
 
 
 
 
 
 
 

A
 

 

 

 

 

 



19el PeriódicoDIUMENGE 
26 DE JULIOL DEL 2020Política

33 El senador de Compromís Carles Mulet, el 2017.

EFE / KIKO HUESCA 

tars Espanyols que, segons va 

assegurar, va divulgar «un ma-

nifest firmat per centenars de 

militars retirats en el qual 

s’exalta la figura del general 

colpista i genocida».  

 

MODIFICACIONS LEGISLATIVES / El Go-

vern, en la seva resposta, explica 

que està treballant actualment 

en l’avantprojecte de llei de 

memòria democràtica que «pre-

veu promoure les modificacions 

legislatives pertinents per tal de 

declarar il·legals les associacions 

i fundacions que públicament 

facin apologia del franquisme, 

el nazisme i el feixisme».  

El camí que pretenen seguir 

en el Govern és la modificació 

de la llei orgànica del dret 

d’associació i de la llei de funda-

cions, totes dues del 2002, per 

poder obtenir cobertura legal 

per il·legalitzar totes aquelles 

entitats que ataquin les vícti-

INICIATIVA PARLAMENTÀRIA 

El Govern ultima 
el tancament 
d’entitats 
franquistes 
b La nova llei de 
memòria democràtica 
permetrà il·legalitzar 
la Fundación Franco 

P
ocs dies després que  

el dictador Francisco 

Franco fos exhumat i 

les seves restes fossin 

traslladades des de la tomba 

d’Estat que ocupava al Valle de 

los Caídos al petit cementiri de 

Mingorrubio (Madrid), Pedro 

Sánchez va repetir la promesa 

de buscar la manera per il·lega-

litzar la Fundación Francisco 

Franco. Un compromís en el 

qual el Govern està treballant 

ara amb la nova llei de 

memòria democràtica que per-

metrà prohibir totes aquelles 

associacions i fundacions fran-

quistes «que públicament in -

citin, directament o indirecta-

ment, l’odi o violència contra 

les víctimes de la guerra civil es-

panyola i el franquisme per la 

seva condició de tals». 

Així ho ha confirmat l’Exe-

cutiu de Sánchez en una res-

posta per escrit a les preguntes 

del senador de Compromís Car-

les Mulet. El parlamentari va-

lencià va qüestionar el Govern 

sobre les mesures que portarà a 

terme per a «la il·legalització» 

d’entitats que promoguin «el 

franquisme i el menyspreu a les 

seves víctimes». En concret, es 

va referir a l’Associació de Mili-

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

MADRID 

mes del franquisme, entre les 

quals hi hauria la Fundación 

Francisco Franco. 

 

ALTRES NOVETATS / La polèmica 

sorgida per l’exhumació de les 

restes de Franco i les preten-

sions del Govern de modificar 

la llei de memòria històrica del 

2007 van provocar fa uns me-

sos bastant enrenou polític. 

L’oposició va retreure al Go-

vern preocupar-se més pel pas-

sat que pel present. No obstant, 

l’Executiu insisteix que és ne-

cessari potenciar certs aspectes 

en favor de la «reparació mo-

ral» i la «recuperació de la 

memòria personal i familiar» 

de les víctimes de la dictadura. 

Fa unes setmanes, la vicepre-

sidenta del Govern i responsa-

ble de Memòria Democràtica, 

Carmen Calvo, va explicar que 

s’estava treballant perquè abans 

del mes d’agost es pogués donar 

llum verda al projecte de llei 

que recull aquestes modifica-

cions. Una cosa que, de mo-

ment, sembla que no serà així.  

El text que prepara l’Exe -

cutiu també inclou altres nove-

tats que han anat anunciant 

durant els últims mesos. Així, 

plantegen la creació d’un pla 

d’exhumacions de víctimes, un 

registre de l’ADN o implantar 

fórmules per restituir els que 

van ser jutjats sense garanties 

durant la dictadura. H
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Vicente Moreno, a
prop de l’Espanyol

L’Hospitalet torna
a Segona B

Mbappé s’ha fet
un “fort esquinç”

FUTBOLwL’anunci oficial
es farà entre avui i demà
dilluns, però el que sembla
segur és que VicenteMoreno,
fins ara al Mallorca, serà
l’entrenador de l’Espanyol
a la Segona Divisió. Les ne
gociacions estan molt avan
çades i només uns serrells
han impedit que ja sigui ofi
cial. El tècnic signarà per
tres temporades, però l’Es
panyol haurà d’abonar part
de la seva clàusula de rescis
sió d’unmilió d’euros al Ma
llorca. El seu fitxatge desen
callarà el capítol de refor
ços. /Roberto Rodríguez

FUTBOLwMalgratquealprin
cipiprincipi esva témerel
pitjor,KylianMbappééssim
plementdubteperdisputarels
quartsde finalde laChampi
onscontra l’Atalanta.L’estrella
delParisSaintGermainesva
lesionaral turmelldivendres
durant la finalde laCopade
Françadesprésdesercaçatper
LoicPerrin,defensadelSaint
Étienne, i lesprimeres impres
sionsdeixavenentreveureun
possible trencament.ElPSGva
confirmarque“només” téun
fortesquinç, tot ique la seva
presènciacontra l’Atalantaés
una incògnita./Redacció

FUTBOLwL’Hospitalet tornarà
aSegonaBdesprésd’empatar
ahir a lanit contra elTerrassa
(11) a l’últimpartit del playoff
d’ascens, disputat alMunici
pal deBadalona, i de fer valer
la sevamillor classificació en
la temporada regular.Després
d’unprimerperíode igualat,
ungoldeCanario al 56va
inclinar labalançaa favordels
riberencs, quevanveure com
Arranzvaempatar en l’afegit
per als egarencs, quevan
lluitar envaper tornar aveure
porteria ambel temps regla
mentari acabat. /Redacció

PANORAMA

Finals per a Cornellà,
Barça B i Sabadell
FUTBOLwApartirde les20 ho
res, elBarçaB ielSabadell es
jugaran l’ascensaSegonaDi
visióa l’EstadiMunicipalAn
tonioLorenzoCuevasdeMar
bella. Totsdosvanacabar la
lligaamb49punts.L’entrena
dordel filialblaugrana,García
Pimienta, vaalertarde lagrapa
delSabadell,mentrequeAnto
nioHidalgo, tècnicarlequinat
formata laMasia, vaassegurar
queel seuequipafrontael
partit convençutde la seva
idea.L’altra final la jugaran
elCastelló i laUECornellàa
les22horesa l’estadiLaRo
saledadeMálaga. /Redacció

Joan Antoni Samaranch va consagrar l’esport comun valor d’abast global

Quo vadis, olimpisme?
SERGIO HEREDIA
Barcelona

La pilota per a mi, Sabino, que els
atropello
JoséMaríaBelausteguigoitia

El lectordeuhaversentit l’expres
sió: la fúria espanyola.
L’expressió técentanys.
En la seva accepció esportiva,

l’havia popularitzada un cronista
holandès: eren els Jocs d’Anvers
1920.La crònicaparlavade futbol.
Espanya s’enfrontava a Suècia.
Era el minut 50. Sabino Bilbao va
llançarunafaltaiBelaustevarebre
ambelpitmentrecridava:
–Lapilotaperami, Sabino...
Belauste feia 1,93 m i pesava 95

quilos. Quan va arrencar, cap suec
noelvapoderaturar.
La crònica titulava: “La fúria es

panyolaguanyaSuècia”.
Diesmés tard, Espanya guanya

va laplataolímpica.
Es va associar el terme al caràc

ter del país. Els espanyols, petits
(tret de Belausteguigoitia), more
nos, tandurs queni tan sols porta
ven botes de futbol, havien derro
tat els sòlidsescandinaus.
Allòvapassarl’1desetembredel

1920.
Unmes imig abans, el 17de juli

ol, havia nascut Joan Antoni Sa
maranch.
Curiosament, aquesta persona

litat essencial en la història del
nostrepaís havia de sermoltes co
ses, però mai un exemple de fúria
espanyola.
Més aviat al contrari: Sama

ranch semblava que havia invertit
els últimsanysde la sevavida aes
polsarseaquestaetiqueta.
D’algunamanera, ho va aconse

guir.
D’algunamanera, l’Espanyaque

fa una dècada acomiadava Joan
Antoni Samaranch (va morir
l’abrildel2010)jateniapocaveure
amb la fúria.
(...)
Cal viatjar finsaBarcelona’92.
Barcelona’92 va marcar un

abansiundesprésenlahistòriadel
país, i aquest és el llegat de Sama

ranch, el dirigent que, encorbatat
en el seu despatx a Lausana, havia
decidit recórrerelmóndifonentel
país en general, i de Barcelona en
particular, fins llavors una ciutat
ombrívola, greixosa, alienaalmar.
–Jo no sé si devia alguna cosa a

Barcelona, però és evident que si
l’hi devia ja l’hi he pagat –deia Sa
maranch anys més tard, quan se’l
qüestionavapel seupassatpolític.
Aleshores, l’olimpisme era un

valorreconegutirespectatuniver
salment: ara, ja tots volien formar
partde la famíliaolímpica.
El seu pelegrinatge –president

de l’olimpisme des del 1980 fins a
2001– havia donat fruits. Enrere
havien quedat el boicot africà a
Montreal’76,elboicotoccidentala

Moscou’80 i el boicot soviètic a
LosÁngeles’84.
Seül’88 aconseguiria reunir el

planeta sencer.
(A Barcelona’92 hi havia anat,

fins i tot, el suprem Dream Team
de Michael Jordan, Magic
JohnsoniLarryBird,apartdel’ar
tificiosa CEI, la Comunitat d’Es
tats Independents, el producte de
la dissolució de la Unió Sovièti
ca...)
El que va sortir de tot allò va ser

un olimpisme consolidat, res a
veure amb el profund amateuris
med’aquellsllunyansanysvint,els
que havien presenciat el naixe
ment de Samaranch: havia estat la
iniciativa ciutadana la que havia
llançat Anvers’20, arruïnat com

estava el planetadesprésde laPri
meraGuerraMundial.
Tan consolidat estava l’olimpis

me, que res no va poder aturar la
seva vertebració com a fenomen
global, ni tan sols els escàndols de
corrupcióque,el2002,esquitxari
en el COI, suborns que s’havien
gestat el 1998, durant el procés de
selecciódels Jocsd’HiverndeSalt
LakeCity’02.
Sis alts càrrecs de la família aca

barienexpulsats.
Pequín’08 i Londres’12, ja sense

Samaranch al capdavant, van
compondre episodis extraordina
ris,molt superiors aRio’16, segons
molts els pitjors Jocs en lahistòria
de l’olimpisme modern: desorga
nitzats, insegurs, desfalcats, un

pèssim exemple de globalització
mal interpretada.
El març del 2019 Thomas Bach,

avuipresidentdelCOI,admirador
confés de Samaranch, va dir a La
Vanguardia:
–A Rio hi va haver grans resul

tats iaudiències.Hohemd’apreci
ar, ateses les difícils circumstànci
esqueelvanenvoltar.
Avui, l’olimpisme viu a l’expec

tativa.Hi ha noves dates per aTò
quio’20, els Jocs que s’haurien de
disputararamateix,peròningúno
pot garantir que tot vagi com ha
d’anar.
No tenim armes contra la pan

dèmia, aquest és el mal dels nos
tres temps, la guerramundial con
temporània.c

KIM MANRESA

Exercicis físics
Joan Antoni Samaranch durant
una sessió fotogràfica al seu
despatx a la ciutat de Barce
lona, el 1993; un any abans,
la ciutat havia aconseguit
acollir els Jocs Olímpics

OLIMPISME CENTENARI DEL NAIXEMENT D’UNA FIGURA ESSENCIAL

FÚRIA ESPANYOLA

La manera de fer de
Samaranch no tenia res
a veure amb el tòpic
de ‘fúria espanyola’

GUERRA FREDA

El seumandatvaresoldre
elsboicots internacionals
a l’olimpisme: tot
elplanetavaanaraSeül’88

PEQUÍN’08 I LONDRES’12

Elsdoscicles, sense
Samaranchdepresident,
vancrearedicions perfectes
esportivament ieconòmica

EN ESPERA

L’olimpisme viu avui
a l’expectativa, víctima
de la pandèmia, la guerra
mundial contemporània

P.5
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LA CRISI DE LA COVID-19  

Aplaudirem i ja està  

Víctor Heredia 

Piera 

Critiquem els joves que es reu-

neixen en quadrilla, però ¿i els 

menys joves que se citen en 

bars, restaurants i terrasses (so-

bretot a les platges)? Senyors i 

senyores, parlem dels joves, 

diem que són molt incons-

cients, però els més grandets 

ens emportem la palma. Passe-

jant amb la meva família, he 

vist terrasses plenes amb tau-

les enganxades les unes a les 

altres, cues sense cap distàn-

cia, persones en grupets sense 

mascareta... ¡Ja n’hi ha prou, 

sisplau! A joves, gent gran i de 

totes les edats: ¡això no és una 

broma! Han mort moltíssimes 

persones i encara continuen 

morint. Darrere d’aquestes xi-

fres que apareixen als mitjans 

de comunicació cada dia hi ha 

famílies destrossades. Les auto-

ritats haurien de tenir més mà 

dura amb totes les persones i 

els negocis que se saltin les 

normatives. Però, bé, no passa 

res, després tornarem a aplau-

dir els sanitaris, la policia i al-

tres col·lectius imprescindi-

bles i ho arreglarem tot, ¿no? 

Somriures a la vista  

Albert Altés 

Vic 

Respectant les normes sanità-

ries, no puc evitar escriure el 

que veig un dia sí l’altre tam-

bé. Gairebé tothom ha accep-

tat que s’ha de portar la mas-

careta, però diria que gairebé 

tothom està enfadat per ha-

ver de portar-la. De sobte, ens 

hem vist obligats a tapar-nos 

gairebé la meitat de la cara 

per  protegir-nos de la Covid-

19. Aquesta pràctica, que 

molt sovint oblidem però que 

immediatament reconduïm, 

diria que ens molesta. Sobre-

tot perquè no veiem la boca i 

els llavis de la persona de da-

vant, i nosaltres tampoc ens 

podem expressar el més mí-

nim. O sigui, no podem obser-

var el somriure de l’altra per-

sona, ¡un dels principals se-

nyals d’amistat dels humans! 

Els animals mai riuen quan 

  veuen algú. És un fet molt di-

ferencial dels sapiens. Ara no 

podem mostrar aquest tret 

tan humà, i això fa que perce-

bi mal humor i mal ambient 

per on vaig. Massa serietat. 

Potser és l’hora de fabricar a 

gran escala una mascareta 

transparent. 

Per la nostra gent gran  

Noemí Expósito 

Barcelona 

És comprensible que les perso-

nes més joves, a causa de la seva 

energia i bona salut, vegin la 

malaltia i la mort com una cosa 

llunyana i, consegüentment, 

se’n despreocupin. Molts d’ells 

tampoc tenen la maduresa i la 

responsabilitat suficients per 

pensar en els altres. No obstant, 

necessitem ser conscients que 

la Covid segueix allà tot i que 

ara puguem sortir de casa. No 

tornem de nou a l’estat d’alar-

ma, a col·lapsar de nou els hos-

pitals i agreujar la crisi econò-

mica i l’atur. La salut i l’econo-

mia són més importants que la 

festa, que també s’acabarà si és 

necessari un segon confina-

ment. En conclusió, s’han de se-

guir les recomanacions de les 

autoritats: mascareta, distància 

de seguretat i evitar actes multi-

tudinaris. També podem diver-

tir-nos a casa de moltes mane-

res: veient la televisió, escoltant 

música, parlant per telèfon, ba-

llant, fent exercici, llegint, cui-

nant les nostres postres favori-

tes, jugant a jocs de taula... el 

que ens agradi més. Pensem en 

la nostra gent gran perquè no 

tornin a anar-se’n sols. 

colzava la causa independen-

tista de Cuba, ferma defensora 

dels drets de les dones que el 

1885 –amb 24 anys– va desti-

nar part de la seva fortuna per-

sonal a la creació de l’Acadè-

mia de Ciències, Arts i Oficis a 

Barcelona, perquè les dones ad-

quirissin coneixements cientí-

fics, tècnics i artístics que els 

permetessin treballar fora de 

casa i no dependre de ningú, 

és una vida per conèixer i reco-

nèixer. I no només això. Li hem 

de rendir un homenatge, com 

a feminista avant la lettre, pione-

ra en la lluita pels drets de les 

dones i els drets humans. 

¿Com pot ser que fins ara no 

hagi sigut coneguda pel públic 

en general? Hi trobarem una 

explicació en un escrit que va 

ser dirigit pel secretari de la rei-

V
a viatjar per tot el 

món i va rebre el re-

coneixement dels 

més alts dignataris. 

Va ser reconeguda com la mi-

llor intèrpret d’arpa per les 

elits musicals i artístiques del 

seu temps. Va defensar les 

més altes causes dels drets hu-

mans: l’abolició de l’esclavi-

tud, el dret a la llibertat dels 

pobles, la igualtat entre dones 

i homes. I no només ho va fer 

de paraula, sinó actuant tota 

la vida de manera coherent a 

les seves accions. Va viure a fi-

nals del segle XIX i va ser una 

dona. Si t’estàs preguntant 

com és que no coneixes el per-

sonatge, la resposta està pro-

bablement en l’última de les 

descripcions. Era una dona. 

Clotilde Cerdà i Bosch, 

extraordinària i avançada 

dona no en anys sinó en se-

gles al seu temps, i durant 

anys i anys esborrada de la 

memòria col·lectiva, s’expli-

ca ara en una exposició més 

que recomanable al Palau 

Robert de Barcelona i que es 

pot visitar fins al 4 d’octu-

bre. Val la pena. 

La vida d’una dona que als 

sis anys era un prodigi com a 

solista d’arpa, que es va decla-

rar abolicionista de l’esclavi-

tud i la pena de mort, que re-

na regent d’Espanya, Maria 

Cristina: «Jo vaig creure que 

vostè aspirava a tocar molt bé 

l’arpa o a tot estirar a ser una 

gran artista; [...] però un dia 

apareix vostè a Cuba, com vo-

lent resoldre per la seva influ-

ència el problema de l’esclavi-

tud, i presidint manifestaci-

ons i juntes que no tenen res a 

veure amb l’art; i ara la veig 

erigida en protectora de la 

classe obrera catalana i de 

l’educació de la dona». 

Un segle de silenci 

És clar. Tocant l’arpa, i fins i 

tot aspirant a ser una artista, 

encara. Treballar per la socie-

tat, per la classe treballadora 

del país i per l’educació de 

les dones... això va ser massa 

i Clotilde Cerdà va pagar per 

això. Amb la ignorància i el 

buit social en el seu mo-

ment, i amb aquest silenci 

que ha durat gairebé un 

 segle i afortunadament el 

 Palau Robert trenca amb 

aquest homenatge. 

Ah. I tampoc era filla d’Il-

defons Cerdà. Perquè les 

grans persones, incloses les 

grans dones, no són «filles 

de», ni «dones de» ni «mares 

de». Són elles mateixes. Visi-

teu l’exposició, que tot queda 

molt clar. H 

L’homenatge pendent 
a Clotilde Cerdà i Bosch 

Nena prodigi de l’arpa i 
feminista ‘avant la lettre’, 
mereix una exposició 
com la del Palau Robert

Una figura rescatada de l’oblit 

Mireia  Mata 
DIRECTORA GENERAL D’IGUALTAT DE LA GENERALITAT 

Treballar per les dones i 
per la classe treballadora 
va ser massa a finals del 
XIX i va pagar per això 

33 Clotilde Cerdà, en una de les fotografies que recull la mostra que li dedica el Palau Robert.

t
@lletraferitbcn: La taula  

de diàleg està abocada al 

fracàs fins que no es reconegui i 

s’accepti que el procés, més  

que un conflicte entre Catalunya  

i l’Estat, és un conflicte entre 

catalans. 

w
 Enric Roldán: ¡El diàleg mai 

s’hauria de trencar! És la feina 

que han de fer els polítics: dialogar, 

parlar, solucionar.

AQUÍ, L’ESTIU AMB 
FREDERIC VINCENT 

¿Creu que  
la suspensió  
del tercer grau 
tanca la porta  
al diàleg? 
Sí,33,8% 
No,66,2%

LA PREGUNTA DE  
SER CATALUNYA  
I EL PERIÓDICO

Pot participar en l’enquesta cada 

dia a través del WhatsApp d’Aquí, 

l’estiu amb Frederic Vincent,  

al 626.574.036, o a la web  

d’EL PERIÓDICO
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Clotilde, la filla
insurrectadeCerdà

TERESA SESÉ
Barcelona

El 27 d’abril del 1864,
IdelfonsCerdà escriu
al seudiari: “Tro gran
de família”. I dos dies
després: “Canvi de

totselsmoblesde lacasa”.Elcrea-
dor del pla urbanístic de l’Eixam-
ple plasma així el moment de la
rupturadelmatrimoniamblapin-
tora Clotilde Bosch, que abando-
na el domicili familiar, marxa a
Madrid i s’emporta la petita de les
quatre filles, la Clotildina, de tres
anys. L’enginyer acaba de desco-
brir que la petita és fruit d’una re-
lació extramatrimonial, talla tota
relació amb la seva dona i la des-
hereta, però sense saber-ho la po-
sa en la pista d’enlairament d’una
vidaextraordinària.
Després d’una primera estada a

Madrid,mareifillaviatjaran aRo-
ma imés tardaParís, i ambnomés
12 anys Clotilde Cerdà debutarà
com a concertista d’arpa sota la
batutadeJohannStraussIIal’Ex-
posicióUniversal deViena.Va ser
batejada per a l’art com Esmeral-
da Cervantes per Victor Hugo
–quelivaprestarelnomdel’hero-
ïnadeLanostrasenyoradeParís– i
la reina Isabel II li vaposar el cog-
nomenhonora l’autordelQuixot.
La seva fama fa la volta al món. A
Alemanya toca davant Richard
Wagner, que laqualificade “geni”
en presència de Lluís II de Bavie-

ra, i abansdecomplirels 15anys fa
ja les Amèriques amb multitudi-
naris concerts al Brasil, l’Argenti-
na, el Perú, Xile, l’Uruguai, Cuba,
Mèxic ielsEstatsUnits,onactuaa
laCasaBlancadavantelpresident
Cleveland.
Però la rutilant història de Clo-

tildeCerdà comunade lesmillors
arpistes delmón, i sobretot el sor-
prenent oblit que encara avui
mantéenpenombra lasevafigura,
supera de molt la de tantes altres
estrelles extraviadesen lahistòria
de l’art. Vaserunaactivistapolíti-
ca i va lluitar des d’una perspecti-
va feminista contra la pena de
mort i l’abolició de l’esclavitud. I
per lamillorade les condicionsde

vida dels més vulnerables en un
món en transformació. I va pagar
unpreumolt alt per això.

“És un personatge enlluerna-
dor: pel seu geni, per la seva in-
tel·ligència política, pel seu corat-
ge, per la seva llibertat i per una
bondat genuïna que va molt més
enllàdel’actituddebonanenaque
seliexigeixaunanoiadefinalsdel
segleXIX”,assenyalaLorenaFus-
ter, professora de Filosofia i Teo-
ria Feminista a la Universitat de
Barcelona i responsable d’una in-
vestigació que ara culmina enuna
exposició al Palau Robert de Bar-
celona: Clotilde Cerdà/Esmeralda
Cervantes, una dona davant una
època.

“Ésunadonacomplexaaquino
selipodencol·locaretiquetessim-
plificadores perquè ella no les vo-
lia, i part de la seva intel·ligència i
la seva llibertatdurant la sevavida
va ser precisament fer de media-
dora de contrabandista entre
mons molt heterogenis i sovint
oposats”, relata Fuster. Amb 14
anys va obtenir l’indult d’Alfons
XIIperadoscondemnatsamort, i
dos anys més tard, en una visita a
Mèxic, vaaconseguirqueelpresi-
dent Porfirio Díaz indultés un al-
tre reu que esperava la seva exe-
cució. Es dirà José María Téllez i
serà ell qui li salvarà la vida quan
emmalalteixi de febre groga o vò-
mitnegregràcies aun tònicd’her-

UN GRAN PROJECTE FRUSTRAT

Sobre aquestes línies, Clotilde Cerdà, amb el cap recolzat a lamà, envoltada de les
alumnes de l’Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis per a la Dona que va fundar el 1885 a
Barcelona per donar accés a l’educació a les dones de classe obrera. Tot i l’èxit de la

iniciativa, la falta de suports la va obligar a tancar les portes dos anysmés tard

bes local a còpia de plantes ano-
menat Tonatiyacapan. El remei
no només va funcionar, sinó que
marei fillaesvanembarcarenuna
aventura empresarial que va mi-
llorar la fórmula i van vendre el
bàlsamaEuropa iAmèrica.
El rescat actualdeClotildeCer-

dà comença amb la troballa d’un
àlbum (360 documents: fotos, di-
plomes, poemes, il·lustracions,
cartes...)quelaBibliotecadeCata-
lunya va adquirir un antiquari de
Naumburg (Alemanya). El 2012,
Isabel Segura li va dedicar un lli-
bre, Els viatges de Clotilde, i més
recentment Fuster va emprendre
una altra investigació amb el su-
port de la FundacióMir-Puig, “ti-
rant del fil mitjançant una feina
minuciosa als arxius i rastrejant
les hemeroteques de gairebé tots
els països on va estar per recupe-
rar els centenars d’articles de
premsa que es van escriure sobre
ella. I encara falta molt per tro-
bar”.
“Nosabemquiéselpare,encara

que teníem les nostres conjectu-
res, aviat ens vam adonar que fos
qui fos, qui era realment impor-
tant en la seva vida era la sevama-
re,ClotildeBosch, unadona artis-
taambpoderosesconviccionsque
la va inspirar, la va ajudar i la va
acompanyar en totes les seves
aventures artístiques i políti-
ques”, continua Fuster. Perta-
nyent a lamaçoneria i filladeban-
quers i polítics liberals, va ser ella,
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Vaserunaestrella
de l’arpavalorada
mundialment,però
lesconviccions

polítiques i laseva
enormellibertat
lavancondemnar

a l’oblit

EL EPO TATGE

NENA PRODIGI
Clotilde Cerdà tocant l’arpa amb sis anys. Als dotze va
debutar com a concertista sota la batuta de Johan

Strauss II a l’Exposició Universal de Viena

INSPIRACIÓISUPORT

ClotildeCerdàamblamare,
ClotildeBosch,pintoraidonade
poderosesconviccionspolítiques
quelavainspirar,livadonar

suporti laacompanyarsempre

VINCLESAMBCUBA
Al’Havana,retratadaambpartdel’uniformedelcosde
bombers,quelavannomenarsòciademèrit.El1876va

compondreunamarxaperalsdeSantiagodeXile

vantes, que va tenir, la seva seu a
l’últimpis i lesgolfesdelGranHo-
telContinental, a la cantonadade
laRamblaambplaçadeCatalu-
nya. Una institució pionera
de formaciócientífica, arte-
sanal i artística dirigida
sobretotalesdonesobre-
res la subsistènciade les
quals, malgrat que el
nombre d’alumnes va
arribar a ser molt alt,
depenia d’uns su-
ports que no van ar-
ribarmai. Vamoure
tots els seus contac-
tes en la reialesa i la
burgesia.Peròlivan
donar l’esquena i
dos anys després de
la seva obertura va
haver de tancar les
sevesportes.
“Veigambgranpe-

na els contratemps
que van acabar allu-
nyant-la de la pàtria;
però recordi que tots
som desterrats en aquest
món”, li va escriure Jacint
Verdaguer quan va deixar
Barcelona. I anys més tard
ella mateixa li reconeixeria a
Víctor Balaguer: “Com si hagués
fundat una escola de mals cos-
tums,aixíesvandesencadenarto-
tes les males posicions sobre mi”.
Seria després arpista del palau de
Callenberg dels ducs de Saxònia-
Coburg a Montecarlo, professora
d’arpa i piano de l’haremdel sultà
AbdulHamidKhan II aTurquia i,
ja casada amb l’industrial Oscar
Grossman, es va establir a Belém
do Pará, centrant-se principal-
ment en la docència al Brasil, sal-
tant després a Cuba i a Mèxic. El
1918 va fixar la seva residència a
Tenerife, on va morir el 1926. El
seu llegat inclou diverses revistes

(L’Étoile Polaire/LaEstrella Polar
o ElÁngeldelHogar), llibres (His-
tòriade l’arpa) i l’opuscleAddress
ontheEducationandLiterature
of theWomen of Turkey, i as-
sociacions pacifistes com la
Unió Universal o els Asils
de protecció internacio-
nal de la Infantesa.

Més enllà de la re-
construcció històrica,
LorenaFusterapunta
que l’objectiu del seu
projecte és posar de
manifest la seva
perspectiva filosòfi-
capionera. “Laseva
resposta i lademol-
tes altres dones a
l’explotació de la
vulnerabilitat i a la
precarització de
l’existència denota
unacomprensióde la
condició humana
molt diferent a la que
proposava la filosofia
moderna amb l’ideal de
l’individu autosuficient”,

assenyala. “Aquestes do-
nes estan travessades per

aquesta comprensió molt
abans que la idea de fragilitat i

vulnerabilitat es conceptualitzi
en el pensament contemporani
del segleXXgràcies a pensadores
com Hannah Arendt, Simone
WeiloRachelBespaloff, revoluci-
onant la comprensió de la condi-
ció humana i delmón en la filoso-
fia. Al segle XXI són conceptes
centrals en el debat filosòfic (Ju-
dith Butler, Adriana Cavarero) i,
sobretot,enaquestmomentquela
pandèmia torna a treureu-les a la
llum”, conclouFuster.
A Barcelona, a l’interior d’una

illaa laquals’accedeixdesdelcar-
rerMarina,hihaun jardíquepor-
ta el nomdeClotildeCerdà.

per exemple, qui va enviar una
carta a Isabel II, de la qual havia
estat dama d’honor en el seu exili
parisenc, perquè la remetés al seu
fillAlfonsXII.Hireivindicavami-
llores en les condicions laborals
per a les dones treballadores, amb
propostes concretes com una re-
tribució mensual obligatòria per
part del Govern, una pensió d’or-
fandat i viduïtat o la construcció
d’habitatgesdelloguerperalesfa-
mílies obreres.
El 1876,elmateixanyquemoria

IldefonsCerdà,mare i filla van vi-
atjar aunaCuba incendiadaper la
primera guerrade la independèn-
cia, significant-se a favor de la
causa i contra el sistema esclavis-
ta. Aquell posicionament els pas-
saria una facturamolt cara. A poc
apocels centresdepodervandei-
xardemirarambsimpatiaaquella
nena caritativa que tocava l’arpa
comels àngels, i amostrar-sehos-
tilscontra ladonafeminista ipaci-
fista que esmanifestava a favorde
l’emancipació dels pobles. “Jo
vaigcreurequeV. aspiravaa tocar
molt bé l’arpa o pel cap alt a ser
unagranartista;glòriaamblaqual
s’han acontentat homes com Be-
ethoven i Mozart i que és en el
meu concepte la més gran de les
glòries humanes; però undia apa-
reix V. a Cuba, com volent resol-
dre per la seva influència el pro-
blema de l’esclavitud; i presidint
manifestacions i juntesque res te-
nen que veure amb l’art, i ara la
veig á V. erigida en protectora de
laclasseobreracatalanaidel’edu-
cació de la dona”, li retreu el com-
te Morphy, secretari de la reina
regentMaríaCristina.
La carta està datada el 1887, dos

anysdesprésdequè, ja de tornada
a Barcelona, amb 24 anys, obrís
l’AcadèmiadeCiències,Arts iOfi-
cis per a la dona Esmeralda Cer-
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PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

Todo empezó por un reportaje titu-
lado “Vida erótica subterránea” 
publicado el pasado 7 de junio 

[1975] en el diario Tele/eXpres y firmado 
por su redactor J. M. Huertas. […] El 25 de 
junio el periodista, tras ser citado dos dí-
as antes, declaró ante el Juzgado Militar 
que podía demostrar el contenido de es-
ta frase: “Un buen número de meublés es-
taban regentados por viudas de militares, 
al parecer por las dificultades que para ob-
tener permiso para abrir alguno hubo 
después de la guerra”, según comunicó 
oficialmente la Oficina de Prensa de Ca-
pitanía General, negándose a continua-
ción a revelar las fuentes de información 
por considerarse amparado en el Princi-
pio V del Estatuto de la Profesión Perio-
dística. El pasado 23 de julio el periodis-
ta volvió a ser citado por el Juzgado Mi-

litar para ser requerido por segunda vez 
a que revelara las fuentes de información. 
El periodista, tras volverse a negar, fue de-
tenido y esposado, siendo trasladado in-
mediatamente a la Cárcel Modelo. La de-
tención de Huertas fue comu-
nicada oficialmente al director 
en funciones de Tele/eXpres, 
Pere Oriol Costa, para que és-
te lo hiciera a su vez a los fami-
liares del periodista encarcela-
do. […] Al día siguiente Barce-
lona se quedó casi sin diarios. El 
Noticiero Universal,  Tele/eX-
pres, Diario de Barcelona, Mun-
do Diario y El Correo Catalán no salieron 
a la calle al declararse en paro sus respec-
tivas redacciones, […]  La Asociación de 
la Prensa de Barcelona […] emitió una no-
ta oficial en la que “lamenta que un pe-

riodista tenga que ingresar en la cárcel pa-
ra responder de sus escritos antes de que 
sea dictada cualquier sentencia”. La reac-
ción ciudadana fue profunda en manifes-

tarse a favor del periodista en-
carcelado. […] En cuanto a la 
profesión periodística, el cla-
mor fue unánime a favor de la 
puesta en libertad de Huertas 
Claveria. Carlos Sentís, presi-
dente de la Asociación de la 
Prensa de Barcelona, se entre-
vistó con el capitán general de 
la IV Región Militar para soli-
citar la libertad del periodis-

ta. La máxima autoridad militar de la re-
gión manifestó que no existía momentá-
neamente tal posibilidad y que la justicia 
militar debía seguir su curso habitual. […] 
Al cerrar la presente edición de Destino 

el periodista sigue en la cárcel y las ma-
nifestaciones de solidaridad con Huertas 
siguen lloviendo. Pero el fondo de la cues-
tión es claro. El paro de los periódicos bar-
celoneses –el primero de esta magnitud 
de la posguerra– revela el creciente ma -
lestar de una profesión que, tras ser res-
ponsable de servir información al ciuda-
dano, ve coartada su misión desde todos 
los ángulos de los poderes que gobiernan 
nuestra sociedad. […] Detener, esposar y 
encarcelar a un periodista como si se tra-
tara de un delincuente habitual es algo 
que sonroja y duele a todos los que traba-
jamos en esta profesión. Un artículo de 
una ley que data de 1889 ha permitido, y si 
Dios no lo remedia lo seguirá permitien-
do, que estallara este asunto.  

 
Josep Carles Clemente 1975

ABANSD’ARA

El “affaire” del periodista Huertas Claveria 

De l’article de Josep Carles Clemente (Barcelona, 1935 - Madrid, 2018) publicat, aquesta setmana fa 45 anys, a Destino (24/30-
VII-1975). Un consell de guerra va condemnar a 2 anys de reclusió Josep Maria Huertas Claveria (Barcelona, 1939-2007), 

acusat per una frase del reportatge, citada –amb enginy coratjós– per Clemente. Huertas va estar 8 mesos i 20 dies a la presó. 
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33 El seu hotel de confiança  8 La façana de l’Hotel Colón, a la plaça de la Catedral de Barcelona.

Tennessee Williams va estiuejar  als anys 50 a l’Hotel Colón de BCN  H  Tenia 

debilitat  pel  Barri Xino, els toros i els Banys de Sant Sebastià, on lligava

Les nits de la iguana
UNA HABITACIÓ AMB VISTES (2)

OLGA MERINO 

BARCELONA

Es va colar l’altre 

dimecres, en 

aquest mateix ra-

có, l’estada de Liz 

Taylor a l’Hostal 

La Gavina, de s’Agaró, mentre 

rodava De repente, el último vera-
no a les platges de la Costa Bra-

va, i avui el corrent dels dies 

arrossega el relat fins al pare 

de la his-tòria, Tennessee Wi-

lliams, autor també d’altres 

peces memorables com El zoo 
de cristal, Un tramvia anomenat 
Desig i La nit de la iguana. D’aquí 

el títol; sense verí, només per-

què venia a tomb. Perquè el 

dramaturg nord-americà va 

aprofitar les seves nits i els 

seus dies de passió en aquesta 

Barcelona tropical, tan sem-

blant a Puerto Vallarta en la 

humitat, durant tres estius 

consecutius: el 1953, el 1954 i 

el 1955. Sol, sal i nois. 

En totes les ocasions –va fer 

una altra visita fugaç el 1958–, es 

va instal·lar a l’Hotel Colón, a la 

plaça de la Catedral, on va tenir 

un sopar providencial, a la te-

rrassa de l’establiment, amb vis-

tes als pinacles gòtics, escoltant 

el cor de l’església entonar «Ca-

talonian folk songs»; va sentir la 

misericòrdia de Déu, va dir. L’es-

criptor era llavors l’home de mo-

da, molt cotitzat a Hollywood i 

als escenaris de Broadway, un 

paio simpàtic, amo d’un do de 

gents preparat amb alcohol i bar-

bitúrics (seconal, nembutal), pas-

tilles que ell anomenava les pinki-
es, de color optalidón. Els que el 

van conèixer en profunditat ex-

pliquen, però, que rere la màsca-

ra festiva s’amagava un tempera-

ment melancòlic. 

Una rutina a mida 

En les seves escapades barcelo-

nines, l’autor –es deia Thomas 

però li van posar el malnom de 

Tennessee pel seu marcat ac-

cent del sud– es construeix una 

rutina a mida, segons relata a 

Notebooks, els diaris que va man-

tenir durant 45 anys, publicats 

fa una dècada per Yale Univer-

sity Press en una edició de 

l’acadèmica Margaret Bradham 

Thornton. Un dietari on no es-

catima atacs al personal ni de-

talls molt íntims.  

 Els seus hàbits vacacionals, 

33 Dies i nits de Barcelona  8 El dramaturg Tennessee Williams.

AGE FOTOSTOCK

agradable. Williams sobrepassa 

ja la quarantena i lamenta la 

pèrdua de sex appeal, fins i tot 

per als xapers.  

 Es veu a si mateix com un 

gos mestís que camina supli-

cant engrunes per les quals ja ni 

tan sols ve de gust. Viu la seva 

homosexualitat amb un enor-

me sentiment de culpa. 

Sens dubte, l’atmosfera de 

la Barceloneta als anys 50 el 

devia marcar. A De repente, el úl-
timo verano els paisans de Cabe-

za de Lobo, una localitat ima-

ginària situada al Carib, perse-

gueixen, assassinen i devoren 

un poeta homosexual en una 

platja anomenada Sant Sebas-

tià. ¿Era el personatge, alco -

hòlic i canibalitzat, un trans -

sumpte de Williams? 

Festes i Xino 

Les tardes a la ciutat les dedica 

a festes amb nois i strippers a 

l’habitació o bé a fer el baliga-

balaga pels carrers del Barri Xi-

no –ell escriu Barachina– amb 

dos amics locals, Antonio de 

Cabo, empresari teatral («els 

ulls més preciosos que he vist 

en una cara mortal»), i el perio-

dista Ángel Zúñiga. Freqüenta 

els Carrocoles, els tablaos, els còc-

tels al Ritz i alguna festa priva-

da. De vegades l’ataquen els 

«dimonis blaus», neurosis para-

litzants que li impedeixen es-

criure. Recorre la Rambla en 

cotxe de cavalls. El porten a un 

espectacle de revista al Paral·lel 

i s’avorreix com una ostra de 

piscifactoria. Depenent de l’es-

tiu, es troba amb Jean Cocteau 

o amb Paul Bowles i els seus 

amics de Tànger, amb qui fu-

ma kif. S’aficiona als toros, as-

sisteix a corrides de Chamaco i 

Joaquín Bernadó, però en una 

ocasió l’espectacle de la sang el 

fulmina en nàusees. 

Segons el seu estat d’ànim, la 

ciutat li sembla el paradís o bé 

una ratera de què malparla. Al-

gun dia el venç la xafogor («em 

pregunto si la decadència del 

món va començar a l’estiu, en un 

d’aquests secs països llatins»). 

Abomina el soroll i les mosques 

que se li colen a l’habitació. El 

whisky espanyol troba que té 

guest de garrafa, però considera 

l’aigua de Solares la millor del 

món. «Espanya fa pudor. Suposo 

que això val per a qualsevol país 

feixista», escriu sense aclarir si es 

refereix a una olor nauseabunda 

o a l’asfíxia política. Tennessee 

Williams, una ànima turmenta-

da que buscava sense trobar. H 
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Als seus dietaris 
treu  un home que 
viu amb culpa la 
seva homosexualitat 
enganxat al licor

dèiem, consisteixen a posar-se a 

treballar a l’habitació del Colón 

al matí, sempre que l’hi perme-

tin els estralls de l’insomni. Al 

migdia enfila cap a la Barcelo-

neta, als Banys de Sant Sebastià 

–ell transcriu San Sebastiano–, 

on fa alguna braçada, menja 

paella per dinar i sobretot bus-

ca lligar, aventures que li xule-

gen fins a l’últim cigarret. L’ex-

periència rares vegades resulta 

«Espanya fa pudor. 
Suposo  que això  
val per a qualsevol 
país feixista»,  
va escriure
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Es licita la realització de reportatges fotogràfics 
del patrimoni cultural immoble 
 
Redacció | 30 juliol 2020 | Cultura21 

 
 
El Departament de Cultura ha obert un procés de licitació per adjudicar el servei d’elaboració de 
reportatges fotogràfics de 380 elements del patrimoni cultural immoble català. El pressupost base 
de licitació és de 87.400 euros (sense IVA). El termini per presentar ofertes finalitza el 14 de 
setembre, i els treballs s’han de lliurar abans del 15 de desembre. 
 
Es tracta de 380 elements del patrimoni cultural català immoble de les demarcacions de 
Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre corresponents al Moviment Modern, el 
Noucentisme i béns culturals d’interès nacional que formen part de l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. 
 
La licitació consta de quatre lots: reportatges fotogràfics de 83 elements del patrimoni cultural 
immoble de Barcelona ciutat; reportatges de 107 elements de la demarcació de Barcelona; 
reportatges de 90 elements de la demarcació Girona, i reportatges de 100 elements de la 
demarcació de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El preu unitari màxim per fitxa en cada lo tés de 
230 euros (sense IVA). Els licitadors poden presentar ofertes per tots els lots, però només podran 
ser adjudicataris d’un. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://cultura21.cat/noticies/es-licita-la-realitzacio-de-reportatges-fotografics-del-patrimoni-cultural-
immoble/ 
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Judith Vives 
BARCELONA

D urant molts anys van ser 
imatges anònimes. S’hi 
pot veure el port de 
Barcelona, el litoral de 
pobles de la costa cata·
lana i algunes zones de 
l’interior de Catalunya 

durant la postguerra. Mostren la gent, els 
costums i els paisatges d’una època relati·
vament poc retratada, perquè pocs anys 
després de la Guerra Civil eren poques les 
persones que es podien permetre el luxe de 
comprar materials fotogràfics. Ara són el 
tresor ocult que un bon dia, el 2005, el col·
leccionista Toni Amengual va rescatar d’un 
contenidor de Palma de Mallorca.
 Dins una capsa de sabates, Amengual 
va trobar prop de 4.000 negatius que, du·
rant 15 anys, s’ha dedicat a conservar, a 
documentar i a digitalitzar·ne una part. De 

mostrar el seu interès per adquirir les imat·
ges relacionades amb el port i la costa de 
Barcelona l’any 2018, però en aquell mo·
ment no es va poder fer front a la inversió 
per manca de recursos. Ara, una aportació 
extraordinària acordada amb la Diputació 
de Barcelona ho ha fet possible.

Un retrat de dues dècades
Les fotografies, que van ser fetes entre el 
1942 i el 1959, mostren detalls del port de 
Barcelona, espais litorals de pobles de la 
costa catalana com ara Montgat, Castellde·
fels o Sitges, i també algunes de l’interior 
de Catalunya. S’hi poden veure escenes 
quotidianes als molls i als espais de treball 
del port, i retrats d’embarcacions, espais 
públics, zones d’esbarjo i platges, entre al·
tres detalls. “Són unes fotos molt maques, 
que retraten la part més amable dels pesca·
dors treballant, la gent passejant... No mos·

tant en tant, ho mostrava i ho compartia 
amb altres aficionats a la fotografia. Fins 
que fa unes setmanes algunes d’aquestes 
imatges van arribar a les xarxes socials, i es 
va produir la màgia: es va poder posar 
nom al seu autor, el fotògraf amateur Joa·
quín Tusquets de Cabirol.
 Una investigació duta a terme pel pe·
riodista d’El País Cristian Segura va perme·
tre confirmar el nom de l’autor d’aquestes 
imatges singulars, que representen un lle·
gat “de gran valor patrimonial tant per la 
temàtica, la qualitat, l’estat de conservació 
i perquè són d’una època de la qual el Mu·
seu té pocs testimonis gràfics d’aquestes 
característiques”, explica Sílvia Dahl, la 
conservadora de col·leccions fotogràfiques 
del Museu Marítim de Barcelona.
 Joaquín Tusquets de Cabirol era un fo·
tògraf aficionat “amb molt bon domini de 
la tècnica i molt bon ull”, descriu Dahl. 
Nascut el 1904, va fer fortuna com a copro·
pietari d’una fàbrica de química industrial, 
fet que li va permetre portar una vida 
benestant i dedicar·se a aficions com la fo·
tografia. Les mateixes característiques del 
material demostren que Tusquets feia ser·
vir un format semiprofessional, però que 
tenia una gran habilitat tècnica i plasmava 
una acurada composició artística, que fan 
més valuoses les imatges. “Només veient 
els negatius ja detectes que les fotos tenen 
un valor”, explica Dahl.
 Ara, aquest patrimoni fotogràfic deixat 
per Tusquets passarà a formar part del fons 
del Museu Marítim, gràcies a l’aportació 
de la Diputació de Barcelona, que n’ha fi·
nançat l ’adquisició per un impor t 
de 15.000 euros. De fet, el Museu ja va 

Les imatges retraten 
espais que han canviat 
molt i ajudaran a 
entendre la postguerra

Quan la col·lecció estigui 
catalogada es posarà  
a disposició del públic  
per consultar-la en línia

Sílvia Dahl: “Tenen molt 
valor per la temàtica, 
la qualitat, l’estat de 
conservació i l’època”

Cultura Memòria

TESTIMONI 
FOTOGRÀFIC 
DEL LITORAL 
CATALÀ DE LA 
POSTGUERRA

EL MUSEU MARÍTIM 
TREBALLA PER CONSERVAR 
I MOSTRAR AL PÚBLIC LES 
FOTOGRAFIES ANTIGUES 
DEL PORT DE BARCELONA 
RESCATADES D’UN 
CONTENIDOR I ADQUIRIDES 
GRÀCIES A LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA

1
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terial d’aquests anys, dels anys 40, i és difí-
cil de trobar”, remarca la conservadora, 
que celebra que aquesta col·lecció “ajudarà 
a documentar com era el país, i sobretot la 
zona del port, en aquella època”.

Conservar i exposar
El Museu Marítim de Barcelona ha rebut 
prop de 4.000 negatius, una part dels quals 
ja van ser digitalitzats pel mateix Toni 
Amengual. Després de fer un primer inven-
tari, el següent pas consisteix a canviar el 
material de conservació d’aquests negatius 
per garantir-ne el bon estat i prosseguir 
amb la digitalització i la catalogació, ex-
plica la conservadora de les col·leccions fo-
togràfiques del museu.
 El Museu Marítim de Barcelona té pre-
vist mostrar aquestes imatges al públic en 
general amb una exposició que tindrà lloc 
a la tardor i que se centrarà en les fotogra-

fies del port de Barcelona durant la post-
guerra. Més endavant, un cop la col·lecció 
estigui catalogada, es posarà a disposició 
del públic per consultar-la en línia.
 En aquest sentit, Silvia Dahl destaca el 
paper d’institucions com el Museu Marí-
tim, “que donen un valor patrimonial i his-
tòric” a col·leccions com aquesta i eviten 
que “es converteixin en un objecte de mer-
cat”. “Aquest cas és una mostra més del pa-
per del Museu Marítim com a garant de la 
gestió i conservació del nostre patrimoni 
documental en un àmbit que ens defineix 
com a país, com és la cultura del mar”, 
apunta per la seva banda el diputat de Cul-
tura de la Diputació de Barcelona i presi-
dent delegat del consorci del Museu, Joan 
Carles Garcia Cañizares. “Aquesta adquisi-
ció ampliarà el discurs del Museu sobre la 
història marítima del nostre país i serà ac-
cessible a la ciutadania a través dels seus 

arxius i exposicions”, celebra també Cañi-
zares. En termes similars s’expressa 
la  directora del Museu Marítim, Elvira 
Mata: “Aquesta adquisició reconeix el pa-
per fonamental i de referència que duem a 
terme des del Museu en la preservació del 
patrimoni i la cultura marítima”.
 En l’actualitat, el Museu Marítim de 
Barcelona gestiona una col·lecció de 
430.100 registres de temàtica marítima, 
que inclou una col·lecció de fotografies i 
audiovisuals de 350.000 registres, el fons 
de patrimoni moble –més de 8.000 regis-
tres–, els fons històrics (40.800 registres), 
la col·lecció de cartografia (2.800 regis-
tres), la col·lecció de plànols (300 regis-
tres) i la col·lecció bibliogràfica (28.200 
volums). Tot aquest patrimoni contribueix 
a explicar i a fer entendre el passat, el pre-
sent i el futur de la cultura marítima i, en 
especial, de la Mediterrània.

tren la part més dura i la misèria de la post-
guerra, sinó que tenen una mirada més 
romàntica”, valora Dahl, que destaca el va-
lor estètic d’unes fotografies fetes per algú 
que “va saber trobar la bellesa en una situ-
ació molt dura i complicada”.
 A les fotografies de Tusquets s’hi poden 
veure tipus d’embarcacions que ja no exis-
teixen, com ara motovelers o pailebots. 
També s’hi observen les grues del port i les 
feines que s’hi feien, la gent i la roba que 
portaven. Entre les fotografies, Sílvia Dahl 
en destaca una que mostra un veler al dic 
sec del port, en la qual es veuen els treba-
lladors netejant l’embarcació, i que pre-
senta una composició molt acurada.
 Però, sobretot, el més important és 
“que les imatges retraten espais que han 
canviat molt” i que ajudaran a entendre els 
canvis que es van produir durant la post-
guerra a Catalunya. “Tenim molt poc ma-

Un retrat de dues 
dècades del litoral

1  Un grup d’homes  
observen un pintor  
al Moll d’Espanya.

2  Gent passejant pel  
Moll de Barcelona.

3  Una estructura a la  
platja de Castelldefels.

4  Pailebot de tres pals  
al port de Barcelona.

4

3

FOTOS: JOAQUIN TUSQUETS- 
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
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De reüll.Gemma Busquets

Les fotos de les
milicianes

iuen que a la foto tinc una mirada captivadora. És
possible perquè convivíem amb la mística de la

revolució del proletariat i Hollywood, de Greta Garbo i
Gary Cooper. Ens captivava la Unió Soviètica i vèiem tots
els westerns. Les estrelles de cine eren tan herois com
Lenin i Stalin.” Ho deia la traductora Marina Ginestà
(1919-2014) sobre la foto que el 21 de juliol del 1936 li va
fer Hans Gutman a la terrassa de l’hotel Colón. Dimarts
es van complir 84 anys d’una icona de la guerra civil: la de

la jove, vestida de miliciana amb el
fusell, prestat, a l’espatlla i de fons
Barcelona. S’hi veu eufòria. El 2006
un documentalista de l’agència Efe
va identificar la noia de la foto i la va
localitzar a París. Amb 89 anys,
Marina Ginestà va fer visible la seva
història. Hi ha molta iconografia de
la dona en la guerra civil, per
exemple les fotos d’Antoni Campañà

de les milicianes desfilant, com en una passarel·la. Què
en sabem, d’elles, més enllà dels somriures captivadors?
En aquests 80 anys de política de l’oblit, hi ha un deute
pendent amb les dones. Si apel·lem a la memòria, ho fem
amb els testimonis, sobretot d’homes, i amb un
component de classe social. S’ha escrit sobre l’exili dels i
les intel·lectuals, dels i de les polítiques... I de les obreres?
De les noies de les fotos de l’estiu del 39 somrient a la
revolució? Cal restituir la seva memòria.

“D

S’apel·la al
testimoni i a
la memòria
dels homes i
en clau de
classe

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PUNT DE VISTA

108000

19674

Diario

129 CM² - 12%

1572 €

3
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10856 €
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La crisi de la Covid-19 vamillorar la imatge de sanitaris, militars, policies o municipis, però no la de la UE, segons el CIS

L’Estat sobreviu a la pandèmia
CARLES CASTRO
Barcelona

L
a primera volta de la
pandèmia ha deixat
guanyadorsiperdedors
al tauler institucional i
en l’àmbit de l’opinió

pública.El sistemasanitari figuraal
capdavant, a gran distància de la
resta d’institucions, com l’organis-
mequeméshamilloratlasevaimat-
ge durant la crisi del coronavirus,
segons el CIS. Tot seguit hi ha les
forces armades i els cossosde segu-
retatdel’Estat.LaUnióEuropea,en
canvi (almenys fins a l’aprovació
del paquet d’ajuts), apareix com
unade lesgransdecepcionsdelses-
panyols: fins a un terç d’ells té avui
una opinió més negativa de la UE
queabansde lapandèmia.
En canvi, més d’un 75% dels ciu-

tadans admeten que la seva opinió
sobre el conjunt del personal sa-
nitari avui és millor, i aquesta taxa
supera el 80% entre els votants de
Vox i voreja el 92% entre els del
PNB. Al seu torn, l’exèrcit apareix
com la segona institució estatal que
més ha millorat la seva imatge
durant la crisi sanitària. Gairebéun

60% dels ciutadans asseguren que
lasevaopiniósobrelesforcesarma-
des ha millorat després de la seva
actuació davant la Covid-19, i fins i
totun49%delsseguidorsdePodem
admetenhavermilloratelseuparer
sobre l’exèrcit.Tot i això,nomésun
de cada vint votants d’Esquerra (i
cap de JxCat) confessa que tingui
ara millor imatge de les forces ar-
mades.De fet, entre els electors del
sobiranisme català, un de cada tres
afirmafinsitotquelaimatgequete-
nendelsmilitarshaempitjoratdes-
prés de la tasca de suport que han
exercitdurant lacrisi.
Les policies nacional i local, així

com la Guàrdia Civil, també acon-
segueixen millores d’imatge sem-
blants a lade l’exèrcit entre l’opinió
pública. Un 58% dels consultats
confessen que ara tenen més bona

opinió sobre aquests cossos. La pa-
radoxa és que en aquest cas lamei-
tat dels electors de JxCat afirmen
que avui tenenmés bona opinió so-
bre laPoliciaNacional. Iundecada
quatre registren la mateixa evo-
lució positiva respecte a la Guàr-

dia Civil després de la pandèmia.
D’altra banda, la pugna entre els

diferents nivells de govern es resol
clarament a favor del poder local.
Més d’un 44% dels ciutadans asse-
gurenqueavui tenenmésbonaopi-
niósobreelseuajuntamentdesprés

de la primera onada de laCovid-19,
davant poc més d’un 28% que ex-
pressa una impressió més positiva
sobreelGoverncentral.
Finalment, la Unió Europea re-

gistra més evolucions negatives
(per sobre del 32%) que positives

(29%),peròéspossiblequeaquesta
dadahagicanviatdesprésdel’acord
deBrussel·les.Enqualsevolcas,no-
més entre els votants populars són
més nombrosos els que admeten
que la seva opinió sobre la UE ha
milloratdurant lapandèmia.

Abansdelpactesobreels
ajutseuropeus,un32%
delsespanyolstenien
mésmalaopiniódelaUE
perlagestiódelvirus

L’opinió pública després de l’emergència sanitària

LA VANGUARDIAFONTS: CIS i elaboració pròpia

Ha millorat Ha empitjorat

Com ha canviat la vostra opinió sobre aquestes institucions al llarg de la crisi del coronavirus?

Evolució dels votants en percentatge

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

77,7

72,0

83,1

80,6

64,5

84,7

81,5

91,9

75,3
8,2

8,1

6,4

19,7

6,4

-

10,1

10,6

7,6

EL SISTEMA SANITARI

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

68,0

71,1

86,6

48,6

5,5

79,0

-

20,4

58,3
7,2

7,3

10,5

35,7

1,8

35,0

2,8

1,9

4,4

L‘EXÈRCIT

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

48,3

7,3

2,1

62,9

5,5

9,3

23,3

44,7

28,1
45,9

20,4

18,2

63,1

83,4

35,0

86,7

79,0

18,1

EL GOVERN D’ESPANYA

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

62,4

74,1

88,8

49,8

16,0

70,0

48,5

18,3

58,2
8,6

7,3

19,3

27,8

-

35,0

4,6

2,7

6,4

LA POLICIA NACIONAL

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

41,4

50,5

46,6

33,8

21,5

45,9

23,3

36,6

39,8
7,4

7,3

13,9

24,2

4,6

16,5

6,9

3,1

5,5

LA POLICIA AUTONÒMICA

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

58,5

67,3

85,6

49,4

25,1

64,4

23,3

28,5

57,8
8,8

7,3

18,5

20,2

2,2

16,5

5,1

6,8

7,6

LA POLICIA LOCAL

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

60,3

74,5

89,0

41,2

5,5

72,8

23,3

28,5

57,9
10,0

14,5

22,7

42,4

-

35,0

6,9

1,9

8,3

LA GUÀRDIA CIVIL

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

39,7

42,6

56,3

27,7

37,9

47,3

65,0

29,4

38,2
30,7

27,7

41,5

23,2

35,2

-

32,5

32,7

29,6

EL GOVERN AUTÒNOMIC

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

47,9

40,0

54,8

42,0

31,3

48,9

48,5

39,6

44,2
19,3

7,3

16,0

18,7

25,2

16,5

24,3

28,8

16,6

EL GOVERN MUNICIPAL

TOTAL

PSOE

PP

Vox

Unides Podem

ERC

Cs

JxCat

EAJ-PNB

32,3

34,7

29,9

27,8

22,5

26,7

-

27,7

29,4
32,2

43,0

44,6

58,0

41,1

41,7

44,9

19,5

34,2

LA UNIÓ EUROPEA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

532000

92314

Diario

828 CM² - 73%

36281 €
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amb el grau de major. Si bé inicialment va tornar a 
la seva feina de mariner, tot d’una es va deixar 
endur per la dèria del moment: la conquesta de 
nous territoris, a l’Oest. En el seu cas, va anar a 
Tennessee: el 1791 va intervenir en el tractat entre 
blancs i indígenes per fixar la frontera. Algunes 
vegades les relacions no eren tan harmonioses: 
Ferragut es va enfrontar a trets als cherokees i als 
creeks, com un autèntic americà de les pel·lícules 
del Far West. Va morir als 61 anys a Tennessee. 

David, que inicialment es deia James, era un 
dels cinc fills de Jordi Ferragut i la seva dona, 
Elizabeth Shine, d’ascendència escocesa –d’aquí el 
segon nom, Glasgow, del futur almirall–. Quan 

Elizabeth va morir, Jordi, que s’havia d’ocupar 
d’un grapat d’orfes i no era gaire de quedar-se a 
casa a cuidar la família, va cedir la criança de 
James al seu gran amic David Porter, oficial de 
l’Armada. Per això el menorquí-escocès es va 
rebatejar com a David, en honor del seu pare 
adoptiu. I, com ell, va ingressar a la marina de 
guerra dels Estats Units. 

“A la merda les mines!” 
David Farragut tenia dotze anys, relata el perio-
dista Àlex Milian, quan el seu pare, Jordi 
Ferragut, va saber que se’l considerava un heroi 
de la nova guerra entre nord-americans i brità-
nics (1812-1815). L’aventurer ciutadellenc va 

morir al cap de poc temps, i el seu fill va heretar 
una bíblia i una carta dirigida a ell que començava 
així: “Fill meu: el teu pare va néixer a l’illa de 
Menorca de la Mediterrània el dia 29 de setembre 
del 1755, a Ciutadella, i la va deixar el 2 d’abril del 
1772, i va arribar a Amèrica al mes de març del 1775”. 
El mateix any que va morir el pare, el 1817, David G. 
Farragut va visitar per primer cop el port de Maó. 

El jove Farragut va resultar que era un dels ofi-
cials més capaços de l’Armada dels Estats Units. 
Però el seu moment de glòria va arribar amb la 
Guerra de Secessió (1861-1865), entre els estats del 
nord i els del sud –sí, el conflicte que queda reflec-
tit a Allò que el vent s’endugué–. Tot i que ell era del 
sud, es va mantenir fidel al govern d’Abraham 
Lincoln i va dirigir la conquesta de Nova Orleans, 

D 
avid Glasgow Farragut 
(1801-1870) era fill del 
ciutadellenc Jordi 
Ferragut Mesquida, que 
va participar en la 
Revolució americana i 
fins i tot va salvar la 
vida de George 

Washington. Aquest any en fa 150 que va morir 
i se’l recorda com el primer almirall dels Estats 
Units. Participà en la Guerra de Secessió, una 
classe de destructors va portar el seu nom i la 
seva fama arriba fins i tot a la ciència-ficció: una 
de les naus de la mítica sèrie Star Trek du el seu 
nom. També va inspirar els llinatges de personat-
ges de Jules Verne i Vicent Blasco Ibáñez. De fet, 
Farragut explica una bona part de l’estreta relació 
de l’Armada nord-americana amb les Balears.     

Amb poc més de vint anys, Jordi –George– 
Ferragut arribava el 1776 a Port Príncep, Haití, 
portant al vaixell mercaderies per canviar-les per 
armes de foc. Acabava d’esclatar la Revolució 
americana, la insurrecció dels colons contra 
l’Imperi Britànic –al qual, per cert, Ferragut per-
tanyia, perquè aleshores Menorca encara era 
anglesa–. Fins i tot es deia ben igual que el rei, que 
llavors era Jordi III. La càrrega va arribar a 
Charleston i els rebels tot d’una reclutaren 
l’audaç corsari menorquí, que es va convertir en 
tinent de les forces armades de Carolina del 
Sud, una de les colònies revoltades. 

La revolta va propiciar, també, l’allibera-
ment dels colons menorquins arrossegats per 
Andrew Turnbull a Nova Esmirna (Florida) i 
la seva instal·lació a Sant Agustí, on, segons 
l’historiador Jaume Sastre, es va continuar 
parlant català de Menorca fins al 1940. 
Aleshores la Califòrnia colonitzada pel 
mallorquí Juníper Serra (1713-1784) enca-
ra estava sota domini hispànic. 

De la Guerra d’Independència nord-
americana, en la qual va salvar la vida de 
George Washington (un altre Jordi), cap 
de l’exèrcit rebel i primer president dels Estats 
Units, el jove menorquí es va llicenciar de l’exèrcit 

EL FILL D’UN 
MENORQUÍ VA 
SER EL PRIMER 
ALMIRALL DELS 
ESTATS UNITS
Aquest any en fa 150 de la mort 
de David Glasgow Farragut, que 
fins i tot ha donat nom a una nau 
de ‘Star Trek’ 

Francesc M. Rotger 
TEXT
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el 1862. El 1864, a bord del vaixell insígnia 
Hartford, dirigia la flota nordista contra Mobile, el 
darrer port que quedava als confederats al golf de 
Mèxic. Estava sembrat de “torpedoes” –en realitat, 
mines–, amb l’objectiu de frenar l’avanç de l’ene-
mic. Però Farragut va cridar: “Damn to the torpe-
does! Full speed ahead!” [“A la merda les mines! 
Endavant a tota màquina!”], que és una de les fra-
ses més cèlebres de la història naval. Després 
d’aquesta victòria Farragut va ser ascendit a almi-
rall. Era la primera vegada en la història dels 
Estats Units que algú rebia aquest grau. 

El 19 de desembre del 1867 David 
Farragut tornava a la Menorca dels 
seus avantpassats, però convertit en 
un heroi de guerra de fama internacio-
nal i a bord de la fragata Franklin de 
l’Armada dels Estats Units. El 26 de 
desembre, narra la periodista Esther 
P. Martínez, va ser el protagonista 
d’una recepció històrica a Ciutadella, 
amb orquestra, en què li varen donar 
un mapa de la ciutat folrat amb paper 
d’or que ell va assegurar que penjaria a 
la seva cabina, i en què també el varen 
declarar fill il·lustre. Per part seva, 
l’almirall “donà 200 escuts al batle de 
la ciutat per als pobres del municipi on 
havia nascut i crescut son pare”. 

Un monument recorda Farragut a Ciutadella i 
un altre al Bronx, a Nova York, on està enterrat. I 
el seu llinatge l’ha sobreviscut. Una classe de des-
tructors de l’Armada nord-americana va portar el 
seu nom. L’USS Farragut és una nau de la sèrie de 
culte Star Trek, on en la ficció serveix, de jove, el 
futur capità Kirk de l’Enterprise i que és objecte 
d’un atac a càrrec dels ferotges klingon. El rocker 
Tom Petty publicà el 1979 el disc Damn to the tor-
pedoes, usant per al títol la frase de l’almirall en la 
batalla de Mobile. 

Farragut, afirma l’hispanista Thomas S. 
Harrington, “és un d’aquells noms amb prou volada 
dins la història nord-americana per tenir una abun-
dant presència toponímica, des d’una plaça a l’epi-
centre de Washington DC i un parc natural a Idaho 

fins a diversos poblets dels estats de Tennessee i 
Iowa. També en un barri de Boston i de Nova York 
s’han erigit estàtues en honor del flamant heroi, i 
moltes escoles públiques del país duen el seu nom”. 

Els Ferragut de Verne i Blasco Ibáñez 
El capità Farragut dirigeix la nau de l’Armada 
nord-americana Abraham Lincoln a la cèlebre 

novel·la de Jules Verne Vint mil 
llegües de viatge submarí (1870), 
que porta a bord el científic 
Aronnax, el seu criat Consell i 
l’arponer Ned Land, a la caça del 
que sembla ser un enorme i 
perillós monstre oceànic. “El 
comandant Farragut era un bon 
mariner, digne de la fragata que 
li havia estat confiada. El seu 
vaixell i ell formaven una uni-

tat, de la qual ell era l’ànima [...]. Era una mena de 
cavaller de Rodes [...]. O el comandant Farragut 
matava el narval o el narval matava el comandant 
Farragut. Cap solució intermèdia”. És impossible, 
amb aquesta descripció, no pensar en el nostre 
almirall, avançant a tota màquina en una badia 
sembrada de mines.  

El valencià Vicent Blasco Ibáñez creà, el 1918, el 
personatge d’Ulisses Ferragut –nom d’heroi grec i 
llinatge de navegant menorquí–, protagonista de la 
seva novel·la Mare Nostrum. És una vertadera his-
tòria d’aventures, ambientada en la Primera 
Guerra Mundial: Ferragut, de l’origen més seden-

tari que es pugui imaginar –fill d’un 
notari valencià–, sent la crida de la 
mar i arribarà a ser capità del vaixell 
Mare Nostrum, amb el qual navega 
per una perillosa Mediterrània. 
Curiosament, Ulysses era, també, el 
nom del president Grant, que presidí 
el funeral de l’almirall Farragut. 

L’Armada dels Estats Units no 
tan sols està relacionada amb les 
illes Balears a través de la figura del 
seu primer almirall. “Entre els anys 
1825 i 1830”, assenyala l’historiador 
José Luis Terrón, “l’anomenat 
Mediterranean Squadron de l’esqua-
dra nord-americana, comandat pel 
comodor Rodgers i format, entre 

d’altres, pels vaixells Brandywine, Constitucion, 
Warren, etc., visità repetidament la rada de Maó”. 
Segons el també historiador Miquel A. Casasnovas, 
“la despesa de les tripulacions representava uns 
ingressos anuals de devers 150.000 dòlars”, una 
benedicció per a un port que, des de la reincorpora-
ció a la corona espanyola, no passava pels seus 
millors moments econòmics. 

“Al cementiri anglès del port –puntualitza 
Terrón– es troben escampades les tombes de 
mariners nord-americans d’aquella època a 
començaments del segle XIX, en què la mortaldat 
als vaixells era relativament alta, a causa de suc-
cessives epidèmies de febre groga, tuberculosi o 
d’altres incidències”. Una petjada de l’esquadra 
nord-americana que hi ha restat per sempre. 

• 
La seva frase 

cèlebre és: 
“A la merda 

les mines! 
Endavant 

a tota 
màquina!” 

• 

Com el port de Maó entre el 
1825 i el 1845, Palma es va 
beneficiar econòmicament, en 
la segona meitat del segle 
passat, de les periòdiques 
escales de la Sisena Flota de 
l’Armada dels Estats Units. 
“Novament apareixien aquells 
grans vaixells grisos fondejats a 
la badia de Palma, formant un 
espectacle prodigiós”, recorda 
l’escriptor José Carlos Llop a 
Reyes de Alejandría. “De 
vegades, en passar pel seu 
costat, dèiem en veu baixa 
«Yankees go home» i ells ens 
somreien displicents. La 
veritat és que no teníem cap 
desig que marxassin. Gràcies a 
ells poguérem escoltar cançons 
prohibides de Lou Reed, 
aconseguírem l’edició original 
de Sticky Fingers, coneguérem 
grups que amb prou feines 
ningú a Espanya sabia que 
existien i visitàrem qualque 
paradís artificial vedat fins 
aleshores”. 

En un article a l’Ara Balears, 
Antoni Janer assenyalava com 
el barri palmesà de la Gerreria, 
aleshores conegut com el barri 
xinès, durant els anys seixanta 
“fou un dels llocs més 
concorreguts per la Sisena Flota 
de la marina americana, que 
feia escala al port de Ciutat 
àvida de sexe”. “Per atreure la 
seva atenció, molts bars del 
barri adoptaren noms de 
destacats vaixells i portaavions 
de l’«amic americà». Fou el cas 
del Kansas, el Winston, el 
Kentucky i el Salem”, explicava. 

Curiosament, ha sigut també 
a Mallorca on ha nascut i crescut 
la publicació d’una vertadera 
biblioteca de l’indi nord-
americà, a càrrec de l’editor 
José J. de Olañeta. La seva 
col·lecció de referència, La Pipa 
Sagrada, inclou els 21 volums 
que Edward S. Curtis va dedicar 
a les diferents nacions indígenes 
dels Estats Units. A aquestes 
altures són desenes de títols, 
com El explorador indio, de 
Charles A. Eastman; Cartas de 
amor de un joven indio, de Marah 
Ellis Ryan; Los indios de 
Norteamérica, de George 
Catalin, i el llegendari discurs 
del cap Seattle al president dels 
Estats Units el 1855 Nosotros 
somos una parte de la tierra.

LA SISENA 
FLOTA I LA 
BIBLIOTECA  
DE L’INDI 
NORD-AMERICÀ 

RECORDAT. A l’esquerra, monument a 
Madison Square, a Nova York, que 
recorda David Glasgow Farragut. A sota, 
l’USS Farragut, una nau de la sèrie de 
culte Star Trek. La silueta correspon a un 
retrat de David Glasgow Farragut en una 
fotografia del 1863.  
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ISMAEL MARINERO MADRID 
Habían pasado cuatro meses desde 
que nació y la pequeña Marta no co-
gía peso. Sus padres consultaron con 
muchos médicos, pero no fue hasta 
entonces cuando los especialistas del 
Gregorio Marañón le diagnosticaron 
una miocardiopatía dilatada, una en-
fermedad congénita que implica que 
se produzcan arritmias, coágulos 
sanguíneos o incluso muerte súbita, 
porque el corazón no es capaz de 
bombear suficiente sangre al resto 
del cuerpo. Estuvo ingresada duran-
te dos meses en la UCI, hasta que los 
médicos consiguieron sacarla ade-
lante. Con mucha medicación desde 
entonces, el corazón de Marta dijo 
basta poco después de cumplir 11 
años. El trasplante fue un éxito y hoy 
día, tres años después, Marta es una 
chica lista, tímida y sonriente, por lo 
que se intuye bajo la mascarilla. 

Ahora póngase en la piel de sus 
padres, Olga y Antonio, de sus mie-
dos y angustias, de sus dudas y ne-
cesidades durante estos años. Eso 
es precisamente lo que hicieron 

desde Menudos Corazones, la Fun-
dación de Ayuda a los Niños con 
Problemas de Corazón que lleva 
desde 2003 prestando un apoyo in-
tegral a las familias en situaciones 
como ésta y que ahora ampara la 
Fundación la Caixa. 

En su Centro de Apoyo al Niño 
Hospitalizado, la familia Jiménez Li-
zarraga nos habla de su odisea vital 
y de lo mucho que les ha ayudado 

Menudos Corazones. «Cuando lle-
gamos aquí estábamos perdidos, 
muy desorientados, con un proble-
ma muy serio que no sabíamos có-
mo gestionar», admite Antonio. 
«Fueron ellos los que se dirigieron a 
nosotros y desde ese momento nos 

han prestado una aten-
ción constante».  

La ayuda que más 
valoran, además de la 
psicológica, tuvo lugar 
en el momento del tras-
plante. «Nosotros está-
bamos en el pasillo jun-
to a la puerta del quiró-
fano», rememora Olga. 
«Era una operación 
muy larga, de más de 
11 horas, y la Funda-
ción nos ofreció una de 
las salas  Como en ca-
sa. Nos sirvió para es-
tar más tranquilos pese 
a todo lo que se nos pa-
saba por la cabeza».  

Ese es uno de los ob-
jetivos de la fundación, 
humanizar los espacios 
hospitalarios para ha-
cer más llevadera la es-
tancia a los niños y sus 
familias. «Un hospital 
no deja de ser un espa-
cio donde los estímulos 
no son precisamente 
positivos», admite 
Amaya Sáez, directora 
de la fundación, quien 
añade que tratan «de 
paliar los efectos nega-
tivos a través de activi-
dades lúdicas».  

Ahí es donde entran en juego los 
diversos proyectos en colaboración 
con algunos hospitales. «La idea es 
que no parezca que estás en un hos-
pital. Cuentan con una zona de des-
canso para las familias y una zona 
de juegos para los niños en la que 
hay voluntarios para que estén to-
das las tardes haciendo manualida-
des, talleres, leyendo, jugando…». 
La propia Marta recuerda cómo las 

tardes en el hospital «se hacían 
muy, muy largas, pero venían los 
voluntarios con una sonrisa a pro-
poner un montón de cosas y al final 
se pasaba el tiempo volando».  

La experiencia de Marta y su fa-
milia ha ido casi en paralelo al creci-
miento de Menudos Corazones. Lo 
que empezó como una asociación en 
un piso que hacía las veces de ofici-
na y alojamiento para familias de 

fuera de Madrid, dispo-
ne ahora de dos cen-
tros de apoyo cedidos y 
varias salas de descan-
so, juego y rehabilita-
ción en el Gregorio Ma-
rañón, La Paz y 12 de 
Octubre, además de va-
rios pisos de acogida.  

Según sus datos, ca-
da día nacen en España 
10 niños con alguna 
cardiopatía congénita, 
así que su labor sigue 
siendo fundamental. 
Para que puedan conti-
nuar prestándola, son 
imprescindibles los do-
nativos de particulares 
y la ayuda de entidades 
como la Fundación la 
Caixa, que la ha inclui-
do en su última convo-
catoria de Ayudas a la 
dependencia, discapa-
cidad y envejecimiento.  

La llegada de la pan-
demia ha afectado es-
pecialmente a las fami-
lias que atiende la fun-
dación, aunque los 
Jiménez Lizarraga lle-
van años viviendo con 
el gel hidroalcohólico y 
otras precauciones pa-
ra que Marta, inmuno-

deprimida desde el trasplante, no se 
contagie de ningún virus. «El confi-
namiento está siendo muy duro», re-
sume ella, «pero a través de la fun-
dación me pusieron en contacto con 
otros niños y jóvenes y ver que no 
eres la única me ha ayudado mucho. 
Tus amigos y tu familia pueden in-
tentar entenderte, pero no han pasa-
do por lo mismo que tú. Hablar con 
gente que sí, me ha dado la vida».

P E R S O N A S  Q U E  S U M A N  

Un corazón para 
Marta; un refugio 
para los suyos 
La Fundación Menudos Corazones ayuda  
a niños con cardiopatías y sus familias

En una ciudad tan 
monárquica como 
Madrid, en los 
últimos días se ha 
producido un 
ataque a la 
escultura de Juan 
Carlos I en los 
jardines del Palacio 
Real y el PSOE ha 
respaldado que 
Pinto retire el 
nombre del Rey 
Emérito del 
principal parque de 
la población. Las 
informaciones sobre 
los fondos de Juan 
Carlos I en Panamá 
y su relación con 
Corinna parecen 
hacer mella. En 
Carabanchel Alto, 
los vecinos han 
rebautizado el 
parque de las 
Cruces por parque 
de la República, con 
bandera incluida. 

FOTO: JAVIER BARBANCHO

LA ‘REPÚBLICA’ 
LLEGA A 
CARABANCHEL

Marta y su familia en la sede de Menudos Corazones. Á. NAVARRETE

Uno de sus objetivos 
es humanizar los 
hospitales y paliar 
los efectos negativos
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Edificio abandonado de la antigua Fundación Goicoechea Isusi en la calle de General Ricardos de Carabanchel. / KIKE PARA

PATRIMONIO INVISIBLE | (5)

Todo tiene un precio, también el
pasado. El de este son 2,2 millo-
nes de euros, tal y como indica la
web de una famosa inmobiliaria.
El antiguo asilo para trabajado-
ras, creado en 1926 por los here-
deros de Ramona Goicoechea e
Isusi sobre el edificio que se le-
vantó en 1890 como hotel para la
aristocracia, se ha convertido en
un “solar edificable” y unos “te-
rrenos en venta”.

El nuevo propietario podrá
hacer con él un supermercado,
una gasolinera o un aparcamien-
to, porque está catalogado como
“terreno dotacional”. Es decir,
no vale para pisos. Por eso el
hormigón y la memoria se des-
componen desde hace décadas,
a la vista de los vecinos de Cara-
banchel. En el barrio nadie sabe
responder cuándo se tapiaron
puertas y ventanas para que no
volviera a ser “okupado”. Fue
cuando la ruina empezó a co-
merse la vida de una de las cons-
trucciones más emblemáticas
de aquella carretera de los Cara-
bancheles. Hoy la conocemos co-
mo General Ricardos.

Era un pueblo rociado por co-
lonias y hoteles desde mediados
del siglo XVIII, era el retiro de la
nobleza y a la aristocraciamadri-
leña. Un siglo más tarde desem-
barca la nueva élite, compuesta
por empresarios, banqueros e in-
dustriales. La burguesía adopta
los Carabancheles para veranear
y se convierte en el “Versalles de
Madrid”, elmarqués de Salaman-
ca compra a la familia real la in-
mensa finca de Vista Alegre. El
pueblo está en auge, crece y deja
de ser una exclusiva de los privi-
legiados. Benito Pérez Galdós en-
cuentra en la población una cu-
riosa mezcla, “que ni es ciudad
ni es campo, sino un conjunto
irregular de palacios y mulada-
res”, escribe el autor canario en
La familia de León Roch.

En ese momento se construye
el edificio amenazado ahora. Pe-
ro fue demasiado tarde para un
hotel: los Carabancheles ya no
era el lugar de moda y el negocio
no cuajó. En 1926, la Fundación
Goicoechea e Isusi lo convierte
en asilo para atender a mujeres
trabajadoras. “Fue una visiona-
ria que puso una dotación muy
importante para hacerse cargo
de aquellas trabajadoras. Enton-
ces no tenían jubilación y deci-
dió protegerlas”, señala Nacho
Castresana, presidente de la Fun-
dación Castresana (antigua Goi-
coechea e Isusi), sobre su bisa-
buela. La reforma del edificio se
encargó al reconocido arquitec-
to racionalista Secundino Zuazo,
autor de los Nuevos Ministerios,
el Palacio de la Música o la Casa
de las flores. “Es muy importan-
te por su volumetría y su memo-
ria”, señala el arquitecto e inves-
tigador Antonio Antequera, veci-
no del barrio.

“Es un patrimonio vinculado
a las trabajadoras, y de eso no
andamos muy sobrados en este
país. Hay que comprarlo y res-
taurarlo porque es memoria de
la mujer construido por un ar-
quitecto muy importante. Ade-
más, es muy querido aquí. Para
muchos es patrimonio identita-
rio”, añade. Lo sabe porque hace
dos años Antequera realizó su
tesis sobre los restos del patri-
monio arquitectónico de Cara-
banchel y pidió a vecinos y veci-
nas de todas las edades que dibu-

jaran mapas de los hitos de la
zona. El asilo aparece en la ma-
yoría de esos croquis contra la
invisibilidad.

El edificio ha sido propiedad
de la Fundación Castresana has-
ta 2007, que lo vendió a la cade-
na de asilos de ancianos Tercia
Residencial. Tiene una protec-
ción “estructural”, es decir, no se
puede tocar la fachada ni la esca-
lera principal. Esta catalogación
secundaria obliga a sus dueños a
la conservación y al manteni-
miento del bloque, cubierto por
grafitis. Sin embargo, la pacien-
cia es lo último que pierde el ne-
gocio inmobiliario y abandonar
los edificios a la extinción agiliza
la venta.

En abril de 2019 el Ayunta-
miento, bajo gobierno deManue-
la Carmena, anuncia la compra
del edificio por 2,5 millones de
euros para darle a Carabanchel
un lugar de uso público. El proce-
so de adquisición se ve interrum-
pido por el cambio de gobierno y
con la llegada del PP en mayo la
operación se anula. “El proyecto
no se considera viable dado su
estado de conservación y deterio-
ro generalizado que presenta,
que hace muy compleja y costo-
sa su recuperación”, declaró en-
tonces Paloma Sobrini, directora
de Arquitectura y Patrimonio en
el Consistorio. Es la misma ra-
zón que ahora da a este periódi-
co. Desde el área deObras y Equi-
pamiento aseguran que el presu-
puesto que calcularon en su día

superaba los tres millones de eu-
ros. Con José Luis Martínez-Al-
meida como responsable de Pa-
trimonio de la ciudad, el Ayunta-
miento compró el frontón Beti
Jai por 31 millones de euros, y se
invirtieron cinco millones en su
restauración.

“Madrid está perdiendo su al-
ma”, señala Mercedes González,
concejal del PSOE, que denuncia
la desaparición del Real Cinema,
Canalejas o el Palacio del Capri-
cho. “Si perdemos nuestra histo-
ria, nuestra identidad, nos queda-
remos en nada. Ese edificio, co-
mo asilo de mujeres, debe ser re-
cuperado y puesto en valor, de-
volviéndolo al distrito y a la ciu-
dad para no perder su memo-
ria”, añade González. Por su par-
te, RitaMaestre, concejal deMás
Madrid, comenta que “se ha per-
dido una oportunidad de cuidar
nuestro patrimonio y al tiempo
poner en marcha espacios dota-
cionales públicos y seguimos sin
entender por qué”. “Lo dejamos
todo listo para la adquisición, pe-
ro decidieron dar marcha atrás.
Es triste ver un espacio de estas
características anunciado en
una inmobiliaria en lugar de ha-
berse convertido en un lugar pa-
ra todos”, sostiene Maestre.

La asociación Carabanchel
Historia y Patrimonio ha denun-
ciado hace unos días este anun-
cio, sin embargo, lleva activo des-
de el momento en que Paloma
Sobrini anuló la compra del
Ayuntamiento. “Queremos que
se compre, se rehabilite y se le dé
una función social, como centro
cultural por ejemplo”, explican
desde el grupo. Explican que la
memoria local configura un mo-
saico en el que se recogen los
relatos que vertebran la historia
material e inmaterial de la ciu-
dad, queMadrid no puede permi-
tirse mirar para otro lado y dejar
que esamemoria se venda alme-
jor postor.

Un asilo de mujeres sin derecho a la jubilación, fundado
en Carabanchel en 1926, sale al mercado por 2,2 millones

La memoria de las
trabajadoras, en venta

PEIO H. RIAÑO, Madrid

El edificio se
levantó en 1890
como hotel para
la aristocracia

Su reforma
se encargó
al arquitecto
Secundino Zuazo

“Madrid está
perdiendo su alma”,
dice la concejal
Mercedes González
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E l mateix dia es publica
que el PIB d’Alemanya
ha caigut un 10,1% en el
segontrimestre iqueDo-
nald Trump accelera el

seu distanciament de la Unió Euro-
peaanunciantque retirarà 11.900mi-
litarsd’Alemanyaperressituar-losen
altres països de l’OTAN. El president
nord-americà vamés enllà i qualifica
Alemanya de país delinqüent perquè
no paga les seves contribucions a
l’AliançaAtlàntica“aprofitant-sedels
EstatsUnitsenelcomerç, en l’exèrcit
i en tot; Alemanya li deu milers i mi-
lers de milions de dòlars a l’OTAN”.
No és una declaració de guerra però
tampoc un gest d’amistat, tan llunyà
d’aquella visita de John Kennedy a
Berlín el 1963 amb la seva famosa fra-
se“IchbineinBerliner”.
Són dues notícies que perjudiquen

Alemanyai,enconseqüència,unaEu-
ropa que comprova com els vincles
atlàntics s’estandebilitantpeldiscurs
i les accions aïllacionistes de Donald
Trump. L’“Amèrica primer” té con-
seqüències planetàries per la retira-
da voluntària, per incompareixença,
de la primera potència mundial de
les institucions impulsades i patroci-

nades per Washington al final de la
guerramundial.
Eltaulerglobalhaquedatdesdibui-

xat per l’unilateralisme practicat per
DonaldTrump,per lapandèmia i per
lacrisieconòmicaisocialqueestàcol-
pejantelnord iel sud, rics ipobres.
És hora de cicatritzar totes les fe-

rides internesques’hanproduïtaEu-
ropa en els últims anys i construir un
projecte sobre fonaments nous que
s’adaptin a les noves circumstàncies.
El fons de reconstrucció destinat a
pal·liar la crisi del coronavirus va en
aquestadirecció.Noestractadesolu-
cions màgiques sinó de crear un am-
bientdemútuaprotecció.
Pensoquenoés capexageraciópe-

rò Europa, amb totes les seves debi-
litats i contradiccions, és avui la re-
ferència més solvent a tot el món. Es
podriapensarquetanteshistòriesna-
cionalsdiferents,tantesllengües,tan-
tes creences, tantes identitats cul-
turals i tantsconflictessecularsnore-
solts són un mur infranquejable per
convertir-seenunreferentuniversal.
Si aquestaEuropa tanesquerdada i

moltes vegades autodestruïda per la
història és capaç de traspassar els lí-
mitsde laseva legítimaintimitat inte-
grant-se a realitats més àmplies res-
pectant i reconeixent totes les na-
cions, llengües i cultures, es faria un
gran pas per protegir totes les iden-
titats i evitar l’ús de la força. La sort
d’Alemanya és la de tots. OEuropa es
protegeix des de la solidaritat i el
respectemutu o apareixeran els seus
vells i tenebrosos fantasmes.c

Europaés
la referència

Lluís Foix

Eulàlia Solé

EL
RUM-RUM

Unadolescent
insubstancial

S impàtic, jactanciós, aquell noi
que vaig sentir per ràdio en ple
confinament general, aquell aï-
llament al qual no voldríem pas
retrocedir. Vaig trobar en una

emissora un espai nocturn que estava de-
dicat als molt joves, als quals se’ls donava
veu en un col·loqui amb el locutor.
Aquella nit, aquest conversava ambdos

nois i una noia, per telèfon, tal com re-
queria la situació. Es tractava que expli-
quessin el que feien durant la seva re-
clusió, com passaven el temps, si havien
descobert alguna cosa interessant. Lapri-
mera en participar va ser la noia, la qual
va comentar, amb una canora veu de jo-
veneta, el reportatge que aquell mateix
dia havia llegit en un diari. Concernia al
moviment feminista que, l’any 1971, va
aconseguir que les dones poguessin votar
a Suïssa. D’una banda, va manifestar que
es meravellava que en un país pròsper i
avançat com és l’helvètic s’hagués trigat
tant a admetre el vot femení, i de l’altra,
va subratllar el fet que havien estat pre-
cisament els homes els que, en el re-
ferèndum d’aquell any, havien votat a
favor d’elles. Les dones continuaven sen-

se poder decidir, i el gran mèrit de les
activistes havia estat aconseguir que ells
modifiquessin la seva mentalitat. Bravo!,
doncs.
La segona veu en intervenir va ésser

masculina, més greu, encara que igual de
juvenil. El noi va deixar anar, ràpid i com-

plagut, això que crec que reprodueixo
textualment, “bé, a mi llegir no em va
gens, ni tampocno escolto notícies, el que
puc dir és que ara aprofito per dormir
molt”. Una rialla de satisfacció li va servir
de cloenda, donant lloc a uns segons de
silenci per part del locutor, que tot seguit
va donar pas al següent participant.
Llibertat d’expressió, per descomptat,

si bé assentir a la ximpleria, ni que sigui
per omissió, no fa sinó fomentar-la. Sos-
pito que al radiofonista li vadesplaure tan
enorme apatia, i tot i això, no es va atrevir
a desaprovar-la. És possible que interior-
ment li repliqués quelcom semblant al
que jo mateixa sentia, “i a mi què m’im-
porta si aprofites el confinament per
dormir!”. Sí, m’hauria agradat que el pe-
riodista radiofònic li advertís instruc-
tivament, “perdona, noi, però això que
dormis tant no interessa als nostres
oients; en realitat, no li interessa aningú”.
Ara bé, essent que a la ràdio, i encara

més a la televisió, actuen molts famosos
insubstancials, potser el noi hagi fet un
primer pas cap a la fama. Tal vegada
molts oients li van riure la gràcia de ser,
simplement, un dormilega.c

L’ escriptor Benjamín Pra-
do, gens sospitós de sim-
paties dretanes, em va
recomanar la lectura de
Pequeña historia de ayer,

l’autobiografia de Mercedes Formica, els
tres volums del qual ha reunit re-
centment l’editorial Renacimiento. No
conec les novel·les de Formica, però
sembla ser que cap d’elles no
està a l’altura d’aquestes
memòries, que, sobretot en
la seva primera part, asso-
leixen moments d’indub-
table qualitat literària. Així,
malgrat l’abundància de ro-
meries, toreros i cortijos, la
recreació que fa de l’Anda-
lusia de la seva joventut des-
borda l’habitual pintores-
quisme de cartró pedra i
apel·la a la veritat profunda
de la pròpia experiència. És
cert que en aquella societat
classista i endarrerida veu
només el que vol veure i que
les seves pàgines destil·len
certa nostàlgia d’un ordre
antic i un passat idealitzat.
En això recorda La vida
nueva de Pedrito de Andía, la
novel·la de Rafael Sánchez
Mazas. Com ell, Mercedes
Formica va ser falangista de
primeríssima hora. Fascinada per la figu-
ra de Primo de Rivera, després de la ins-
trumentalització que Franco va fer de la
sevamort va iniciar un gradual procés de
distanciament que acabaria situant-la en
el sector liberal del règim. Tot i així, la
seva evolució política no es va substan-
ciar en grans esmenes o rectificacions.
Podem dir que, en el seu aperturisme,
Mercedes Formica es va atenir sempre al
sistema de valors del franquisme, que en
línies generals compartia. Els vencedors
eren els vencedors. Els canvis de bàndol
no començarien a donar-se fins a la se-
güent generació (llegeixi’s l’indispensa-

ble Habíamos ganado la guerra d’Esther
Tusquets).
A més d’escriptora, Mercedes Formica

va ser jurista en una època en què aquest
camp era reservat als homes. El tracte
que la legislació franquista donava a la
dona arribava a extrems veritablement
delirants: una eventual separació del
marit podia allunyar-la dels seus fills,
privar-la de tot patrimoni i fins i tot con-
demnar-la a la reclusió en un convent.
Filla ella mateixa de divorciats, Formica
era molt conscient de la situació d’in-
defensió en què quedava la dona sepa-
rada i de l’atzucac en el qual es trobaven
atrapades les víctimes de violència de
gènere, condemnades aunestat d’absolut
desemparament. Com a jurista, va lluitar
permillorar la situació legal de les dones i

va aconseguir introduir importants mo-
dificacions en la reforma del Codi Civil
del 1958, amb la qual cosa n’hi hauria
prou per reservar-li un capítol sencer en
una hipotètica història del feminisme
espanyol.
Ella, que segurament aspirava a con-

querir amb la seva literatura un tros de
posteritat, ha acabat passant a la història
com una feminista en temps difícils. En
una època com la nostra, tan propensa a
fer caure estàtues i revisar el passat, cal
preguntar-se si la societat hauria d’ho-
menatjar a algú així. N’hi ha prou amb el
seu falangisme de joventut per inhabili-

tar-la a perpetuïtat, cancel·lant els seus
mèrits com a lluitadora pels drets de la
dona? El debat es va plantejar el 2014,
quan l’Ajuntament de Cadis, la seva ciu-
tat natal, va erigir un bust en el seuhonor,
que va ser retirat només un any després,
així que un Consistori d’esquerres va
substituir l’anterior, dretà. Sempre igual:
jo poso les meves estàtues i trec les teves,
tu poses les teves estàtues i treus les me-
ves. De veritat no serem mai capaços
d’assolir algun consens entorn del nostre
passat i els nostres valors com a societat?
Encara bo que l’Ajuntament de Madrid,
amb Manuela Carmena al capdavant, va
demostrar més altura de mires i, seguint
les indicacions del Comissionat per la
Memòria Històrica, va posar el nom de
Mercedes Formica a un cèntric carrer de

la capital.
Però s’equivoca qui cregui

que un carrer és per sempre.
Tots coneixem carrers i
places que han canviat di-
verses vegades de nom. A
Pequeña historia de ayer ex-
plica la mateixa Mercedes
Formica una anècdota que
il·lustra bé aquesta futilitat.
Poc després d’acabar la
Guerra Civil, la vídua del
capità Carlos Haya, heroi de
l’aviació franquista, es quei-
xava que el carrer deMadrid
dedicat al seu marit no tenia
estació de metro, a dife-
rència del consagrat a un
altre pilot il·lustre, Joaquín
García Morato, circums-
tància que aportava al nom
d’aquest el desitjable llustre
de les converses quotidia-
nes: doni’m un bitllet a Gar-
cía Morato, jo em quedo a

García Morato, etcètera. “Hoy las tornas
cambiaron”, va escriure Fòrmica a mit-
jansdels anys vuitanta, perquè amb l’arri-
bada de la democràcia el carrer amb me-
tro havia recuperat la seva denominació
original (Santa Engracia), mentre que
l’altre carrer, el que no tenia metro, con-
servava el nom del llançat aviador fran-
quista. El que Mercedes Formica no po-
dia preveure era que tampoc aquesta si-
tuació seria definitiva i que, en lamateixa
onada de canvis que acabaria atorgant-li
a ella l’antic carrer dels Caídos de la Divi-
sión Azul, el cèlebre capità Haya cediria
el seu al poeta JoanMaragall.c

Uncarrerper sempre

Ignacio Martínez de Pisón

ARXIU

Mercedes Formica va ser
jurista en una època en
la qual aquest camp

estava reservat als homes

Alemanya pot liderar
la supervivència

de la Unió Europea
en la greu crisi actual
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En l’imaginari internacio-
nal, hi ha tres localitats
costaneres catalanes amb
pedigrí artístic: Cadaqués,
Tossa i Sitges. Gairebé
ningú, ni de fora ni tampoc
d’aquí, té en compte un
quart nucli “de la mateixa
categoria”: el Vendrell. El
sud del país sempre és més
invisible per a tot, ja se sap.
Hi ha molta feina a fer per
superar els estúpids preju-
dicis.

L’exposició El Vendrell,
l’època daurada, que pre-
senta el Palau Robert fins

al 4 d’octubre, és el desvet-
llament d’una història que
agermana quatre pro-
homs catalans que van vo-
lar lluny sense desarrelar-
se mai del seu lloc d’ori-
gen, un lloc que la gent que
els admiraven o els esti-
maven també van sentir-
se seu; se’l van fer seu.

El Baix Penedès es va
convertir en “l’arcàdia”
d’intel·lectuals i creadors
d’arreu, explica Josep Mi-
quel Garcia, comissari de
la mostra i director del
museu d’un dels artífexs
d’aquest fenomen: l’escul-
tor Apel·les Fenosa. Els al-
tres tres són Pau Casals,

Àngel Guimerà i Andreu
Nin. “Homes ferms, d’una
solidaritat sense mesura,
que es van comprometre
amb la pau i amb la lliber-
tat”, sosté Garcia.

Fenosa, nascut a Barce-
lona el 1899, es va fondre
amb el Vendrell a partir
del 1958, quan va com-
prar el palau renaixentis-
ta conegut com el Portal
del Pardo, tot i que ell li’n
deia “del Pardó” per mar-
car distàncies amb la resi-
dència de Franco, per a qui
sentia un odi profund. Tot
d’una la seva casa ja va ser
casa de tots els seus amics
als estius, molts d’ells pro-

cedents de París. Vingues-
sin d’on vinguessin, tot-
hom es calçava esparde-
nyes de pagès. Tristan
Tzara, pare del dadaisme.
Cécile Eluard, filla del poe-
ta i de Gala. I Úrsula

Schroeder, filla del psi-
quiatre i historiador de
l’art Hans Prinzhorn, col-
leccionista d’obres que fe-
ien malalts mentals, que
va acabar comprant una
casa a Sant Vicenç de Cal-
ders. El seu fill Barbet
Schroeder, cineasta de la
Nouvelle Vague, també hi
va ser feliç.

“No feien res. Estaven
junts. Conversaven i es di-
luïen en el paisatge quan
feien excursions a Santes
Creus, a Poblet, a Prades...
Gaudien dels petits plaers
de la vida. Tot molt en sin-
tonia amb l’ideari de Feno-
sa, que deia que la glòria

d’una persona era no te-
nir-la. Aquest secretisme
és un dels motius pels
quals aquesta història és
tan desconeguda”, el que
no vol dir, precisa Garcia,
que les estades de repòs al
Vendrell no tinguessin un
efecte creatiu quan en
marxaven.

La de Pau Casals és en
certa manera una aventu-
ra que es va quedar a mig
camí. El violoncel·lista i di-
rector d’orquestra va fer-
se construir el 1910 una
casa d’estiueig davant de
la platja de Sant Salvador,
a tres quilòmetres del
Vendrell, on havia nascut

Maria Palau
BARCELONA

L’arcàdia secreta
Una exposició al Palau Robert posa el Vendrell en el mapa de les localitats
costaneres catalanes que el segle passat van ser nuclis artístics internacionals

Apel·les Fenosa
treballa la seva obra a
la seva casa del
Vendrell i Àngel
Guimerà a la platja de
Sant Salvador ■ JEAN

MARIE DEL MORAL/ MUSEU

ÀNGEL GUIMERÀ

La mostra
reivindica els
quatre artífexs
del fenomen:
Fenosa, Casals,
Guimerà i Nin

Exposició ‘El Vendrell, l’època daurada: Casals, Fenosa, Guimerà i Nin’
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el 1876. A l’arquitecte
noucentista Antoni Puig i
Gairalt li va donar instruc-
cions perquè adossés uns
apartaments per allotjar-
hi músics d’alt prestigi.
Que n’hi van venir, entre
ells Enric Granados, però
tot es va estroncar massa
aviat, quan Casals es va
exiliar.

Cases autoretrats
La Vil·la Casals també
s’acabaria transformant
en un museu, avui radiant
de felicitat per la recent
declaració de museu d’in-
terès nacional aprovada
pel govern català. L’expo-
sició del Palau Robert vol
ser l’estímul per descobrir
in situ aquest paradís que
Casals va dir que era “l’ex-
pressió i la síntesi de la me-
va vida de català i d’artis-
ta”. “Les seves cases són
autoretrats d’ells”, subrat-
lla Garcia.

El circuit pel Vendrell
de creativitat cosmopolita
daurada n’inclou una ter-
cera, de casa, la del drama-
turg i poeta Àngel Guime-
rà, nascut el 1845. A Cal

Ximet, hi va passar la seva
infantesa i part de la joven-
tut, fins que es va establir a
Barcelona, però així i tot hi
tornava tots els estius. Les
petjades dels amics que hi
portava són molt més difí-
cils de detectar perquè les
fotografies de l’època no
tenen prou qualitat.

La quarta figura que es-
codrinya la mostra –i en
aquest cas no dins del Pa-
lau Robert sinó al seu jar-
dí– no en té, de casa patri-
monialitzada. És el perio-
dista, traductor, sindica-
lista i dirigent del POUM
Andreu Nin, que va néixer
al Vendrell el 1892.

A Nin aquest projecte
l’aborda com a home de
cultura i el fa brillar en les
constel·lacions de conne-
xions amb artistes i es-
criptors fascinats pel seu
pensament radical. Per
exemple amb la seva expo-
sa, la ballarina russa Olga
Tareeva, que es va morir
als Estats Units però que
va voler ser enterrada on
Nin, assassinat el 1937,
mai va poder ser enterrat:
al Vendrell. ■
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Lenin, un camperol aOdessa
Una estàtua del líder bolxevic es transforma en la d’un colon búlgar per evitar-ne la retirada

GONZALO ARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

Elllegat soviètic als es-
pais públics s’ha con-
vertit en un motiu de
polèmica i discussió
a Ucraïna els últims

anys. Des que el 2015 es va decla-
rar fora de la llei els monuments
comunistes, les estàtues de Lenin
han desaparegut pràcticament
dels carrers del país. Tot i això, hi
ha una part de la població que
prefereix mantenir les escultu-
res. En una petita població de la
provínciad’Odessa, almarNegre,
han trobat una solució original
per continuar conservant una de
les poques figures del líder bolxe-
vic que encara queden dretes.
A Zaliznichne no volien que-

dar-se sense el seu Lenin, i els
habitants van decidir transfor-
mar el monument, canviar-li el
vestit per una jaqueta de campe-
rol, posar-li un galleda de cap per
avall, que s’ha transformat enuna
tradicional gorra kalpak, unes
cintes a les cames i un calçat nou.
Amésamés, lanovaestàtuaporta
una branca de cep i, als peus, una
cistella carregada de raïm.
El resultat és que l’home pujat

al pedestal s’ha convertit en un
colon búlgar, que representa
els pobladors que van arribar a
aquests territoris al segle XIX i
van fundar la localitat el 1861. Ara
bé, continua tenint la cara de
Lenin. Però elmés important: ara
el monument compleix la legis-
lació actual i no cal retirar-la.
Segons els mitjans locals, l’es-

tàtua s’havia tret anteriorment
del pedestal, però aprofitant el
confinament per la pandèmia de
coronavirus va tornar al seu lloc.
Les autoritats de Zaliznichne

vanexplicar enunacarta la trans-
formació de l’estàtua: “S’ha deci-
dit preservar-la i resoldre aques-
ta qüestió reconstruint-la en una
personalitat nacional búlgara, re-

pintant-la i afegint-hi atributs na-
cionals”, diu l’escrit de l’assem-
blea local, del mes d’abril.
La transformació del monu-

ment l’ha fet ara pública l’acti-
vista social Vadim Pozniakov,
cofundador del projecte Desco-
munització. Ucraïna. Segons les
seves paraules, després d’aquesta
transformació a Ucraïna només
queden dosmonuments deLenin
en llocs públics. Tots dos es tro-
ben a Kalcheva i Gorodnee, dues
localitatsdel districtedeBolhrad,
a la província d’Odessa, igual que
Zaliznichne.
El paquet de lleis sobre la des-

comunització d’Ucraïna es va
aprovar el 2015. En el marc
d’aquesta legislació, s’ha canviat
el nom de 32 ciutats i 955 muni-

cipis. Potser el casmésconegut és
el de Dnipró, la tercera ciutat del
país, que fins al 2016 es va dir
Dnipropetrovsk.
També s’han rebatejat un total

de 32.000 carrers. A Zaliznichne
els veïns es vanmostrar contraris
a treure els noms soviètics, però
el president de l’assemblea local
va imposar una nova denomina-
ció en sis d’aquestes vies el 2016.

El més significatiu ha estat la
retirada d’uns 2.000monuments.
A més de les de Lenin, s’han en-
derrocat o s’han retirat estàtues
de Félix Dzerjinski, creador de la
Txeca; o de Serguei Kirov, el re-
volucionari amic de Stalin l’as-
sassinat del qual, el 1934, va crear
l’excusa per al gran terror del
1937.
Formalment, el procés de des-

comunització a Ucraïna va co-
mençar amb la fi de l’URSS el
1991, però va prendre força du-
rant el Maidan prooccidental de
l’hivern del 2013-2014, reflex
d’un clar desig de trencar vincles
tant ambel passat comunista com
ambRússia. El 8 de desembre del
2013 elsmanifestants van destru-
ir un Lenin de granit vermell al
bulevard Xevtxenko de Kíev, da-
vant el mercat modernista de
Bessaràbia. En altres ciutats van
seguir l’exemple i van fer caure
més figuresdeLenin, enunmovi-
ment que recordava l’ocorregut
als anys finals de l’URSS, quan
van caure del pedestal la repre-
sentació de molts jerarques so-
viètics. Elmaig del 2019 el llavors
president Petró Poroixenko va
anunciar que el procés de des-
comunització a Ucraïna estava
pràcticament acabat.
La de Zaliznichne no és la pri-

mera estàtua de Lenin que es dis-
fressa per evitar ser enderrocada.
El 2015, a la ciutat d’Odessa, una
figura de Lenin dins del territori
de la fàbrica Pressmash es va
transformar en Darth Vader. En
aquella ocasió, el fundador de
l’URSS portava un abric llarg, co-
sa que va permetre aprofitar per
fer-li la capa a l’antiheroi de La
guerra de les galàxies.
En aquella transformació va

prendre part el conegut escultor
d’Odessa Aleksandr Milov, que
aquell mateix any va causar
sensació al festival Burning Man
de Nevada (Estats Units) amb la
seva esculturaAmor.

.

El procés
de descomunització
ha retirat 2.000
estàtues i ha canviat
el nom a 32 ciutats

Lenin, el búlgar
La gorra kalpak i la branca
d’olivera acaben de disfressar
el líder bolxevic, convertit en
colon búlgar per poder
continuar dret a Zaliznichne.
Abans, en un altre lloc d’Odes-
sa, es va haver de convertir
en Darth Vader (a sota)

FUTURS IMPERFECTES

Màrius Carol

A SinnoticiasdeGurb,Eduardo
Mendozavaconcebreunano-
vel·la a les portes dels Jocs
Olímpicsdel1992sobrelaidea
que lamirada exterior va per-

metre als barcelonins identificar-se i reco-
nèixer-se en la seva ciutat, però les accele-
rades transformacions que experimentava
Barcelona van aconseguir que els seus ha-
bitants se sentissin com alienígenes. Segur
queelcanviaquèestàassistint laciutatenla
seva política de mobilitat i parcel·lació de
l’espai públic, aprofitant l’efecte Covid-19,
donariaper auna segonapart.Del quehiha
pocs dubtes és que aquesta vegada no ens
mira ningú des de fora –els turistes no sa-
bem quan tornaran, cosa que fa particular-
ment feliços alguns regidors i regidores– i

ens sentimmésmarciansquemai enaques-
ta transformació de la ciutat. El cert és que
aquesta irrupció compulsiva de la brotxa
multicolor i dels dissenys impossibles als
carrers deBarcelona nodeixa ningú indife-
rent.
La solució per aconseguir una mobilitat

sostenible i reduir la circulació s’hauria de
duratermeambmésdebat,criteriiconsens.
Sobradogmatisme i faltacapacitatdepacte,
a l’Ajuntament.Laciutat ésde tots i l’aposta
pel mal gust que sembla imposar-se trenca
amb la tradició d’una Barcelona que un dia
va aspirar a competir en disseny ambMilà.
ElConsistori, volent fermenysaccessible el
pas de vehicles, amenaça de convertir l’as-
falt en una pista d’obstacles més pròpia
dels salts d’hípica. Aquestes grans boles de

formigó que semblen les bombes que el ge-
neralEspartero llançavades deMontjuïc, i
aquestsbancsdepedraquesemblenbalcons
despresos de l’Eixample formen part d’una
llargallistadebol·lards,separadors,tanques
ialtresobjectesnoidentificatsquelatinenta
d’alcaldeJanetSanzharepartitperlaciutat
en la sevacroadacontra l’automòbil.
EnunencantadorllibredelasèrieDiàlegs

aBarcelona, publicat el 1986,OriolBohigas
i Óscar Tusquets s’admiraven de com els
francesos cuidaven l’espai públic i de la
categoria de la seva Administració a l’hora
d’ordenar-lo: “Només cal anar per França i
veure els empleats com repinten d’or
periòdicamentiambgrancuralespuntesde
les llances de quilòmetres de tanques dels
jardinspúblics”.

Per cert, Tusquets recentment va escriu-
re Passant a net, en què relata la proposta
d’un enginyer especialista en trànsit que
proposaque lavelocitatmàximaobligatòria
a lesciutatssiguide30quilòmetresperhora
i que a canvi se suprimeixin les limitacions
existents: semàfors, carrils bus o bici, pro-
hibiciódegirs,canvisdesentit.Estractaque
vianants, animals, ciclistes i vehicles de
motorcirculincoma l’Índia, barrejats i sen-
se limitacions. Tusquets escriu: “Com tota
proposta que posa en qüestió un hàbit ge-
neralment admès o un excés d’ordenances,
aquesta ideaemvasemblarmoltsuggestiva.
Simplificar moltes vegades és la millor so-
lució”.No és el cas deBarcelona, que conti-
nuaremomplint depinturabarata i artefac-
tesabominables.

El retorn d’en Gurb
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L’ affaire est un champ de mi
nes. Emmanuel Macron le sait
pertinemment, mais il
avance, par petits pas et me
nus gestes, résolu à affronter
le défi mémoriel de la guerre

d’Algérie (19541962), auquel il confère « à peu
près le même statut que la Shoah pour Chirac 
en 1995 », selon ses propres mots, prononcés 
en janvier au retour d’un voyage à Jérusalem.

En confiant, le 24 juillet, à l’historien Benja
min Stora une « mission de réflexion » sur la 
« mémoire de la colonisation et de la guerre
d’Algérie », le chef de l’Etat poursuit son ex
ploration de ce terrain « complexe ».

L’historien, dont M. Macron loue la « con
naissance intime et approfondie de tous ces 
enjeux », devra lui remettre des recomman
dations sur « les gestes à effectuer et les ac
tions à engager dans les mois et années à ve
nir, dans notre pays comme dans ses liens 
avec l’Algérie, afin d’avancer dans ce travail de
mémoire si difficile et pourtant si nécessaire à
notre avenir », selon les termes de la lettre de
mission reçue par Benjamin Stora. Le but re
cherché par le président français est d’abou
tir « à l’apaisement et à la sérénité de ceux que
[la guerre d’Algérie] a meurtris, (…) tant en
France qu’en Algérie ».

De l’autre côté de la Méditerranée, à Alger,
l’initiative d’Emmanuel Macron est suivie 
avec intérêt, mais il est encore bien trop tôt 
pour assurer que les vicissitudes d’une rela
tion bilatérale tourmentée ne viendront pas 
empoisonner le processus.

Le passé récent incite à la prudence. Le pro
jet d’un « traité d’amitié » échafaudé dans la
foulée d’un voyage réussi de Jacques Chirac à
Alger, en 2003, avait été torpillé deux ans
plus tard par l’adoption de la fameuse loi du 
23 février 2005, dont l’un des articles enjoi
gnait aux manuels scolaires de « reconnaître 
le rôle positif de la présence française outre
mer, notamment en Afrique du Nord ». Jac

ques Chirac a eu beau obtenir début 2006
l’abrogation par décret du sulfureux article,
le mal était fait. A Alger, la colère soulevée
par ce qui a été perçu comme une tentative
de réhabilitation de la colonisation a remisé 
pour longtemps les efforts d’une réconcilia
tion des mémoires.

Cette foisci seratelle la bonne ? Le fait est
que le dialogue s’amorce. Le président de l’Al
gérie, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, le 
19 juillet, le directeur du Centre des archives 
nationales algériennes, Abdelmadjid Chikhi, 
pour servir d’interlocuteur à Benjamin Stora.

La mission n’est pas commune, mais les
deux hommes se parleront. La nomination
de M. Chikhi à ce poste de « conseiller mé
moire » du chef d’Etat algérien a quelque peu
surpris les observateurs de la relation bilaté
rale, tant le directeur des archives algérien
nes est perçu comme un orthodoxe, gardien
du temple de l’histoire officielle du Front de 
libération nationale (FLN) et tenant d’une li
gne dure sur le contentieux mémoriel.

« UNE NOUVELLE GÉNÉRATION »
Le chef de l’Etat algérien parviendratil à
faire prévaloir une approche a priori plus 
ouverte, alors que la répression en cours con
tre les animateurs du Hirak (« mouvement »
de protestation) semble redonner une marge
de manœuvre aux conservateurs de l’ar
mée ? Abdelmadjid Tebboune fait en tout cas
passer le message qu’il souhaite, à l’instar de 
son homologue français, avancer sur ce dos
sier de la mémoire. Il tient des propos plutôt 
amènes sur Emmanuel Macron, qui « appar
tient à une nouvelle génération » et « n’a ja
mais été en accointance avec les lobbys antial
gériens », atil déclaré le 13 juillet dans un en
tretien au quotidien français L’Opinion.

A Alger, on a bien pris note des signes de
bonne volonté du président français. Avant
même son élection, en février 2017, il avait 
qualifié la colonisation de « crime contre 

l’humanité » lors d’un déplacement à Alger.
Puis, en septembre 2018, il avait reconnu 
« au nom de la République française » que 
Maurice Audin, mathématicien membre du
Parti communiste algérien (PCA) disparu le
11 juin 1957 au plus fort de la bataille d’Alger, 
avait été « torturé puis exécuté ou torturé à 
mort » par des militaires français, un drame 
« rendu possible par un système légalement 
institué ».

Enfin, le 3 juillet, il a honoré sa promesse de
restituer à l’Algérie les crânes de vingtquatre
résistants algériens décapités en 1849 dans le
SudConstantinois par les troupes françai
ses, qui avaient été conservés depuis au Mu
sée de l’homme, à Paris.

Autant de gestes inédits, qui ont instauré
un climat plutôt favorable entre Paris et Al
ger sur cette question mémorielle. Mais jus
qu’où les deux capitales pourrontelles aller ?

La question des « excuses » que les Algé
riens réclament de la France est assurément 
la plus sensible. Dans un entretien accordé le
4 juillet à France 24, Abdelmadjid Tebboune
a dit les « souhaiter », mais sans conférer à la 
requête la forme d’une exigence commina

toire. Dans les messages qu’il transmet à Pa
ris par les canaux diplomatiques, le prési
dent algérien n’évoque ni excuse ni repen
tance, mais bien plutôt la « reconnaissance 
des faits » de la colonisation et de la guerre. Il
restera à voir comment la tonalité plutôt 
pondérée de son approche s’accordera avec
les dispositions des secteurs les plus conser
vateurs de l’appareil algérien.

Une manière de déminer cette affaire sen
sible des « excuses » serait, pour les deux ca
pitales, d’avancer de manière pragmatique
sur des dossiers concrets qui ont jusquelà 
aigri le contentieux mémoriel. Ils sont au 
nombre de quatre : les disparus, les archives, 
les cartes des frontières minées et les essais 
nucléaires au Sahara.

POUVOIR FAIRE LE DEUIL
Si le président Emmanuel Macron a innové
dans l’affaire Audin, il reste à l’Etat français à
faire la vérité sur des centaines d’autres dis
paritions non encore élucidées. « Ces morts
sans sépulture demeurent un traumatisme en
Algérie, souligne l’historien algérien Amar 
MohandAmer. Il faut que les familles puis
sent faire le deuil, c’est important sur le plan
psychologique. » Outre les disparus musul
mans, des Européens enlevés par des mili
tants de l’indépendance ont connu le même 
sort – notamment à Oran en 1962. Cette his
toire reste à écrire.

La question de la domiciliation des archi
ves françaises d’Algérie est le deuxième 
chantier sensible auquel devront s’atteler
Benjamin Stora et Abdelmadjid Chikhi. Les 
Algériens n’ont cessé de réclamer la « restitu
tion intégrale » de ces archives, estimant 
qu’elles relevaient de leur patrimoine natio
nal. Paris a restitué sans difficulté les archi
ves ottomanes datant d’avant 1830, année de
la conquête, ainsi que les archives dites de
« gestion » de l’ère coloniale (état civil, cadas
tre, documents notariaux, jugements de tri
bunaux…), mais a rapatrié en métropole les 
archives dites de « souveraineté ».

La discorde se cristallise autour de cette
dernière catégorie de documents. Fautil en 
rétrocéder les originaux – formule qui sus
cite la perplexité de nombre d’historiens en 
raison de l’opacité qui régit la gestion des ar
chives à Alger – ou trouver des modalités nu
mériques de partage ?

Troisième dossier délicat, celui des mines
posées par l’armée française le long de 

LE PRÉSIDENT 
ALGÉRIEN N’ÉVOQUE 

NI EXCUSE NI 
REPENTANCE, MAIS 

PLUTÔT LA 
« RECONNAISSANCE 

DES FAITS » DE 
LA COLONISATION 
ET DE LA GUERRE

Entre Paris et 
Alger, l’espoir d’un 
« apaisement » 
des mémoires
Les présidents Macron et Tebboune veulent 
ouvrir un dialogue sur le contentieux 
mémoriel qui empoisonne la relation franco
algérienne depuis l’indépendance.

L E S   R E L AT I O N S   F R A N C E  A L G É R I E

historien reconnu de la guerre d’Algérie et du
nationalisme algérien, Benjamin Stora a été man
daté le 24 juillet par Emmanuel Macron d’une
« mission de réflexion » sur la mémoire francoal
gérienne.

La collection « Bouquins » des éditions Robert Laf
font a récemment publié Une mémoire algérienne, 
un recueil de six de ses ouvrages sur son parcours
personnel et professionnel d’historien de l’Algérie
contemporaine.

Comment appréhendezvous la mission que 
vient de vous confier le président Macron ?

C’est un pas positif, une grande première. Cette
mission s’inscrit dans un contexte global où la 
France et l’Algérie ont intérêt à se rapprocher, 
d’abord par rapport à la conjoncture politique inter
nationale. Il y a ce qui se passe en Libye, l’immigra
tion, l’islam en France, le terrorisme, le Sahel. L’Algé
rie est un partenaire essentiel pour la France, en réa
lité. C’est une dimension du présent qu’il faut garder
à l’esprit quand on traite de la relation avec l’Algérie. 
Car on a toujours malheureusement en tête les an
nées 1960, de Gaulle, Salan [général à la tête de l’Or

ganisation armée secrète en Algérie], etc. mais l’Algé
rie, soixante ans plus tard, c’est un pays important. Il
ne faut pas oublier la dimension géopolitique.

D’autre part, la question mémorielle, ce n’est pas
seulement de l’histoire passée, c’est devenu une ac
tualité à l’échelle internationale qui concerne les so
ciétés au présent. On le voit avec les mobilisations 
qui ont suivi la mort de George Floyd, aux Etats
Unis, entre les mains de policiers, le déboulonnage 
de statues, etc. Il y a une grande effervescence de la 
jeunesse sur la question coloniale. La France doit re
garder son passé en face, elle doit assumer un cer
tain nombre de choses. Le contexte dans lequel 
s’inscrit cette mission est large, vaste.

Sommesnous à un tournant dans la relation de 
la France avec son passé ?

Ce qui est sûr, c’est qu’il faut prendre le taureau
par les cornes sur la question de la colonisation. Le 
de Gaulle de 1940, le consensus autour de la figure 
du résistant, c’est très bien. Mais le de Gaulle déco
lonisateur de 1960, qui va le défendre dans ce pays 
aujourd’hui ? Il a quand même été celui qui a déco
lonisé, qu’on le veuille ou non. Or la gauche se tait

sur ce de Gaullelà – par antigaullisme traditionnel.
Quant à la droite, elle ne le défend pas non plus, car
elle est sous la pression de l’extrême droite anti
gaulliste. Donc, en termes de mémoire historique,
il y a un défi à relever. La France est devenue 
grande, car elle a décolonisé. Les discours de
Mexico [1964], de PhnomPenh [1966], de Quebec
[1967]…, c’est cela qui a fait le prestige de la France 
dans le monde.

Dans votre ouvrage « Les Guerres sans fin » 
(Stock, 2008), vous évoquiez le mécanisme de 
« l’oubli nécessaire » dans une société s’effor
çant de se reconstruire après un traumatisme. 
Eston sorti de cet « oubli nécessaire » en ce qui 
concerne la mémoire de la guerre d’Algérie en 
France ?

J’ai écrit ce livre il y a douze ans. Nous sommes
complètement sortis [de cette phase] des oublis, en 
effet, mais nous ne sommes pas pour autant arrivés
à des vérités ou à des mémoires apaisées. On sort 
des oublis pour aller vers des guerres de mémoire.
Ce n’est pas la meilleure façon de sortir de l’oubli. 

propos recueillis par frédéric bobin

Benjamin Stora : « La France doit regarder son passé en face »
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Le président 
algérien, 
Abdelmajid 
Tebboune, 
le 24 juillet, lors 
d’une cérémonie 
honorant
24 résistants 
décapités en 1849 
et dont la France a 
restitué les restes 
mortuaires
à l’Algérie.
ABDELLAH CHEBALLAH/AFP

460 km de frontières avec la Tunisie, et de 
700 km de frontières avec le Maroc.

Il aura fallu attendre 2007 – quarantecinq
ans après l’indépendance ! – pour que Paris 
remette des cartes à Alger. Mais on ne sait 
pas grandchose des victimes de ces mines – 
vraisemblablement des milliers de morts et 
de blessés – qui ont continué à frapper des 
villageois bien après l’indépendance. Fau
dratil procéder à des indemnisations ?

Enfin, dernière pierre d’achoppement, les
essais nucléaires que la France a conduits 
dans le Sud saharien. De février 1960 à fé
vrier 1966, l’armée française a procédé à dix
sept tests – quatre atmosphériques puis 
treize souterrains – à partir des sites de Reg
gane et InEkker. Là encore, bien des incon
nues persistent sur les zones contaminées 
et les victimes de radiations. L’affaire est dé
licate autant pour Paris que pour Alger, qui a
autorisé la poursuite par la France de ces es
sais nucléaires après l’indépendance en
vertu d’une clause des accords d’Evian de 
mars 1962.

Une entente estelle possible sur toutes ces
plaies mal cicatrisées, source de crispations 
mémorielles récurrentes ? La difficulté est 
que ce dialogue au sujet de la mémoire n’est 
souvent qu’une variable d’ajustement dans
une relation éminemment complexe et
multiforme. « Le passé est souvent instru
mentalisé et manié de part et d’autre au profit
de relations plus globales, dominées par des 
considérations stratégiques et économi
ques », observe l’historienne Sylvie Thénault.

S’y ajoutent les soubresauts de la politique
intérieure dans chaque pays, où s’activent 
des groupes mémoriels de plus en plus re
vendicatifs. En France, la loi de février 2005
avait illustré les relais d’influence dont béné
ficiaient les lobbys proAlgérie française. Et
en Algérie, précise Amar MohandAmer,
« l’Etat et ses relais ne sont plus les gardiens
du temple depuis que des porteurs de mé
moire, notamment des fondations locales, se
sont imposés, avec la libéralisation relative du
champ politique en 1988 ». Entre la realpolitik
des Etats et la pluralité des acteurs de la mé
moire, le chemin de l’« apaisement » franco
algérien est escarpé. 

frédéric bobin

Aux EtatsUnis, l’épidémie résiste 
au contrôle des autorités
La gestion de la crise par Trump est désapprouvée par 58 % des Américains

washington  correspondant

L a pression de la pandémie
de Covid19 ne se relâche
pas sur Donald Trump. Le

nombre de 150 000 décès impu
tés au virus a été dépassé aux 
EtatsUnis, mercredi 29 juillet, se
lon les statistiques de l’université 
JohnsHopkins, qui font autorité.

Le conseiller à la sécurité natio
nale du président américain, Ro
bert O’Brien, est en quarantaine
après avoir été testé positif au vi
rus. Le représentant républicain
texan, Louie Gohmert, qui devait
l’accompagner mercredi dans 
son Etat d’élection, a été lui aussi
testé positif quelques instants
avant d’embarquer dans l’avion
présidentiel. De quoi éclipser le 
soutien que Donald Trump sou
haitait apporter au Texas et à un
secteur pétrolier ébranlé par le
ralentissement de l’économie
mondiale.

Cette hausse des décès est le re
flet d’une épidémie qui résiste au 
contrôle des autorités américai
nes. Partie initialement des deux 
côtes, pacifique et atlantique, elle 
a frappé tout d’abord massive
ment, en mars, l’Etat de New York 
et celui du New Jersey. L’adoption 
de mesures de confinement stric
tes a entraîné une lente décrue, 
mais le virus s’est alors propagé à 
partir de la fin du mois de mai 
dans des Etats moins rigoureux, 
majoritairement dirigés par des 
gouverneurs républicains, l’Ari
zona, le Texas et la Floride, tout en
reprenant en Californie.

Plus d’un mois et demi plus
tard, les infrastructures de santé y
sont sous tension et les décès ont 
fortement augmenté. Certes, les 
contaminations commencent à 
marquer le pas dans ces Etats, 
mais elles progressent mainte
nant dans d’autres, épargnés jus
qu’alors : l’Oklahoma, où Donald 
Trump a tenu un meeting le 
20 juin, l’Arkansas, le Tennessee
ou encore le Kentucky. Ils sont 

également majoritairement diri
gés par des républicains.

Alors que 58 % des personnes
interrogées par l’institut Gallup
dans les Etats dirigés par des dé
mocrates estiment que leur gou
verneur dispose d’un plan clair 
pour lutter contre la pandémie,
seulement 43 % expriment le 
même avis dans les Etats gérés
par des conservateurs.

Dans deux Etatsclés pour l’élec
tion présidentielle du 3 novem
bre – la Floride et l’Arizona –, la dé
sapprobation des gouverneurs 
est massive, selon des sondages
convergents. L’un comme l’autre
ont tardé à prendre des mesures
contraignantes pour lutter contre
la propagation du virus.

La saison déjà raccourcie de
baseball illustre ces difficultés
américaines. Finalement lancée
le 23 juillet, elle a été immédiate
ment fragilisée par la découverte 
de treize cas de contamination 
parmi les joueurs de l’équipe des 
Marlins de Miami en déplace
ment à Philadelphie (Pennsylva
nie). Le 21 juillet, Donald Trump 
avait pourtant affiché son inten
tion de prendre la mesure de l’épi
démie, après des semaines de 
déni, reconnaissant que la crise
sanitaire « va sûrement, malheu
reusement, empirer avant de 
s’améliorer ». Il avait prôné le port 
du masque et annulé un grand 
rassemblement prévu en Floride 
dans le cadre de la convention
d’investiture du Parti républicain.

Une semaine plus tard, le prési
dent des EtatsUnis est cependant
retombé dans ses travers. Il a par
tagé sur son compte Twitter la vi
déo d’un groupe de médecins af
firmant que le port d’un masque 
n’est pas nécessaire, pas plus que 
les mesures de confinement, 
compte tenu de l’existence d’un 
« médicament » contre le virus, 
l’hydroxychloroquine. Cet anti
paludéen avait déjà été encensé 
par Donald Trump au début de
l’épidémie, avant que l’agence fé

dérale responsable des médica
ments déconseille sa prescription
aux malades du Covid19.

Donald Trump a jugé « très im
pressionnante » la plaidoirie de 
l’une des médecins, Stella Imma
nuel, qui avait évoqué par le passé
les problèmes causés, selon elle,
par l’utilisation de l’ADN de créa
tures extraterrestres pour la réali
sation de médicaments, et les ma
ladies provoquées par des rela
tions sexuelles entretenues avec 
des « démons ». La vidéo jugée fal
lacieuse a été retirée de leurs pla
tesformes par les responsables 
du réseau social Facebook.

« Personne ne m’aime »
Le président n’a établi aucun lien 
entre le partage d’une telle vidéo
et la défiance qu’il inspire à ses
concitoyens. Ces derniers jugent 
sévèrement sa gestion de la crise 
sanitaire : plus de 58 % la désap
prouvent alors que 38 % sont d’un
avis contraire, selon la moyenne 
des sondages calculée par le site
RealClearPolitics.

Réagissant aux chiffres très po
sitifs qu’obtiennent les médecins 
de la task force mise sur pied pour
lutter contre l’épidémie, Anthony
Fauci et Deborah Birx, le prési
dent n’a pas pu masquer sa jalou
sie, mardi. « C’est curieux : un 
homme travaille pour nous, avec 
nous, de très près, le docteur Fauci,
la docteure Birx est également 
beaucoup appréciée. Ils sont très 
respectés, mais personne ne

m’aime, cela ne peut être que ma
personnalité », atil jugé.

La résilience de l’épidémie a in
cité, mercredi, le président de la 
Réserve fédérale (Fed, banque 
centrale), Jerome Powell, à la plus 
grande prudence. Il a en effet
constaté que les mesures prises 
pour enrayer la nouvelle progres
sion des contaminations « com
mencent à peser sur l’activité éco
nomique », qu’il s’agisse de la 
consommation ou de l’emploi, 
alors que la Maison Blanche s’ac
croche à l’espoir d’une reprise ra
pide. Il a également insisté sur la
nécessité d’un soutien budgé
taire alors que les républicains et 
les démocrates reconnaissent 
être encore très loin d’un accord
pour prolonger les mesures adop
tées au début de la pandémie.

Les démocrates défendent un
nouveau plan de 3 000 milliards 
de dollars (2 548 milliards d’euros).
Il prend en compte une aide fédé
rale aux personnes sans emploi et 
un soutien aux municipalités 
dont les recettes sont sévèrement 
touchées par le ralentissement de 
l’économie. Les républicains n’en
visagent qu’un plan de 1 000 mil
liards de dollars (850 milliards 
d’euros), sous la pression notam
ment des conservateurs fiscaux, 
qui s’inquiètent brusquement du 
creusement du déficit fédéral.

A ces divisions s’ajoutent celles
qui opposent le chef de la majo
rité républicaine au Sénat, Mitch 
McConnell (Kentucky), à la Mai
son Blanche à propos de dépen
ses que cette dernière soutient, 
jugées sans lien avec la pandémie,
comme la rénovation du bâti
ment qui abrite la police fédérale
(FBI), tout près de l’hôtel Trump 
de Washington.

A trois mois de l’élection prési
dentielle, les atermoiements ré
publicains ne sont pourtant pas 
sans risques politiques alors que 
l’aide fédérale arrive à expiration
le 31 juillet. 

gilles paris

Washington retire 12 000 soldats d’Allemagne
Le redéploiement vise à punir Berlin d’avoir refusé d’accroître ses dépenses militaires

washington, berlin 
correspondants

L e couperet est tombé. Le se
crétaire à la défense des
EtatsUnis a annoncé, mer

credi 29 juillet, le retrait de 
11 900 soldats américains d’Alle
magne, qui en comptait jusqu’à
présent 36 000, conformément 
au vœu du président Donald 
Trump exprimé en juin. Mark Es
per a tenté d’inscrire ce redéploie
ment dans le cadre d’une ré
flexion stratégique. Il a assuré que
les 5 600 soldats qui seront repo
sitionnés en Belgique et en Italie 
permettront « de renforcer » l’Al
liance atlantique et « d’amélio
rer la dissuasion visàvis de la Rus
sie », alors que le reste des troupes
concernées sera pourtant rapa
trié aux EtatsUnis, même si elles 
retournent sur le théâtre euro
péen dans le cadre de rotations.

Le secrétaire à la défense a
d’ailleurs été démenti, pratique
ment en temps réel, par Donald 
Trump. « Nous réduisons les effec
tifs parce qu’ils [l’Allemagne] ne 
paient pas leurs factures. C’est très 
simple : ce sont des délinquants », a 
assuré le président des EtatsUnis, 
qui s’apprêtait à quitter la Maison 
Blanche pour se rendre au Texas, 
en stigmatisant le comportement 
de l’Allemagne. Après avoir vanté 
sa capacité à convaincre les mem

bres de l’OTAN d’accroître leurs dé
penses militaires, Trump a assuré 
que « la plupart d’entre eux seront à
jour. Celui qui ne sera pas à jour est 
l’Allemagne. Nous dépensons beau
coup d’argent pour l’Allemagne. Ils 
profitent de nous sur le commerce
et ils profitent de nous pour l’ar
mée ». La facture de ce retrait se 
chiffrera cependant en milliards 
de dollars, selon Mark Esper.

Les réserves du Congrès à propos
de ce retrait, y compris au sein du 
Parti républicain, n’ont eu aucun 
impact sur Donald Trump, qui cri
tique régulièrement le nombre de 
soldats américains déployés en 
dehors des frontières des Etats
Unis. Ce nombre est pourtant en 
baisse constante depuis une dé
cennie et est désormais inférieur à
200 000. L’Asie est la zone qui
compte le plus de soldats améri
cains – au Japon et en Corée du 
Sud –, devant l’Europe.

L’administration de George
W. Bush avait déjà décidé, en son 
temps, un retrait d’Allemagne de 
30 000 soldats, mais il était sur
venu avant les interventions rus
ses en Géorgie et en Ukraine. Cette
nouvelle réduction témoigne sur
tout d’une volonté punitive. Fidèle
à sa conception purement tran
sactionnelle des affaires étrangè
res, Donald Trump a d’ailleurs as
suré à propos de ses interlocu
teurs allemands : « S’ils commen

cent à payer leurs factures, je 
pourrais y repenser. » En outre, 
comme l’a montré la conférence 
de presse commune de Donald 
Trump et de son homologue polo
nais Andrzej Duda, à Washington, 
en juin, le redéploiement améri
cain nourrit une compétition in
traeuropéenne, même si le prési
dent polonais n’a manifestement 
pas eu gain de cause mercredi.

« Conséquences négatives »
En Allemagne, le gouvernement 
s’est contenté d’une réaction mi
nimale, témoignant de la même 
volonté d’éviter toute surenchère 
que lorsque Donald Trump, le 
15 juin, avait annoncé son inten
tion de réduire le nombre de sol
dats américains présents sur le 
territoire allemand. « Le gouver
nement fédéral prend acte de cette
décision et en coordonnera étroi
tement la mise en œuvre avec les 
Länder, le gouvernement améri
cain et au sein de l’OTAN », ont so
brement commenté les ministè
res des affaires étrangères et de la 
défense, mercredi, dans un
communiqué commun.

Soucieuse ne pas tomber dans
le jeu de la Maison Blanche, l’Alle
magne répond que ce sont les
EtatsUnis euxmêmes qui en 
paieront les premiers les consé
quences. « Certes, les soldats amé
ricains contribuent à la sécurité de

l’Allemagne, mais c’est d’abord en
tant que plaque tournante de leur 
propre présence militaire interna
tionale que l’Allemagne rend ser
vice aux EtatsUnis », a ainsi dé
claré Norbert Röttgen, le prési
dent de la commission des affai
res étrangères du Bundestag, 
mercredi, au quotidien Augsbur
ger Allgemeine.

Sans surprise, c’est des régions
allemandes où les troupes amé
ricaines sont les plus nombreu
ses que sont venues les réactions
les plus négatives et les plus in
quiètes. « Nous allons devoir nous
préparer à des conséquences né
gatives en termes d’emplois », a
par exemple déploré Roger
Lewentz, le ministre de l’inté
rieur de RhénaniePalatinat, un
Land qui concentre à lui seul,
avec 18 500 soldats, plus de la
moitié des troupes américaines
en Allemagne. « A travers cette
mesure punitive contre un allié, le
président Trump met fin, sur un
coup de tête, à des décennies
d’étroite coopération », a quant à
lui regretté Fritz Kuhn, le maire
de Stuttgart (BadeWurtemberg),
où se trouvent à la fois le com
mandement militaire américain 
pour l’Europe (Eucom), qui va re
joindre Mons (Belgique), et celui
pour l’Afrique (Africom), qui
pourrait aussi déménager. 

g. p. et thomas wieder

Le nombre 
de 150 000 décès
imputés au virus

a été dépassé 
aux Etats-Unis,

mercredi 
29 juillet
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