho tornaria a fer. I crec
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Montserrat Torrent a la consola de
l’orgue del Palau Nacional de
Montjuïc, a Barcelona ■ ARXIU

MONTSERRAT TORRENT

que aquesta va ser la causa que,
molts anys més tard, s’esberlés la cor-
nisa, en caigués un tros i es prohibís
terminantment continuar fent servir
l’orgue, que va quedar abandonat
perquè els tècnics no responien, ate-
ses les condicions en què es trobava
l’edifici, que amb un altre esclat sonor
no perillés la meva seguretat.

Aquell instrument, el vaig arribar a
tocar molt perquè, d’altra banda, ha-
via de participar en les festes que es
feien al Palau Nacional, com ara des-
filades de calçat o trobades de metges
i altres coses estranyes. No eren con-
certs seriosos amb públic, sinó que es
tractava d’amenitzar actes i sopars.
L’Ajuntament m’ho demanava i em
deia que no m’hi podia negar perquè
era professora del Conservatori i, per
tant, la titular de l’orgue. Em feien to-
car qualsevol cosa i fins i tot vaig in-
terpretar tangos com ‘La cumparsita’
perquè hi devia haver alguna activitat
que tenia a veure amb Sud-amèrica.
Com que l’orgue era tan gran, molta
estona tocava només amb els peus i
semblava que feia qui sap què.

La primavera de 1955, van començar
les tasques de reforma i ampliació en dos
mil cinc-cents tubs de l’orgue del Palau Na-
cional. Segons la premsa, Paul Franck va
convèncer el llavors alcalde de Barcelona,
Antoni Simarro, sobre el qual tenia una es-
tranya influència, de la necessitat d’aque-
lla operació. És també en virtut d’aquesta
relació que Franck tenia un despatx al Pa-
lau Nacional i un pis als habitatges de xo-
fers de la Zona Franca.

En aquell pis, Franck s’hi havia fet
posar un orgue que podria haver es-
tat una compensació per haver coor-
dinat l’ampliació de l’orgue del Palau

Nacional. De tot això, jo n’estava al
marge, era molt innocent i només te-
nia l’afició de l’orgue.

L’encarregada de fer les obres va ser Or-
ganería Española, SA, sota la direcció de
l’orguener Rafael Puignau i la col·laboració
de l’enginyer Philipp Hartmann com a har-
monitzador. La meitat dels tubs de l’antic
orgue es van fondre per fer els nous i la con-
sola va passar de cinc teclats manuals a sis,
a més del pedaler. L’objectiu era dotar la
Sala Oval amb l’orgue més monumental
d’Europa i, probablement, del món: feia 34
metres de longitud i 11 d’alçària, i tenia
uns 12.000 tubs —el més alt, de dotze me-
tres i mig— i vora 200 registres. Les trans-
missions sumaven fins a 200 quilòmetres
de fil elèctric i dos potents ventiladors,
amb un total de vint-i-quatre cavalls de for-
ça, n’alimentaven les manxes. «Sorpren-
dió a primera vista el enorme cambio ope-
rado en la fachada del monumental ins-
trumento», explicava la premsa, i seguia:
«Ocupa un espacio triple al anterior y se
adapta perfectamente a la arquitectura
del gran salón. […] Se ha dado nueva es-
tructura de registración, se ha enriqueci-
do la lengüetería, a la que se ha dado factu-
ra netamente española, los flautados son
más anchos, ganando extraordinaria-
mente en brillantez el “tutti” de órgano.
Muchas flautas cantan ahora en línea rec-
ta hacia el auditorio. Ha sido aumentado
el número de teclados de cinco a seis, par-
ticularidad que en Europa sólo compar-
ten otros dos órganos monumentales:
uno en Londres y otro en Hamburgo.»

En la seva primera etapa, quan era
Walcker, l’orgue del Palau Nacional
ja era molt gran, però tenia una sono-
ritat que es podia tolerar. Després,
Organería Española en va engrandir
la potència desorbitadament: tenia

uns tubs de fusta tan grans que no es
podien posar drets i es van deixar en
posició horitzontal. I un dia, mentre
es feien les obres, no trobaven de cap
manera un dels orgueners, i és que es-
tava dormint dins d’un d’aquests tubs
tan amples. Els sis teclats estaven in-
clinats perquè, si no, una persona
normal no hi podia arribar. El sisè so-
nava en una de les cornises, que tenia
un tros obert, i en senties l’eco al sos-
tre; era màgic. Al pedal hi havia un
32 peus que arribava fins a Déu sap
on. Només posant aquests registres,
ja feies una harmonia tremenda. La
llengüeteria feia un estrèpit que feia
esgarrifar, però no tenia cap sentit
perquè no feies servir els registres un
per un, tot era de deu en deu, exage-
rat. Penso que era una hipertròfia del
so insuportable, que només responia
a un afany de voler tenir una cosa di-
ferent de la resta.

Els treballs de restauració es van allar-
gar gairebé quatre anys i Ferdinando Ger-
mani, un reconegut organista romà amb
qui Montserrat Torrent va tornar a coinci-
dir en el futur, va ser l’encarregat d’inaugu-
rar oficialment l’orgue ampliat —«cual le-
gendario príncipe de la Bella dormida en
el bosque», segons la premsa de l’època—
amb un concert que va tenir lloc el 8 de
juny de 1958.

Dos mesos abans, però, el 15 d’abril,
Montserrat Torrent ja havia mostrat
les capacitats del nou instrument en
l’acte de lliurament de l’orgue, al qual
van assistir el tinent d’alcalde de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Barcelona, Pas-
cual Graneri, els mestres Toldrà, Za-
macois i Pich Santasusana —sotsdi-
rector del Conservatori— i Joan Ai-
naud de Lasarte, director general dels
Museus d’Art de Barcelona.

Fruit d’aquella restauració, llarga-
ment esperada pels barcelonins, l’Ajun-
tament va posar en marxa un programa
de concerts populars dominicals de pri-
mavera en què s’alternaven l’orgue, l’or-
questra i la banda municipals. En el marc
d’aquest cicle, Montserrat Torrent va tor-
nar a actuar a l’orgue el dia 15 de
juny, al costat de l’Orfeó Gracienc
dirigit per Antoni Pérez Simó.

Amb l’Orfeó Gracienc,
hi vaig tocar molt
temps i vaig ser molt
amiga d’Antoni Pérez
Simó i la seva dona,
una noia molt intel·li-
gent i traçuda, que
l’ajudava molt. El seu
pare, Antoni Pérez
Moya, m’havia sentit
a l’orgue de l’església
de Santa Coloma de
Farners, quan jo co-
mençava, i s’havia
emocionat molt. (...)

Llicenciat en periodisme
i diplomat en ciències
empresarials, Albert
Torrens (Barcelona,
1979) ha obtingut també
formació musical de
grau mitjà en les
especialitats de piano i
cant. Es dedica
professionalment al
periodisme musical,
com a realitzador de
programes a Catalunya
Música –tasca que li ha
estat distingida amb el
premi Josep Anselm
Clavé de comunicació
2018– i director de la
Revista Musical
Catalana.

Albert
Torrens

FOTO: FICTA
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L’enclavament bosnià commemora el vint-i-cinquè aniversari de
la matança amb un funeral massiu marcat pel coronavirus

Srebrenica ni oblida
ni perdona

BORJA DÍAZ-MERRY
Srebrenica. Servei especial

L
làgrimes als ulls i,
sota la mascareta, un
somriure delatat per
la mirada. Nedziba
Salihovic va perdre el

germà, el marit i el fill en el geno-
cidi de Srebrenica. “Vaig haver
d’anar quinze vegades a Tuzla
per identificar-ne les restes”, as-
segura amb veu rotunda. Ahir
dissabte va enterrar Salko Ibise-
vic, el fill de la seva cosina,malal-
ta des que va saber que els mi-
litars serbobosnians el van arra-
bassar per sempre a dos dels seus
fills quan fugien per les munta-
nyes cap a Tuzla.
Bahrudin Salihovic sí que va

aconseguir escapar completant
en nou dies el que ara recorda
com “la marxa de la mort” fins a
Tuzla, situada a més de 80 qui-
lòmetres de caminada entre
boscos frondosos i sota l’ame-
naça de les bales. Pel camí va per-
dre dos oncles, tres cosins i el seu
pare. “Tenia 25 anys quan vaig
veure el meu pare per última ve-
gada, i després de 25 anys ara em
retrobo amb ell”, explica, sense
deixar de tocar el fèretre verd
amb el cadàver incomplet del seu
progenitor.
El vint-i-cinquè aniversari de

la matança de Srebrenica arriba
aquest 11 de juliol marcat per la
pandèmia del coronavirus, amb
una cerimònia al memorial de
Potocari ambmésmesures de se-
guretat i higiene, mentre el sol
cau a plom sobre els caps, amb
moltes mascaretes i sense pre-
sència de mandataris estrangers,
que han enviat missatges de ví-
deo per donar suport a les vícti-
mes i condemnar la barbàrie que
mai no hauria d’haver tingut lloc
en una zona segura custodiada
per un batalló de cascos blaus ho-
landesos.
Malgrat les restriccions i amb

elsmissatges de fonsdel secretari
general de l’ONU, António Gu-
terres, i de mandataris com el
president turc, Recep Tayyip Er-
dogan, l’iranià, Hasán Rohani, el

ca de bateries que era la base del
Dutchbat. Els recrimina que des-
prés declaressin davant els tribu-
nals que allà només hi havia refu-
giades 350persones, quan en rea-
litat ella sap, perquè ho va veure,
que “allà dins hi havia 3.000 per-
sones”. Ella va ser evacuada a
Tuzla amb quatre dels seus sis
fills en un dels autobusos que van
posar els militars serbobosnians
per expulsar dones, nens i gent
gran de Srebrenica. “Portava el
meu nen d’any i mig que no dei-
xava de plorar i els vaig dir als
que ens portaven que no tenia on
deixar-lo. Em van dir: Llença’l!”,
recorda. Izeta va perdre dos dels
fills en la matança i només n’ha
pogut enterrar un perquè les res-
tes de l’altre encara continuen
sense aparèixer.
Ifeta Hasanovic també va so-

breviure al genocidi empor-
tant-se al coll la seva criatura. El
seu marit i els quatre germans
d’ell no van aconseguir creuar les

“línies de la mort” que marcaven
la diferència entre l’execució i la
supervivència a Tuzla. “Ara
trobarem la pau perquè sabem
on anar, on és el meumarit, on és
el pare de la meva filla. Era no-
més un nadó”, afirma recolzant-
se en la làpida de la tomba del seu
marit.
Convertida ja en una jove do-

na, la seva filla es retroba amb el
pare que amb prou feines pot
recordar perquè se’l va endur la
matança més gran comesa a
Europa des de la Segona Guerra
Mundial. Se n’acomiada amb una
última oració en solitari i tocant
la terra en què per fi descansa al
costat del seu germà i el seu pare.
“És molt difícil, perdonar. No es
pot oblidar”.

DADO RUVIC / REUTERS

Funeral ahir a Potocari, on esmanté viva lamemòria per lamatança de fa 25 anys

Lesmesures
contra la pandèmia
impedeixen
el sepeli de 80 cossos
que ningú no reclama

Sensememòrianohihapau

Quan Josip Mufic va creuar la
porta de la delegació del Go-
vern als Balcans, feia anys que
a l’Estat espanyol milers de
ciutadans reclamaven buscar i
desenterrar les restes dels seus
familiars morts durant la
Guerra Civil i la dictadura
franquista. Els investigadors
de la Tomba del Soldat Des-
conegut, a Cassà de la Selva,
tenien indicis per relacionar
les restes del brigadista inter-
nacional amb un oncle, també
dit JosipMufic.
Ja aleshores, la Generalitat

havia iniciat la identificació de
20.000 persones enterrades a
517 fosses de la Guerra Civil. El
cas del tinent republicà era sig-

nificatiu perquè, en cas de ser
identificat com a familiar dels
Mufic, suposaria rememorar el
pont de solidaritat que uneix
Catalunya i Bòsnia. Una amis-
tat que van començar a forjar
els més de 1.600 brigadistes in-
ternacionals del sud-est d’Eu-
ropa que es van allistar al bàn-
dol republicà durant la Guerra
Civil, i que seguim bastint des
del 1992, quanSarajevo iBarce-
lona es van agermanar durant
els Jocs Olímpics.
Aproximadament, la meitat

dels voluntaris dels Balcans
que van venir a lluitar per de-
fensar els valors republicans
van morir, com l’oficial desco-
negut, mort amb un tret al cap
mentre feia guàrdia al turó del
veïnat de les Serres. Les Na-
cions Unides i Amnistia Inter-
nacional han xifrat en 114.226
les persones desaparegudes a
Espanya entre 1936 i 1975, en-
terrades en fosses comunes.
Aquestes dades situen Espanya
com el primer país d’Europa, i

el segon delmón, en nombre de
desapareguts.
És per això que, des de Cata-

lunya, s’entén la frustració de
moltes famílies bosnianes vícti-
mes de la guerra, que veuen
com 25 anys després del geno-
cidi de Srebrenica i Sarajevo,
dirigents serbis continuen ne-
gant les evidències demostra-
des pelTribunal Penal Interna-
cional per a l’antiga Iugoslàvia
(TPII) i s’entesten a presentar
la mort de 8.372 bosnians com
una “lluita d’alliberament”
contra “terroristes musul-
mans”. Aquesta doble humilia-
cióde les víctimes és el caldode
cultiu de nous conflictes, mar-
ginació i violència.
A Bòsnia, els acords de pau

deDaytonnomésvan servirper
aturar la guerra i dissenyar un
estat inviable amb fronteres
imposades encara amb totes les
ferides obertes. Un cas diferent
al de Sudàfrica, Ruanda oCam-
bodja on, ambmés omenys for-
tuna, es van posar enmarxa tri-

bunals i comissionsde la veritat
i la reconciliació.
Com apunta el darrer infor-

me anual del Memorial de Sre-
brenica la negació o el reconei-
xement del genocidi, del trau-
ma de les víctimes, és la pedra
de toc que pot decantar la ba-
lança entre la reconciliació i un
nou conflicte. I en un context
com l’actual, d’exacerbació
d’actituds xenòfobes i exclo-
ents, l’antídot ha de ser la pro-
tecció de la dignitat humana
com a element per preservar la
pau, la seguretat i la justícia.
Parlem d’assolir la pau ente-

sa com la construcció d’una so-
cietat lliure, digna, respectuosa
i equitativa, capaç d’educar les
generacions futures en la veri-
tat i la justícia. Des del 2015,
disposem d’una eina per fer ca-
mí en aquest repte: els Objec-
tius per al Desenvolupament
Sostenible fixats per Nacions
Unides. La recuperació de la
memòria és part integral de la
dimensió social, educativa, de

justícia, d’inclusió i transpa-
rència que elGoverndeCatalu-
nya està desplegant en el marc
de l’Agenda 2030, i que haurà
d’estar sobre la taula a l’hora de
rellançar el Procés de Barcelo-
na, l’espai de desenvolupament
comú del qual ens hem dotat
els 43 països d’Europa i la con-
ca Mediterrània, que enguany
també celebra el 25è aniversari.
És cabdal, doncs, que reivin-

diquem i recuperem les 1.700
víctimes encara sense identi-
ficar a Srebrenica, així com els
cossos dispersos a les 486 fos-
ses que encara queden per
obrir a Catalunya. No només
per donar pau a les famílies,
sinó tambéper assegurar la pau
a les generacions futures.
Malauradament, el soldat des-
conegut de Cassà seguirà sent
“desconegut”, perquè l’anàlisi
de lesmostres d’ADN creuades
no ens ha permès confirmar
que el tinent sepultat sota el tú-
mul de roques deCassà sigui ti-
et de JosipMufic.

Bernat Solé
i Raül Romeva

Conseller d’Acció Exterior i
ex-conseller d’Afers Exteriors de

la Generalitat de Catalunya

francès, Emmanuel Macron, i
l’espanyol, Pedro Sánchez, mi-
lers de familiars i supervivents
van omplir el cementiri de Poto-
cari per acomiadar les nou vícti-
mes identificades els últims dot-
ze mesos.
Les autoritats bosnianes tenen

80 morts més que pretenien en-

terrar ahir en un funeral col·lec-
tiu i que, pel risc del coronavirus,
han decidit que seran sepultats
l’any que ve. Són morts amb ca-
dàvers desmembrats i incom-
plets que no tenen ningú que els
reclami. Són morts sense nom
que descansaran al costat dels
que van perdre la vida amb ells.

Izeta Alihodzic fuma nerviosa
a la vora del fèretre del seu cu-
nyat, IbrahimZukanovic, i recor-
da en conversa amb La Vanguar-
dia el paper dels cascos blaus ho-
landesos a Srebrenica, als quals
retreu que li garantissin que no
“li passaria res” al seu marit
perquè era dins de l’antiga fàbri-
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Resulta ahora que los 
hechos no se exploran, se 
imponen. La 
sentimentalización ha 
penetrado también en la 
disciplina de la Historia 
para configurar una 
Historia absoluta, total, 
artera y plagada de clichés 
que deteriora el 
conocimiento. Quienes 
censuran películas o 
derriban o ensucian 
estatuas descabezan los 
contextos y derrumban el 
saber: no ven lo que 
sucedió con los ojos de la 
época sino con la máscara 
y tapón del presente: la 
época estorba y desfigura 
la trama. El mundo actual 
arrolla y silencia al de ayer. 
Cuando Collingwood 
escribió, en Idea de la 
Historia (1946), que «la 
Historia es un proceso 
hacia la racionalidad, que 
es al mismo tiempo un 
avance en la racionalidad», 
ignoraba que décadas 
después se utilizaría en 
sentido inverso, o sea, 
como retroceso y regreso a 
la tribu.  

La Historia ofende los 
mitos e identidades 
fabricados recientemente. 
Por eso los negacionistas 
del conocimiento –como 
entendimiento de la 
complejidad– presentan la 
Historia como un 
constructo, una narrativa y 
guion artificiosos trazados 
con los cánones de la 

cultura del 
entretenimiento, para 
solaz de la audiencia y 
pretexto de la turba: «La 
iconoclastia no es nueva. 
Aparece siempre ligada a 
procesos revolucionarios. 
Lo nuevo es quiénes la 
protagonizan y alientan 
ahora y cómo lo hacen. 
Las redes sociales también 
han influido. 
Revolucionarios de 8 a 
10», diagnostica Carmen 
Sanz, catedrática de 
Historia Moderna y 
premio nacional de 
Historia en 2014. Por su 
parte, Manuel Peña, 
catedrático de la 
Universidad de Córdoba, 
advertía recientemente en 
Crónica Global: «Al 
fanatismo destructor le 
suele suceder el fanatismo 
idólatra, y ni uno ni otro 
son recomendables para la 

convivencia o para el 
progreso».  

Washington sufre la 
cólera de la muchedumbre 
por patricio; Jefferson, por 
haber sido propietario de 
esclavos y mantener 
relaciones con algunas de 
ellas. Los virginianos y 
padres fundadores no 
superan el filtro mate del 
presente. Curiosamente, 

Adams, conservador, 
leguleyo y anglófilo, se ha 
librado de momento del 
arrebato revisionista que 
suprime los matices y 
atropella a Lincoln, el 
pragmático y ciclotímico 
libertador. La corriente 
historiográfica que niega 
de la revolución y 
democracia americanas 
porque no incluyó 
tempranamente la 
emancipación de los 
esclavos, arrasó a tribus 
indias y no incorporó en 
seguida los derechos de las 
mujeres surgió en la 
primera década del siglo 
XX. El precursor de la 
perspectiva marxista en el 
estudio del proceso 
constituyente 
norteamericano fue 
Charles A. Beard, que 
escribió en 1913 sobre los 
fundamentos económicos 
de la Constitución de 1787.  

Caen o se pintarrajean 
los bustos y bronces de 
Churchill, Leopoldo II, 
Colón y San Junípero 
Serra. Las plataformas 
audiovisuales no quieren 
herir la sensibilidad de una 
sociedad hedonista, de piel 
fina y consigna en vena. El 
profesor de Filosofía 
Política de la Universidad 
Francisco de Vitoria 
Guillermo Graiño 
reflexiona sobre este 
fenómeno: «Procede de una 
profunda incomprensión 

La batalla de las estatuas: 
cuando la Historia es 
arrollada por el presente

Revisionismo. En un mundo dominado 
por los sentimientos y el espectáculo, la 
Historia es utilizada como arma arrojadiza 
en la batalla por la hegemonía cultural

Las plataformas 
no quieren herir la 
sensibilidad de una 
sociedad hedo-
nista, de piel fina y 
consigna en vena

Roberto Villa:  
“La izquierda ha 
monopolizado la 
fábrica de ideas 
ligada con la  
vida política”

WINSTON CHURCHILL 
Su estatua frente al 

Parlamento fue cubierta con 
la pintada “Era un racista”

Por Javier Redondo
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de la relación entre Historia 
y proceso civilizatorio, y 
también entre valores 
morales y realidad. Cada 
sociedad tiene unos ideales 
a los que aspira, pero la 
realidad es siempre, 
necesariamente, una 
encarnación imperfecta y 
progresiva de los mismos. 
Si existen diferencias entre 
la teoría y la realidad no es, 
ni mucho menos, una mera 
cuestión de hipocresía. Lo 

más interesante es que 
cuanto más nos acercamos 
al cumplimiento de esos 
valores, más intransigentes 
nos mostramos hacia 
cualquier imperfección de 
la vida colectiva. Muchos 
pensarán que esa tensión 
es positiva porque hace 
avanzar moralmente a la 
humanidad. La realidad, 
sin embargo, es que es 
catastrófica porque impide 
valorar los progresos y 
ejercer el juicio 
comparativo». Roberto 
Villa, profesor de Historia 
Contemporánea de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos, añade: «En 
Occidente no se trata de 
destruir estatuas de 
personajes, sino los 
fundamentos de nuestra 
civilización que 
personificaban y a los que 
rendíamos culto». Alfredo 
Alvar, investigador del 
CSIC, resume la atmósfera 
de nuestro tiempo: «En un 
consejo de redacción de 
una colección de libros de 
Historia de mujeres para 
un periódico, alguien habló 
en voz alta: ‘¿Por qué 
escribe sobre Isabel la 
Católica un hombre, si ella 
era además una 
genocida?’». Enmienda a la 
totalidad.  

Para Villa «esto no es 
nuevo. Estamos en una 

batalla por la hegemonía 
cultural; la izquierda ha 
monopolizado la fábrica de 
ideas ligada con la vida 
política porque sabe que 
quien controla la fábrica, 
crea el relato del pasado, 
con el que acota el marco 
de competencia y el debate 
público del presente». Se 
trata, por tanto, de 
«dominar el futuro» y erigir 
a placer un «panteón de 
héroes» propio. En este 
sentido, la Historia es un 
terreno de disputa por la 

hegemonía: «Quien 
hegemoniza adquiere 
legitimidad; los adversarios 
son expulsados del ágora» 
y discusión pública, de 
modo que la fuerza 
hegemónica puede 
modificar leyes e 
instituciones en aras del 
monopolio de las ideas y la 
exclusividad del sistema. 
Villa tira por elevación y 
explica el deterioro de las 
democracias y el declive de 
la razón: «Los 
constreñimientos legales y 
sociales –la moral social– 
son tan opresivos que 
desincentivan a revisar y 
modificar lo que 
previamente se ha 
establecido». En relación 
con esto, añade la 
académica Carmen Sanz 
–que se refiere a la 
dictadura de la 
corrección–, «la disidencia 
respecto de lo 
políticamente correcto se 
interpreta como una 
agresión».  

La Historia, por tanto, ni 
finalizó en 1991, con el 
derrumbe del bloque 
soviético y el descrédito 
pasajero del marxismo, ni 
se reprodujo únicamente 
mediante el choque de 
civilizaciones. Los 
defensores de la sociedad 
abierta y liberal se 
durmieron en los laureles o 

cayeron en la 
autocomplacencia. El 
liberalismo no supo ver la 
camaleónica energía y 
habilidad del marxismo 
cultural. Alvar se suma a 

esta reflexión: «Tras la 
caída del Muro, muchas de 
las razones de vida del 
marxismo se vinieron 
abajo. Es un tópico, pero la 
izquierda hubo de hallar 
nuevos paradigmas, 
nuevos anclajes 
ideológicos. Uno de ellos 
ha sido el de hacer tabla 
rasa del pasado por ley o 
presión popular: la Historia 
ya no la escribe el 
historiador formado en 
unos principios y cánones 
epistemológicos, la escribe 
la democracia –el demos–. 
Lo que diga el pueblo 
constituye la Historia y su 
relato». Por su parte, Sanz 
cree que hay una nueva 
«oligarquía» que ceba ese 
demos.  

Al pueblo le mueven las 
pasiones, sentimientos y 
titulares –consignas o 
tuits–. Siempre hay otro 
modo de contar las cosas 

menos aburrida. La 
cuestión es cuánta 
precisión nos dejemos en 
el camino. En Patrañas que 
me contó mi profe, el 
sociólogo estadounidense 
James Loewen pretende 
huir del heroísmo e 
idealización de la Historia 
de su país. Cree que los 
adolescentes se aburren 
con la Historia porque 
consiste en la recreación 
de una leyenda. Así que 
simplifica: si desmontamos 
esa leyenda –cimiento de 
cohesión de la sociedad– 
con anécdotas reveladoras, 
la enseñanza de la Historia 
será más atractiva. El libro 
está plagado de 
curiosidades que tiñen el 
pasado de presente. Insiste 
Graiño que en el punto de 
mira está el proceso 
civilizatorio: «Nuestra 
creciente sensibilidad ha 
llegado a un nivel tan 

delirante que todo resulta 
inaguantable. Se culpa a 
nuestra civilización de no 
haber llegado al 
descubrimiento y 
cumplimiento de la 
perfección moral nada más 
nacer; perfección que, por 
supuesto, los justicieros 
establecen 
intemporalmente desde su 
confortable atalaya moral. 
Obviamente, estos juicios 
sumarísimos e 
increíblemente simplistas 
sólo pueden hacerlos las 
generaciones más cómodas 
de la Historia, ajenas 
completamente a las 
tensiones y complejidades 
que han hecho del mundo 
lo que es».  

«La Historia bien hecha», 
sostiene Carmen Sanz, 
parece propia de «gentes 
aburridas y obsoletas». Y 
añade, pesimista: «Desde 
los propios sistemas 
educativos se trata de 
erradicarla y sustituirla por 
saberes más útiles y desde 
luego menos 
humanizadores. Porque las 
personas que no son 
capaces de pensarse 
históricamente, imbuidas 
de absoluto presentismo, 
son también absolutamente 
manejables. La Historia 
bien hecha, basada en el 
pensamiento crítico, es el 
último bastión de defensa». 
Alfredo Alvar sentencia: 
«Es más fácil lanzar a las 
hordas contra la Historia 
que hacerles leer a autores 
de la Escuela de 
Salamanca». Y remata: 
«Podríamos hacer añicos a 
la Venus de Willendorf 
porque no resulta 
saludable; y volver a los 
quipus y a la fragmentación 
c La necedad es la 
consecuencia de la ceguera 
a la que obliga el 
pensamiento dominante.  

Carmen Sanz: “La 
disidencia respecto 
a lo políticamente 
correcto se 
interpreta como 
una agresión”

Los negacionistas 
del conocimiento 
presentan la 
Historia como un 
constructo, como 
una narrativa

LEOPOLDO II 
Varios bustos del rey belga 

han sido atacados con  
pintura roja en su país
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Realitats
Paral·leles

ROGER VALSELLS
Sarajevo. Servei especial

Dotze anys després que s’acabés
la guerra, AdnandPripoljac i Bo-
ris Maric es van trobar a les set
del matí d’un dia de principis
d’octubre a la parada de l’auto-
bús de la companyiaZenicatrans
per anar a la universitat.
Tenien la mateixa edat, vivien

a pocs metres de distància a Ka-
onik, unpoble de 1.200habitants
a l’est de Sarajevo, i havien anat a
la mateixa escola secundària de
Busovaca, peròhavienviscut du-
es realitats paral·leles. En Boris,
bosnià musulmà, hi anava al ma-

recuperar la normalitat. Els edi-
ficis bombardejats durant el
conflicte, com ara l’escola, la
mesquita i les dues úniques es-
glésies –una de catòlica i una al-
tra d’ortodoxa– van ser recons-
truïts i les cases rehabilitades, i
avui en dia tornen a ser petites
poblacions bucòliques encabi-
des a la vall del riu Lasva.
Encara s’aprecien impactes de

bala a les façanes d’algunes ca-
ses, però el so de les bombes ha
deixat pas a l’àdhan, les cinc cri-
des diàries a l’oració des delsmi-
narets de lesmesquites, i al repic
de les campanes.
Els dos joves es vanmatricular

a la universitat pública de Zeni-
ca, adscrita a la de Sarajevo, que
és a uns vintminuts en transport
públic de casa seva. La de Buso-
vaca és una de les trenta-sis es-
coles de Bòsnia Central que en-
cara adopten el sistema d’educa-
ció segregada, conegut com a
“dues escoles sota un mateix
sostre”. Aquesta mesura es va
adoptar, de manera provisional,
en aplicació dels acords de pau
de Dayton a finals de l’any 1995,
que van posar fi a la guerra. La
idea inicial era que els alumnes
croats, bosnians i serbis fossin
escolaritzats al mateix edifici
però amb professors de la seva
nacionalitat, a fi d’evitar les ten-
sions de la postguerra. Dues es-
tructures administratives sepa-
rades amb dos directors, dos
pressupostos diferenciats, dos
claustres de professors i un te-
mari diferent per a cada comuni-
tat, però amb un pati únic per
afavorir la convivència. Aquesta
mesura provisional s’ha conver-
tit en permanent en cinquanta-
vuit escoles de tot el país.
Dayton també va imposar la

divisió de la República de Bòsnia
i Hercegovina (BiH) en dues en-
titats: la Federació de Bòsnia i
Hercegovina (amb majoria de
població musulmana i croata),
que controla un 51% del territo-

tí, i l’Adnand, bosnià croat, al
torn de tarda. D’aquella trobada
en va néixer una sòlida amistat.
Busovaca és una ciutat de

15.000 habitants envoltada de
muntanyes a setanta quilòme-
tres a l’est de Sarajevo, la capital
de la Bòsnia musulmana, i a cent
vint quilòmetres al sud de Banja
Luka, la capital de la República
Srpska, la Bòsnia sèrbia. La zona
va ser l’escenari d’episodis de
neteja ètnica en un dels nombro-
sos fronts de batalla entre bosni-
ans i croats durant l’última guer-
ra dels Balcans.
Després de la guerra, Kaonik i

Busovaca de mica en mica van

BÒSNIA I HERCEGOVINABÒSNIA I HERCEGOVINA
ri, i la República de Srpska (de
majoria sèrbia), amb el control
d’un 49% del territori. La presi-
dència del país és rotatòria i cada
vuit mesos l’ocupa un polític de
cada una de les tres nacionali-
tats.
El sistema educatiu es va dele-

gar a les autoritats locals dels
cantons, en un intent de dotar de
certa autonomia el territori. Els
directors de les escoles i elsmes-
tres són triats pels seus mèrits
polítics abans que no pas pels
acadèmics. Com a resultat, cada
any hi ha menys alumnes i més
professors. Qualsevol intent de
reformar el sistema topa amb el
clientelisme i la corrupció de les
autoritats. Unificar les escoles
implicaria acomiadar la meitat
dels gestors de l’escola, incloent-
hi un dels directors i un profes-
sor de cada assignatura. Un 50%
del personal perdria el lloc de
feina, i, per tant, a ningú no l’in-
teressa canviar-ho.
La universitat pública funcio-

na comapunt de trobadadels jo-
ves bosnians, atès que és l’única
opció educativa que es poden
permetre moltes famílies a BiH.
En el cas deZenica, l’idioma cur-
ricular és el bosnià, però, mal-
grat les reticències d’algunes fa-
mílies croates i sèrbies, alumnes
de les tres comunitats s’himatri-

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

INTERNACIONAL

532000

92314

Diario

2121 CM² - 187%

92939 €

16-17

España

12 Julio, 2020

P.45



DIUMENGE, 12 JULIOL 2020 I N T E R N A C I O N A L LAVANGUARDIA 17

ELVIS BARUKCIC / AFP

25 anys després
de Srebrenica i el
final de la guerra,
la universitat

pública bosniana
actua com a punt

de trobada

Victòria. Estudiants de l’institut de
Jajce, a l’oest de Bòsnia, que el 2017
van aconseguir que a la seva escola
no se segregués per comunitats

GETTY IMAGES

Srebrenica. Una dona bosniana
davant la tomba del seu pare,

víctima del genocidi i enterrat ahir
al memorial de Potocari

després continuen ancorats en
les creences excloents i separa-
dores en l’edat adulta.
L’Adnan tenia experiència

prèvia a la universitat per la seva
feina en una l’oenagé alemanya
dedicada a promoure la convi-
vència entre nens d’orígens dife-
rents, i, per tant, havia adquirit
les eines adequades per connec-
tar amb algú d’una altra religió i
va entendre que havia de donar
temps al seu nou amic. No va ser
fins al cap de dos anys que van
començar a compartir les vivèn-
cies de les seves famílies durant
la guerra i van descobrir que te-
nien moltes coses en comú.
La Universitat de Sarajevo té

uns trenta mil estudiants i és la
més gran del país. La meitat dels
alumnes provenen de fora de la
ciutat. Joves bosnians musul-
mans, croats catòlics i serbis or-
todoxos conviuen per primera
vegada a la vida en un entorn
nou amb els fills dels antics ene-
mics.
Els que no són capaços de dei-

xar enrere els prejudicis apresos
en l’educació segregada del sis-
tema de “dues escoles sota un
mateix sostre” volen trobar la
continuïtat de la narrativa apre-
sa a l’escola, a la família i als mit-
jans de comunicació afins.
Aquests són els joves que bus-

quen refugi i la reafirmació dels
seus valors excloents al voltant
del futbol. El futbol s’ha conver-
tit, els últims vint anys, en l’ex-
pressió de totamena de ressenti-
ments i odis. Alguns estadis són
el nou front de batalla, amb se-
guidors ultres dotats d’estructu-
res militars que actuen com a
executors de les proclames polí-
tiques més radicals.
L’odi al contrari es transmet

de generació en generació, i els
partits entre els dos rivals ciuta-
dans es transformen en demos-
tracions de força nacionalista.
La majoria de seguidors radicals
han nascut després de la guerra,
i la seva actitud és unaprovamés
de com el sistema educatiu se-
gregat a BiH contribueix a radi-
calitzar els joves.
AMostar, per exemple, els dos

únics dies de l’any que la violèn-
cia generalitzada fa acte de
presència a la ciutat és a causa
del futbol. L’enfrontament entre
els dos equips rivals de la ciutat,
l’FK Velez Mostar, fundat el
1922 i amb seguidors bosnians, i
l’HSK Zrinjsk, fundat el 1905 i
amb seguidors croats, provoca
un gran desplegament policial
per tota la ciutat enprevisió d’in-
cidents.
La universitat pública a Bòs-

nia i Hercegovina és una via for-

midable per teixir relacionsmal-
meses entre les comunitats del
país, però, si els joves no troben
un futur laboral, continuaran ali-
mentant la diàspora bosniana ar-
reu del món. L’estancament de
l’economia a BiH obliga molts
joves a marxar.
Des de l’any 1991 la població

del país s’ha reduït de 4,3 a 3,8
milions d’habitants. La taxa de
natalitat és negativa i l’emigració
no deixa de créixer. Segons da-
des del Govern Bosnià i de
l’ONU, si aquesta tendència con-
tinua la població a Bòsnia i Her-
cegovina encara es reduirà un
20% addicional cap al 2050.
És el cas de Boris Maric, que,

després de graduar-se enEconò-
miques, se’n va anar aAlemanya.
L’Adnan Pripoljac s’ha quedat
gràcies a la seva feina per a l’oe-
nagé alemanya, una de les po-
ques vies de futur laboral per als
joves bosnians. Els dos amics
continuen en contacte i parlen
per telèfon en alemany per di-
vertir-se.
Bòsnia i Hercegovina corre el

perill de caure en mans dels que
persisteixen en la radicalitat, de
continuar estudiant en escoles
segregades sense mirar-se a la
cara ni creuar una paraula i do-
nant suport a equips de futbol
que s’odien i atien aquest odi.

Lasegregacióescolar
establertaalsacords
deDayton jaés
permanenten58
escolesd’arreudelpaísEL EPO TATGE

Elfutboléselnou
frontdebatalla,amb
seguidorsultresque
actuencomaexecutors
delaradicalitat

culen cada any. La llengua enca-
ra és un instrument emprat pels
radicals per fomentar la divisió,
però pràcticament és la mateixa.
Com el portuguès del Brasil i el
de Portugal o el castellà de l’Ar-
gentina i el d’Espanya. Els pares
croats d’en Boris es van decidir
per la mateixa facultat que els
bosnians musulmans de l’Adnan
perquè era la més assequible i la
que estava més a la vora de casa.
Com diu Sasa Madacki, cap

d’estudis a la Universitat de Sa-
rajevo, els joves que hi ingressen
cada any són uns grans comedi-
ants. “Al començament mai no
parlaran de l’experiència de les
seves famílies a la guerra perquè
veuen que els altres actuen amb
normalitat. La prioritat és inte-
grar-se en el grup”. És el cas de
l’Adnan i d’en Boris. Durant els
dos primers anys a la universitat
només parlaven de noies, dels
estudis i de futbol. Les males ex-
periències del pare d’en Boris
viscudes durant la guerra eren
un condicionant en la seva rela-
ció.
El pes de la família continua

sent determinant i encara és la
font d’adoctrinament més im-
portant per als joves. És a casa, al
voltant de la taula, on els nens
són alliçonats, i, depenent de la
personalitat de cada individu,

Les ferides
de la guerra
patides pels pares
condicionen
la personalitat dels fills
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L’habitació més fosca de la Transició
XAVIER 

Casals

L’
inspector Antonio 
González Pacheco, 
més conegut com a 
Billy el Niño, és avui el 
policia més famós del 

franquisme, tot i que va conti-
nuar la seva carrera durant la 
Transició. Va deixar la seva tasca 
policial el 1982 amb cinc meda-
lles que van augmentar la seva 
pensió el 50%. Després va treba-
llar al sector privat i la seva vida 
va discórrer discreta fins que re-
centment van guanyar notorie-
tat les denúncies que van fer les 
víctimes de les seves tortures en 
els interrogatoris. Aquestes van 
presentar 18 querelles contra ell 
i altres agents, però en el seu cas 
ja no tindran recorregut perquè 
va morir al maig per la Covid-19. 
Prèviament, l’11 de febrer, el 
Congrés va acordar desclassificar 
el seu expedient de concessió de 
medalles. I l’11 de juny va instar 
el Govern a retirar-les-hi, tot i que 
el PP s’hi va abstenir i Vox s’hi va 
oposar. I aquí sembla concloure 
el protagonisme pòstum del poli-
cia, quan la seva biografia podria 
ser de gran interès per conèixer el 
nostre passat recent. Vegem-ho. 

 
GONZÁLEZ va ser agent del 
comissari Roberto Conesa, que 
va resoldre l’11 de febrer el doble 
segrest d’Antonio María Oriol i 
del general Emilio Villaescusa i 
que va realitzar el Grapo el gener 
de 1977. Recentment, el diari El 
País va explicar que en aquest 

èxit va ser decisiu que el policia 
seduís una militant del Grapo. 
L’episodi va donar fama al co-
missari i notorietat a González. 
Però poc abans d’aquest, l’agent 
va aparèixer de refiló en les es-
tranyes circumstàncies que van 
envoltar la matança d’Atocha. 
Va tenir lloc la nit del 24 de ge-
ner, quan un comando ultra-
dretà va assassinar al seu bufet 
cinc advocats laboralistes. Javier 
Sauquillo, un d’ells, va explicar 
poc abans del crim que González 
va passar pel despatx i els va 
amenaçar de mort a ell i a Dolo-
res González, ferida de gravetat a 
l’atemptat. I pel que sembla, 
l’agent no ho va fer només una 
vegada, explica Javier Padilla (A 
finales de enero, 2019). 
 Després hi va haver divergèn-
cies entre les declaracions de de-
tinguts per la matança i les de 
González i un altre policia, però 
els primers les van rectificar. Ja 
el 1990 el difunt neofeixista 
Stefano delle Chiaie va afirmar 
sense proves que la matança «va 
ser instigada» per González. 
Avui res implica l’agent en el 
crim, però ignorem encara per 

què va amenaçar els lletrats. 
D’altra banda, l’any passat la 

vídua del mercenari anti-ETA Je-
an Pierre Cherid, Teresa Rilo, va 
publicar la seva biografia (Che-
rid. Un sicario en las cloacas del Es-
tado). Hi narra com el seu marit 
va formar part del Batallón Vas-
co Español (BVE) i els Grups Anti-
terroristes d’Alliberament (GAL), 
i va morir a l’explotar-li una 
bomba el 1984. L’interessant en 
el tema que ens ocupa és que, se-
gons Rilo, González va ser el cap 
del seu marit al BVE i tots dos 
van travar una relació d’amistat. 

 
QUAN Cherid va morir, l’expo-
licia va ajudar Rilo a organitzar 
una administració de loteria per 
subsistir, tot i que després Rilo 
va jutjar que ho va fer per con-
trolar-la i evitar que parlés de les 
activitats del seu marit. No po-
dem contrastar el seu testimoni, 
però és interessant recordar que 
hauria sigut un comando que va 
integrar Cherid el que va cosir a 
trets Joaquín Alfonso Etxebarria 
(president d’un comitè de recol-
zament a presos d’ETA) i la seva 
dona, Esperanza Arana, a Cara-

cas el 14 de novembre de 1980. 
Llavors un dirigent d’Herri Bata-
suna, Txomin Ziluaga, va afirmar 
que quan González va anar a de-
clarar pels segrestos d’Oriol i Vi-
llaescusa estava destinat a Cara-
cas, a l’ambaixada espanyola, i 
va vincular la policia de la lega-
ció amb el doble homicidi. Igno-
rem la certesa d’aquestes infor-
macions, però si hi va haver una 
implicació de González en la 
lluita parapolicial contra ETA 
com la que explica Rilo, s’hauria 
d’investigar per conèixer les se-
ves implicacions. 

 
ARRIBATS AQUÍ, disposar 
d’una biografia detallada 
d’aquest policia possiblement 
permetria comprendre millor 
com els governs del postfran-
quisme es van veure obligats a 
recórrer a policies bregats en la 
dictadura per afrontar l’impor-
tant terrorisme de l’època. El seu 
impacte, assenyala la historiado-
ra francesa Sophie Baby, va 
forçar «la jove democràcia [...] a 
infringir immediatament els 
principis fundadors del nou 
règim i fins i tot a legitimar de 
nou l’ús de la violència il·lícita 
per l’Estat, en nom de la salvació 
de la democràcia». 
 La trajectòria de González 
sembla il·lustrar aquest procés i 
les seves ombres, però l’atenció 
pública s’ha centrat en les seves 
tortures i recompenses. Es pot 
pensar que es perdrà així una 
oportunitat per obrir l’habitació 
més fosca de la Transició: la de la 
seguretat de l’Estat. I és una llàs-
tima, perquè deixarà preguntes 
sense resposta. H 
Historiador i professor de la Facultat de 

Comunicació Blanquerna (URL).

CONTÉ

La sinistra figura de ‘Billy el Niño’
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L’herència 
dels 
nostres

Homenatge d’Estat per  
als milers de víctimes del 
coronavirus a Espanya

GEMMA ROBLES 
MADRID 

P
etits cementiris de po-
bles d’Espanya conti-
nuen, encara avui, 
obrint les portes per-

què centenars de ciutadans 
comparteixin dols ajornats per 
la Covid. El dolor i els 
punxants records de molts, de 
massa gent, s’han vist obligats a 
conviure amb les mascaretes i 
les normes de la nova realitat, a 
l’espera de poder dipositar o en-
terrar les cendres dels que ens 
van ser arrabassats per un ene-
mic víric. Va ser impossible en 
gairebé tots els casos allargar a 
les víctimes una mà, des de la 
tendresa, en la seva última llui-
ta. Se’ns en van anar sols.  
 Les famílies, les mateixes 
que durant les setmanes més 
dures del confinament es van 
consolar a través d’un telèfon o 
unes pantalles fredes, conti-
nuen ara per prudència sense 
poder fondre’s en l’abraçada in-
terminable que mereix l’ocasió, 
cosa que podria pal·liar míni-
mament el pessic intens. A poc 
a poc s’organitzen per donar un 
adeu en diferit, però digne, als 
seus. L’Estat, després d’haver 
vist forçades les seves costures i 
descobertes les seves debilitats i 
fortaleses per una gravíssima 
crisi sanitària, també oferirà 
avui un tribut oficial als més 
de 28.000 morts que deixa aquí 
el coronavirus.  

 
OPTIMISME AMB SENSATESA / Es 
compta amb el fet que pràctica-
ment totes les autoritats del pa-
ís i una nombrosa representa-
ció de mandataris estrangers si-
guin presents en aquest funeral 
sense precedents. Les xifres con-
tinuen compungint i, per des-
gràcia, creixent, tot i que la ve-

locitat sigui una altra. Espanya 
ja no viu tancada (a excepció de 
determinades zones) i sota un 
estat d’alarma, però el bon gra-
pat de rebrots que amenaça les 
ànsies d’optimisme són una cri-
da severa a la sensatesa. A la 
memòria i la reflexió col·lectiva. 
L’herència que ens deixen els 
morts és, sens dubte, l’obligació 
política, cívica i ètica d’intentar 
que sigui el primer i últim fune-
ral d’Estat pels caiguts per Co-
vid. És un deure intentar-ho. I 
un objectiu i repte de futur per 
al qual s’ha d’estar a l’altura.  

En primer lloc, la societat ci-
vil, amb la seva implicació en-
vers les mesures d’autoprotec-
ció que ja s’han demostrat efec-
tives: la distància corporal, el 
continu rentat de mans, l’ús de 
mascaretes, la protecció especi-
al dels més vulnerables i la re-
cerca de la conscienciació empà-
tica dels més joves de la casa es 
fan imprescindibles. Després, 
però amb redoblada responsabi-
litat, els polítics, cridats en 
aquesta ocasió a engrandir-se 
buscant solucions –encara equi-
vocant-se enmig de la incerte-
sa–, i no a empetitir-se, atordits 
per vanes baralles de saló poc di-
geribles en temps de pandèmia. 

 
RECONSTRUCCIÓ / De picabaralles 
n’hi ha hagut, fins i tot, entorn 
de l’organització d’altres fune-
rals. La Conferència Episcopal 
en va convocar a principis de ju-
liol un de religiós a Madrid, 
quan ja estava dissenyat el que 
l’Estat ofereix avui. Van acudir-
hi llavors els Reis; les presiden-
tes del Congrés i el Senat i d’al-
tres altes institucions, així com 
la vicepresidenta del Govern, 
Carmen Calvo, en nom de l’Exe-
cutiu. Mentrestant, Pedro Sán-
chez es trobava de visita a Por-

Les ingents xifres marquen 
el repte social i polític 
d’evitar una altra tragèdia

ció de les primeres eleccions en 
temps de coronavirus –a Galí-
cia i Euskadi–, s’espera que si-
gui, malgrat tot, un petit oasi 
de pau i respecte enmig de la 
política d’alt voltatge. També 
en el món dels ministres, parla-
mentaris i membres dels Execu-
tius central o autonòmics s’han 
d’establir jerarquies de priori-
tats, tal com ha hagut de fer ca-
da ciutadà en la seva vida parti-
cular: el deure, camuflat rere 
una mascareta, s’imposa majo-
ritàriament a l’apetència a fa-

tugal. De poc va servir que hi 
fossin bona part de les autori-
tats del país: en aquest cas va 
ser el Partit Popular qui va ca-
rregar contra el president a 
l’entendre que la seva absència 
es devia al seu «anticlericalis-
me». Ara, són els dirigents de 
Vox els que han volgut posar-hi 
la nota discordant a l’anunciar 
que no van a l’homenatge d’Es-
tat. Soroll en una jornada me-
reixedora de silenci. 

En tot cas, aquest funeral, 
que arriba després de la celebra-

Famílies de tot  
el país aprofiten el 
 final de l’estat 
d’alarma per 
veure’s  i dir adeu 
als seus morts

El funeral comptarà 
amb  autoritats 
internacionals  
i locals,  tret de 
Vox, que donarà  
la nota discordant 

 ENTERRAMENTS  Una família dona sepultura a un mort per Covid-19.
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Crisi sanitària internacional 
333 Pàgines 2 a 6

Quan Pedro Sánchez va decidir 
que calia organitzar una ce-
rimònia d’homenatge a les víc-
times del coronavirus, els col·la-
boradors del president es van 
adonar que no tenien gaires 
llocs on inspirar-se. «No hi ha 
precedents d’una cita d’aquest 
tipus», expliquen a la Moncloa. 
Primer, perquè «mai, per sort, 
s’han hagut d’acomiadar tants 
compatriotes»: 28.409 segons 
les dades oficials, tot i que pro-
bablement siguin molts més, 
una cosa que tardarà temps a 
conèixer-se. I després, perquè 
cap dels països de l’entorn eu-
ropeu, ni tan sols els més afec-
tats per la pandèmia, com Itàlia 
i França, han dut a ter-
me un acte com el qual 
avui, a les nou del matí, 
tindrà lloc a la plaça de 
l’Armeria del Palau 
Reial.  
 El cap de l’Executiu, 
assenyalen en el seu 
cercle més pròxim, te-
nia molt clares dues co-
ses. El protagonisme de 
la convocatòria no ha-
via de recaure en les ins-
titucions, sinó en la so-
cietat espanyola, en 
persones que van 
perdre els seus fami-
liars més pròxims o que 
van lluitar contra la 
pandèmia a través de la 
seva professió. I la ce-
rimònia havia de ser ci-
vil, aconfessional, a diferència, 
per exemple, del desè aniversa-
ri dels atemptats de l’11-M. 
 Així que, al costat del mateix 
Sánchez, el Rei, tots els manda-
taris autonòmics i importants 
dirigents internacionals (del 
president del Consell Europeu 
a la presidenta de la Comissió, 
passant pel secretari general de 
l’OMS), hi haurà sobretot vícti-
mes, però també agricultors, 
cuiners, enterradors, ramaders, 
professors, riders, treballadors 
de residències de gent gran i de 
supermercats, militars i poli-
cies. En total, unes 400 perso-
nes. Tres cinquenes parts, cal-
cula l’Executiu, seran persones 

anònimes. I les religions hi esta-
ran representades: catòlics,  
budistes, ortodoxos romane-
sos, mormons, testimonis de  
Jehovà, musulmans, jueus i 
evangèlics hi ocuparan un lloc. 
Però no se celebrarà cap missa. 
 La cerimònia, en aquest sen-
tit, serà curta i molt senzilla. 
Durarà a tot estirar 40 minuts, 
ocupats per música (l’himne 
nacional, una peça de Johannes 
Brahms), ofrenes florals davant 
d’un peveter amb una flama en 
memòria dels morts, la lectura 
del poema Silencio d’Octavio Paz 
(en una gravació realitzada per 
l’actor José Sacristán) i només 
tres discursos: de Felip VI, del 
germà d’un periodista mort 
per la Covid-19 i d’una inferme-

ra de l’Hospital Vall d’Hebron, 
a Barcelona.  
 «Busquem un acte que convi-
di al recolliment, al record i al do-
lor. Però també volem que sigui 
l’acte d’una societat valenta, 
que encara el futur amb espe-
rança –resumeixen en el Go-
vern–. El que pretenem és que 
aquest país se senti acompa-
nyat en la unitat». H

EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA 

33 Pedro Sánchez, en un acte oficial.

La cerimònia serà curta,  aconfessional  
i amb la societat com a protagonista 

JUAN RUIZ SIERRA 
MADRID 

«Mai, per sort,  
s’han hagut  
d’acomiadar tants 
compatriotes», 
assenyala el Govern 

Un acte sense 
precedents 

vor de la batalla davant un vi-
rus que segueix aquí. ¡Vaja si se-
gueix! Que ho preguntin als 
veïns del Segrià, l’Hospitalet 
o els que en terres gallegues o 
basques han vist recentment 
frustrat el seu a priori intocable 
dret al vot per culpa de la Covid.  

 
MÉS QUE UN COMPROMÍS / Els pneu-
mòlegs adverteixen davant dels 
excessos. Els sanitaris creuen els 
dits, i també protesten, perquè 
la promesa de «reconstruir» el sis-
tema nacional de salut sigui al-

guna cosa més que un compro-
mís amb acceptació social. Ben 
aviat es votarà al Congrés sobre 
aquesta i altres «reconstrucci-
ons» obligades, mentre s’espera 
una picada d’ullet econòmica 
d’Europa. Es compra i s’acumula 
material pel que pugui passar. 
Ningú vol tornar a sentir que no 
hi ha respiradors. O bates mèdi-
ques. Se somia amb normalitat 
sense adjectius. Es reten home-
natges per compartir el dol. 
Avui, també, a EL PERIÓDICO.  
In memoriam. H 

Els sanitaris 
esperen la reforma 
de la sanitat, i  els 
polítics tenen 
pendent pactar  
 la reconstrucció 

JOSÉ LUIS ROCA
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Contra l’oblit
Crisi sanitària internacional

Ángeles Dorrio  retreu a les institucions la seva falta de proximitat amb les víctimes de la Covid-19

L’adeu més dolorós

ció, van decidir traslladar-la a 
un centre sociosanitari, però la 
Covid-19 es va avançar a l’es-
tratègia. «El dia 23 de març li 
van fer les proves per determi-
nar on traslladar-la; el 24 ja no 
em deixaven veure-la i em con-
firmaven que tenia Covid», des-
taca Dorrio. 

Finalment, van portar la pa-
cient al Centre Integral de Sa-
lut Cotxeres de Barcelona, on 
es trobava asimptomàtica i 
«lluitava moltíssim, els metges 
tenien una lleugera esperança i 

fins i tot em van arribar a donar 
visita per quan acabés tot», re-
corda la seva filla. 

L’Ángeles ho va tenir molt 
clar des del principi: volia ser 
ella, i no un metge, qui pren-
gués la decisió final sobre la se-
va mare. «El 29 de març em van 
trucar perquè anés a acomia-
dar-me’n. Em vaig vestir de 
bussejador, vaig entrar a veu-
re-la i pràcticament vaig poder 
posar-li jo la morfina». 

Els metges, emfatitza Do-
rrio, «van intentar salvar la vida 

MANUEL ARENAS 
BARCELONA

«Els últims dies van ser de 
pel·lícula», comença descrivint 
Ángeles Dorrio (60 anys) sobre 
la mort de la seva mare, Ampa-
ro Rodríguez, a qui el coronavi-
rus va segar la vida el 30 de 
març a l’Hospital de Sant Pau. 

L’Amparo estava hospitalit-
zada des de feia mesos perquè 
estava pendent d’una opera-
ció. Amb la intenció de preser-
var-la davant d’un possible 
contagi de cara a la interven-

«Els metges van 
intentar  salvar 
la vida de la meva 
mare fins a l’últim 
moment»

Paqui Bernal,  infermera, va ser a prop de molts malalts, però no es va poder acomiadar del seu pare

La ignomínia de morir sol

el meu pare quan ja havia mort: 
tenia cinc minuts i jo només en 
vaig aguantar tres», explica Ber-
nal, que assegura que des 
d’aleshores no ha pogut girar 
full perquè la imatge se li va 
quedar gravada en la memòria. 
«Cada dia veig un vídeo que em 
vaig fer de la vida del meu pare 
per recordar qui va ser, perquè 
ningú ho sap». 

«Immigrant treballador» 
Francisco Bernal va ser pastor i, 
malgrat el seu analfabetisme, va 

aconseguir treure’s el títol d’au-
xiliar psiquiàtric. «Va ser un im-
migrant treballador», remarca 
orgullosa la seva filla. Va morir 
el 30 de maig a l’Hospital de 
Martorell després que, vuit dies 
abans, a la seva filla la informes-
sin que anaven a derivar-lo al 
centre hospitalari perquè el 
veien «molt malament». 

Tenia una emfisema pulmo-
nar i patia acalàsia; malgrat que 
les dues proves que li van fer a la 
residència van ser negatives, la 
doctora, tal com constaria al 

M. A.  
BARCELONA

Una idea turmenta des de finals 
de maig Paqui Bernal, infermera 
de 53 anys: durant la pandèmia 
va agafar la mà de moltes perso-
nes quan morien, però no va po-
der fer-ho amb el seu pare, Fran-
cisco Bernal, víctima mortal de la 
Covid-19 als 84 anys en una resi-
dència de Pallejà, a la qual va ac-
cedir amb la seva dona després 
que la seva família hagués de ven-
dre la seva casa per costejar-la. 

«Només em van deixar veure 

«La pitjor mort és la 
d’aquells  que se’n 
van anar pensant 
que els seus fills  
els han abandonat»

Joan Palacín  és molt crític amb el paper de les residències d’avis en aquesta pandèmia

«A la mare la van deixar morir»

«A partir de llavors vaig co-
mençar a sospitar que podia es-
tar contagiada de coronavirus, 
més quan una cuidadora de la 
residència em va dir que la meva 
mare no menjava des de feia 
tres dies», reconeix Palacín, que 
fins i tot recorda com la cuidado-
ra li va advertir que, si seguia 
així, la vida de la seva mare co-
rria perill. 

Després d’aquell episodi, re-
corda: «Vaig trucar vuit vegades 
a la doctora i mai em va voler 

agafar el telèfon fins a l’últim dia, 
quan em va dir que la meva mare 
estava molt malament.» Al cap 
de cinc hores, el 3 d’abril passat, 
l’Àngela Coll moria. «No vaig 
poder ni acomiadar-me d’ella al 
cementiri. L’havien d’haver tras-
lladat a l’hospital per salvar-la».  

Al Joan Palacín «ningú» li ha 
confirmat que la seva mare va 
morir per la Covid-19, però ell 
està convençut que sí pels símp-
tomes que li va veure quan la va 
visitar. «L’únic que vaig veure del 

M. A. 
BARCELONA

Àngela Coll, de 95 anys, vivia en 
una residència de gent gran de 
Caldes de Montbui des de feia sis 
anys. Al març, pocs dies abans 
que prohibissin l’entrada de fa-
miliars, el seu fill, Joan Palacín 
(66 anys), va intuir que la seva 
mare podia estar infectada quan, 
«excepcionalment», el van deixar 
entrar i, davant d’ell, la seva ma-
re va tossir un parell de vegades, 
fet que el va escamnar. 

«El que més 
em dol  és 
no haver pogut 
estar amb ella 
quan patia»
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Les veus dels familiars  de les víctimes 
de la Covid-19 constitueixen la manera més 
fidedigna de recordar les vides que van ser 
segades pel virus. Tres d’ells rememoren els 

seus éssers estimats per reivindicar la seva 
dignitat davant l’amenaça permanent de 
l’oblit. Avui ens afegim al tribut que la socie-
tat els rendeix a tots.

888

El virus ha 
causat més 
de 28.400 
defuncions

Una de les imatges que millor 
van reflectir el que va suposar 
al març i l’abril el flagell de la 
pandèmia va ser la que va mos-
trar el Palacio de Hielo de Ma-
drid, que les autoritats van ha-
ver de convertir en un dipòsit 
de cadàvers, ple de fèretres ali-
neats. I és que, tot i que en l’úl-
tima setmana la Covid hagi ma-
tat 10 persones, en les setma-
nes més tràgiques morien unes 
800 persones en un dia. 

El trist rècord es va assolir el 
30 de març, jornada negra en 
què van morir 888 pacients a 
tot Espanya, 37 cada hora. 
Aquells dies els relats de molts 
sanitaris eren estremidors. En 
cadascun dels seus serveis, as-
sistien a la mort d’una o diver-
ses persones, algunes sense es-
tar aparentment greus. En to-
tal, la pandèmia ha segat la vi-
da de 28.413 persones, segons 
el balanç publicat ahir pel Mi-
nisteri de Sanitat, però el còm-
put real és molt més alt, per-
què al principi i en els mo-
ments de màxima tensió en el 
sistema de salut no es feien 
tests PCR a tots els morts. 

De fet, l’últim informe del 

Sistema de Monitoratge de la 
Mortalitat (MoMo) de l’Institut 
de Salut Carles III revela que en-
tre el 13 de març i el 22 de maig 
es van produir 44.008 morts més 
de les esperades, cosa que supo-
sa un excés del 57%. Aquesta xi-
fra inclou les notificades pel Go-
vern i amb prova diagnòstica, i 
moltes altres que consten en els 
registres civils però que no s’han 
comptabilitzat en l’estadística 
probablement són persones con-
tagiades que han mort a les se-
ves cases, hospitals o residències 
però sense PCR. 

 
12.627 A CATALUNYA / La Generali-
tat sí que comptabilitza les da-
des que les funeràries li reme-
ten diàriament amb prova 
diagnòstica o símptomes com-
patibles amb el coronavirus. 
En total, han mort 12.627 per-
sones des de l’arribada del vi-
rus, 6.911 en centres hospitala-
ris, 4.113 en una residència i 
800 al domicili. Els casos res-
tants no estan classificats per 
falta d’informació. H

PATRICIA MARTÍN 
MADRID

L’Institut Carles III 
revela un 57%  
d’excés de morts

MANU MITRU

«Em vaig vestir de 
bus,  vaig entrar a 
veure-la i la morfina  
pràcticament li vaig 
poder posar jo»

ge de tot això és que no ens 
queixem prou ni a les persones 
adequades: la gent ha de ser 
crítica i saber elevar els proble-
mes en comptes de culpabilit-
zar el metge de torn». 

Mim periodístic 
Sobre el tribut que es rendeix 
avui als morts per la Covid-19, 
la filla d’Amparo Rodríguez ex-
plica els seus sentiments: 
«L’homenatge està bé, però jo 
no sento proximitat per part 
dels de dalt». Concretament, 
Dorrio insisteix a remarcar el 
«mim periodístic» amb els fami-
liars de les víctimes durant la 
pandèmia: «Sento més la proxi-
mitat del periodisme que de les 
institucions», i acaba citant l’es-
pecial En memòria de tots ells, pu-
blicat per aquest diari. H

de la meva mare fins a l’últim 
moment». Ella no només no 
responsabilitza els sanitaris, si-
nó que els agraeix haver-li do-
nat l’oportunitat d’acomiadar-
se’n durant els seus últims ins-
tants de vida, una cosa que pa-
radoxalment no tots els fami-
liars de víctimes poden dir. 

En termes de responsabili-
tat, Ángeles Dorrio no apunta 
als metges, sinó més amunt: 
«Tenim un sistema sanitari molt 
bo en què no s’inverteix. La so-
lució ve de dalt, i l’aprenentat-

«Això no va 
d’homenatges,   
sinó de dignitat  
i responsabilitat 
política»

salvar-me’», rememora la infer-
mera, que lamenta no haver tin-
gut coneixement de l’estat físic 
del seu pare a la residència. «Si jo 
arribo a veure com estava el meu 
pare... Sé que el van abandonar, 
va morir de depressió perquè 
fins i tot va deixar de menjar». 

Sobre l’homenatge a les vícti-
mes de la Covid-19 d’avui, Paqui 
Bernal ho té molt clar: «Això no 
va d’homenatges, sinó de digni-
tat i de responsabilitat política; la 
pitjor mort és la dels pacients 
que pateixen la ignomínia de 
morir pensant que els seus fills 
els van abandonar». 

¿Què li diria a altres famili-
ars? «Que reclamin, demanin in-
formes i lluitin: han abandonat la 
nostra gent gran i això no s’obli-
da amb homenatges, la ferida 
segueix allà». H

seu certificat de defunció, va 
considerar que estava infectat 
de coronavirus per la pneumò-
nia bilateral amb la qual va in-
gressar. «A la residència només 
els preocupava dir que no teni-
en contagiats; l’havien d’haver 
derivat abans a l’hospital», de-
nuncia Bernal. 

En el record de Paqui Bernal 
queda l’última vegada que va 
veure el seu pare, quan se’l van 
emportar a Urgències. «Va alçar 
la mirada, em va reconèixer i de-
gué pensar: ‘La meva filla ve a 

«L’homenatge  
és d’agrair;  com  
a fill d’una víctima 
mortal, m’hi sento 
representat»

no haver pogut estar amb la me-
va mare quan patia», ressenya 
amb sentiment. 

Tot i que Palacín reconeix 
que l’homenatge civil que avui 
es ret a les víctimes del coronavi-
rus no «t’arregla la vida», agraeix 
la preocupació institucional per 
les vides que el coronavirus s’ha 
carregat durant els mesos de 
pandèmia. «L’homenatge és 
d’agrair, em sembla bona idea; 
com a familiar d’una víctima 
mortal, m’hi veig representat». 

Com altres molts familiars, 
Palacín és crític amb l’atenció de 
les residències. «¿On està escrit 
que calgui deixar morir els avis? 
Tots som iguals davant de la 
llei». «A la meva mare la van 
 deixar morir a la residència», 
sentencia. H

seu enterrament va ser una foto 
que em va ensenyar una noia de 
la residència, on es veia la coro-
na de flors que jo havia encarre-
gat». Després de la mort de la se-
va mare, aquest jubilat no vol sa-
ber «res més» de la residència. 

Ni tan sols a l’enterrament 
Malgrat no haver pogut accedir 
ni tan sols al seu enterrament, el 
fill de la víctima afirma que no 
va ser això el que més dolor li ha 
causat. «El que em fa més mal és 

ANNA MAS

ANNA MAS

Ángeles Dorrio mostra una foto de la seva mare, Amparo Rodríguez.

Paqui Bernal, filla de Francisco Bernal, víctima de la Covid-19.

El Joan Palacín ensenya una foto de la seva mare, Àngela Coll.
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Poesia i resistència 
DOMINGO RÓDENAS DE MOYA 
BARCELONA 

Hi ha poetes rars, profunds com 
pous, de veu neta com l’aire, es-
cassos i valuosos, que no surten a 
les antologies. Joan Margarit, l’úl-
tim i encertat premi Cervantes, 
no va sortir a les antologies dels 
anys 60 ni 70 ni 80, però avui la 
poesia contemporània en català i 
castellà és inconcebible sense 
comptar amb la seva obra. Quan-
ta obsolescència no programada 
en aquells mostraris pretensiosos. 
En la seva trajectòria solitària, en 
la seva concepció radical d’una 
poesia arrelada a l’existència i em-
bridada per la intel·ligència, en la 
seva discreció i fins i tot desgana 
davant de les vanitats de l’ofici, en 
l’originalitat del seu pensament 
poètic i fins i tot en l’assenyada 
antisolemnitat amb què el formu-
la, Margarit és un poeta no alinea-
ble, un fora de sèrie. 

El seu primer llibre, de 1963, 
ja avisava al seu títol de la seva 
singularitat: Cantos para la coral de 
un hombre solo. No era poeta grega-
ri ni de grupuscle, la seva coral 
era ell mateix i així continuaria 
sent fins avui. Encara estudiava 
arquitectura. Havia tornat a la ca-
rrera després de deixar-la per tre-

ballar en Plaça & Janés, ja que 
potser va pensar que allà seria 
més fàcil convertir-se en poeta, 
vocació matinera. Ja coneixia la 
seva dona, Mariona Ribalta, la Ra-
quel dels seus poemes, «l’hivern 
del seixanta-dos», com escriuria a 
Mare Rússia, mentre una nevada 
inversemblant cobria Barcelona i 
«en arribar el bon temps, amb el des-
gel, / tu ja tenies per a mi, Raquel, /el 
rostre clar d’una Anna Karenina». 

Margarit va continuar escri-

moltes lectures, la dels amics i 
gent de Santa Cruz de Tenerife, 
on va passar temporades en la se-
va adolescència i la del seu primer 
poema. Per això el 1975 va ser en 
castellà Crónica i, el 1979, Predica-
ción para un bárbaro, abans que 
Martí i Pol l’exhortés a escriure en 
la seva llengua afectiva, sense re-
serves ni miraments.  

Des de 1981 amb L’ombra de l’al-
tre mar, va adoptar el català com a 
llengua poètica, la més profunda-

JOAN MARGARIT  3 Sense l’autor, que ha cedit a EL PERIÓDICO el poema 

‘De senectute’ per honrar les víctimes de la Covid-19, no s’entendria la poesia d’avui

PERFIL

ment seva. Amb les paraules de la 
infància i els sentiments, als gai-
rebé 40 anys, va trobar un riu 
d’expressivitat inexplorat. Es van 
succeir Llum de pluja (1986), Edat 
roja (1989), Els motius del llop (1993) 
i el magnífic Aiguaforts (1995), on 
hi ha un dels poemes que més ha 
recitat: «La llibertat és la raó de viure, 
(dèiem, somniadors, d’estudiants, […] 
La llibertat és una llibreria. / Anar in-
documentat. Són les cançons / de la 
guerra civil. / Una forma d’amor, la lli-
bertat». Com a expert en càlcul 
d’estructures, va experimentar 
amb el límit entre la forma i el 
sentit del poema imposant el 
principi arquitectònic d’aconse-

guir la màxima resistència amb 
el mínim material. Va emprar el 
poema com una construcció on 
les paraules són com el formigó 
per armar un dispositiu verbal 
amb un llampec d’experiència. 
La seva, aliatge de memòria indi-
vidual i història col·lectiva, dita 
perquè el coneixement es produ-
eixi en el lector com una revela-
ció. El poema és un misteri que 
pot canviar-li la vida. 

Encara que la veu poètica era 
ja forta i rotunda, va ser a partir 
d’Estació de França (1999) que va 
sortir en edició bilingüe, totes 
dues de l’autor, quan Margarit va 
començar a cobrar notorietat. La 
malaltia i mort de la seva filla Joa-
na, entre el 2000 i el 2001, va que-
dar registrada a la desoladora Joa-
na (2002), on va desobeir un dels 
seus principis sagrats: no escriure 
mai al caliu del viscut. Ho va fer al 
punyent dolor del que havia so-
fert. No és possible llegir-lo sense 
estremir-se. 

En els últims 15 anys, Margarit 
ha donat mitja dotzena de llibres 
excel·lents, cada un entorn d’una 
dimensió moral o existencial dife-
rent, però tots concebuts com a 
testimonis tant de la precarietat i 
el desemparament humà com 
d’aquestes taules de salvació que 
són la raó lúcida o la dignitat. Càl-
cul d’estructures (2005) és encara 
una ronda nocturna pel dolor, 
mentre que Casa de misericòrdia 
(2007, Premio Nacional) penetra 
en la melancolia i en un hivern 
perpetu. Potser per això el seu se-
güent llibre el va anomenar Miste-
riosament feliç (2008) i és un pols 
guanyador de l’optimisme de la 
raó contra la tristesa del viscut. 
Des de No era lluny ni difícil (2010) 
fins a Un hivern fascinant (2017), la 
seva escriptura ha crescut com 
una fastuosa sagrada família 
poètica, tan sòlida i bonica com 
el temple de Gaudí on ell mateix 
va treballar un temps. H

33 El poeta Joan Margarit, al seu estudi, envoltat de llibres.

CARLOS A. SCHWARTZ

Crisi sanitària internacional LLL

Els poemes del 
premi Cervantes 
 són un misteri que 
pot canviar la vida 
dels seus lectors

dues novetats en el Dia del Llibre i la Rosa

Amb dues novetats sota el 
braç arribava Margarit al 
Sant Jordi del 23 d’abril, dia 
en què havia de rebre el pre-
mi Cervantes en acte ofi-
cial. Allà segueixen els dos 
títols, així com els seus múl-
tiples poemaris, camí de la 
diada del 23 de juliol: Sense el 
dolor no hauríem estimat 
(Proa) és una selecció dels 
seus poemes realitzada per ell 
mateix. És «l’antologia més difí-

Selecció de poemes i reflexions
cil, la de la meva pròpia 
obra, ara que, als meus 
82 anys, ja no li han de 
quedar massa incorpo-
racions futures», escriu. 
A Poètica (Proa / Arpa) re-
uneix obra en prosa, 
amb nombrosos assajos 
inèdits (a més d’alguns 
poemes) en els quals 
aboca reflexions com a 

poeta, lector i traductor lliga-
des a la seva vida personal.

33 Portades dels dos títols més 
recents de Margarit.

vint gairebé en secret després 
d’obtenir el 1968 la càtedra de 
Càlcul d’Estructures a l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura. 
Escrivia en castellà, la llengua en 
la qual l’havien educat, tot i que 
espetegava en la seva memòria la 
fuetada que va rebre als cinc anys 
quan li van dir, al sentir-lo parlar 
en català, que ho fes «en cristià». 
El cretí que li va deixar anar això 
no va poder impedir que el caste-
llà fos també la seva llengua, la de 
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El president Pedro Sánchez saluda els Reis i les seves filles.

Units en 
el dolor

El tribut a les víctimes de  
la Covid uneix institucions 
espanyoles i internacionals

PILAR SANTOS 
MADRID

A
hir a les nou en punt 
del matí, quan el sol ja 
escalfava la meitat de 
la plaça de l’Armeria 

del Palau Reial de Madrid, va co-
mençar l’homenatge d’Estat a 
les víctimes de la Covid-19. En 
un acte sobri i aconfessional 
que convidava al recolliment, 
representants de les institu-
cions espanyoles, amb Felip VI 
al capdavant, les principals au-
toritats europees, el director ge-
neral de l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) i familiars 
van recordar els més de 28.400 
morts que la pandèmia ha cau-
sat a Espanya.  

La cerimònia, en què el Go-
vern central va voler donar un 
paper preponderant als sectors 
que lluiten contra la pandèmia, 
va durar tot just 40 minuts i va 
oferir una imatge d’unitat difí-
cil de veure aquests últims me-
sos. Van participar-hi el Govern 
per complet, tots els presidents 
autonòmics, representants dels 
grups parlamentaris i els ex-
caps de l’Executiu, menys Feli-
pe González, que es va excusar 
per raons d’agenda. També hi 
van assistir una dotzena de re-
presentants de totes les confes-
sions per remarcar el caràcter 
ecumènic de l’acte. Només van 
fallar Vox, per considerar-la 
una «cerimònia exculpatòria» 
de l’Executiu, i la CUP, BNG, Bil-
du i ERC per considerar que és 
una manera de «blanquejar» la 
Monarquia.  

 
«LA MEMÒRIA ÉS UN DEURE» / Al vol-
tant de tres cinquenes parts 
dels 400 convidats eren de la so-
cietat civil, entre ells sanitaris, 
treballadors socials, treballa-
dors de la distribució d’ali-
ments i de totes les àrees més 
afectades per la pandèmia i el 
confinament. En l’acte només 
van prendre la paraula el Rei, 
un germà del periodista mort 

José María Calleja i Aroa López 
Martín, una infermera de 
l’Hospital de Vall d’Hebron de 
Barcelona. 

«La memòria és un deure; el 
millor homenatge que podem 
fer és mantenir-nos units en el 
seu record i construir el país 
que [les víctimes] haguessin vol-
gut compartir», va dir Hernan-
do Calleja, que va ser el primer a 
parlar. Després, López Martín 
va demanar no oblidar mai la 
lliçó. «Ha sigut molt dur, ens 

hem sentit impotents, amb una 
sensació brutal d’incertesa i la 
pressió d’haver d’aprendre i de-
cidir sobre la marxa», va dir. I va 
pregar: «Sisplau, que l’esforç 
dels sanitaris no sigui en va».  

En la seva al·locució, el cap 
d’Estat va remarcar el «deute 
moral» de la societat amb totes 
les víctimes, un deute que obli-
ga, va dir, al compromís per la 
unitat. «Posem junts, posem 
units tota la nostra voluntat, la 
nostra capacitat, tot el nostre sa-
ber, tot el nostre esforç i afany 
per poder mirar cap al futur 
amb confiança i amb esperança. 
I fem-ho des del respecte i l’ente-
sa», va afirmar. Felip VI va dema-
nar que «la determinació da-

vant l’adversitat i l’esperit de su-
peració del poble espanyol» li fa-
ci «vèncer les dificultats». «Les 
superarem», va assegurar. 

 
EL PEVETER / Després de les dues 
intervencions dels represen-
tants de les víctimes i abans que 
comencés el Rei, alguns dels as-
sistents, entre els quals hi havia 
membres del Govern i els presi-
dents autonòmics, van diposi-
tar flors blanques davant el pe-
veter situat al mig de la plaça en 
record de les víctimes. Cada au-
toritat anava acompanyada 
d’un membre de la societat ci-
vil. La cerimònia va acabar amb 
un minut de silenci.  

A la sortida, una quinzena de 
persones esperaven veure pas-
sar els cotxes dels membres del 
Govern, a qui van esbroncar 
mentre colpejaven unes casso-
les i utilitzaven aplicacions de 
mòbil per augmentar el soroll.  

Alguns dirigents polítics es 
van aturar davant els periodis-
tes per fer unes breus declara-
cions, la majoria sense opcions 
de preguntes. Quim Torra va 
agrair al Govern central l’orga-
nització de l’homenatge a les 
víctimes, perquè «s’ho merei-
xen tot». Feia més de 14 mesos 
que no es veia Torra en un acte 
de Felip VI. El president va ex-
plicar que hi va participar per-
què volia expressar les seves 
condolences «en nom del poble 
de Catalunya a tots els familiars 
dels pobles d’Espanya que han 
perdut un ésser estimat».  

Pocs minuts després es va 
acostar a la premsa el líder del 
PP, Pablo Casado, que va ini-
ciar el seu curt discurs lamen-
tant una vegada més que no se 
sàpiga «el nombre real de 
morts», ja que el Govern no 
l’ha «ajustat» a la xifra que ma-
negen organismes com l’Insti-
tut Carles III, que l’eleva a més 
de 43.000. Va afegir que, mal-
grat això, ahir era «un dia per 
estar tots units». H

Felip VI va demanar 
entesa i treballar junts per 
fer front a la pandèmia

L’acte aconfessional 
va oferir una  imatge 
de concòrdia 
entre els polítics 
 no vista aquests 
últims mesos

«Que l’esforç dels 
 sanitaris no sigui 
en va»,  va demanar 
una infermera  
en nom de 
la societat civil

Vista general del pati de l’Armeria del Palau Reial durant l’acte.

P.54



3el PeriódicoDIVENDRES 
17 DE JULIOL DEL 2020Tema del dia

Contra l’oblit 
333 Pàgines 2 a 5

DAVID CASTRO / EFE (R. JIMÉNEZ / BALLESTEROS)

Felip VI 
REI D’ESPANYA

«Vull transmetre  
als seus familiars  
la nostra profunda 
pena. No estan  
sols en el seu dol»

Carmen Calvo 
VICEPRESIDENTA DEL GOVERN

«Els espanyols  
es mereixien veure’ns 
junts, acomiadar  
amb honor  
els difunts»

Pablo Casado 
PRESIDENT DEL PP

«És un dia molt 
especial, però em sap 
greu que encara no 
sapiguem el nombre 
real de morts»

Quim Torra 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

«Actes com aquest 
en què ens podem 
acomiadar ens 
serveixen per al 
consol col·lectiu»

A. Núñez Feijóo 
PRESIDENT DE GALÍCIA

«És lògic que un 
partit constitucional 
assisteixi a un 
funeral d’Estat»

J. Manuel Moreno 
PRESIDENT D’ANDALUSIA

«Era molt  
important,  
de justícia i oportú 
fer un acte d’Estat 
com aquest»Tots els membres del Govern, a l’arribar a l’acte.

Borrell, Sassoli, Von der Leyen i Adhanom (OMS).
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A l’exterior del Palau Reial,  la falta de públic va donar un aire desangelat a l’homenatge a les víctimes del 
coronavirus  H  Només un grup d’ultres van trencar  la solemnitat llançant visques al Rei i insults al Govern 

Silenci al carrer 

JUAN FERNÁNDEZ 
MADRID 

Ahir a dos quarts de deu del ma-
tí, una esgarrifança va recórrer 
el carrer de Bailén de Madrid a 
l’altura de la plaça d’Oriente. Va 
coincidir amb l’inici de l’ofrena 
floral per les víctimes del coro-
navirus que se celebrava al pati 
d’armes del Palau Reial. Enmig 
de la retransmissió, entre el sord 
sarau de periodistes, policies i es-
cassos madrilenys que s’hi van 
acostar a tafanejar, es va produir 
un estrany silenci, com si algú 
hagués manat callar. Per un ins-
tant, només es van sentir les no-
tes de la Cançó de l’esperit de 

Brahms, que arribaven des de 
l’interior, i les fulles dels plàtans 
de la plaça que assotava el vent.  

A peu de carrer, va ser el mo-
ment més emocionant del ma-
tí, l’únic en què la solemnitat 
de l’acte que a dins oficiaven 
400 mandataris, representants 
de l’Estat i figures de la societat 
civil, amb la seva calculada co-
reografia i la seva geometria 
circular, va traspassar el reixat 
del palau i va inundar els 
parter res i les voreres del vol-
tant. La resta va tenir aquest ai-
re virtual, com de paper cel·lo-
fana, que tenen les coses en 
aquesta nova normalitat, tan 

des de Vallecas «a homenatjar les 
víctimes i els sanitaris com si fos 
l’aplaudiment de les vuit». I també 
amb l’Alicia, que s’hi va acostar 
des de Fuenlabrada «perquè era 
un acte cívic d’un país aconfessi-
onal, no com la cerimònia religio-
sa de l’altre dia a l’Almudena», va 
advertir. Totes dues, acabades de 
jubilar, feien contorsions inten-
tant veure alguna cosa entre les 
reixes del pati. «¡Mira, allò és el 
peveter!», celebraven després de 
trobar una escletxa que perme-
tia espiar la cerimònia.  

Però pari de comptar. La resta 
del paisatge humà que va envol-
tar l’acte durant tot el matí el 

plena d’espais buits de gent. 
El poble de Madrid va sentir 

parlar d’un homenatge d’Estat i va 
deduir que era millor seguir-lo 
per la tele. Qualsevol dijous 
d’abans de març, a aquelles ho-
res era habitual trobar pugnes 
de curiosos i turistes donant-se 
cops de colze per veure el canvi 
de guàrdia, però els pocs veïns i 
passejants que aquesta vegada 
van travessar la plaça d’Oriente, 
ho van fer a correcuita, rodejant 
amb disciplina el perímetre mar-
cat per la Policia però sense atu-
rar-se a mirar, com si allò no 
anés amb ells. 

Amb la Isabel sí, que va venir 

Els pocs veïns que 
van travessar  la 
plaça d’Oriente ho 
van fer de pressa i no 
es van aturar a mirar 

Alberto Núñez Feijóo,  
Quim Torra i Iñigo Urkullu. 

Aroa López Martín, cap 
d’infermeria de la Vall d’Hebron.

Casado, Aznar, 
Zapatero i Rajoy.

La fiscal general de 
l’Estat, Dolores Delgado.

El director d’Emergències 
Sanitàries, Fernando Simón.
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T
ot i que la intervenció 
de la infermera de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron 
va ser el moment més 

emotiu de l’homenatge a les víc-
times de la Covid-19 d’ahir, el de 
més relleu polític va ser, sens 
dubte, la participació de les tres 
màximes autoritats europees. La 
seva presència a Madrid va cons-
tituir un fet de gran  importància, 
sobretot quan es produïa la vigí-
lia de la reunió del Consell Euro-
peu que ha de fixar la quantitat i 
la modalitat dels ajuts per als paï-
sos castigats per la pandèmia. La 
seva assistència va ser tan desta-
cada que va eclipsar la del presi-
dent de la Generalitat, Quim Tor-
ra, a qui pocs esperaven al palau 
d’Orient. 

Els dos fets parlen 
d’unitat en uns moments 
en què Espanya viu una 
angoixa permanent, ame-
naçada per 120 brots i re-
brots del virus, per una 
crisi social sense prece-
dents i per problemes 
d’una dimensió descone-
guda que afecten la mo-
narquia. Del que es tracta-
va era de retre homenatge 
als que han patit el virus i 
els que han lluitat per con-
tenir els seus estralls. Però 
des que els Reis van salu-
dar els representants euro-
peus i els 17 presidents de 
les comunitats autòno-
mes, l’acte va cobrar un 
significat particular. 

El temps dirà si la uni-
tat, aquesta paraula que és 
al frontispici del projecte 
europeu, només val a Es-
panya per a esdeveniments 
com aquest, carregats per 
la història, austers i mil·li-
metrats. De 45 minuts per 
ser exactes. O si les víctimes de la 
Covid han aconseguit, pagant 
moltes amb la seva vida, que una 
alenada de racionalitat refresqui 
l’atmosfera de bronca perma-
nent que encartona la vida polí-
tica espanyola. Fa bona falta, en 
vista de les amenaces que plante-
ja la pandèmia i de l’hecatombe 
col·lectiva que ens cau al damunt 
a la tardor. D’escassa rellevància 
resulta el boicot de Vox i com a 
inexplicable la no presència 
d’Esquerra, que va ser-hi com a 
govern sense ser-hi com a partit. 
Per poder explicar una posició 
tan ambigua amb arguments di-

ferents segons l’audiència, supo-
so. Més incertesa suggereixen les 
paraules de Pablo Casado agi-
tant els dubtes que planen sobre 
el còmput dels morts per la pan-
dèmia a la sortida de l’acte. 

La troica europea va arribar 
a Madrid la vigília, va sopar a la 
Moncloa i va tornar de seguida 
cap a Brussel·les per preparar la 
cimera europea. Impactada, su-
posadament, per la sobrietat de 
l’acte i per la unitat que es respi-
rava a la plaça de l’Armeria, 
acostumada com està a sentir 
parlar d’una Espanya caïnita que 
s’esquinça en baralles ideològi-
ques i territorials. Van ser a Ma-
drid el mateix dia en què Gianis 
Varufakis recordava, en una en-
trevista, la controvertida actua-

ció d’una altra cèlebre troica du-
rant la crisi anterior. Aquella es-
tava integrada, a més de per la 
Comissió Europea, pel Banc Cen-
tral Europeu i l’FMI. No sembla 
que el problema de Pedro Sán-
chez ara vingui de les instituci-
ons europees, sinó més aviat d’al-
guns països, com Holanda, Di-
namarca, Àustria i Suècia. Llàsti-
ma que els seus caps de Govern 
no fossin al palau d’Orient per 
escoltar la infermera de la Vall 
d’Hebron reclamar una sanitat 
per a tothom. El contrari del que 
aquella altra troica va receptar 
per a Grècia al 2010. H 

45 minuts d’unitat 
davant Europa

El temps dirà si les víctimes 
han aconseguit que una  
alenada de racionalitat 
refresqui l’atmosfera de bronca 

Anàlisi 
Andreu  Claret 
COMITÈ  EDITORIAL 

POOL

33 Felip VI i Elionor, ahir a l’acte.

van formar grups de policies, 
masses de periodistes i una quin-
zena de persones d’edat avança-
da que van irrompre amb ganes 
d’expressar el seu afecte al rei i el 
seu profund odi al Govern. Van 
arribar abillats amb samarretes 
adornades amb el clàssic Sánchez 
ves-te’n ja i portant banderes espa-
nyoles i cartells amb missatges 
del tipus Sánchez i Koletas, assassins. 

Paelles i maces 
Davant la falta de públic, es van 
fer notar sota el cèlebre balcó 
dels discursos de Franco, primer 
llançant efusius visques al Rei 
mentre Felip VI pronunciava la 
seva al·locució i després amb la 
sonora cassolada que van dedi-
car als membres del Govern a 
l’acabar la trobada. Uns van treu-
re de les bosses paelles i maces 
per donar la seva serenata i d’al-
tres portaven les patacades pre-
gravades en aplicacions de 
mòbil. Des dels happenings de 
maig a Núñez de Balboa, la para-
fernàlia cayetana sembla haver 

amb un omega al pit i un «Des-
perta, Espanya» a l’esquena–, es 
van disposar en formació i, sense 
avisar, van començar a entonar 
una cançó. Bastant malament, 
per cert. «No som d’extrema dreta 
ni d’extrema esquerra, només ve-
nim a animar Espanya», va anun-
ciar el portaveu de l’esquadró 
 rere una mascareta decorada 
amb la bandera rojigualda i la 
creu de la Borgonya. La perfor-
mance va ser tan surrealista que 
hi va haver qui es va dedicar a 
buscar la càmera oculta. 

Abans que ells va arribar Víc-
tor Martínez amb el seu pom de 
banderes d’Espanya de niló i pal 
de plàstic, d’aquestes que solen 
veure’s onejar per les multituds 
en les visites reials. «Estic a l’atur 
i vinc a veure si trec uns cale-
rons», va explicar. Va durar poc a 
la plaça: va fer un parell de vol-
tes, va veure com estava la cosa i 
se’n va anar per on va arribar. Els 
que aquest dijous es van apuntar 
a l’homenatge, venien amb la 
bandera posada. H

sofisticat els seus xous. 
No van ser els únics friquis 

que van buscar segons de glòria 
aprofitant l’homenatge. També 
s’oferia a improvisar classes de 
geopolítica Roberto de la Cuerda, 
convençut que el coronavirus «és 
un invent de la Xina comunista», 
segons deia el seu cartell i ell ma-
teix explicava amb molt èmfasi. 

Per la seva banda, Salvador Pérez, 
cambrer jubilat, mostrava el lli-
bre que havia confeccionat amb 
retalls de premsa sobre la 
pandèmia, i que somiava expo-
sar en un museu.  

Més desconcertant encara va 
ser el grup de joves que van 
aparèixer d’uniforme –panta-
lons negres i samarreta marró 

Un grup de joves 
uniformats  es  
van disposar en 
formació i van 
entonar una cançó

POOL 

Meritxell Batet i Pilar Llop, 
presidentes de les Cambres.

Inés Arrimadas i 
Cayetana Álvarez de Toledo.

P.57



17LA RAZÓN  •  Jueves. 16 de julio de 2020

España

La Fundación Nacional Francisco 
Franco (FNFF) se defi ende presen-
tando batalla. La entidad ha dirigi-
do una batería de preguntas al 
Gobierno aprovechando el trámite 
de consulta pública a la ciudadanía 
que abrió el Ejecutivo como parte 
de la preparación de un nuevo pro-
yecto de Ley de Memoria Históri-
ca. A pesar de que la consulta pú-
blica previa a la elaboración de 
proyectos de ley tiene por objetivo 
que la sociedad civil pueda sugerir 
aportaciones a las normas antes de 
su aprobación por el Consejo de 
Ministros, el presidente de la Fun-
dación Franco, Juan Chicharro, ha 
registrado toda una serie de pre-
guntas, más que ideas o propues-
tas, antes de que el día 11 acabara 
el plazo dado por el Gobierno. 
«Otros han hecho lo mismo», afi r-
ma respecto a la Fundación An-
dreu Nin, en las antípodas de sus 
planteamientos.

En la mayoría de los casos, las 
preguntas de la FNFF versan sobre 
si el Ejecutivo tiene intención de 
que la nueva ley se acuerde tam-
bién de las víctimas que provocó el 
bando republicano, no solo de 
aquellas que causaron los subleva-
dos contra el Frente Popular. «Ya 
que se habla de víctimas, que sea 
de todas, no una parte», apunta a 
LA RAZÓN el general Chicharro, 
para quien el nuevo texto legal cau-
sa «enfrentamiento y división, fal-
seando la Historia».

Se trata de 118 cuestiones plan-
teadas, en palabras de Chicharro, 
«con la inocencia de que alguien 
las contemple», consciente de que 
la entidad que preside está en el 
punto de mira del Gobierno de coa-
lición para su ilegalización. 

A primeros de año, los socialis-
tas anunciaron su intención de 
incluir en la reforma del Código 
Penal un nuevo delito sobre apolo-
gía del franquismo. De ahí que la 
Fundación Franco se pregunte 
ahora si el Ejecutivo tiene inten-

el 18 de julio de 1936, con miles de 
asesinatos y un golpe de Estado».

Uno de los objetivos que persigue 
el Gobierno de Pedro Sánchez con 
la nueva Ley de Memoria Histórica 
es impulsar las exhumaciones de 
los miles de desaparecidos bajo las 
cunetas. Chicharro pregunta al 
Ejecutivo si «se van a buscar tam-
bién a los desaparecidos en manos 
del bando republicano, o en manos 
de milicias políticas del Frente Po-
pular». Una de las preguntas dice 
así: «Los mapas de localización de 
desaparecidos, ¿se llevarán a cabo 
en las zonas donde triunfó el Fren-
te Popular?».  También se cuestio-
na la FNFF si «van a contar con 
especialistas que no se encuentren 
ideológicamente vinculados a la 
izquierda».

Otra de las pretensiones del Go-
bierno es crear un banco público 

A. Bartolomé - Madrid

«¿Se va a respetar la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos?»

Memoria Histórica La Fundación Franco plantea al Gobierno 118 
cuestiones sobre la nueva ley dentro del trámite de consulta pública

de ADN que ayude a identifi car los 
restos óseos que se recuperen con 
las exhumaciones. En este sentido, 
Chicharro pregunta si esta base de 
datos estará disponible para «las 
víctimas de todos los desapareci-
dos, asesinados y víctimas de cual-
quier bando», también para aque-
llas personas que murieron a 
manos de los guerrilleros denomi-
nados «maquis» o de las bandas 
terroristas ETA y FRAP.

La Fundación Franco quiere 
saber si en ese censo se incluirán 
«menores de edad asesinados y 
represaliados por las milicias so-
cialistas» o «fusilamientos, tortu-
ras y violaciones contra miembros 
de la Iglesia Católica o militares 
retirados o en la reserva», hacien-
do hincapié en la «persecución 
religiosa sin precedentes llevada a 
cabo por la II República».

Pregunta Juan Chicharro acer-
ca de si el nuevo marco legal reco-
gerá el listado de campos de con-
centración y los condenados a 
trabajos forzados, «muchos asesi-
nados, torturados y represalia-
dos». Otras cuestiones inciden en 
«medidas en materia de educación 
y género», para saber si se van a 
impartir conocimientos sobre la 
represión contra la mujer por par-
te de PSOE, POUM, PC o CNT, o las 
checas creadas «a imitación de los 
gulag soviéticos», que se reclaman 
como «lugares de memoria» con 
placas o rótulos. 

«¿Se va a respetar la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos como mo-
numento erigido a todos los caídos 
en la Guerra Civil, sin importar el 
bando ni la ideología?», pregunta 
también la FNFF.

Otro de los epígrafes se refi ere 
al «general Francisco Franco» 
acerca de la «dignidad y respeto 
cuando no se respeta la decisión 
de los familiares en un asunto de 
intimidad familiar», e inquiere si 
se acatarán las «decisiones judi-
ciales que pudieran dar la razón a 
la familia» sobre «la voluntad de 
inhumarlo» donde decidan.

EFE

El proyecto de Ley 
que pretende ser 

aprobado en el 
Parlamento 

amplía la LMH de 
2007 e incluye la 

creación de un 
banco público de 

ADN con los 
restos 

encontrados en 
las exhumaciones

ción de considerar también como 
una infracción grave los actos de 
exaltación en lugares públicos de 
la «ideología comunista o de regí-
menes de izquierdas donde se vio-
lan o se han violado los derechos 
humanos y se practica o se ha prac-
ticado violencia política». 

Según Chicharro, «el texto de la 
Ley adolece de cuestiones impor-
tantes que es necesario resaltar, 
como la ausencia de responsabili-
dad del PSOE en la II República y 
la Guerra Civil». Afi rma el presi-
dente de la FNFF que «no se puede 
comprender ni aceptar la limita-
ción temporal que el proyecto de 
Ley señala», desde el 18 de julio de 
1936 hasta 1975, «pues persecución 
y violencia por sus ideas se padeció 
en España durante todo el siglo 
XIX y parte del XX, y muy especial-
mente entre el 14 de abril de 1931 y 

«De entrar en 
vigor el 
proyecto de 
Ley», la FNFF 
recurrirá «a 
cualquier 
grupo político 
que quiera 
defender el 
Estado de 
Derecho, con 
una enmienda 
a la totalidad» 
y a las «instan-
cias judiciales 
posibles».   

Enmienda a 
la totalidad 
e instancias 
judiciales

Impreso por Dept.documentacio Alcaldia . Prohibida su reproducción.
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MADRID i

MARTA BELVER MADRID 
La Asamblea de Madrid aprobó ayer 
la reprobación del delegado del Go-
bierno, José Manuel Franco, que en 
una reunión con alcaldes, militantes 
y cargos del PSOE animó a «retor-
cer» la crisis de las residencias por el 
Covid-19 contra la Administración 
regional que preside Isabel Díaz 
Ayuso. La Propuesta No de Ley 
(PNL) del PP salió adelante con los 
votos a favor de Ciudadanos (Cs) y 
de Vox y pese a la oposición de los 
grupos de la izquierda en bloque. 

A efectos prácticos, esta censura 
parlamentaria no tiene ninguna 
consecuencia, porque lo que impli-
ca es que ahora el Ejecutivo de la 
Puerta del Sol tiene que dirigirse al 
de la nación para solicitarle el «ce-
se inmediato» de Franco. Sin em-
bargo, el debate previo a la vota-
ción en el Pleno de Vallecas dejó al 
descubierto la profunda confronta-
ción política existente en la Cáma-
ra autonómica que probablemente 
imposibilitará que se alcance un 
pacto unánime entre los grupos pa-
ra la reconstrucción económica y 
social tras la pandemia. 

En su justificación de la reproba-
ción, el PP señaló que durante la 
crisis sanitaria, «en vez de ayudar», 
el delegado del Gobierno en Ma-
drid se ha dedicado a intentar 
«destruir» a Ayuso –que no estuvo 
presente en el debate–. «Sólo pedi-
mos que, por salud democrática, o 
dimita o le cesen», reclamó el por-
tavoz del grupo, Alfonso Serrano, 
en su primera intervención en un 
tenso debate en el que generó con-
troversias desde por el apartahotel 
en el que se confinó la presidenta 
tras contagiarse por el virus hasta 
por la declamación de citas del 
Don Juan Tenorio. 

Lo más llamativo es que ni Cs ni 
Vox esgrimieron ese argumento del 
ataque a la dirigente autonómica 
como la razón por la que han deci-
dido respaldar la PNL. De hecho, la 
representante de la formación na-
ranja, Emy Fernández-Luna, ni si-
quiera hizo una mínima alusión 
Franco en su intervención para ra-

zonar el sentido de su voto y se limi-
tó a esbozar generalidades sobre la 
importancia de las alertas anticipa-
das ante situaciones de emergencia 
como la vivida. 

El grupo de Rocío Monasterio, por 
su parte, dejó meridianamente claro 
que por lo que considera que el dele-
gado del Gobierno debe de ser re-
probado es por autorizar que el 
«aquelarre feminista» del 8-M cuan-
do ya se habían registrado los prime-
ros casos de coronavirus en España. 
No obstante, el diputado Pablo Gu-
tiérrez de Cabiedes criticó que «to-
das las administraciones, también la 
Comunidad de Madrid, no hicieron 
prácticamente nada» hasta ese día. 

En defensa de su compañero de 
partido, el recién nombrado núme-

ro dos del PSOE en la Asamblea de 
Madrid, José Cepeda, sacó a relu-
cir ese verbo afilado que le ha he-
cho merecedor del puesto de con-
trapeso del institucional Ángel Ga-
bilondo calificando la PNL del PP 
de «astracanada». En este sentido, 
instó al grupo de Ayuso a que me-
jor invierta su tiempo en cuestio-
nes como decidir «qué van a hacer 
si hay un rebrote». 

Durante el debate parlamenta-
rio, especialmente acalorado, Ja-
cinto Morano, de Unidas Podemos, 
señaló que esta iniciativa es una es-
trategia de la «política por eleva-
ción» de los populares en su «gue-
rra perenne contra el Gobierno de 
España». En la misma línea, el di-
putado de Más Madrid Hugo Mar-

tínez Abarca los acusó de hacer 
una «oposición histriónica, faltosa, 
mentirosa y ultra» hasta el punto 
de darles «pudor hacer críticas que 
sean razonables» de Moncloa.  

El intercambio dialéctico, con 
cruce incluso de notas –Cepeda le 
puso un siete a Serrano y Serrano 
un ocho a Cepeda–, derivó en una 
cascada de peticiones de palabra 

extraordinarias que el presidente 
de la Asamblea se vio obligado a 
cortar en seco. «Están ustedes fal-
tándose al respeto y esto parece 
una guardería», llegó a decir Juan 
Trinidad dando por concluido el 
debate.  

El PP registró la petición de repro-
bación de Franco, que también es 
secretario general del PSOE-M, 
cuando supo de la reunión por vi-
deoconferencia en la que animaba a 
sus compañeros a «retorcer el tema 
de las residencias» y a «aprovechar 
el dolor de las familias» y no cuando 
Franco fue imputado por un presun-
to delito de prevaricación por permi-
tir el 8-M. La causa contra el delega-
do del Gobierno, en todo caso, ya ha 
sido archivada. 

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, durante el minuto de silencio, ayer, por la mujer asesinada por su pareja en Torrejón. J. BARBANCHO

E L  B L O Q U E  D E  L A  I Z Q U I E R D A  V O T A  E N  C O N T R A  D E  L O  Q U E  L O S  S O C I A L I S T A S  C A L I F I C A N  C O M O  « A S T R A C A N A D A »  

La Asamblea reprueba a Franco  
L Cs y Vox apoyaron la propuesta del PP, que se quedó solo defendiendo que el delegado del Gobierno en Madrid quiere 
«destruir» a Ayuso  L El también secretario del PSOE-M instó a «retorcer el tema de las residencias» contra la presidenta

P O L Í T I C A

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planea llevar 
a la Asamblea regional en otoño su 
proyecto de Presupuestos para 2021. 
«Tenemos intención de presentarlos en el 
próximo periodo de sesiones si todo va 
con normalidad y estabilidad, que es lo 
que deseamos todos», anunció ayer en 
respuesta a una pregunta parlamentaria 
de Unidas Podemos.  

Sin embargo, para poder sacar las 
nuevas cuentas adelante de momento 
siguen prorrogadas las de 2019– el 
Gobierno de coalición de PP y Cs 
necesita imprescindiblemente el apoyo 
de Vox, que exige como ‘cromo’ que se 
eliminen algunas consejerías: en la 
actualidad hay 13, cuatro más que en la 
última legislatura. La semana pasada la 
dirigente autonómica ya se mostró 
favorable a estudiar una «reducción de 
la Administración pública» siempre y 
cuando cuente con el respaldo del 
partido de Rocío Monasterio, que por el 

momento exige la dimisión del 
consejero de Políticas Sociales, Alberto 
Reyero.  

Según la presidenta regional, «la 
estabilidad va a ser lo más importante» 
tras la pandemia, «así como la creación 
de puestos de trabajo». Para ello, 
aseguró, van a proceder a eliminar todos 
los impuestos que sean «confiscatorios o 
anacrónicos», aunque no precisó ni a 
cuáles se referían ni cuándo será 
efectivo este anuncio 

«En 16 años, cada madrileño se ha 
ahorrado 15.000 euros y el 85% de estas 

rebajas fiscales ha beneficiado a las 
clases medias y las rentas bajas hoy 
pagan un 25% menos. Es más, en Madrid 
se paga el IRPF más bajo de estas 
rentas», ha desgranado Ayuso.  

Por su parte, la portavoz de Podemos 
en la Asamblea acusó a la presidenta de 
aplicar «por la puerta de atrás el mismo 
modelo fracasado» de una de sus 
predecesoras, Esperanza Aguirre, «con 
más cesión de suelo para especular», 
informa Efe. Y ha apostillado: «Son las 
mismas políticas del ladrillo que nos 
llevaron a la crisis».

LOS PRESUPUESTOS 
ESTARÁN LISTOS EN OTOÑO

«Pedimos que, por 
salud democrática, 
dimita o le cesen», 
dicen los ‘populares’
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L’acte d’ahir a Madrid 
en record de les vícti-
mes del covid-19 va 
ser sobri i transversal. 
Tret de Vox, no hi va 

faltar cap color polític ni cap institu-
ció. També hi va haver una àmplia re-
presentació d’autoritats mundials. 
No en va, Espanya va ser un dels pri-
mers països europeus, juntament 
amb Itàlia, on el virus va disparar les 
morts. Està bé i és necessari que es fa-
cin aquestes mostres de con-
dol i solidaritat des dels po-
ders públics. I està bé que 
s’intenti evitar treure’n un 
rèdit polític. Només el rei Fe-
lip VI no va poder evitar in-
sistir en la idea de la “unitat” 
per vèncer el virus, una idea massa 
connotada políticament i, per tant, 
inoportuna en una cerimònia on 
l’únic que hauria d’importar és fer 
costat als familiars de les víctimes i 
explicitar el reconeixement a tots els 
professionals que han treballat, i se-
gueixen fent-ho, per combatre aquest 
flagell. El missatge dels familiars i sa-
nitaris, la seva tristor i les seves legí-
times reclamacions són les que hau-
rien d’adquirir tot el protagonisme. 
En un acte així, les autoritats tenen 

l’obligació de ser-hi i el deure d’escol-
tar. Ni més ni menys. En aquest sen-
tit, tot i el complicat context polític, 
tant a causa de la pandèmia com de 
la repressió pel Procés, la presència al 
pati d’armes del Palau Reial de Ma-
drid del president de la Generalitat, 
Quim Torra, és un gest que el digni-
fica. A través seu, el poble de Catalu-
nya se solidaritza amb totes les vícti-
mes de l’Estat. És important que ai-
xò quedi clar davant els qui, a banda 

i banda, veuen enemics on només 
haurien d’haver-hi projectes polítics 
diferents. És important que davant 
situacions dramàtiques com les que 
hem viscut, la lluita política quedi en 
un segon pla. Les persones, primer. El 
respecte als morts, al davant. 

Però, sobretot, un homenatge així, 
més enllà del confort simbòlic que pu-
gui proporcionar a les víctimes, tam-
bé és una oportunitat per comprome-
tre els poders públics en la necessà-
ria col·laboració i coordinació per fer 

front al covid-19. No des d’una idea 
buida d’unitat, òbviament instrumen-
talitzada, sinó des del respecte insti-
tucional. L’única unitat necessària i 
efectiva és la que es practica amb lle-
ialtat cap als diversos poders. La ten-
dència a la centralització que un cop 
més ha aflorat durant aquesta terrible 
crisi sanitària ha estat un llast, no no-
més des del punt de vista polític sinó, 
sobretot –en un estat amb les compe-
tències de Salut traspassades als go-

verns autonòmics–, des del 
punt de vista tècnic, sanitari.  

L’homenatge, a més, ha 
coincidit amb un moment de 
rebrot del virus que fa molt 
evident que estem lluny de 
guanyar la batalla al covid-19 

i que encara hi ha greus llacunes en 
la gestió d’aquesta crisi sanitària, so-
cial i econòmica. Els familiars de les 
víctimes i els professionals de la sani-
tat, a més de sentir l’escalf de les ins-
titucions, el que voldrien és que 
aquest homenatge anés acompanyat 
d’una autèntica millora en l’eficàcia 
de la lluita contra el virus. I això, cer-
tament, no ho estem veient. Continua 
faltant coordinació lleial, capacitat 
organitzativa i recursos. Tornem a es-
tar en un clima d’incertesa.

Més enllà del respecte  
a les víctimes

L’EDITORIAL

El millor homenatge als morts  
per covid seria molta més eficàcia 

en la lluita contra el virus

P.60



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

1004000

104222

Diario

441 CM² - 39%

31142 €

12

España

12 Julio, 2020

P.61



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

1004000

104222

Diario

226 CM² - 20%

12760 €

15

España

17 Julio, 2020

P.62



6 LAVANGUARDIA I N T E R N A C I O N A L DISSABTE, 11 JULIOL 2020

U
n estiu, fa deu anys, em vaig
banyar en una piscina públi-
ca de Kabul.
Feia calor,molta calor, i els

ciutadans de Kabul –ells, elles no– re-
frescaven els cossos a la piscina on els
talibans, quan controlaven la capital af-
ganesa, llançaven les dones
acusades d’adulteri (elles, a ells
no). Des del trampolí. Amb la
piscina buida d’aigua.
“No ho sé..., potser hem po-

sat un llit o uns lavabos sobre
enterraments –va escriure el
periodista César González-
Ruano quan s’arreglava un ca-
salot a Conca–. Tot es fa sobre
alguna cosa. Sota de qualsevol
cosa que es veu, n’hi ha una al-
tra. Sota d’una actitud, una al-
tra actitud sembla inevitable”.
Tot es fa sobre alguna cosa. A

l’aigua d’una piscina pública de
Kabul o al mar color turquesa
deMenorca.
Fadosdies, comcada9de ju-

liol, l’illa va recordar el seu ge-
nocidi. Amb la solemnitat prò-
pia dels petits territoris envol-
tats de mar i la distància social
que imposa la pandèmia, les
autoritats i el poble deCiutade-
lla es van reunir –un any més–
davant el manuscrit original de
l’Acta deConstantinobleper es-
coltar –un segle més– un relat
estremidor.
Com marca el ritual, es va

procedir a la lectura pública de
l’acta notarial escrita en un calabós de
Constantinoble el 7 d’octubre del 1558.
Escrita en català. El relat del salvatge
setge i devastació de Ciutadella i tota
l’illa fins a Alaior pels turcs, i la venda
dels supervivents –milers de menor-
quins– com a esclaus per tot l’imperi
otomà. S’any de sa desgràcia.
No és història. És estricta actualitat.

L’Acta de Constantinoble plana cada dia
sobre les pàgines de la secció Internaci-
onal de La Vanguardia.
Tot el darwinisme del poder d’avui i

de sempre és present en aquells esdeve-
niments.L’ActadeConstantinobleva ser
redactada pel notari Pere Quintana a
petició del governador Bartomeu Ar-
guimbau i el capità Miguel Negrete
–tots al calabós turc– per protegir-se de
futures acusacions.Teniena sobre l’om-
bra de l’ocorregut 23 anys abans a Maó,
quan els turcs havien assetjat la ciutat i
els seus dirigents van pactar en secret
amb l’enemic perquè les seves vides, fa-
mílies i cases fossin respectades. La res-

ta dels maonesos, a ganivet, violació, sa-
queig i deportació. Un any després, cinc
d’aquells prohoms van ser jutjats i con-
demnats a morir per mutilació.
Totes les cobdícies delmónactual són

presents en la caiguda de Ciutadella.
Només van tornar els que van poder pa-
gar un rescat, i no tots: alguns rescata-
dors van intentar que grans propietaris
no tornessin i quedar-se així amb les se-
ves terres. Rics contra rics i tots contra
els pobres: no va tornar ni una desena
part dels deportats, que van acabar ve-
nuts i dispersats per Anatòlia, Xipre,
territoris de l’actual Romania o Salòni-
ca. En aquesta última ciutat, servint ju-
eusqueels tractavencoma“cans”: tot es
fa sobre alguna cosa, i aquells hebreus
no oblidaven la seva expulsió de la pe-
nínsula. Arrossegant els jueus les claus
d’unes cases a les quals no tornarienmai
i arrossegant elsmenorquins l’aroma de
la sobrassada que no tornarien a assabo-
rir mai més: a terra islàmica, la feien
amb carn de be.

Tots els curtcircuits de la geopolítica
actual nien en la caiguda de Ciutadella.
Què hauria pensat l’abadessa de Santa
Clara, Àgueda Ametller, mentre els
turcs la torturaven, penjaven i arcabus-
sejaven en el seu convent si hagués sa-

but queelCristianíssim rei deFrança, tí-
tol atorgat pel Papa, estava ajudant els
turcs en la seva ràtzia?
Pensaria elmateix quehad’estar pen-

sant avui un cristià, o unmusulmà, vícti-
ma de l’Estat Islàmic al veure la variable
d’aliances polítiques que teixeixen i em-
bruten el món.
Tot es fa sobre alguna cosa i tot esdes-

trueix sobre una altra destrucció. Al
convent de Santa Clara, fins a la Guerra
Civil espanyola hi havia un oli que re-
presentava el martiri de l’abadessa:
aquell quadreva ser, al seu torn, destruït
a la crema de temples del 1936.
L’Ajuntament de Ciutadella va deci-

dir fa cinc anys suprimir el rè-
quiem enmemòria dels morts i
deportats –que s’oficiava pràc-
ticament des de s’any de sa
desgràcia– per quedar-se amb
la lectura pública del manus-
crit, una tradició que va néixer
el 1852. La paradoxa és que en
l’acte civil mostren i llegeixen
l’Acta de Constantinoble com si
fos un evangeli, un evangeli de
memòria, i, aquest any, amb un
halo de litúrgia de salvació en
el gel hidroalcohòlic i les màs-
cares que s’oferien a l’entrada
del pati del Palau deCan Saura.
Els setges ens modelen.

“Sense la matança i deportació
del 1558, jo no seria aquí. La
meva família va venir de Po-
llença el 1625”, diu Florenci
Sastre, historiador i autor
–ambMiquel Àngel Casanovas
Camps– del llibre De Menorca
a Istambul. El saqueig turc de
Ciutadella, 1558. Felip II es va
plantejar emportar-se els pocs
menorquins que van quedar i
deixar l’illa buida.
Tot es destrueix sobre una

altra destrucció. Tres segles
abans de la devastació turca, el

1287, els cristianshavien arrabassatMe-
norca als musulmans, esclavitzant i ve-
nent en subhasta pública la seva pobla-
ció autòctona andalusina. Van repoblar
l’illa amb catalans de Barcelona, Girona,
Empuries i el Rosselló, els descendents
del quals serien, tres segles després,
igualment deportats i venuts.
Com va recordar l’arqueòleg Martí

Carbonell Salom en la lectura de l’Acta
de fa tres anys, “la nostra desgràcia és,
per a ells, la seva glòria”. I al revés. Una
vegada i una altra.
Quan cada any llegeix el manuscrit,

Menorca no està llegint l’acta notarial
del seudolor.Està llegint l’actadel dolor
delmón. Perquè cada any, cadames, ca-
da dia, algun lloc del món pateix un set-
ge, un assassinat, una violació o una de-
portació com lanarrada en aquest docu-
ment que ens fa de mirall.
Perquè, en el mateix instant en què es

llegeix en públic l’Acta de Constantino-
ble, algú està llançant una dona a una
piscina buida.

Menorca, el genocidi infinit
Cada any, des de fa segles, l’illa recorda

unamatança que cada dia, des de fa mil·lennis,
es repeteix en algun lloc del món

.

L’illa de l’Aire, al sud-est deMenorca

CABARET
VOLTAIRE

Plàcid
Garcia-Planas

Janohiharèquiemperals
mortsdel 1558,peròsíun
halode litúrgiadesalvacióen
elgel imàscaresde l’actecivil

GONZALO ARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

El Govern dels Països Baixos va
anunciar ahir que presentarà una
demanda contra Rússia al Tribu-
nalEuropeudeDretsHumansper
l’abatimentde l’aviódepassatgers
de Malaysian Airlines MH17 so-
bre l’est d’Ucraïna, ara que estan a
punt de complir-se sis anys de la
tragèdia.

“La principal prioritat per al
Govern ha estat i continua sent
l’esforçperaconseguir justíciaper
a 298 persones mortes en la des-
trucció de l’avió. Al transferir el
casalTribunal, femunaltrepasen
aquesta direcció i ens acostem al
nostre objectiu”, vadir elministre
holandèsd’Exteriors, StefBlok.
ElMinisteri de Justícia de Rús-

sia, per la seva part, va assegurar
que no havia rebut encara cap no-

tificació. I va recordar que, abans
d’entrar aestudiara fonsuncas, el
Tribunal, amb seu a la ciutat fran-
cesa d’Estrasburg, ha d’avaluar
amb la participació de les parts si
ho admet a tràmit, un procés que
potdurar anys.
El17dejulioldel2014unBoeing

777deMalaysiaAirlines feia la ru-
ta entre Amsterdam iKuala Lum-
purquan,al sobrevolar laregiódel
Donbàs, va ser enderrocat per un

míssilBuk llançatdesde terra.Fe-
ia tres mesos que en aquella regió
de l’est d’Ucraïna havia començat
una guerra entre els separatistes
prorussos i Ucraïna. El conflicte,
ara congelat però encara actiu, ha
segat lavidademésde13.000per-
sones, segons l’ONU.
A l’avió viatjaven ciutadans de

deu nacionalitats diferents. Més
dedos terçoserenholandesos.
El mes de març passat va co-

mençar a la Haia un judici contra
tres ciutadans russos i un d’ucraï-
nès, a qui un equip d’investigació
internacional liderat per fiscals
holandesos consideraven respon-
sables de l’abatiment. L’equip
també va determinar que la llan-

çadorademíssilsBukesvatraslla-
daraterritoriucraïnèsdesdeRús-
sia i es va disparar des de la zona
controladapels rebels.
Els acusats no s’han presentat

davant el tribunal, perquè Rússia
no extradeix els seus nacionals.
Moscou rebutja aquestes conclu-
sions i afirma que el míssil es va
disparardesdelazonaocupadaen
aquellmomentper l’exèrcitucraï-
nès.ElMinisteri deJustícia rusva
negar ahir categòricament que el
seupaís juguéscappaperen l’aba-
timentdel’avió“sobreceld’Ucraï-
na,ésadir,sobreunterritorisobre
el qual Rússia no té jurisdicció”, i
va prometre defensar els seus in-
teressos si el cas espresenta.

HolandaportaràRússia aEstrasburg
per la abatiment de l’MH17 aUcraïna
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Edward Colston statue in Bristol replaced by 
resin sculpture of Black Lives Matter protester 
Secret pre-dawn operation by artist Marc Quinn appears to catch 
authorities off-guard. Now there are calls for the city to keep the new 
artwork 

in Bristol last month has been replaced with a resin sculpture of a Black 
Lives Matter protester in a secret pre-dawn operation. 

Artist Marc Quinn said he had “crystallised” the moment activist Jen Reid 
stood on top of the empty plinth on 7 June and raised her fist aloft in a 
black power salute.  

The unofficial replacement appears to have caught city officials and police 
off-guard. Photographer and filmmaker Hassan Akkad said on Twitter that 
he had worked with Quinn on the project and declared it a “success” 
shortly before 6am on Wednesday. 

Colston worked for the Royal African Company in the 17th Century and 
was later a Tory MP in Bristol, where many buildings and landmarks are 
still named after him. The statue of him by sculptor John Cassidy was 
erected in 1895. 

The home secretary Priti Patel called the toppling of the Colston statue, 
which was then thrown into Bristol Harbour, “utterly disgraceful” and 
“sheer vandalism”. 

But the act, coming in the wake of the killing of George Floyd by police in 
the US and after years of petitioning for the statue to be removed, has 
sparked a national conversation around statues of problematic historical 
figures. 

Ms Reid said in a statement that she had been on her way home from 
attending the Black Lives Matter protests in Bristol on 7 June when she felt 
an “overwhelming impulse” to climb up onto the empty plinth. 

“This sculpture is about making a stand for my mother, for my daughter, 
for black people like me,” she said. “It’s about black children seeing it up 
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there. It’s something to feel proud of, to have a sense of belonging, because 
we actually do belong here and we’re not going anywhere.” 

Read more 

Quinn, who is best known for his “Self” series of self-portraits made using 
his own blood, has previously immortalised US protests at the death of 
Alton Sterling in an oil painting, and produced works including a tapestry 
about the riots following the death of Mark Duggan in 2011. 

He told The Guardian: “I’ve always felt it’s part of my job to bring the 
world into art and art into the world. Jen created the sculpture when she 
stood on the plinth and raised her arm in the air. Now we’re crystallising 
it.” 

There are already calls on social media for the Bristol authorities to keep 
the Jen Reid statue, despite it being raised without permission. Bristol 
mayor Marvin Rees previously said any decision on how the plinth should 
be used would be decided democratically through consultation. 

Quinn said it had been erected in such a way as to make it “extremely 
difficult to move”, though adding that he did not presume it would be kept 
in place indefinitely.  

“Jen and I are not putting this sculpture on the plinth as a permanent 
solution to what should be there,” the artist said. “It’s a spark which we 
hope will help to bring continued attention to this vital and pressing issue.” 
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Trump s’avé a utilitzar mascaretes el dia que els EUA baten el seu rècord de contagis diaris: 66.500

El rècord de lamàscara presidencial
BEATRIZ NAVARRO
Washington. Corresponsal

Semblen fites incompa-
tibles però totes van
passar el mateix dia,
aquest dissabte i no fa
mesos quan es va des-

cobrir l’amenaça del coronavirus,
i als Estats Units i no en un país
que hagi controlat la pandèmia.
Louisiana es va convertir en el

vint-i-cinquèestat a fer obligatori
l’ús de la mascareta en els espais
públics on no es pot mantenir la
distància. El president Donald
Trumpenvautilitzarunaperpri-
mera vegada i es va deixar foto-
grafiar a plaer. I després de més
de tres mesos tancat, el parc
d’atraccions Disney a Orlando
(Florida) va reobrir amb masca-
retes i sense cues.
Tot això va passar elmateix dia

que els EUA superaven el seu
propi rècord i sumaven 66.528
nous casos de la Covid-19: 15.299
a Florida, on viuen 21 milions de
persones. A tall de comparació,
un dia abans, a Espanya, ambmés
del doble de població, hi va haver
852 positius.
Incapaçosd’aplanar la corbade

la pandèmia, els Estats Units són
el país més afectat del món pel
coronavirus. Al voltant de 3,2mi-
lions de persones han contret la
Covid-19 i 135.000 han mort. El
país assisteix anestesiat a l’allau
de dades negatives, impulsades
per la falta de conscienciació de
part de la població.
“No he estat mai en contra de

les mascaretes, però estic con-
vençut que depèn del lloc i elmo-

ment”, va assegurarTrumpabans
de visitar l’hospital militar Wal-
ter Reed a Bethesda. Va ser una
imatge inèdita i orquestrada al
mil·límetre. Trump va baixar de
l’helicòpter sense mascareta. Mi-
nuts després, les càmeres el van
gravar caminant pel centre amb
una màscara de color blau marí
amb un petit segell daurat presi-
dencial.

La tardança i lamanera comels
assessors de campanya del pre-
sident han presentant el seu gest
indiquen que té més de càlcul
polític que d’exercici de respon-
sabilitat per incentivar-ne l’ús,
com han fet els mandataris de
tots els països industrialitzats. La
foto va ser distribuïda imme-
diatament amb lemes electorals.
Un donava per acabat el seu rival,

el demòcrata Joe Biden, que fa
mesos que l’alliçona sobre les
bondats de lamascareta i li retreu
la seva conducta.
Un 67% dels nord-americans

estan insatisfets amb la gestió que
ha fet Trump de la pandèmia, el
percentatgemés alt des del març.
La dada explica la perillosa de-
riva que han pres les enquestes
per al president, quevanoupunts

darrere el seu rival segons la mit-
jana dels sondejos.
Quan el que més preocupa els

nord-americans és l’economia,
més possibilitats hi ha que donin
suport a la reelecció del presi-
dent. Pesa més la por de la pan-
dèmia, però: comméspreocupats
estan per la seva evolució, més
s’inclinen a votar per Biden i no
per Trump, d’acord amb una en-
questa de la cadena CBS en l’ano-

menat cinturó del sol que formen
els estats del sud, Florida entre
ells, que fins fa pocsmesos els re-
publicans donaven per segurs i
ara semblen a l’abast dels demò-
crates.
Fins ara, Donald Trump ha

vist en lamascareta unobstacle al
seu objectiu de reactivar l’eco-
nomia i ha contribuït activament
a desincentivar-ne l’ús. L’actitud
del president nord-americà ha
donat ales als instints llibertaris i
individualistes de molts nord-
americans que es neguen aposar-
se-la.
En nombrosos estats, de fet, les

autoritats locals s’enfronten en-
cara avui a una enorme pressió
per impedir que el seu ús sigui
obligatori.

ALEX EDELMAN / AFP

Donald Trump, durant la visita a l’hospitalWalter Reed, a Bethesda,Maryland

Commés preocupa
la pandèmia, més
puja el vot a favor
de Joe Biden als
estats del sud

Unmecenes rus pugna per les estàtues que els EUA liquiden

Rússia vol Roosevelt
GONZALO ARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

Els jerarques soviètics
van caure del pedestal
al final de l’URSS. Es
van tirar estàtues com

ningú no ho havia fet abans.
Trenta anys després, tot i això, a
Rússia no s’enderroquen monu-
ments, sinó que s’aixequen. I, si
és possible, es recuperen. Això és

el que vol fer el milionari i filan-
tropAndrei Filatov, portar a Rús-
sia l’estàtua eqüestre del presi-
dent Roosevelt davant el Museu
d’Història Natural de Nova York,
i que serà retirada gràcies a la
conscienciació que ha creat el
moviment Black LivesMatter.
Filatov vol comprar l’estàtua a

través de la seva fundació Art
Russe. També voldria tenir la
d’Aleksandr Baranov, el primer
governador d’Alaska, l’Amèrica
russa, entre el 1790 i el 1818. És a
la ciutat de Sitka, i ara també és
vist com a racista i colonialista.
Baranov va ser empresari i ad-

ministrador de les possessions
russes a Amèrica. Va obrir rutes
comercials amb la Xina i amb el
continent americà.
Roosevelt, per la seva part, va

mediar en les converses de pau
després de la guerra entre Rússia
i el Japó del 1905, la primera de
l’època contemporània en què
una potència europea queia der-
rotada. El tractat de pau es va sig-
nar a Portsmouth (Nou Hamp-
shire). Entre altres concessions,
Rússia va perdre la meitat meri-
dional de l’illa de Sakhalín, però
el resultat final no va ser tan hu-
miliant coms’esperava per a l’im-

peri rus. Roosevelt va negociar
l’acord i li va valer el Nobel de la
Pau del 1906.
La fundació Art Russe es va

crear el 2012 per “recopilar i po-
pularitzar” el patrimoni cultural
rus, així coml’art rusqueva sortir
durant l’època comunista. Els
contactes ambels ajuntamentsde

Nova York i Sitka quadren amb
aquesta comesa.
Baranov va fundar Sitka el

1799. Fins al 1867, quan l’imperi
rus va vendre Alaska als EUA, es
deia Novo-Arkhànguelsk i era la
capital de les possessions russes a
Amèrica del Nord. Sitka és a l’illa
de Baranov. Forma part de l’arxi-

pèlag Alexander, que recorda el
tsar Alexandre II, sota el mandat
del qual es va vendre Alaska.
Filatov encara no ha rebut res-

posta de Nova York. Des de Sitka
li han dit que el futur de l’estàtua
de Baranov no està decidit. Tam-
poc no s’ha parlat de diners. Fila-
tov correria amb les despeses del
trasllat.
A la Rússia d’avui, a diferència

del que passava fa 30 anys, s’aixe-
quen monuments. En aquella
tendència entren personatges de
la història llunyana, com el prín-
cep medieval Vladímir el Gran,
per a qui es va aixecaruna estàtua
davant el Kremlin, a Moscou, el
2016; o el tsar Ivan el Terrible,
homenatjat amb una polèmica
escultura eqüestre el 2015 a la
ciutat d’Oriol. I també hi ha ho-
menatges per al creador de l’AK-
47, Mikhaïl Kalaixnikov, honrat
el 2017 amb una escultura de
bronze aMoscou.
Voler portarmonuments de fo-

ra tampoc no és nou. ElMinisteri
deDefensa deRússia va proposar
a l’abril al Govern de la República
Txeca que li enviï l’estàtua del
mariscal soviètic Ivan Konev. La
retirada del centre de Praga
d’aquesta estàtua ha provocat
força tensions entre els dos
països.
Tot i que encara és molt aviat

per cantar victòria, Filatov creu
que l’estàtua de Roosevelt podria
anar a Sant Petersburg, i també la
de Baranov, dins del Museu de
l’Àrtic.

SPENCER PLATT / AFP

Roosevelt a Nova York, una imatge que avui ja no encaixa
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Aurora Catà va ser ratifi-
cada ahir per l’assemblea
generaldeBarcelonaGlo-

bal com a presidenta de l’entitat
en substitució de Pau Guardans.
Unrelleuserèiquedonacontinuï-
tat a la línia marcada per aquesta
associació els últims anys. /VIURE

Pedro Sánchez ha viatjat
aquesta setmana a Ho-
landa, Alemanya, Suè-
cia i França, on ha estat

rebut pels seus màxims manda-
taris.Ahiralanit,elpresidentdel
Govern va actuar d’amfitrió dels
líders de la Unió Europea que
assisteixen a l’acte d’homenatge
de les víctimes del coronavirus a
Madrid. Sánchezvacomplimen-
tar els seus convidats ambun so-
par que no podia deixar indi-
ferent. Es tractava de la tercera
ediciódelprogramaSaborsd’Es-
panya amb què es posa en relleu
la cuina de les autonomies a tra-
vés dels xef més representatius.

Va ser el torn dels germans San-
doval –Rafael, Diego i Mario–,
propietaris del restaurant Co-
que, al centre de Madrid, amb
dues estrelles Michelin i que ha
fetdelainvestigaciógastronòmi-
caunadelessevessenyesd’iden-
titat. Entre els comensals, la pre-
sidenta de la Comissió Europea,
Ursula von der Leyen; el presi-
dentdelConsell,CharlesMichel;
el president de l’Eurocambra,
David Sassoli; l’alt representant
de la UE per a Afers Exteriors,
Josep Borrell; el secretari gene-
ral de l’OTAN, Jens Stoltenberg,
i el president de l’OMS, Tedros
AdhanomGhebreyesus.

El sector del llibre i les
institucions catalanes
hantreballata fonsper
garantir un dia del Lli-

bre i de la Rosa d’alta seguretat.
Atesa la lògica prevenció amb
què afronta el desconfinament
bona part de la societat, la Cam-
bradelLlibre, laGeneralitat i els
ajuntaments, especialmentelde
Barcelona en el cas del passeig
de Gràcia, han extremat lesme-
sures de seguretat sanitària en
l’organització d’aquest atípic 23
de juliol. Vista la planificació,
que compleix amb escreix els
protocols quemarca el Procicat,
aquest popular Sant Jordi d’es-

tiu es podria celebrar igualment
encaraqueCatalunyaretrocedís
a una indesitjada fase 2 com la
queesvaviureenladesescalada.
Alcostatdelarelaxaciósocialen
bars, terrasses, platges i altres
establiments de lleure, el sector
del llibre vol celebrar la seva
festa sense que ningú en pugui
qüestionar la seguretat, de ma-
nera que totes les persones que
ho desitgin puguin acostar-se a
lesparadesde llibres i rosesamb
total tranquil·litat. D’aquesta
manera, la cultura tornarà a si-
tuar-se, com es mereix, al pri-
mer pla de l’actualitat i comen-
çaràaaixecar cap. Ja toca.

ELS SEMÀFORS

Aurora Catà
Presidenta de Barcelona Global
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Sopar amb estrelles
PENSEM QUE...

Llibresmolt segurs

UNAESTÀTUAPERREESCRIURELAHISTÒRIA.L’activistaJenReidposaambelpunyalçatdavant l’estàtua inspiradaenella,
instal·lada sobreel sòcol queanteriorment sostenia l’efígiede l’esclavistadel segleXVIIEdwardColstonaBristol,Anglaterra.

NEIL HALL / EFE
LA IMATGE

Amb 18 anys, aquesta bri-
tànica amb síndrome de
Down fa història en con-

vertir-seenimatged’unacampanya
de bellesa de Gucci. Amb 15 anys la
vafitxarZebedeeManagement,que
representa “models amb discapaci-
tat i aparencesalternatives”. /VIURE

Ellie Goldstein
Model

La decisió de la Comissió
Electoral bielorussa de
vetar les candidatures

delsprincipals lídersde l’oposició
va provocar una onada de protes-
tes al país, amb centenars de de-
tinguts. Lukaixenko té via lliure
per eternitzar-se en el poder. / P. 6

Aleksandr Lukaixenko
President de Bielorússia

El Tribunal Suprem ira-
nià ha ratificat la sentèn-
cia que ordena l’execució

de tres joves acusats departicipar
en les protestes que van esclatar
el passat novembre al país en
contra de l’augment del preu de
la gasolina. / P. 10

Alí Khamenei
Líder Suprem de l’Iran

La guerra freda dels xips

Lanova guerra freda d’aquesta dècada no té caràcter
militar, sinó tecnològic. La tensió del segle passat en-
treelsEstatsUnits i laUnióSovièticaestavacentrada
en un possible enfrontament armat entre dues grans
superpotènciesqueesvapoderevitar.Avui, encanvi,

la lluita per la supremacia per ser el dominador del món és una
batallaentreelsEUAi laXina,peròtécomaprotagonistesxips ial-
goritmes.
Elsnord-americanshananatsempreperdavantis’enorgulleixen

de tenir 13 de les 16 companyies tecnològiquesmés gransdelmón.
EldominidelsEstatsUnitsenintel·ligènciaartificial,bigdata,vehi-
cles autònoms, drons i altres tecnologies és evident, i la influència
delsGAFA(Google,Apple,FacebookiAmazon)atotelmónéscada
vegadamésgran.PeròlaXina,controladaperunEstatqueimpulsa
les seves empreses de forma implacable, no perd pistonada en
aquesta competició, desde la cursadepatents fins a la implantació
delsseusproductespertotelmón.
En aquesta llarga competició, Europa té un paper decisiu ja que

pelseupeseconòmicpotinclinarlabalançaenunadireccióoenuna

altra.Doncs bé, en tot just 24hores dues decisionsmolt diferents i
controvertidespresesalVellContinenthansuposatunbeneficihis-
tòric a les empresesamericanesenaquestacompetició.Així, d’una
banda, el Govern britànic va decidir dimarts vetar la tecnologia de
l’empresaxinesaHuawei enel desenvolupamentdel 5G, alineant-
seamblestesisdeDonaldTrump.Eltemorquelamultinacionalxi-
nesatinguéscapacitatpercontrolarbonapartdelescomunicacions
britàniqueshaestateldetonantde ladecisió. I lagrancompetidora
del’empresaxinesa, l’americanaApple,vaveureahircomelTribu-
nal de Justícia de laUE fallava a favor seu i la deslliurava de pagar
13.000 milions d’euros en impostos que li sol·licitava la Comissió
Europea.LasentèncialegitimadefactoIrlandacomaparadísfiscal
ipermetalamultinacionalamericanapagarmoltsmenysimpostos
queelsquehand’abonaraltrescompa-
nyies.
Aquestaguerraseràllargaidura,però

aquells que donaven ja per fet el triomf
xinès com a nova gran superpotència
haurand’esperarencaraunamica.

Jordi Juan
Director
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L’enclavament bosnià commemora el vint-i-cinquè aniversari de
la matança amb un funeral massiu marcat pel coronavirus

Srebrenica ni oblida
ni perdona

BORJA DÍAZ-MERRY
Srebrenica. Servei especial

L
làgrimes als ulls i,
sota la mascareta, un
somriure delatat per
la mirada. Nedziba
Salihovic va perdre el

germà, el marit i el fill en el geno-
cidi de Srebrenica. “Vaig haver
d’anar quinze vegades a Tuzla
per identificar-ne les restes”, as-
segura amb veu rotunda. Ahir
dissabte va enterrar Salko Ibise-
vic, el fill de la seva cosina,malal-
ta des que va saber que els mi-
litars serbobosnians el van arra-
bassar per sempre a dos dels seus
fills quan fugien per les munta-
nyes cap a Tuzla.
Bahrudin Salihovic sí que va

aconseguir escapar completant
en nou dies el que ara recorda
com “la marxa de la mort” fins a
Tuzla, situada a més de 80 qui-
lòmetres de caminada entre
boscos frondosos i sota l’ame-
naça de les bales. Pel camí va per-
dre dos oncles, tres cosins i el seu
pare. “Tenia 25 anys quan vaig
veure el meu pare per última ve-
gada, i després de 25 anys ara em
retrobo amb ell”, explica, sense
deixar de tocar el fèretre verd
amb el cadàver incomplet del seu
progenitor.
El vint-i-cinquè aniversari de

la matança de Srebrenica arriba
aquest 11 de juliol marcat per la
pandèmia del coronavirus, amb
una cerimònia al memorial de
Potocari ambmésmesures de se-
guretat i higiene, mentre el sol
cau a plom sobre els caps, amb
moltes mascaretes i sense pre-
sència de mandataris estrangers,
que han enviat missatges de ví-
deo per donar suport a les vícti-
mes i condemnar la barbàrie que
mai no hauria d’haver tingut lloc
en una zona segura custodiada
per un batalló de cascos blaus ho-
landesos.
Malgrat les restriccions i amb

elsmissatges de fonsdel secretari
general de l’ONU, António Gu-
terres, i de mandataris com el
president turc, Recep Tayyip Er-
dogan, l’iranià, Hasán Rohani, el

ca de bateries que era la base del
Dutchbat. Els recrimina que des-
prés declaressin davant els tribu-
nals que allà només hi havia refu-
giades 350persones, quan en rea-
litat ella sap, perquè ho va veure,
que “allà dins hi havia 3.000 per-
sones”. Ella va ser evacuada a
Tuzla amb quatre dels seus sis
fills en un dels autobusos que van
posar els militars serbobosnians
per expulsar dones, nens i gent
gran de Srebrenica. “Portava el
meu nen d’any i mig que no dei-
xava de plorar i els vaig dir als
que ens portaven que no tenia on
deixar-lo. Em van dir: Llença’l!”,
recorda. Izeta va perdre dos dels
fills en la matança i només n’ha
pogut enterrar un perquè les res-
tes de l’altre encara continuen
sense aparèixer.
Ifeta Hasanovic també va so-

breviure al genocidi empor-
tant-se al coll la seva criatura. El
seu marit i els quatre germans
d’ell no van aconseguir creuar les

“línies de la mort” que marcaven
la diferència entre l’execució i la
supervivència a Tuzla. “Ara
trobarem la pau perquè sabem
on anar, on és el meumarit, on és
el pare de la meva filla. Era no-
més un nadó”, afirma recolzant-
se en la làpida de la tomba del seu
marit.
Convertida ja en una jove do-

na, la seva filla es retroba amb el
pare que amb prou feines pot
recordar perquè se’l va endur la
matança més gran comesa a
Europa des de la Segona Guerra
Mundial. Se n’acomiada amb una
última oració en solitari i tocant
la terra en què per fi descansa al
costat del seu germà i el seu pare.
“És molt difícil, perdonar. No es
pot oblidar”.

DADO RUVIC / REUTERS

Funeral ahir a Potocari, on esmanté viva lamemòria per lamatança de fa 25 anys

Lesmesures
contra la pandèmia
impedeixen
el sepeli de 80 cossos
que ningú no reclama

Sensememòrianohihapau

Quan Josip Mufic va creuar la
porta de la delegació del Go-
vern als Balcans, feia anys que
a l’Estat espanyol milers de
ciutadans reclamaven buscar i
desenterrar les restes dels seus
familiars morts durant la
Guerra Civil i la dictadura
franquista. Els investigadors
de la Tomba del Soldat Des-
conegut, a Cassà de la Selva,
tenien indicis per relacionar
les restes del brigadista inter-
nacional amb un oncle, també
dit JosipMufic.
Ja aleshores, la Generalitat

havia iniciat la identificació de
20.000 persones enterrades a
517 fosses de la Guerra Civil. El
cas del tinent republicà era sig-

nificatiu perquè, en cas de ser
identificat com a familiar dels
Mufic, suposaria rememorar el
pont de solidaritat que uneix
Catalunya i Bòsnia. Una amis-
tat que van començar a forjar
els més de 1.600 brigadistes in-
ternacionals del sud-est d’Eu-
ropa que es van allistar al bàn-
dol republicà durant la Guerra
Civil, i que seguim bastint des
del 1992, quanSarajevo iBarce-
lona es van agermanar durant
els Jocs Olímpics.
Aproximadament, la meitat

dels voluntaris dels Balcans
que van venir a lluitar per de-
fensar els valors republicans
van morir, com l’oficial desco-
negut, mort amb un tret al cap
mentre feia guàrdia al turó del
veïnat de les Serres. Les Na-
cions Unides i Amnistia Inter-
nacional han xifrat en 114.226
les persones desaparegudes a
Espanya entre 1936 i 1975, en-
terrades en fosses comunes.
Aquestes dades situen Espanya
com el primer país d’Europa, i

el segon delmón, en nombre de
desapareguts.
És per això que, des de Cata-

lunya, s’entén la frustració de
moltes famílies bosnianes vícti-
mes de la guerra, que veuen
com 25 anys després del geno-
cidi de Srebrenica i Sarajevo,
dirigents serbis continuen ne-
gant les evidències demostra-
des pelTribunal Penal Interna-
cional per a l’antiga Iugoslàvia
(TPII) i s’entesten a presentar
la mort de 8.372 bosnians com
una “lluita d’alliberament”
contra “terroristes musul-
mans”. Aquesta doble humilia-
cióde les víctimes és el caldode
cultiu de nous conflictes, mar-
ginació i violència.
A Bòsnia, els acords de pau

deDaytonnomésvan servirper
aturar la guerra i dissenyar un
estat inviable amb fronteres
imposades encara amb totes les
ferides obertes. Un cas diferent
al de Sudàfrica, Ruanda oCam-
bodja on, ambmés omenys for-
tuna, es van posar enmarxa tri-

bunals i comissionsde la veritat
i la reconciliació.
Com apunta el darrer infor-

me anual del Memorial de Sre-
brenica la negació o el reconei-
xement del genocidi, del trau-
ma de les víctimes, és la pedra
de toc que pot decantar la ba-
lança entre la reconciliació i un
nou conflicte. I en un context
com l’actual, d’exacerbació
d’actituds xenòfobes i exclo-
ents, l’antídot ha de ser la pro-
tecció de la dignitat humana
com a element per preservar la
pau, la seguretat i la justícia.
Parlem d’assolir la pau ente-

sa com la construcció d’una so-
cietat lliure, digna, respectuosa
i equitativa, capaç d’educar les
generacions futures en la veri-
tat i la justícia. Des del 2015,
disposem d’una eina per fer ca-
mí en aquest repte: els Objec-
tius per al Desenvolupament
Sostenible fixats per Nacions
Unides. La recuperació de la
memòria és part integral de la
dimensió social, educativa, de

justícia, d’inclusió i transpa-
rència que elGoverndeCatalu-
nya està desplegant en el marc
de l’Agenda 2030, i que haurà
d’estar sobre la taula a l’hora de
rellançar el Procés de Barcelo-
na, l’espai de desenvolupament
comú del qual ens hem dotat
els 43 països d’Europa i la con-
ca Mediterrània, que enguany
també celebra el 25è aniversari.
És cabdal, doncs, que reivin-

diquem i recuperem les 1.700
víctimes encara sense identi-
ficar a Srebrenica, així com els
cossos dispersos a les 486 fos-
ses que encara queden per
obrir a Catalunya. No només
per donar pau a les famílies,
sinó tambéper assegurar la pau
a les generacions futures.
Malauradament, el soldat des-
conegut de Cassà seguirà sent
“desconegut”, perquè l’anàlisi
de lesmostres d’ADN creuades
no ens ha permès confirmar
que el tinent sepultat sota el tú-
mul de roques deCassà sigui ti-
et de JosipMufic.

Bernat Solé
i Raül Romeva

Conseller d’Acció Exterior i
ex-conseller d’Afers Exteriors de

la Generalitat de Catalunya

francès, Emmanuel Macron, i
l’espanyol, Pedro Sánchez, mi-
lers de familiars i supervivents
van omplir el cementiri de Poto-
cari per acomiadar les nou vícti-
mes identificades els últims dot-
ze mesos.
Les autoritats bosnianes tenen

80 morts més que pretenien en-

terrar ahir en un funeral col·lec-
tiu i que, pel risc del coronavirus,
han decidit que seran sepultats
l’any que ve. Són morts amb ca-
dàvers desmembrats i incom-
plets que no tenen ningú que els
reclami. Són morts sense nom
que descansaran al costat dels
que van perdre la vida amb ells.

Izeta Alihodzic fuma nerviosa
a la vora del fèretre del seu cu-
nyat, IbrahimZukanovic, i recor-
da en conversa amb La Vanguar-
dia el paper dels cascos blaus ho-
landesos a Srebrenica, als quals
retreu que li garantissin que no
“li passaria res” al seu marit
perquè era dins de l’antiga fàbri-
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¿Es posible que un libro
de historia de primera
categoría se lea como si
fuese una novela policía-
ca? En Lenin. Una biogra-
fía, el periodista Victor
Sebestyen (Budapest,
1956) lleva a cabo tan
extraordinaria hazaña.
¿Que cómo lo ha conse-
guido? Empiece con una
versión rusa de House of
Cards y vea a Vladímir
Ilich anticiparse en 100
años al cinismo y la ambición
homicidadeFrankUnderwood;
añadaunameticulosa investiga-
ción a base de bucear en los
archivos soviéticos, incluidos
aquellos guardados bajo llave
hasta hace poco tiempo; rebus-
que entre los nuevemillones y
medio de palabras de las obras
completas de Lenin; y, por úl-
timo, aplique un talento de
guionista para la tragedia y el
suspensequenonecesitadeex-
cesos absurdospara cautivarpor
igual a los aficionados a la his-
toria y a sus profesionales.

Resulta sorprendente que
un hombre que nomostró nin-
gún indicio de grandeza
en su juventud, al que ni
siquiera interesaba lapolí-
tica, acabase convirtién-
dose enel líder deuna re-
volución. Lenin gobernó
menos de siete años, y su
imperio soviético se
derrumbó el día deNavi-
dad de 1991. Sus 74 años
de historia son una pura
anécdota comparados con el ro-
mano, el de los Habsburgo o el
británico. El comunismo, susti-
tutode la religiónen laRusia so-
viética, acabóenun fracaso san-
grientoquesecobródecenasde
millones de vidas desdeMos-
cú hasta la China de Mao.
“¿Cómo es posible que ese
hombrecillo obstinado [...] lle-

gase a ser tan importante?”, se
preguntaba el novelista austria-
co Stefan Zweig en 1927. Y, sin
embargo, 90 años después, los
rusos hacen cola cada día de-
lantede su tumbapara contem-
plar con veneración un cadáver
embalsamado. En 2011, Vladí-
mirPutindedicóabundantes re-
cursos a renovar el mausoleo a
fin de dejar bien claro algo ob-
vio:queRusianecesitaun“líder
dominante, implacable y des-
pótico”. Lenin, el Robespierre
del bolchevismo, actualmente
cumple la función de santo pa-
trón del nacionalismo ruso y el
despotismo putinista.

El “hombrecillo” también
auguraba un “fenómeno políti-
co propiamente contemporá-
neo”, recuerda Sebestyen a sus
lectores. Era un demagogo
familiar tanto para las democra-
cias comopara las dictaduras de
nuestros días. Los actuales
estudiososde lapolítica recono-
cerán a Lenin como el “padri-

no de la posverdad”.
Ofrezcamos al electorado
“soluciones sencillas para
problemas complejos”;
mintamosdescaradamen-
te; señalemos a un chivo
expiatorioparaexplicar to-
das lasmiserias. Lo único
que importa es ganar. El
fin justifica losmedios.En
política, prescribíaLenin,
“solo hay una verdad: lo
que beneficia a mi opo-
nente me perjudica a mí,

y viceversa”. ¿A que les suena?
El leninismo se puede re-

ducira tres famosaspalabraspro-
nunciadas por el Fundador en
1921 y repetidas por León
Trotski y Iósif Stalin: Kto kvo?:
“¿Quién a quién?”, es decir,
¿quiénacabará conquién?Evo-
cando la tragedia, un compañe-
ro de Lenin que acabó convir-
tiéndose en su enemigo, le
concedía una especie de bene-
ficiode laduda: “Quería elbien
[...]perocreóelmal”.Alparecer,
Sebestyen coincide con él: “El
peor de los males que provocó
fue dar a un hombre como Sta-
lin la posibilidad de ponerse al

frentedelpaísdespuésde
él. Fue un crimen histó-
rico”.Ensuafirmación re-
suena un eco conocido:
Lenin actuó como el
agente histórico de la
necesidad y la justicia,
derribando al decrépito
régimen zarista quehabía
esclavizadoa todaunana-
ción. Sin embargo, Stalin,

su heredero, era la personifica-
ción del mal que envió a miles
de personas a los gulags o las
asesinó directamente. Ya lo se-
ñaló Robert Conquest, el clari-
vidente historiador de la Unión
Soviética autordeEl gran terror,
la obra definitiva sobre las pur-
gas de Stalin. En honor a la ver-
dad, el autor no cae en las fábu-

las exculpatorias inventadaspor
tantosoccidentales conel finde
arrebatar el marxismo “bueno”
de las manos del carnicero
Stalin, como tampoco cayó
Conquest. Efectivamente, Sta-
lin “se cargó” a 10 veces más
personas que el Primer bolche-
vique. Pero tengamos en cuen-
ta el tiempo –Lenin solo estu-
vo siete años en el poder,
mientras que Stalin estuvo 30–
y consideremos ahora la verdad
desnuda: lo que Stalin perfec-
cionó tenía sus raíces en el sis-
tema leninista.

Lenin fue el creador de las
“basesde la tiraríaunipersonal”,
señala el investigador polaco
Leszek Kolakowski en suma-
gistral Principales corrientes del
marxismo. “No prometemos li-
bertadnidemocracia”,proclamó
Lenin en el III Congreso de la
InternacionalComunista.“Nun-
canosha importado todaesapa-
labrería kantiana, clerical, vege-
tariana y cuáquera sobre la
santidaddelavidahumana”,de-
clarabasucompañeroTrotskien
Terrorismo y comunismo.En las
concisas palabras deKolakows-
ki, Stalin, al igual que Lenin,
“era lapersonificacióndeunsis-
tema que perseguía demanera
irresistible ser personificado”.

Adóndesedirigíael sistema,
haciendo añicos todas “las es-
peranzasy los sueñosde libertad
bajo la revolución”, se hizo
cruelmente evidente ya en
1921, cuando se rebelaron los
marinos de la base naval de
Kronstadt. Al principio recla-
maban raciones más abundan-
tes, reproduciendo el motín de
1905 –la Revolución rusa origi-
nal– inmortalizado enEl acora-
zado Potemkin, de Eisenstein.
Luego la revuelta se intensificó,
aunquedemanerapacífica.Una
asambleamasivaelaboróuna lis-
ta de reivindicaciones políticas:
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elecciones libres, sindicatos li-
bres, prensa libre y la abolición
de la checa, la policía secretaque
había tomado el relevo de la oj-
rana zarista.

“No debemos mostrar pie-
dad”, tronó Lenin, y envió a
20.000 hombres bajo el mando
del comandanteTrotski, el cual
desató un “infierno”, según
Mijaíl Tujachevski, que luego
ascendería a mariscal de la
Unión Soviética. Sebestyen
califica acertadamente la masa-
credepuntode inflexión: “Tras
aquella ferocidad, pocos se hi-
cieron la ilusión de que Lenin
fuese a tolerar una verdadera
oposición”. El terror formaba
parte del sistema, no fue crea-
ción de Stalin. Como observó
Dostoyevski enLa casa de
los muertos: Memorias del
presidio, “la tiranía es un
hábito. Posee su propia
vidaorgánica;evolucionay
acaba convirtiéndose en
una enfermedad. [...] La
sangre y el poder intoxi-
can”.MaksimGorki, uno
de losprimeros seguidores
deLenin, que luego lo ta-
charía de “embaucador despia-
dado”, se mostraba de acuerdo
con él: los antiguos esclavos “se
convertirán en déspotas desen-
frenados tan pronto tengan la
oportunidad”.La radicalización,
por tanto,noeraunacuestiónde
personalidad, sino de destino.

Lenin aprovechó bien su
oportunidad. “Desde sus pri-
meras horas al frente de Rusia
sentó las bases del gobierno del
terror”,explicaSebestyen.Else-
gundo día empezó a censurar la
prensa, y el 7 de diciembre de
1917, creó la checa para comba-
tir “la contrarrevolución, la es-
peculaciónyelsabotaje”.Abolió
el sistema legal en favor de la
“justicia revolucionaria”,que le-
gitimabacualquierperversiónde

la ley. “A
no s o t r o s ” ,
pontificaba Le-
nin,“todonosestá
permitido. [...] ¿San-
gre? Que haya san-
gre”, porque la victoria
no era posible “sin elmás
cruel terror revolucionario”.

El historiador Robert Ser-
vice lo resume así en su elogia-
do libroAHistory ofModernRus-
sia: “Los campos de trabajos
forzados, el Estadomonoparti-
dista, la prohibición de eleccio-

nes libres y populares y de la
disidencia dentro del partido:
nada de ello tuvo que ser
inventado por Stalin. [...] Por
algo se calificaba a sí mismo de
discípulo de Lenin”. Pero ¿por
qué culpar solo aLenin y a Sta-
lin? Como subraya Sebestyen,
“laestructuradelEstadopolicial
había sidoestablecidaporNico-
lás I en la década de 1820”.

La diferencia entre el zaris-
mo y el leninismo es la misma
que separa al absolutismo del
totalitarismo. Ambos son siste-
mas autocráticos, pero el ingre-
diente crucial es elEstado total,
la liquidación de la sociedad ci-
vildesde lacúspide: lospartidos,
los sindicatos, losmedios de co-
municación, las iglesias, los gre-

mios y las
asociaciones.

El invento
más brillante de
Lenin fue una reli-

gión secular: el comunis-
mo. Si creéis en mí, seréis
salvados, no en el Más Allá,
sino en el Aquí y Ahora. Si no
creéis, proclamaba la fe revolu-
cionaria, osmataremos.Conesta
flamante disyuntiva –el paraíso
en la tierra o la muerte instan-
tánea– el “hombrecillo obsti-
nado” hizo una revolución que
sacudió el mundo e inspiró du-
rante décadas a tiranos de todo
el planeta.

Aunquemurió hacemás de
90 años, Lenin sigue viviendo
en su mausoleo y en las men-
tesdemillonesderusosquehan
hecho cola para contemplar un
cadáver. Actualmente, como
dice Sebestyen en sus conclu-
siones,estásiendo“utilizadopor

unanue-
va estirpe
de déspotas
nacionalistas
radicales que, si
bien pueden ha-
ber prescindido del
comunismo, respetan
a Lenin como un dés-
pota según la tradición
rusa”. Lenin ha muerto; el
leninismo vive. JOSEF JOFFE

EL INVENTO MÁS BRILLANTE

DE LENIN FUE UNA RELIGIÓN

SECULAR: EL COMUNISMO.
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