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Coses de la vida GRAN BARCELONA

Canvis en el nomenclàtor

MATTIA INSOLERA

Emília Llorca, en una manifestació a la plaça  
de Sant Jaume contra l’expulsió de veïns de la 
Barceloneta, barri on va néixer i pel qual va lluitar.

De justícia (als carrers)

J
ordi Rabassa ho té clar i 
en fa bandera. «Posar 
nom als carrers és un ac-
te polític. Si es tractés 

d’una qüestió tècnica, els ano-
menaríem carrer u, carrer dos, 
carrer tres. Triem el nom dels 
nostres referents. Sumar noms 
de dones al nomenclàtor ajuda a 
democratitzar l’espai públic», 
assenyala amb orgull el regidor 
de Memòria Històrica i, com a 
tal, president de la Ponència de 
Nomenclàtor, institució que 
acaba d’aprovar sis nous noms 
de dones, entre els quals hi ha el 
canvi de nom del carrer d’Almi-
rall Aixada, a la Barceloneta, 
pel de l’activista veïnal Emília 
Llorca, substitució que a Rabas-
sa li fa il·lusió perquè «és molt 
important donar coherència en-
tre el que són els carrers i les 

places i el nom que reben». «Jo 
considero que l’objectiu de la 
Ponència és dotar de contingut 
democràtic els nostres barris», 
prossegueix el regidor. 

Tot i que queda molt camí per 
recórrer –les dones no arriben al 
15% dels carrers de la ciutat i les 
que hi ha són majoritàriament 
santes, aristòcrates o grans bur-
geses–, el que s’ha aprovat aques-
ta setmana en la ponència és un 
petit (i necessari) pas endavant. A 
més d’Emília Llorca –canvi molt 
lluitat pel teixit veïnal de la bata-
lladora Barceloneta–, un altre 
dels referents de l’imaginari de 
la Bar celona rebel que entrarà  
ben aviat –si tot va bé, aquest 
any– en el nomenclàtor de la ciu-
tat és la miliciana anarquista 
Conxa Pérez. Donarà nom a una 
de les noves placetes al costat del 
reformat mercat de Sant Anto-
ni, on Perez, que va ser militant 

de la CNT i de la FAI, va amagar 
durant anys propaganda i mate-
rial clandestí en la petita parada 
de bijuteria i roba interior que va 
regentar durant mitja vida. 

 
EN TOTS ELS FRONTS  La llista la 
completen la ballarina Teresa 
Boronat (el carrer on s’ubica 
l’antiga caserna de Sant Andreu, 
d’on era filla); la líder social i 
veïnal del Bon Pastor Isabel Do-
mínguez Paniagua; l’activista fe-
minista, militant de Bandera Ro-
ja, Consol Casals i Genover i Ire-
na Sendler, coneguda com l’àn-
gel del gueto de Varsòvia que va 
salvar milers de nens de l’horror 
nazi. És l’única que no té vincu-
lació directa amb la ciutat, tot i 
que sobren motius per dedicar-li 
un i mil carreres. És una qüestió 
de justícia. De justícia de carrer. 

«En l’afany per feminitzar 
l’espai públic, els noms són 

Barcelona bateja sis espais de la ciutat amb el nom de sis lluitadores per la llibertat
HELENA LÓPEZ 
BARCELONA EL NOU NOMENCLÀTOR
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L’estàtua d’Antonio López es va retirar, 

però el lloc porta encara el nom del negrer

H. L. 
BARCELONA

El juliol del 2015, setmanes des-
prés de l’entrada a l’ajuntament 
de Barcelona en Comú, aquest 
diari titulava una informació 
Barcelona rebatejarà la plaça d’An -
tonio López aquest any. No era in-
tenció d’aquesta capçalera con-
fondre el lector, ni de bon tros. El 
titular recollia el que havia expo-
sat aleshores Xavier Domènech, 
que acabaven de nomenar co-
missionat d’Estudis Estratègics  
i Programes de Memòria i en 
aquell temps era responsable po-
lític de la Ponència del Nomen-
clàtor, i que va assegurar que re-
batejar la plaça era una de les se-
ves prioritats. «Després de l’estiu 
[de l’any 2015] obrirem un diàleg 
amb entitats i veïns per deci dir-
ne el nou nom», apuntava el lla-
vors comissionat. 

Un lustre després, la gran 
plaça continua portant el nom 
del negrer, com recordaven di-
jous des de l’Observatori de la 
 Vida Quotidiana (OVQ). «Un dels 
primers monuments a caure en-
derrocat pel furor popular, el 
1936, va ser el de l’empresari i ne-
grer Antonio López. Ho recordem 
amb la segona macrofotografia 
que hem instal·lat a la plaça que 
encara porta el seu nom, en el 
marc del projecte Gràfica Anar-
quista», va publicar el col·lectiu 
aquest dijous en les seves xarxes 
juntament amb una fotografia de 
la macrofotografia que han col·lo-
cat al costat del ja buit pedestal.  

Però ¿per què Colau va treure 

l’estàtua, però no el nom? L’as -
sumpte està en els tribunals. Fi-
nalment (i com que no arribava 
de cap altra manera), les entitats 
que feia anys que demanaven el 
canvi de nom van decidir portar 
la decisió a la primera gran ma-
croconsulta en la qual Colau vo-
lia que la ciutadania opinés sobre 
decisions importants de la ciutat, 
una consulta que no va arribar a 
fer-se, ja que el TSJC la va declarar 
nul·la després d’una ofensiva ju-
dicial per evitar-la. «Vam recórrer 
al Suprem. La nostra intenció 
continua sent realitzar-la», diu  
el regidor de Memòria Demo-
cràtica Jordi Rabassa. 

El que s’hi volia preguntar 
en relació amb el nomenclàtor 
era: «¿Està d’acord que es can-
viï el nom de la plaça d’Antonio 
López pel de plaça d’Idrissa Di-
allo, com un acte de reparació 
històrica?». Perquè la pregunta 
arribés a la (fallida) multicon-
sulta, els seus impulsors, la pla-
taforma Tanquem els CIES, van 
haver de recollir 15.000 firmes 
de suport a la iniciativa, que 
allà continuen. 

Idrissa Diallo va morir al CIE 
de la Zona Franca la nit de Reis 
del 2012 amb només 21 anys. 

El canvi  per Idrissa 
Diallo s’havia de 
resoldre en la 
multiconsulta que  
la justícia va prohibir

 Acció de memòria de l’OVQ a la plaça d’Antonio López.

JOAN CORTADELLAS

molt importants, però hi ha 
 altres maneres», prossegueix 
Rabassa. Una són els faristols  
de memòria, impulsats també 
per la seva regidoria. En els úl-
tims anys se n’han instal·lat al-
gunes –així han fet presents els 
protagonistes als seus carrers. 
Una és a la plaça de Sant Agustí 
Vell per recordar la revolta po-
pular viscuda el 1789 i conegu-
da com els Rebomboris del Pa, 
contra la pujada del preu 
d’aquest aliment bàsic, liderats 
per Josefa Vilaret, coneguda 
com la Negreta. També s’ha sen-
yalitzat la vella presó de dones 
de Reina Amàlia, a l’actual 
plaça de Folch i Torres, o en re-
cord de LaSal, bar-biblioteca fe-
minista al carrer de Riereta. 

La voluntat política és im-
portant, per descomptat, però 
darrere de molts d’aquests can-
vis i dels que vindran –el poble 
pressiona– hi ha la reivindica-
ció popular. La Barceloneta  
va reunir milers de firmes per 
aconseguir el carrer d’Emília 
Llorca –van ser ambiciosos i 
van començar demanant per  
a la seva estimadíssima veïna  
el passeig Joan de Borbó– i a 

Verdum, a Nou Barris, fa 
temps que el teixit veïnal es 
mobilitza per demanar una 
plaça per a l’enyorada Luisa Al-
ba, educadora i una de les do-
nes que més va fer pels joves del 
barri durant els durs anys 80. 
D’idees no els en falten. A les 
dones de Verdum els agradaria 
també que algun dels espais 
públics del barri recordés la lle-
vadora Trinidad Gallego, com 
Conxa Pérez, dona del 36 que 
va ajudar a donar a llum en 
condicions a desenes de joves 
del barri sense recursos. 

Aquest afany de feminitzar 
els seus carrers també el perse-
gueixen les dones que confor-
men l’actiu Grup Memòria i 
Gènere de Sant Martí. Elles han 
sigut les encarregades de fer la 
preselecció de noms per a la 
plaça que s’acaba de reformar 
davant l’escola La Pau. Els alum-
nes del centre s’hauran de de -
cidir entre Estrella Cortich Vi -
nyals, membre de la Institución 
Libre de Enseñanza; Maria Josep 
Casanellas i Escofet, una de  
les fundadores de l’Escola de 
Mestres Rosa Sensat, i Mercè Tor -
rents i Bertrana. 

 Emília Llorca i 
Isabel Domínguez  
donaran nom  
a dos carrers  
dels barris pels 
quals tant van lluitar

les incorporacions

CONXA PÉREZ

Nascuda a Les Corts el 1915, va 
començar a treballar en fàbri-
ques als 13 anys. Des de molt 
jove va ser una sindicalista des-
tacada de la CNT i de la FAI. 
Durant la guerra civil va defen-
sar la República des del front. 
Va passar pel camp de concen-
tració d’Argelès. Durant 50 
anys va regentar una parada al 
mercat de Sant Antoni, on  
amagava material clandestí.

IRENA SENDLER

Irena Sendler (Varsòvia 1910-
2008) ha passat a la història 
com l’Àngel del Gueto de 
Varsòvia. La infermera va 
aconseguir treure del gueto 
jueu milers de nens salvant-los 
de l’Holocaust durant l’ocu -
pació nazi a la segona guerra 
mundial. Oferia als infants do-
cumentació falsa i refugi en 
col·laboració amb famílies po-
loneses, orfenats i convents.

TERESA BORONAT

Filla de Sant Andreu, Teresa Bo-
ronat i Fabra (1904-1983) va ser 
una ballarina de referència du-
rant la primera meitat del se-
gle XX. Formada al Gran Tea-
tre del Liceu, va adquirir fama 
i prestigi al París dels anys 20. 
Durant la guerra es va pronun-
ciar a favor de la República i no 
va tornar a Catalunya fins que 
va acabar la dictadura, quan   
es va retirar a la Costa Brava.

EMÍLIA LLORCA (1948-2009)

Va viure tota la seva vida a la Barceloneta, on als anys 80 va co-
mençar a fer-se molt popular per la seva participació en la Comis-
sió de Festes del carrer de Pescadors i la recuperació de festes po-
pulars com l’enterrament de la Sardina o la Castanyada. Des de 
l’associació L’Òstia va lluitar perquè cap veí fos expulsat del barri.

CONSOL CASALS I GENOVER (1942-2012)

Destacada activista feminista, comunista, ecologista, pacifista i 
internacionalista. Va participar en les mítiques Jornades Catala-
nes de la Dona del 1976 a la UB, Ca la Dona i el grup Dones Anti-
militaristes, des d’on va participar en campanyes contra l’OTAN 
o les guerres de Bòsnia i del Golf. Va militar a Bandera Roja.

ISABEL DOMÍNGUEZ PANIAGUA

Criada en un petit poble de Salamanca, Isabel Domínguez Pania-
gua (1947-2005) es va instal·lar al barri del Bon Pastor l’any 1969, 
on es va convertir en una destacada líder veïnal, reclamant mi-
llores en les condicions de vida dels veïns, tant urbanístiques 
com en relació amb l’arribada del bus o la construcció d’un CAP.
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20’’ 
Dissolen un ‘botellón’ 
de 400 persones en un 
polígon de Badalona 
La Guàrdia Urbana de Badalona 
va dissoldre la matinada d’ahir 
un ‘botellón’ que se celebrava 
al polígon industrial Les Gui-
xeres amb la participació d’unes 
400 persones. L’alcalde, Xavier 
García Albiol, va informar ahir 
de l’acció de la policia local que, 
segons va dir, va actuar «amb 
gran professionalitat». 

Concentració pel tercer 
aniversari del 20-S  
Un centenar de persones es van 
concentrar ahir davant l’antiga 
Conselleria d’Economia per 
commemorar el tercer aniversa-
ri de les protestes del 20-S, du-
rant els registres per l’1-O. La Pla-
taforma 3-O, convocant, ha con-
vocat també una encerclada del 
TSJC el 3 d’octubre, quan hi va 
haver l’aturada de país. 

Sis nous espais públics 
amb nom de dona 
L’Ajuntament de Barcelona ha 
tramitat la denominació de sis 
espais amb noms de dones. El 
carrer de l’Almirall Aixada pas-
sarà a dir-se Emília Llorca Mar-
tí. La resta de noms reten home-
natge a Conxa Pérez Collado, 
Consol Casals i Genover, Te-
resa Boronat i Fabra i Isabel Do-
mínguez Paniagua i Irena 
Sendler.   

L’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) va fer una crida ahir 
als partits i les entitats inde-
pendentistes a una reunió 
«d’alt nivell» entre avui i dime-
cres per trobar consens davant 
la «manca de confiança ab-
soluta» entre JxCat i ERC. 
Amb aquesta proposta, l’ANC 
vol pactar una resposta a la 
inhabilitació del president del 
Govern, Quim Torra, parlar 
sobre en quines condicions 
s’han de celebrar eleccions o 
s’ha de reunir la taula de 
diàleg i també sobre quin és el 
paper que ha de jugar el Con-
sell per la República. El vice-
president del Govern i coordi-
nador nacional d’ERC, Pere 
Aragonès, va contestar que 
la seva formació estarà «allà 
on faci falta per treballar pels 
consensos». 

També ahir, Torra va afirmar 
que el president espanyol, Pe-
dro Sánchez, és «un bon tros 
de quòniam», després que dis-
sabte Sánchez el culpés de la 
judicialització del conflicte 
polític català.  ● R. B.   

L’ANC reclama 
una reunió per 
intentar trobar 
consens entre 
JxCat i ERC 

Uns 3.500 metges interns re-
sidents (MIR) dels hospitals 
i centres d’atenció primària 
de Catalunya estan cridats a 
una vaga de tres dies a partir 
d’avui per reclamar millores 
formatives, laborals i retribu-
tives, després que les reu-
nions de la setmana passada 

amb l’Institut Català de la Sa-
lut (ICS) i les patronals aca-
bessin sense acord entre les 
parts. El col·lectiu té el suport 
del sindicat Metges de Cata-
lunya, que és qui ha convocat 
l’aturada.  

El comitè de vaga, que pre-
veu un seguiment massiu, ha 

preparat diverses mobilitza-
cions a tota Catalunya. La pro-
testa central prevista serà una 
concentració a Barcelona da-
vant del Departament de Sa-
lut avui. A la capital catala-
na, també es concentraran da-
vant de l’ICS demà i a la plaça 
de Sant Jaume, dimecres. 

El Departament de Treball 
ha decretat serveis mínims de 
manera que es garanteixi el 
funcionament normal del 
servei d’urgències; de les uni-

tats especials d’urgència vital 
com són les UCI, coronàries, 
d’hemodiàlisi, neonatologia, 
parts i tractaments de radio-
teràpia i quimioteràpia; i de 
l’activitat quirúrgica inajorna-
ble. També ha ordenat garan-
tir el dret de tot pacient a ser 
atès mentre estigui ingressat. 
En els centres d’assistència 
extrahospitalària i primària, 
s’ha de garantir el normal 
funcionament de l’assistència 
urgent. ● R. B.  

L’hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida. ORIOL BOSCH / ACN 

3.500 MIR estan cridats 
a la vaga a partir d’avui 

El cribado masivo de Trinitat 
Vella supera las expectativas 

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20mBarcelona 

Éxito de participación en el cri-
bado masivo de este fin de se-
mana en el barrio de Trinitat 
Vella de Barcelona, uno de los 
más afectados por la pande-
mia, después de la poca afluen-
cia de ciudadanos que registró 
el que terminó el jueves en el 
Raval. El objetivo era llegar a las 
1.200 pruebas PCR para detec-
tar casos de Covid-19, pero se 
superaron las previsiones, ya 
que según datos del Departa-
ment de Salut de la Genera-
litat, se realizaron un total de 
1.735. Tanto el sábado como el 
domingo, apuntaron ayer 
fuentes del Ajuntament, hu-
bo colas en los dos puntos don-
de tuvo lugar el cribado: el Cen-
tre Cívic de la Trinitat Vella y el 
espacio Trinijove. 

Las pruebas PCR, que se hicie-
ron entre las 10 y las 19 horas, 
iban dirigidas a vecinos de las 

secciones censales 09001, 
09002 y 09003, donde viven 
unas 7.100 personas y com-
prendidas entre la calle de Mi-
reia, la avenida de la Meridiana, 
el río Besòs, vía de Barcino y  las 
calles de Ausona, Mare de Déu 
de Lorda, Vinya Llarga y Fora-
dada. Los test se realizaron en-
tre las 10 y las 19 horas del sába-
do y el domingo, con el obje-
tivo de detectar casos 
asintomáticos de coronavirus y 
poder aislar a los contactos. 

Para fomentar la participa-
ción, el Departament de Salut y 
el Consistorio hicieron un lla-
mamiento puerta a puerta. La 
oficina de convivencia del dis-
trito de Sant Andreu, donde se 
sitúa Trinitat Vella, contactó 
con todos los vecinos, y ade-
más, la acción se reforzó con 
cartelería. 

«Nos pusieron una notifica-
ción en la puerta para que nos 
hiciéramos la prueba. Si es pa-

ra que vaya bien, estoy de 
acuerdo. Pero no para que nos 
compliquen más la vida», opi-
nó Manuela, mientras hacía co-
la –junto con unas cincuenta 

personas– en el Centre Cívic de 
Trinitat Vella, en la plaza Drets 
dels Infants. 

Por su parte, Ellen comen-
tó: «Yo he visto carteles por 
todo el barrio para hacerse la 
prueba PCR. Y hemos venido 
toda la familia». Y continuó: 
«Si es para bien, mejor preve-
nir. Yo creo que tendré la op-
ción de hacer cuarentena en 
mi trabajo si da positivo». 
También explicó que tuvo que 
hacer más de dos horas de co-
la. «No lo veo un problema. To-

do requiere su tiempo y se tie-
ne que respetar», finalizó. 

Por otro lado, el director de 
la Agència de Salut Pública de 
Catalunya, Xavier Llebaria, 
destacó estar «contento por 
las imágenes de participa-
ción» en los dos centros en que 
se realizaron pruebas.  

  «La incidencia acumulada 
en los últimos siete días en es-
tos barrios va poco a poco ba-
jando, como en el resto de Bar-
celona. Aquí estaríamos más o 
menos con una de 80 infecta-
dos por cada 100.000 habitan-
tes», dijo, y explicó que el criba-
do pretende disminuir aún 
más los números.  

  Trinitat Vella es una de las zo-
nas con más contagios de la ciu-
dad. La incidencia por 100.000 
habitantes entre el 22 de junio 
y el 26 de agosto fue de 1.442 en 
este barrio y de 959 en el Ra-
val, mientras que en toda Bar-
celona fue de 622. ●  

SE SALDÓ CON 1.735 
pruebas PCR, 
mientras que el 
objetivo del 
Departament de 
Salut eran 1.200 
DURANTE el sábado y el 
domingo hubo colas 
de vecinos en los 
puntos donde se 
realizaron los tests 
PARA fomentar la 
participación, se hizo 
un llamamiento 
puerta a puerta a 
7.100 ciudadanos 
EL BARRIO es una de las 
zonas de Barcelona 
más afectadas por el 
coronavirus 

La cola que había el sábado en el cribado masivo de Trinitat Vella. JORDI BATALLER / ACN 

Tres hoteles para la cuarentena  
●●●  La regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma 
Tarafa, recordó durante el fin de semana que para aque-
llas personas que no puedan hacer correctamente la 
cuarentena, el Ajuntament dispone de un servicio para 
«suministrar alimentos, limpiar el hogar y extraer resi-
duos», además de tres hoteles donde puede realizarse el 
aislamiento. «A las dificultades para aislarse también 
tenemos que acompañarlas», dijo, y afirmó que el Con-
sistorio lleva varios meses trabajando en esta dirección.  

80 
infectados por cada 100.000 
habitantes hay aproximada-
mente en Trinitat Vella  
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Ruta a rema la Costa
Brava contra la pol·lució

MEDI AMBIENT

SÍLVIA OLLER
Girona

Després de 41 hores ininterrom-
pudes de navegació i propulsats
només pels rems, els quatre tripu-
lants de l’embarcació ecològica
OceanCats van arribar ahir a Bla-
nes després de recórrer de nord a
sud la Costa Brava. L’objectiu no
era superar cap marca esportiva,
sinó remar per despertar la cons-
ciènciaciutadanasobrelapol·lució
permicroplàstics que pateixen els
mars i tambéajudar laciència.
Durant la travessia, que van co-

mençardivendresalatardadavant
la costa de Portobu, van recollir
vuit mostres d’aigua que un equip
de científics de la Universitat de
Barcelona (UB) analitzarà per de-
terminar la presència, abundància
i distribució d’aquests residus al
llargde laCostaBrava. Lacientífi-
caAnnaSánchez-Vidalvaexplicar
ahir que l’anàlisi permetrà saber la

midaicolordelsmicroplàstics,així
com el temps que fa que floten al
maridequintipusd’embolcallsón.
Preocupatsperaquestproblema

cinc esportistes amants del rem,
entre ells un químic, un tècnic de
laboratori, un pescador, un entre-
nadorpersonal iun ferradordeca-
valls van crear fa un any l’Associa-
ció Catalana de Rem Oceànic
(OceanCats).L’objectiu,segonsun
dels seus impulsors, Joaquim Pla-
nells, és sensibilitzar la ciutadania

sobre lapreservaciódelsmarsmit-
jançant aquest esport, l’acció am-
biental i lapedagogiaa lesaules.
Fins a l’any 2022 duran a terme

diverses iniciatives. El desafia-
ment més gran serà cobrir els
4.800 km entre l’illa canària de La
Gomera i LaAntigua, al Carib. Els
tripulants, en grups de dos rema-
ran dues hores i en descansaran
duesmésdurant24horespercom-
pletarunatravessiaqueelsportarà
aaltamarentre30 i40dies.

Científicsde laUB
analitzaran lapresència
demicroplàsticsa les
mostresd’aigua
recollidesper
l’AssociacióOceanCats

BARCELONA LaPonènciadelNomenclàtorhaacordatquesis
carrersde laciutatportinelnomdedonesquehandestacatper
l’activismeendiversosàmbits; entresaquests carrers, el vialAlmi-
rallAixada–tinentgeneraldeCarles I–,queportaràelnomde la
líderveïnalEmíliaLlorcaMartín.Larestadedenominacionsho-
menatgen les figuresdeConxaPérezCollado (Eixample),Consol
CasalsGenover (Gràcia),TeresaBoronatFabra i IsabelDomínguez
Paniagua (SantAndreu) i IrenaSendler (SantMartí). /Redacció

Barcelona posa nomde dona a sis carrers
i Almirall Aixada serà Emília Llorca

ElsMossos busquen un ciutadà francès
per l’assassinat d’un home en un pis
LLEIDA Un ciutadà francès és el presumpte autor de la mort a
punyalades d’un home a l’interior d’un pis a Lleida dissabte
passat. Després d’obrir una investigació per aclarir els fets, els
Mossos d’Esquadra estan fent gestions amb diverses ciutats
per provar de trobar el sospitós, que té nombrosos antecedents
i havia sortit de presó fa poc. Una persona del seu entorn va ser
la que va alertar la policia que hi havia unmort amb signes de
violència en un pis del barri de Cappont. / Redacció

BATEC
CIUTADÀ

BARCELONA La ciutat de
Barcelona va acollir ahir
diumenge la segona sessió
adaptada a la pandèmia
del coronavirus de la 42a
Cursa de laMercè, a la qual
va donar el tret de sortida
el regidor d’Esports, David
Escudé. Els corredors van
sortir en onades de sis cada
cinc segons per evitar
aglomeracions. / Efe

Èxit de la Cursa de
laMercè adaptada
al coronavirus

Mor un conductor
en un xoc frontal a
la C-35
CARDEDEU El conductor
d’un cotxe hamort aquest
diumenge després de xocar
frontalment amb un altre
cotxe al quilòmetre 42 de la
C-35, a l’altura deCardedeu.
La conductora de l’altre
vehicle ha resultat ferida
menys greu i ha estat traslla-
dada a l’hospital deGrano-
llers, segons el Servei Català
de Trànsit (SCT). /Efe

DAVID FITA

L’expedició davant la costa de Blanes, on va culminar la travessia

On tots ens hi trobem

Gràcies per subscriure-t’hi:
933 481 482

Bona festamajor!

PERLAMERCÈ, AMBRESERVAPRÈVIA IMASCARETA,
RIUREM, PARLAREM, SALTAREM I CRIDAREM.

HI PASSARANMOLTÍSSIMES COSES
QUET’EXPLICAREMCADADIAALAVANGUARDIA.

La Vanguardia, diari de la Mercè
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Barcelona retirarà la Medalla 
d’Or a Heribert Barrera

Amèrica el quoficient intel·lectual 
de la població negra és inferior al de 
la blanca. El govern de comuns i so-
cialistes va donar suport a la peti-
ció, com també van fer PP i Cs, 
mentre que ERC i Junts per Cata-
lunya  es van oposar a revisar el 
guardó i van defensar la trajectòria 
de Barrera, a qui  Barcelona pel 
Canvi va canviar el segon cognom 
–el va presentar com a López i no 
com a Costa– en el text que va en-
trar a l’Ajuntament. 

“Hem sentit afirmacions racistes 
i xenòfobes que no són espontàni-
es i que mai va arribar a corregir”, va 
defensar el regidor Marc Serra per 

justificar el vot de BComú, mentre 
que el socialista Jaume Collboni va 
defensar la retirada de la medalla 
però va demanar acabar amb el “joc 
infantil” d’anar revisant totes les 
persones que la tenen. Alguns grups 
van considerar que la formació de 
Valls presentava aquesta petició 
com a resposta a la que es va discu-
tir fa uns mesos –precisament a 
proposta d’ERC– per retreure a l’ex 
primer ministre francès el desallot-
jament de famílies gitanes a París. 
I el mateix Valls va apuntar que l’ob-
jectiu de la proposta era “acabar 
amb la idea de superioritat moral de 
l’independentisme”. 

El president Quim Torra va qua-
lificar de “lamentable” la decisió del 
ple i va considerar que Barcelona 
“s’empetiteix” quan vol prendre la 
medalla a un “lluitador incansable 
per la llibertat”.e

Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, intervenint 
en el ple d’aquest divendres. EFE

L’Ajuntament de Barcelona vol re-
tirar la Medalla d’Or de la Ciutat, 
concedida el 2012 a títol pòstum, a 
Heribert Barrera, expresident del 
Parlament i d’ERC. La proposta la 
va presentar ahir al ple la formació 
de Manuel Valls, que va acusar el 
republicà de “gran xenòfob” i ho va 
argumentar amb escrits del mateix 
Barrera en què assegurava, per 
exemple, que una Rambla amb gent 
mestissa és pitjor que una Rambla 
només amb gent blanca, o que a 

BARCELONA
M.O.
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Barcelona retirarà 
la Medalla d’Or a 
Heribert Barrera
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Colau promet solucions contra 
les màfies que ocupen pisos

ant “amb contundència” contra les 
primeres. Colau va defensar, també, 
que les ocupacions amb finalitats 
il·lícites són una minoria, i la regido-
ra d’Habitatge, Lucía Martín, va 
puntualitzar, en la mateixa línia, 
que dels 2.288 casos que ha abordat 
la unitat municipal antidesnona-
ments només tres eren ocupacions 
de pisos no buits i només el 10% 
eren ocupacions de pisos de petits 
propietaris.   

Dins del govern també hi va ha-
ver matisos en l’argumentari. El ti-

nent d’alcalde de Seguretat, Albert 
Batlle, en representació del PSC,  va 
defensa  que la seva formació s’opo-
sa “absolutament” a les ocupacions 
i que ja n’han parlat amb el nou con-
seller d’Interior, Miquel Sàmper, 
que té “plena disposició” a abordar 
la situació. 

 En representació dels comuns, la 
tinent d’alcalde Laura Pérez va po-
sat èmfasi en la necessitat de frenar 
les “pràctiques mafioses” i va re-
marcar que la situació no és nova ni 
exclusiva de Barcelona i que si s’ha 

estès és per la intensa crisi d’accés 
a l’habitatge. Cs, que es va abstenir 
en la votació sobre el grup de treball 
al considerar que només tenia “vo-
luntat de dilatar i no  de solucionar 
res”, va veure com la seva proposta 
d’elaborar un pla contra les ocupa-
cions il·legals – amb punts com cre-
ar una unitat específica de la Guàr-
dia Urbana  o instar a reformes le-
gals– quedava rebutjada i només su-
mava els suports del PP i la formació 
de Valls.  

La resta de grups van retreure el 
to encès a la presidenta de la forma-
ció taronja, Mari Luz Guilarte, que 
va assegurar que Barcelona s’ha 
convertit en el “paradís” per a les 
màfies i va acusar el govern munici-
pal de “connivència”.   Batlle va veu-
re en les paraules escollides ahir per  
Cs un “discurs inassumible” que va 
equiparar –sense mencionar-los– al 
de formacions com Vox.   

Recàrrec turístic 
L’Ajuntament va endavant amb la 
idea d’aplicar un recàrrec municipal 
a la taxa turística, tot i que l’heca-
tombe que ha suposat la crisi del co-
vid en el sector turístic fa que la ciu-
tat oblidi ara la idea de cobrar fins 
a quatre euros extres per persona i 
nit i rebaixi el recàrrec a 0,75 euros. 
ERC, que ja va impulsar la idea de 
la pujada quan el consistori la va 
aprovar el setembre de l’any passat, 
va ser ahir  l’únic grup que va  donar 
suport a la proposta del govern en el 
ple però, això sí, va deixar clar que 
presentarà una al·legació al text per 
assegurar que el recàrrec no s’apli-
qui fins que el turisme no es recupe-
ri de manera “clara” i, en qualsevol 
cas, segur que no abans de l’1 de juny 
del 2021. La resta de grups van con-
siderar que el moment actual no és 
l’adequat per aprovar el recàrrec, 
que amb els vots de comuns, socia-
listes i republicans va quedar apro-
vat inicialment. 

També en matèria turística, 
l’equip de Colau va recollir ahir  el 
guant d’una iniciativa d’ERC per 
comprometre’s a tenir a punt, abans 
del març del 2021, l’ordenança que 
haurà de regular els habitatges d’ús 
turístic i el lloguer d’habitacions. El 
ple va fixar que el text s’haurà de re-
dactar a amb l’objectiu de “priorit-
zar l’ús residencial”.e

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entrant a la sala de plens. FRANCESC MELCION

El govern municipal crearà un grup de treball per abordar el problema

BARCELONA

Barcelona crearà un grup de treball 
per tenir dades sobre les ocupacions 
delictives que es donen a la ciutat i 
acordar pautes per fer-hi front. És la 
conclusió final de l’encès debat que 
ahir va marcar bona part del ple de 
l’Ajuntament  i que va acabar  amb 
el govern municipal i el gruix dels 
grups de l’oposició abraçant aques-
ta entesa i amb el grup de Cs, fora 
del pacte, demanant més contun-
dència i defensant la campanya Bar-
celona OkupAda, que pretén vincu-
lar el problema amb la gestió de l’al-
caldessa. El govern de comuns i so-
cialistes va acceptar la proposta de 
Junts per Catalunya per abordar la 
situació de les ocupacions, però 
amb un canvi: el que s’impulsa no 
serà una comissió d’estudi, com es 
demanava inicialment, sinó que es 
rebaixa a grup de treball, tot i que es 
manté el compromís de presentar 
conclusions al plenari en un termi-
ni màxim de quatre mesos. L’objec-
tiu d’aquest grup serà buscar soluci-
ons contra les ocupacions per part 
de grups il·lícits  i contra i les que ge-
neren problemes de convivència, 
segons recull el text de l’entesa. 

Tant JxCat com Cs i Barcelona 
pel Canvi van acusar ahir l’equip de 
Colau de fer apologia o ser permis-
siu amb les ocupacions, mentre que 
el govern municipal va  lamentar la 
“sobreexposició mediàtica” de la 
problemàtica i la “campanya de la 
por” iniciada.  

L’alcaldessa va posar èmfasi  en la 
necessitat de diferenciar aquelles 
ocupacions amb finalitats delicti-
ves, com les dels narcopisos o els 
grups que rebenten panys i venen 
les claus a famílies, de les que respo-
nen a problemes d’habitatge, i va as-
segurar que l’Ajuntament està actu-

BARCELONA
MARIA ORTEGA

Objectiu 
S’abordaran 
les ocupacions 
que 
compliquen 
la convivència
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El debat de l’ocupació crispa
el plemunicipal

LUIS BENVENUTY
Barcelona

Els regidorsdeCiutadansvanarri-
bar al ple d’ahir amb l’objectiu de
deixar clar que en aquests mo-
ments l’ocupació d’habitatges és
un dels problemes més greus de
Barcelona, i queaixòesdeuprinci-
palment a l’esperit ocupa friendly
dels comuns i a la complicitat dels
seus socis socialistes, que per afer-
rar-se a les poltrones miren cap a
una altra banda i traeixen la seva

tradicional oposició a aquestes
pràctiques. I entre uns i d’altres,
van subratllar des dels bancs de
Ciutadans –el regidor Paco Sierra
també es va mostrar molt pun-
xant–, propicien un efecte crida
que multiplica les actuacions
d’unes màfies que amarguen la vi-
daamoltsveïns.Aixívaarrencarel
curspolític.
La portaveu de Ciutadans, Luz

Guilarte, va dir que l’increment de
lesocupacionsva lligataunempit-
joramentdelaseguretatciutadana,
inovatenirobjeccionsaacusarCo-
lau de fer costat als ocupes, donar
empara als delinqüents, especular
amb l’habitatge social, abandonar
les famílies més necessitades, cri-
minalitzar els propietaris que pa-
teixen extorsions... “El resultat és
queaquestestiulesocupacionsvan
augmentar a Barcelona un 40%.
Són sis ocupacions diàries. Fa falta

dels ocupes. Patim una onada de
desnonaments”. I el regidor res-
ponsabledeSeguretat, el socialista
AlbertBatlle, vaassegurarqueestà
en contra de l’ocupació. “És un
problema polièdric que no volem
afrontar a cop de proclames i
titulars”.
JxCat tambévavolerdonarpro-

tagonismea la usurpació de l’habi-
tatge. Els sobiranistes van propo-
sar de crear una comissió destina-
da a consensuar mesures per
frenarlesocupacionsdelictives,les
que duen terme alguns grups per
cometreundelicte,comaravendre
drogues. El regidor Jordi Martí
tambévaacusar el governsocioco-
mú de mostrar-se molt permissiu
ambelsocupes,denofer totelpos-
siblepeldret a l’habitatge ipeldret
alapropietatprivada,peròelseuto
va ser diferent. El govern munici-
pal vadonar suport aaquesta inici-
ativa a canvi que cobrés la forma
d’un grup de treball i no pas d’una

comissió. Així les sessions tindran
llocaporta tancada.
ManuelValls,deBCNpelCanvi,

va assenyalar que, a parer seu,
aquests dies la gestió del problema
està avançant, però també va plan-
tejar que és fonamental que els co-
muns deixin de fer apologia de
l’ocupació. Al capdavall, bona part
del’oposicióvoliacentrarelpleen-
torn de l’ocupació. La majoria de
grups van presentar alguna inicia-
tiva relacionada amb el tema. La
qüestió fins i tot va prendre el pro-
tagonisme a la discussió sobre la
gestió municipal de la pandèmia.
Llavors tots esmolaven les notes.
Peròl’afanyvatrairladeCiutadans
i finalment les seves derrapades
vaneclipsarel fonsdelaqüestió.Al
final, enundelsmomentsmés ten-
sos, mentre que el republicà Jordi
Coronaslirecriminavaqueelsseus
anessin als barrismés humils de la
ciutat “amb l’objectiu de llançar
proclames i enfrontar persones
vulnerables amb persones encara
més vulnerables”, l’alcaldessa Co-
lau va advertir Guilarte que si tor-
nava a interrompre Coronas la fa-
ria fora del ple. Fins i tot els porta-
veus dels grups que van donar
suport de manera insuficient a
la proposta de Ciutadans, els de
BCN pel Canvi i el PP, van voler
guardar les distàncies amb les for-
mes.

PLE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Una agra discussió
entorn de la usurpació
de l’habitatge i
la inseguretat
ciutadana tensa l’inici
del nou curs polític

Acordpermitigar
l’electrocuciódels ocells
FEDE CEDÓ Barcelona

Endesa i diversos departaments
de la Generalitat han firmat un
acord de col·laboració per miti-
gar els riscos de col·lisió i electro-
cució dels ocells a la xarxa elèc-
trica, especialment de les espèci-
es catalogades com a amenaces.
L’elèctrica es compromet a

adaptar i corregir tots els suports
de línies de mitjana i alta tensió
susceptibles de representar un

perill per a l’avifauna. Per això,
modificarà les torres assenyala-
des i introduirà elements anti-
col·lisió i dispositius aïllants als
punts en tensió de les línies per
protegir els ocells i reduir el risc
d’electrocució i col·lisió.
El cos d’agents rurals, respon-

sables de la protecció i la preven-
ció en la gestió del medi natural,
farà les inspeccions pertinents i
reportarà la informació a la di-
recció general de Polítiques Am-

bientals iMediNatural perquè es
duguin a terme les accions opor-
tunes.
Les actuacions s’executaran a

totes les comarques on la compa-
nyia disposa d’infraestructures
de transport i distribució i, espe-
cíficament, en zones d’interès es-
pecial per a l’avifauna. Tot i això,
no es duran a terme a la Val
d’Aran, ja que el Consell General
d’Aran disposa de competències
sobre la gestió de la fauna salvat-
ge a la comunitat.
El conveni subscrit té una vi-

gència de quatre anys i és prorro-
gable a quatre més de manera
consecutiva. En paral·lel, s’ha
creat una comissió per fer segui-
ment de l’acord.

Colau va amenaçar
d’expulsar de la sala
la portaveu de
Ciutadans si tornava a
interrompre el d’ERC

EP

La pandèmia obliga la majoria de regidors a participar en el plemunicipal telemàticament

un pla contra l’ocupació”. I va afe-
gir que el socialista JaumeCollbo-
ni, el primer tinent d’alcalde, de-
mostra que té un gran perfil. “No
cal resmésqueposar-sedeperfil”.
La tinentad’alcaldeLauraPérez

va respondrequeels comunsestan

decidits a combatre lesmàfies que
s’aprofiten de persones vulnera-
bles, de persones en una situació
molt difícil per culpa dels especu-
ladors. “No ens fan falta ni refor-
mes del Codi Penal ni campanyes
mediàtiques que despertin la por

Heribert Barrera, sensemedalla
Elpled’ahirvaaprovar

revisar laconcessióel2012de
laMedallad’OrdeBarcelona
aHeribertBarreraper les
sevesafirmacionsxenòfobes.
LapropostadeBCNpelCanvi
varebreel suportdelsregi-
dorsdeBComú,PSC,Cs iPP,
per laqualcosaprevisible-
ment li retiraran lamedalla.
LaregidoradeBCNpelCanvi

EvaPareravadirqueBarrera
nomereixelmàximreconei-
xementde laciutatperafir-
macionscom“la immigració
és laprincipalamenaçade
Catalunya” i “elsnegres tenen
una intel·ligència inferior”.A
més, l’alcaldessavaacceptar
lapropostadeJxCatd’atorgar
aquest reconeixementalpare
Manel iaPereCasaldàliga.

ENDESA

Protegeixen torres elèctriques per evitar que s’electrocutin ocells
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L’estàtua d’Antonio López es va retirar, 

però el lloc porta encara el nom del negrer

H. L. 
BARCELONA

El juliol del 2015, setmanes des-
prés de l’entrada a l’ajuntament 
de Barcelona en Comú, aquest 
diari titulava una informació 
Barcelona rebatejarà la plaça d’An -
tonio López aquest any. No era in-
tenció d’aquesta capçalera con-
fondre el lector, ni de bon tros. El 
titular recollia el que havia expo-
sat aleshores Xavier Domènech, 
que acabaven de nomenar co-
missionat d’Estudis Estratègics  
i Programes de Memòria i en 
aquell temps era responsable po-
lític de la Ponència del Nomen-
clàtor, i que va assegurar que re-
batejar la plaça era una de les se-
ves prioritats. «Després de l’estiu 
[de l’any 2015] obrirem un diàleg 
amb entitats i veïns per deci dir-
ne el nou nom», apuntava el lla-
vors comissionat. 

Un lustre després, la gran 
plaça continua portant el nom 
del negrer, com recordaven di-
jous des de l’Observatori de la 
 Vida Quotidiana (OVQ). «Un dels 
primers monuments a caure en-
derrocat pel furor popular, el 
1936, va ser el de l’empresari i ne-
grer Antonio López. Ho recordem 
amb la segona macrofotografia 
que hem instal·lat a la plaça que 
encara porta el seu nom, en el 
marc del projecte Gràfica Anar-
quista», va publicar el col·lectiu 
aquest dijous en les seves xarxes 
juntament amb una fotografia de 
la macrofotografia que han col·lo-
cat al costat del ja buit pedestal.  

Però ¿per què Colau va treure 

l’estàtua, però no el nom? L’as -
sumpte està en els tribunals. Fi-
nalment (i com que no arribava 
de cap altra manera), les entitats 
que feia anys que demanaven el 
canvi de nom van decidir portar 
la decisió a la primera gran ma-
croconsulta en la qual Colau vo-
lia que la ciutadania opinés sobre 
decisions importants de la ciutat, 
una consulta que no va arribar a 
fer-se, ja que el TSJC la va declarar 
nul·la després d’una ofensiva ju-
dicial per evitar-la. «Vam recórrer 
al Suprem. La nostra intenció 
continua sent realitzar-la», diu  
el regidor de Memòria Demo-
cràtica Jordi Rabassa. 

El que s’hi volia preguntar 
en relació amb el nomenclàtor 
era: «¿Està d’acord que es can-
viï el nom de la plaça d’Antonio 
López pel de plaça d’Idrissa Di-
allo, com un acte de reparació 
històrica?». Perquè la pregunta 
arribés a la (fallida) multicon-
sulta, els seus impulsors, la pla-
taforma Tanquem els CIES, van 
haver de recollir 15.000 firmes 
de suport a la iniciativa, que 
allà continuen. 

Idrissa Diallo va morir al CIE 
de la Zona Franca la nit de Reis 
del 2012 amb només 21 anys. 

El canvi  per Idrissa 
Diallo s’havia de 
resoldre en la 
multiconsulta que  
la justícia va prohibir

 Acció de memòria de l’OVQ a la plaça d’Antonio López.

JOAN CORTADELLAS

molt importants, però hi ha 
 altres maneres», prossegueix 
Rabassa. Una són els faristols  
de memòria, impulsats també 
per la seva regidoria. En els úl-
tims anys se n’han instal·lat al-
gunes –així han fet presents els 
protagonistes als seus carrers. 
Una és a la plaça de Sant Agustí 
Vell per recordar la revolta po-
pular viscuda el 1789 i conegu-
da com els Rebomboris del Pa, 
contra la pujada del preu 
d’aquest aliment bàsic, liderats 
per Josefa Vilaret, coneguda 
com la Negreta. També s’ha sen-
yalitzat la vella presó de dones 
de Reina Amàlia, a l’actual 
plaça de Folch i Torres, o en re-
cord de LaSal, bar-biblioteca fe-
minista al carrer de Riereta. 

La voluntat política és im-
portant, per descomptat, però 
darrere de molts d’aquests can-
vis i dels que vindran –el poble 
pressiona– hi ha la reivindica-
ció popular. La Barceloneta  
va reunir milers de firmes per 
aconseguir el carrer d’Emília 
Llorca –van ser ambiciosos i 
van començar demanant per  
a la seva estimadíssima veïna  
el passeig Joan de Borbó– i a 

Verdum, a Nou Barris, fa 
temps que el teixit veïnal es 
mobilitza per demanar una 
plaça per a l’enyorada Luisa Al-
ba, educadora i una de les do-
nes que més va fer pels joves del 
barri durant els durs anys 80. 
D’idees no els en falten. A les 
dones de Verdum els agradaria 
també que algun dels espais 
públics del barri recordés la lle-
vadora Trinidad Gallego, com 
Conxa Pérez, dona del 36 que 
va ajudar a donar a llum en 
condicions a desenes de joves 
del barri sense recursos. 

Aquest afany de feminitzar 
els seus carrers també el perse-
gueixen les dones que confor-
men l’actiu Grup Memòria i 
Gènere de Sant Martí. Elles han 
sigut les encarregades de fer la 
preselecció de noms per a la 
plaça que s’acaba de reformar 
davant l’escola La Pau. Els alum-
nes del centre s’hauran de de -
cidir entre Estrella Cortich Vi -
nyals, membre de la Institución 
Libre de Enseñanza; Maria Josep 
Casanellas i Escofet, una de  
les fundadores de l’Escola de 
Mestres Rosa Sensat, i Mercè Tor -
rents i Bertrana. 

 Emília Llorca i 
Isabel Domínguez  
donaran nom  
a dos carrers  
dels barris pels 
quals tant van lluitar

les incorporacions

CONXA PÉREZ

Nascuda a Les Corts el 1915, va 
començar a treballar en fàbri-
ques als 13 anys. Des de molt 
jove va ser una sindicalista des-
tacada de la CNT i de la FAI. 
Durant la guerra civil va defen-
sar la República des del front. 
Va passar pel camp de concen-
tració d’Argelès. Durant 50 
anys va regentar una parada al 
mercat de Sant Antoni, on  
amagava material clandestí.

IRENA SENDLER

Irena Sendler (Varsòvia 1910-
2008) ha passat a la història 
com l’Àngel del Gueto de 
Varsòvia. La infermera va 
aconseguir treure del gueto 
jueu milers de nens salvant-los 
de l’Holocaust durant l’ocu -
pació nazi a la segona guerra 
mundial. Oferia als infants do-
cumentació falsa i refugi en 
col·laboració amb famílies po-
loneses, orfenats i convents.

TERESA BORONAT

Filla de Sant Andreu, Teresa Bo-
ronat i Fabra (1904-1983) va ser 
una ballarina de referència du-
rant la primera meitat del se-
gle XX. Formada al Gran Tea-
tre del Liceu, va adquirir fama 
i prestigi al París dels anys 20. 
Durant la guerra es va pronun-
ciar a favor de la República i no 
va tornar a Catalunya fins que 
va acabar la dictadura, quan   
es va retirar a la Costa Brava.

EMÍLIA LLORCA (1948-2009)

Va viure tota la seva vida a la Barceloneta, on als anys 80 va co-
mençar a fer-se molt popular per la seva participació en la Comis-
sió de Festes del carrer de Pescadors i la recuperació de festes po-
pulars com l’enterrament de la Sardina o la Castanyada. Des de 
l’associació L’Òstia va lluitar perquè cap veí fos expulsat del barri.

CONSOL CASALS I GENOVER (1942-2012)

Destacada activista feminista, comunista, ecologista, pacifista i 
internacionalista. Va participar en les mítiques Jornades Catala-
nes de la Dona del 1976 a la UB, Ca la Dona i el grup Dones Anti-
militaristes, des d’on va participar en campanyes contra l’OTAN 
o les guerres de Bòsnia i del Golf. Va militar a Bandera Roja.

ISABEL DOMÍNGUEZ PANIAGUA

Criada en un petit poble de Salamanca, Isabel Domínguez Pania-
gua (1947-2005) es va instal·lar al barri del Bon Pastor l’any 1969, 
on es va convertir en una destacada líder veïnal, reclamant mi-
llores en les condicions de vida dels veïns, tant urbanístiques 
com en relació amb l’arribada del bus o la construcció d’un CAP.
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passi-ho bé
DIJOUS, 24 DE SETEMBRE DEL 2020 ara   

PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

Las Fiestas de la Merced del año 
1902 se caracterizaron por el 
triunfo de la lámpara incandes-

cente –el nombre de bombilla eléctri-
ca aún no había hecho fortuna entre 
nosotros. Barcelona de principios de 
siglo hizo un esfuerzo, pesado para el 
erario público y un tanto abrumador 
para los vecinos, para animar en aque-
llas fechas septembrinas la ciudad de 
punta a punta y honrar a su vez a la 
Virgen Redentora de Cautivos que ha-
bía destronado de su alto patronazgo 
barcelonés a la juvenil Santa Eulalia, 
sacrificada por el prefecto Daciano. En 
1868, la Merced fue declarada Patrona 
de Barcelona por la Santa Sede. En oc-
tubre de 1888 se hizo más: la barcelo-
nesa Virgen fue coronada canónica-
mente en medio de grandes honores 

y festejos. […] A princi-
pios del año 1902 se em-
pezó a trabajar de firme 
para celebrar unos fes-
tejos poco menos que 
desconocidos, pues, 
desde que se instituye-
ron las Fiestas de la 
Merced en 1871 hasta 
aquel año, solamente se 
habían celebrado nueve 
veces. [...] El 1902 no fue 
para los barceloneses 
un año de gracia ni 
mucho menos. Don 
Práxedes Mateo Sagas-
ta –que tenía que morir 
un año más tarde–, supo 
sortear con cierta habilidad la difícil 
situa-ción financiera y religiosa; en 

cambio, no pudo, o no 
supo, solucionar el pro-
blema social que en Bar-
celona había adquirido 
una extraordinaria viru-
lencia, hasta el extremo 
de culminar en una 
dramática huelga gene-
ral en la que, en una sola 
jornada se registraron 
más de 30 muertos, per-
turbación que Ramón 
Casas, plasmó en un im-
presionante lienzo: la 
Carga, barcelonísima te-
la que por un extraño 
destino museístico se 
admira hoy en el nuevo e 

idílico Museo de Olot. En 1903 –año de 
la proclamación de Alfonso XIII– mu-

rieron en Barcelona el doctor Robert y 
mosén Jacinto Verdaguer, cuyo enti-
erro presidió el conde de Romanones 
en nombre de don Alfonso. Para este 
entierro la “vox populi” dice que el 
conde tuvo que pedir prestados el cha-
qué y el sombrero de copa, por haber-
se dejado ambas prendas en Madrid. 
En un ambiente lleno de resquemores, 
con infinidad de pequeñas y grandes 
huelgas en puerta, con un importan-
te núcleo de obreros sin trabajo, pese 
a ciertos choques que con frecuencia 
se producían en el seno del Consisto-
rio barcelonés, choques más abundan-
tes en chispas que en fogonazos, se 
efectuaron las fiestas septembrinas de 
la Merced. […] 
 

Arturo Llopis 1951

ABANSD’ARA

Las Fiestas de la Merced de 1902

D’un article d’Artur Llopis (Barcelona, 1909-1968) publicat a Destino (22-IX-1951). Portada de Joan Llaverias (Vilanova i la 
Geltrú, 1865 - Lloret de Mar, 1938) del ¡Cu-Cut! (18-IX-1902) per les Festes de la Mercè del 1902, evocades per Llopis.  
El personatge d’esquena representa un Alfons XIII col·legial que exclama: “Renoi, quines festes!... Qui pogués anar-hi!”

j
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NACIONAL. Plana 7

El judici pels
atemptats del
17-A, fixat per al
10 de novembre
El fiscal demana penes
d’entre 8 i 41 anys de
presó per als tres acusats
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L’Audiencia Nacional ha
assenyalat el 10 de novem-
bre com la data d’inici del
judici pels atemptats del
17 d’agost del 2017 a Bar-
celona i Cambrils. La vista
començarà tres anys des-
prés de l’atac terrorista en
què van morir 16 persones
i 140 van resultar ferides.
Ho va anunciar ahir a tra-
vés del seu perfil a Twitter
el diputat de JxCat Jaume
Alonso-Cuevillas, advocat
de la família d’una de les
víctimes del 17-A que en
una segona piulada asse-

gurava que l’Audiència els
ha inadmès “bona part de
la prova proposada” i ha
indicat que la causa conti-
nuarà a Europa.

Els tres acusats s’en-
fronten a una petició fiscal
d’entre 8 i 41 anys de pre-
só pel seu paper en la cèl-
lula terrorista davant la
secció tercera de la sala pe-
nal de l’Audiencia Nacio-
nal. Segons informa Efe, la
vista tindrà lloc a partir del
10 de novembre i es desen-
voluparà “durant els dies
següents fins a la seva con-
clusió” a la seu de San Fer-
nando de Henares, de ma-
nera que els acusats han

de romandre “en centres
penitenciaris pròxims a
Madrid per garantir el seu
dret de defensa”.

L’Audiencia va acordar
al juliol obrir judici oral
contra els tres presump-
tes membres de la cèl·lula
terrorista. Es tracta de
Mohamed Houli Chemial,
supervivent de l’explosió
al xalet d’Alcanar; Driss
Oukabir, en nom del qual
es va llogar la furgoneta
utilitzada a la Rambla, i
Said Ben Iazza, que pre-
sumptament va prestar a
la cèl·lula una furgoneta
frigorífica per transportar
el peròxid d’hidrogen que

necessitaven per fabricar
els precursors dels explo-
sius.

Per als dos primers la
fiscalia demana 41 i 36
anys de presó, respectiva-
ment, pels delictes d’inte-
gració en organització ter-
rorista, fabricació, tinen-
ça i dipòsit de substàncies
explosives, i conspiració
per al delicte d’estralls ter-
roristes. I per al tercer sol-
licita 8 anys per col·labora-
ció amb la cèl·lula.

En la resolució, el tribu-
nal fa un recorregut per les
proves sol·licitades per les
parts que considera “inne-
cessàries” i que, per tant,
rebutja practicar durant
el judici, entre aquestes di-
verses proves testificals o
pericials. Així mateix, la
sala considera que, “in-

dubtablement”, no és el
“moment processal” per
sol·licitar la responsabili-
tat civil, directament o
subsidiària, de l’Estat, “tal
com fan algunes de les
acusacions particulars”,
cosa que ja va rebutjar el 9
de juliol passat.

L’Associació de Vícti-
mes del Terrorisme (AVT)
i l’Associació 11-M Afec-
tats pel Terrorisme dema-
nen presó permanent per
a Oukabir i Houli Chemlal
per 15 presumptes delic-
tes d’assassinat terroris-
ta, un delicte del qual la fis-
calia no els acusa ni pel
qual tampoc van ser pro-
cessats, si bé l’Audiència
va obrir la porta a la possi-
bilitat que ho plantegessin
les acusacions. ■

Redacció
BARCELONA

El judici pels atemptats del 17-A
començarà el 10 de novembre
a L’Audiencia Nacional fixa l’inici de la vista tres anys després de l’atac en què van morir 16 persones i
140 més van resultar ferides a Els tres acusats s’enfronten a peticions del fiscal d’entre 8 i 41 anys

Minut de silenci i ofrena floral dels familiars de les víctimes en l’homenatge que es va fer el 17 d’agost passat, tercer aniversari dels atemptats ■ JOSEP LOSADA

Els Mossos d’Esquadra han
detingut dos homes de nacio-
nalitat espanyola i de 30 anys,
als quals acusa dels delictes
d’incitació a l’odi contra es-
trangers i enaltiment del ter-
rorisme racista. Les deten-
cions es van fer l’11 de setem-
bre per ordre del jutjat d’ins-
trucció 4 de Lleida, en un dis-
positiu amb la Guàrdia Civil, a
la Pobla de Cérvoles (Garri-
gues) i a Campello (Alacant).
Segons fonts policials, es
tracta de la primera investiga-
ció vinculada al supremacis-

me blanc en què els detinguts
s’inspiraven en la matança de
51 persones a Christchurch, a
Nova Zelanda, i difonien mis-
satges racistes per crear “co-
munitats blanques” i dotar-se
d’armes per a la “guerra ra-
cial”. La fiscalia no va dema-
nar presó per a ells i el jutge
va sol·licitar mesures caute-
lars de compareixences i reti-
rada del passaport. El cas
continua obert per un delicte
d’odi, de tràfic de drogues i
contra la llibertat sexual en
grau de temptativa.

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

Detinguts per “supremacisme blanc”

116
són les víctimes que fins
ara ha reconegut el Ministe-
ri de l’Interior i en té 65
més pendents de resoldre.

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

La xifra
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LaFiscalia investigarà les
pressions al fiscal Navajas
La fiscalMadrigal, assenyalada per posicionar-se ideològicament

CARLOTA GUINDAL
Madrid

La Fiscalia General de l’Estat ha
decidit obrir diligències d’infor-
macióperestudiar si les afirmaci-
ons del tinent fiscal del Tribunal
Suprem,LuisNavajas, sobreunes
possibles pressions d’alguns
companys perquè acusés el Go-
vern per la gestió de la pandèmia
tenen aires de credibilitat, segons
confirmen a La Vanguardia fonts
fiscals.
En cas de ser així, la Fiscalia

podria obrir un expedient disci-
plinari a aquells fiscals que van
intentar “influir-lo” en el seu in-
forme. Navajas va enviar al Tri-
bunal Suprem un text on es mos-
trava contrari a obrir cap investi-
gació al Govern per la gestió del
coronavirus. Entre les querelles

presentades s’arribava a acusar el
president del Govern, Pedro
Sánchez, i la resta dels seus mi-
nistres de delictes comel d’homi-
cidi o lesa humanitat, entremolts
d’altres.
El responsable d’elaborar l’in-

forme, Luis Navajas, va explicar
aquest dilluns en una entrevista a
Onda Cero que diversos com-
panys havien anat al seu despatx
perquè es dirigís contra el Go-
vern.
Va assenyalar directament l’ex

-iscal general de l’Estat,Consuelo

Madrigal, i ara fiscal del Suprem,
com una de les persones que el
van intentar pressionar. Navajas
la va acusar d’estar “contaminada
ideològicament”. Va ser per
aquesta raó per la qual Navajas
assegura que va rebutjar portar
les querelles contra elGovern a la
junta de fiscals de sala per dotar-
se d’un criteri col·legiat.
Segons el seu parer, alguns fis-

cals com Madrigal i altres dels
quals no va donar el nom estan
posicionats ideològicament i no
podien participar en el debat.

La investigació interna l’assu-
mirà el fiscal en cap de la Inspec-
ció Fiscal, Fausto Cartagena, qui
determinarà si Madrigal es pot
enfrontar aunexpedientdiscipli-
nari.
Navajas vadecidirparlarpúbli-

cament després que diversos fis-
cals filtressin a través de dife-
rents mitjans de comunicació el
malestar generat per l’informe
contrari a investigar el Govern. A
l’informe s’afirmava que l’Execu-
tiu havia actuat de manera “dili-
gent” per intentar frenar la CO-
VID-19. La seva postura no va
agradar a part dels seus com-
panys, que pensaven que havia
actuat al dictat de la fiscal general
de l’Estat, Dolores Delgado, no-
menada per Sánchez per al càr-
rec.
Navajas ha defensat a tota hora

la seva independència i recorda
que porta sis anys en el mateix
càrrec i li queden dos mesos per
jubilar-se.

FISCAL.ES

El fiscal Navajas

El judici pels
atemptats
del 17-A serà
al novembre
CARLOTA GUINDAL
Madrid

L’Audiència Nacional ha fixat per
alproper10denovembrel’inicidel
judicipels atemptatsdel 17d’agost
del 2017 a Barcelona i Cambrils
perpetratsperunacèl·lulagihadis-
ta que va acabar amb la vida de 16
persones i en va ferir 150.Capdels
autorsmaterialsvaquedarambvi-
da després de la matança, i l’ideò-
legicapdelacèl·lula, l’imamdeRi-
poll (Girona) Abdelbaki Es Satty
vamorir just abans dels atemptats
enuna explosió de la casa on ama-
gaven el material per atemptar a
Alcanar (Tarragona).
Al banc dels acusats s’asseuran

només tres individus. Per aMoha-
med Houli, únic supervivent de
l’explosió d’Alcanar, el fiscal de-
manaunapenadepresóde41anys.
Per a Driss Oukabir, germà d’un
dels terroristes morts, en demana
36, iperaSaidBenIazzasol·licita8
anys, per col·laborador. Cap dels
tresvaparticipardemaneradirec-
ta en els atemptats i l’Audiència
Nacional jaconfirmavael juliol, en
l’acordperobrir judicioral,queno
se’ls jutjariaperassassinat.
En una interlocutòria de 15 folis

a la que ha tingut accés La Van-
guardia, el tribunal admet gran
part de les proves sol·licitades per
lespartsaexcepciódelescitacions
d’alguns mossos d’esquadra per
considerar el seu testimoni “im-
pertinent”. També rebutja fixar la
possible responsabilitatde l’Estat.
El pla inicial era fer volar la Sa-

grada Família, a Barcelona, però
van estudiar altres opcions com
embassaments, labaseaèriadeSa-
ragossa, l’Alhambra de Granada,
l’Audiència Nacional i fins i tot es
van arribar a interessar per diver-
sos partits de futbol del FCBarce-
lona.
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El judici del 17-A començarà el 10 de novembre
me Alonso-Cuevillas, que va fer 
públic a Twitter la data de l’inici 
del judici, també va lamentar que 
finalment no s’hagi admès part 
de la prova que sol·licitava en la 
seva defensa. 

Els terroristes que van causar 
la matança van ser abatuts pels 
Mossos d’Esquadra. Younnes 
Abouyaaqoub va assassinar 14 
persones i en va ferir més d’un 
centenar a la Rambla de Barcelo-
na atropellant-les amb una furgo-
neta, i va matar un altre ciutadà 
mentre fugia. Mohamed Hi-
chamy, el seu germà Omar, Mous-
sa Oukabir, Saïd Aalla i Hussein 
Abouyaaqoub van assassinar una 
dona amb un vehicle kamikaze al 
passeig Marítim de Cambrils.e

Ofrena floral en record de les 
víctimes a la Rambla. CÈLIA ATSET

TRIBUNALS

El judici pels atemptats del 17-A de 
Barcelona i Cambrils ja té data. Co-
mençarà el 10 de novembre i al banc 
dels acusats s’hi asseuran Mohamed 
Houli Chemlal -ferit en l’explosió de la 
casa d’Alcanar-, Driss Oukabir, que es 
va fer enrere poc abans de l’atac terro-
rista, i un col·laborador, Saïd ben Iaz-
za. Tots tres estan en presó preventi-
va i el fet que cap d’ells participés ac-
tivament en els atacs condicionarà un 
judici al qual arriben processats com a 
membres de la cèl·lula i per la fabrica-
ció d’explosius, però no per assassinat. 

Això divideix les acusacions. 
L’advocat de la família de Rubí, Jau-
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JORDI RIBALAYGUE BARCELONA 
«Quiero que la muerte de mi hijo sir-
va para algo», ruega Javier Martínez. 
Es el padre de Xavi, el menor de tres 
años asesinado en el atentado del 17 
de agosto de 2017 en Barcelona. Mu-
rió en La Rambla junto a su tío abue-
lo, Francisco López, ambos atropella-
dos por la furgoneta que acometió 
contra la multitud. Martínez ha em-
prendido una campaña en solitario a 
la espera del juicio contra tres super-
vivientes de la célula, en el que com-
parece como acusación particular y 
que ayer se conoció que empezará el 
próximo 10 de noviembre. Está reu-
niendo apoyos con los que trata de 
vencer la negativa del Congreso a 
crear una comisión de investigación 
sobre el ataque terrorista que mató a 
16 personas e hirió al menos a 170 en 
Barcelona y Cambrils. 

La petición ha recabado ya más de 
133.000 firmas en la plataforma Chan-
ge.org. Martínez confía en que las 
puertas de la Cámara se le abran si 
alcanza medio millón de respaldos. 

JxCat y ERC ya instaron a las Cor-
tes a indagar en la presunta relación 
como confidente del cerebro del 17-
A e imam en Ripoll, Abdelkadi Es 
Satty, con el Centro Nacional de In-
teligencia. Las fuerzas independen-

tistas lo pidieron desde diversos ayun-
tamientos catalanes, incluido el aval 
de la alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau. La solicitud no ha prosperado. 

«¿Por qué niegan la comisión de in-
vestigación si se hacen en todos los 
países?», se pregunta Martínez. Se lo 
reprochó a la presidenta del Congre-
so, Meritxell Batet, y al ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, en el acto por 
el tercer aniversario de la masacre. El 
padre también reclama esclarecer los 
contactos que Es Satty mantuviera 
con agentes policiales desde que pa-
só por la prisión de Castellón, si bien 
le agitan más interrogantes. 

«¿Esa célula solo estaba en Cata-
luña? Hay un montón de conexiones 
internacionales que no se han mira-
do. ¿Por qué no podemos preguntar 
a los policías que se reunieron con 
el imam? ¿Por qué no investigamos 
dónde ha habido fallos? ¿Qué hacían 
todas esas bombonas de butano en 
la casa de Alcanar? ¿Por qué se ven-
dieron tantos productos químicos a 
los terroristas cuando una directiva 
europea obliga a vigilarlos?», plan-
tea Martínez. 

El afectado afirma que ha querido 
aportar pruebas para el juicio. Dice 
que el juez las desechó, tachándolas 
de teorías «conspiranoicas». «Negar 

una comisión es lo que alimenta las 
teorías», opone Martínez, quien re-
clama que los cuerpos policiales se 
coordinen para que no se repita otra 
matanza y que tanto Interior como la 
Generalitat atiendan mejor a las víc-
timas y su círculo íntimo. 

«Abracé al presidente Torra en el 
último homenaje y le dije: ‘President, 
tres años sin hacer nada’. No hay 

oficina de atención a víctimas en Ca-
taluña ni un teléfono de atención psi-
cológica, y me tengo que pagar el 
juicio», critica. Sostiene que sus pa-
dres siguen requiriendo ayuda psi-
cológica y que el ministerio la ha 
dejado de prestar. También echa en 
falta más apoyo para una de las dos 
hermanas de Xavi, testigo de la atro-
cidad en La Rambla. Una psicóloga 
la visita cada semana, pero el trau-
ma aún la desvela. 

El padre de Xavi advierte que «po-

dría volver a pasar» un atentado. 
«Se tendría que hacer algo», defien-
de, «a mi hijo no me lo van a devol-
ver, ni ganando el juicio y me die-
ran millones de euros. Por lo tanto, 
no me interesa el dinero. Me inte-
resa saber la verdad y que nos pro-
tejamos un poco mejor». 

La vista en las dependencias de la 
Audiencia Nacional en San Fernan-
do de Henares (Madrid) empezará 
tres años y casi tres meses después 
del atropello masivo en La Rambla y 
la agresión con armas blancas en el 
paseo marítimo de Cambrils. Como 
encausados por pertenecer a organi-
zación terrorista, fabricar y almace-
nar explosivos y causar estragos fi-
guran Mohammed Houli Chemlal, 
superviviente del estallido del chalé 
de Alcanar donde el grupo acumuló 
sustancias detonantes, y Driss Ouka-
bir, hermano de uno de los yihadistas 
abatidos en Cambrils y quien presun-
tamente alquiló la furgoneta que em-
bistió contra la multitud en La Ram-
bla. También se juzgará a Said Ben 
Iazza, acusado de colaboración con 
grupo terrorista, al prestar presunta-
mente un vehículo con el que se trans-
portó material para montar precur-
sores para hacer explotar bombas.  

El Ayuntamiento de Barcelona y la 

Generalitat solicitan 95 años de pri-
sión para los dos presuntos integran-
tes de la célula y 44 años para el su-
puesto cooperante. En cambio, Fisca-
lía pide de 41 a ocho años de cárcel, 
mientras que el Ayuntamiento de Cam-
brils eleva su petición a más de 2.000 
años de reclusión y asociaciones de 
víctimas del terrorismo exigen pri-
sión permanente revisable, la pena 
máxima posible. 

A los tres procesados no se les en-
juicia por asesinato. Ninguno de los 
tres fue autor material de los críme-
nes del 17-A. Varias acusaciones –en-
tre ellas, las que representan a vícti-
mas– reclaman que sí se les impute 
ese delito, alegando que los implica-
dos conocían la masacre que se iba 
a cometer. De no ser inculpados por 
asesinato, los afectados que se han 
personado en la causa y que el Mi-
nisterio de Interior no reconoce co-
mo víctimas no tendrían derecho a 
recibir una indemnización costeada 
por los incriminados o el Estado, en 
caso de que los acusados se decla-
ren insolventes. 

La Audiencia Nacional no ha pre-
cisado cuándo prevé que termine el 
juicio, al que comparecen más de una 
veintena de acusaciones. Gran parte 
del grupo terrorista murió en los dí-
as en que pasó a la acción. El imam 
y uno de los miembros de la célula 
murieron al derrumbarse la casa de 
Alcanar un día antes de la matanza; 
un mosso d’esquadra abatió a los cin-
co jóvenes que persiguieron a vian-
dantes en Cambrils y el conductor de 
la furgoneta que irrumpió por medio 
de La Rambla, Younes Abouyaaqoub, 
fue tiroteado después de amenazar a 
dos agentes que lo localizaron tras 
huir durante cuatro días.

Javier Martínez, padre del menor de tres años asesinado en el atentado de La Rambla de 2017, ayer en la Ciudad de la Justicia. ANTONIO MORENO

El afán de un padre para que 
el Congreso investigue el 17-A 
L Reclama una comisión para que la muerte de su hijo de tres años «sirva para algo»

La Audiencia 
Nacional fija el  
inicio del juicio para 
el 10 de noviembre 
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les claus del dia
LES CARES DEL DIA

Acusat de frau electoral i pres-
sionat per un moviment opo-

sitor que aguanta agressions, deten-
cions arbitràries i la repressió de les 
seves i els seus líders, el president de 
Bielorússia va prendre ahir posses-
sió del càrrec en secret, a porta tan-
cada i blindat per fortes mesures de 
seguretat. La situació demostra la 
seva debilitat, tot i la fèrria protecció 
de l’executiu rus de Putin. P. 13

Les declaracions d’Heribert 
Barrera de fa 19 anys que han 

motivat la retirada de la Medalla d’Or 
de Barcelona van ser i són desafortu-
nades i criticables. Les va fer als 84 
anys, retirat de la vida política i amb 
una trajectòria democràtica impeca-
ble. No valorant això, els comuns i el 
PSC han fet el joc a la demagògia i la 
revenja de Valls i el PP. P. 16

Ada Colau

A. Lukaixenko

El cofundador de Mediapro va 
iniciar el 2018 una col·lecció 

d’obres censurades, arran de la re-
tirada de Presos políticos en la Espa-
ña contemporánea, de Santiago Sier-
ra, de la fira Arco. Ja són més d’un 
centenar les peces que ha comprat. 
Ara les exposa per primer cop al 
Centre d’Art La Panera, a Lleida, des 
de dissabte fins al 10 de gener. P. 26-27

Tatxo Benet
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Barrera, 
medalles  
i valors

ANTONI BASSAS  

EL 17 DE MARÇ del 1981 vaig co-
brir l’acte del 50è aniversari de la 
fundació d’ERC, que va tenir lloc 
al barri de Sants, al mateix local 
on s’havia fundat el partit el 1931. 
No feia ni un mes del 23-F i Joan 
Carles I estava a un pam de la ca-
nonització. En un intent de pre-
gunta incòmoda, vaig demanar al 
secretari general Heribert Barre-
ra si creia que el republicanisme 
encara estava vigent en un país de 
joancarlistes, en què fins tot La 
Trinca cantava “I visca el rei, ves 
quin remei”. I Barrera, amb 
aquell posat petri d’exsoldat re-
publicà i exiliat, va dir-me que sí, 
perquè republicanisme equivalia 
a igualtat, i aquest valor estava per 
sobre dels atzars polítics. Ara, a 
proposta de Manuel Valls, l’Ajun-
tament ha votat retirar la medalla 
de Barcelona a Barrera. Les me-
dalles sí que depenen dels atzars 
polítics, encara que 
siguin tan lamenta-
bles com aquest en 
què han col·laborat 
Barcelona en Co-
mú i el PSC.
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Tortell Poltrona: 
“L’estat de dret està tort”

tradiccions que porta implícita la 
nova normalitat. “Flipes, no? Una 
carta del Cuixart”, va insistir Poltro-
na, que tot seguit va fer entrar un 
grup de música –amb Joan Garriga 
a la guitarra– que el va acompanyar 
durant la lectura del pregó amb es-
tones d’actuació musical. 

“Els pallassos no tenim ni rei, ni 
president. Suposo que soc aquí per-
què vaig fer un text molt bèstia al 
Grec”, va recordar Poltrona, fent re-
ferència a la crítica que va fer sobre 
la gestió de la pandèmia. “Com hem 
arribat fins aquí? Teníem senyals 
que les coses no van bé: una illa sen-
cera de plàstic, focs a Austràlia, Ca-
lifòrnia, l’Amazones. Què hem de 
fer? Els nostres models de produc-
ció són una arma de destrucció mas-
siva de la biodiversitat!”, va excla-

mar Poltrona. “Però no ens creiem 
res fins que no ens toca, i ara ens ha 
tocat. Ara tocaria reaccionar, no? 
Doncs no, tenim por, volem segure-
tat”, va dir el pallasso. 

Poltrona va seguir amb una lec-
tura d’una carta dirigida a la seva 
mare, que també es diu Mercè, en la 
qual va repassar, amb un punt de 
vista molt particular i amb humor, 
com van ser els mesos de confina-
ment. Poltrona va repartir crítiques 
velades per a tothom: “I el Parla-
ment? Doncs la majoria de vegades 
n’hauríem de dir Discutidor con ma-
la leche, perquè allà no es posa 
d’acord ningú”, va dir Poltrona, mi-
rant el president de la cambra, Ro-
ger Torrent. 

Un pregó amb humor i rumba ca-
talana fortament marcat per la de-
núncia social i política. Tortell Pol-
trona tampoc es va oblidar de donar 
les gràcies a tothom que ha donat 
suport a la cultura, ni de “maleir els 
que no ho han fet”. “Vull encoratjar-
vos a ser radicals contra la crisi me-
diambiental i social”, va dir directa-
ment als càrrecs electes que estaven 
presents a l’acte. 

Valls i Ciutadans, ofesos 
El discurs-espectacle de Poltrona, 
però, no va agradar a tothom. El re-
gidor i president del grup municipal 
Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, 
fins i tot va abandonar el Saló de 
Cent quan Poltrona va assegurar 
que “l’estat de dret està tort” i que 
“aquells que rebutgen la llengua i la 
cultura són, com a mínim, uns ina-
daptats”. Valls, a més, va fer una piu-
lada en la qual assegurava que el de 
Poltrona “no era un pregó”. Des del 
grup municipal de Ciutadans, Luz 
Guilarte –que també va marxar– va 
coincidir que el pregó no anava diri-
git a tots els barcelonins i va criticar 
que Poltrona hagués fet “un discurs 
polític al servei d’una ideologia”. 

El cert és que ja des de la seva en-
trada al Saló de Cent, Poltrona va 
deixar clar que el seu no seria un 
pregó políticament correcte. El pa-
llasso es va saltar tots els protocols i 
va saludar a crits i amb reverències 
els pocs assistents que van poder 
presenciar-ho en directe.e

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb el pregoner de la Mercè, 
Tortell Poltrona, ahir al Saló de Cent. CÈLIA ATSET 

El pallasso obre la Mercè fent una crida a 
ser radical contra la crisi ambiental i social

Atípic, amb música, amb humor i 
ple de crítica social i política. Així va 
ser el pregó que va fer ahir Jaume 
Mateu Búllich, més conegut pel seu 
nom artístic com a pallasso, Tortell 
Poltrona, per inaugurar les Festes 
de la Mercè d’aquest any, fortament 
marcades pel coronavirus. “El meu 
pregó serà escudella catalana, per-
què tothom m’ha dit el que he de 
dir”, va reconèixer Poltrona, que, fi-
nalment, i en un gir de guió, va co-
mençar llegint una carta de Jordi 
Cuixart des de la presó de Lledo-
ners. A la missiva, el president 
d’Òmnium Cultural repassava amb 
Poltrona les desigualtats i les con-

BARCELONA
NATÀLIA VILA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIETAT

98000

16634

Diario

311 CM² - 37%

1646 €

17

España

24 Septiembre, 2020

P.23



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ULTIMA

76000

11474

Diario

735 CM² - 65%

7670 €

8

España

21 Septiembre, 2020

P.24



Entrevista a Tortell Poltrona, payaso. El artista será el pregonero de las fiestas de la Mercè de este año. TVE ha ido a encontrarlo
en el circo en Sant Esteve de Palautordera, para averiguar cuál será el mensaje que dará su intervención.

Entrevista a Tortell Poltrona, payaso.

TVE1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA 
DURADA : 112 

 19 de setembre 2020 > Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta
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“La mascareta és el símbol del dolor i 
la por, i fa mesos que la duem posada”

que no tenien sabates, ni aigua ni 
res. Em vaig quedar tancat al Mont-
seny esperant els 12.000 nens que 
havien de venir de les escoles. Vaig 
tenir temps per mirar els núvols. Va 
ser fantàstic, com meditar. Amb tots 
els vessants de dolor i negatius que 
ens ha portat i que encara duren, va 
ser una frenada. 

Temps per repensar-nos... 
Sí, un temps llarg. A la nostra socie-
tat vivim molt fent teatre per mos-
trar-nos als altres. La meva teoria és 
que els infants són nets perquè no te-
nen vergonya d’expressar emocions 
fins que es fan adults i mostren el que 
volen que els altres pensin d’ells. Lla-
vors el pallasso interior que no té ver-
gonya d’equivocar-se es mor. 

¿El covid ens ha fet més conscients 
de la vida?  
Segur. La meva generació i la que 
ens ve al darrere, la dels meus fills, 
no havia viscut mai una cosa que es 
plantegés així. Els meus pares van 
viure la Guerra Civil i els meus avis 
la grip espanyola. Si tires enrere, to-
tes les generacions han tingut un 
mal rotllo o dos i ens pensàvem que 
nosaltres no, que no ens tocava. 
 
Deies en un vídeo que d’aquest em-
bolic només ens en traurien el sen-
tit comú i el sentit de l’humor. Com 
ens va fins ara? 
No gaire bé, la gent té molta por i la 
por és un gran immunodepressor. 
Hi ha molta gent que es posa malal-
ta per la por. La pandèmia ha evi-

denciat aquelles coses que hauri-
en de funcionar i que no funcio-
nen: la cura de la gent gran, la sa-
nitat, l’educació i la cultura.  
 
¿S’ha sigut especialment injust 
amb la canalla? 
Soc avi i reivindico que com a avi 
estic disposat a morir perquè els 
meus nets vagin a l’escola. 
 
Et fan patir els contagis? 
No. Què faràs? Pots estar mi-
rant la tele fins al dia que et mo-
ris, hi ha molta gent que abans 
de la pandèmia ja mirava la te-
le com si fossin tarales. Només 
hi ha covid? Quants nanos hi ha 
amb càncer i quants amb covid? 
No hi trec importància, però 
una cosa és ser caut i l’altra és 
ser imbècil. Portar la mascareta 
està molt bé, però és el símbol 
del dolor, la malaltia i la por, i 
fa mesos que la duem posada. 
 
El Circ Cric ha tancat sine die. 
Com és? 
Està tancat fins que no puguem 
actuar en les condicions que tení-
em abans. Som un centre privat 
en què els costos ens superen. Els 
circ fa quinze mesos que no ven 
cap entrada. El juny de l’any pas-
sat vam acabar la temporada i des 
de llavors no hem venut ni una 
entrada: és insostenible. M’agra-
daria obrir el 23 d’abril, perquè 
farà quaranta anys que vam inau-
gurar el Circ Cric al Parc Central 
de Mataró.e

ÀLEX CARMONA / PALLASSOS SENSE FRONTERES

Canalla 
“Com a avi 
estic disposat 
a morir 
perquè els 
nets vagin 
a l’escola”

Tortell Poltrona
PALLASSO I PREGONER DE LA MERCÈ 2020

El pallasso Tortell Poltrona, alter ego 
de Jaume Mateu (Barcelona, 1955), té 
el repte de fer el pregó de la Mercè 
just l’any en què les festes seran 
menys populars i en què el sector cul-
tural fa equilibris sobre la corda flui-
xa. Respon a les preguntes de l’ARA 
des de Navalmoral de la Mata, a Ex-
tremadura, on actua aquests dies. “Es 
pot actuar a tot arreu on hi ha gent va-
lenta. Si no fos perquè els polítics te-
nen por de perdre el sou, si es prenen 
les mesures es podria actuar a tot ar-
reu”, defensa, i elogia la “valentia” de 
l’Ajuntament de Barcelona per bus-
car la manera de mantenir la Mercè. 

Fer el pregó, que bèstia, no? 
La veritat és que sí. Quan t’encarre-
guen el pregó, tothom et felicita i 
saps que després, quan l’hagis fet, 
tothom et posarà a parir. És una cul-
tura molt barcelonina, molt nostra. 

T’afecten les crítiques? 
No. Escolto bàsicament música 
clàssica a la ràdio. Visc apartat de la 
societat, al mig del bosc, la gent que 
em permet menjar és el públic fami-
liar, bàsicament l’infantil... Ja em 
poden criticar, que no em fa gaire 
por, jo ja he passat els 65 anys. El 
que em sap greu és que la gent no 
parli de Mória, per exemple. 

Se’n parlarà, al pregó? 
Suposo que sí, no l’he tancat, cada 
dia el reescric i cada dia trobo coses 
a dir. Ara això de la memòria fran-
quista: quina pudor, per l’amor de 
Déu! Sobretot perquè, en paral·lel, 
porten cadàvers de la División Azul 
i no són capaços de trobar García 
Lorca. El pregó serà una escudella 
catalana, molta barreja. 
 
El dia que et van presentar com a 
pregoner deies allò de “No podem 
deixar de viure per la por de mo-
rir”. On és el punt d’equilibri entre 
no tenir por i no perdre el seny? 
És la dicotomia catalana del seny i la 
rauxa. Hi ha moltes coses que són 
absurdes perquè és evident que hi 
ha covid i que fa mal, però no era lò-
gic, per exemple, poder sortir a pas-
sejar amb el gos i no amb el fill. La 
pandèmia ha evidenciat que, com 
més grans són els països, pitjor s’ha 
gestionat tot, i que si els governen 
homes i no dones, ja és fatal. 

Com vas viure el confinament? 
El confinament em va enganxar tor-
nant d’Etiòpia, d’una cosa brutal, de 
fer espectacles amb 5.000 nanos 

BARCELONA
M.O.
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E l general Charles De
Gaulle va acceptar po-
sar-se al capdavant del
país a canvi que s’apro-
vésunanovaConstitució

que ampliés els poders del president,
la qual cosa va obligar l’Assemblea
Nacional a cedir-li sobirania, donant
lloc a la VRepública. En aquells dies,
De Gaulle va pronunciar una frase
que es va fer cèlebre: “Com es pot
governar un país amb 246 varietats
deformatges?”.Elformatgeteniauna
forçametafòrica evident, amb laqual
voliaressaltarcomdedifícileraposar
d’acord els francesos, mentre propo-
sava de cedir atribucions perquè el
president de la República pogués
aglutinar voluntats sense estar sot-
mèsa ladisparitatdecriteris.
Pelsmateixos dies, Josep Pla es la-

mentava en un dels seus articles de
l’escassa indústria formatgeracatala-
na,peròelcertésqueenl’actualitates
viu una edat d’or d’aquest producte,
fins al punt que existeixen 250 varie-
tats catalanes, segons Prodeca. Així
que qualsevol dia sentirem la frase
del general francès atribuïda a Cata-
lunya. De fet, a la sessió parlamentà-

ria de divendres passat es va perdre
una oportunitat per pronunciar-la a
la tribunad’oradors.Nomésaixís’ex-
plicaquedues formacionscomERCi
laCUP,quehanestatdemanantelec-
cions al president Quim Torra –qui,
per cert, fa vuit mesos va donar la le-
gislatura per acabada–, votessin en
contra de les propostes de resolució
de Cs, PP i els Comuns demanant
d’anar a les urnes. Els republicans,
que són els quemés volen unes elec-
cions com més aviat millor, van jus-
tificar la seva posició en el fet que
l’oposició només intenta desgastar el
Govern i no volen fer-los el joc. Així
que s’estimen més fer-l’hi a Carles
Puigdemont, que necessita guanyar
temps per estructurar el seu partit.
No ha arribat el moment de pensar
una mica en els reptes que el país té
perdavant, començantper la seva re-
construcció, que necessitarà un go-
vern fort i cohesionat? La resposta és
òbvia, però ningúno vol que li diguin
traïdor o que l’acusin de voler dividir
l’independentisme. I així seguirem,
fent de la desconfiança virtut i de la
paràlisipolítica,ladinàmicadelsdies.
La imminent sentència de Tribu-

nal Suprem pot deixar Catalunya
sense president, però les eleccions
no es convocaran abans del mes de
febrer. La diputada dels Comuns Su-
sannaSegoviavaqualificarelGovern
de“zombi”.Elproblemaésde l’excés
de formatges, ja que, com a la IV Re-
pública Francesa, l’evidència és que
aquínomananingú.c

Més enllà de les trinxeres

E l Govern central, presidit per Pedro Sánchez, va
donar llum verda dimarts passat, en primera lec-
tura, a l’avantprojecte de llei deMemòria Demo-
cràtica, que substituirà l’anomenada llei de Me-
mòriaHistòrica que es va aprovar l’any 2007 sota

el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero. És la segona ve-
gada que els socialistes aborden la creació de polítiques d’Es-
tat per a la gestió del passat recent i dels seus efectes més
traumàtics, una agenda que el PP va aparcar durant la presi-
dència deMarianoRajoy i que genera rebuig en el conjunt de
la dreta espanyola. En canvi, aquest assumpte és prioritari
per als socis del PSOE, ja que la formació de Pablo Iglesias
ha expressat repetidament la neces-
sitat de donar respostes equivalents a
les quehanaplicat altres estats demo-
cràtics.
Es preveu que la nova llei de Me-

mòria entri en vigor l’any vinent i es
pretén “molt més minuciosa” que
l’anterior, en paraules de la vicepresi-
denta, CarmenCalvo. L’articulat pro-
va d’incorporar algunes mesures que
reclamen les associacionsdedicades a lamemòria col·lectiva i
les víctimes, així comels relators de lesNacionsUnides dedi-
cats a aquesta matèria. El més destacat de la llei deMemòria
Democràtica és que es garanteix la investigació de les viola-
cions de drets humans i del dret internacional humanitari es-
devingudes entre 1936 i 1978, una circumstància que perme-
tria eludir la llei d’Amnistia de l’any 1977. A més, es decla-
raran il·legítims i nuls els judicis polítics del franquisme, la
qual cosa inclou el procés que va portar a l’execució del pre-
sident de la Generalitat Lluís Companys. A fi de donar plena
cobertura a aquests objectius, es crearà una Fiscalia de Sala
deMemòria Democràtica i Drets Humans.
D’altra banda, el nou text sobre memòria pública contem-

pla com a responsabilitat de l’Estat –finançada per l’erari i no
pels particulars– l’obertura de fosses i la recerca i identifica-

ció de persones desaparegudes durant laGuerraCivil i la dic-
tadura, així com la creació d’un banc d’ADN. En el capítol
ideològic, la llei preveu sancions i prohibirà expressament
qualsevol associació i entitat que faci apologia del franquisme
o incitació a l’odi contra les víctimes, unamesura que perme-
trà la prohibició de la Fundación Franco.
Entre altres mesures, com donar un nou significat al Valle

de los Caídos com a lloc de memòria i realitzar un inventari
de les empreses que van recórrer a treballs forçats durant la
dictadura, l’avantprojecte apostaper introduir l’explicacióde
la repressió franquista enels continguts curriculars de l’ESO i
el batxillerat, un canvi que hauran d’aplicar les diferents ad-

ministracions autonòmiques.
Legislar sobre les empremtes del

passatmés controvertit no és fàcil en-
cara que és un imperatiu democràtic
que no es pot postergar eternament.
Noexisteix elmoment ideal per abor-
dar aquests deures pendents i, més
enllà de les acusacions de cert opor-
tunisme per part de l’Executiu de
coalició, cal convenir que Espanya

necessita una legislació definitiva i aplicable que, partint de la
complexitat i fugint del revengisme, doni clara resposta ju-
dicial, política i ètica a totes les víctimes de laGuerra Civil i la
dictadura, alhora que promou la divulgació del passat amb
mirada crítica.
Cada ciutadà té dret a la seva parcial memòria personal i

familiar, però l’Estat ha de promoure una memòria compar-
tida que superi les trinxeres a partir de la veritat contrastada
dels fets, la reparació de les víctimes i el foment dels valors
democràtics. Necessitem una llei de Memòria Democràtica
que obtingui el màxim consens. El PP ha de fer un esforç per
abandonar actituds que són més pròpies de Vox i el Govern
central ha d’afavorir un punt de trobada que aporti solidesa i
continuïtat a aquestes polítiques. És el que servirà millor als
morts i als vius, i també a les generacions futures.c

Aprofitar l’ajuda europea

L a virulència de la pandèmia de laCovid-19 hades-
bordat, enmésocasionsde lesdesitjables, la capa-
citatderespostadelesadministracionspúbliques.
Primer van ser els retards en el subministrament
dematerialmèdic, després la falta de recursos sa-

nitaris, l’extrema lentitud en el pagament dels ERTOo les di-
ficultats per a ladistribucióde l’ingrésmínimvital i de la resta
de subsidis.Ara lagranpreguntaés sipassaràelmateixamb la
gestiódels ajutsmilionaris que l’anyvinenthand’arribarde la
Unió Europea. Si la resposta és nega-
tiva, com sembla probable perquè en-
cara no s’ha fet res per preparar-se, es
produirà un grandany a l’economia, a
l’ocupació, iesperdràunaoportunitat
d’or per a la transformació del país.
No és gens exagerat dir que Espa-

nyaes jugael seu futurelspropersdos
anys amb la gestió adequada dels mi-
lionaris fons europeus i la selecció
dels projectes enquè s’haurand’invertir, fonamentalment re-
lacionats amb ladigitalitzacióde la societat, l’economia verda
i la transformació energètica.
L’arribada dels fons europeus s’ha d’acompanyar dels me-

canismes institucionals i administratius adequats que garan-
teixin l’eficiència econòmica en la utilització, el bé comú com
a principal criteri de distribució, la transparència i el control
del retorn de les inversions, tant social comeconòmic. Tot ai-
xò hauria de contribuir a evitar el malbaratament, la pèrdua

d’oportunitats i els tractes de favor polítics o partidistes que
encara es detecten –desgraciadament– al nostre país. La qua-
litat de la governançaespanyola,mesuradapelBancMundial,
ha retrocedit sensiblement a Espanya els últims set anys.
Rescatemavui aquí la proposta, feta pelCercle d’Economia

fa dos mesos, per a la creació d’una agència independent
d’avaluació dels projectes que hagin de tenir finançament
europeu. Aquesta agència hauria d’establir els criteris objec-
tius de selecció i avaluació dels projectes, tant d’empreses

com del sector públic, que s’haurien
de presentar de forma competitiva.
Els projectes els hauria de triar en úl-
tima instància un grup reduït d’ex-
perts professionals independents.
Afegim que el responsable d’aquesta
agència hauria de ser un comissari
amb prou autoritat política per coor-
dinar la intervenció del conjunt de
ministeris i administracions públi-

ques, tant autonòmiques com locals, ja quemolts dels projec-
tes d’inversió poden tenir una dimensió transversal. És tra-
dicional –també desgraciadament– que a Espanya els projec-
tes d’inversió i les iniciatives innovadores quedin bloquejats
per la lletra petita i la lluita d’interessos entre les diverses ins-
tànciesadministratives ipolítiques.Espanya, ensuma,nos’ha
d’equivocar en aquesta ocasió i per tant s’ha de preparar ade-
quadament –quedapoc temps–per treure elmàximpartit del
nou plaMarshall europeu.c

Necessitem una
llei de Memòria

Democràtica que obtingui
el màxim consens

Espanya s’ha de preparar
per gestionar amb eficàcia

la inversió milionària
que arribarà de la UE

ERC i la CUP volen
eleccions, però

van votar en contra
de convocar-les
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MEMÒRIA HISTÒRICA

¿La nova llei de memòria pot 
posar fi al llegat del franquisme?

il·legítimes i nul·les les condemnes 
que es van interposar? 

Criminals a judici? 
No només investigar, sinó també 
jutjar els responsables 
La nova llei, presentada dimarts i que 
el govern preveu que entri en vigor el 
primer semestre del 2021, inclou 66 
articles i té un doble objectiu: garantir 
el dret a investigar els crims comesos 
durant la Guerra Civil i la dictadura, 
preservar la memòria de les víctimes 
i establir mecanismes de reparació. 
Una de les novetats –clau– respecte a 
la llei de memòria històrica del govern 
de Zapatero el 2007 és la creació de la 
Fiscalia de Sala, que ha d’investigar els 
crims des de la Guerra Civil fins a l’en-
trada en vigor de la Constitució. És un 
gran pas, tot i que algunes entitats i es-
pecialistes hi veuen poca ambició: “Hi 
hauria d’haver una referència expres-
sa al fet que la investigació dels crims 
comporti, quan escaigui, l’enjudicia-
ment dels responsables i el càstig pe-
nal”, diu en un comunicat la Unió Pro-
gressista de Fiscals (UPF).  

“La Fiscalia de Sala està més ori-
entada a impulsar les investigacions 
que no a garantir judicis, pot actuar 

d’ofici i iniciar accions legals però no 
pot obligar els tribunals a fer res, per-
què són independents”, diu la profes-
sora de dret internacional Rosa Ana 
Alija. “La nova llei no modifica la le-
gislació vigent, per tant, els tribunals 
poden repetir els arguments que han 
fet servir fins ara”, afegeix. 

La negativa a obrir la porta a in-
vestigar els crims comesos durant 40 
anys de dictadura ha estat de tots els 
àmbits judicials espanyols: jutjats 
ordinaris, audiències provincials, 
Tribunal Suprem, Tribunal Consti-
tucional... Els arguments es repetei-
xen: l’absència dels crims contra la 
humanitat al Codi Penal espanyol 
quan els fets es van cometre, la pres-
cripció dels crims i la llei d’amnistia 
del 1977. Jacinto Lara Bonilla, l’advo-
cat de la Coordinadora Estatal de Su-
port a la Querella Argentina, critica 
que la nova llei no qüestiona cap 
d’aquests aspectes i que, per tant, se-
rà difícil que un jutge decideixi obrir 
una investigació: “No implementa 
prou mesures contra la impunitat, 
no es garanteix la investigació ni l’en-
judiciament”. Lara Bonilla creu que 
el missatge hauria de ser més con-
tundent i inequívoc: “Si els jutges no 

El projecte garanteix el dret a saber però no a jutjar els responsables de crims 

han fet cas fins ara de l’article 10.2 de 
la Constitució –que fa referència als 
tractats internacionals de drets hu-
mans ratificats per Espanya– i que 
menciona la nova llei, per què ho 
haurien de respectar ara?” 

Quan el jutge Baltasar Garzón va 
decidir, el 2008, declarar-se compe-
tent per investigar les denúncies de 
22 associacions de familiars de des-
apareguts en la Guerra Civil, va ser 
denunciat, i el Suprem, el 2012, va 
deixar molt clara la impossibilitat 
d’investigar els crims del franquis-
me a Espanya: “Que hi hagi una Fis-
calia és una bona notícia, però soc 
una mica escèptic perquè el Consti-
tucional i el Suprem han establert 
que no es poden investigar aquests 
crims. Haurien de canviar la doctri-
na, considerar que alguns crims del 
franquisme van ser-ho contra la hu-
manitat i, per tant, no amnistiables”, 
diu el professor d’història del dret de 
la UPF Alfons Aragoneses. 

La fi de les condemnes? 
Les repercussions culturals i 
socials d’anul·lar les condemnes 
L’avantprojecte de llei també decla-
ra il·legals, nuls i sense cap efecte els 

A Espanya no només existeix la Fun-
dación Nacional Francisco Franco. 
N’hi ha moltes altres que exalten la 
dictadura: Fundación Yagüe, Funda-
ción Blas Piñar, Fundación Serrano 
Suñer, Fundación Pro-Infancia 
Queipo de Llano... Totes reten home-
natge a homes prominents del cop 
d’estat del 1936. Yagüe, per exemple, 
tenia el sobrenom del Carnicero de 
Badajoz com a responsable de la mas-
sacre de l’agost del 1936 a la ciutat ex-
tremenya; no hi ha hagut mai cap in-
vestigació oficial i tampoc és clara la 
xifra de morts: es calcula que entre 
1.800 i 4.000 persones van ser-hi exe-
cutades. ¿La nova llei de memòria de-
mocràtica espanyola que vol comba-
tre l’herència del franquisme podrà 
extingir aquestes associacions i fun-
dacions? ¿La nova Fiscalia que es 
preveu crear podrà enderrocar el 
mur amb què durant 40 anys han to-
pat les víctimes del franquisme en 
tots els àmbits jurídics espanyols? 
Què pot implicar declarar il·legítims 
alguns dels tribunals franquistes i 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS Judicis  

“No 
implementa 
mesures per 
posar fi a la 
impunitat”, diu 
Lara Bonilla

Víctimes 
“La nul·litat  
dels judicis 
franquistes  
té importants 
efectes 
socials”, diu 
Aragoneses

01.Una imatge d’arxiu 
d’una manifestació del 12 
d’Octubre. MANOLO GARCÍA 

02. La Fundación Francisco 
Franco. JAVIER BARBANCHO.   
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consells de guerra i judicis per mo-
tius polítics durant el franquisme. Ja 
ho havia fet el Parlament català el 
2017. En concret, declara il·legítims 
els tribunals que van interposar pe-
nes per motius polítics, ideològics, de 
consciència o creença religiosa, con-
demnes o sancions de caràcter per-
sonal, i també declara la il·legitimitat 
i nul·litat de les resolucions. També 
declara il·legítims el Tribunal de Re-
pressió de la Maçoneria i el Comu-
nisme, el Tribunal d’Ordre Públic, els 
Tribunals de Responsabilitats Polí-
tiques i els consells de guerra per mo-
tius polítics, ideològics, de conscièn-
cia o creença religiosa. Els injusta-
ment condemnats tindran dret a una 
declaració de reconeixement i repa-
ració personal, però no es preveu cap 
reparació econòmica o professional. 
“És important que el Congrés consi-
deri il·legítims uns tribunals d’apa-
rença jurídica que no respectaven les 
garanties processals ni els mínims 
requisits exigits pel dret de l’època”, 
diu Aragoneses, que afegeix: “Té un 
important efecte cultural i social, pe-
rò crec que en el cas dels tribunals 
d’excepció s’haurien de declarar 
nul·les totes les sentències, a més de 
les de la jurisdicció ordinària emeses 
per motius ideològics o de creences. 
És com ho va fer el Parlament ale-
many quan el 1998 va declarar nul·les 
les sentències del nazisme”. 

Lara Bonilla considera, però, que 
s’hauria d’anar més enllà: “És im-
portant i es reclamava de fa temps, 
perquè declarar nul·les les sentèn-
cies fa com si no haguessin existit 
mai, però no té efectes pràctics so-
bre la persona a qui s’ha condemnat, 
no hi ha cap element de reparació 
més enllà d’una declaració”. 

Els feixistes ja no trauran 
pit?  
La il·legalització depèn dels jutges 
Fa molt de temps que es persegueix 
l’extinció d’organitzacions que enal-
teixen la dictadura o defensen idees 
antidemocràtiques. A principis d’any 
es va intentar introduir al Codi Penal 
l’apologia del franquisme com a de-
licte, però per ara no s’ha aconseguit. 

Una resolució del Parlament Euro-
peu de l’octubre del 2018 sobre l’au-
ge de la violència neofeixista a Euro-
pa instava a “lluitar contra les organit-
zacions que propaguin discursos d’odi 
i violència en espais públics” i a prohi-
bir els grups neofeixistes i neonazis i 
qualsevol fundació o associació que 
exalti i glorifiqui el nazisme i el feixis-
me. La resolució destacava, entre al-
tres organitzacions que haurien d’es-
tar en el punt de mira, l’Hogar Social 
Madrid, la Falange, Alianza Nacional 
i Democracia Nacional. 

L’avantprojecte de la nova llei afe-
geix un nou motiu a les raons que po-
den portar a l’extinció d’una funda-
ció: l’apologia del franquisme o la in-
citació directa o indirecta a l’odi o vi-
olència contra les víctimes del cop 
d’estat i la Guerra Civil. Tanmateix, 
declarar-la il·legal tan sols es podrà 
fer des del ministeri de Cultura, com-
petent en temes d’associacions, i 
s’haurà de fer per la via judicial. “El 
que em sembla molt important és 
que no puguin tenir subvencions pú-
bliques –la llei ho preveu–, però no 
queda clar un aspecte molt rellevant, 
que és què passarà amb el seu impor-
tant llegat documental”, diu Carles 
Viñas, professor d’història de la Uni-
versitat de Barcelona (UB). “Crec 
que il·legalitzar-la serà molt compli-
cat i la polèmica només serviria per 
atorgar una tribuna pública a una or-
ganització que no té gaire transcen-
dència mediàtica, exceptuant quan 
es parla d’aquests temes”, conclou. 

“La Constitució espanyola, a dife-
rència de la de la República Federal 
Alemanya (RFA), no recull el precep-
te de prohibir partits polítics, que a la 
RFA li ha servit per il·legalitzar par-
tits neonazis i comunistes –explica el 
catedràtic de dret constitucional Xa-
vier Arbós–. Il·legalitzar la fundació 
podria ser contrari al dret d’associa-
ció i hi ha precedents a Europa on ha 
prevalgut el dret a la llibertat d’ex-
pressió, com el cas Lehideux i Isor-
ni, autors d’un manifest que defensa-
va la memòria de Petain, que simbo-
litza la col·laboració de França amb 
l’invasor nazi”. La justícia francesa va 
condemnar Lehireux i Isorni, però el 
Tribunal d’Estrasburg va determinar 
que prevalia la llibertat d’expressió. 
“Crec –reflexiona Arbós– que s’ha 
d’incidir més en la pedagogia i en 
l’educació [un altre element clau de 
la nova llei, que incorpora la repres-
sió i la dictadura a batxillerat i a la for-
mació docent]. És un problema gene-
ral: en una enquesta recent a França 
el 30% de la població no creia que la 
democràcia fos el millor sistema per 
gestionar la societat, i en una altra fe-
ta als Estats Units l’11% dels estudi-
ants deien que l’Holocaust era culpa 
dels jueus”.e
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FERRERESA LA CONTRA

LEAH MILLIS / REUT ERS

TikTok, tic-tac
UN PAM DE MÓN DEMÀ  Salvador Cardús

CONTROL. La competició per la tecnologia 
de la vigilància viu un moment d’acceleració. 
Amb la controvèrsia sobre TikTok s’hi bar-
reja una creixent rivalitat tecnològica entre 
els Estats Units i la Xina, on la capacitat per 
recopilar grans volums de dades individuals 
és un dels camps de batalla clau. Les musique-
tes virals d’aquests vídeos gravats al menja-
dor de casa són les bagatel·les d’un negoci amb 
milions d’usuaris setmanals. És un potenci-
al enorme de públic a qui dirigir contingut se-
lectiu. Un caramel per als estrategs electorals 
que el 2016 ja van saber construir una inespe-
rada victòria amb la maquinària perfecta de 
les xarxes socials.  

Estem en plena reconfiguració del món 
i del poder. També el govern de l’Índia ha 
decidit vetar desenes d’aplicacions xineses 
per intentar limitar la influència digital dels 
seus veïns. Només a l’Índia TikTok hi té 119 
milions d’usuaris actius. 

El discurs tecnològic està cada cop més 
empeltat de la retòrica de la seguretat na-
cional. De les amenaces exteriors. Però el 
departament de Defensa dels Estats Units 
i les agències de seguretat nord-americanes 
han signat en els últims anys milers 
d’acords amb empreses com Google, Ama-
zon i Microsoft. La relació entre el Pentàgon 
i Silicon Valley s’estreny a canvi d’augmen-
tar la nostra vulnerabilitat. Ara Amazon i 
Google admeten escoltes. Facebook argu-
menta que els seus usuaris no tenen expec-
tatives de privadesa per a les seves publica-
cions. Seguim fent lliscar el dit per la panta-
lla enmig d’una confrontació pel control de 
la connectivitat. És la batalla per les dades, 
en un món on l’únic dret que governs i pla-
taformes tecnològiques semblen disposats 
a cedir-nos com a usuaris és el dret a esco-
llir qui volem que ens espiï o s’enriqueixi 
amb la nostra privacitat.

RIVALITAT. La batalla tecnològica mun-
dial s’ha disfressat d’aplicació per a la genera-
ció Z. Uns quants segons de música i coreogra-
fies virals, postals d’estar per casa i un catà-
leg divers del que cadascú pot entendre per 
humor. És la xarxa social xinesa per als joves 
de la globalització, però no per als de la Xina, 
que s’han de conformar amb el seu equivalent 
local, Douyin. Un aparador per a la desconne-
xió que atrapa fins a convertir el gest d’arros-
segar el dit de baix a dalt d’una pantalla en un 
acte gairebé reflex. TikTok és també una ame-
naça per a la seguretat nacional dels Estats 
Units, segons Donald Trump. 

Al juliol, el president nord-americà va de-
cidir que la tecnològica xinesa havia de ven-
dre la seva part del negoci als Estats Units a 
una companyia local; si no, s’arriscava que 
l’ús de l’aplicació acabés prohibit per decret. 
El rellotge de la campanya electoral del no-
vembre agafava embranzida. Milers d’ado-
lescents tiktokers havien irromput a la xar-
xa per boicotejar un míting de Trump i l’apli-
cació es va convertir en l’escenari perfecte on 
confluirien el discurs de la por a la Xina, les 
suposades amenaces a la seguretat nacional 
i els interessos polítics del president. 

Dos mesos de baralles, intrigues i pressi-
ons han marcat la batalla per l’adquisició més 
polititzada de la història recent dels Estats 
Units. Finalment, l’empresa de software Ora-
cle és l’escollida per quedar-se amb aquesta 
part del pastís. Com a mínim, així ho vol 
Trump. Larry Ellison, el fundador d’Oracle, 
és un dels pocs milionaris tecnològics de Si-
licon Valley que es declara obertament trum-
pista i que contribueix econòmicament a la 
campanya per a la reelecció d’un president 
que ha fet de la confusió entre el Despatx 
Oval i els negocis de la família tot un art.  

CARME  
COLOMINA
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Pregunta.– En los últimos años se ha hablado mucho 
sobre la «España vacía». ¿Qué le sugiere esto a alguien 
que ha estudiado la conflictividad del mundo rural du-
rante el siglo XX? 

Respuesta.– El campo español no tenía nada de idí-
lico. Ni en la España del latifundio ni en la de la peque-
ña propiedad. La alta inmigración da fe de lo dura que 
era la vida en el mundo rural, aún más tras el creci-
miento demográfico de principios del siglo XX. La con-
flictividad fue muy grande hasta la Guerra Civil. Lue-
go la cuestión agraria desapareció porque el campo se 
mecanizó y expulsó a las ciudades a millones de jorna-
leros y campesinos medios. E inventos como el PER, 
aunque tengan sus contrapartidas negativas, también 
han servido para diluir esa conflictividad. Dicho esto, 
tampoco es idílica la calidad de vida actual en lo que 
podemos llamar la «España saturada». Se podría re-
gresar a las ciudades intermedias o al campo sin que 
regresara la antigua conflictividad. 

P.– Han pasado veinte años desde que comenzaron 
las polémicas ligadas a la memoria histórica de la Se-
gunda República, la Guerra Civil y el franquismo. ¿Qué 
balance hace de lo que han supuesto para la sociedad 
en general, y para los historiadores en particular? 

R.– Para la sociedad supuso un tensionamiento in-
necesario y peligroso; y entre historiadores el debate 
se polarizó mucho. Yo me identifico con los que entien-
den que historia y memoria son incompatibles. Acla-
ro: memoria entendida como políticas institucionales 
de recuperación de un determinado pasado, con lo que 
eso conlleva de instrumentalización política. Como ciu-
dadano, claro que puedo entender ciertas reivindica-
ciones del movimiento de la memoria histórica. Si la 
cosa se centrara en desenterrar cadáveres, entregar los 
restos a sus allegados, devolverles la dignidad… Nadie 
está en contra de eso. Lo que veo peligroso es preten-

der crear una política oficial sobre el pasado. Eso en 
una democracia es una barbaridad. La historia no es 
una ciencia exacta; no hay una única lectura del pasa-
do. Y en algo como una guerra civil no hay una memo-
ria, hay muchas memorias. Sería lógico o incluso po-
sitivo que el Estado diese cobertura a las diferentes 
memorias encontradas. Pero fijar determinadas lectu-
ras del pasado, respaldadas oficialmente, es una abe-
rración incompatible con una democracia pluralista. 

P.– ¿Ha servido la polémica para mejorar el conoci-
miento que se tiene de estas etapas? 

R.– Ha animado a conocer mejor algunos aspectos 
importantes, como la represión de posguerra. Ahí se 
ha avanzado muchísimo. Pero el proyecto de recupe-
rar la memoria de los perdedores es ambiguo, porque 
parece obviar que hubo otro bando que también tuvo 
víctimas, o que hubo personas que no estaban en nin-
gún bando y también fueron víctimas de la violencia. 
Además, la importancia que algunos otorgamos a es-
tudiar el lenguaje político durante la República fue aje-
na a lo que estaba planteando sobre memoria históri-
ca. Otra cosa es que nos viéramos afectados por todo 
aquello. Algunos de los más militantes empezaron a 
llamarnos «revisionistas» con connotaciones negati-
vas, como sinónimo de «negacionistas». Y somos revi-
sionistas en el sentido de revisar lo que se ha dicho y 
proponer nuevas conclusiones en virtud de nuevos co-
nocimientos; pero de negacionistas nada. Hoy los áni-
mos están más sosegados. 

P.– Uno de los temas más debatidos ha sido el de có-
mo valorar la Segunda República. ¿Cómo deberíamos 
entender lo que fueron ese régimen y esos años? 

R.– Primero hay que huir de todo esquema teleoló-
gico. En 1931 nadie sabía que iba a venir una guerra. 
Luego hay que entender la República como un inten-
to de construir una democracia parlamentaria en un 
país –como dijo Santos Juliá– de liberalismo temprano 
y democracia tardía. Y un país con muchísimos proble-
mas, desde las relaciones laborales y la estructura de 
la propiedad hasta el encaje de los militares y las rela-
ciones Iglesia-Estado. Por otra parte, se estableció un 
marco que no recogía los anhelos del mundo conser-
vador. Eso fue un gran error que no se corrigió pese a 
que hubo oportunidades para ello. Luego está el con-
texto internacional: la democracia estaba en retirada 
en toda Europa. Esto influyó muchísimo, a derecha y 
a izquierda. Al igual que la extrema derecha, ni los 
anarquistas ni los comunistas estaban comprometidos 
con la democracia. Y el PSOE se embarcó en un rum-
bo desastroso. Su discurso de ruptura con la «demo-
cracia burguesa» que ellos mismos habían ayudado a 
construir comenzó en el verano de 1933. Cuando per-
dieron las elecciones en noviembre de ese año empe-
zaron a preparar la insurrección. Eso fue un desastre. 

P.– ¿Aquello llevaba necesariamente a la guerra? 
R.– No. La guerra no era ni necesaria ni inevitable. 

Ni después de la revolución de 1934 ni en una situa-
ción tan violenta y compleja como la de la primavera 
de 1936. Claro que aquel ambiente favoreció a los gol-
pistas cuando dieron el paso. Basta comparar la situa-
ción con cuatro años antes: el general Sanjurjo da un 
golpe en 1932 y no le sigue nadie; 
en 1936 sí hay muchos que si-
guen. El golpe es la mecha que 
termina de incendiar un país que 
ya tenía muchas brasas encendi-
das. Por esto, quienes diseñan ese 
golpe tienen una responsabilidad 
inmensa. Yo he tenido ocasión de 
ver los papeles de Sanjurjo desde 
marzo del 36, y se te ponen los pe-
los de punta ante la irresponsabi-
lidad de aquellos conspiradores. 

P.– En su último libro estudia la 
represión en zona republicana 
durante la guerra. ¿A qué conclu-
siones ha llegado? 

R.– Durante mucho tiempo se ha sostenido que la 
violencia en la retaguardia republicana, a diferencia de 
la de los sublevados, fue caótica; una violencia de in-
controlados en la que no habrían tenido nada que ver 
las organizaciones políticas ni las autoridades. Pero la 
investigación muestra que sí hubo una violencia fría en 
zona republicana, coordinada y ordenada por respon-

sables políticos con nombres y apellidos. Los llamados 
comités de defensa locales tomaban decisiones de 
acuerdo con los poderes provinciales e incluso con los 
centros del poder revolucionario en Madrid. Además, 
no fue una violencia que partiese de cero. Las expe-
riencias de los años republicanos condicionaron la 
elección de los objetivos a batir. Esto se ve muy bien a 
escala local: a los que se mató era porque tenían un cu-
rrículum previo, fuese de afiliación política, de impli-
cación en luchas laborales o de lo que fuera. No es que 
se matase solo al burgués; también se mató a muchísi-
ma gente modesta, incluso a obreros de derechas. ¿Por 
qué? Porque habían estado implicados en cuestiones 
políticas. También fue importante la tradición anticle-
rical: explica, por ejemplo, por qué se mató a monjes 
que nunca habían tenido papel político alguno. 

P.– El régimen de Franco. ¿Fascista, autoritario, con-
servador…? 

R.– No es un régimen que se pueda definir de forma 
estática. Hay fases, hay momentos. Para la primera fa-
se prefiero el término fascistizado a fascista porque, 
aunque el régimen tiene rasgos del fascismo, la pre-
gunta clave es quién manda. Y no mandaba el partido 
fascista sino los militares, que podían hacer el saludo 
romano pero, con excepciones contadas, no eran fas-
cistas. Más bien eran reaccionarios de libro, empezan-
do por el mismo Franco. Esa fase dura poco, hasta Sta-
lingrado. Luego viene la fase católica, los del Opus… 
Y, en cualquier caso, es un error pensar que se blan-
quea el régimen franquista si se dice que no fue fascis-
ta. Hubo dictaduras militares conservadoras en el pe-
riodo de entreguerras que fueron igual de sangrientas 
o más que un régimen como el de Mussolini. Muchas 
de ellas sometieron a los fascistas a su voluntad. Lo 
que hizo Franco con Falange es más comparable a lo 
que pasó en Grecia, en Rumanía, en Hungría o en Yu-
goslavia que a lo que ocurrió en Italia y Alemania. 

P.– El ex ministro Martín Villa ha declarado recien-
temente en una causa que se instruye desde Argen-
tina. Se le atribuyen crímenes de lesa humanidad 
por su posible vinculación con doce muertes a ma-
nos de las fuerzas de seguridad ocurridas entre 1976 
y 1978. El vicepresidente Iglesias ha dicho que se tra-
ta de «un paso histórico». ¿Qué le parecen este tipo 
de querellas contra dirigentes de la Transición? 

R.– La jueza utiliza términos como genocidio con 
una frivolidad impresionante. Y parece olvidar que 
aquí hubo una ley que no solo amnistió a los fran-
quistas y a los miembros de ETA, Grapo y el FRAP, 
sino también a quienes tenían crímenes de sangre de 
la Guerra Civil y se habían exiliado. Gracias a la ley 
de amnistía pudieron volver. Si se abre ese melón, 
habría que pedir cuentas también a dirigentes histó-
ricos anarquistas, socialistas y comunistas que tuvie-
ron responsabilidades en la represión. El caso espa-
ñol y el argentino son completamente distintos: la 
dictadura de Franco surge de una guerra civil en la 
que hay dos bandos enfrentados y todos tienen crí-
menes. Y no solo en la guerra; también está el ma-
quis, que mató a mucha gente. No digo que nunca se 
deban pedir responsabilidades, pero sí que esto de 

la violencia política es muy, muy 
complejo y hay que ir con pies de 
plomo. 

P.– Durante dos o tres décadas 
se puso el foco en las luces de la 
Transición; recientemente, se 
han destacado más sus sombras. 
¿Cuál es el equilibrio correcto? 

R.– La Transición me parece lo 
mejor que se ha hecho en este 
país en los últimos 300 años. 
Después de un pasado tortuoso, 
conflictivo y sangriento, es im-
presionante que un país tan com-
plejo como España se pusiera de 
acuerdo consigo mismo para 

construir una democracia. Es un legado que hay que 
defender con uñas y dientes. Como todo proceso po-
lítico complejo tiene sus cuestiones problemáticas. 
Pero el balance es absolutamente positivo: se cons-
truyó una democracia pluralista con respeto a los de-
rechos individuales, se modernizó la economía, se 
descentralizó el país… Por otra parte, los impugna-

«Hay que 
defender el 
legado de la 
Transición» 

Fernando del Rey (La Solana, 1960) no 
rehúye los temas difíciles. El historiador y 
catedrático en la UCM ha dedicado buena 
parte de su trayectoria a investigar la 
violencia política del primer tercio del siglo 
XX. En libros como ‘Paisanos en lucha’ y el 
reciente ‘Retaguardia roja’ (Galaxia 
Gutenberg) ha cuestionado algunos de los 
paradigmas más asentados sobre la 
Segunda República o la Guerra Civil. 

POR DAVID JIMÉNEZ TORRES 
FOTO ANTONIO HEREDIA

ZCatedrático de Historia 
Política y de los Movimientos 
Sociales de la Universidad 
Complutense de Madrid 
(UCM) Z Entre sus ensayos 
sobre historia contemporánea 
de España, sobresale 
‘Paisanos en lucha. Exclusión 
política y violencia en la 
Segunda República española’

LOS INTELECTUALES Y ESPAÑA 
FERNANDO DEL REY
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dores de la Transición siempre han estado ahí. Son 
los derrotados de aquel proceso, los que hubieran 
preferido la vía de la ruptura o del guerracivilismo. 
No todas las fuerzas en juego en los 70 estaban por 
la democracia: había extrema derecha pero también 
una extrema izquierda potente. Y cuando empiezan 
a arracimarse los problemas, se abren oportunida-
des para que aparezcan de nuevo esos impugnado-
res. La extrema izquierda se reinventó como Pode-
mos, con un lenguaje aparentemente nuevo pero 
que bebe de fuentes muy antiguas: el populismo de 
izquierdas tamizado del marxismo más rancio. 

P.– ¿Era necesaria la exhumación de Franco? 
R.– Es complicado decidir qué hacer con los cuer-

pos de los dictadores. Me molestó la instrumentali-
zación política que hizo el Gobierno. Creo que con el 
pasado no se debe jugar así porque es un terreno 
muy pantanoso. Pero creo que ha sido positivo que 
lo sacaran. Habiendo estudiado la violencia política 
y las dos represiones, era una barbaridad que sus 
restos estuvieran junto a los de muchos de sus repre-
saliados. Ahora: lo importante es explicar realidades 
complejas a los ciudadanos. Se haga lo que se haga 
con los restos, hay que recordar que fue un dictador 
con muchísima gente detrás, ya fuese por convicción 
o por conveniencia. Y esto hay que entenderlo y ex-
plicarlo. 

P.– ¿Cómo valora la figura de Juan Carlos I? ¿Las 
revelaciones sobre su conducta deben influir en 
nuestra valoración de la Transición o de la Monar-
quía? 

R.– A mí me el debate monarquía o república no 
me quita el sueño; lo que quiero es que mi democra-

cia funcione y me garantice las libertades, el bienes-
tar y la igualdad ante la ley. Dicho esto, esta monar-
quía parlamentaria no tiene nada que envidiar a cual-
quier república democrática. Buena prueba de su sol-
vencia es que el yerno del Rey acabó yendo a la 
cárcel; eso es muy fuerte y no ocurre en cualquier si-
tio. En cuanto a Juan Carlos, hay que reivindicar al 
personaje que hizo muchas cosas por este país, inclu-
yendo su compromiso institucional el 23-F, y separar-
lo del que ha sido manifiestamente irresponsable en 
los últimos años. La democracia se reinventa conti-
nuamente y debemos seguir fortaleciéndola; por 
ejemplo, exigiendo transparencia a todos los respon-
sables públicos, incluido el monarca. Por otra parte, 
el mejor legado que nos ha dejado Juan Carlos es su 
hijo. El poco tiempo que lleva lo está haciendo fran-
camente bien. 

P.– ¿Cómo valora la evolución de la universidad es-
pañola durante las últimas décadas? 

R.– El balance es positivo en términos globales. 
Contra lo que se suele pensar, está menos ideologi-
zada y hay menos clientelismo que en los 80. Y la 
media del profesorado, al menos en las áreas que 
conozco, ha subido mucho. Está mejor formado y 
más internacionalizado. Se hace mucha más inves-
tigación que antes y hay más competencia. Por lo 
que respecta a los historiadores, hay varios núcleos 
que han superado la hegemonía de los hispanistas 
extranjeros. Los hispanistas desempeñaron un pa-
pel importante en los 60 y 70, y desde entonces si-
guen haciendo buenos trabajos. Pero hace tiempo 
que podemos situarnos perfectamente en pie de 
igualdad con ellos.

Fernando del 
Rey, durante la 
entrevista. 

TRANSICIÓN 
«Es lo mejor en los últimos 300 años. Es 
impresionante que un país tan complejo 
como España se pusiera de acuerdo 
para construir una democracia» 

MEMORIA HISTÓRICA 
«Es peligroso pretender crear una 
política oficial sobre el pasado. Eso en 
una democracia es una barbaridad. 
No hay una única lectura del pasado» 

REVISIONISMO 
«Somos revisionistas en el sentido  
de proponer nuevas conclusiones  
en virtud de nuevos conocimientos; 
pero de negacionistas nada» 

GUERRA CIVIL 
«La guerra no era ni necesaria ni 
inevitable. Ni después de la revolución 
de 1934 ni en una situación tan violenta 
como la de la primavera de 1936» 

REPRESIÓN REPUBLICANA 
«La investigación muestra que sí hubo 
una violencia ‘fría’ en zona republicana,  
coordinada y ordenada por 
responsables políticos con nombres» 

JUAN CARLOS I 
«Hay que reivindicar al personaje  
que hizo muchas cosas por este  
país y separarlo del que ha sido 
irresponsable en los últimos años» 

MARTÍN VILLA 
«La jueza utiliza términos como 
‘genocidio’ con frivolidad. Si se abre 
ese melón, habría que pedir cuentas a 
anarquistas, socialistas y comunistas» 

EXHUMACIÓN DE FRANCO 
«Me molestó la instrumentalización 
política que hizo el Gobierno de  
este tema. Pero creo que ha  
sido positivo que lo sacaran» 

ESPAÑA VACÍA 
«No es idílica la calidad de vida actual 
en lo que podemos llamar la ‘España 
saturada’. Se podría regresar a las 
ciudades intermedias o al campo» 

UNIVERSIDAD 
«Contra lo que se suele pensar, está 
menos ideologizada y hay menos 
clientelismo que en los 80. Se hace 
mucha más investigación que antes»
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El trípode 

«In hoc signo 
vinces»

E
l anuncio del Gobierno de avanzar 
con su proyecto de Memoria se-
lectiva de la Historia, para trans-

formarla por mandato legal en «demo-
crática», incluye cuestiones, cual  
«trofeos de guerra» –y nunca mejor di-
cho–, porque parecen querer ganar la 
perdida en 1939.
Se trata de la ilegalizacion de la Fun-

dación Francisco Franco y de la «reasig-
nación» del Valle de los Caídos. Con esto 
último, algunos habrán empezado a vis-
lumbrar los verdaderos motivos de la 
exhumación de Franco, que no se pro-
dujo para evitar dar un sesgo excesiva-
mente político a un monumento que se 
hizo «con la ilusión de no herir a nadie» 
–como manifestó su arquitecto Juan de 
Ávalos y recogió el mismísimo New York 
Times– sino como cobijo de los caídos en 

ambos bandos, bajo los brazos de la gran-
diosa Cruz, en un abrazo inmenso de 
perdón y reconciliación. Por el contra-
rio,  vemos que su sepultura constituía 
un «katejón» –obstáculo– para conseguir 
su plan «resignifi cador».
Grave es la pretensión de desacralizar 

una Basílica pontifi cia que acoge los res-
tos entremezclados de más de 30.000 caí-
dos en nuestra contienda, entre ellos los 
de 68 beatos mártires de la fe. Además, 
dice Calvo que están pensando en volar 
la santa Cruz, que fue ideada por Casto 
Fernández-Shaw, y no por Franco –como 
muchos piensan– y es la más grande del 
mundo. La Cruz, «escándalo para los 
judíos y necedad para los gentiles, pero 
sabiduría de Dios» In hoc signo vinces: 
«Con este signo vencerás».

Jorge Fernández Díaz

«El monumento 
se hizo con la ilusión de no 

herir a nadie»

Impreso por Dept.documentacio Alcaldia . Prohibida su reproducción.
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El Gobierno se venga de 
los alcaldes y elimina el 
fondo de 5.000 millones 
Tramitará la reforma por decreto ley tras ser 
rechazada en el Congreso  POR JUANMA LAMET PÁGINA 6 CÉSAR URRUTIA  MADRID 

El Gobierno también recurre al de-
creto ley para regular el teletrabajo. 
La ministra Yolanda Díaz quiere lle-
var mañana al Consejo de Ministros 
la nueva norma, sin debate parla-
mentario y sin haber recabado el 
apoyo de los empresarios.

El Ejecutivo opta 
por regular el 
teletrabajo sin 
pactar con los 
agentes sociales

�  Lo más seguro es no ponerse en peligro (Francisco de Quevedo) �  

DE
PO

RT
ES

 FERRAN BOIZA  
MARISA CRUZ MADRID  

Militares para asegurar que se cum-
plan las restricciones en Madrid, sa-
nitarios de las Fuerzas Armadas pa-
ra realizar test de antígenos a los 
madrileños, «mecanismos legales» 
que permitan a las autonomías 
adoptar las medidas necesarias pa-
ra luchar contra el Covid-19 con 
«seguridad jurídica» y reforzar la 
supervisión a los viajeros que llegan 
a la capital por Barajas o en AVE.  
Serán, según ha sabido EL MUNDO, 
las peticiones que hoy le traslade 
Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez 
en su reunión en la sede del Gobier-
no madrileño, que se celebra tras 
reclamarla hasta seis veces la presi-
denta de Madrid.

Ayuso pide a 
Sánchez que 
el Ejército 
asegure las 
restricciones  
La presidenta reclamará también que sanitarios 
militares colaboren en realizar test de antígenos 
a un millón de madrileños Z Los dos líderes se 
reunirán hoy en la sede del Gobierno regional 

Monedero e Isa 
Serra lideran las 
protestas contra 
las medidas

PÁGINAS 4 Y 5  / EDITORIAL EN PÁGINA 3

P A P E L

“NO TENGO LA FE 
SUFICIENTE PARA 
AGUANTAR EL MIEDO 
A LA MUERTE’’

Leyenda viva, mito del 
toreo. A sus 80 años  
y 60 de alternativa, el 
irrepetible e imprevisible 
torero gitano de Jerez de 
la Frontera repasa su 
historia. Y habla de sus 
emociones, tribulaciones 
y desengaños. 

POR ANTONIO LUCAS Y ZABALA DE LA SERNA FOTOGRAFÍAS JOSÉ AYMÁ  / PÁGINAS 39 A 42

ÁNGEL NAVARRETE

MEDIDAS CONTRA EL COVID EN MADRID

Diputados de Podemos 
llaman a tomar las calles por 
la limitación de movimientos      
P. R. ROCES / G. MONTERO / PÁGINA 5

El PP ensancha la ruptura con Rajoy por la 
«herencia envenenada» del ‘caso Kitchen’  PÁG. 8

Franco, Franco, Franco C. ÁLVAREZ DE TOLEDO PÁG. 18

RAFAEL 
DE PAULA

DE
PO

RTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESS TOUR DE FRANCIA EL CICLISMO MIRA A  POGACAR  

Matxin, su descubridor, diseñó para el ciclista esloveno un 

plan para ascender a la élite en 2022. Dos años antes, con 

21, gana tres de los cuatro maillots individuales del Tour

PÁGINA 24 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

FÚTBOL  EL CAMPEÓN DEBUTA CON EMPATE 

El Real Madrid muestra sus carencias en ataque y 

empata con la Real Sociedad (0-0) en su primer partido 

de liga. Granada y Betis, líderes con seis puntos
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OTRAS VOCES  i

CARMEN CALVO está contenta. El Partido Socialista 
aguanta en las encuestas. La Kitchen tiene a los medios 
ocupados. Y ella ha recuperado protagonismo después 
de la primera ola pandémica. Y no cualquier protago-
nismo. Precisamente en el asunto en el que más goza, 
el del feminismo falso y las fosas. La semana pasada, 
la vicepresidenta primera del Gobierno presentó su an-
teproyecto de Ley de Memoria Democrática (sic). El 
texto, previamente filtrado a un par de periódicos, su-
pone una vuelta a la España de Franco. El retorno a un 
tiempo sin luces, lastrado por la ignorancia, la intran-
sigencia y la imposición. Una involución. 

El anteproyecto del Gobierno es franquista desde 
su orwelliano enunciado. No hace falta ser una cria-
tura borgiana para saber que la memoria, por defini-
ción, no puede ser democrática. Como tampoco tota-
litaria: ni fascista ni comunista. La memoria no es 
una construcción política, impuesta desde arriba, 
uniformemente roja o azul; es un caleidoscopio for-
mado por recuerdos personales, sesgos inconscien-
tes y referencias sobrevenidas. Sobre la memoria so-
lo puede decirse lo mismo que Popper sobre la iden-
tidad: hay tantas como individuos. 

El anteproyecto del Gobierno es devotamente fran-
quista en su desprecio a los hechos, en su ciego culto 
a una ficción. El franquismo ahormó un relato sobre 
España y lo propagó con fervor. Se contó a sí mismo y 
a los niños sus mentiras, sobre los orígenes de la gue-
rra, claro, pero también sobre la milagrosa génesis y 
gloriosas gestas de la España eterna. El sanchismo ha-
ce lo mismo, ahora con los vencidos. Construye una 
leyenda igualmente pueril y falaz. Nos cuenta y pre-
tende contar en las aulas una novela épica y maniquea 
en la que la Segunda República emerge como la Arca-
dia agredida. Esta frase ridícula sobre la guerra civil: 

«Tuvo como objeto po-
ner fin a la democracia y 
acabar con los demócra-
tas». No fue ese el objeti-
vo de la contienda, desde 
luego. Y demócratas hu-
bo pocos, en un bando y 
en el otro. O esta otra 
afirmación, amarilla bi-

liar, sobre los horrores cometidos por la dictadura: «In-
cluso el secuestro masivo de recién nacidos bajo una 
política de inspiración genética». Las fantasías de Bal-
tasar Garzón, elevadas a categoría de Ley. Y lo que es 
peor, a categoría de Historia. La imposición de una 
versión oficial del pasado es propio de las dictaduras 
y su peor consecuencia es la ignorancia: la anulación 
de la complejidad y de los matices que distinguen a los 
hechos y a los hombres. Para convertir a Companys 
en mártir ocultan su golpe a la República. 

El anteproyecto del Gobierno es franquista, y tópica-
mente goyesco, en su sectarismo; en su rechazo al otro, 
vivo y muerto. Le habla a una sola España. Como si no 
hubiera habido una guerra civil. Como si ningún espa-
ñol hubiera comulgado con Franco hasta su último 
aliento e incluso después: las masas que le vitoreaban 
en Barcelona y San Sebastián; las colas ante su féretro 
en Madrid. Y, sobre todo, como si no hubiera habido es-
pañoles, los más lúcidos, asqueados por ambos bandos. 
Miguel de Unamuno, doliente portavoz de una doble 
decepción. Manuel Chaves Nogales, expatriado por «la 
estupidez y la crueldad». Salvador de Madariaga, autor 
de la feliz expresión «la Tercera España». Dionisio Ri-
druejo, primero falangista, luego resistente y por fin 
vanguardia de la España inteligente y equilibrada de la 
Constitución. Bajo Franco hubo tres Españas. Desde 
1978 hay muchas más: tantas como partidos, tantas co-
mo proyectos de vida en común. 

El anteproyecto del Gobierno es perversamente fran-
quista en su menosprecio al Estado de Derecho. Para 
anular las condenas de la dictadura socava la Ley de 
Amnistía, pieza clave de la reconciliación española. 
Además crea una Fiscalía ad hoc que, al carecer de ca-
pacidad real para depurar responsabilidades penales 
–los delitos ya han prescrito–, tendrá como sórdida mi-
sión la revisión histórica para el señalamiento político. 
Su responsable será algo así como un híbrido entre Do-
lores Delgado y Paul Preston. Y su referencia histórica 
más próxima, el Tribunal de Orden Público franquista: 
también él se ocupaba de juzgar y sancionar los delitos 
políticos. Ahora, con hasta 150.000 euros. 

El anteproyecto del Gobierno es rudamente franquis-
ta en su ataque al núcleo de la democracia: la libertad 
de pensamiento y opinión. Así como Franco prohibió 
todos los partidos ajenos al Movimiento, hay miembros 
de nuestra coalición gobernante que fantasean con ins-
tar a la ilegalización, como mínimo, de Vox. Por el mo-
mento, les basta con decretar la extinción de la Funda-
ción Francisco Franco, que es como arrojar tres tonela-
das de arroz sobre un 
trozo de pollo. Con un 
agravante: la hipocresía. 
Porque si hay una orga-
nización que merecería 
ser ilegalizada por su sis-
temático enaltecimiento 
del totalitarismo y humi-
llación a las víctimas esa 
es Bildu, socio de investi-
dura del Gobierno y ob-
jeto de su obsceno corte-
jo para la aprobación de 
los Presupuestos. 

El anteproyecto del 
Gobierno es imperial-
mente franquista en su 
actitud ante los títulos 
nobiliarios. El texto de-
creta la supresión de los 
títulos concedidos entre 
1948 y 1978, pero el Go-
bierno aclara que salva-
rá a los «pocos intelec-
tuales, académicos o 
científicos» a los que el 
régimen condecoró. Na-
da como el prestigio del 
intelectual. Y nada como 
la arbitrariedad del soberano Sánchez, al que su favori-
to incita ahora a rematar la tarea. «Tenemos que avan-
zar hacia una nueva República», proclamaba el sábado 
Pablo Iglesias, ese fake republicano que promueve el fin 
de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre españo-
les. ¡A por el sucesor de Franco a título de Rey! 

El anteproyecto del Gobierno es muguruzamente 
franquista en su interpretación del espacio público co-
mo extensión de la ideología en vez de escaparate de la 
Historia. Según el Gobierno, es imprescindible «resig-
nificar El Valle de los Caídos como lugar de memoria». 
Para eso tendrían que devolver a Franco a su tumba. 
Porque no había lugar más descriptivo del nacional-ca-
tolicismo y, por tanto, más pedagógico y útil a la memo-
ria que El Valle tal cual estaba, con Franco en su tétrico 
agujero y en lo alto la gigantesca cruz. En cuanto al 

cambio de nombre del Panteón de Hombres Ilustres, 
que pasará a llamarse Panteón de España, hay que en-
tenderlo como un guiño a Zapatero y otros próceres pa-
trios con veleidades de reconocimiento postrero. No les 
preocupa tanto el hombres como el ilustres. 

EL ANTEPROYECTO del Gobierno es fálicamente 
franquista en su concepción de la mujer. Si el franquis-
mo encorsetó a las mujeres en el colectivo beatas y de 
derechas, el sanchismo las encorseta en el colectivo víc-
timas y de izquierdas. El texto incluso llega a invocar 
una «memoria de las mujeres». Como si todas las espa-
ñolas hubieran sido pasionarias. Como si todas las de 
derechas hubieran sido tontitas reprimidas sin criterio 
o crueldad propia. Como si muchas no hubieran sobre-
vivido extramuros de ambos bandos. En pocos textos 
resulta tan evidente, y tan patético, el intento del falso 
feminismo oficial por politizar el machismo. Solo les fal-
ta resucitar el «una, grande y libre». 

Por último, el anteproyecto del Gobierno es voca-
cionalmente franquista en su propósito de perpetuar 
al caudillito, ahora socialista, en el poder. El texto re-
fuerza aún más si cabe la identificación entre anti-
franquismo y democracia. Una identificación falaz 
que explica la insólita superioridad moral que osten-
tan en España fuerzas reaccionarias como los nacio-
nalistas y radicales como Podemos. Claro que hubo 
antifranquistas demócratas, la inmensa mayoría, pe-
ro también los hubo anti-demócratas: ETA, por su-
puesto. Y también el FRAP. Sin embargo, en el lista-
do de víctimas que el Estado habrá de reconocer, el 
anteproyecto incluye la siguiente categoría: «Las 
personas que participaron en la guerrilla antifran-
quista». Solo los ingenuos pensarán que se refiere 
exclusivamente a los maquis. Ahí anidan también 
fraperos y etarras. Podemos, heredero ideológico e 
incluso biográfico del FRAP, y Bildu, intérprete im-
penitente de ETA, son los verdaderos beneficiarios 
de esta ley. Y, por extensión, el hombre que los ne-

cesita para seguir en el poder. Ahora se entiende el 
pésame de Sánchez por el suicidio de Igor González. 
No lamentaba la muerte de un terrorista, sino la de 
un guerrillero antifranquista. 

El anteproyecto del Gobierno tendrá que superar 
ahora el escrutinio de los órganos consultivos. La úl-
tima palabra la tendremos los diputados. Yo propon-
go que el Partido Popular pronuncie un hondo, ro-
tundo, luminoso y definitivo No. Ahora y siempre: 
cualquier iniciativa de la izquierda asociada a su ob-
sesión por liquidar la paz civil –que es, sobre todo, el 
respeto a la verdad y al otro– deberá obtener por nor-
ma el rechazo del PP. La razón es simple: no quere-
mos volver a la España de Franco. 

 
Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Barcelona. 

Toda iniciativa de la izquierda 
asociada a su obsesión por 
liquidar la paz civil deberá 
obtener el rechazo del PP

LPO

El anteproyecto de 
la Ley de Memoria Democrática supone, 
según la autora, una involución histórica, 
un retorno al tiempo sin luces del 
franquismo, lastrado por la ignorancia, la 
intransigencia y la imposición arbitraria. 

POLÍTICATRIBUNA i

Franco, 
Franco, 
Franco  
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO
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ESPAÑA

A 
la luz de la Ley de Memoria De-

mocrática, podemos preguntar-

nos: ¿cómo hubiera sido en nues-

tro país el juicio de Lluís 

Companys si se hubiera realizado hoy? La 

respuesta más evidente y obvia es que no 

demasiado diferente del juicio que presen-

ciamos hace poco por el 1-O. A los indepen-

dentistas y a los miembros de ERC les mo-

lesta mucho que se recuerde, pero el hecho 

inevitable es que, desde el punto de vista 

objetivo y técnico, Companys recurrió al 

golpismo. Si observamos las transcripciones 

de las declaraciones que hizo Companys a 

la población por Radio Barcelona, especial-

mente la del sábado 6 de octubre de 1934 a 

las ocho de la tarde, se puede comprobar que 

proclamó un estado dentro de la supuesta 

República Federal Española, ofreció asilo al 

gobierno provisional que se formara y, ade-

más, anunció que rompía relaciones con el 

gobierno central situado en Madrid. De Ra-

dio Barcelona se decía entonces que era la 

emisora «informada» por la Generalitat; es 

decir, la TV3 de su época. La gran parte de 

los periodistas y analistas de la época que 

escucharon esos discursos, incluidos mu-

chos de los afi nes al catalanismo, se llevaron 

las manos a la cabeza. Juzgaron que las pa-

labras de Companys equivalían, ni más ni 

menos, que a una declaración de guerra. 

Todo un poema. Companys hacía que la Ge-

neralitat forzara al gobierno central a la 

violencia, cosa que jamás el gobierno central 

hubiera tenido la desgraciada ocurrencia de 

hacer de igual manera con ella. Así lo escri-

bió aquellos días el periodista catalanista 

Gaziel en La Vanguardia.

Por tanto, en un juicio actual de Com-

panys lo que sí hubiera cambiado mucho 

con respecto al 1-O es la califi cación del 

delito. Ni todas las Dolores Delgado del 

mundo con su infl uencia hubieran conse-

guido que se rebajara la califi cación de la 

pena, porque no cabrían ambigüedades. 

Cuando hablamos de golpismo y de Golpe 

de Estado, la defi nición más aceptada sigue 

siendo la de Kelsen que lo defi ne como la 

sustitución de un orden jurídico por otro a 

través de métodos ilegales. Eso es un crite-

rio técnico y objetivo. Con lo cual, dejando 

aparte esa discutible califi cación de la fi s-

calía, un juicio actual por los actos de Com-

panys no hubiera diferido en nada dema-

siado signifi cativo de los procedimientos y 

actuaciones que se dieron en el juicio del 

«procés». Sí hubiera diferido mucho, en 

cambio, tanto del juicio que lo condenó en 

junio de 1935 a treinta años de prisión e 

inhabilitación absoluta como también hu-

biera estado a años luz, abismalmente, del 

consejo de Guerra que lo sentenció el 14 de 

octubre de 1940 a morir fusilado después de 

la Guerra Civil. En 1935, el Tribunal de Ga-

rantías Constitucionales fue riguroso con 

LA OPINIÓN

Golpe a golpe, verso a verso

«Ni todas las Dolores Delgado 
hubieran conseguido rebajar 

la califi cación de la pena» 

«Se negó a huir, a pesar de que 
su consejero de Gobernación 
lo hizo por las alcantarillas»

EFE

El que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys

él, pero en absoluto injusto. Companys ha-

bía vulnerado la Constitución de aquel mo-

mento, pero además había incitado irres-

ponsablemente a las armas de tal manera 

que se provocaron enfrentamientos a tiros 

en las calles entre policías regionales y mi-

litares. Se dijo que había sido su consejero 

Badia el que le había desbordado, armando 

en la calle a comandos paramilitares inde-

pendentistas (los somatenes) sin su consen-

timiento. Pero el propio Companys selló su 

destino al no oponerse a esa locura sino, 

todo lo contrario, respaldándola con su dis-

curso y provocando que ya no tuviera re-

medio. Hizo suyos los terribles aconteci-

mientos, quizá para no sentirse perdiendo 

autoridad, y desde ese momento se convir-

tió moralmente en responsable de los de-

rramamientos de sangre que se dieron a 

continuación.

Consciente de ello, se negó a huir al estilo 

Puigdemont, a pesar de que su consejero de 

Gobernación, Dencàs, un fi lofascista que 

también había tenido que ver con los para-

militares, lo hizo por las alcantarillas y le 

propuso que le acompañara. Cuenta la le-

yenda que Dencàs quedó tan cubierto de 

heces que tuvo que pedir un cambio de tra-

je para proseguir la escapada. Companys 

quiso ahorrarse el cubrimiento de heces, 

esta vez morales, y se quedó. Sabía que, en 

las siguientes elecciones, en cuanto ganara 

la izquierda, sería indultado.

Hoy en día, en una sociedad menos ten-

sada a lo drástico, la severidad hubiera sido 

probablemente menor y tampoco ningún 

gobierno se hubiera podido permitir arries-

garse electoralmente a indultar. Hubiéra-

mos visto los voceros de siempre que ma-

drugan para colocarse en la entrada del 

juzgado, pero poco más. Sí que se habría 

evitado, sobre todo, la barbaridad de lo irre-

versible que vino luego. Ni Tejero, ni Jun-

queras o Turull han visto peligrar en nin-

gún momento sus vidas. La pena de 

muerte fue ya desterrada de nuestro país. 

Ningún delito merece castigos irreversi-

bles; ese es el punto básico para atacar esa 

pasmosa superstición de que hay unos gol-

pismos buenos y otros malos. Así se ha con-

seguido la asignatura pendiente de la His-

toria española de los últimos tres siglos: 

afi anzar sólidamente en España un régi-

men liberal y democrático.

Sabino Méndez
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EL CONFLICTE CATALÀ

JxCat iERCpacten
el trànsit de la inhabilitació
deTorra fins a les eleccions
L’objectiu de Junts és que els republicans no aprofitin per reforçar

la figura de Pere Aragonès com a president en funcions
POLÍTICA / P. 14

Sánchez
assumeix el
desgast per la
seva estratègia
sobre
Catalunya
Al PSOE consideren que el des-
gast dels indults o la reforma
penal es compensarà si hi ha
pressupostos. POLÍTICA / P. 11

BARÇA

Suárez se’n va
orgullós i
emocionat
ESPORTS / P. 37

CAMPANYADETARDOR

El cinema suma
un 70% de caiguda

d’ingressos
CULTURA / P. 28 I 29

ANA JIMÉNEZ

LAMERCÈ RESISTEIX A LA PANDÈMIA

Barcelona celebra la seva festamajor de la
Mercè més limitada de la història recent.
Malgrat les restriccions imposades per la

pandèmia de la Covid-19, s’han organitzat
actes de petit format, amb les entrades re-
servades amb temps i descentralitzats als

barris, com l’espectacle de la imatge, que
es va representar ahir al campde futbol de
Ciutat Meridiana. VIURE / P. 1 A 3

WWW.LAVANGUARDIA.CAT · 1,50 EUROSDIVENDRES, 25 DE SETEMBRE DEL 2020. NÚMERO 49.945

Fundada el 1881 per Don Carlos i Don Bartolomé Godó

.cat

18.171 perdonats
en democràcia
POLÍTICA / P. 13

LaUEdemanamesures rotundes
contra la segonaonadadeCovid
Brussel·les alerta que és l’“últimaoportunitat” per evitar un altremarç

Europavapelcamídepatirunasi-
tuaciósemblantaladelmarçperla
pandèmiadeCovid-19sinoespre-
nen mesures taxatives, va alertar
ahir laUE. INTERNACIONAL / P. 3

LA INVESTIGACIÓ

Un 15%dels casos greus
són per errors immunitaris

SOCIETAT / P. 23

CATALUNYA

Pugen el risc de rebrot i
l’índex de transmissió

SOCIETAT / P. 25

LADIOSA
FORTUNA

#YoVoyAlCine

MÁS DE
1.000.000
DE ESPECTADORES EN ITALIA

HOY

ESTRENO

EN CINES

DEL DIRECTOR DE

“HAMAM:EL BAÑOTURCO”
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Des de la mort de Francisco Franco, el 1975, els governs d’Espanya han concedit 18.171 perdons

Els indults de la democràcia

JOAQUÍN LUNA
Barcelona

Hildebrando de Je-
sús Noreña Puerta
es va convertir, di-
marts, en l’últim
indultat a l’Espa-

nya democràtica (condemnat a
tres anys de pena el 2015 per “un
delicte contra la salut pública”, so-
vint tràficdedrogues).
Els primers indultats del post-

franquisme eren heterogenis:
Marcelino Camacho, el líder de
CC.OO., o Joan Vilà Reyes, expre-
sident del RCDEspanyol i empre-
saricaigutendesgràciapelcasMa-
tesa, dos dels 12.000 presos indul-
tats el 25 novembre del 1975 per
JoanCarles I quan va començar el
seuregnata tallde“convocatòriaa
laconcòrdianacional”.
Des d’aquell “indult general”

–una figura derogada ja el 1978–
18.171 ciutadans han rebut a Espa-
nya la mesura de gràcia per ex-
cel·lència, regulada per una llei
del 1870. La xifra és una estimació
periodística, ja que el Ministeri
de Justícia, contactat ahir per
aquest diari, va dir que no disposa
de laxifra.
Des de l’indult atorgat per Ponç

Pilat a Barrabàs o el del president
Gerald Ford al seu antecessor, Ri-
chardNixon, el 1974, que li va cos-
tarl’elecció,aquestamesurad’apa-
rença discreta donamés disgustos
quealegriesaqui laconcedeix.
“Espanya ha estat sempre gene-

rosaenaquestagràcia, enpartper-
què el sistema judicial imposa pe-
nes elevades, i per regular fins i tot
la població penitenciària es recor-
real’indultambfreqüència.Deve-
gades,elsmateixos jutges imposen
sentències sobre delictes comesos
anysenrere, iensóntanconscients
queaconsellenmesuresdegràcia”,

assenyala l’advocatGonzaloQuin-
tero,exmembredelConselldelPo-
der Judicial. Un cas típic és el de
furts de pa sucat amboli els autors
delsqualsportenunavidanormal i
són obligats a ingressar a la presó
anysmés tard.
Des del 1975, l’indult a Espanya

ha estat “encarrilat” per delimitar
els supòsits imarcaruns límits,pe-
ròhi hauna cosaque esmanté, go-
verniquigoverni:l’indultésconce-
dit sense obligació de donar expli-
cacions, tal com reflecteixen les
escarides notificacions del BOE,
amb l’habitual afegitó d’“amb la
condició que no torni a cometre
delicte dolós en el termini d’x
anys”. Altres juristes s’hi oposen
perquè consideren l’indult “un re-
sidu de l’absolutisme, incompati-
ble amb la democràcia”, segons va
dir elmagistrat emèrit del Suprem
JoséAntonioMartínPallína20mi-
nutos.es.
Barrabàs, el capitàDreyfus –ofi-

cial francès condemnatper antise-
mitismeiindultatdesprésd’uncal-
vari processal i quatreanysdepre-
só– o Richard Nixon, la gràcia de
l’indult generaa tot elmóncontro-

vèrsia per la seva discrecionalitat.
“Es tracta d’unamesura que per la
sevapròpianaturalesanoésobjec-
tiva”, assenyalaGonzaloQuintero.
El govern del Front Popular va

indultar Lluís Companys, i el ge-
neral Franco va arribar a concedir
onze indults generals i desenes de
milers d’individuals, sovint per
destacar els valors cristians del rè-

gimambmotiuscoml’exaltacióde
Pau VI el 1963 o els anys compos-
tel·lans.
L’indultvapermetrealsgoverns

de la UCD consolidar la transició
ambmà esquerra. Abans, entre els
indultats del 25 de novembre del
1975 hi havia 700 presos polítics.
Ambels anys, l’indult va ser també
una via de negociació amb etarres

disposats a abandonar les armes,
l’aixeta per a casos “populars”
–Teresa Moreno, Tani, condem-
nadaa14anysperhaverassassinat
el seumarit i indultada el 2000– o
l’eina perfecta per al corporativis-
medelspartits: avui indultoper tu,
demà indultespermi...
L’apoteosi de l’indult, una vega-

daconsolidadalatransició,vatenir
lloc el desembredel 2000, quanen
unsoldiaelBOEvaarribarapubli-
car 1.442 casos, quan era ministre
de Justícia Ángel Acebes. “Des
que vaig deixar la política el 2008
vaig decidir no fer declaracions,
és un blindatge”, diu de broma. Al
seu dia, el Govern central va atri-
buir el número al jubileu, als 25
anys de regnat de JoanCarles I i al
canvidemil·lenni.Vaserl’anyamb
més indults del segle XXI a Espa-
nya: 1.744.
L’indult del segle bé que podria

haver estat el concedit pel presi-
dentRodríguezZapateroenelses-
peternecs del seu mandat, el 2011,
al conseller delegat del Santander,
Alfredo Sáenz. “Es va entendre
que era raonable i punt”, va asse-
nyalar el president del Govern. El
cert és que, des de l’any 2013 (ja
amb el PP en el poder), amb 204
gràcies, cap govern no ha arribat
als tres dígits: els indults “irrita-
ven” l’opiniópública.
I després... les confraries. Divuit

ciutats tenen confraries amb prer-
rogatives –algunes del regnat de
Carles III– per demanar cada Set-
manaSantal’indultaunpres,depa
sucat amb oli i penedit. Entre d’al-
tres, la confraria de Jesús el Rico
de Málaga, a qui el 2017 van fer
enrabiar perquè no es va indultar
el pres presentat, la primera nega-
tiva que es registrava en 160 anys.
“Som una confraria que de ric
només en té el cognom”, sol dir el
germàmajor.

EFE

L’expresident del RCDEspanyol Joan Vilà Reyes, rebut a Barcelona el desembre del 1975, després del primer indult general post-Franco

El conflicte català

Des de l’any 2013,
amb 204 gràcies, cap
govern no ha arribat
als tres dígits: els
indults “irritaven”

Doblet de JesúsGil (1971 i 1994)
GregorioJesúsGilyGilva

presidir l’AtlèticdeMadrid
17 temporadesenquèvafitxar
166 jugadors.Nopregunteu
sobreels seuscontractes.Ha
estat l’únic indultatperFran-
co(1971) iungoverndemocrà-
tic (PSOE, 1994).Promotor
immobiliarimoltde l’època,
vaaccelerarunesobresal
complexLosÁngelesdeSan
RafaelperaunàpatdeSparel
15de junydel 1969.Sis-cents

comensals.El sostreesva
esfondrar:58morts.Cincanys
perhomicidi involuntari,
indultatel23desetembredel
1971.Novacondemnael 1992
perunaestafael 1984.Gràcia
el 1994. “Perunapenatan
petita [dosmesosd’arrest
major]noteniasentit impe-
dir-liparticiparenelprocés
electoral [alcaldiadeMarbe-
lla]”, vadirelministrede
Justícia,JuanAlbertoBelloch.

Els colpistes del 23-F. El ti-
nent general JaimeMilans
del Bosch va complir nou
anys i 127 dies de presó
sense capmesura de gràcia.
El coronel Antonio Tejero
va estar pres entre el 1983 i
el 1996, i no va ser indultat,
si bé la proposta va obtenir
l’aval del Tribunal Suprem.
El general de divisió Alfonso
Armada va ser indultat el
1988 pel govern de Felipe
González.

El càntabre Hormaechea.
Condemnat a sis anys per
malversació de cabals pú-
blics el 1995 i el 2011 (repeti-
ció del judici). Tot i que
encapçalava la llista d’Alian-
ça Popular, el president
autonòmic va ser indultat en
totes dues ocasions per
governs socialistes (Felipe
González i José Luis Rodrí-
guez Zapatero).

Mossos d’Esquadra. Quatre
agents van ser indultats el
2009 –en dues ocasions, a fi
d’evitar l’ingrés a la presó–
després de ser condemnats
per un delicte de tortures a
un detingut romanès. Nota-
ble malestar judicial.

Conductors suïcides. Indults
polèmics i avui infreqüents.
Un conductor valencià con-
demnat a 13 anys de presó
per homicidi després de
col·lidir en sentit contrari
amb un vehicle a l’AP-7 va
ser indultat el 2013, deu
anys després dels fets. I
l’indult l’octubre del 2011
d’un conductor kamikaze
que va causar la mort a una
persona el 1997 després de
conduir 40 quilòmetres en
sentit contrari a Valladolid.

Futbolista i abusos sexuals. El
jugador basc Paul Abasolo
va ser indultat el desembre
del 2011. Acumulava tres
penes d’un any de presó per
abusos sexuals el 2006 i el
2007. Al final de la seva
carrera, va fitxar pel Portu-
galete, el 2016, i EH Bildu va
reclamar la seva sortida del
club, que es va negar per
“discriminatòria”.

Filesa. Tres dels condemnats
pel cas de corrupció socia-
lista, amb penes d’entre 11 i
10 anys, van ser indultats
parcialment per la gràcia
concedida, entre més demil,
pel Partit Popular el desem-
bre del 2000.

Cas Treball. El març del 2002
el govern de Rajoy va indul-
tar l’exsecretari de Treball,
JosepMaria Servitje,
d’UDC, i un empresari afí,
condemnats per desviació
de fons públics.

Gràcies
controvertides
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El canvi de nom de l’estadi Ramón de Carranza, delator franquista durant la guerra, es converteix en un despropòsit

El gol en pròpia porteria deKichi
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

José María González
Santos,Kichi, alcalde de
Cadis, és un gran aficio-
nat al futbol, però en
aquesta ocasió sembla

que s’ha marcat un gol en pròpia
porteria. El regidor gadità, que
s’ha agafat 12 setmanes de baixa
per la seva recent paternitat, l’ha
fetagrossaamblasevapropostade
canviarelnomal’estadiRamónde
Carranza,depropietatmunicipal.
KichivoleliminarelnomdeRa-

móndeCarranzadel’estadienvir-
tut de la llei andalusa deMemòria
Històrica.Carranzavaserundela-
tor franquista, alcalde de la ciutat
uns mesos, les denúncies del qual
van portar a la presó o a la mort
molts gaditans entre el 1936 i el
1939. Elogiat “per la seva brillan-
tíssima tasca” a la rereguarda pel
generalQueipodeLlanoen les se-

ves xerrades des de Radio Sevilla,
el seu nom ja va ser esborrat de la
llista de carrers gaditana, però es
mantéa l’estadi.
Durant mesos la ciutadania ha

pogutproposarelnounom,peròla
situació s’ha girat contraKichi pel
descontrol generalitzat, el nyap,
en definitiva. El resultat és que
l’opció més proposada ha estat la
de l’associaciódeveïnsManuelde
Falla-La Laguna: rebatejar el re-
cinte com a Estadi Carranza a se-
ques, una fórmula que “desperso-
nalitza” l’actual denominació ofi-
cial, afirmen. Però pel regidor de
Memòria Democràtica de l’Ajun-
tament de Cadis, Martín Vila, “és
comsiaAlemanyahihaguésunes-
tadi que es diguésAdolfHitler i es
volguésmantenir comaHitler”.
La segona opciómés proposada

és mantenir el nom actual. Fran-
cisco Franco i Santiago Abascal
han estat les següents denomina-
cions preferides en un procés que
ha tingut el rebuig de la federació
depenyescadistes.
Les propostes han creat perple-

xitat al Consistori. O bé la ultra-

dreta gaditana ha actuat en bloc, o
bé els cadistes s’ho han pres amb
broma. Més plausible sembla
aquesta segona opció, ja que l’afi-
ció groga, almenys la part més ra-
dical, s’ha situat històricament al
blocde l’esquerrapolítica.

tatsmés representativesde laMe-
mòriaHistòrica, que es van abste-
nir en una votació que l’Ajunta-
ment va guanyar per nou vots a
favor i tresencontra.
De les tres-centes propostes re-

budes, vuit han quedat finalistes
per donar nom a l’estadi gadità:
Tacita de Plata, Bahía de Cádiz,
Nuevo Mirandilla, Gadir, Ciudad
deCádiz,Gades,De laLaguna iLa
Pepa, enhomenatge a laConstitu-
ciódel 1812.
Encara nohi ha data per a la vo-

tació definitiva, però tant se val,
atès que lamajoria dels cadistes ja
han decidit que continuaran di-
ent-li a l’estadi Carranza (sense el
Ramón).
El canvidenomde l’estadinoés

l’única pedra al camí de Kichi els
últims dies. Els col·lectius sanita-
ris de la ciutat rebutgenque l’anti-
ga avinguda Juan Carlos I hagi
passat aanomenar-seavingudade
la Salud Pública i reclamen en el

seu lloceld’avingudade lesProfe-
sionesSanitarias.
Els col·legis professionals sani-

taris de Cadis signants estimen
que l’homenatge hauria “de ser
destinat a reconèixer tots els pro-
fessionals de la sanitat amb inde-
pendènciade l’àmbit, públic opri-
vatenquèexerceixenlasevatasca,
demaneraquepugui fer-seexten-
siuivisibleaquestcaràctercol·lec-
tiu de l’esforç dels nostres sanita-
ris per la seva salut, tenint en
compteque la totalitat de l’estruc-
tura sanitària va ser íntegrament
mobilitzada, amb les exigències i
sacrificis derivatsd’aquestamobi-
lització”. “No va d’això, la cosa”,
elsharespost l’alcaldeenunescrit
publicat a les xarxes socials. Se-
gons Kichi, la iniciativa aprovada
enple el 28d’agost gràcies a l’abs-
tenció del PSOE és un homenatge
al conjunt de la societat. “L’home-
natge permanent que rendeix la
nova nomenclatura no és només a
les i els professionals de la sanitat
pública, que també i de manera
molt especial, sinó al conjunt del
sistema”, afirma.c

AFP7 / EP

Imatge de l’estadi Ramón de Carranza de Cadis el cap de setmana passat

ElGovern central es
proposa reunir els arxius
de tots els expresidents
JUAN CARLOS MERINO
Madrid

Des de la recuperació de la de-
mocràcia aEspanya, tots els pre-
sidents del Govern central s’han
emportat els seus arxius quan
han abandonat el palau de la
Moncloa. Des d’Adolfo Suárez,
el febrer del 1981, fins a, de mo-

ment, Mariano Rajoy, el juny
del 2018. Malgrat que hi ha un
antic debat en aquest sentit, els
arxius dels presidents del Go-
vern central no estan sotmesos a
cap regulació i pertanyen als
seus titulars.
El Govern de Pedro Sánchez,

en el marc de la llei de Memòria
Democràtica, amb un avantpro-

jecte que va aprovar dimarts el
Consell de Ministres, vol ara re-
unir tots aquests arxius dels ex-
presidents per preservar-los i,
alhora, poder-los fer accessibles.
“Tenim previst crear un espai,

una fundació pública, on el nos-
tre país sigui capaç de protegir
l’arxiu de les presidències del
Govern en plena democràcia”,
va anunciar ahir la vicepresi-
denta primera, Carmen Calvo,
en un acte del PSOE celebrat a
Ferraz per explicar alguns dels
detalls d’aquest avantprojecte
de llei.
“Ens preocupa que en el futur

també siguem el gran país que
som preservant la nostramemò-
ria democràtica. Protegirem

aquests arxius dels que fins ara
han estat presidents del Govern
d’Espanya. Alguns ja no són en-
tre nosaltres, d’altres sí. I serem
capaços de traslladar aquest es-
forç a totes les generacions futu-
res perquè lamemòria democrà-
tica és la memòria que dignifica
un país com el nostre”, va argu-
mentar Calvo.
Elmodel que sempre se sol es-

grimir, quan es reobre aquest
debat a Espanya, és el de les bi-
bliotequespresidencials delsEs-
tats Units, una extensa xarxa
d’edificis disseminats per tot el
país que acullen els arxius dels
presidents. Però la pretensió del
Govern central no serà fàcil
d’aconseguir. A Espanya els ar-

xius d’Adolfo Suárez i Leopoldo
Calvo Sotelo els custodien les
seves respectives famílies i he-
reus, mentre que els de Felipe
González estan dipositats a la
seva fundació homònima, i els
de José María Aznar, a la FAES.
José Luis Rodríguez Zapatero i
Mariano Rajoy conserven els
seus propis arxius particulars.
González va ser el primer ex-

president que va començar a po-
sar a disposició de la ciutadania
els seus arxius, correspondència
i documents personals, a través
de la seva fundació. Una ingent
quantitat de material, ja que
comprèn els documents de 14
anys comapresident del Govern
i de 18 com a líder del PSOE.c

Anomenar avinguda
de la Salud Pública
l’antiga Juan Carlos I
també ha comportat
problemes a l’alcalde

Així doncs, Kichi ha hagut de
solucionar l’assumpte amb una
cacicada. Un cop finalitzat el
períodedepropostes,ambelpartit
ja començat, ha entollat el terreny
de joc i ha decidit vetar totes les
que tinguessin noms propis “per-

què envelleixen molt malament”.
Aquest escenari vacentrarbona

partdelareuniódelacomissióque
l’Ajuntamentvadestinaraavaluar
elcanvidenom.Icuriosament,del
vetofinalal’opcióEstadiCarranza
se’n van desmarcar les dues enti-

Un carnavaler contra Santiago Abascal
]Com a cirereta de la polè-
mica entorn del canvi de nom
de l’estadi, Santiago Abascal,
president de Vox, ha enviat
unmissatge a Kichi. A Twit-
ter el líder ultradretà va co-
mentar: “A Cadis no li trau-
ran ni la memòria... ni la bro-
ma. Kichi, no volies caldo?
Doncs dues tasses”. Unmis-
satge a què ha contestat José
Antonio Vera Luque, un dels
més coneguts i premiats au-
tors de lletres del Carnaval.
Vera Luque, que es defineix
en aquesta xarxa social com a
“Fullero. Crápula. Caletero.

Del Cadi. Callejero. Sabinero.
Chirigotero. Tortillero. Fri-
kimundialero y yoquejé má”,
escriu un fil dedicat a Abascal
en què, entre altres coses,
assenyala: “El que no li poden
prendre a Cadis són regidors
de Vox, perquè no n’hi ha
cap. Als gaditans no ens trau-
ran la memòria. Per això
recordem quan vosaltres,
franquistes (perquè tu ets
franquista), vau prohibir el
nostre carnaval”. “Així que
no t’engresquis. Que a Cadis
t’hagi proposat tanta gent
per anomenar l’estadi és ni

més ni menys perquè ens
estem rient de tu (no perdem
mai la broma). Si Carranza és
el caldo, les dues tasses, se-
gons tu, són una: Franco i tu
mateix”. Per acabar Vera
Luque envia un consell a
Abascal: “Et recomano que, si
no vols fer el chufla, deixis
Cadis tranquil, picha. Aquí
tenim jamolts trets disparats
(tres mil anys demestissatge)
i arribat el moment ens fo-
tem de tu, del teu partit fran-
quista i antidemocràtic, de
Carranza, de Franco i del que
calgui”.

Francisco Franco
i Santiago Abascal,
entre els noms
preferits en una
votació surrealista
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Vuelta del Ejército a la calle

ALBERTO R. ROLDÁN

 Las autonomías piden al Gobierno que refuerce la 
seguridad para las restricciones a la movilidad

Sánchez descarta un nuevo confi namiento y asegura: 
«Iré a Sol con voluntad de ayudar y no juzgar»  ESPAÑA 8
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DOMINGO

Hoy  con 
LA RAZÓN,
la revista 
«Diez 
minutos»

«El PP tiene que 
hacer autocrítica 
pero tenemos 
que sentirnos 
orgullosos de las 
cosas buenas»
ESPAÑA 12

LA ENTREVISTA
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO  
PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN

YO CREO P. 48

Moncloa sacará 
del Valle de los 
Caídos a los 
benedictinos 
pero no 
demolerá la cruz 

SUCESOS P. 16

El drama 
callado 
del 
suicidio 
de los 
Guardias 
Civiles

Crimen de Naiara: 
«Tenían una escala de 
tortura, solo aguantó 
hasta el 6» P. 20
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De Woody Allen a David Hume: contra 
la intolerancia y las nuevas censuras

GENTE P. 72

Así es el confi namiento 
de la Princesa Leonor

SALUD P. 14 

Cobayas humanas: ¿se 
dejaría inocular el 
coronavirus por conseguir 
una vacuna?

«Europa está detrás de 
España, pero ahora 
hay que aplicar una 
política correcta» 

LUIS DE GUINDOS / VICEPRESIDENTE DEL BCE
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La Asociación para la 
Defensa del Valle acudirá 
a la justicia internacional 
para defender a familias 
de enterrados allí

«Se lo han ganado a pulso», 
justifi can desde Moncloa, que no 

tocará la cruz y respetará la 
basílica católica al desarrollar la 

Ley de Memoria Democrática 

El inevitable 
éxodo de los 
benedictinos 
del Valle de 
los Caídos

Huérfano de los restos de Fran-
cisco Franco, el Valle de los Caí-
dos afronta casi un año después 
de la exhumación un futuro muy 
distinto. El anteproyecto de Ley 
de Memoria Democrática apro-
bado por el Consejo de Ministros 
prevé que parte del complejo, 
donde descansan 30.000 víctimas 
de la Guerra Civil de los dos ban-
dos, se convierta en un cemen-
terio civil.   

El Gobierno, según ha podido 
confi rmar LA RAZÓN, no va a 
hacer nada con la inmensa cruz, 
cuyo derribo planteó Unidos Po-
demos hace dos años, petición 
que amplió esta primavera a 
todo el recinto el Grupo de Iz-
quierda Confederal –que inte-
gran las formaciones de Ada 
Colau e Íñigo Errejón–. De he-
cho, la intención del secretario 
de Estado, Fernando Martínez 
López, es precisamente que siga 
en pie para utilizarla como ele-
mento pedagógico visible sobre 
lo que supuso el nacionalcatoli-
cismo, dentro del gran centro de 
interpretación de la Guerra Civil 
y la Dictadura que quieren le-
vantar en el recinto. 

Quien sí está sentenciada es la 
comunidad benedictina, abocada 
a una próxima salida, al fulminar 
la fundación que gestiona el Va-
lle, propiedad del Estado. La vi-
cepresidenta primera Carmen 
Calvo ha asegurado que la orden 
religiosa «se extinguirá automá-
ticamente» porque, según sus 
palabras, «ya no tiene ningún 
sentido en relación al nuevo ob-
jetivo del Valle de los Caídos en 
términos de Memoria Democrá-
tica». En los pasillos de Moncloa 
se ha llegado a afi rmar incluso 
que «se lo han ganado a pulso 
después de su resistencia a la ex-
humación de Franco». 

Los monjes se muestran supe-
rados, aunque ya han vivido 
tiempos convulsos. Llegaron a 
Cuelgamuros el 17 de julio de 
1958 con la misión de rezar por 
todos los caídos en la contienda 
civil. No se sabe exactamente 
cuántos viven en el Valle de los 
Caídos, pero la cifra podría ron-
dar la veintena. La existencia allí 
de una comunidad de benedicti-
nos se reguló en función de un 
Decreto-Ley, con fecha de 23 de 
agosto de 1957 por el que se esta-
blecía la Fundación de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos. En 
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MEMORIA HISTÓRICA templo. Es más, confían en enta-
blar un diálogo con los obispos 
para llegar a un acuerdo. Entre 
las posibles vías, se encuentra la 
posibilidad de que, con los bene-
dictinos fuera, el Arzobispado de 
Madrid se haga cargo de la ges-
tión del culto o se pida a otra ins-
titución eclesial que se ocupe del 
Valle.  Desde la abadía, creen que 
ese gesto sería un engaño y los 
fi eles no se lo perdonarían al car-
denal arzobispo Carlos Osoro, 
que se sumaría a la desafección 
sobrevenida en muchos católicos 
tras el silencio de la Iglesia con la 
salida de Franco. 

El Gobierno podría entonces 
centrarse en exhumar a vícti-
mas enterradas contra su volun-
tad en Cuelgamuros y trabajar 
en la resignifi cación del monu-
mento. Calvo ha adelantado que 
ello implicará «mover algunos 
elementos» y refl exionar «sobre 
cómo puede ser el espacio que 
vaya a quedar». 

Entre los planes de futuro está 
la reubicación de los restos de 
José Antonio Primo de Rivera. 
El fundador de la Falange sí fue 
un caído en la contienda, por lo 
que tiene derecho a permanecer 
en el Valle, pero no en lugar tan 
destacado de la basílica, según 
el Ejecutivo. La alternativa es 
que sea reinhumado en una ca-
pilla lateral o en otra zona no tan 
«preeminente». 

Respecto a lo que pueda pasar 
en Cuelgamuros, la Asociación 
para la Defensa del Valle de los 
Caídos (ADVC), muestra su pre-
ocupación ante el anuncio de 
«resignifi cación» del recinto, por 
lo que examinará «la argumenta-
ción en la que el Gobierno inten-
te sustentar jurídicamente» su 
actuación y, «por supuesto nos 
opondremos en los tribunales a 
lo que esta asociación considere 
improcedente o contrario a la 
ley», según un comunicado. 

Considera la ADVC que la apro-
bación del anteproyecto de Ley 
de Memoria Democrática supone 
«una discriminación y persecu-
ción por motivos de opinión e 
ideológicos insoportable para la 
ciudadanía y contraria a los artí-
culos 14 y 16 de la Constitución, a 
los artículos 1, 7 y 18 de la Decla-
ración Universal de Derechos 
Humanos y al artículo 21 de la 
Carta de Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea». 

La asociación defi ende que el 
complejo, «pese a quien le pese, 
se erigió como lugar de paz, re-
conciliación y concordia», y con-

el artículo quinto se estipulaba 
que la abadía benedictina ten-
dría «carácter independiente» y 
debería contar «con un mínimo 
de 20 monjes profesos con el co-
rrespondiente Noviciado». 

Los monjes dependen de la 
Abadía de Solesmes (Francia), y 
el Arzobispado de Madrid –al que 
pertenece territorialmente la 
comunidad–, aunque no se va a 
pronunciar hasta que no estudie 
a fondo el anteproyecto de ley, sí 
ha negado que vaya a haber ex-
tinción inmediata, y asegura que 
en todo caso los benedictinos se-
rían trasladados a otros monas-
terios de la orden entre la veinte-
na que hay en España, entre ellos 
el de Santa María del Paular en 
Madrid, el de Montserrat en Ca-
taluña o el de Santo Domingo de 
Silos en Burgos. 

Fuentes del entorno de la co-
munidad monástica aseguran 

que ofi cialmente no se van a pro-
nunciar por ahora, pero su sen-
sación es que es inaudito que en 
medio de la pandemia se esté 
perdiendo tiempo y dinero en 
estas iniciativas. 

Tienen claro los monjes que lo 
que se busca es la desacralización 
de la basílica. Sin embargo, desde 
el Vicepresidencia del Gobierno 
se desmiente este extremo y se 
apunta que el anteproyecto legis-
lativo está aún por desarrollar, 
pero que, siempre se contempla 
mantener el estatus católico del 
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sidera que «proyectos de ley como 

el que nos ocupa obedecen a un 

espíritu contrario». 

La ADVC, que lleva desde 2009 

defendiendo Cuelgamuros y una 

vez consumada la exhumación de 

Franco denunció que a continua-

ción tocaría la «destrucción del 

mismo Valle», se erigirá en defen-

sora legal de «las familias de caí-

dos inhumados en el Valle de los 

Caídos cuya re-

presentación le-

gal ostenta». 

La entidad que 

preside Pablo Li-

nares se niega a 

que esos restos 

sean «removidos, 

trasladados y ni mucho menos 

sometidos a proceso de identifi -

cación forense de cualquier tipo». 

Estas familias  –unas 150– «ya 

pusieron de manifi esto su nega-

tiva de permiso, por escrito, ante 

Patrimonio Nacional». La asocia-

ción expone además la «extrema 

difi cultad» que supondría la reti-

rada e identifi cación de los restos 

desde el punto de vista jurídico y 

técnico, algo recogido en los in-

formes del Gobierno. 

La ADVC lamenta que para el 

No ha sido una visita de pura cortesía, sino un 

auténtico encuentro de trabajo con el Papa y sus 

principales colaboradores. Los cardenales Juan 

José Omella y Carlos Osoro, presidente y vicepre-

sidente de la Conferencia Episcopal Española, con 

el secretario general, Luis Argüello, han cumpli-

do durante tres días su obligación de presentarse 

en Roma para compartir una 

nueva estrategia pastoral de 

nuestra Iglesia.

El primero y más importante 

interlocutor de nuestros prela-

dos ha sido el Papa. Apenas lle-

gados a Roma y fuera de progra-

ma, Francisco convocó a Santa 

Marta el jueves por la mañana a 

los dos cardenales. Mantuvo con 

ellos una conversación de una 

hora y tres cuartos, tiempo ex-

cepcionalmente largo para bara-

jar los desafíos de la Iglesia y de 

la sociedad española. Ayer, ya de 

forma más ofi cial y solemne se 

sumó Argüello durante otra 

hora y media.  En mis ya no pocos años de corres-

ponsal vaticano no recuerdo tan dilatados coloquios 

de una delegación episcopal con el Santo Padre. A 

ellos hay que añadir los mantenidos con el secreta-

rio de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que recibió 

a la terna española durante más de una hora ayer 

por la mañana y las citas con otros «ministros» de 

la Curia Romana: Doctrina de la Fe, Obispos y Cle-

ro. Tres jornadas muy intensas y sin duda clarifi -

cadoras para el futuro de nuestra Iglesia. 

En el encuentro con los informadores al fi lo del 

mediodía resaltaba su satisfacción. Omella, sin 

violar el secreto de unas conversaciones «priva-

das» no nos ocultó que ningún problema había 

sido escamoteado en las conversaciones con Fran-

cisco que –dijo– «está muy al tanto de todo lo que 

no sucede en nuestro país». Sobre la mesa, la lla-

mada a la unidad de los políti-

cos contra la pandemia, su 

«preocupación» por la ley de 

eutanasia, o el interés del Papa 

por viajar a España –«le encan-

taría venir». El cardenal Osoro, 

por su parte, resaltó cómo 

Francisco «transmite esperan-

za incluso en momentos carga-

dos de incógnitas». 

El Valle de los Caídos también 

se coló en la conversación papal 

y Osoro dio pistas de cómo lo 

imaginan: «Puede ser un lugar 

donde volvamos a recuperar la 

fraternidad, la reconciliación y 

la paz», aseguró.

El Papa está al tanto de 
lo que sucede en España 

LA CRÓNICA

Antonio Pelayo

Ejecutivo  «parece haber muertos 

de primera y de segunda», y cree 

que no ha sido «mínimamente 

ecuánime», porque «al parecer 

las miles de víctimas en la reta-

guardia republicana no son mo-

tivo de preocupación para un 

Gobierno que se cuelga el cartel 

de democrático». 

Por su parte, el presidente de la 

Fundación Francisco Franco, 

Juan Chicharro, afirma que le 

gustaría conocer la opinión de la 

Conferencia Episcopal o incluso 

del Papa sobre convertir el Valle 

en cementerio civil, porque esa 

acción supondría desacralizar un 

cementerio religioso. «Es una 

pena la actitud de la jerarquía 

eclesiástica», lamenta. 

Chicharro aseguró contar con 

el apoyo de Santiago Abascal y 

la secretaria general de Vox en 

el Congreso, Macarena Olona, 

confi rmó ese respaldo este jue-

ves para recurrir una norma que 

considera vulnera «derechos 

fundamentales». 

Mientras, los monjes con su 

abad Santiago Cantera al frente, 

aguardan acontecimientos, en-

tre la incredulidad y la amenaza 

cierta de mudanza.

Tres asociaciones están reco-
giendo fi rmas para impedir 
que el Gobierno expulse a 
los monjes benedictinos y 
proteger la cruz del Valle de 
los Caídos. Así, la asociación 
católica Enraizados lanzó 
una petición de fi rmas de 
apoyo el martes para 
defender la presencia de la 
comunidad religiosa en 
Cuelgamuros. De forma 
paralela, Hazte Oír también 
promueve una campaña de 
recogida de fi rmas con la 
que pide a la jerarquía de la 
Iglesia que «defi enda y 
proteja la inviolabilidad de 
la basílica, a los monjes que 
la custodian y la permanen-
cia de la cruz». Por su parte 
la asociación Abogados 
Cristianos tiene su propia 
campaña. Han conseguido 
ya miles de fi rmas.

Firmas a favor 
de la cruz y los monjes

LA CLAVE

El prior de la 
abadía, Santiago 
Cantera, ante la 
gran cruz del 
Valle de los 
Caídos

JESÚS G. FERIA

Argüello, Omella y Osoro,tras visitar al Papa
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“Estem escoltant  
per primer cop les 

víctimes de la guerra”

MANOLO GARCÍA

Escoltar 
“A les 28 
Cases de la 
Veritat hem 
recollit 
12.000 
testimonis”

comprar, les va ocupar o va extor-
sionar per aconseguir-les. El pla se 
centra en un milió d’hectàrees però, 
si es continua a aquest ritme, la res-
titució durarà 20 anys! Colòmbia ha 
passat de país rural a urbà amb els 
8 milions de desplaçats i els canvis 
econòmics. Ara hi ha dues Colòmbi-
es: la rural, afectada pel conflicte di-
rectament (indígenes, camperols, 
afrodescendents), i la urbana, que, 
com que no es veu tan afectada, viu 
al marge del postconflicte.  

¿La violència afecta la tasca de la 
Comissió de la Veritat?  
La Comissió ha de treballar en unes 
condicions difícils perquè hi ha un 
conflicte obert en alguns punts del 
país. Es nega la negociació amb l’FLN 
[la segona guerrilla], hi ha ocupació 
del territori, dissidències de les 
FARC... La gent encara té por. Con-
tinua la mateixa guerra però amb al-
tres actors. Des de l’acord del 2016 
uns 500 líders veïnals han estat assas-
sinats. Continuen molts actors però 
el problema és que l’estat no ocupa 
aquests espais i deixa que la il·legali-
tat, el narco i el paramilitarisme arre-
lin. I la militarització del territori por-
ta més inseguretat. 

Quins testimonis està recollint la 
Comissió? 
A les 28 Cases de la Veritat que hi ha 
al país hem recollit 12.000 testimo-
nis que donen una bona foto del que 
ha passat des del 1958. Set de cada 10 
víctimes són d’entre el 1998 i el 2008, 
arran del fracàs del Caguán [intent 
de negociació amb les FARC]. L’estat 
ho va aprofitar per preparar la guer-

ra, les FARC es van rearmar i els pa-
ramilitars van perpetrar la campa-
nya de terror més brutal. 

Què demanen les víctimes?  
Una veritat que expliqui el perquè, 
no només una veritat que relati ca-
sos. Les hem escoltat, les víctimes, 
i això fins ara no ho havia fet ningú.  

A l’exili què s’han trobat? 
Hem parlat amb 500 testimonis en 
23 països i hem vist sindicalistes, 
jutges amenaçats, caps de policia, 
membres de l’exèrcit, dones que 
han fugit per por que reclutin els 
seus fills, líders camperols... Hi ha 
una varietat enorme. El primer tes-
timoni va ser el de Jorge Freite, fill 
d’un sindicalista que va ser detin-
gut, desaparegut, segrestat, torturat 
i assassinat per un comando de la 
policia. Em va tocar molt la profun-
ditat d’una història amagada.  

Com són les històries de l’exili? 
De desarrelament, de dificultat d’in-
tegrar-se en una cultura o una llen-
gua, de pèrdua d’estatus social. Uns 
impactes que no es coneixen, i el rep-
te és visibilitzar-los. Hem tingut dià-
legs amb la segona generació, amb els 
fills criats al Regne Unit o Espanya.  

Què en treu d’escoltar els respon-
sables de la violència? 
En general es volen reconèixer tam-
bé com a víctimes. Hem sentit para-
militars, guerrillers o militars expli-
cant que havien participat en desapa-
ricions o execucions extrajudicials. 
És un exercici saludable i positiu fer 
visible un horror, però cal que es re-
conegui perquè només així es poden 
trencar pactes de silenci i posar fi a les 
mentides. Tothom menteix per tenir 
el control del procés i ser guanyador, 
en lloc de ser reparadors per a les víc-
times. Aquest és el gran repte.e

Carlos Martín Beristain
COMISSIONAT DE LA COMISSIÓ DE LA VERITAT DE COLÒMBIA

COLÒMBIA

Del Salvador a Mèxic i ara a Colòm-
bia. El basc Carlos Martín Beristain 
és comissionat de la Comissió de la 
Veritat, una de les tres potes que su-
porten els Acords de Pau entre el go-
vern de Bogotà i les FARC. Poc abans 
de la declaració de l’estat d’alarma i 
convidat per l’ICIP va presentar a 
institucions catalanes el treball de 
l’entitat, que pretén escoltar el relat 
de víctimes. Sap que el més difícil de 
la pau comença ara, amb l’aplicació 
dels punts, obstaculitzada per la po-
lítica del nou president, Iván Duque. 

¿El decep que la violència continuï 
després de quatre anys de pau? 
Sortir d’una guerra de 60 anys no és 
fàcil. Fa falta una política sostingu-
da en el temps i aplicar-la de mane-
ra efectiva. Si hi ha una actitud ga-
siva per al compliment es posa la ba-
se per generar més confusió i perquè 
continuï viva la ideologia de l’ene-
mic intern. Hi ha hagut limitacions 
pressupostàries i el govern entén els 
Acords de Pau com un procés de des-
mobilització de les FARC i no de 
transformació del país, desenvolu-
pament rural, substitució de cultius, 
una reforma agrícola... 

Resoldre els punts de la terra va ser 
el més complicat d’assolir i enca-
ra ara és el gran repte. Per què? 
Durant el conflicte hi ha hagut sis 
milions d’hectàrees de les quals els 
propietaris originaris han estat des-
posseïts, i ara són de gent que les va 
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En ple debat per la llei de memòria històrica, els inves-
tigadors continuen traient a la llum històries individuals i col·lec-
tives oblidades sobre el destí del mig milió de republicans que, 
des del gener del 1939, van marxar a l’exili fugint de l’avanç 
franquista. La deportació als camps nazis és el més conegut, 
però dos llibres recents s’ocupen d’altres destinacions: mentre 

Luiza Iordache segueix els passos del metge Julián Fuster pres 
en un camp de Stalin al llibre ‘Cartas desde el Gulag’, Evelyn 
Mesquida busca a ‘Y ahora, volved a vuestras casas’ els que es 
van enrolar en la Resistència francesa contra els nazis. També 
‘La retirada’, que reivindica el dibuixant Josep Bartoli, que va re-
flectir en la seva obra la seva reclusió als camps francesos.

ARXIU

Una investigació d’Evelyn Mesquida  treu de l’oblit els 

espanyols que van lluitar en cèl·lules rebels contra els alemanys

A. A. 
BARCELONA

Homes, dones i nens esquelètics, 
presos rere filats de pues, barra-
cons, latrines sota la pluja, muti-
lats de guerra... una miserable 
quotidianitat que contrasta amb 
els gendarmes francesos i senega-
lesos, rodanxons, de grotescos 
rostres animalitzats com porcs o 
gossos de presa. Així ho va reflec-
tir en els seus dibuixos, traçats als 
camps de concentració del sud de 
França on va estar reclòs –Bram, 
Argelers, Sant Cebrià–, l’exiliat 
republicà Josep Bartoli (Barcelo-
na, 1910-Nova York, 1995). Havia 
lluitat al front d’Aragó i havia si-
gut fundador del sindicat de di-
buixants de la UGT. Abans que la 
Gestapo el deportés a Dachau, va 
fugir a Mèxic, on va ser amant de 
Frida Khalo. Però en la segona 
guerra mundial molts altres ex-
combatents de la guerra civil van 
continuar lluitant contra el fei-
xisme des de la Resistència fran-
cesa. Si de treure aquests de 
l’oblit se n’ocupa Evelyn Mesqui-
da en Y ahora, volved a vuestras casas 
(Ediciones B), un altre llibre, La re-
tirada (editorial El Mono Libre) re-
uneix els dibuixos de Bartoli.  

Mesquida (Alacant, 1945), pe-
riodista i «filla de vençuts», ja va 
contar en La Nueve el paper dels es-
panyols en l’alliberament de Pa-
rís el 1944 i va ser la frase que De 
Gaulle va pronunciar llavors da-
vant els republicans la que utilit-
za per al títol: «¡Però si no tenien 
casa on tornar! Havien lluitat con-
tra Franco. Els haurien matat», ex-
clama davant aquest disbarat.  

Calcula que hi havia uns 
300.000 combatents entre els exi-
liats, però no hi ha xifres de 
quants es van enrolar en la Re-
sistència. Ella n’ha seguit els 
passos parlant amb supervivents. 

«França va cridar els seus homes 
a files en la guerra contra Alema-
nya i al quedar camps, mines i fà-
briques buits va crear companyi-
es de treballadors estrangers a 
què es van apuntar espanyols 
que eren als camps. Van ser envi-
ats per tot el país i alguns van 
veure en la Resistència contra els 
nazis l’oportunitat de continuar 
lluitant contra el feixisme. Pensa-
ven que si guanyaven la guerra 
els aliats els ajudarien contra 
Franco i podrien tornar a Espa-
nya. Van sentir com una gran traï-
ció que no fos així». 

La seva motivació i la seva ex-
periència en combat en la guerra 
civil va ser essencial en les ac-
cions de la Resistència, on alguns 
van dirigir importants cèl·lules. 
Com Francisco Ponzán, que amb 
la seva «tribu» de militants lliber-

taris va crear una de les xarxes 
d’evasió de perseguits pels nazis 
més efectives en estreta col·labo-
ració amb els aliats. Va morir afu-
sellat i cremat el 1944 junta-
ment amb 53 detinguts més de la 
presó de Saint-Michel en cir-
cumstàncies poc clares. 

O la quarantena d’espanyols 
que, liderats per Cristino García i 
Miguel Arcas, van derrotar una 
divisió de mil alemanys en la ba-
talla de la Madeleine (1944). Mes-
quida apunta com els dos oficials 
alemanys al comandament es 
van suïcidar amb la seva pistola 
al veure que havien sigut ven-
çuts «per un grapat d’espanyols 

esparracats». Entre ells se sap 
que hi havia dues dones anòni-
mes. A diferència dels seus com-
panys, elles no van rebre cap me-
dalla de França.  

L’oblit és més flagrant en el cas 
de les dones, la majoria joves, que 
feien d’enllaços i correu entre els 
maquis. «Eren dones a l’ombra» 
que s’arriscaven a l’arrest, la tor-
tura i la mort. Entre elles, Car-
men Bazán, María Vázquez (que 
va participar en l’alliberament de 
Rouen), Valentina Serres (que em-
barassada de set mesos va gosar 
recollir amb un carretó el cadàver 
del seu marit, assassinat pels na-
zis) i Conchita Grange (que amb 
19 anys va ser torturada per la 
Gestapo. «No vaig parlar», va ex-
plicar a Mesquida. La van depor-
tar a Ravensbrück).  

Tornant a Bartoli, que va arri-
bar a amagar el seu quadern de 
dibuix a la sorra del camp de 
Brams quan el van portar a l’hos-
pital malalt de tifus, la seva obra 
era una forma de resistència. Una 
part es conserva avui a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelo-
na. «El seu llapis era, en certa ma-
nera, el fusell que li havien confis-
cat», opina el seu nebot fotore-
porter, Georges Bartoli, que in-
clou en el llibre fotos pròpies. La 
seva figura la recupera també la 
pel·lícula d’animació Josep, del di-
buixant Aurel, d’estrena ajorna-
da per la pandèmia.  

Bartoli es va escapar dels 
camps francesos cap al París ocu-
pat gràcies a una xarxa d’ajuda a 
jueus i va acabar instal·lant-se a 
Nova York el 1946, on va treballar 
d’escenarista, va participar en la 
revista antifranquista Ibérica i va 
exposar junt amb artistes com 
Rothko, Pollock i De Kooning. No 
va tornar a Barcelona fins al 1977, 
després de la mort de Franco. 

‘La retirada’ rescata 
el dibuixant Josep 
Bartoli,  que va 
retratar el seu pas 
pels camps de França

JOSEP BARTOLI-EL MONO LIBRE-ACTES EDICIONES B
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Recuperació de la memòria històrica

ELS DESTINS POC CONEGUTS DELS REPUBLICANS

De l’exili al Gulag

La vida de Julián Fuster,  metge i militant comunista 

desencantat amb l’URSS, vertebra el llibre de Luiza Iordache

ANNA ABELLA 
BARCELONA

«Protagonista de dues guerres, 
una suor freda em cobria el cos 
[...]. Emma Schwartz, una noia 
forta de 20 anys, moria davant 
nostre amb les dues cames ta-
llades per les erugues dels 
tancs», va testimoniar el cirur-
già Julián Fuster, republicà exi-
liat i militant comunista con-
demnat al Gulag, testimoni de 
la brutal repressió (700 morts) 
amb què els blindats del règim 
estalinista van sufocar el 1954 
la rebel·lió de presoners so-
viètics més gran, en el camp de 
treballs forçats de Kengir, a les 
estepes de Kazakhstan. Allà va 
estar pres set anys i, com va 
constatar el Nobel de Literatura 
Alexander Soljenitsin en el seu 
referencial Arxipèlag Gulag, «l’es-
panyol Fuster» va operar els fe-
rits durant 48 hores fins que es 
va desmaiar per esgotament. 

La història d’aquest doctor 
vertebra Cartas desde el Gulag 
(Alianza), on la historiadora Lui-
za Iordache Cârstea reuneix do-
cuments guardats pel seu fill, 
Rafael Fuster. Entre el 1940 i el 
1956 van passar pels camps de 
concentració russos 345 repu-
blicans espanyols, «193 eren 
nens de la guerra, 4 mestres i 
educadors, 9 exiliats polítics, 40 
pilots, 64 marins i 36 republi-
cans, treballadors forçats del 
Tercer Reich capturats a Berlín, 
el 1945, per l’Exèrcit Roig», des-
grana l’autora.  

Al Gulag «van conviure en 
condicions d’aglomeració, des-
nutrició, pèssimes sanitat i higi-
ene, temperatures molt baixes o 
elevades, brutalitat» uns 18 mi-
lions d’homes i dones conside-
rats, per la mínima sospita, 
«enemics del poble», acusats, 

entre altres delictes, de «traïció 
a la pàtria» o, com va ser el cas de 
Fuster, d’«espionatge i agitació i 
propaganda antisoviètica» pel 
sol fet de criticar o dissentir.  

Doctor al front d’Aragó i Ca-
talunya, Fuster, que va passar 
pels camps de concentració 
francesos, on va formar part de 
l’equip mèdic, va ser seleccionat 
amb altres membres del PSUC i 
el PCE per anar a la URSS, on va 
tenir una posició privilegiada i 
va ser cirurgià de campanya en 
l’Exèrcit rus contra els nazis, 
fins i tot a Stalingrad. 

Però al final de la segona gue-
rra mundial es va accentuar el 
seu desencant amb un règim 
que havia considerat modèlic. 
«Vam viure com presoners», va 
escriure, en «un país de dictadu-
ra cruel, treball esgotador i falta 

total de qualsevol mena de pers-
pectives» i culpava «els líders 
criminals del partit comunista 
espanyol, que s’han venut a 
Moscou», amb Dolores Ibárruri 
al capdavant. «Tot el que hi ha 
aquí m’és estrany i hostil», deia.  

Iordache, que ja va investi-
gar el tema a En el Gulag, explica 
que «la desil·lusió, la discrepàn-
cia, la dissidència o el desig de 
reagrupament familiar van moti-
var alguns espanyols a buscar la 
repatriació i sol·licitar el permi-
sos de sortida del país». Com 
Fuster, que va demanar un visat 
per a Mèxic, una cosa molt mal 
vista. Això i considerar-lo còm-

plice de l’intent de fugida de 
dos amics espanyols amagats 
en baguls diplomàtics van cau-
sar la seva detenció, el 1948, per 
agents de la policia secreta que 
el van portar a la temuda Lu-
bianka, on durant vuit mesos va 
ser torturat i sotmès a interro-
gatoris nocturns per privar-lo 
del son i obligar-lo a una dieta 
de gana abans de condemnar-lo 
al camp de Kengir.  

Fuster expressa «que és terri-
ble estar entre murs» en una car-
ta des de Kengir, on guàrdies i 
presos el veuen com un «cirurgià 
de primera classe» que operava 
«amb facilitat i rapidesa» mal-
grat les precàries condicions i la 
falta d’instruments adequats. 
Però també va patir càstigs: com 
va relatar Soljenitsin, va ser en-
viat a la pedrera per un cap que 
va emmalaltir i que el va fer tor-
nar perquè «només confiava en 
Fuster (però se li va morir a la 
taula d’operacions)». 

Molts republicans van com-
partir Gulag amb presoners de 
la Divisió Blava (n’hi va haver 
350). «Els camps soviètics els 
van unir, les seves diferències 
ideològiques van quedar difumi-
nades per l’experiència concen-
tracionària compartida en quali-
tat de víctimes del sistema esta-
linista, per la lluita comuna per la 
supervivència i la llibertat i per la 
solidaritat, la camaraderia i el 
companyerisme forjats pels ava-
tars del captiveri», afirma Iorda-
che. Tenien un objectiu comú: 
«sobreviure i tornar a Espanya». 

Fuster ho va aconseguir. Alli-
berat el 1956, després de passar 
per Cuba i treballar tres anys al 
Congo per a l’OMS, es va es -
tablir a Palafrugell, on va mun-
tar un quiròfan i va ser amic de 
Josep Pla. 

Va ser testimoni de 
la brutal repressió  de 
la rebel·lió de presos 
soviètics més gran  
a Kengir, el 1954

DESTINOS  1. Julián Fuster, al quiròfan a Kengir, un camp del Gulag. 
2. Presoners en un camp de treballs forçats de Stalin. 3. Dibuix de Josep 
Bartoli que reflecteix l’horror dels camps a França. 4. La republicana 
María Vázquez, de la Resistència, després d’alliberar Rouen.

ARXIU PRIVAT-GENTILESA DE RAFAEL FUSTER
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En ple debat per la llei de memòria històrica, els inves-
tigadors continuen traient a la llum històries individuals i col·lec-
tives oblidades sobre el destí del mig milió de republicans que, 
des del gener del 1939, van marxar a l’exili fugint de l’avanç 
franquista. La deportació als camps nazis és el més conegut, 
però dos llibres recents s’ocupen d’altres destinacions: mentre 

Luiza Iordache segueix els passos del metge Julián Fuster pres 
en un camp de Stalin al llibre ‘Cartas desde el Gulag’, Evelyn 
Mesquida busca a ‘Y ahora, volved a vuestras casas’ els que es 
van enrolar en la Resistència francesa contra els nazis. També 
‘La retirada’, que reivindica el dibuixant Josep Bartoli, que va re-
flectir en la seva obra la seva reclusió als camps francesos.

ARXIU

Una investigació d’Evelyn Mesquida  treu de l’oblit els 

espanyols que van lluitar en cèl·lules rebels contra els alemanys

A. A. 
BARCELONA

Homes, dones i nens esquelètics, 
presos rere filats de pues, barra-
cons, latrines sota la pluja, muti-
lats de guerra... una miserable 
quotidianitat que contrasta amb 
els gendarmes francesos i senega-
lesos, rodanxons, de grotescos 
rostres animalitzats com porcs o 
gossos de presa. Així ho va reflec-
tir en els seus dibuixos, traçats als 
camps de concentració del sud de 
França on va estar reclòs –Bram, 
Argelers, Sant Cebrià–, l’exiliat 
republicà Josep Bartoli (Barcelo-
na, 1910-Nova York, 1995). Havia 
lluitat al front d’Aragó i havia si-
gut fundador del sindicat de di-
buixants de la UGT. Abans que la 
Gestapo el deportés a Dachau, va 
fugir a Mèxic, on va ser amant de 
Frida Khalo. Però en la segona 
guerra mundial molts altres ex-
combatents de la guerra civil van 
continuar lluitant contra el fei-
xisme des de la Resistència fran-
cesa. Si de treure aquests de 
l’oblit se n’ocupa Evelyn Mesqui-
da en Y ahora, volved a vuestras casas 
(Ediciones B), un altre llibre, La re-
tirada (editorial El Mono Libre) re-
uneix els dibuixos de Bartoli.  

Mesquida (Alacant, 1945), pe-
riodista i «filla de vençuts», ja va 
contar en La Nueve el paper dels es-
panyols en l’alliberament de Pa-
rís el 1944 i va ser la frase que De 
Gaulle va pronunciar llavors da-
vant els republicans la que utilit-
za per al títol: «¡Però si no tenien 
casa on tornar! Havien lluitat con-
tra Franco. Els haurien matat», ex-
clama davant aquest disbarat.  

Calcula que hi havia uns 
300.000 combatents entre els exi-
liats, però no hi ha xifres de 
quants es van enrolar en la Re-
sistència. Ella n’ha seguit els 
passos parlant amb supervivents. 

«França va cridar els seus homes 
a files en la guerra contra Alema-
nya i al quedar camps, mines i fà-
briques buits va crear companyi-
es de treballadors estrangers a 
què es van apuntar espanyols 
que eren als camps. Van ser envi-
ats per tot el país i alguns van 
veure en la Resistència contra els 
nazis l’oportunitat de continuar 
lluitant contra el feixisme. Pensa-
ven que si guanyaven la guerra 
els aliats els ajudarien contra 
Franco i podrien tornar a Espa-
nya. Van sentir com una gran traï-
ció que no fos així». 

La seva motivació i la seva ex-
periència en combat en la guerra 
civil va ser essencial en les ac-
cions de la Resistència, on alguns 
van dirigir importants cèl·lules. 
Com Francisco Ponzán, que amb 
la seva «tribu» de militants lliber-

taris va crear una de les xarxes 
d’evasió de perseguits pels nazis 
més efectives en estreta col·labo-
ració amb els aliats. Va morir afu-
sellat i cremat el 1944 junta-
ment amb 53 detinguts més de la 
presó de Saint-Michel en cir-
cumstàncies poc clares. 

O la quarantena d’espanyols 
que, liderats per Cristino García i 
Miguel Arcas, van derrotar una 
divisió de mil alemanys en la ba-
talla de la Madeleine (1944). Mes-
quida apunta com els dos oficials 
alemanys al comandament es 
van suïcidar amb la seva pistola 
al veure que havien sigut ven-
çuts «per un grapat d’espanyols 

esparracats». Entre ells se sap 
que hi havia dues dones anòni-
mes. A diferència dels seus com-
panys, elles no van rebre cap me-
dalla de França.  

L’oblit és més flagrant en el cas 
de les dones, la majoria joves, que 
feien d’enllaços i correu entre els 
maquis. «Eren dones a l’ombra» 
que s’arriscaven a l’arrest, la tor-
tura i la mort. Entre elles, Car-
men Bazán, María Vázquez (que 
va participar en l’alliberament de 
Rouen), Valentina Serres (que em-
barassada de set mesos va gosar 
recollir amb un carretó el cadàver 
del seu marit, assassinat pels na-
zis) i Conchita Grange (que amb 
19 anys va ser torturada per la 
Gestapo. «No vaig parlar», va ex-
plicar a Mesquida. La van depor-
tar a Ravensbrück).  

Tornant a Bartoli, que va arri-
bar a amagar el seu quadern de 
dibuix a la sorra del camp de 
Brams quan el van portar a l’hos-
pital malalt de tifus, la seva obra 
era una forma de resistència. Una 
part es conserva avui a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelo-
na. «El seu llapis era, en certa ma-
nera, el fusell que li havien confis-
cat», opina el seu nebot fotore-
porter, Georges Bartoli, que in-
clou en el llibre fotos pròpies. La 
seva figura la recupera també la 
pel·lícula d’animació Josep, del di-
buixant Aurel, d’estrena ajorna-
da per la pandèmia.  

Bartoli es va escapar dels 
camps francesos cap al París ocu-
pat gràcies a una xarxa d’ajuda a 
jueus i va acabar instal·lant-se a 
Nova York el 1946, on va treballar 
d’escenarista, va participar en la 
revista antifranquista Ibérica i va 
exposar junt amb artistes com 
Rothko, Pollock i De Kooning. No 
va tornar a Barcelona fins al 1977, 
després de la mort de Franco. 

‘La retirada’ rescata 
el dibuixant Josep 
Bartoli,  que va 
retratar el seu pas 
pels camps de França

JOSEP BARTOLI-EL MONO LIBRE-ACTES EDICIONES B
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ANIVERSARI NACIONS UNIDES

L’ONU celebra  
75 anys ferida per 

l’‘America first’
L’òrgan arriba debilitat per la crisi de la multilateralitat 
i amb la pandèmia i el canvi climàtic com a grans reptes

poc. En canvi, a mesura que avancen 
els anys 2000, aquestes potències per-
den poder, i d’altres –la Xina, Rússia 
l’Índia o el Brasil– es fan cada cop més 
fortes i denuncien una ONU esbiaixa-
da, que s’ha emmotllat als interessos 
dels Estats Units i d’Europa. “Amb un 
món més democràtic i divers, on el po-
der no recau només en un bloc, les Na-
cions Unides perden lideratge perquè 
ja no hi ha una agenda tan clara i molts 
dels seus mecanismes han quedat ob-
solets per encapçalar iniciatives glo-
bals”, assegura Pol Bargués, investiga-
dor també del Cidob.  

Populisme creixent 
I si aquest és el clima que es respira ara 
–el d’un món incapaç de respondre als 
reptes globals amb unitat i compro-
mís–, el gran repte de futur per a la ins-
titució és trobar les vies per reforçar el 
multilateralisme i la cooperació inter-
nacional. Un repte que s’augura com-
plicat perquè no només depèn de 
l’ONU. “El món ha patit una sèrie de 
canvis d’arrel socioeconòmica i iden-
titària que han afavorit els fenòmens i 
les polítiques populistes, que criden al 
replegament, a mirar més cap a casa 
que cap a fora”, diu Morillas. L’Ameri-
ca first [Amèrica primer] de Donald 
Trump, el Brasil acima de tudo [Bra-
sil per sobre de tot] de Jair Bolsona-
ro o el Brexit al Regne Unit són exem-
ples evidents d’unes potències cada 
cop menys predisposades a pensar i 
actuar conjuntament. 

Era l’any 1954 i el suec Dag Ham-
marskjöld, segon secretari general 
de la història de les Nacions Unides, 
mirava de ser clar: “[Les Nacions 
Unides] Van ser creades no per por-
tar la humanitat al paradís, sinó per 
salvar-la de l’infern”. Vistes amb els 
ulls d’avui, les paraules de Ham-
marskjöld poden semblar exagera-
des. Però llavors, ni deu anys des-
prés de la fi de la Segona Guerra 
Mundial –i, per tant, de la creació de 
l’organisme–, no ho eren.  

En primer lloc, perquè les ferides 
de dos conflictes mundials en només 
dues dècades de diferència eren 
massa tendres perquè res pogués 
semblar exagerat. I en segon lloc, 
perquè Hammarskjöld, utilitzant 
aquesta metàfora, no feia res més 
que recordar el principal objectiu del 
naixement, el 1945, de les Nacions 
Unides: evitar una futura gran guer-
ra. Una fita que, per exemple, no ha-
via pogut complir la Societat de Na-
cions, antecessora de l’ONU, creada 
després de la Primera Guerra Mun-
dial i convertida automàticament en 
fracàs quan les tropes de l’Alemanya 
nazi van començar a envair Polònia 
el setembre del 1939. 

Avui, el dia que les Nacions Uni-
des celebren a Nova York l’acte com-
memoratiu pel seu 75è aniversari 

BARCELONA
FRANCESC MILLAN

–un acte ple de videoconferències, a 
causa de la pandèmia–, la reflexió del 
polític suec continua vigent. Especi-
alment perquè adverteix del poder 
limitat de l’organisme i de la seva de-
pendència dels grans governs del 
món, el gran llast que ha arrossegat 
durant tots aquests anys i que està 
sent particularment visible durant 
l’última dècada.  

Si es pregunta als experts en quin 
estat arriba l’ONU als 75 anys, la res-
posta és gairebé unànime. Hi arriba, 
sí, però no ho fa ni molt menys en el 
seu millor moment. “L’organisme 
està ferit. Sobretot perquè les prin-
cipals potències mundials d’avui no 
entenen la seva política exterior 

com un aspecte global, sinó que es-
tan cada cop més marcades pels seus 
interessos individuals”, apunta Pol 
Morillas, director del Cidob.  

El seu pes al tauler internacional 
ha anat decreixent. Si cap a finals de la 
dècada dels 80 i durant la dels 90 van 
ser anys de cert optimisme i confian-
ça per a l’organisme –sense oblidar, 
però, fracassos com el genocidi de Ru-
anda o la matança de Srebrenica–, és 
amb l’arribada del segle XXI quan co-
mencen a sonar amb força les críti-
ques. Per què? Al final de la Guerra 
Freda, i en un món marcat pel liderat-
ge d’un bloc molt clar –les potències 
occidentals, guanyadores del conflic-
te–, les veus dissonants s’escoltaven 

Membres de les Nacions Unides durant la primera sessió, el gener del 1946, del Consell de Seguretat de l’ONU, encarregat de mantenir la pau entre nacions. GETTY

Agenda 
La institució 
celebra avui  
a Nova York 
l’acte per 
commemorar 
l’aniversari 
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De fet, l’arribada a la Casa Blanca 
de Trump ha sigut, segurament, l’epi-
sodi més decisiu dels últims anys. “El 
fet que la primera potència internaci-
onal [ho continua sent tot i el creixe-
ment de la Xina] faci un replegament 
tan clar, i que Trump i els seus asses-
sors vegin amb tant recel les Nacions 
Unides, ha sigut un element molt dis-
torsionador per a l’organisme”, ad-
met el director del Cidob. I no només 
a nivell de discurs o d’influència, sinó 
també funcional: Trump ha marxat 
de l’Acord de París per frenar el can-
vi climàtic; ha abandonat l’acord nu-
clear amb l’Iran, cosa que ha elevat la 
tensió als núvols, o ha encetat una 
croada contra l’Organització Mundi-
al de la Salut, a la qual ha desacreditat 
constantment des de l’inici de la pan-
dèmia del covid-19 amenaçant que no 
vol formar-ne part. “Si Trump torna 
a guanyar les presidencials al novem-
bre, aquestes dinàmiques seran difí-
cilment reversibles. Al contrari, fins i 
tot es reforçarà el seu discurs de 
l’America first”, afegeix Morillas.  

Pandèmia i crisi climàtica 
Mentrestant, l’arribada del nou coro-
navirus aquest 2020 ja s’ha conver-
tit en l’imprevist més important que 
ha tingut la institució des de la seva 
creació. S’han cansat de repetir-ho els 
líders polítics de tot el món: la pandè-
mia és l’episodi més fosc que afron-
ta la humanitat des de la Segona 
Guerra Mundial. I no només per la 
crisi sanitària, sinó també per l’eco-
nòmica que se’n deriva, que ressona-
rà durant anys i aguditzarà proble-
mes que ja existien. “El coronavirus 
pot ser una oportunitat per a l’ONU 
perquè encapçali programes globals 
per fer-hi front, però també pot ser 
l’enèsim exemple que l’organisme 
necessita canvis per tornar a funcio-
nar”, diu Bargués. La lectura dels pri-
mers mesos no és gaire esperançado-
ra: governs  preocupats per salvar els 
seus interessos i allunyats de donar 
respostes globals i col·laboratives. 

Però, malgrat que ara el planeta 
sembli paralitzat pel covid-19 i la po-
lítica mundial centri bona part dels 
esforços en gestionar la pandèmia, el 
principal desafiament de futur –i de 
present– que ha d’abordar l’ONU no 
és aquest. On la institució, i també el 
món, es juga el demà és en fer front a 
l’emergència climàtica.  

A principis d’any el secretari ge-
neral de les Nacions Unides, Antó-
nio Guterres, cansat de veure la im-
passibilitat de la majoria de països a 
l’hora d’apostar per mesures con-
tundents per frenar l’escalfament 
global, deia això en el Fòrum Econò-
mic Mundial, a Davos: “Per primer 
cop en la història de la humanitat hi 
ha un límit, un límit físic a la nostra 
perspectiva de desenvolupament. 
El canvi climàtic ens destruirà a 
nosaltres, a la humanitat”. En aque-
lla ocasió, com en tantes altres, Gu-
terres cridava al multilateralisme 
per intentar frenar l’avanç cap a un 
desenllaç que sí que podria assem-
blar-se a l’infern del qual parlava 
Dag Hammarskjöld.e
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