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Colau cree que la Ley de Memoria Democrática es 
una "cuestión de justicia"  
Barcelona, 15 oct (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido una 
"tramitación rápida" de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, una 
norma que considera una "cuestión de justicia", porque "no es normal que en democracia 
pasen tantas décadas sin haber anulado juicios a demócratas represaliados". 

Govern, Parlament, Ayuntamiento de Barcelona y partidos han homenajeado este jueves 
al ex presidente de la Generalitat Lluís Companys en el 80 aniversario de su fusilamiento, 
una conmemoración en la que ha participado el ex presidente Quim Torra, condenado por 
desobediencia e inhabilitado. 
En su parlamento, Colau ha querido "honrar la memoria" de Companys y reivindicar "su 
legado democrático y republicano, comprometido con la libertad y la justicia social". 
Ha dicho que "por fin" el Ejecutivo central impulsa una Ley de Memoria Democrática que 
cree que es "una cuestión de justicia, futuro y esperanza". 
Aunque llegue "décadas tarde", algo que "no es normal en una democracia", esta ley será 
"bienvenida" porque "anulará juicios infames y restaurará completamente la memoria 
democrática de Companys y de todas y cada una de las personas demócratas represaliadas 
durante el franquismo". 
Colau también ha pedido estar "alerta" porque "el fascismo intenta volver en Europa y en 
España", donde incluso "ocupa escaños en el Congreso". EFE 
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Colau celebra la nova llei de mem�ria hist�rica com un acte de 'just�cia i esperan�a' tot i que 'arriba tard'; L'alcaldessa de Barcelona...

Política
Colau celebra la nova llei de memòria històrica com un acte de "justícia i esperança" tot i que "arriba
tard"; L'alcaldessa de Barcelona demana estar alerta perquè el feixisme "intenta tornar"
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ACN Barcelona. - L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat la nova llei de memòria històrica com
un acte de "justícia, de futur i d'esperança" tot i que ha lamentat que arriba "dècades tard". Després de fer
l'ofrena floral a la tomba del president Companys en el 80è aniversari del seu afusellament, Colau ha admès
que, tot i que la normativa "arriba tard", permeterà "reivindicar i restaurar completament la memòria
democràtica i figura de Companys i de tots els demòcrates repressaliats durant el franquisme". També ha
reclamat "estar alerta" perquè "el feixisme intenta tornar".

L'alcaldessa ha demanat que la tramitació d'aquesta nova llei "sigui ràpida" i es llegeixi també com un
compromís que no es permetrà que el feixisme torni mai més.
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L’era dels homenatges 
en ‘prime time’

va condemnar a mort el president 
Lluís Companys.  

Va ser una commemoració exclu-
siva i funcional. Exclusiva perquè 
quedaven molt lluny els centenars 
de convidats que, no fa gaires mesos, 
omplien als actes del Parlament. 
Ahir el covid-19 va forçar que al 
blanquíssim auditori només s’hi ins-
tal·lessin 17 cadires. El públic esco-
llit van ser els representants del Go-
vern i del Parlament, amb l’absentis-
me habitual de Ciutadans i el PP. Els 
acompanyava la reneboda del presi-
dent màrtir, Mariona Companys, 
com l’única convidada d’excepció. 

La funcionalitat de l’homenatge 
la va forçar la retransmissió en di-
recte per TV3. Amb l’auditori con-
vertit en un plató televisiu, les 

mestres de cerimònies van ser les 
quatre càmeres i la grua articula-
da que sobrevolava la sala. Són els 
nous temps, que imposen noves di-
nàmiques: al Parlament els actes ja 
no són televisats, ara són televi-
sius. Guions picats i intervencions 
cronometrades. Ahir fins i tot hi 
havia un regidor de sala, que canta-
va els comptes enrere i arrencava 
els aplaudiments.  

Monopoli d’ERC 
Trenta-sis minuts en horari de mà-
xima audiència donen per a molt, i 
l’absència del president Quim Tor-
ra va permetre a Esquerra Republi-
cana monopolitzar els micròfons. 
Va parlar Pere Aragonès, presentat 
com a “vicepresident del Govern en 
substitució de la presidència de la 
Generalitat”, que va definir l’assas-
sinat del 123è president com un 
“crim d’Estat”. La consellera de 
Justícia, Ester Capella, va recordar 
que l’estat espanyol “ara no senten-
cia a mort, ara empresona”, i tot-
hom va saber llegir entre línies. Ro-
ger Torrent, el president de la cam-
bra, va cloure els discursos insistint 
que Helmut Kohl i François Mit-
terrand van demanar perdó per la 
detenció de Companys i el lliura-
ment als franquistes. “Cap presi-
dent espanyol ha fet un gest simi-
lar”, va lamentar. La representació 
de Junts per Catalunya (JxCat) s’ho 
mirava des de les butaques, cons-
cients d’haver desaprofitat un mí-
ting en prime time.  

El tempo televisiu dictava el rit-
me de l’acte, i la periodista Carolina 
Rosich, que ahir va canviar les crò-
niques d’art per fer de conductora, 
donava pas als representants de la 
cultura de manera mil·limetrada. 
Els actors Ivan Campillo i Laura 
Sancho van llegir les emotives últi-
mes cartes de Companys a la seva 
dona, Carme Ballester: “El meu dar-
rer pensament serà per a tu i els 
meus fills, amb l’amor a Catalunya”. 
I també hi va haver temps de fer so-
nar la pelldegallinesca Abril 1974, 
ahir interpretada per Rita Payés i 
Elisabeth Roma. A l’acabar, felicita-
cions entusiastes entre els assis-
tents: s’havia clavat el timing.e

A la façana de l’Ajuntament de Barcelona s’hi van projectar frases de 
Lluís Companys. MARC ROVIRA

El covid-19 imposa que els actes al 
Parlament semblin programes de televisió

El parc de la Ciutadella es-
tava ben buit ahir al ves-
pre. Els Mossos l’havien 
blindat per por d’una in-
vasió dels CDR, que des 

de la plaça Urquinaona recordaven 
que ja fa un any de la sentència de 
l’1-O. A la mateixa hora i sota un cel 
de llamps i trons, al Parlament de 
Catalunya es recordava una altra 
sentència, aquesta encara més ver-
gonyosa, si és possible: el consell de 
guerra que el 14 d’octubre del 1940 
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■ Companys tindrà (per fi)  
un homenatge a la  
plaça de Sant Jaume

Coincidint amb la commemoració del 80è 
aniversari de l’afusellament de Companys, el 15 
d’octubre a la matinada al castell de Montjuïc, 
l’Ajuntament de Barcelona ha donat finalment el 
vistiplau perquè s’instal·li l’Stolperstein del 
president català a la plaça de Sant Jaume. Aquesta 
ubicació, especifica el consistori, ha sigut una 
decisió de la Generalitat. L’Stolperstein portava 
tres anys d’espera en un despatx del Memorial 
Democràtic, que depèn del departament de 
Justícia. A la inscripció s’hi pot llegir: “Aquí visqué 
MHP Lluís Companys Jover, nascut 1882, exiliat 
1939, arrestat 1940, França, afusellat 
15.10.1940, Barcelona”. El fet que no es col·loqués 
la llamborda de Companys va provocar les irades 
protestes d’alguns historiadors i polítics, com 
l’expresident català Quim Torra. Fonts municipals 
asseguren que en cap moment es va qüestionar la 
figura de Companys, però sí que posen en dubte 
que es faci memòria a través d’un Stolperstein, ja 
que part de la comunitat jueva hi està en contra 
perquè és un símbol que es col·loca a terra i, per 
tant, es trepitja. A més, asseguren fonts 
municipals, Companys no va ser víctima del 
nazisme sinó del franquisme.

enbreu
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NACIONAL. Plana 10

Dol oficial i record pel
president Lluís Companys
en el 80è aniversari del
seu afusellament
Una llamborda davant del Palau farà
memòria de la seva deportació pels nazis
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El 80è aniversari de l’afu-
sellament del president
Lluís Companys i Jover a
mans del règim franquista
va ser recordat ahir pel go-
vern català amb un dia de
dol oficial, la col·locació de
la seva llamborda stolpers-
teine, l’edició d’un llibre so-
bre els seus discursos du-
rant la Guerra Civil espa-
nyola i les tradicionals
ofrenes a la tomba i al fos-
sar de Montjuïc, on va ser
afusellat a dos quarts de
set del matí del 15 d’octu-
bre del 1940. A més, la Co-
missió de la Dignitat n’es-

trenava l’audiovisual do-
cumental Lluís Com-
panys. 80 anys de l’assas-
sinat d’un president.

L’acte més simbòlic en
memòria de l’únic presi-
dent democràtic assassi-
nat a Europa per un règim
feixista va ser, a la tarda, la
instal·lació al davant del
Palau de la Generalitat, a
la barcelonina plaça de
Sant Jaume, d’una de les
llambordes stolpersteine
amb el seu nom, que el re-
corda per haver estat en-
tregat a l’Espanya fran-
quista per les autoritats
nazis que ocupaven Fran-
ça. La reneboda del presi-
dent, Mariona Companys,

col·locava la llamborda,
que recorda que la Casa
dels Canonges del Palau va
ser l’últim domicili on el
president va viure en lli-
bertat abans de fugir cap a
l’exili francès, i s’afegeix a
les 242 llambordes empla-
çades arreu del país en re-
cord dels catalans depor-
tats pel nazisme.

Amb la presència també
del president Torra, inhabi-
litat, l’acte servia al govern
per entregar a la família
Companys el document
que acredita la nul·litat del
consell de guerra sumarís-
sim que el va condemnar a
mort. L’Associació d’Amics
de les Ciutats de Colònia i

Barcelona, que ha col·labo-
rat amb el Memorial Demo-
cràtic en fer possible la
llamborda de Companys,
reivindicava, junt amb Tor-
ra, la instal·lació de més
stolpersteine en record
dels barcelonins deportats
als camps nazis. “Hem de
demanar a l’Ajuntament
que no oblidi els 700 i escaig
barcelonins deportats i que
mereixen un record”, deia
Torra, tot recordant, per
exemple, el fotògraf Fran-
cesc Boix, testimoni en els
judicis de Nuremberg con-
tra els alts càrrecs nazis.
L’historiador Josep Maria
Figueras presentava el lli-
bre de discursos de guerra

del president i afirmava
que Companys “personifi-
ca encara la gran repressió
dels camps de concentra-
ció, dels centenars de mi-
lers d’espoliats i dels milers
d’afusellats del franquis-
me”.

En les tradicionals ofre-
nes matinals a la tomba de
Companys al cementiri de
Montjuïc i al fossar de San-
ta Eulàlia del castell, on va
ser afusellat, el govern in-
sistia de nou a l’Estat espa-
nyol que demani perdó per
l’afusellament com a gest
de desgreuge per un fet
“ignominiós”, en paraules
de la consellera de la Presi-
dència, Meritxell Budó.

“Fa 80 anys que van inten-
tar afusellar i matar els
ideals de Companys; però,
per vergonya dels assas-
sins, avui són més vius i
forts que mai”, afirmava el
vicepresident, Pere Ara-
gonès, en el mateix acte.

Tot alertant que el fei-
xisme ressorgeix amb for-
ça, el vicepresident en
funcions de president va
afirmar que també conti-
nuen “la història de re-
pressió” i “les visions més
autoritàries contra les ins-
titucions catalanes”, tot i
que de manera diferent a
la dictadura franquista.
Així, Aragonès reivindica-
va que es mantingui la de-
núncia contra la inhabili-
tació del president Torra, a
qui va agrair que acompa-
nyés el govern en l’ofrena
al mausoleu. Torra va fer
una crida a no deixar de
lluitar per la llibertat i els
drets humans i també va
voler mostrar el seu suport
a les restriccions contra la
Covid-19 i va demanar a la
ciutadania un “esforç col-
lectiu” per rebaixar la cor-
ba de contagi. ■

Dol i memòria pel president
afusellat pel franquisme
a Una reneboda de Companys col·loca davant del Palau de la Generalitat el seu memorial com a
deportat del nazisme a El govern el recorda amb un dia de dol en el 80è aniversari del crim d’estat

Xavier Miró
BARCELONA

“Companys va
morir perquè era
el president de
Catalunya, però també
per la llibertat”
Quim Torra
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

“La nova llei posarà
punt final a una
reivindicació dels que
volem fer memòria
dels represaliats”
Miquel Iceta
PRESIDENT DEL GRUP DEL PSC

“Fa 80 anys van
intentar afusellar els
ideals de Companys,
però avui són més
vius i forts que mai”
Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DEL GOVERN

El govern, en l’ofrena a la tomba de Companys amb l’expresident Torra i la reneboda de Companys posant la llamborda memorial. L’Ajuntament de Barcelona, en l’ofrena ■ ORIOL DURAN / EFE
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Les frases

“No volem venjança.
Volem justícia. El que
volem és memòria
per al president
Companys”
Roger Torrent
PRESIDENT DEL PARLAMENT

“La llei anul·larà
judicis infames
i restaurarà la
memòria democràtica
de Companys”
Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA

“L’‘stolpersteine’ de
Companys és una
mostra de la voluntat
de mantenir viva la
memòria col·lectiva”
Meritxell Budó
CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA
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L’homenatge a Companys 
esdevé un clam per l’amnistia

represaliats com el dret d’autode-
terminació de Catalunya.  

En l’homenatge a Companys 
també és habitual recordar que l’es-
tat espanyol no ha demanat mai per-
dó per l’assassinat del president de 
la Generalitat. Aquesta vegada els 
encarregats de fer-ho van ser el pre-
sident del Parlament, Roger Tor-
rent; la portaveu del Govern, Merit-
xell Budó, i la presidenta de l’ANC, 
Elisenda Paluzie. “Encara és hora 
que ho faci”, va criticar Paluzie. Per 
a l’independentisme el diagnòstic és 
clar: és cert que ara no hi ha afusella-
ments com el de Companys, però la 
repressió, per altres vies –com la 

presó i l’exili–, continua present. “El 
règim franquista segueix incrustat 
en les estructures de l’estat espa-
nyol”, va dir el diputat de la CUP 
Carles Riera, mentre que Genís Bo-
adella (PDECat) va censurar l’Estat 
per no haver reparat Companys de 
manera “digna i justa”. 

En canvi, els comuns i el PSC, que 
també van participar en l’homenat-
ge del matí, van coincidir en reivin-
dicar la llei de memòria democràti-
ca que impulsa el govern espanyol, 
del qual formen part els seus dos 
respectius partits germans, Podem 
i el PSOE. L’alcaldessa de Barcelona 

i líder dels comuns, Ada Colau, va 
afegir un matís: malgrat que la llei 
servirà per fer “justícia”, arriba tard. 

La delegació de l’executiu català 
al Fossar de la Pedrera la va encap-
çalar l’expresident Quim Torra. No 
era un detall menor. Malgrat la seva 
recent inhabilitació, va tenir un pa-
per central tant en l’ofrena floral 
com després, quan va ser el primer 
a dirigir-se als mitjans de comuni-
cació. “No deixeu de lluitar per la lli-
bertat de Catalunya i la defensa dels 
drets humans”, va proclamar.  

Record a la plaça Sant Jaume 
Torra també va tenir un rol princi-
pal en l’homenatge del Govern a la 
tarda, quan es va instal·lar una llam-
borda en record a Companys a la 
plaça Sant Jaume. A l’acte hi va as-
sistir Mariona Companys, familiar 
de l’expresident i a qui el Govern va 
lliurar el document que acredita la 
nul·litat del judici que el va condem-
nar. El 131è president va celebrar la 
instal·lació de la llamborda, però va 
lamentar que arribi tard. 

Torra va demanar, a més, que 
l’Ajuntament de Barcelona instal·li 
llambordes per als més de 700 de-
portats als camps de concentració 
nazis, va tornar a reclamar al govern 
espanyol que demani perdó per 
l’afusellament de Companys i va 
aprofitar per llançar un avís: “Que 
l’Estat perdi tota esperança. Si l’as-
sassinat de Companys no va signifi-
car la renúncia dels anhels de lliber-
tat, tampoc ara, i menys que mai, no 
hi renunciarem”.e

El Govern col·loca una llamborda per a l’expresident afusellat

Torra, Budó i Capella ahir a Sant Jaume al costat de Mariona Companys. ACN

L’aniversari de l’afusellament del 
president de la Generalitat Lluís 
Companys és un dia que surt sem-
pre en vermell al calendari del Go-
vern, el Parlament i diversos partits 
de la política catalana. El d’ahir, pe-
rò, tenia un caràcter especial res-
pecte als últims anys perquè era el 
dia que es complien 80 anys del seu 
assassinat per part de la dictadura 
franquista. Per commemorar-ho, al 
matí es va fer el tradicional home-
natge al Fossar de la Pedrera del ce-
mentiri de Montjuïc, i a la tarda el 
Govern va instal·lar una llamborda 
en record a Companys a la plaça 
Sant Jaume. L’independentisme, 
però, va aprofitar per convertir el 
dia en un clam contra la repressió de 
l’Estat i a favor de l’amnistia dels 
presos polítics i exiliats. 

Aquesta va ser la crida que el Go-
vern i tots els partits i entitats in-
dependentistes van fer des del ce-
mentiri de Montjuïc. El primer a in-
troduir la demanda va ser el vice-
president i president substitut, Pere 
Aragonès, que va aprofitar per re-
cordar que els ideals del president 
afusellat segueixen “més vius que 
mai”. “El feixisme el va matar però 
no va poder acabar amb els seus ide-
als”, va afegir la vicepresidenta de 
JxCat, Elsa Artadi. També el vice-
president d’Òmnium Cultural, 
Marcel Mauri, va situar com a “im-
prescindible” tant l’amnistia dels 

BARCELONA
Q. BERTOMEU / M. ESTEVE

Missatge  
Torra avisa l’Estat que 
Catalunya no renunciarà als 
seus “anhels de llibertat”
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ElGovern lliga
Companys a la
“repressió” actual a
l’independentisme
LaGeneralitat exigeix a l’Estat un perdó
més enllà de la nul·litat del judici

SERGI QUITIAN

IÑAKI PARDO TORREGROSA
Barcelona

LluísCompanyscontinuasentpro-
tagonista de la política catalana 80
anys després del seu afusellament.
L’independentisme va aprofitar
ahir els actes d’homenatge permi-
rardelligarunfilconductorentrela
persecuciódel franquismei l’actual
“repressió”que,denuncienels seus
partits, pateixperpartde l’Estat.
L’exemple més clar, va esgrimir

el vicepresident en funcions de
president, Pere Aragonès, és la re-
cent inhabilitació de Quim Torra.
Enaquest sentit, elGovernvavoler
projectar la figura del ja expresi-
dent,queva liderar l’ofrena floralal
fossar de laPedreradeMontjuïc, al
matí, i la col·locació d’una llambor-
daStolpersteinaplaçaSantJaume,
alatarda.“Lesformesi lescircums-
tàncies són diferents”, va admetre
Aragonès, “però la història de re-

pressió iviolènciadel feixismecon-
tra el que representen les institu-
cionscatalanescontinua”,vaafegir.
Un missatge que va subratllar la

consellerade laPresidència,Merit-
xellBudó,perretreurequeelscata-
lans segueixen “patint una repres-
sió com fa 100 anys”. Lamillor for-
ma d’honorar la seva memòria, va
afegir, és “persistir en la lluita” per
l’autodeterminació i l’amnistia,mí-
nimcomúdenominadorque,a falta
d’estratègia concreta, també van
manifestar laCUP,ANCiÒmnium.
Amés,elGovernvatornarainsis-

tir enunademanda concreta que ja
va verbalitzar Torra en la seva dar-
rera Diada i Aragonès dimecres al
Parlament: que l’Executiu central,
ambelseupresident ielcapdel’Es-
tat al capdavant, demani perdó per
l’afusellament de Companys en un
acte solemne, com van fer França i
Alemanyaper la sevadeportació.
El líder del PSC, Miquel Iceta, i

les dirigents dels comuns Ada Co-

lau i JéssicaAlbiach–els únics par-
tits no independentistes que van
participar en l’ofrena i en l’acte del
Parlament la nit abans– van posar
ahirenvalorel fetquelareformade
la llei deMemòria que ha impulsat
l’Executiu central es debatrà aviat
al Congrés i que servirà per resca-
balar l’afusellament de Companys

així com altres víctimes del fran-
quisme. No obstant això, des del
Govern, la consellera de Justícia,
Ester Capella, ja havia assenyalat
queaquestallei“arribatard”iquela
Generalitat ja treballa en el mateix
sentitdesde fa temps.
Aquesta circumstància no és

nova. Des del 2008, amb el PSOE a
la Moncloa, el Govern central i el
Congrés han fet tres declaracions
de reparació sense efectes legals
quemaihanestat prouper a l’inde-
pendentisme, ja que no anul·laven
la sentència, un pas que sí que es
farà ara. Amb tot, la Generalitat vol
que es vagi un pes més enllà amb
la petició de perdó. De fet, el Go-
vernva lliurarahirundocumentde

nul·litat de la sentència a familiars
deCompanystalcomhaviapromès
el2018,gràciesauna lleiqueelPar-
lamentvaaprovar fa tresanys.
D’altra banda, ahir va acabar el

terminidedeudiesdeconsultesdel
president de la Cambra catalana,
Roger Torrent, amb els grups per
trobaruncandidat que substitueixi
Torra després de la inhabilitació.
Comespreveia,non’hihacapiavui
Torrent explicarà els propers pas-
sos. L’acte equivalent al debat d’in-
vestidura que activarà el rellotge
serà el 21 d’octubre, i les eleccions,
el 14 de febrer, després que hagin
passat els dos mesos per a la dis-
solució del Parlament i els 54 dies
pera lacitaelectoral.

PSCicomunsposenen
valor la lleideMemòria
ques’aprovaràal
Congrés,peròCapella
creuque“arribatard”

MARTA PÉREZ / EFE

Llamborda Stolperstein a la plaça de Sant Jaume en homenatge al president afusellat Lluís Companys
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El govern català va exigir
ahir a l’espanyol un acte de
contrició solemne per l’as-
sassinat del president
Lluís Companys avui fa 80
anys. “Va ser un crim d’es-
tat que exigeix ser reparat
per l’Estat amb la mateixa
fermesa que Alemanya va
demanar perdó pels crims
del nazisme”, va etzibar el
vicepresident, Pere Ara-
gonès, en un senzill però
emotiu acte d’homenatge

que li van retre conjunta-
ment l’executiu i el Parla-
ment de Catalunya, que el
polític lleidatà havia presi-
dit també. “Els presidents
Kohl i Mitterrand van de-
manar perdó per la seva
deportació en nom d’Ale-
manya i França. Cap presi-
dent espanyol ha fet mai
un gest semblant”, denun-
ciava el president del Par-
lament, Roger Torrent. La
consellera de Justícia, Es-
ter Capella, també retreia
que encara ara resti impu-
ne l’exhibició de simbolo-

gia feixista –exigia que
s’inclogués l’enaltiment
del franquisme al Codi Pe-
nal–, i instava el govern es-
panyol a “desmarcar-se”
de la “pulsió” que conserva
l’Estat profund “d’aconse-
guir als despatxos el que
no aconsegueix a les ur-
nes”, i que aprovi una llei
d’amnistia per als presos i
exiliats polítics actuals.
Capella també es mostra-
va ferma en la idea de treu-
re el monument franquis-
ta de Tortosa, tot i que cor-
respondria a l’Estat fer-ho.

Al matí, al Tarròs, poble
natal de l’expresident, Ca-
pella havia presidit l’acte
de reobertura de l’Espai
Lluís Companys, com es
diu des del juliol el centre
d’interpretació obert el
2014, al qual en els prò-
xims mesos es donarà un
nou impuls amb la signa-
tura d’un conveni entre la
direcció general de la Me-
mòria Democràtica, la Di-
putació de Lleida, el Con-
sell Comarcal de l’Urgell i
l’Ajuntament de Torna-
bous. Hi destinaran un to-
tal de 240.000 euros fins al
2024 per dinamitzar-lo
amb la contractació d’una
persona, l’adquisició de
nous equips i mobiliari i
una major difusió.

L’acte principal, això sí,
serà aquest matí, quan es
faran les tradicionals ofre-
nes d’institucions, partits i
entitats a la tomba de
Companys al cementiri de
Montjuïc i al fossar del Cas-
tell, on va ser afusellat. A
trenc d’alba, ERC havia de
celebrar la marxa de cla-
vells de cada any, però ahir
la va haver de suspendre
per les mesures contra la
Covid-19. A la tarda, Cape-
lla lliurarà a la família el do-
cument del govern que cer-
tifica la nul·litat del consell
de guerra a Companys, a
més d’una de les llambor-
des Stolpersteine en re-
cord dels deportats pel na-
zisme, que es col·locarà a la
plaça de Sant Jaume, ja
amb el permís de l’Ajunta-
ment de Barcelona. ■

a El govern exigeix a l’Estat una reparació al president
afusellat pel franquisme a Es multipliquen els homenatges

“Han de demanar
perdó a Companys”

Òscar Palau
BARCELONA

La consellera Capella, ahir al Tarròs amb la llamborda Stolpersteine per a Companys ■ ACN
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El Memorial Democràtic instal·larà una llamborda en
homenatge a Lluís Companys
El Memorial Democràtic instal·larà aquest dijous una llamborda ' Stolpersteine ' en homenatge al president de la
Generalitat,  Lluís Companys , a la plaça Sant Jaume. Fonts del Govern han explicat a l' ACN que després de llargues
negociacions, l'a...
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80 ANYS DE L’AFUSELLAMENT DE COMPANYS

Detingut a l’exili i jutjat 
il·legalment
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80 ANYS DE L’AFUSELLAMENT DE COMPANYS 
Detingut a l’exili i jutjat il·legalment

SÍLVIA MARIMON MOLAS ❊ BARCELONA

01 
33 D’AGOST DE 1939 

Arrenca el procés contra Companys, 
se’l difama i se’l condemna sense 

haver-lo escoltat  
La Guerra Civil no va acabar fins a 
l’abril de 1939, però molts dies abans, el 
9 de febrer de 1939, Franco ja va apro-
var la Ley de Responsabilidades Polí-
ticas. “S’instaura tot un sistema judi-
cial específic i un procediment jurídic 
capgirat i arbitrari en què es pot con-
demnar sense proves i sense presump-
ció d’innocència. Un sistema contrari al 
Codi Penal de 1932 i a la llei d’enjudi-
ciament criminal”, diu el jurista i pro-
fessor de ciències polítiques de la UB 
Raül Digón. Un expedient destacat que 
va fer públic el nou Tribunal Regional 
de Responsabilitats Polítiques 
(TRRPC), integrat per un cap de l’exèr-
cit, un funcionari de carrera judicial i 
un militant de Falange Española, va ser 
el de Lluís Companys. Es va publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barce-
lona el 3 d’agost de 1939 i explicitava 
que totes les persones que poguessin 
oferir informació sobre la seva conduc-
ta política i social o sobre els seus béns 
estaven obligades a posar-ho en conei-
xement del jutjat. S’iniciava un procés 
contra una persona desapareguda con-
trari als preceptes del dret ordinari. 

“En el cas de Companys, els contin-
guts calumniosos dels principals infor-
mes recopilats per blasmar-lo a l’expe-
dient del TRP són notòriament greus i 
difamatoris”, detalla Digón. Així, per 
exemple, l’alcalde de Barcelona, Miquel 
Mateu, afirmava que Companys, abans 
de ser president, era “abogado de pis-
toleros del sindicato único de la FAI”, i 
el descriu com un “directivo de las ma-
sas rojas”. La Guàrdia Civil va informar 
de tots els seus estalvis i assegurava que 
era “una persona execrable en todos los 
conceptos y nefasto para la Nación”. La 
Prefectura Superior de Policia anava 
més enllà i difamava el president dient 
que va fer de proxeneta: “En plan de 
despreciable chulo obligó a su amante a 
prostituir a sus tres hijas adolecentes”. 
La sentència del TRP es va fer pública 
al BOP el 18 de desembre i la resolució 
parlava de fets provats. Sense haver 
parlat mai amb el president català, se’l 
va condemnar i se li van requisar tots 
els béns. Aquest va ser el primer procés 
contra Companys. El següent va ser el 
consell de guerra que el va sentenciar 
a mort. Hi va haver un tercer procés 
obert pel Tribunal Especial per a la Re-
pressió de la Maçoneria i el Comunis-
me que va ser sobresegut per la defun-
ció de l’acusat. 

01

02

01. Sortida cap a l’exili de Companys i la seva dona Carme Ballester 
l’1 de febrer del 1939. EFE 02. Companys, retratat per Pedro Urraca a 
Hendaia. ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA  03 i 04. Les fitxes policials que li van 
fer mentre va ser als calabossos a Madrid. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
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El 15 d’octubre de 1940, a dos quarts de 
set del matí, al fossar de Santa Eulàlia un 
piquet d’afusellament acabava amb la 
vida del president de Catalunya, Lluís 
Companys. Aquell dia portava un ves-
tit molt senzill, de color blanc. Calçava 
espardenyes perquè les tortures li havi-
en deixat els peus molt inflats i li era im-
possible posar-se unes sabates. Mentre 
anava cap al piquet, es va treure les es-

pardenyes perquè volia morir trepitjant 
terra catalana. Enmig d’un gran silenci 
va cridar “Per Catalunya!”, i va caure a 
terra, mort. Han hagut de passar 80 
anys perquè el govern espanyol faci un 
primer pas per declarar nul aquell judi-
ci: l’esborrany de l’avantprojecte de la 
nova llei de memòria –a la qual li que-
da un llarg recorregut abans de ser 
aprovada– declara il·legítims el Tribu-

nal de Repressió de la Maçoneria i el 
Comunisme, el Tribunal d’Ordre Pú-
blic i els Tribunals de Responsabilitats 
Polítiques i els consells de guerra. 
L’avantprojecte també explicita que són 
il·legítimes i nul·les, per forma i fons, les 
condemnes i sancions dictades per mo-
tius polítics, ideològics o de creença du-
rant la dictadura. El Parlament català ja 
va declarar nuls els judicis sumaríssims 

el 2017 i, per tant, el judici de Companys.  
Ara bé, al marge de les polítiques re-

paradores que s’han impulsat els últims 
anys, el fet és que tant la detenció com el 
judici de Companys van estar plens d’ir-
regularitats i absurditats. Aquestes ano-
malies –que tot seguit analitzem– perme-
ten afirmar que, fins i tot amb la legalitat 
vigent del moment, va ser un judici il·le-
gal des de tots els punts de vista.

02 
113 D’AGOST DE 1940 

Detingut i “segrestat” per la policia alemanya 
i un agent franquista  

Sis agents van detenir Companys a la casa de La Bau-
le (a la zona ocupada pels alemanys de la Bretanya 
francesa), on vivia exiliat, el 13 d’agost de 1940. En 
van ser testimoni la seva dona, Carme Ballester. Dos 
dels homes anaven vestits de civils i quatre amb uni-
forme de soldat alemany. Segons va relatar Ballester, 
van entrar amb les metralletes a la mà i ho van regi-
rar tot buscant diners. Dins d’un calaix hi van localit-
zar 70.000 francs. “Llavors ja van començar a estar 
contents de la troballa, seguit s’ho posaren a la but-
xaca, també es van emportar tots els documents que 
van trobar”, explicava Ballester en una carta que 
l’historiador Joaquim Aloy va localitzar a l’Institut 
Internacional d’Història Social d’Amsterdam. El per-
sonatge clau en la detenció de Companys va ser el po-
licia franquista Pedro Urraca, que vigilava Companys 
des de la seva arribada a París i tenia la complicitat 
dels col·laboracionistes francesos. 

“Va ser un segrest”, diu l’historiador Oriol Due-
ñas. Companys era un exiliat polític a França i no 
es van respectar els acords d’extradició perquè ai-
xò hauria volgut dir que s’havia d’obrir un procés ju-
dicial. “És per aquest motiu que el van fer passar per 
Hendaia, que era zona ocupada pels nazis, i no per la 
frontera catalana”, diu Dueñas.

03 
25 D’AGOST DE 1940 

Les presses de Serrano Suñer perquè Companys 
fos lliurat sense dilacions  

Urraca va ser l’agent que va acompanyar Companys 
fins a la frontera. En els seus informes, Urraca ex-
plicava que el president català estava angoixat per 
la desaparició del seu fill, en Lluïset, que estava re-
clòs en un centre mental, i que l’havia vist molt “en-
vellit”. De La Baule, Companys va ser traslladat a la 
presó de La Santé (París), on el president català es-
tava incomunicat, en una cel·la individual. Segons 
les publicacions clandestines de l’època, a La San-
té va ser maltractat –tenia llagues a diferents parts 
del cos– i només li van donar pa i aigua. 

En la trobada que Urraca va tenir amb Com-
panys a la presó parisenca el va avisar que el seu fu-
tur s’endevinava funest. El 25 d’agost els serveis 
exteriors espanyols enviaven una nota en la qual 
s’especificava que el president català havia de ser 
conduït a Madrid. Seria traslladat amb un cotxe i 
custodiat per Urraca i un oficial alemany. El minis-
tre d’Assumptes Exteriors de Franco, Ramón Ser-
rano Suñer, tenia pressa perquè Companys fos 
lliurat sense preàmbuls ni dilacions. Urraca, un 
home força conegut en els cercles d’espies, que va 
treballar com a agent secret 
per als franquistes, els ale-
manys i el govern de Vichy, va 
lliurar el president el 29 
d’agost de 1940 a Irun, on li va 
fer una fotografia per demos-
trar que l’entregava viu.

04 
29 D’AGOST 

Torturat i humiliat a Madrid i traslladat a 
Barcelona amb màxim secretisme  

Companys va ser traslladat als calabossos de la direc-
ció general de Seguretat a la Puerta del Sol –on ara 
hi ha les oficines de la Comunitat de Madrid– el 29 
d’agost: va sortir de París a les 9 del matí i va arribar 
a la comissaria a les 10 del vespre. En aquella cel·la, 
que era al soterrani i on no hi arribava la llum del sol, 
el van torturar físicament i el van humiliar. Els po-
licies li tiraven cacauets i pa sec com si fos un ani-
mal de fira. Ni la seva detenció ni el seu trasllat es van 
fer públics. “Tot es va fer amb molt de secretisme. De 
fet, ni el judici ni la sentència que el va condemnar 
a mort van sortir en cap diari de l’època”, diu Dueñas.  

El van interrogar en diferents ocasions. En totes 
les seves declaracions, i segons va recollir la policia, 
Companys va repetir que havia fet els impossibles 
per evitar els assassinats: “Todos mis discursos y to-
da mi voluntad fue canalizar el Movimiento y mi voz, 
la única que desde los primeros momentos se dejó oir 
para condenar los desmanes, y se puede encontrar en 
un discurso que pronuncié el 22 de julio de 1936”. 
Quan va acabar de declarar, el president català va dir 
que “en las manifestacions que he hecho debe tener-
se en cuenta que, a falta de memoria, veo las cosas en 
una nebulosa por haber sufrido recientemente una 
tragedia íntima [la desaparició del seu fill] y la inco-
municación que he sufrido”. Cinc setmanes després 
d’arribar a Madrid, el 3 d’octubre, el van traslladar 
a Barcelona amb cotxe i el van portar a la presó mi-
litar de Montjuïc. Duia la mateixa roba i les matei-
xes sabates que quan el van detenir. 

El procediment es va incoar el mateix dia en què era 
conduït a Barcelona. Les ordres eren que el seu suma-
ríssim, el 23.648, s’havia d’instruir amb la màxima ra-
pidesa. “La causa va contradir greument els princi-
pis generals del dret i diverses normes; la instrucció, 

l’acusació del fiscal, les condici-
ons de la defensa, la brevíssima 
vista oral i l’immediat compli-
ment de la sentència, sense cap 
possibilitat de recurs, neguen 
totes les garanties processals 
de qualsevol procés judicial”, 
diu Digón. En aquest ordre cap-
girat, els autèntics rebels pro-
cessaven i condemnaven a 
mort milers de ciutadans que 
havien complert l’ordenament 
jurídic en el moment dels fets. 
Anys després, un dels princi-
pals responsables del règim 
franquista, Serrano Suñer, ho 
va qualificar de “justícia al re-
vés”: “Fue, pues, un error confi-
gurar delitos de rebelión y sedi-
ción para atribuirlos a los defen-
sores del Gobierno republicano, 
dado que estos –jurídica y hasta 
metafísicamente– era impossi-
ble que los cometieran”.

04

Ordre capgirat 
Al cap dels anys el mateix 
Serrano Suñer, clau en 
la captura de Companys, 
va qualificar l’operació de 
“justícia al revés”

03

Desorientat 
A Madrid, torturat,  
Companys estava, a més, 
afectat per la tràgica 
desaparició del seu fill 
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06 
114 D’OCTUBRE 

Sentenciat sense la possibilitat de defensar-se ni d’aportar 
testimonis 

El 14 d’octubre va començar la vista contra Companys, que va durar 
menys d’una hora. S’hi van llegir els informes i Companys va protestar: 
“Lo que acabáis de leer es canallesco y falso”, va dir el president català. En 
aquella vista extremament breu es van citar només declaracions i do-
cuments aportats per l’acusació. 

“Fins i tot en un procés militar de l’època, el fet que no li deixessin 
aportar cap testimoni és una anomalia inacceptable”, diu Finestres. Co-
lubí va defensar que Companys no va participar en els desordres, que 
va salvar vides i que va facilitar la fugida de molts religiosos: “Fins i tot 
Colubí es volia presentar ell mateix com a testimoni, perquè gràcies a les 
gestions del president català va formar part d’un intercanvi de presoners 
i va poder anar a territori franquista durant la Guerra Civil, però no el 
van deixar. En canvi, per part de l’acusació van desfilar tot de testimonis 
difamatoris”, diu Finestres. I afegeix: “Colubí em va dir que tot havia 
estat una farsa”. Companys no va tenir dret a argumentar per defensar-
se. “Va ser un judici sense cap garantia”, afirma Dueñas. 

“És un judici il·legal perquè no va complir els requisits mínims ni 
d’ara ni d’aquella època –diu el professor d’història del dret a la UPF 
Alfons Aragoneses–. Com a l’Alemanya nazi, els judicis podien tenir 
una aparença de legalitat, hi havia jutges i una sentència, però no es van 
respectar els principis del dret, no hi havia la possibilitat de defen-
sar-se ni calia provar res”. De fet, fins i tot els mateixos teòrics del fran-
quisme admeten que l’origen del dret franquista és la rebel·lió: “El 
seu poder i el dret que imposen té l’origen en una rebel·lió. Si hi ha 
una llei del Parlament català i un avantprojecte de llei de memòria per-
què s’anul·lin els judicis és perquè es considera que no va ser un judi-
ci de veritat”, diu Aragoneses. Les publicacions clandestines de l’èpo-
ca van explicar així l’afusellament de Companys: “Companys personi-
ficaba Cataluña, la República y todos los sectores democráticos. Lo han 
fusilado porque representaba este pueblo y estos ideales”. Un dels tes-
timonis de l’acusació d’aquell judici va ser el capità Brabo Montero, 

el cap d’una policia paral·lela formada per 
antics presos de la zona republicana que ac-
tuava amb afany repressiu. Brabo Montero 
va morir assassinat arran d’uns fets força 
tèrbols el juliol de 1973. Un any abans va es-
criure les seves memòries, on deia: “Hemos 
de hacer constar que somos completamente, 
y lo fuimos, enemigos de la política del señor 
Companys. Él era catalanista, nosotros es-
pañolistas; él era catalán, nosotros madrile-
ños; però hemos de decir que la muerte del 
señor Companys fue gloriosa, fue ejemplar, 
fue una equivocación”. És l’únic president 
escollit democràticament que va ser afuse-
llat en el context de la Segona Guerra Mun-
dial, i ja aleshores es va intentar denunci-
ar el crim al Tribunal de Nuremberg. La 
proposta, però, no va prosperar. Encara 
ara, 80 anys després, cap tribunal ha 
anul·lat aquell judici.e

05 
7 D’OCTUBRE 

El fiscal, un dels revoltats del juliol de 
1936, va falsejar els fets  

El jutge instructor va dictar la interlocutò-
ria de processament contra Companys per 
rebel·lió militar el 7 d’octubre. Un fet que 
dona indicis que el president català va ser 
condemnat abans del judici són les declara-
cions dispars que van recollir dos fiscals. El 
8 d’octubre, i en paral·lel a l’apressada tra-
mitació del sumaríssim, Companys va ser 
interrogat per Luis Mazo Mendo, el fiscal 
delegat a Barcelona, que tenia la missió de 
reunir les proves pels fets delictius. Mazo 
va ajuntar el seu informe a la causa general, 
però la declaració va arribar a l’auditori 
quan Companys ja havia estat executat. En-
tre altres coses, Mazo deia que Companys 
havia assegurat que “no tiene noticias de que 
se repartiesen armas entre los elementos de 
los sindicatos y que cuando se las fueron a pe-
dir, los de la CNT se negaron a ello”. Mazo 
també explicitava que Companys havia as-
segurat que havia fet tot el que havia pogut 
per evitar els assassinats comesos per in-
controlats. El 9 d’octubre la causa va passar 
al fiscal jurídico-militar, Enric de Querol, 
que era un dels revoltats del juliol de 1939. 
Enric de Querol va falsejar els fets i va afir-
mar que Companys va autoritzar el repar-
timent d’armes o no s’hi va oposar, i que ha-
via tolerat crims salvatges, assassinats, ro-
batoris i saqueig, erigint-se de fet en estat 
propi. El fiscal jurídico-militar acusava 
Companys d’“actividades extremistas y se-
paratistas”. 

Companys volia defensar-se ell mateix, ja 
que era advocat, però l’hi van denegar. “Se’l 
va privar del dret a paraula”, diu Digón. El 
8 d’octubre, a Ramón de Colubí i Chánez, de-
fensor militar d’ofici, que havia estat capi-
tà d’artillera però que no tenia formació com 
a jurista, se li va notificar que havia de defen-
sar Companys. Són molts els que han defen-
sat el compromís de Colubí, que va fer els 
impossibles per evitar la pena de mort de 
Companys. El periodista Jordi Finestres va 
poder conèixer aquest militar, que a mitjans 
dels anys 40 va marxar d’Espanya desenga-
nyat amb el règim franquista. “Colubí em va 
dir que no era un cas únic però sí força ex-
cepcional pel poc temps que li van donar per 
preparar la defensa. Va tenir molt poques 
hores per consultar apressadament el su-
mari a la Capitania General, desplaçar-se a 
cuita-corrents al castell de Montjuïc per 
presentar-se a l’acusat, parlar amb ell, fer 
l’escrit mecanografiat als jutjats i lliurar-lo”.

02

03

04

Muntatge 
El militar franquista que va 
defensar Companys, Ramon 
de Colubí, va dir que tot plegat 
havia estat una farsa

02. Jordi Cuixart al cementiri de Montjuïc l’estiu del 2017 en un homenatge 
que es va fer a les víctimes de la dictadura quan el Parlament va declarar nuls 

els judicis del franquisme.  MARC ROVIRA 03. Retalls de la premsa francesa que 
informen l’afusellament de Companys. 04. El president català al castell de 

Montjuïc caminant cap a l’escamot d’afusellament ANÒNIM 

Una de les primeres barricades que es van construir a 
Barcelona el 19 de juliol del 1936. JUAN GUZMÁN
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Agència EFE 
 
 

Barcelona expone las reflexiones de los niños 
durante el confinamiento  
Barcelona, 13 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha convertido los textos y dibujos de los niños 
de la ciudad recogidos del web "Estimat diari" (Querido Diario) durante el confinamiento en una 
exposición itinerante y una carpeta de material didáctico para trabajar la salud psicológica y emocional 
del alumnado de Primaria. 

Con motivo de la Bienal del Pensamiento Ciudad Abierta, la exposición se inaugura este martes en el 
patio del Ayuntamiento de Barcelona, donde permanecerá hasta el 18 de octubre, para luego recorrer 
diferentes centros cívicos de la ciudad con la intención de que los centros escolares de la ciudad puedan 
visitarla y trabajar durante el curso. 
El Ayuntamiento de Barcelona abrió el portal "Estimat Diari: Barcelona des de casa amb ulls de nen" 
pocos días después de decretarse el confinamiento general de la población para reducir la propagación 
de la covid-19, con el objetivo de construir un relato colectivo de la ciudad confinada con mirada de 
niño. 
Durante los más de tres meses que duró el estado de alarma, más de 600 niños y niñas barceloneses 
usaron la plataforma para verter sus experiencias y emociones con más de un millar de creaciones entre 
dibujos, textos, fotografías y vídeos. 
Asimismo, la plataforma se convirtió también un banco de recursos, con una página de preguntas 
frecuentes que planteaba 44 cuestiones desde una mirada transdisciplinaria, con respuestas científicas 
adaptadas a la comprensión de los niños y niñas sobre el coronavirus y la enfermedad de la Covid-19.  
Asimismo, el recurso planteaba ya herramientas para la gestión emocional, con cuestiones como la 
añoranza, la relación con las madres y padres, y las preocupaciones e inquietudes íntimas como el 
agotamiento psíquico, el aburrimiento, la tristeza, el miedo, el sentimiento de pérdida o las ganas de 
l lorar. 
La exposición inaugurada hoy es una selección de las aportaciones en el portal Estimat Diari como 
reconocimiento a la participación en el proyecto e invita a los visitantes a moverse y a transitar por las 
vivencias de los niños durante las semanas de confinamiento en casa. 
"El miedo, la incertidumbre, la añoranza, la relación con la familia y las amistades, la incomprensión ante 
las diferentes caras de la crisis provocada por la pandemia han sido situaciones vividas por el conjunto 
de la ciudadanía que han sufrido los más pequeños con especial intensidad", indica el consistorio. 
"Además, -añade- como consecuencia de la crisis sanitaria, la crisis económica que ha impactado sobre 
muchas familias continúa poniendo en peligro el bienestar de muchos niños". 
Por eso, la exposición pretende también mantener este relato abierto e invitará a los niños a compartir 
los pensamientos y reflexiones que afloren durante la visita, según ha indicado el Ayuntamiento. 
Además, con todo el contenido colgado en el portal "Estimat Diari" el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Instituto Municipal de Educación (IMEB), en coordinación con el Consorcio de Educación, han elaborado 
una carpeta de material pedagógico para abordar en las escuelas las emociones y las inquietudes de los 
niños en tiempos de crisis por la covid. 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha visitado la exposición junto a la comisionada de Educación, 
Maria Truñó. EFE  
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FOTOGRAFIA

Una Barcelona inèdita:  
la que van fotografiar les dones
Un llibre rescata l’excepcional i desconeguda obra d’una vintena de fotògrafes del segle XX

Si preguntem al gran públic el nom 
de quatre fotògrafs que van retratar 
la Barcelona del segle passat, serà 
ben fàcil que apareguin els nostres 
clàssics: Català-Roca, Miserachs, 
Centelles i Maspons. O potser seran 
Brangulí, Colom, Masats i Pomés. 
Però segur que no seran Margaret 
Michaelis, Montserrat Vidal i Bar-
raquer, Anna Turbau ni Carme Gar-
cia Padrosa. Totes les imatges icòni-
ques de la Barcelona d’època, aque-
lles fotos en blanc i negre que han 
configurat l’imaginari col·lectiu, les 
van fer homes. ¿No hi havia dones 
amb càmera de retratar? Avui és 
evident que sí, però la seva obra va 
quedar amagada o bandejada pel 
context sociopolític poc favorable, 
sobretot durant el franquisme. La 
historiadora Isabel Segura ha ras-
trejat els arxius i recull en un llibre 
editat per l’Ajuntament de Barcelo-
na i La Fábrica l’obra extraordinà-
ria i poc coneguda de 21 dones que 
van retratar Barcelona des del 1932 
fins al 1990. 

Barcelona. Fotògrafes comença 
amb imatges de la ciutat republica-
na i moderna que atreia estrangeres 
com la parisenca Dora Maar –que 
venia interessada per l’obra de Gau-
dí i va acabar retratant la vida a la 
Boqueria i el Somorrostro– i l’aus-
tríaca Margaret Michaelis. Aques-
ta última fugia de la persecució na-
zi i es va acabar establint a la ciutat, 
on es va especialitzar en fotografia 
arquitectònica, vinculada al GAT-
CPAC, i va retratar els avenços de 
la Casa Bloc racionalista o Josep 
Lluís Sert amb un cartabó a la mà. 
Barcelona assolia el milió d’habi-
tants, era una ciutat en procés de 
canvi. La primera setmana de Mi-
chaelis a la ciutat, la va passar al Bar-
ri Xino, on va captar imatges del dia 
a dia, de les cuines de les cases o de 
la prostituta Rosita mirant a la cà-
mera. “La seva obra té a veure amb 
l’experiència. Michaelis publica 
unes fotos a la revista del GAT-
CPAC, però per a ella en fa unes al-
tres, mirant no tant els arquitectes 
sinó els paletes de la Casa Bloc i el 
barri de Sant Andreu”, diu Segura. 

La ciutat en guerra la documen-
ten Gerda Taro i sobretot Kati Hor-
na, que és testimoni dels bombarde-
jos del març del 1938 i col·labora 
amb el Comissariat de Propaganda. 
S’hi veuen runes, una operació, un 
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funeral, però no hi fotografia cap 
mort. “No fan espectacle de la guer-
ra”, assenyala Segura. Al llibre tam-
poc hi apareix la Barcelona monu-
mental, de postal: “El fil conductor 
és que és una ciutat molt viscuda, 
poc espectacular, amb poc glamur, 
una ciutat de tu a tu, molt directa 
amb la gent que l’habita”. 

Fotografiar des dels terrats 
Al primer franquisme les fotògrafes 
passen a ser proscrites: “Les dones 
s’han de dedicar a las labores del ho-
gar”. A partir del 1943, gent com 
Montserrat Vidal i Barraquer, afici-
onada a la fotografia des de petita i 
llavors una dona de 40 anys, tornen 
al carrer a fotografiar d’amagatotis 
la Barcelona buida. O van als terrats, 
on s’havia instal·lat la vida, i després 
baixen per l’escala de veïns i retra-
ten les dones en la seva intimitat. 
Segura assenyala que són fotogra-
fies que “han tingut nul·la represen-
tació iconogràfica” en l’imaginari 
popular.  

Ningú els hi demanava, però Vi-
dal i Barraquer, Carme Garcia, Ro-
ser Martínez Rochina i Rosa Szücs 
surten a fer reportatges per una ciu-
tat on arriben immigrants, que s’ex-
pandeix per la perifèria, i on enca-
ra regna la misèria, que elles veuen 
amb uns altres ulls. Aquestes dones, 
que ja es troben en una secció de 
l’Agrupació Fotogràfica de Catalu-
nya, no es van arribar a professiona-
litzar mai. “Són conscients que no 
poden subsistir de la fotografia pe-
rò continuen fent fotografia”, diu 
Segura. Garcia, que ja ha guanyat 
premis a l’URSS, explica en una en-
trevista que revelava a la cuina de 
casa: “Soc mestressa de casa i no puc 
dedicar a la fotografia tot el temps 
que voldria”. Rosa Szücs té una 

01. Interior de l’Estació de 
França de Barcelona, abril-
maig del 1944. MONTSERRAT VIDAL I 

BARRAQUER /ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA  

02. Barcelona, juny del 
1961. MONTSERRAT VIDAL I BARRAQUER / 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA  

03. Jornades Catalanes de 
la Dona, 1976. PILAR AYMERICH 

04. La Pedrera, 1982. COLITA 

imatge d’una dona amb un nadó en 
una mà i una càmera en una altra. 
“Malgrat tot, elles són conscients 
que estan fent una obra. Ho demos-
tra la durada i la intensitat de la se-
va feina”, diu Segura. 

Professionals, per fi 
Amb Joana Biarnés, que sí que va 
poder viure de reportera –tot i ha-
ver d’aguantar que la increpessin 
amb crits de “ves a rentar plats”–, 
s’obre una nova etapa en què es re-
lliga la fotografia amb l’activisme, 
en una ciutat en conflicte social i po-
lític. A partir dels anys 70 la fotogra-
fia guanya pes social i apareixen no-
ves publicacions que donaran espai 
a les reporteres. És el cas de Pilar 
Aymerich, que documenta les Jor-
nades Catalanes de la Dona del 
1976; el cas de Colita, que treballa 
des del feminisme i reivindica les 
seves predecessores; Anna Turbau; 
Anna Boyé, i Guillermina Puig, la 
primera dona que va assolir un càr-
rec, com a cap de fotografia de La 
Vanguardia el 1989. També Pilar 
Villarrazo, Consuelo Bautista i Sil-
via Colmenero, que es passegen pels 
suburbis. “Una part dels fotògrafs 
construeixen una imatge suburbi-
al dels habitants d’aquestes parts de 
Barcelona. Elles van al suburbi i no 
l’estigmatitzen”, diu Isabel Segura.  

Una de les imatges del llibre, de 
Vidal i Barraquer, resumeix perfec-
tament el volum: és el cos d’un ho-
me i el cap d’una dona (el seu auto-
retrat). Eren dones ocupant espais 
vedats i masculinitzats on aporten 
una mirada singular. Barcelona. Fo-
tògrafes no només fa justícia a unes 
pioneres, sinó que també permet 
ampliar i renovar l’imaginari 
col·lectiu de Barcelona amb la mi-
llor fotografia documental.e

04 

Mirada 
“Elles van al 
suburbi i no 
l’estigma-
titzen”, diu 
Isabel Segura

Proximitat 
“El fil 
conductor és 
una ciutat 
sense glamur, 
molt viscuda”
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Cultura
FOTOGRAFIA

Una Barcelona inèdita:  
la que van fotografiar les dones
Un llibre rescata l’excepcional i desconeguda obra d’una vintena de fotògrafes del segle XX

Si preguntem al gran públic el nom 
de quatre fotògrafs que van retratar 
la Barcelona del segle passat, serà 
ben fàcil que apareguin els nostres 
clàssics: Català-Roca, Miserachs, 
Centelles i Maspons. O potser seran 
Brangulí, Colom, Masats i Pomés. 
Però segur que no seran Margaret 
Michaelis, Montserrat Vidal i Bar-
raquer, Anna Turbau ni Carme Gar-
cia Padrosa. Totes les imatges icòni-
ques de la Barcelona d’època, aque-
lles fotos en blanc i negre que han 
configurat l’imaginari col·lectiu, les 
van fer homes. ¿No hi havia dones 
amb càmera de retratar? Avui és 
evident que sí, però la seva obra va 
quedar amagada o bandejada pel 
context sociopolític poc favorable, 
sobretot durant el franquisme. La 
historiadora Isabel Segura ha ras-
trejat els arxius i recull en un llibre 
editat per l’Ajuntament de Barcelo-
na i La Fábrica l’obra extraordinà-
ria i poc coneguda de 21 dones que 
van retratar Barcelona des del 1932 
fins al 1990. 

Barcelona. Fotògrafes comença 
amb imatges de la ciutat republica-
na i moderna que atreia estrangeres 
com la parisenca Dora Maar –que 
venia interessada per l’obra de Gau-
dí i va acabar retratant la vida a la 
Boqueria i el Somorrostro– i l’aus-
tríaca Margaret Michaelis. Aques-
ta última fugia de la persecució na-
zi i es va acabar establint a la ciutat, 
on es va especialitzar en fotografia 
arquitectònica, vinculada al GAT-
CPAC, i va retratar els avenços de 
la Casa Bloc racionalista o Josep 
Lluís Sert amb un cartabó a la mà. 
Barcelona assolia el milió d’habi-
tants, era una ciutat en procés de 
canvi. La primera setmana de Mi-
chaelis a la ciutat, la va passar al Bar-
ri Xino, on va captar imatges del dia 
a dia, de les cuines de les cases o de 
la prostituta Rosita mirant a la cà-
mera. “La seva obra té a veure amb 
l’experiència. Michaelis publica 
unes fotos a la revista del GAT-
CPAC, però per a ella en fa unes al-
tres, mirant no tant els arquitectes 
sinó els paletes de la Casa Bloc i el 
barri de Sant Andreu”, diu Segura. 

La ciutat en guerra la documen-
ten Gerda Taro i sobretot Kati Hor-
na, que és testimoni dels bombarde-
jos del març del 1938 i col·labora 
amb el Comissariat de Propaganda. 
S’hi veuen runes, una operació, un 
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funeral, però no hi fotografia cap 
mort. “No fan espectacle de la guer-
ra”, assenyala Segura. Al llibre tam-
poc hi apareix la Barcelona monu-
mental, de postal: “El fil conductor 
és que és una ciutat molt viscuda, 
poc espectacular, amb poc glamur, 
una ciutat de tu a tu, molt directa 
amb la gent que l’habita”. 

Fotografiar des dels terrats 
Al primer franquisme les fotògrafes 
passen a ser proscrites: “Les dones 
s’han de dedicar a las labores del ho-
gar”. A partir del 1943, gent com 
Montserrat Vidal i Barraquer, afici-
onada a la fotografia des de petita i 
llavors una dona de 40 anys, tornen 
al carrer a fotografiar d’amagatotis 
la Barcelona buida. O van als terrats, 
on s’havia instal·lat la vida, i després 
baixen per l’escala de veïns i retra-
ten les dones en la seva intimitat. 
Segura assenyala que són fotogra-
fies que “han tingut nul·la represen-
tació iconogràfica” en l’imaginari 
popular.  

Ningú els hi demanava, però Vi-
dal i Barraquer, Carme Garcia, Ro-
ser Martínez Rochina i Rosa Szücs 
surten a fer reportatges per una ciu-
tat on arriben immigrants, que s’ex-
pandeix per la perifèria, i on enca-
ra regna la misèria, que elles veuen 
amb uns altres ulls. Aquestes dones, 
que ja es troben en una secció de 
l’Agrupació Fotogràfica de Catalu-
nya, no es van arribar a professiona-
litzar mai. “Són conscients que no 
poden subsistir de la fotografia pe-
rò continuen fent fotografia”, diu 
Segura. Garcia, que ja ha guanyat 
premis a l’URSS, explica en una en-
trevista que revelava a la cuina de 
casa: “Soc mestressa de casa i no puc 
dedicar a la fotografia tot el temps 
que voldria”. Rosa Szücs té una 

01. Interior de l’Estació de 
França de Barcelona, abril-
maig del 1944. MONTSERRAT VIDAL I 

BARRAQUER /ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA  

02. Barcelona, juny del 
1961. MONTSERRAT VIDAL I BARRAQUER / 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA  

03. Jornades Catalanes de 
la Dona, 1976. PILAR AYMERICH 

04. La Pedrera, 1982. COLITA 

Juana Dolores, la 
revolució es fa sense calces

rector del TNT, Pep Pla. Les ex-
pectatives per ser els primers a 
descobrir el vessant teatral de Ro-
mero suraven en l’ambient. 

L’espectacle deixa clar d’entra-
da que “la lengua materna no tiene 
sustituto”, i Romero utilitza pràc-
ticament tota l’estona el castellà 
per invocar Marx, Stalin, Lenin, 
Marilyn Monroe, l’Evangeli i Be-
yoncé. La tria de l’idioma no és ba-
nal, com tampoc ho és haver esco-
llit L’origen del món de Courbet 
com a teló de fons, ni modificar-ne 
una part essencial cap al final del 
muntatge. Amb les performers i ac-
trius Angélica Liddell i Agnès Ma-
teus com a clars referents, Romero 
engega una metralleta de paraules 
que remeten a l’amor, l’acceptació 
materna, la identitat i la tradició. 
“Este no es mi nombre” repeteix a 
batzegades l’artista just abans de 
ruixar amb esprai vermell i groc 
una cadira per asseure-s’hi nua 
mentre encara no s’ha assecat.  

A través d’un abrandat play-
back de cançons com Soy minero, 
d’Antonio Molina, o l’Himno a 
Andalucía de Rocío Jurado, Ro-
mero treu l’orgull de classe treba-
lladora i dels orígens familiars 
amb escenes explosives i carrega-
des de ràbia, de llàgrimes i de sa-
liva: “El asco es un sentimiento pe-
queñoburgués contrarevoluciona-
rio”, etziba al final d’uns llargs es-
pasmes, d’escopir en un bol de 
cristall i de fer rebotar els genolls 
–embolicats amb una bandera ca-
talana– contra el terra de l’esce-
nari. Juana Dolores, massa diva 
per a un moviment assembleari és 
una veneració al personatge de 
l’artista enfadada, incompresa i 
embolcallada per les pròpies ar-
rels, que se sent expulsada del 
món i que, quan ja ho ha dit tot, no 
té cap necessitat de sortir a esce-
na a saludar.e

Un moment de l’obra protagonitzada per Juana Dolores Romero. F.T.

La nova ‘diva’ de la cultura catalana fa 
el seu debut teatral al festival TNT

ARTS ESCÈNIQUES

imatge d’una dona amb un nadó en 
una mà i una càmera en una altra. 
“Malgrat tot, elles són conscients 
que estan fent una obra. Ho demos-
tra la durada i la intensitat de la se-
va feina”, diu Segura. 

Professionals, per fi 
Amb Joana Biarnés, que sí que va 
poder viure de reportera –tot i ha-
ver d’aguantar que la increpessin 
amb crits de “ves a rentar plats”–, 
s’obre una nova etapa en què es re-
lliga la fotografia amb l’activisme, 
en una ciutat en conflicte social i po-
lític. A partir dels anys 70 la fotogra-
fia guanya pes social i apareixen no-
ves publicacions que donaran espai 
a les reporteres. És el cas de Pilar 
Aymerich, que documenta les Jor-
nades Catalanes de la Dona del 
1976; el cas de Colita, que treballa 
des del feminisme i reivindica les 
seves predecessores; Anna Turbau; 
Anna Boyé, i Guillermina Puig, la 
primera dona que va assolir un càr-
rec, com a cap de fotografia de La 
Vanguardia el 1989. També Pilar 
Villarrazo, Consuelo Bautista i Sil-
via Colmenero, que es passegen pels 
suburbis. “Una part dels fotògrafs 
construeixen una imatge suburbi-
al dels habitants d’aquestes parts de 
Barcelona. Elles van al suburbi i no 
l’estigmatitzen”, diu Isabel Segura.  

Una de les imatges del llibre, de 
Vidal i Barraquer, resumeix perfec-
tament el volum: és el cos d’un ho-
me i el cap d’una dona (el seu auto-
retrat). Eren dones ocupant espais 
vedats i masculinitzats on aporten 
una mirada singular. Barcelona. Fo-
tògrafes no només fa justícia a unes 
pioneres, sinó que també permet 
ampliar i renovar l’imaginari 
col·lectiu de Barcelona amb la mi-
llor fotografia documental.e

04 

Mirada 
“Elles van al 
suburbi i no 
l’estigma-
titzen”, diu 
Isabel Segura

Proximitat 
“El fil 
conductor és 
una ciutat 
sense glamur, 
molt viscuda”

Crònica

“Escandalitzar és un 
dret i ser escanda-
litzat és un plaer. 
Qui rebutja el pla-
er de ser escanda-

litzat és un moralista”, deia el cineas-
ta Pier Paolo Pasolini en la seva úl-
tima entrevista televisiva, poc abans 
de morir. La seva màxima travessa el 
debut teatral de Juana Dolores Ro-
mero (el Prat de Llobregat, 1992), 
que aquest divendres s’ha estrenat al 
festival Terrassa Noves Tendències 
(TNT) i que al novembre es repre-
sentarà a l’Antic Teatre. Durant l’ho-
ra i mitja llarga que dura l’espectacle, 
i guiant-se per les paraules de Passo-
lini, Juana Dolores, massa diva per a 
un moviment assembleari busca es-
candalitzar, provocar i sacsejar el pú-
blic. Ho fa amb imatges potents: des 
del moment d’entrar a la sala, en què 
l’artista jau a l’escenari ensenyant el 
cul i emetent sons guturals, fins a 
l’instant en què es precinta els ge-
nolls amb una senyera o bé en les 
nombroses ocasions en què obre les 
cames i exposa el seu cos nu. 

Juana Dolores Romero va situar-
se d’un dia per l’altre en el focus del 
sector cultural català. Una entrevis-
ta publicada a la revista digital Núvol 
va convertir-la en un fenomen abans 
i tot que es publiqués el seu primer 
poemari, Bijuteria (Galerada) 
–guardonat amb el premi Amadeu 
Oller de Poesia 2020–, i que estrenés 
la seva primera peça teatral. Per ai-
xò aquest divendres no ha sobtat 
veure entre els espectadors gent del 
món escènic com l’actriu i regidora 
de Cultura de Terrassa Rosa Bolade-
ras, la directora del festival Sismò-
graf d’Olot, Tena Busquets, i l’exdi-

TERRASSA
NÚRIA JUANICO

El mes d’octubre arriba amb nou exemplar de la 
col·lecció de La Galera, que fins ara porta més de 
200.000 exemplars venuts. Octubre es pot 
aconseguir amb l’ARA per 5,95 euros del 10 al 24 

d’octubre. Amb endevinalles, cançons, poemes i refranys, El meu 
mes. Octubre busca entretenir tots els lectors però, en especial, els 
nascuts durant aquest mes. Els més petits de casa podran aprendre 
sobre el canvi de color de les fulles, els panellets i la castanyada. 

EL LLIBRE INFANTIL 
‘OCTUBRE’, AMB 
L’ARA

d
m
n
so
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Coses de la vida GRAN BARCELONA

132 anys de 
tribulacions 
xineses a BCN
Una ruta turística desfà més d’un segle de llegendes  
i fabulacions sobre la comunitat oriental de la ciutat

Les tribulacions dels xinesos a 
Barcelona compleixen, almenys, 
132 anys. Ningú ho diria. El més 
habitual és pensar que són uns 
nouvinguts, que són tots ells bar-
celonins postolímpics. Alguns re-
trocedeixen aquest rellotge fins 
al 1958, quan Peter Yang, metge 
de formació, capellà de vocació i 
restaurador de professió, va obrir 
el primer local de menjars xine-
sos de Barcelona, al número 5 del 
carrer de la Ciutat, El Gran Dra-
gón, que per cert va ser inaugurat 
personalment per l’alcalde José 

María de Porcioles, no se sap si 
per tastar el primer rotlle de pri-
mavera de la ciutat o per fer-li 
una remunta al local. 

La veritat és que fins i tot allò 
de Peter Yang va ser, segons 
com es miri, ahir mateix, per des-
comptat tal com Sílvia Company 
explica, en una de les formida-
bles rutes turístiques que orga-
nitza Cultruta sota el paraigua 
de la Casa Àsia, la història dels xi-
nesos a Barcelona. Sinoparlant, 
que es diu aviat, Company és guia 
d’unes excursions de butxaca 
pels carrers del centre, concebuts 
més per a públic local que per a 
visitants estrangers i que, a més 
de descobrir curiositats sorpre-
nents, són formidables per cons-
tatar que els 132 anys d’història 
de la comunitat xinesa a la ciutat 
ho són també de prejudicis i ma-
lentesos. De tribulacions, com va 
dir Jules Verne. 

Company convoca habitual-
ment la parròquia al carrer l’Arc 
del Teatre, porta d’accés al Raval 
sud, abans conegut, sobretot en 
la crònica negra, com el districte 
cinquè i, simultàniament, també 
com el xinès, però això va ser 

molt després de quan i on real-
ment cal situar els primers 
passos d’aquest relat, el 1888 a la 
Ciutadella, quan Barcelona orga-
nitza la seva primera Exposició 
Universal. 

Amb motiu d’aquella cita in-
ternacional, des de Barcelona es 
van convidar les autoritats xine-
ses a tenir el seu propi pavelló. La 
resposta va ser un inapel·lable no. 
Regnava de facto llavors a Pequín 
ni més ni menys que Ci Xi, excon-
cubina, emperadriu viuda i dona 
amb caràcter. La invitació, no 

obstant, no va caure del tot en sac 
foradat. Un empresari de Hong 
Kong, Yong Heng, va assumir les 
despeses de representar la seva 
cultura en aquella exposició i va 
plantar un pavelló que no va pas-
sar inadvertit en aquell mar d’ar-
quitectura neogòtica, neomu -
dèjar, neoclàssica i neodetot que 
era la gran cita de 1888. L’Esquetlla 
de la Torratxa, Pep Consciències de 
la premsa satírica local, fins i tot 
li va dedicar una vinyeta, ja que 
en el drac que presidia l’entrada 
va voler veure la revista un anun-
ci de la Patum de Berga. És un 
senyal, es miri com es miri, que 

Yong Heng la va encertar. 
El cas és que tant públic va pas-

sar per aquell pavelló que aquell 
empresari, amb negocis als dos 
costats de l’Atlàntic i del Pacífic, 
va obrir després una botiga al ca-
rrer de Ferran, al número 25, que 
abans de la pandèmia (per si te-
niu curiositat) era un insubstan-
cial Starbucks i que ara no és res, 
que tampoc és mala cosa. Sempre 
hi ha opcions pitjors. El veí Café 
Schilling, que al número 23 s’ha-
via fet un lloc al cor dels barcelo-
nins com al seu dia ho va aconse-
guir el Kwong Chong On que va 
inaugurar Yong Heng, és ara una 
franquícia que serveix fast food de 
tacos mexicans. 

La primera botiga a obrir 

El carrer de Ferran era el 1888 un 
carrer comercial de categoria. I 
allà hi havia Kwong Chong On i 
una desena més d’establiments 
que abans i després d’aquella da-
ta van obrir les portes a la zona 
amb productes orientals, però 
aquell era potser el primer ge-
nuïnament xinès. 132 anys han 
passat des d’aleshores. 

Per a la següent etapa s’ha de 
viatjar fins al 1901 i a les platges 
al sud de la desembocadura del 
Besòs. Aquell any, Isidre Nonell va 
presentar en públic el seu quadro 
La platja de Pequín. En l’obra, les 
onades trenquen contra una ba-
rraca construïda sobre la sorra. És 
un oli formidable. Nonell no va 
inventar res per batejar la seva 
obra. Era el nom del lloc. Allà hi 
anava ell, sembla, a buscar mo-
dels femenines per a les seves 
obres. En aquesta ocasió, es va 
fixar en el lloc. Els més insulsos 
afirmen que el nom de la platja 
era una broma, una manera d’in-
dicar una cosa que és molt lluny 
del centre. Hi ha hagut més plat-
ges de Pequín a la costa catalana. 

Però els menys insulsos tenen 
una explicació etimològica molt 
més espurnejant sobre la deno-

Un recorregut per acabar amb els tòpics

El carrer de  
Ferran va despuntar  
a finals del segle XIX 
per  la seva selecta 
oferta d’articles  
asiàtics

Al començar  
la guerra civil,  
un centenar  van 
creuar el Pirineu   
i es van fer 
brigadistes

Mirko, el transformista  més cèlebre de Wu Li Chang, en una foto de Brangulí.

BARCELONEJANT

CARLES 

Cols

‘La platja de Pequín’, la desembocadura del Besòs vista per Isidre Nonell.

Producció de manualitats per al comerç ambulant.
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LLL

minació d’aquell lloc. Expliquen 
–diu Company– que hi havia xi-
nesos a Cuba i que, quan Espanya 
va perdre el domini sobre l’illa ca-
ribenya, alguns van decidir tras-
lladar-se a la Península per conti-
nuar sent espanyols i, de passada, 
qui sap si per desmentir Antonio 

Cánovas del Castillo, que deia 
que «és espanyol el que no pot ser 
cap altra cosa». Haurien pogut ser 
cubans i, pel que sembla, van pre-
ferir alguns d’ells el barraquisme 
a peu de platja a Barcelona abans 
que la incertesa sota les palmeres 
caribenyes. 

Aquestes migracions d’un cos-
tat a l’altre de xinesos que fugien 
de la fam al seu país ja eren molt 
comunes llavors. Durant la pri-
mera guerra mundial, per exem-
ple, molts van acabar a les fàbri-
ques de la rereguarda francesa, 
mà d’obra imprescindible quan 
la joventut del país es dessagna-
va a les trinxeres. Acabada la con-
tesa, aquelles fàbriques eren un 
calder d’idees llibertàries i socia-
listes, així que quan va començar 
la guerra civil espanyola com a 
mínim un centenar d’aquells xi-
nesos van creuar el Pirineu i van 
acabar enrolats a les Bri-
gades Internacionals. 
Un llibre, Los brigadistas 
chinos en la guerra civil (Ca-
tarata, 2013), va treure a 
la llum aquella fins fa 
ben poc desconeguda 
història, però a Barce -
lona, abans del cop d’Es-
tat de 1936, ja hi havia 
una molt visible comu-
nitat xinesa, prou com 
perquè algunes de les 
millors plomes perio -
dístiques de la ciutat hi 
reparessin. 

D’una banda, hi ha-
via el magnífic Francis-

co Madrid, presumpte 
pare del baptisme del 
districte cinquè com a 
barri xino. Mai va atri-
buir a la comunitat asiàtica el 
milfulls de mala vida que allà se 
servia diàriament, però que se’ls 
trobava quan es ficava pels carre-
rons del Raval a la recerca de no-
tícies, en dona fe una deliciosa 
frase triada d’una de les seves 
cròniques. Va veure sortir pel 
car rer de l’Arc del Teatre un 
xinès, va dir, «amb la cara de llu-
na de tots els orientals i els ulls 
oberts com un regidor...».  

Els xinesos sorprenien per la 
seva presència en una ciutat no 
acostumada a ells. El juny de 
1930, per exemple, va ser notícia 
que el primer torero xinès del 
qual hi ha referència, Vicenç 

Hong, sortís amb una cornada de 
la plaça. Però això era una raresa. 
Els més comuns eren els xinesos 
que, de manera ambulant, veni-
en a la Rambla artesania, joies ta-

llades a mà i creacions de papi-
roflèxia i que, igual que ara, eren 
víctimes d’infundats rumors i 
prejudicis. Això ho va retratar 
com cap altre periodista Gabriel 

Trillas Blázquez. 

De viva veu 

Va anar a la recerca dels xinesos 
del xinès per donar-los veu. «Els 
han saturat de tal manera de lite-
ratura fulletonesca que es fa im-
possible concebre un xinès mitjà 
decent. Rere de cada xinès, un hi 
veu fumadors d’opi, trampes dis-
simulades amb alfombres, dones 
silencioses amagades rere les cor-
tines, homes devorats pels coco-
drils mentre Fu-Manxú fa una 
partida de mah-jong...». Disposat 
a tombar els tòpics, els va entre-
vistar. Hi va descobrir uns autèn-
tics rodamons. Un d’ells,Liou, ha-
via passat per Saigon, Madràs, 
Nova York, San Francisco, l’Hava-
na i París abans d’arribar a Barce-
lona. Quan va arribar, va imagi-
nar que els barcelonins lluirien 
«barret ample i capa» i anirien 
«muntats a cavall». Els prejudicis 
són com els xampinyons. N’hi ha 
prou amb una mica de foscor in-

tel·lectual perquè creixin. 
A fonamentar els tòpics sobre 

la impermeabilitat dels xinesos 
hi va contribuir, sens dubte, una 
altra de les parades obligades que 
fa Company, el mític Wu Li 
Chang, el nom amb què va renéi-
xer el 1934 un dels cabarets més 
canalles de la Barcelona del pri-
mer terç del segle XX.  

L’orientalització de Ca’l Sacris-
tà a Wu Li Chang va durar només 
quatre anys. Les bombes de l’avia-
ció italiana van posar fi als núme-
ros de transformisme i altres ale-
gries que allà es portaven a terme 
sobre l’escenari, però en la me-
mòria col·lectiva de la ciutat va 
quedar que allò era el barri Xino, 
fins i tot quan ja no quedaven xi-
nesos i no n’hi tornaria a haver, 
en abundància, fins passats els 
Jocs Olímpics del 1992. H

TORRENS

33 Un venedor a la Rambla, el 1935.

LA CATARATA / ARXIU PACO VILLAR  

Un grup de brigadistes xinesos, al camp de refugiats d’Argelers (França).

Creació de figures de paper per vendre-les a la Rambla.
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Massa quis enim. Donec pede 
 justo, fringilla vel, aliquet nec,  
vulputate eget, arcu. In enim 
 justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
 

SI SOU DE Barcelona, teniu més de 40 
anys i feu memòria, segur que recorda-
reu un dels eslògans més famosos a la 
ciutat durant bona part del segle passat: 
“Quien calcula compra en Sepu”. Des 
dels 50, aquesta frase va ocupar pàgines 
de diari, anuncis de televisió i falques ra-
diofòniques. El bombardeig mediàtic va 
durar dècades. De fet, van ser pocs els 
barcelonins que no van trepitjar mai el 
mític Sepu de la Rambla. Era un dels tres 
locals insígnia que la Societat Espanyo-
la de Preus Únics (SEPU) –considerada 
la primera cadena de grans magatzems 
d’Espanya– tenia a l’Estat. A dins s’hi po-
dia trobar de tot: des de roba i aliments 
fins a productes de cosmètica i electro-
domèstics. I el més important: tot a uns 
preus molt més baixos que a la resta de 
comerços del país. Realment, els Sepu  
van saber reunir tots els ingredients clau 
per triomfar i ho van aconseguir. Però 
no hi ha res que duri per sempre i la se-
va història va tenir un final nefast. 

ANEM AL PRINCIPI de la història. El 9 
de gener del 1934 Henry Reisembach i 
Edouard Worms, dos empresaris suïs-
sos d’origen jueu, van viatjar a Barce-
lona per signar la paperassa que els per-
metria obrir els primers grans magat-
zems d’Espanya. Al mes d’agost ja van 
inaugurar un Sepu a Madrid i el 26 de 
març del 1935 van aixecar la persiana a 
la Rambla de Barcelona. Els passadissos 
de seguida es van omplir de gent. “El ne-
goci els va funcionar perquè van saber 
portar a Espanya un format molt nou 
per a l’època –exposa Neus Soler, pro-
fessora i experta en màrqueting a la 
UOC–. Emmirallant-se en els magat-
zems Woolworth del Regne Unit, ofe-
rien una àmplia varietat de productes 
en un mateix edifici i establien un preu 
únic: tots els articles costaven entre 1 i 
5 pessetes”, puntualitza Soler. Les famí-

“Els negocis han de saber evolucionar al ritme de la societat i oferir sem-
pre el que demana el mercat –reflexiona Neus Soler, professora de màr-
queting a la UOC–. És cert que el Sepu va néixer sota un concepte nou 
però no va saber avançar cap als desitjos del client: un preu baix però 
amb un disseny atractiu i modern”. 
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lies de classe mitjana i mitjana-baixa 
se’n van fer entusiastes seguidores. 
“Tot i tenir un poder adquisitiu limitat, 
hi podien trobar tot el que necessitaven 
i, a més, podien comprar-hi en un en-
torn molt modern”, recalca aquesta 
professora de la UOC. De fet, els magat-
zems Sepu van ser els primers comer-
ços d’Espanya a incorporar les escales 
mecàniques, un autèntic símbol dels 
centres comercials.  

DURANT EL FRANQUISME, però, la ca-
dena ho va passar malament. Abans de 
la Guerra Civil, els dos fundadors del 
Sepu s’havien alineat amb les tesis re-
publicanes. A més, eren d’origen jueu. 
El còctel va fer que haguessin de fer 
front a una intensa campanya de des-
prestigi per part de Falange Española i 
del diari Arriba que va durar anys. I 
quan a mitjans dels 40 la situació es va 
calmar ja no eren els únics grans magat-
zems del mercat: havia nascut El Cor-
te Inglés. El mercat es va començar a 
fragmentar amb models de negoci molt 
similars al seu. Als 70, durant la prime-
ra crisi del petroli, les vendes es van re-
duir i la companyia va haver d’endeu-
tar-se amb crèdits bancaris per poder 
fer front al pagament de les nòmines. 
Aleshores tenia 1.000 empleats, que es 
van reduir a la meitat al cap de cinc anys. 
“L’inici de l’estocada final, però, va ar-
ribar amb l’aparició d’Amancio Ortega 
amb Zara el 1974 –revela Soler–. Tam-
bé oferia un preu econòmic, però, a més, 
els seus productes tenien disseny i eren 
moderns”. Dues suspensions de paga-
ment el 1984 i el 1994 ja van augurar que 
els Sepu estaven a punt de morir. El 
2000, en un intent de salvar la compa-
nyia, va tancar el mític local de la Ram-
bla. El 2002 van decidir tancar per sem-
pre, amb deutes acumulats de més de 13 
milions d’euros.—Marc Amat

L’adeu del Sepu,  
els primers ‘tot a cent’ de Barcelona
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«El garrote vil», 
un cuadro de 
Ramon Casas 

sobre una 
ejecución en 

Barcelona

plan con terror aquel decorado 
siniestro y que pronto se llenó 
con la presencia de vecinos y un 
guardia de la zona.

De quien no había ni rastro era 
de Silvestre Lluís. Era como si se 
lo hubiera tragado la tierra. Na-
die sabía nada de su paradero. 
Pero, sorprendentemente, apare-
ció muy poco después de que su 
suegra hubiera realizado el san-
griento descubrimiento. Llevaba 
la ropa empapada y argumentó 
que se había a pescar al cercano 
puerto, algo que había estado ha-
ciendo desde primera hora de la 
mañana. Para demostrar que no 
estaba engañando, le mostró al 
juez que se había personado en 
su domicilio tanto los peces cap-
turados como los anzuelos que 
llevaba con él. Al mirar por la 
casa, el hombre aseguró que pro-
bablemente el asesinato de su 
mujer y sus hijas era consecuen-
cia de un robo porque echaba en 
falta algunos objetos.

Pero la coartada de Silvestre se 
encontró con un escollo. Hubo un 
testimonio que contradijo cada 
una de sus palabras. Era su pro-
pio hijo, testigo directo de la ma-
tanza que se había vivido en la 
casa. Los cronistas apuntan, des-
de el primer día, que el pequeño 
señaló a su padre como autor ma-
terial de los hechos. La policía 
había logrado cerrar el caso a 
gran velocidad. Todo un récord.

calle Parlament un caluroso 26 
de julio de 1895. En esa dirección 
vivía Silvestre con su esposa 
Concepción Nadal Tey, en esos 
momentos embarazada, y sus 
tres hijos: Joaquina de ocho 
años, Conchita de cinco y Silves-
tre de dos y medio. La pareja se 
había conocido unos años antes 
en la capital catalana y vivía en 
una delicada situación económi-
ca. A las dos de la tarde, como 
recogen las crónicas de la época 
–como la de los diarios «La Ibe-
ria» de Madrid o «La Dinastía» 
de Barcelona– la anciana madre 
de Concepción se acercó hasta la 
casa encontrando la puerta en-
tornada. La abrió con cuidado y 
entró. Fue allí donde se encontró 
con su nieto pequeño, asustado 
y temblando. Entre sollozos le 

«Ejecución del reo 
Silvestre Lluís»

BARCELONA 15 (10,20). 
El reo Silvestre Lluís ha 

pasado la noche tranqui-

lo, conversando con los 

Hermanos de la Paz y 

Caridad y con sus 

guardianes.

Al amanecer comulgó.

A las nueve salió do la 

cárcel acompañado por el 

padre Maresma, que le 

exhortó por el camino.

Subió al patíbulo con 

paso fi rme, y al colocárse-

le la argolla, se dirigió al 

público diciendo: «Pueblo 

barcelonés, soy inocente.»

Las casas contiguas al 

patio de Cordeleros 

estaban atestadas de 

gente.

En 1901, un sereno frenó a 
una pareja que se encontra-
ba en plena discusión. Al ser 
detenido el hombre declaró 
ser el cuñado de Silvestre 
Lluís. «Él era inocente. Yo 
maté a la mujer y a las dos 
niñas».

Cataluña AUTONOMÍAS

Víctor Fernández-Madrid pudo decir, según los reportajes 
publicados en ese momento:
—¡Abuelita, tengo mucho miedo! 
¡No te vayas, por Dios!

Con el pequeño de la mano, la 
mujer se dispuso a recorrer las 
estancias de aquella casa para 
comprender qué estaba pasando. 
Todo parecía tranquilo, tal vez 
demasiado tranquilo hasta llegar 
a la cocina. Los gritos de la ancia-
na sorprendieron a los vecinos 
que acudieron inmediatamente 
al domicilio de los Lluís Nadal. 
En el suelo de la cocina, sobre un 
gran charco de sangre, descansa-
ban los cadáveres de Concepción 
y sus hijas. Habían sido degolla-
das y, según el reportero anóni-
mo de «La Iberia», las cabezas 
estaban casi separadas del cuer-
po. La abuela y el nieto contem-

Es el 15 de junio de 1897 y nos 
encontramos en el llamado Pati 
de Corders de la prisión de la 
Reina Amalia. Al cadalso sube 
un hombre llamado Silvestre 
Lluís Selma y cuyo destino está 
escrito. No parece que vaya a lle-
gar una nota de última hora que 
vaya a frenar que muera en el 
garrote vil. El público está pre-
parado para disfrutar de un es-
pectáculo cruel: el de la muerte. 
Pero para saber por qué se ha 
llegado a este momento tenemos 
que ir hacia atrás y adentrarnos 
en un caso que impactó profun-
damente a la sociedad barcelo-
nesa.

Todo ocurrió en el primer piso 
del número 56 de la barcelonesa 

Posteriormente se sabría que 
Silvestre no venía del puerto sino 
de una fuente en la que se había 
mojado para aparentar lo que no 
era. Igualmente lo supuestamen-
te pescado venía del mercado. 
Nada era cierto. Pero Silvestre, 
cerrajero en paro en aquellos 
días, había tratado de ganar dine-
ro fácil realizando moneda falsa. 
Cuando vio que las fuerzas del 
orden estaban en su casa, pensó 
que venían a detenerlo por todo 
eso. Se equivocó.

Pero ¿había cometido el 
crimen de la calle Parlament?
Se dice que el juicio fue lo más 
parecido a una farsa. El hijo, con 
tres años, fue obligado a declarar 
contra su padre, acusándolo de 
haber cometido los asesinatos. 
Silvestre aseguró que no era cier-
to y explicó que para ganarse la 
vida sus suegros lo habían ense-
ñado a fabricar moneda falsa. 
Pero su sentencia parecía dicta-
da: con solo un voto de diferencia, 
el jurado lo condenó a morir en 
el garrote vil.

El reo se pasó un largo año es-
perando la ejecución de la senten-
cia. Fue el 15 de junio de 1897. 
Unas horas antes había intentado 
suicidarse sin éxito. La noticia del 
fi nal del preso fue recogida por 
varios diarios, como «La Época», 
a partir de una nota de la Agencia 
Fabra:

El crimen de la calle Parlament en 1895 acabó con un hombre 
condenado al garrote vil y con dudas sobre su culpabilidad

La última vez que 
Barcelona asistió a una 
ejecución pública
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gran companyia 
elèctrica catalana 

–amb seu formal a To-
ronto– va ser a l’ull de 
l’huracà de les reivindi-
cacions obreres posteri-
ors a la Primera Guerra 

Mundial, fins al punt que la vaga dels 
seus treballadors figura als llibres d’his-
tòria com una fita inexcusable que va 
servir per implantar la jornada laboral 
de vuit hores a Espanya. Tan impor-
tants van ser els efectes de la vaga que 
Montañès va fer un parèntesi a les seves 
obligacions com a diputat a Madrid (ho 
va ser entre el 1916 i el 1923) per assu-
mir el càrrec de governador civil de la 
ciutat, amb la vana esperança del go-
vern espanyol que ell ho podria soluci-
onar. No va ser així i va tornar al seu es-
có. Per la seva banda, la companyia elèc-
trica va continuar fent el seu camí fins a 
esdevenir Fecsa després de la Guerra 
Civil. Actualment ha quedat integrada 
dins l’ara italiana Endesa. 

Les últimes dècades de la seva vida 
van transcórrer a Madrid, on va ocupar 
uns quants càrrecs oficials i alguns de no 
tant, com la presidència del Cercle Cata-
là (1964), posició aquesta última que li 
va permetre aixecar un monument de-
dicat a la sardana al parc d’El Retiro, al 
bell mig de la capital d’Espanya.  

El 1974, després de gairebé un segle 
de trajectòria vital, va morir un geni in-
abastable que trobem al darrere d’infi-
nitat d’activitats i de projectes, alguns 
del quals encara vertebren la nostra vi-
da quotidiana. —David Valero

t
Talent

H O M E N O T S  I  D O N A S S E S  
El geni que 

va il·luminar 
Barcelona amb  

la Canadenca 
L’enginyer, artífex també del 

tramvia elèctric, és un dels 
catalans clau del segle XX 

COM SI ES tractés del diable encarnat 
en un fill del Matarranya reinterpretant 
la tercera temptació de Crist, Montañès 
va fer pujar l’enginyer nord-americà 
Frederick Pearson fins al capdamunt de 
la serra de Collserola per mostrar-li el 
pla de Barcelona amb tota la seva gran-
diositat. Tot aquell eixam gegantí de 
persones i de fàbriques fumejants que 
s’estenia a banda i banda del Tibidabo 
necessitaria electricitat, i ells serien els 
que la proporcionarien. La visió va re-
sultar tan pertorbadora que Pearson va 
quedar convençut a l’instant que calia 
començar a explotar els rius pirinencs 
per produir energia elèctrica. Acabava 
de comprovar de manera fefaent que la 
demanda estaria assegurada.  

De personatges de la singularitat i la 
transcendència de Carles Montañès 
n’hi ha hagut ben pocs al país. No és pas 
una exageració que el seu biògraf –Jo-
aquim Monclús– el consideri un dels ca-
talans més importants del segle XX. 

Una vida que s’es-
tén prou per haver 
conegut els tram-
vies a cavall quan 
encara feien olor 
de nou i la televisió 
en color o l’entrada 
de la informàtica a 
les grans corpora-
cions. Gairebé cent 
anys de vida però 
que, tenint en 
compte la seva hi-
peractivitat, enca-
ra semblen molts 

més. Tot i ser considerat –com dèiem de 
bon començament– fill del Matarranya, 
les qüestions logístiques van voler que 
Montañès vingués al món a Barcelona. 
El seu pare sí que era originari d’aque-
lles terres, mentre que la mare era una 
nord-americana de sang belga. 

L’any 1899, i amb la carrera d’engi-
nyeria sota el braç, va entrar a treballar 
a la Companyia de Tramvies de Barce-
lona, primer com a peó i després sent-
ne l’enginyer en cap. Els germans Mor-
ris, amics de Montañès i fills del direc-

tor de l’empre-
sa, van ser claus 
perquè accedís a la pri-
mera feina. Els Morris 
eren uns filipins d’origen 
anglès que van resultar 
importants en la difusió 
del futbol a la ciutat de Barcelona i van 
arribar a jugar al Barça de Joan Gamper 
i tot. Aquest esport no resultava aliè a 
Montañès, que l’havia practicat a l’an-
tic Barcelona Football Club quan fre-
qüentava la colònia britànica. El domi-
ni de la llengua anglesa –idioma de la 
mare– li va permetre moure’s pels cena-
cles anglòfons de la ciutat.  

LA MENCIÓ ALS tramvies a cavall no 
era gratuïta: venia a tomb perquè va ser 
precisament Montañès qui va impulsar 
l’electrificació del servei durant els seus 
anys a la companyia. El 1908 va fer el 
salt cap al ferrocarril i va impulsar la lí-
nia que unia el Vallès amb Barcelona 
per Collserola. L’aventura, que va mo-
rir d’èxit per la pressió dels competi-
dors, li va servir d’assaig per crear, el 
1912, una companyia de trens que duia 
per nom Ferrocarrils de Catalunya SA, 
entitat que després de nombrosos ava-
tars avui perviu amb el nom de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya.  

Un any abans de la posada en funci-
onament dels ferrocarrils es va produ-
ir l’escena amb què obríem aquest arti-
cle i que va desembocar en la fundació 
de la Barcelona Traction, Light & 
Power, més coneguda com la Canaden-
ca, la seva creació més emblemàtica. La 

En la seva 
vida gairebé 
centenària 
va ser també 
governador 
civil a 
Barcelona  
i diputat  
a Madrid 

Carles E. 
Montañès 
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ElGovern de
coalició esbomba
les diferències
sobre el Rei
Laministra d’Igualtat veu obert
el debat sobre la “utilitat” de la Corona

JUAN CARLOSMERINO
Madrid

Dues ministres d’un mateix Go-
vern i fins i tot ambunmateix cog-
nom, Montero, però de dues for-
macions polítiques diferents, el
PSOEiUnidesPodem,quemante-
nen una posició discrepant sobre
la figuradelRei ielpaperde lamo-
narquia a Espanya. I un altre cop
enevidència, com jahavien fet pa-
lès diverses vegades els seus caps
defilesrespectius,PedroSánchezi
Pablo Iglesias.
L’endemà que Felip VI celebrés

amb l’Executiu la Festa Nacional
del Dotze d’Octubre, i mentre la
dreta esprem a fons aquesta con-
tradicció interna amb què ha de
lluitar la coalició governamental
desquevanéixer, lacompareixen-
ça a la Moncloa de les ministres
MaríaJesúsMonteroiIreneMon-
tero va tornar a esventar en públic
les diferències que el PSOE i Uni-

des Podem mantenen sobre la
qüestió. La portaveu del Govern
central, la socialista María Jesús
Montero, va reafirmaraixíunave-
gadaméslaposicióoficialdel’Exe-
cutiu, “més enllà de les declara-
cions formulades per les formaci-
ons polítiques que el componen”.
“Aquest Govern, en paraules del
seu president, dona suport a la
Constitució des de la a fins a la z, i
per tant el pacte constitucional en
què s’incorpora lamonarquia par-
lamentària”, va reiterar.
Ara bé, al seu costat, la ministra

d’Igualtat idirigentdePodem,Ire-
ne Montero, va advertir que “és
evident que hi ha un debat social
respecte a la utilitat de la monar-
quia i respecte a unpossible horit-
zó republicà”. I va instar elmateix
Govern de què forma part a “ser
sensible”aaquestdebat.
Irene Montero va celebrar així

laenquestadifosa fapocperdiver-
sos mitjans de comunicació sobre

elsuportciutadàalamonarquiaoa
la república.Arabé, tambéva con-
siderar “legítim en democràcia”
que altres mitjans estiguin “fent
una campanya obertament a favor
de la monarquia”. “Això redunda
enel fetquehihaundebatsocialal
respecte. Penso que, com a Go-
vern, i amb el pertinent respecte

institucional, hemde ser sensibles
a aquest debat, igual que ho som a
larestadedebatsquehihaalasoci-
etat”. “Lamevaposiciópersonal la
sabem àmpliament”, va admetre.
“El més important com a Govern
és que siguem sensibles a aquest
debat,queésevidentques’estàdo-
nanta la societat”, va insistir.
I María Jesús Montero va pre-

ferir dirigir el tret contra el PP i
Vox. I és que, al contrari de Pedro
Sánchez, que va assegurar quedo-
na suport a Felip VI amb les seves
paraules i els seus fets, “alguns in-
tentenpatrimonialitzarlaCoronai
fins i tot incorporar-la a la pica-
baralla política”. “Trist favor”, va
advertir.

Laportaveude
l’Executiudenuncia
queladreta intenta
arrossegarelMonarcaa
la“picabarallapolítica”

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

LesministresMaría JoséMontero i IreneMontero a laMoncloa

ElCongrés
vota revertir
l’espoli
franquista
P. VALLÍNMadrid

Una majoria àmplia dels grups
del Congrés va secundar ahir la
iniciativa del Parlament de Ca-
talunya per a la restitució de les
confiscacions financeres del
franquisme, en un debat que es
va convertir en avantsala de la
llei de Memòria Democràtica
quevaaprovarelConselldeMi-
nistres iquearaespera l’aprova-
ció a les Corts. El diputat d’ex-
trema dreta Juanjo Aizcorbe va
ferque la sevaamenaçaambde-
rogar les lleis provoqués que la
restadelsintervinents–aexcep-
ció de la diputada del PPMaría
JesúsMoro–s’adrecessindirec-
tamento indirectamentaellper
expressar el seu suport a la ini-
ciativa i el seu rebuig del “pseu-
dorevisionisme” profranquista
quepractica la formacióultra.
La iniciativavaserdefensada,

enrepresentaciódelParlament,
pels diputats Eduard Pujol,
Ferran Pedret i Jéssica Albiach,
i va viure una intervenció dar-
rera de desgreuge del diputat
del PP Adolfo Suárez Illana, a
qui el socialistaMarc Lamuà va
acusar d’infamar la figura de
Francisco Largo Caballero.
“Uns assenyalen i d’altres exe-
cuten”, va dir Lamuà, “conei-
xembéelmètode”.
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Fins a Madrid, on acaba de
ser objecte de vandalisme
l’estàtua d’Indalecio Prie-
to –president del govern
de la República– ubicada
a Nuevos Ministerios amb
una pintada (“assassí”)
que ha estat aplaudida en
públic per la diputada de
Vox Macarena Olona, una
delegació del Parlament
va acudir a defensar al
Congrés una ampliació de
la llei de memòria històri-
ca del 2007 per retornar
els diners confiscats du-
rant la Guerra Civil i el
franquisme. La iniciativa,
que va ser promoguda pel
PSC amb Ferran Pedret
com a ponent, arribava a
Madrid amb una unanimi-
tat total nascuda en la legis-
latura anterior –que va des
del PP fins a la CUP– i no-
més va topar ahir amb una
única oposició frontal però
estèril per poder-la aturar:
la de Vox. El diputat català
ultradretà Juan José Aiz-
corbe va etzibar a la dele-
gació de Pedret (PSC),
Eduard Pujol (JxCat) i Jés-
sica Albiach (En Comú Po-
dem) que “els nazis són els
que pretenien que no cele-
brés el 12 d’octubre a Ca-
talunya” i va atacar la me-
mòria de Lluís Companys
a 48 hores del 80è aniver-
sari del seu afusellament.
“Companys és un dels prin-

cipals causants dels assas-
sinats que es van produir
en la República”, va dir.

La proposició de llei que
venia del Parlament amb
el segell de la unanimitat
forjada el març del 2017 va
superar ahir el tràmit pre-
ceptiu al Congrés i aspira a
ampliar el contingut de la
llei de memòria 52/2007,
aprovada pel govern de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapate-
ro. Com va exposar Pedret
a la tribuna del Congrés,
l’esclat de la Guerra Civil i
la consolidació dels fronts
va suposar una partició de
l’economia estatal i del sis-
tema monetari en dues
parts i els rebels franquis-
tes van promulgar un de-
cret llei el 12 de novembre

del 1936 en què declara-
ven no vàlids els bitllets re-
publicans emesos amb da-
ta posterior al 18 de juliol
del 36. Més tard, el 1938,
el govern de Burgos obri-
ria uns fons per beneir la
conversió del diner repu-

blicà en moneda de curs
legal. “Moltes famílies van
rebre un rebut i no van
veure mai res a canvi dels
seus estalvis entregats, i
això va ser un sacrifici dur
en una duríssima post-
guerra”, va relatar Pedret.

En nom dels comuns,
Albiach va alertar que “ja
és hora que s’anul·li el judi-
ci a Companys” i va reptar
Vox a aprendre la lliçó de
Grècia. “Mirin el que ha
passat amb Alba Daurada
a Grècia: primer avís”, va
desafiar als de Santiago
Abascal, que promouen la
derogació completa de la
llei del 2007 ara que Pedro
Sánchez la vol actualitzar
i resignificar el Valle de los
Caídos sense Franco.

Pel portaveu de JxCat,
Eduard Pujol, “es tracta de
fer justícia, encara que si-
gui tard, i de restituir el pa-
per moneda als particulars
que van veure com el fran-
quisme els el confiscava a
través dels comptes ano-

menats «bitllet de canvi
desestimat» o a través del
«fondo de papel moneda
puesto en circulación por
el enemigo», segons els de-
crets de l’agost del 1938”.
“82 anys i encara estem ai-
xí, reparant injustícies”, va
reblar. I Pujol va mirar al
present: “Els procuradors
de les Corts estarien avui
molt còmodes amb aques-
ta democràcia. Suárez vo-
lia fer normal en la llei el
que era normal al carrer.
Respecten Suárez? Doncs
avui al Parlament no po-
dem debatre sobre tot i ai-
xò no és normal, i l’existèn-
cia d’exili i presos polítics
no és normal.” Aizcorbe va
culpar Azaña i Negrín de
regalar l’or de Moscou. ■

a Pedret, Pujol i Albiach defensen a Madrid la devolució del paper moneda usurpat als particulars
per la Guerra Civil i el franquisme arran dels decrets del 1938 a Topen amb l’única oposició de Vox

David Portabella
MADRID

El Parlament porta al Congrés
el diner confiscat per Franco

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

“Companys és un
dels principals causants
dels assassinats que
es van produir durant
la República”
Juan José Aizcorbe
DIPUTAT DE VOX AL CONGRÉS

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

“Ja és hora d’anul·lar
el judici a Companys.
Senyors de Vox, mirin
Grècia i Alba Daurada:
primer avís”
Jéssica Albiach
PRESIDENTA EN COMÚ PODEM

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

Les frases

“Moltes famílies van
rebre un rebut i no
van veure mai res a
canvi dels estalvis
entregats des del 38”
Ferran Pedret
DIPUTAT DEL PSC AL PARLAMENT

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

“És fer justícia, encara
que sigui tard, i restituir
als particulars el paper
moneda confiscat
pel franquisme”
Eduard Pujol
PORTAVEU DE JXCAT AL PARLAMENT

Batet va rebre ahir al Congrés la delegació del Parlament formada per Albiach, Eduard Pujol i Ferran Pedret ■ J.J. GUILLÉN / EFE

Les stolpersteine, ‘pedres de
la memòria’ o ‘pedres obsta-
cle’, van néixer com un projec-
te de l’artista Gunter Demnig
(Berlín, 1943) per recordar
amb una rajola de 10 x 10 cm
el nom i el destí de deportats
i assassinats pel règim nazi.
Coincidint amb el 80è ani-
versari de l’entrega de Com-

panys a Franco per afuse-
llar-lo al castell de Montjuïc,
l’Ajuntament de Barcelona
va informar que autoritza la
Generalitat a instal·lar un me-
morial Stolpersteine a la pla-
ça de Sant Jaume com a tri-
but al president màrtir. La
ubicació serà decisió de la
Generalitat.

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

‘Stolpersteine’ a Lluís Companys
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■ La nova llei de memòria 
catalana haurà d’esperar

La nova llei de memòria catalana ja està redactada 
però continuarà en un calaix. “El Govern només 
pot aprovar decrets i, per tant, no podrem 
presentar la nova llei, que té molts paral·lelismes 
amb l’avantprojecte de llei de memòria que va 
presentar el govern espanyol”, va dir ahir la 
consellera de Justícia, Ester Capella. Caldrà 
esperar la legislatura següent. Catalunya va 
aprovar la llei del memorial democràtic el 2007 i el 
2009 va tirar endavant la llei per identificar fosses 
comunes. En aquell moment Catalunya va ser 
pionera però, amb els anys, ha quedat antiquada. 
Es calcula que a Catalunya hi ha 20.000 persones 
desaparegudes i, de moment, s’han documentat 
523 fosses i s’han recuperat les restes de 314 
víctimes. D’aquestes només s’han identificat vuit 
persones. Ahir, al laboratori de la UAB, 
s’analitzaven les restes d’un soldat exhumat al 
Soleràs i s’ha trobat una coincidència al banc 
d’ADN de la Generalitat. Les pròximes fosses que 
s’obriran són les de Salomó (Tarragonès) i Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre).

enbreu
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carrers afectats, com vol el PSC, que 
hi va votar en contra, o tot el poble, 
com defensen les forces indepen-
dentistes. “Tot el poble té el nom 
d’aquest carrer”, argumenta l’alcal-
dessa, Georgina Mercadal.  

Els comuns mouen fitxa 
El Prat de Llobregat també va apro-
var per les mateixes dates canviar el 
nom de l’actual passeig Joan Carles I 
gràcies a una moció conjunta dels 
comuns i Podem, que governen amb 
el PSC, que es va abstenir, i que va 
rebre el suport d’ERC i el vot con-
trari de Cs. El text també instava la 

mesa del Congrés a iniciar una in-
vestigació sobre les presumptes 
conductes il·lícites del rei emèrit. El 
portaveu dels comuns, Joan Mena, 
ja va anunciar al juny que presen-
tarien mocions perquè “sigui el món 
municipal el que forci a reconside-
rar la decisió de la mesa de vetar la 
comissió d’investigació” en un afer 
en què Unides Podem s’ha abocat. 

A Blanes, els comuns, amb ERC, 
també van presentar una moció que 
va permetre a finals de juliol canviar 
el nom de l’avinguda Joan Carles I 
pel de la República, com ja s’havia 
acordat el 2018, tot i que aleshores 

no es va complir. JxCat, que governa 
amb els comuns, va validar un text 
que va tornar a comptar amb el vot 
desfavorable de Cs i l’abstenció del 
PSC. On la qüestió està aturada és a 
Montornès del Vallès, tot i que els 
comuns, amb 8 dels 17 regidors, més 
ERC, amb 2, i Primàries, amb 1, te-
nen una majoria folgada. “El canvi 
de nom no s’ha qüestionat, de mo-
ment”, assenyalen fonts municipals.  

A la capital catalana, en canvi, ja 
només queda el passeig Joan de 
Borbó. Quan va aterrar a la plaça 
Sant Jaume, l’alcaldessa Ada Colau 
va anunciar que volia reduir el que 
considerava una “simbologia exces-
siva” de la monarquia a la ciutat i va 
retirar el seu nom de quatre empla-
çaments en el seu primer mandat.  

Els feus socialistes, contraris 
També hi ha localitats on el rei emè-
rit encara gaudirà d’una via amb el 
seu nom. És el cas de l’Hospitalet de 
Llobregat o de Gavà, on el PSC go-
verna amb majoria absoluta. En 
aquestes dues localitats els socialis-
tes acaben de tornar a refusar, com 
ja van fer en l’anterior mandat, can-
viar el nom de l’avinguda Joan Car-
les I. A la segona ciutat més gran de 
Catalunya el PSC també ha declinat 
retirar-li la Medalla d’Or que li va ser 
concedida el 1996. Figueres, Torto-
sa o Tarragona, en canvi, sí que han 
secundat la iniciativa de retirar tots 
els honors a Joan Carles I. A la capi-
tal del Tarragonès la mesura plante-
jada pel govern d’ERC i els comuns 
va rebre l’aval del PSC, tot i que a les 
altres capitals es va abstenir.  

Aquest rebuig del socialisme ca-
talà a trencar o a marcar distàncies 
amb la monarquia contrasta amb la 
decisió d’ajuntaments tan impor-
tants com el de Gijón, on el PSOE ha 
atès la petició d’IU de treure el nom 
del rei emèrit d’un dels principals 
eixos viaris per “no representar va-
lors morals i democràtics”. L’abs-
tenció dels socialistes també va per-
metre a Endavant Cadis, la marca de 
Podem que governa a la ciutat anda-
lusa, reconvertir l’avinguda Joan 
Carles I en l’avinguda de la Sanitat 
Pública en homenatge als professi-
onals mèdics en la seva lluita contra 
el coronavirus. També a Vitòria, on 
el PNB governa amb el PSE, l’avin-
guda que abans honorava el rei emè-
rit es diu des de finals de juliol avin-
guda del 8 de Març. 

Per contra, a Vigo o a Saragossa 
els socialistes s’han unit amb el PP 
per impedir el canvi. L’INE xifra en 
637 vies públiques la presència del 
nom de l’anterior cap d’estat arreu 
d’Espanya, però només recull les 
que són en castellà. Davant d’aquest 
escenari, el senador de Compromís, 
Carles Mulet, ha demanat al govern 
espanyol un llistat complet, i Òmni-
um impulsa una campanya en què 
demana la col·laboració ciutadana 
per localitzar la presència dels Bor-
bons als Països Catalans per esbor-
rar-ne qualsevol rastre.e 

Joan Carles I també 
desapareix dels carrers 
Ajuntaments catalans, però també de l’Estat, treuen 

el seu nom de les vies públiques o li retiren els honors 

MONARQUIA

La fugida del rei emèrit ha deixat 
encara més tocada una institució 
que té la credibilitat sota mínims a 
Catalunya. Prova d’això és la reacció 
en cadena que s’ha produït en molts 
municipis per esborrar qualsevol 
rastre de la monarquia dels carrers 
i de les institucions. En les últimes 
setmanes alguns ajuntaments han 
optat per retirar la Medalla d’Or 
concedida a Joan Carles I i d’altres 
per canviar el nomenclàtor i evitar 
que hi hagi vials amb el seu nom, tot 
i que alguns ja ho van fer arran del 
seu polèmic discurs el 3-O.  

El pròxim a fer-ho serà el Mas-
nou, que dijous aprovarà que el car-
rer Joan Carles I passi a denominar-
se passeig del Bell Resguard, que és 
el nom del barri on es troba. “És una 
proposta d’acord amb l’equip de go-
vern”, revela el republicà Jaume 
Oliveras, alcalde d’aquest poble del 
Maresme. Els últims escàndols del 
rei emèrit han fet agilitzar el procés. 
“La iniciativa arrenca de més lluny, 
però ho hem accelerat pels últims 
esdeveniments”, admet l’alcalde, 
que afegeix que “els veïns de la zona 
també ho havien reclamat”. 

També ERC ha posat el debat so-
bre la taula a Roda de Berà, que és 
l’única localitat de Tarragona que li 
va dedicar el 1981 un carrer i que 
justament és on s’ubica el consisto-
ri. Els republicans ja han anunciat 
que ho portaran al pròxim ple, que 
serà al novembre. “Volem deixar de 
ser l’únic poble de la demarcació 
que tingui el nom de Joan Carles I”, 
sentencia la regidora republicana, 
Eva Maria Giménez. 

L’alcalde, Pere Virgili, de Triem 
Roda de Berà, deixa clar que vol que 
la iniciativa “compti amb un suport 
majoritari del ple”. Si els sis regidors 
de l’agrupació d’electors, que tin-
dran llibertat de vot, el d’ERC i el de 
JxCat hi donen suport, la moció ti-
raria endavant, però l’alcalde tam-
bé vol que els tres regidors del PSC 
ho validin, davant el vot en contra 
que ja han avançat els dos únics re-
presentants del PP i Cs.  

Un cop s’aprovi al ple, l’alcalde 
explica que s’organitzarà una con-
sulta semblant a la del 9-N i en cas 
que els veïns votin a favor del can-
vi hauran de triar entre les propos-
tes que facin els partits. “Aquest 
carrer ja ha tingut diferents noms, 
i el que posem ara ha de ser defini-
tiu”, opina Virgili, que revela que no 
està en discussió canviar també els 
noms del carrers Reina Sofia i Rei-
na Fabiola de Bèlgica. 

On també preveuen fer una con-
sulta és a Sant Salvador de Guardio-
la després que al setembre s’aprovés 
una moció conjunta d’ERC i Junts 
per eliminar els dos carrers dedicats 
a Joan Carles I i la seva dona. El que 
han de decidir ara és si a la votació 
només hi participen els veïns dels 

BARCELONA
XAVI TEDÓ

Fa tres anys 
que la plaça del 
Cinc d’Oros, a 
Barcelona, va 
adoptar aquest 
nom popular 
en substitució 
del que tenia 
fins aleshores: 
plaça Joan 
Carles I. ACN

Oposició  
L’Hospitalet de Llobregat i 
Gavà han tornat a refusar per 
segon cop el canvi de nom

Ciutats  
Blanes, el Prat de Llobregat i el 
Masnou, que ho farà dijous, el 
treuen del seu nomenclàtor 
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33 Aragonès, divendres, firmant en favor de l’amnistia.

ACN

CAMÍ DE LES ELECCIONS

Aragonès demana una 
estratègia comuna  
si se supera el 50%
b Borràs reitera la 

seva disposició a ser 

candidata el 14-F

xen sobre què fer, o què signifi-
caria, aconseguir aquest objectiu. 

Davant això, el president subs-
titut, en paper de líder extramurs 
d’ERC, Pere Aragonès, va defen-
sar ahir, com ho van fer en la vigí-
lia Quim Torra, Carles Puigde-
mont i Artur Mas, la necessitat 
d’arribar a aquest 50%. No per 
exigir una mediació de la Unió 
Europea (UE), com van assenyalar 
els tres expresidents, sinó «com a 
primer pas absolutament neces-
sari per guanyar legitimitat inter-
na i externa».  

Això sí, va afegir que l’inde-
pendentisme «ha de tenir una 
estratègia» comuna «perquè 

XABI BARRENA 

BARCELONA

N’hi ha prou amb escoltar els 
principals actors polítics de l’in-
dependentisme, la postcon-
vergència i ERC, per endevinar 
quin serà el pròxim gran focus de 
polèmica i cisma en aquest movi-
ment. Les dues faccions coincidei-
xen en la importància de superar 
el 50% de vot per a totes les llistes 
independentistes en les pròximes 
eleccions del 14-F. Però dissentei-

quan l’Estat juga o ens vol fer ju-
gar a una partida que no és la de-
mocràtica, té sempre les de 
guanyar». «En el joc de la força 
ens envien la Guàrdia Civil, la 
Policia Nacional, la cúpula judi-
cial alineada amb la dreta, fis-

cals, el Rei... tots allà», va descriu-
re Aragonès en la presentació a 
Vilanova i la Geltrú del llibre 
d’Oriol Junqueras i Marta Rovi-
ra, Tornarem a vèncer.  

Precisament la secretària ge-
neral republicana, des de Gine-

bra, va cridar, per la seva part, a 
recuperar la complicitat entre «el 
carrer i les institucions que van 
fonamentar l’èxit de l’1-O». 

 
SEGONA POSTULACIÓ / Una altra de 
les diferències entre JxCat, PDE-
Cat i Esquerra és que només 
aquests últims tenen clar qui 
serà el seu candidat electoral del 
14-F (Aragonès). En el puigde-
montisme se succeeixen els mo-
viments de postulació, alguns de 
reiterats, com el que ahir va fer 
Laura Borràs. 

Com ja va fer fa uns dies, la di-
putada en el Congrés va asseve-
rar que «si Puigdemont i la mi-
litància ho decideixen», ella està 
«a disposició». 

Una vegada culminat el pro-
cés de congrés de JxCat, la forma-
ció té previst aprovar el seu regla-
ment intern de primàries per 
confeccionar les llistes electorals 
els propers 7 i 8 de novembre, tot 
i que no s’ha concretat encara 
quins llocs es triaran per aquest 
procediment. H

L’estàtua de l’expresident de la República Largo Caballero es desperta empastifada per 

la ultradreta  H  L’acte vandàlic  reobre la seva polèmica retirada del nomenclàtor de Madrid

Llista de carrers en guerra civil
MEMÒRIA HISTÒRICA

EL PERIÓDICO  

MADRID

L’estàtua del que va ser presi-
dent del Govern en la República 
el socialista Francisco Largo Ca-
ballero, ubicada a Nuevos Minis-
terios, es va fer de dia ahir amb 
les pintades d’Assassí i Rojos no. 

L’atac es produeix dues setma-
nes després que l’Ajuntament de 
Madrid, amb els vots a favor de 
Cs, el PP i Vox, decidís retirar els 
noms de l’avinguda Francisco 
Largo Caballero i del bulevard 
Indalecio Prieto, així com la pla-
ca de la plaça de Chamberí dedi-

cada al primer. El consistori vol a 
més l’eliminació de les estàtues 
erigides a Nuevos Ministerios. 

Va ser la ministra de Treball, 
Yolanda Díaz, qui va donar 
conèixer aquest atac a Twitter. 
«La dreta i la ultradreta han utilit-

zat mentides i manipulacions his-

vandàlic més», sinó que va re-
marcar la seva «incitació a l’odi». 
«No permetrem que la dreta i la 

ultradreta menteixin amb campa-

nyes d’incitació a l’odi i revisio-

nisme històric», va publicar el 
PSOE en el seu compte oficial . 

La proposta de canviar els 
noms dels carrers la va presen-
tar el portaveu de Vox a l’Ajun-
tament de Madrid, Javier Ortega 
Smith, amb l’objectiu d’acabar 
amb qualsevol homenatge a 
«personatges sinistres» com 
Largo Caballero i el també mi-
nistre socialista en la República 
Indalecio Prieto.  

El president del ple, Borja 
Fanjul (PP), va justificar el seu re-
colzament a la iniciativa a l’arti-
cle 15 de la llei de memòria 
històrica, que permet a les admi-
nistracions retirar escuts, pla-
ques o mencions commemorati-
ves «de l’exaltació de la subleva-

ció militar, de la guerra civil o de la 

repressió de la dictadura». 

Reprovació acadèmica 

Aquestes intencions ja han sigut 
reprovades des del món aca -
dèmic. Un centenar de pro-
fessors d’Història Contem-
porània d’universitats espanyo-
les i estrangeres, com el cate-
dràtic de la London School of 
Economics Paul Preston, han de-
nunciat en un document de 13 
punts la proposició de Vox, ava-
lada per PP i Cs, perquè es basa 
en «vells i desacreditats clixés 

pseudohistòrics de la propagan-

da franquista». 
La UGT, sindicat del qual Lar-

go Caballero va ser secretari ge-
neral, ha anunciat un recurs si el 
govern municipal madrileny es 
continua deixant «guiar per les 

fake news de Vox». H

tòriques per esborrar la seva fi-

gura de la llista de carrers de Ma-

drid. Ara, aquest menyspreu per 

la memòria cristal·litza en vanda-

lisme i violència incívica», va ex-
pressar. El ministre de Trans-
port, José Luis Abalos, va remar-
car que aquest «no és un acte 

33 L’estàtua de Francisco Largo Caballero a Nuevos Ministerios, a Madrid, que es va despertar vandalitzada ahir.

EUROPA PRESS / RICARDO RUBIO

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

362000

54316

Diario

575 CM² - 54%

16618 €

22

España

11 Octubre, 2020

P.50



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

1004000

104222

Diario

181 CM² - 16%

10208 €

17

España

14 Octubre, 2020

P.51



“Creemos que la retirada amarti-
llazos de esta placa es presunta-
mente irregular y lo vamos a lle-
var a los tribunales. Desde Más
Madrid exigimos saber quién ha
decidido quitar la placa, ¿Martí-
nez-Almeida? ¿el concejal de
Chamberí? La orden proviene de
Vox con el apoyo de PP y Ciuda-
danos”, dijo la portavoz de Más
Madrid en el Ayuntamiento, Rita
Maestre.

El PSOE, por su parte, se que-
ja de que se haya llevado a cabo
sin que haya habido “un acuerdo
firme” ni se hayan aprobado las
actas del pleno en el que se acor-
dó su retirada. “Si esto es así se
trata de un acto vandálico y el
PSOE acudirá a los tribunales”
por “esa retirada ilegal”, anunció
el portavoz socialista, Pepu Her-
nández.

Vox llevó al último pleno mu-
nicipal la retirada de las calles,
la placa y las estatuas de Francis-
co Largo Caballero y de otro his-
tórico socialista, Indalecio Prie-
to. Partido Popular y Ciudada-
nos votaron a favor en medio de
un agrio intercambio de acusa-
ciones entre todos los grupos po-
líticos municipales.

El concejal de Vox Javier Orte-
ga-Smith celebró en su cuenta
de Twitter la retirada de la placa
del que considera que es el “Le-
nin español” con un vídeo en el
que aparecen dos operarios a gol-
pe de martillo.

La retirada de los nombres de
las calles, en los distritos de Ciu-
dad Lineal y Vicálvaro, necesitan
de un proceso burocrático que
llevará tiempo sacar adelante.
Las estatuas, situadas en Nuevos
Ministerios, son de titularidad es-
tatal y no parece sencillo que el
Gobierno de Pedro Sánchez vaya
amoverlas de su sitio. En cuanto
a la placa, fuentes socialistas en-
tienden que era la parte más dé-
bil y con la que PP y Ciudadanos
ha querido contentar a Vox.

La retirada motivó también
una repuesta de la vicepresiden-

ta del Gobierno, Carmen Calvo:
“La Ley de Memoria Democráti-
ca es hoymás necesaria que nun-
ca”, señaló en su cuenta de Twit-
ter. “El PP asume los dictámenes
ideológicos de la ultraderecha al
destruir su placa”. Calvo acusa
además al Ayuntamiento de ha-
ber “perpetrado el atentado con-
tra lamemoria de Largo Caballe-
ro auspiciado por Vox”. El PSOE
celebró un acto de protesta a las
seis de la tarde de ayer en el lu-
gar en el que se encontraba la
placa desde 1981, en la que fue la
casa natal del líder socialista.

Retirada la placa de Largo
Caballero en su aniversario

L. DE V., Madrid
Sin anuncio previo, el Ayuntamiento de Madrid
retiró ayer la placa en recuerdo de Francisco Largo
Caballero de la plaza de Chamberí. El equipo de
gobierno del PP y Ciudadanos dio la orden coinci-
diendo con el 151º aniversario del nacimiento del

que fuera presidente socialista del Consejo de Mi-
nistros durante la Segunda República. La oposi-
ción calificó la retirada de “ilegal” y anunció que
recurrirá a los tribunales. Vox lo celebró difundien-
do un vídeo grabado por Más Madrid. El PSOE
celebró por la tarde un acto de protesta.

Unos operarios retiran la placa de Largo Caballero en Chamberí. / EP
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Archivada la causa 
contra una residencia 
La Fiscalía cree que no hubo delito de homicidio 
imprudente tras la muerte por Covid de 23 internos

T R I B U N A L E S

MANUEL MARRACO MADRID 

La Fiscalía de Madrid ha archiva-
do la investigación abierta en abril 
a raíz de una denuncia de la Aso-
ciación el Defensor del Paciente 
contra una residencia en la que 
habían fallecido 23 personas por 
Covid-19. Se trata de la primera 
resolución de este tipo que adop-
ta la Fiscalía Madrid, a la que han 
llegado numerosas denuncias si-
milares. El Ministerio Público no 
ve delito y, por lo tanto, rechaza 
llevar el caso a un juzgado, si bien 
eso no impide que el denunciante 
pueda hacerlo por su cuenta. 

Según explica, ha examinado 
los informes y documentación so-
bre el caso que solicitó a la Conse-
jería de Políticas Sociales y a la di-
rectora de la residencia. También 
recabó un informe a la geriatra de 
referencia de las residencias de 
Madrid sobre los criterios de natu-
raleza médica, clínica o asistencial 
«que hubieran determinado la de-
cisión sobre las derivaciones sani-
tarias en las fechas de los hechos». 

En su respuesta, la Consejería 
explicó que el 18 de mayo se 

contabilizaban ya 38 usuarios fa-
llecidos en la residencia denun-
ciada, de los que siete se habían 
sido derivados a un hospital. De 
los 31 fallecidos en la residencia, 
uno era confirmado por Covid-
19 y el resto habían tenido sínto-
mas compatibles. 

El informe sostiene también que 
los responsables de la residencia 
proveyeron a su personal de los 
equipos de protección individual 
en cuanto estuvieron disponibles. 
Y que dispusieron de ellos incluso 
en los momentos más críticos de 
la crisis sanitaria. Además, nuevas 
contrataciones permitieron que, 
pese a las bajas por contagios, se 
mantuvieran en los rangos norma-
les de personal por número de re-
sidentes. También se mantuvo una 
relación constante con su centro 
hospitalario de referencia. 

La Fiscalía de Madrid no ha 
apreciado ningún indicio de que se 
pudieran haber cometido los deli-
tos de homicidio imprudente, omi-
sión de socorro y denegación de 
asistencia médica, por lo que ha 
decretado el archivo de la causa. 

E. M. MADRID 

Operarios del Ayuntamiento proce-
dieron ayer a retirar la placa coloca-
da en honor de Francisco Largo Ca-
ballero, presidente de la II República, 
en el distrito de Chamberí, entre las 
críticas de Más Madrid y PSOE.  

El Ayuntamiento de Madrid apro-
bó a finales de septiembre retirar las 
calles que recuerdan a los ministros 
socialistas durante la II República 
Francisco Largo Caballero, en el dis-
trito de Ciudad Lineal, e Indalecio 
Prieto, en el de Vicálvaro. Y además 
de la placa colocada en honor de 
Largo Caballero en el distrito de 
Chamberí, las dos estatuas erigidas 
en Nuevos Ministerios, ambas pro-
piedad del Estado.  

El Ayuntamiento apeló al artícu-
lo 15 de la ley de memoria histórica 
para quitarlas. 

En un audio remitido a la prensa, 
la portavoz de Más Madrid, Rita 
Maestre, recuerda que hace 15 días 
Vox trajo al Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid una proposición para eli-
minar sus nombres «del callejero de 
la ciudad de Madrid», informa Efe. 
«PP y Ciudadanos, desgraciadamen-

te, votaron a favor, y hoy la placa de 
Largo Caballero, que se encontraba 
en la plaza de Chamberí, en el barrio 
donde nació, ha sido arrancada a 
martillazos por dos operarios que 
trabajan, entendemos, bajo las órde-
nes del Gobierno de Martínez-Almei-
da», agrega Maestre. «Lo que no sa-
bemos es quién ha dado la orden», 
apostilla la portavoz de Más Madrid. 

«Esa orden por escrito, ¿dónde es-

tá? Ese expediente, ¿dónde está? ¿La 
ha dado Almeida? ¿La ha dado el 
concejal de Chamberí (el popular 
Francisco Javier Ramírez Caro)?», se 
pregunta Maestre, que no ha descar-
tado acudir a los tribunales. El por-
tavoz socialista, Pepu Hernández, 
explicó que se desconoce que 
«exista un acuerdo firme de la Jun-
ta de Gobierno o de la Junta de 
Distrito para retirar la placa».

L A  M E D I D A  F U E  A P R O B A D A  E N  E L  P L E N O  D E L  C O N S I S T O R I O  

Retiran la placa de Largo 
Caballero en Chamberí 
Más Madrid y PSOE afirman que estudiarán recurrir a los tribunales 

A Y U N T A M I E N T O

NUEVA REDADA 
CONTRA LA 
DROGA EN LA 
CAÑADA REAL 
La policía nacional detuvo 
ayer a 12 personas en una 
nueva operación antidroga 
en el Sector 6 del poblado 
de la Cañada Real, en 
Madrid, con más de un 
centenar de agentes 
desplegados que han 
desmantelado ocho 
plantaciones de marihuana 
en interiores. En el 
dispositivo, que comenzó a 
primera hora, se han 
practicado al menos cinco 
registros en naves e 
infraviviendas para el 
desmantelamiento de un 
total de ocho plantaciones 
de marihuana que había en 
su interior.  En paralelo, 
vecinos de la Cañada Real 
han vuelto a cortar calles y 
realizar fogatas (en la 
imagen) en protesta por 
los cortes de luz que llevan 
sufriendo desde hace 15 
días, principalmen te por la 
sobrecarga en la red de los 
enganches de las viviendas 
donde se estaban las 
plantaciones de marihua-
na. JAVIER BARBANCHO 

Operarios retiran ayer la placa de Largo Caballero en Chamberí. E. M. 
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’Mil novecientos setenta sombreros’
es un recuerdo al antiguo edificio

del recinto, demolido hace 50 afios

Homenaje
a la historia

del Circo Price
MIGUEL CANT6N, Madrid

E1 circo es un espectficulo in-
mortal. Eso es 1o que refleja el
teatro Circo Price con su nueva
obra Mil novecientos setenta
sombreros, un homenaje al anti-
guo Price, 50 afios despu~s de
su demolici6n. Un lugar de refe-
rencia en la cultura madrilefia
desde que se inaugur6 en 1853.

La obra, en cartel hasta el 1
de noviembre, es una idea origi-
nal de la historiadora Arfinzazu
Riosalido que ha contado con la
ayuda en el guion del actor Pe-
pe Viyuela y la direcci6n del ar-
tista Hernfin Gent. El montaje
refine a artistas de circo, teatro,
magia y mfisica, e incluye desde
las cr6nicas de Ram6n G6mez
de la Serna a nfimeros de trape-
cistas o de payasos que harftn
recuperar la ilusi6n y esperan-
za de un payaso que quiere de-
jar su profesi6n.

E1 director ha sefialado que
"el espectficulo es una sinergia
entre el teatro y el circo clfisico
y contemporfineo. Ese hibrido
de g~neros es lo que hace que la
obra tenga, en parte, una dificul-
tad afiadida, pero que a su vez
sea asombrosa. Estfi llena de
luz, de magia, de mfisica en di-
recto, de poesia y de mucho carp
rio. Es una obra que va a sor-
prender". Pot ello, hay una su-
ma de artistas de distinta indo-
le. Trapecio, equilibrio sobre si-
llas, cable o ventriloquia son al-
gunos de los nflmeros que po-
dr~n disfrutarse en la represen-
taci6n, todo guiado pot un texto
teatral.

Riosalido cree que esta mez-
cla de g~neros puede marcar his-
toria en el panorama del teatro
espafiol pot ser innovadora,
"Son cinco escenas, nflmero im-
par como debe set siempre en el

circo, luego teatro y mfisica en
vivo". Con esta obra ban queri-
do recordar a los artistas clfisi-
cos, por eso pot la pista central
se recordarft a grandes glorias
del circo como Charlie Rivel, Pi-
nito del Oro, Arturo Castilla, Ma-
tilde de Fassi o Daja. La historia-
dora dijo tambidn set conscien-
te de que el circo ha evoluciona-
do y hay que darle importancia
a los personajes del momento.

La sociedad ha influido en es-
te cambio del circo, afirma Rio-
salido. "El circo se vivia de otra
manera porque ahora tenemos
mucha oferta y estimulos. Antes
en el circo tenias de todo", apun-
t6. Pot ejemplo, estos espectficu-
los acercaban, a las ciudades y
pueblos, animales que no po-
dias vet de otra manera. De pe-
quefia se le qued6 grabado, re-
cuerda, vet un domador con
veinte leones.

En esa evoluci6n los circos,
ya sin animales, no ban perdido
fuerza otros elementos tradicioo
nales, sostiene la historiadora:
"Sigue habiendo nfimeros de cir-
co clfisicos como de trapecio a
20 metros de altura que te
abren la boca. Lo que hace un
artista de circo, muy poca genre
sabe hacerlo’. Tambi6n, defieno
de, es un lugar donde siempre
se ha predominado el respeto
sin diferencias de religi6n, raza
O SeXO.

En Mil novecientos setenta
sombreros participan 30 perso-
nas entre actores, t6cnicos y mfl-
sicos. La obra habla del afio
1970, cuando se demoli6 el anti-
guo Circo Price de la Plaza del
Rey y de un payaso (Viyuela),
que quiere dejar el espectficulo
porque ha perdido la ilusi6n. Y
cuenta c6mo la recupera a tra-
vt~s de un viaje, de un suefio ha-

’Mil novecientos setenta sombreros’, nuevo espect~culo en el Circo Price. / KIKE PARA

Pepe Viyuela (centro) en un pase para
presentar la obra. / K P

cia el pasado. Todo libera un ca-
taclismo y aparecen los fantas-
mas de los personajes relaciona-
dos con el mundo del circo que
le devuelven la esperanza. "La

obra es un suefio que se
enmarca en una pesadi-
lla que es la que estamos
viviendo con el coronavi-
rus. Nos ha hecho pen-
sar. Ver tanta genre muer-
ta y enferma, c6mo la eco-
nomia se destruye, pinta
un panorama desolador
y negro. Una de las fun-
ciones importantes de la
cultura es revitalizar y
ver primaveras donde so-
lo hay invierno", apunt6
Viyuela ayer en la presen-
taci6n del especfftculo.

El mensaje que trans-
mite el circo es un m~.s
dificil todavia, es decir, el
reto. Por eso Riosalido
considera que es un gran
momento para estrenar
la obra. "La gente tiene el
finimo bajo, hay que ha-
cer posible un camino en
el que podamos ser feli-
ces de nuevo sin tener
miedos y seguir nuestras
vidas’.

Viyuela piensa 1o mismo: "El
orco reivindica la necesidad de
colaboracifin y de ir juntos. En
el trapecio uno necesita a al-
guien que le sujete. Ahora entre

todos necesitamos a alguien pa-
ra salir adelante".

A la presentaci6n de la obra
tambi6n acudi6 la delegada mu-
nicipal de Cultura, Turismo y
Deporte del Ayuntamiento, An-
drea Levy, que recalc6 la impor-
tancia del Price como lugar de
referencia para la vida cultural
de los madrilefios. "Triunfar en
este sitio era una huella que
marcaba a todos’, dijo.

Este circo rue inaugurado en
1853 por el irland6s Thomas Pri-
ce en el paseo de Recoletos, has-
ta queen 1880 rue trasladado a
la Plaza del Rey, ocupando el so-
lar en el que habian estado el
Circo Olimpico y luego el Teatro
del Circo. En 1960 llegaria otra
etapa de oro con los Matinales
del Price. Se trataba de sesiones
de mfisica pop los domingos por
la mafiana, con gran 6xito de pfl-
blico juvenil. Tambi6n resulta-
ron claves en aquella dpoca las
actuaciones de la trapecista Pini-
to del Oro. En 1970, ya en decli-
re, rue demolido, pero en 2007
el Ayuntamiento de Madrid re-
cuper6 el Teatro Circo Price co-
mo circo estable de la ciudad
d~tndole un nuevo edificio en la
Ronda de Mocha.
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DOMINGO MARCHENA

Barcelona

Comtotes lespersonesque fanal-
guna cosa veritablement impor-
tant, David Ferrer Revull, de 50
anys, ésmolt humil i defuig els fo-
cus. Però aquest veí de Sabadell i
professor d’anglès a l’institut pú-
blic La Romànica, de la localitat
barcelonina de Barberà del Va-
llès, ha aconseguit una gesta. Ha
honrat la memòria dels republi-
cans espanyols víctimes del na-
zisme i ha contribuït a destrossar
una mica més l’estratègia crimi-
nal de laNacht undNebel.
Això volien els nazis. Que no-

més la nit i la boira presenciessin
les seves barbaritats per no dei-
xar testimonis. I aixòvan intentar
fer a Oradour-sur-Glane, al cen-
tre de França, a la regió històrica
del Llemosí (avui, Nova Aquità-
nia), que comprenia els departa-
ments de l’AltaViena, laCorresa i
la Cròsa. Va ser el 10 de juny del
1944.Quatredies abanshavia tin-
gut lloc el desembarcament de
Normandia. Part de les tropes
alemanyes que es dirigien al front
esvanvenjardelsaliats cobrintde
sang aquest poblet a 30 quilòme-
tres al nord-oest de Llemotges.
No eren uns soldats qualssevol.

Pertanyien a companyies refo-
ses de la divisió blindada Das
Reich, de les Waffen SS. Alguns
d’aquests veterans havien com-
batut a l’Est i estaven embrutits
per la guerra, tot i que res pot dis-
culpar el que van fer: van metra-
llar totselshomes ivancremarvi-
ves les dones i els nens. L’horror
perseguia les SS. El 9 de juny, a la
veïna Tula (Corresa), van penjar
99 homes d’entre 16 i 60 anys.
També van deportar 149 ciuta-

dans més de Tula al camp d’ex-
termini de Dachau, a Baviera, on

en van morir 101. I el pitjor havia
d’arribar: Oradour-sur-Glane. El
1946DeGaulle va decidir mante-
nir intactes les ruïnes i declarar-
les monument històric. Souviens-
toi. Remember. Un cartell bilin-
güe que convida a no oblidar
saluda avui el visitant d’aquest
poble fantasma, que està tal com
el van deixar els nazis per recor-
dar lamatança.
Aquí el temps sembla que s’ha

aturat. Només continuen dretes
les façanes de les cases, supervi-
vents mudes. Els cotxes calcinats

indiquen que el foc ho va devorar
gairebé tot, tret d’un castanyer
centenari. Cada any, 300.000
persones visiten el recinte. El
Centre de laMémoire, que presi-
deix l’entrada, es va inaugurar el
12 de maig del 1999. Des de molt
abans, les publicacions oficials, el
memorial de les víctimes i els tre-
balls històrics repetien una xifra
equivocada: 642 assassinats.
Era conegut que entre aquells

civils indefensos hi havia espa-
nyols, la majoria dones i fills de
jornalers, milicians, soldats, an-

arcosindicalistes,membres de les
Joventuts Socialistes Unifica-
des... Derrotats que van fugir a
França per evitar la repressió fei-
xista. N’havien parlat als setanta
Eduardo Pons Prades a Republi-
canos españoles en la Segunda
Guerra Mundial (Planeta) i
MontserratRoig aEls catalans als
camps nazis (Edicions 62).
David Ferrer Revull, que ja

l’havia visitat, va tornar a Ora-
dour-sur-Glane faquatreanys.La
sort de l’Espanya derrotada el
1939 sempre l’ha interessat i ha
estat un tema recurrent a casa se-
va.Provad’aixòésel treball de re-
cerca de batxillerat que l’Arlet, la
seva filla, va fer el 2017 a l’institut
Pau Vila de Sabadell: Refugiats
espanyols al Llemosí (1939-1945),
història i memòria.
El sisè sentit del pare es va des-

pertar durant aquesta segona vi-
sita perquè els noms de molts es-
panyols, gairebé tots catalans de
naixement o adopció, s’havien
transcrit malament. Harmonia
Téllez apareixia com Armenia
Telles. I el seu germàLlibert, com
Philibert. Les edats que se’ls atri-
buïen també eren incorrectes. Hi
havia cognoms reconvertits en
noms de pila i parentius rocam-
bolescos, impossiblesde compro-

Lavíctima643
de lesSSa

Oradour-sur-Glane

Cada anymés de
300.000 visitants
reten homenatge
a les 642 víctimes
de l’horror nazi en
una vilamàrtir de
França, però no en
van ser 642...

EL EPO TATGE

LVFONT: Google Earth
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seus responsables van trobar un
dossier amb la documentació ex-
traviada sobre aquesta família
gairebé al mateix temps que ell
esbrinava, per camins més tortu-
osos, la identitat de la víctima nú-
mero 643. Va saber així que no
van ser 18 els espanyols assassi-
nats, sinó 19: onze nens i nenes,
sis dones i dos homes. Explicar
les seves vides es va convertir en
un deute moral que s’ha acabat
amb un cum laude.
Fa un dies, el diari regional

Ouest-France, amb una tirada su-
perior a la de Le Monde, ha ator-
gat sense dubtar la responsabili-
tat del redescobriment de la Ra-
mona a aquest “universitari espa-
nyol”. També l’agència France-
Presse iClaudeMilord, president
de l’Associació de Famílies dels
Màrtirs d’Oradour, l’han lloat re-
centment. Els elogis més grans,
tot i això, procedeixen dels fami-
liars de les víctimes, que creien
que el seu llarg dol ja no interes-
sava a ningú.
La investigaciódeDavidFerrer

Revull s’ha plasmat en un llibre,
Recuerda (Españoles en la masa-
cre de Oradour-sur-Glane). L’edi-
ció, de 250 exemplars, ha anat a
càrrec de l’autor. Ha regalat vo-
lums a les seves famílies a Espa-

nya i França. I a ambaixades,
ajuntaments, ateneus i instituci-
ons comara laBibliotecadeCata-
lunya, elMuseu d’Història de Sa-
badell, elMemorialDemocràtic i,
per descomptat, el Centre de la
Mémoire d’Oradour-sur-Glane.
Aquesta joiademanaacrits que

una editorial li doni la distribució
que es mereix. Un tribunal de
Llemotges acaba de reconèixer a
RamonaDomínguezGil la condi-
ció de màrtir. La seva partida de
defunció inclourà la llegenda
“morta per França”. Les làpides
delmemorial afegiranel seunom.
I la seva imatgeapareixeràa laga-
leria Visages de Oradour, amb
rostres de mig miler de víctimes,
entre els quals nounats i ancians.
Enaquestmosaic encarahi conti-
nuarà havent un centenar de ca-
selles en blanc, buides.
No podem posar cara i ulls a

aquests forats.Tenimelsnomsde
més de cent víctimes, però no es
conserven els seus retrats o no
s’handescobert ara per ara.Recu-
erda ha demostrat que encara no
s’ha dit l’última paraula. No, no
tenim les seves fotos, però el seu
rastrenoesperdràenmigde la nit
i la boira, com volien els botxins.
Ja no oblidarem el que van fer els
assassins, uns 200. Ni el que va

passar quan van arribar, entre les
13 h i les 14 h, a bord de vehicles
blindats i camions.
Al cens del 1936 hi constaven

1.574 habitants. Malgrat que la
majoria vivia als voltants, era un
dissabte, dia de compres, de fira i
repartiment de productes racio-
natscomel tabac.Peraixòelscar-
rers bullien de vida. També era
dia d’escola i de vacunació. Els
soldats van fer dos grups. Un de
197homes iunaltrede241dones i
205 nens (altres fonts parlen de
226 dones i 220 nens). Van col·lo-
car el primer grup al costat de
murs i van tancar el segon a l’es-
glésia de la localitat.
A un senyal, les SS van metra-

llar els homes. Les ordres eren
apuntar lameitat inferior del cos.
L’única prioritat era evitar fu-
gues. Ja hi hauria temps per re-
matar-los després o per cobrir els
seus cossos amb palla i cremar-
los vius. Això va ser el que va pas-
sar amb les víctimes de l’església,
on els soldats van calar foc i van
llançar explosius. Molts escolars
dels llogarets veïns van morir
sense poder abraçar les sevesma-
res, alienes a tot.
Hi havia relativament tan pocs

homes perquè molts treballaven
al camp,erenpresonersdeguerra

o havien estat re-
clutats per a tre-
balls forçats. La
sort ésunamoneda
que es llança a l’ai-
re i surt caraocreu.
Francisca Espino-
sa Magallón, de 49
anys, d’Alcanyís
(Terol), s’havia
d’haver salvat per-
què els dissabtes
deixava el poble
amb les filles, les
bessones Paquita i
Pilar, de 14 anys.
Anaven a veure el
pare, enrolat en un
GTE(GrupdeTre-
balladors Estran-
gers).
Va sortir creu.

Unade lesnenesva
obligar la mare i la
germana a que-
dar-s’hi perquè
l’havien reclamat
per donar un cop
demà a la pastisse-

ria Compain. De totes aquestes
vides parla Recuerda, de la vícti-
ma 643 i de nenes comAngelina i
Emília Masachs Borruel, que van
conèixer la vergonya d’Argelers i
que van morir abrasades mentre
el pare treballava com un esclau i
lamare les esperava a la vila deLa
Fauvette.
Demà, com cada dia, un humil

professor d’anglès anirà a fer

classe a l’institut La Romànica.
De jove va estudiar en aquestma-
teix centre i hi va conèixer fa
molts anys la que avui és la seva
dona, l’Antònia. Sempre l’emoci-
ona pensar en els seus lligams
sentimentals amb aquestes aules.
Però res no l’emocionarà tant
com recordar que a Sabadell, on
viu, i a Barberà del Vallès, on tre-
balla, van néixer i van viure l’An-
gelina i l’Emília, de set i onze
anys, dues d’aquelles nenes que
van treureper forçade l’escolaun
nefast 10 de juny de fa 76 anys.c

LAPI / GETTY

La barbàrie

Uns civils passen
entre les fileres de
cases destruïdes
d’Oradour-sur-Gla-
ne; la foto es va fer
el novembre del
1944, cincmesos
després de lamatan-
ça, tot i que el poble
continua pràctica-
ment igual avui per
honrar les víctimes

· L’àvia Ramona Domínguez Gil (74 anys)
· El fill i la nora, Joan Téllez Domínguez (45) i
Marina Domènech Almirall (29)
· Els nets Llibert, Harmonia i Miquel Téllez
Domènech (d’1, 7 i 11 anys)

· Francisca EspinosaMagallón (49)
· Les filles, les bessones Paquita i Pilar Gil
Espinosa (14)

· Antonia Pardo Guirao (32)
· La filla Nuria Lorente Pardo (9)

· José Serrano Robles (29)
· La dona,María Pardo Guirao (36)
· Els fills Armonía (3) i els bessons Áster i
Francisco Serrano Pardo (10mesos)

· Les germanes Angelina i Emilia Masachs
Borruel (de 7 i 11)

· Carme Juanós Sampé (31 anys, embarassada)

Sis famílies, 19 tombes

méscastigadaaquell 10de juny, la
de Joan Téllez Domínguez i Ma-
rina Domènech Almirall, que van
morir en mans dels nazis junta-
ment amb els tres fills: en Llibert,
l’Harmonia i enMiquel, d’un, set i
onze anys. La parella i els fills no
van arribar sols a Oradour-sur-
Glane. Els acompanyava l’àvia
paterna, RamonaDomínguezGil,
de la localitat saragossana deMi-

anos. Tenia 73 anys. David Ferrer
Revull va localitzar fins i tot l’ha-
bitatge dels sis integrants de la fa-
mília i va recompondre l’arga-
massa de les seves vides trenca-
des. L’àvia figurava en un dels
primers túmuls mortuoris que
honrava les víctimes. Posterior-
ment, algú va confondre la sogra
amb la nora i la va condemnar a
l’oblit fins que ell ho va descobrir.
Massa modest, l’investigador ce-
deix el mèrit als arxius departa-
mentals de l’Alta Viena, els fons
dels quals també va rastrejar. Els

var, com una tal Carme Espinosa,
sense cap relació ambaltres exili-
ats que tenien el mateix cognom.
El nostre protagonista va co-

mençar llavors una tasca de for-
migueta que ha donat els seus
fruits. Robant hores al seu temps
lliure, va consultar presencial-
ment i de manera telemàtica ar-
xius a Espanya i a França. Ofici-
nes del Registre Civil, partides de

baptisme, documents del Partit
Comunista d’Espanya, de l’Ate-
neu Republicà del Llemosí... Va
trobar familiars de les víctimes i
va reconstruir les sevesvides com
qui reconstrueix una delicada
porcellana fetamiques.
Carme Espinosa era en realitat

Carme Juanós Sampé, de la loca-
litat tarragonina de Vilalba dels
Arcs. Havia treballat a la secreta-
ria del PSUC, tenia 31 anys i esta-
va embarassada. Però el desco-
briment més important de David
FerrerRevull concernia la família

L ’AUTOR

Un professor d’anglès
del Vallès destapa
dades amagades
d’una infàmia nazi

EL LL IBRE

‘Recuerda’ homenatja
els 19 espanyols de
lamatança (onze nens,
sis dones i dos homes)

EL DEUTE

David Ferrer Revull
va lluitar contra l’oblit
per fe al lema del
poble: “Souviens-toi”

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-VIENNE

FAMÍLIA GIL / DAVID FERRER

@HISTORIASYTINTA

1. El professor David
Ferrer Revull, autor

de Recuerda
2. Francisca Espinosa
amb les seves filles

Paquita i Pilar
3. Ramona

Domínguez Gil, la
víctima643

4. Elmatrimoni
Masachs Borruel

amb les filles davant
Colomel 1936

5. Carme Juanós,
que elmemorial de

les víctimes va
rebatejar com Carme

Espinosa

FAMÍLIA MASACHS / DAVID FERRER
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CAROL 

Álvarez

F
a només unes setma-
nes que es va presentar 
el primer estudi en 
profunditat sobre què 
saben els mil·lennistes 

i els joves de la generació Z nord-
americans sobre l’Holocaust i el 
resultat va ser demolidor. Hi ha-
via entrevistats que fins i tot 
pensen que el genocidi el van 
provocar els jueus, un de cada 
deu enquestats. I un altre 10% o 
bé dubten que passés o bé no te-
nen clar on va passar. Fins a quin 
punt aquestes dades són resul-
tat de la propagació de notícies 
falses o són més aviat una mos-
tra de fallades en la formació 
educativa dels joves és difícil de 
saber, però, davant enquestes ai-
xí, una sola stolperstein plantada 
al paviment de Barcelona es con-
verteix en un gest primordial.  

Les llambordes de llautó 
que porten impresos els noms i 
dades de vida de represaliats 
per diferents motius pel nazis-
me són un recordatori inesbor-
rable, present quan poses la vis-
ta al terra, que porta al nostre 
present quotidià un passat que 
no hem d’oblidar. Serà la pedra 
de la memòria del president 
Lluís Companys la primera que 
vegem a la ciutat, a la plaça de 
Sant Jaume, davant el Palau de 
la Generalitat. El Memorial De-
mocràtic salva amb aquest gest 
llargament esperat una ano-
malia: fins a 194 stolpersteine en 
homenatge a víctimes catala-
nes del nazisme recorden el 
seu nom al lloc on van viure o 
on van ser agafats per ser por-
tats a camps d’extermini, però 
cap és als carrers de Barcelona. 
El Memorial Democràtic calcu-
la que hi ha unes 600 llambor-
des més a l’espera de poder ren-
dir homenatge a barcelonins 
que van ser identificats com a 
víctimes de les purgues nazis, 
dels prop de dos milers de per-
sones a tot Catalunya en aquest 
cens provisional, un dels més 
complets de l’Estat.  

L’estudi que es va fer a partir 
d’entrevistes a nord-americans 
d’entre 18 i 39 anys també té res-
sò en enquestes similars realitza-
des a França, el Canadà i Àustria. 
Si preguntéssim als nostres joves 
si hi va haver catalans, espa-
nyols, als camps de Hitler o què 
saben de l’Holocaust, estaria bé 
que aquestes stolpersteine servis-
sin de fil de memòria per apun-
talar bé la lliçó necessària. H 

Subdirectora.

‘Stolpersteine’

Pedres per  
no oblidar

la prioritat és aguantar l’eco-
nomia. En cas contrari, l’en-
fonsament econòmic faria de-
finitivament inabordables els 
problemes del dèficit i els deu-
tes públics.  

Per això l’FMI insta els estats a 
pujar la despesa, en especial la des-
pesa de qualitat, el que incremen-
ta la productivitat: investigació, 
educació, sanitat, comunicaci-
ons... És el que tots els estats inten-
ten fer i el que afirma voler el Go-
vern de Sánchez. D’aquesta mane-
ra, el sostre de despesa del 2021 
pujarà un 53%, fins als 196.000 
milions. I és aquesta despesa pú-
blica, finançada en part per Euro-
pa (pla de recuperació i BCE) el que 
evitarà que la calamitat es conver-
teixi en un desastre total. 

Però sense Pressupostos no es 
podran gastar bona part dels 
196.000 milions. Els Pressupos-
tos són, doncs, per sobre de les 
divisions polítiques, la gran prio-
ritat. Per això el PP és irrespon-
sable amb el seu res de res. Com 
Podem quan crida que se li en-
travessaran a la dreta. O Rufián, 

que sembla content afirmant 
que el vot d’ERC i el de Cs es re-
pel·leixen d’entrada.  

Els Pressupostos del 2021 se-
ran de supervivència. Gairebé 
com els queviures per a uns bal-
sers perduts al mar. Seria ab-
surd no menjar-se’ls per una ba-
ralla sobre la marca de l’he-
licòpter que els llança. H 
President del Comitè Editorial.

El nostre món és el món

¿L’FMI contra Espanya?
JOAN 

Tapia

L’
FMI està contra 
Espanya? ¿O con-
tra Pedro Sán-

chez? Algú ho afir-
marà, i fins i tot po-

dria semblar-ho. El Fons diu que 
l’economia espanyola s’enfonsa-
rà aquest any ni més ni menys 
que un 12,8%, més que el 8,1% 
de la zona euro i el 5,8% de les 
economies avançades. Horrorós. 
Però la caiguda prevista pel Go-
vern (11,2%) no és gaire diferent. 
I el Fons, potser optimista, pre-
veu un apreciable rebot del 7,2% 
l’any vinent, més gran que el de 
la zona euro (5,2%) i el de les eco-
nomies avançades (3,9%). 

¿Per què caiem més i després 
rebotem més? Caiem perquè la 
pandèmia ens ha afectat molt. 
Una causa és l’escassa entesa 
entre el Govern central i les co-
munitats autònomes. Ja es va 
veure en la gran velocitat de la 
desescalada quan es va acabar 
l’estat d’alarma i ara s’ha confir-
mat amb el xoc irracional a la 
Comunitat de Madrid. Però pot-
ser es deu més a la polarització 
política que a les disfuncionali-
tats del sistema autonòmic.  

La raó principal és que tenim 
una economia més dependent 

del turisme, de l’hostaleria i de 
les activitats que requereixen 
una forta interacció social. 

I rebotarem més perquè la 
caiguda ha sigut forta, però 
l’FMI –que qualifica la pan-
dèmia de calamitat– constata 
que el món se n’està sortint mi-
llor del previst (corregeix una 
mica a l’alça la caiguda del PIB 
de molts països) i creu que al 
2021 la millora en el tracta-
ment del coronavirus i l’anhela-
da vacuna faran que les activi-
tats lligades als viatges i al turis-
me tinguin un comportament 
millor. ¡Tant de bo la búlgara 
Kristalina Georgieva, la nova di-
rectora general de l’FMI que 
està desdogmatitzant la institu-
ció, tingui raó! 

LEONARD BEARD

Georgieva creu a més que la 
caiguda del PIB dels països 
avançats tendeix a moderar-se 
perquè el fort augment de la 
despesa pública (i la política mo-
netària dels bancs centrals que 
permeten finançar-la) està soste-
nint, amb crèdits ICO i ertos, la 
pervivència de les empreses i els 
salaris dels treballadors que, en 
un altre cas, haurien provocat 
tancaments d’empreses i brutals 
augments de l’atur. I així la reces-
sió s’hauria retroalimentat. 

L’FMI ha enterrat la seva 
clàssica ortodòxia i assegura 
que davant una caiguda tan 
pronunciada de l’activitat el 
prudent no és preocupar-se pel 
dèficit i el deute, que seran els 
problemes de demà, sinó que 

La neutralitat dels jutges

Què cal canviar del poder judicial

H
a causat molta sor-
presa i lògica indig-
nació la proposició 
de llei presentada 
pel PSOE i Unides 

Podem sobre la reforma del sis-
tema de designació de vocals del 
Consell General del Poder Judi-
cial. El Govern, fart que la reno-
vació hagi estat bloquejada du-
rant dos anys, i alarmat perquè 
aquest Consell, de majoria aus-
piciada fa set anys pel PP, conti-
nuï fent nomenaments clau a la 
cúpula judicial, ha decidit tirar 
pel camí del mig. Com no hi ha 
manera d’aconseguir la majoria 
de 3/5 de diputats i senadors per 
procedir a la renovació, reduei-
xen a majoria absoluta de les 

dues cambres l’esmentada elec-
ció en allò que no prohibeix l’ar-
ticle 122.3 de la Constitució, és a 
dir, per escollir 12 dels 20 vo-
cals. Precisament els vocals que 
han de ser jutges. 

Fa temps que el sistema es-
panyol de designació de vocals 
del Consell està en el punt de 
mira del Consell d’Europa per-
què es presta a la politització, 
ja que és una simple negociació 
política entre partits la que es-
cull la cúpula judicial. A més, 
no acaba de ser del tot ortodox 
que un poder, el legislatiu, es-
culli l’òrgan de govern de cap 
altre poder, el judicial, si es 
creu en la divisió de poders. És 
cert que pot pretextar-se que el 
Parlament és el poder que re-
presenta el poble i que, per 
tant, aquesta àmplia majoria de 
3/5 d’alguna manera suavitza 
amb una àmplia representativi-
tat popular el problema anunci-
at. Però si ara es redueix aquesta 

majoria, minva la representati-
vitat i, per tant, també la legiti-
mitat dels nomenaments. 

No obstant, és massa sim-
plista dir que amb aquesta re-
forma Espanya s’acosta al mo-
del hongarès o polonès, com 
s’ha sentit ja amb reiteració, 
perquè no és cert. Els governs 
dels països citats, en una deriva 
autoritària que ha fet saltar to-
tes les alarmes democràtiques 
de la Unió Europea, aspiren a 
què la justícia no els molesti. 

 
A ESPANYA,  els partits 
amb problemes judicials és 
possible que anhelin el control 
dels jutges. Però per desactivar 
aquesta suspicàcia és ne-
cessària una reforma que 
allunyi de sospites partidistes 
l’elecció de vocals i el posterior 
nomenament de jutges en tri-
bunals clau. El que ha de carac-
teritzar a la justícia és la neu-
tralitat, la compensació d’ideo-

logies en el col·lectiu de jutges. 
No només han de deixar la seva 
ideologia en un calaix a l’hora 
de dictar sentències, sinó que 
també ha de semblar externa-
ment que són neutrals. 

No ajuda a aquesta imatge 
que dels nou membres del tri-
bunal d’oposicions de jutges, 
cinc siguin escollits directa-
ment o indirectament pel Go-
vern i dos pel Consell General 
del Poder Judicial. O que les 
associacions judicials, qualifi-
cades ideològicament de ma-
nera constant en els mitjans, 
aparentment tinguin un rol 
tan protagònic en la trajec-
tòria professional d’un jutge. 
Aquestes són les coses que cal 
canviar si es desitja aconseguir 
neutralitat. Altrament, no ces-
sarà mai la politització de tota 
aquesta matèria, perquè té un 
preuat botí. H 

Catedràtic de Dret Processal de  

la Universitat de Barcelona.

JORDI 

Nieva-Fenoll
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El mateix fet que vuitanta 
anys després del seu afu-
sellament encara s’hagi de 
reivindicar l’enorme in-
justícia que la dictadura 

franquista va cometre amb el presi-
dent de Catalunya, Lluís Companys, ja 
denota l’enorme problema que té Es-
panya amb el seu passat dictatorial. 
Companys va ser extradit de la França 
ocupada sense complir els acords in-
ternacionals (en realitat va ser objecte 
d’un segrest acordat entre els 
ocupants nazis i els serveis se-
crets espanyols), va ser em-
presonat i torturat als cala-
bossos de Madrid, va ser jut-
jat a la presó de Montjuïc sen-
se les més mínimes garanties 
processals i amb un absolut menys-
preu fins i tot de la mateixa legalitat 
franquista, i va ser afusellat de matina-
da en el més vergonyós secretisme. Tot 
això s’ha anat coneixent amb compta-
gotes al llarg de les últimes dècades, 
gràcies a l’esforç particular de molts 
historiadors, començant per les recer-
ques de Josep Benet. I ha tingut una 
correlació institucional que va culmi-
nar el 2017 quan el Parlament va 
anul·lar tots els sumaríssims perpe-
trats pel franquisme. Més enllà de sím-

bol de la resistència catalanista i anti-
franquista, totes aquestes recerques, 
doncs, també l’han acabat convertint 
en un referent de la memòria demo-
cràtica que transcendeix fronteres 
ideològiques i que posa en qüestió els 
silencis i oblits de la Transició. 

Però aquest reconeixement, aquest 
consens historiogràfic i cívic que exis-
teix a Catalunya, no ha trobat un cor-
relat més enllà, en una Espanya on la 
memòria continua sent un ignomini-

ós camp de batalla. L’últim president 
de la Generalitat republicana fa mol-
tes dècades que hauria d’haver estat 
rehabilitat, no només a Catalunya, si-
nó a tot l’Estat, com una víctima del 
feixisme i la intolerància. I no tan sols 
no ho ha estat, sinó que una gran part 
de l’opinió pública espanyola segueix 
ignorant la injustícia que es va come-
tre amb el polític català, un demòcra-
ta republicà. La dreta política i medi-
àtica estatal, que com més va més des-
carada es mostra en tots els seus as-

pectes ideològics, està excel·lint en 
particular amb l’obsessió per un revi-
sionisme històric consistent en negar 
o blanquejar els crims i símbols de la 
dictadura. Només cal recordar, re-
centment, l’escàndol que es va voler 
muntar amb la retirada de les restes 
del dictador del Valle de los Caídos, o 
amb la decisió fa pocs dies de canviar 
el nom dels carrers de Madrid dedi-
cats als socialistes Largo Caballero i 
Indalecio Prieto. Estem assistint a un 

nou i descarat guerracivilis-
me en el terreny de la memò-
ria històrica, un clima, per 
tant, gens propici a fer justí-
cia a la figura del president 
català afusellat amb ànim de 
revenja i mai del tot rehabi-

litat en democràcia. L’esborrany 
d’avantprojecte de llei de memòria 
que ha divulgat el govern espanyol 
sembla que finalment vol posar fil a 
l’agulla per reparar el tort. Però arriba 
tard, esclar, i ben segur que serà bar-
roerament tergiversat i políticament 
instrumentalitzat per la triple dreta, 
que sembla que mai en té prou en el 
seu rearmament nacionalista. Vuitan-
ta anys després, Companys segueix 
sent víctima de l’enfrontament de les 
dues Espanyes.

Lluís Companys,  
memòria i vergonya

L’EDITORIAL

El cas Companys: l’extradició va ser 
un segrest, el judici una farsa  
i l’afusellament una revenja
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15 D’OCTUBRE 
Matar un president 

FA VUITANTA anys Franco va fer 
matar el president de Catalunya, 
que li havia lliurat Hitler. Escric que 
Franco el va fer matar i no pas que 
un tribunal militar el va condemnar 
a mort perquè la sentència ja esta-
va escrita abans del judici, que és 
una farsa. No és l’únic cas. He llegit 
força sentències d’aquells anys i en 
moltíssims casos els fets no hi tenen 
la més mínima importància, són 
una excusa que no es molesten gai-
re en provar ni en comprovar. No 
maten les persones pel que han fet, 
sinó pel que són. Pel que pensen. Al-
guns, també, pel que representen. 
Companys era president de la Ge-
neralitat. A Catalunya ajuntem en 
un sol càrrec el cap de govern (el que 
en alguns llocs anomenen el primer 
ministre) i el president: el càrrec 
electe que encarna el país. Aquí el 
president és totes dues coses. A qui 
volien matar és al president. No tant 
al cap de govern. Certament, a la re-
reguarda republicana van passar co-
ses terribles, que la memòria histò-
rica també haurà de recuperar. Pe-
rò la sentència és contra la persona 
triada a les urnes per representar la 
catalanitat. Maten el president. I els 
qui ara embruten, destrueixen o in-
sulten els monuments que el recor-
den ataquen el president de Catalu-
nya. Com Franco i com Hitler. En-
cara avui.
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ESPAÑA

M
i padre fue de esos niños a los que la 
guerra les robó la infancia. Vio cómo 
asesinaban a un amigo por ser falan-
gista y a su padre por defenderlo; 

vivió las siniestras romerías de mujeres que cada 
mañana subían hasta el lugar triste de los fusila-
mientos para burlarse de cadáveres aún calientes. 
Creció sabiendo que no todo era oscuro al otro 

lado, porque tenía familiares luchando bajo otra 
bandera, y que en el suyo no todo era limpio, por-
que sabía de miserables y aprovechados que bus-
caban el amparo del uniforme para cometer sus 
felonías.
Mi padre fue falangista. Hasta el último día de 

su vida hizo honor a su juramento. En su carta de 
despedida nos pidió ser enterrado con su camisa 
azul. «No es un gesto romántico sino la postrera 
confi rmación de que muero fi el 
al ideal que ha llenado mi vida». 
Para él, la política no era otra 
cosa que la emoción de hacer el 
bien sobre todo a los que no po-
dían congraciarse con la patria 
porque carecían de pan y de jus-
ticia. Y fue leal a Francisco 
Franco, antes y después de su 
muerte. Una lealtad crítica y 
ajena a lo cortesano, que le 
granjeó no pocos recelos en el 
régimen y una implacable per-
secución posterior cuando, re-
chazando jugosas ofertas, no 
quiso alistarse en las fi las de los 
conversos ni formar en el escua-
drón de los mudos mientras un 
repentino oprobio comenzaba a 
cubrir lo que había dado sentido 
a su vida.
Mi padre era alérgico al sec-

tarismo y siempre nos previno 
de que el odio era una pasión 
aniquilante para el que la pade-
cía. Sabía que no era posible un 
franquismo sin Franco, cons-
ciente de la excepcionalidad de 
un régimen que no podía entenderse sin su prota-
gonista y sin el contexto del proceso revolucionario 
y anticlerical de los años 30. Pero asistía con per-
plejidad y dolor al proceso de desfi guración de 
nuestro reciente pasado y demonización de un 
hombre, Francisco Franco, al que consideraba, 
con sobradas razones para ello y sin escatimar las 
sombras de su régimen, el mejor gobernante que 
había tenido España desde Felipe II.
Ese era mi padre, un caballero falangista del que 

me siento legítimamente orgulloso y cuyo ejemplo 
me estimula cada día. Pero como él hubo millones 
de españoles nobles, leales y ejemplares que, desde 
un ideal, lucharon y trabajaron denodadamente 
bajo el mandato de Franco para levantar España 
de su postración. Claro que cometieron errores, 
que hubo injusticias, pero también se creó una 
clase media dominante, se construyeron más de 
cuatro millones de viviendas sociales, más de qui-
nientos pantanos, decenas de miles de escuelas, 
institutos, universidades laborales, residencias 

sanitarias, se creó el seguro de enfermedad, la 
Seguridad Social y España llegó a ser la novena 
potencia industrial en términos de PIB con una 
deuda pública que no superaba el 7,5%.
Yo nací apenas 30 años desde el fi nal de la guerra 

y pude conocer a muchos de los que habían lucha-
do en una y en otra trinchera. Jamás percibí en 
ellos sombra alguna de odio, pero sí de dolor. Ha-
blaban con respeto de los que se batieron el cobre 
al otro lado y con despreció infi nito de quienes se 
ocupaban de las limpiezas en la cómoda atalaya 
de la retaguardia. Estaban vacunados contra el 
odio porque habían sufrido el desgarro de una 
guerra fratricida.
Hoy, un gobierno siniestro e incompetente, que 

ha hecho de la mentira su más visible seña de iden-
tidad, quiere aprobar una ley totalitaria que con-
vertirá en delito la publicación de este artículo; 
que condena con un manto de oprobio a los que se 
batieron el cobre en un lado, mientras glorifi ca a 

los que lo hicieron en el otro, 
muchos de los cuales, si pudie-
ran levantarse de sus tumbas 
escupirían a los promotores de 
esa ley cainita con el mismo des-
precio con el que hablaban de 
los cobardes de la retaguardia.
La ley quiere imponer un re-

lato deformado de nuestra re-
ciente historia que presenta a 
los vencedores de la guerra 
como verdugos y a los derrota-
dos como víctimas, dinamitan-
do el espíritu que hizo posible la 
transición y negando a la dere-
cha cualquier legitimidad para 
gobernar. Ya lo intentaron en 
1936, falseando el inmediato re-
lato del golpe revolucionario de 
1934 y sabemos cómo resultó. 
Me atrevo a aventurar que este 
nuevo intento podría volverse 
también en su contra, porque 
ignoran las consecuencias del 
odio que están inoculando en los 
españoles.
Hay quienes, disfrazando su 

cobardía de practicismo, segui-
rán mirando para otro lado mientras avanza la 
imposición de la mentira. No hacer nada cuando 
se violan los derechos más elementales y se crimi-
naliza la disidencia con el discurso ofi cial, es abrir 
la puerta a la peor de las tiranías, la de la mentira. 
A mí no me van a callar ni con multas, ni con ame-
nazas, ni con penas de prisión. Me niego a perma-
necer impasible mientras se insulta y se vierte un 
himalaya de mentiras sobre los que, como mi pa-
dre, y desde unas ideas tan respetables como las 
que más, nos legaron una España mejor de la que 
recibieron y de la que nosotros dejaremos a nues-
tros hijos. Prefi ero perder la libertad por decir lo 
que pienso a no poder mantener la mirada a mis 
hijas por no haber tenido el valor de defender la 
honra de mis mayores. Al fi n y al cabo, si no en-
cuentro justicia en esta vida, siempre me quedará 
la eterna promesa de las bienaventuranzas.

La corrupción de la memoria

LA OPINIÓN

Luis Felipe Utrera-Molina

Luis Felipe Utera-Molina Abogado

Mi padre era alérgico al 
sectarismo y siempre nos 
previno de que el odio era 

una pasión aniquilante 
para el que la padecía 

Pude conocer a muchos de 
los que habían luchado en 

una y en otra trinchera. 
Jamás percibí en ellos 

sombra de odio, sí de dolor 

La ley quiere imponer un 
relato deformado de 

nuestra reciente historia 
que presenta a los 

vencedores como verdugos 
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Un activista vandaliza una estatua de Cristóbal Colón en estados Unidos

H
an pasado casi cinco meses de la 
muerte de George Floyd. Un tiem-
po en el que nos podemos parar a 

mirar atrás y tratar de ver con un poco de 
perspectiva lo que ha sucedido después, los 
efectos de las protestas del movimiento 
Black Lives Matter contra la violencia po-
licial, la injusticia social y la desigualdad. 
Aunque seguramente se hayan producido 
algunos pequeños cambios en la mentali-
dad de algunas personas u, ojalá, profun-
dos cambios en la de muchas, lo cierto es 
que después de todo aquello la única trans-

¿PARA QUÉ HA SERVIDO QUITAR 
33 ESTATUAS DE COLÓN?

Ulises Fuente
formación tangible, palpable, que ha con-
seguido toda esa rabia y frustración ha sido 
quitar estatuas de la calle. Ni las políticas 
sociales ni la sustancia de la sociedad esta-
dounidense han cambiado en lo más míni-
mo. En ese tiempo se han eliminado, entre 
otras muchas, 33 estatuas de Cristóbal Co-
lón, el verdadero culpable del racismo, 
según parece, y quien hoy hace exactamen-
te 528 años llegó a América por error. 

Retirar estatuas podría llegar a tener 
sentido si se acompaña de un debate, de 
una refl exión sobre los valores que una 
sociedad quiere darse a sí misma. Obvia-
mente, en la era de los derechos humanos, 
difícilmente podrán representar estos va-

lores fi guras anteriores a la declaración 
universal. Resulta muy diferente erigir una 
estatua a Hitler o Stalin que hacerlo de 
Juan de Oñate, otro de los descabalgados 
por el Black Lives Matter. Ahí es donde 
cobra importancia la historia, compren-
derla y no solo juzgarla con nuestra mente 
acomodada. Como dice Mary Beard, «lo 
más importante es mirar la historia a los 
ojos y refl exionar sobre nuestra incómoda 
relación con ella... no simplemente retocar 
con Photoshop las partes desagradables». 

Pero todo estará mal si encima descono-
cemos los hechos: 
en un alarde de ig-
norancia o de pro-
paganda política, 
también se han re-
tirado de la vía pú-
blica las efi gies de 
Fray Junípero Se-

rra en toda California. El franciscano no 
sólo no fue un supuesto genocida, sino que 
entró en contacto con los pueblos indíge-
nas, a los que enseñó español y la Biblia, y 
aprendió su lengua y cultura con el fi n de 
documentarla. Convivió pacífi camente con 
ellos y, como es natural, nunca disparó un 
arma. Por otro lado, Serra, quizá opresor 
en el pasado según algunos, encarnaría 
hoy a la minoría hispana que es oprimida 
por el hombre blanco anglosajón. ¿No sería 
entonces un símbolo a conservar? Menudo 
lío. Lo que parece que queda claro que la 

ira contra las esta-
tuas, por sí sola, no 
ha ayudado a com-
prender mejor la 
situación ni a co-
nocer la realidad. 
Y así será imposi-
ble cambiarla.

«El único efecto palpable de la 
rabia ha sido quitar estatuas, 

no la desigualdad social»

AP

res de canciones de las últimas 
décadas. Porque a diferencia de las 
letras de otros grandes del rock & 
roll que leídas estas al desnudo, sin 
música, cojean, los textos de Cave y 

sus colores apocalípticos, 
poéticos y desgarrados, solo 
ganan credibilidad en el 
papel. Nacidas del dolor, la 
locura o la fatalidad, y, por 
supuesto, también del amor, 
las canciones del australiano 
merecen una lectura con 
todos los sentidos.

«NICK CAVE, OBRA LÍRICA COMPLETA»
Nick Cave
Libros del Kultrum / 455 páginas,  24.95 euros

Esta edición bilingüe es una joya 
para todos los seguidores del 

músico australiano, pero mucho 
más: es una oportunidad para los no 
iniciados para acercarse al trabajo 
lírico de uno de los mejores escrito-

EL LIBRO DEL DÍA
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Las estatuas de los conquistadores 

extremeños Pedro de Alvarado (arriba)  

y Francisco Pizarro (a la derecha),  

tras la agresión sufrida en la madrugada  

de ayer en el paseo Fluvial de Badajoz

No es posible desconectar hechos cuya naturaleza es 

simultánea, pues obedecen a la misma lógica y se 

manufacturan en el mismo lugar. La guerra cultural 

promovida desde la ultraizquierda contra la mayo-

ría de la sociedad española ha ganado otra batalla 

más. Si el lunes los inquisidores etarras y sus 

sicarios «indigenistas» subvencionados ahorcaban 

en Pamplona en efigie al Rey Felipe VI y a Cristóbal 

Colón, horas después sus corresponsales en Badajoz 

destruían las estatuas de Francisco Pizarro, Pedro 

de Alvarado y Hernando de Soto. Las autoridades 

municipales han condenado lo ocurrido. Podían 

haber impedido que el patrimonio público fuera 

vandalizado. Al menos allí no ocurre lo que en 

Barcelona, cuyos líderes dirigen la destrucción.  

La ofensiva contra los símbolos de la conquista 

europea, contra  el impulso colonizador occidental, 

no resuelve nada en el pasado. Lo que hace, eso es lo 
que buscan, es envenenar el presente, reducir el 

margen de maniobra, legal, político, simbólico, de 

los que no pensamos como ellos. En su ignorancia 

oceánica, desconocen que ya en el transcurso de sus 

vidas azarosas y humildes aquellos hombres y 

mujeres extremeños y españoles que cruzaron el 

océano Atlántico en el siglo XVI para «hacer las 

Américas», lo que hicieron fue fundar ciudades y 

familias, establecer hospitales y universidades, o 

difundir aquí y allá cultivos, técnicas y ciencias. ¿La 

conquista? Si quieren entenderla, pregúntenles a los 

indígenas. Sus antepasados fueron quienes la 

llevaron adelante. En noviembre de 1519, cuando 

Hernán Cortés se presentó en Tenochtitlan, capital 

de los aztecas, lo acompañaba un ejército de 60.000 

soldados. Menos de mil eran españoles. El resto, los 

59.000 restantes, eran tlaxcaltecas y miembros de 

otras muchas naciones indígenas mexicanas, 

decididas a terminar con el brutal despotismo que 

los oprimía. [CULTURA]

La zona cero  
de la conquista  

El revisionismo llega a Badajoz

MANUEL LUCENA GIRALDO
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LA MEMORIA BORRADA 
POR ANTONIO PÉREZ HENARES 

«Estas son las tres memorias, la de la Transición y la Constitución, 
el terrorismo etarra y la traición separatista que pretenden extirparnos 
y darnos el cambiazo con su relato mentiroso. Y son los mismos, o 
herederos, o aliados, o confluyentes que intentaron acabar con la primera 
y estuvieron, acompañaron o "comprendieron" a los segundos y terceros» 

E
L primer e inexcusable paso 
para infectar las mentes no 
puede ser otro que borrar 
nuestra memoria. Por ello el 
empeño máximo de los sem
bradores del odio y el enfren

tamiento entre los españoles es, antes que 
nada, proceder al lavado del cerebro y ex-
tirpar en él lo acaecido para alcanzar la ac-
tual situación de libertad y democracia que 
nuestra nación disfruta desde el año 1977. 

No es posible colocar como verdad la 
mentirosa Ley de Memoria Histórica y 
ahora la nueva vuelta de tuerca de la De
mocrática tan tuerta y sectaria como la 
anterior, si no se logra al tiempo borrar 
del consciente colectivo la verdadera y ge
nerosa epopeya de reconquista de la liber
tad y la soberanía por y para el pueblo es
pañoL Es preciso, y en ello están desde 
hace años, deslucir, ensuciar, tergiversar 
y hacer aborrecer lo que fue la más bri
llante salida de aquella desgarradora épo
ca: la Transición y esfuerzo compartido 
para alumbrar y defender luego contra 
sus muchos y terroríficos enemigos, la 
Constitución y las libertades. 

Esa es la Memoria, la verdadera y hermosa me
moria, que nos pretenden extirpar, la del éxito de 
nuestro pueblo para volver a ser dueño de su des
tino y su futuro. Es la gran y pacífica gesta de la 
sociedad española para salir de la Dictadura con 
un abrazo de reconciliación, con la generosidad 
del perdón y con un pacto de libertad y conviven
cia. Esa es la Memoria, todavía aposentada en mu
chos corazones, que quieren borrar quienes pre
tenden reventar los muros maestros de nuestra 
democracia porque les deja con todas sus vergüen
zas al descubierto. Es la memoria primero de la 
Transición, luego de la larga lucha de medio siglo 
contra el terrorismo asesino y, finalmente, la del 
combate, ahora en plena lid, contra la traición se
paratista. 

Los decisivos años del final del franquismo se 
substanciaron de manera positiva porque por el 
lado de la izquierda, su fuerza hegemónica en
tonces, el PCE (el PSOE fue inexistente, con per
dón de Nicolás Redondo y los suyos, en la lucha 
contra la Dictadura) entendió que no había otro 
camino que el de la reconciliación que convirtió 
en consigna y por el de la derecha, tanto la que 
se había separado poco a poco del régimen o la 
que desde dentro ya presentía su fin. compren
dieron que no había más salida que la cesión mu
tua y el acuerdo. 

No todos, claro. Estaban una extrema derecha, 
de verdad, y una extrema izquierda de variopin-

tas siglas y escuálido número de militantes, que 
preconizaban quiméricas luchas armadas y que 
concluyeron en episodios terroristas, como los 
dos primeros asesinatos del FRAP el1 o de mayo 
de 1973. Son aquellos partidillos extremistas, irre
levantes pero tóxicos, los que el populismo ultraiz
quierdista de hoy reivindica como preclaros lu
chadores antifranquistas cuando, en realidad, su 
trastorno y vesania fueron el mejor asidero pro
pagandístico del Régimen. 

Herederos de aquellas corrientes fueron los 
Grapo que prosiguieron con sus desatinos crimi
nales y de nuevo sintonía objetiva con el otro ex
tremo, la ultraderecha. En el trágico enero de 1977. 
los unos perpetraron la matanza de Atocha al tiem
po que los Grapo secuestraban a Antonio María 
Oriol y Urquijo y al teniente general Villaescusa, 
colocando al incipiente proceso democrático al 
borde del infarto. El coraje y templanza del go
bierno de Suárez y su ministro Martín Villa, la li
beración policial de los secuestrados y el impre
sionante clamor del silencio del entierro de los la
boralistas asesinados señaló el camino: el de la no 
violencia y el reencuentro. Se legalizó al PCE y se 
aprobó la amnistía, que supuso la puesta en liber
tad de los antifranquistas presos, de muchos eta
rras y de algunos ultra derechistas también. Esa 
amnistía, que con la palabra libertad configura
ban el grito unido de todas las manifestaciones, y 
que hoy se vitupera. 

La Constitución llegó al año siguiente, aproba
da por una inmensa mayoría y que, por haber re
nunciado al ¡trágala! ha sido la más fructífera de 
nuestra historia. Sobre ella se vierte ahora la in
famia, insultando a todos quienes sufrieron y has
ta dieron su vida, de pretender asimilarla al fran
quismo tildándola de <<Régimen del 78>>. 

En ello han están incluso desde el pro
pio Gobierno, con rango de ca-presiden
cia quienes buscan su voladura y que vie
nen a coincidir en este propósito con quie
nes desde que comenzó a andar lo 
intentaron criminalmente y que perseve
raron en la atrocidad hasta ayer mismo. 
La siniestra y letal ETA y su medio siglo de 
asesinatos, secuestros y extorsión. so años 
de muerte desatada. 852 asesinatos, miles 
de heridos e inválidos y decenas de miles 
obligados a abandonar su tierra. 

F
ueron los años del plomo. De nue
vo sus crímenes confluyeron en 
objetivos con la extrema derecha 
golpista. Las continuas masacres 

dieron la excusa para el golpe del23-F, sal
vado, justicia es reconocerlo, aunque hoy 
él haya empañado su legado, por el rey don 
Juan Carlos. ETA, sin embargo, seguiría 
siendo la llaga sangrante de la democra
cia española hasta que la resistencia y res
puesta masiva de la población, la acción 
policial, el aislamiento internacional y el 

CARBAJO empeño de los diferentes gobernantes y 
gobiernos logró acorralarla y la obligó a 
rendirse. Algo que, luego, en su manera de 

substanciarse resultó, para sus víctimas y buena 
parte de la ciudadanía, algo muy amargo y que 
propició que de inmediato sus herederos campa
rán a sus anchas, enalteciendo a los asesinos y hu
millando a los asesinados. 

La última memoria que pretende borrarse aho
ra es la de la traición separatista. La joven inge
nua y generosa democracia española otorgó a Ca
taluña los niveles de autogobierno y respeto a sus 
señas de identidad más altos de su historia y que 
ningún territorio europeo disfruta. Lejos de agra
decerlo, los separatistas señalan a España como 
perverso estado represor y, a través del adoctri
namiento masivo, infectan a su población en el 
odio hacia ella y a todo elemento común y unita
rio. Son nuestros últimos golpistas con su inten
to de ruptura sediciosa del orden constitucional 
que, aunque detenido momentáneamente, perse
vera amenazante. 

Estas son las tres memorias, la de la Transición 
y la Constitución, el terrorismo etarra y la traición 
separatista que pretenden extirparnos y darnos 
el cambiazo con su relato mentiroso. Y son los 
mismos, o herederos, o aliados, o confluyen tes 
que intentaron acabar con la primera y estuvie
ron, acompañaron o «comprendieron>> a los se
gundos y terceros. 

ANTONIO PÉREZ HENARES ES 
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NTRA Y SALE FÉLIX 
de Azúa de su 
personaje cuando 

le conviene. Juega al 
despiste en su última 
novela, Tercer acto 
(Literatura Random 
House), como en el poema 
de Eliot La canción de 
amor de J. Alfred Prufrock: 
«En el cuarto las mujeres 
van y vienen/ hablando de 
Miguel Ángel». Azúa no es 
(sostiene una y otra vez) el 
protagonista del libro, ese 
que vive en el París en los 
70 y asiste a las tertulias de 
un maestro que tanto se 
parece a Agustín García 
Calvo, el que viaja a través 
del LSD y se revuelve 
contra cierta Cataluña, 
cierta Universidad y ataca 
tanto a Franco como a los 
comunistas en un abanico 
temporal que va desde 
1971 hasta 2017. «Es una 
falsa autobiografía», zanja.  

Con Félix de Azúa 
(Barcelona, 1944) se puede 
empezar hablando, por 
ejemplo, de Ernst Jünger (el 
protagonista de Tercer acto 
le visita una tarde en su casa 
de Wiflinger, Alemania). En 
el libro se desliza: «Escribía 
con la olímpica serenidad de 
Goethe». Más allá del tópico 
de que se le acusara de ser 
nazi, Azúa comenta: «Es un 
lugar común, dentro de la 
Europa de posguerra, que la 
guerra continúa por otros 
medios. No sólo en España, 
también en Francia, había 
mucha así llamada 
izquierda, o izquierda entre 
comillas, que continuaba la 
guerra, sobre todo en el 
terreno cultural. Jünger no 
fue de los que salió peor 
parados, tuvo una élite que 
le siguió con gran 
sinceridad». 

A Azúa (además del arte, 
la filosofía, Schubert, la 
Biblia del Oso –la que 
tradujo Casiodoro de Reina 
en 1560– y los avatares 
diarios) le interesa la 
escritura, el  lenguaje, desde 
que «a los 13 años escribí mi 
primera novela, que mi 
padre rompió en pedazos 
ante mis narices. El 
lenguaje es mi aire, mi agua. 
Cuando eres un escritor 
compulsivo, a medida que te 
haces mayor te va 
interesando una prosa 
fuerte, sólida, un poco 
compleja, que no sea 
simplona. Y ese es el caso 
de Jünger. O en España de 
Ferlosio y Benet. Esos dos 
han sido mis maestros, pero 
ya se han muerto y tendría 
que hacer yo de maestro. 
Pero ya no es una época 
para los maestros, eso se 
terminó... Yo no estoy solo, 
los que están solos son los 

jóvenes, están 
completamente 
abandonados por el Estado, 
por la sociedad, no les dan 
herramientas de defensa. 
De modo que actúan de una 
manera gregaria, no pueden 
convertirse en individuos. 
Se meten en colectivos 
místicos, como Podemos o 
el budismo zen». 

El sarcasmo, tan suyo, ¿lo 
utiliza como placer o 
necesidad, como defensa o 
caricatura? «Más que el 
sarcasmo es ironía; no sé si 
me pertenece como el ADN 
o si lo he aprendido. Toda la 
gran novela europea, toda, 
es irónica, empezando por 
Cervantes. Incluso 
escritores que parece que 
no pueden ser irónicos, 
como Dostoievski». 

Por las páginas de Tercer 
acto surge, cómo no, el 
humor. Pero, ¿tenemos 
sentido del humor los 
españoles, lo hay en la 
literatura española?  
«La literatura española, que 
es excelente y no tiene nada 
que envidiar a la europea, sí 
que es irónica. Otra cosa es 
el carácter español, que  
carece de él. Me refiero a los 
estamentos oficiales. Una 
prueba perfecta es [ahora] 
los dos grandes partidos 
pegándose de bofetadas 
sobre un cementerio, es una 
escena goyesca. Todos los 
caprichos, los desastres de 
la guerra, nos retratan a la 
perfección». 

En la novela hay hasta 
cinco alusiones a El entierro 
de la sardina, de Goya, y es 
la imagen de la portada del 
libro. ¿Es España un 
sainete? «En la novela, tras 
la muerte de Franco, el 
protagonista vuelve a una 
Barcelona que es el entierro 
de la sardina: una euforia, 
una embriaguez, un 
dionisismo completamente 
explosivo, las calles están 
llenas de orgiastas y 
borrachos. En Madrid pasó 

lo mismo en la época de la 
Movida. La censura y la 
represión franquista han 
liberado unas fuerzas 
gigantescas. Ese fue un 
momento muy interesante, 
pero fue un paréntesis en la 
Historia de España, porque 
después volvíamos a 
nuestra tradicional guerra 
civil, que dura 
prácticamente desde Felipe 

II y que continúa en la 
actualidad casi con los 
mismos bloques». 

¿No es un poco triste? «Es 
más que triste, es trágico. 
Vivimos en una sociedad 
negra, de odio. Me refiero a 
la España institucional y 
oficial. Luego, los individuos 
se las apañan para vivir 
fuera de esa España odiosa. 
La pretensión de la novela  
justamente es narrar ese 
proceso que conduce del 
odio al entierro de la sardina 
y de nuevo al odio». 

¿Y qué le parece el pulso 
entre el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y el 
central sobre la pandemia?: 
«A la España oficial los 
muertos sólo le interesan si 
puede hacerse un cartel con 
ellos». ¿Y no hay remedio? 
«No quiere decir que no sea 
posible una España oficial 
que no viva del odio o que 
busque la concordia, de 
hecho la conocimos cuando 
se estaba construyendo la 
Transición y se vio que era 
posible la concordia, pero 
duró muy poco, un par de 
gobiernos de [Felipe] 
González». Y ahí lo deja. 

Hay un momento muy 
delicado en la novela, la 
agonía de una anciana en 
un hospital a la que se usa 
como un conejillo de Indias 
en manos de una 
multinacional farmacéutica. 
«Eso es completamente 
frecuente. De hecho, hay 
decenas de miles de 
ancianos agonizando y los 
únicos que se ocupan de 
ellos son sus cuidadores, los 
enfermeros. En la vida 
oficial, sólo han servido 
para que salga la casta 
política a aplaudirse a sí 
mismo delante de una 
cámara de televisión». 

Félix de Azúa cambió 
Barcelona por Madrid como 
residencia cuando su mujer 
se quedó embarazada, a 
finales de 2011. Hoy tienen 
una hija de ocho años. 

«Decidimos que teníamos 
que cambiar de país porque 
en Cataluña la iban a educar 
en el odio». No siempre fue 
así, claro; hubo una 
Barcelona, la de los años 
6070, envidiable. «Era la 
capital cultural de España y 
una de las europeas. Pero 
surgió esa paradoja, que el 
nacionalismo siempre acaba 
destruyendo la nación que 
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FÉLIX DE AZÚA

POR MANUEL                      
LLORENTE  MADRID

LA GUERRA 
CIVIL 
LLEVA 
EN ESPAÑA 
DESDE 
FELIPE II Y 
CONTINÚA 
HOY”

LA ESPECIE LITERARIA EN ESPAÑA 
ES PARTICULARMENTE ENDOGÁMICA”

CATALUÑA SE RESOLVERÁ EL DÍA 
QUE LA IZQUIERDA VUELVA A SER EUROPEA”

SERGIO ENR

El filósofo, amante  
del arte, melómano  
y académico  
publica una falsa 
autobiografía,  
‘Tercer acto’: un 
paseo por el París y la 
España desde 1971  
a 2017. Su ironía 
sigue afilada cuando 
aborda el humor 
patrio, el socialismo, 
la Universidad... No se 
libra ni la Biblia (sic)
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dice amar y defender. Son 
los políticos nacionalistas 
los que hunden a su propio 
país». ¿Hay solución? «La 
situación de Cataluña sólo 
se resolverá el día en que la 
izquierda vuelva a ser una 
izquierda europea. Mientras 
sea una izquierda populista, 
que se alía con el separa-
tismo y con Podemos, no 
hay nada que hacer». 

Félix de Azúa es muy 
duro (también) con la 

Universidad, a la que bien 
conoce por haber sido 
profesor en las de Oxford,  
Zorroaga (San Sebastián) y 
Barcelona, escenarios por 
los que discurre Tercer acto. 
En la novela se lee: «Desde 
la muerte de Franco, la 
universidad española se 
había ido moralizando y al 
final ya sólo se enseñaba a 
ser demócrata, solidario, 
diverso sexual, respetuoso 
con el medio ambiente o 
agraviado por motivos de 
identidad nacional (…) El 
suspenso era considerado 
reaccionario y el esfuerzo 
una práctica fascista». Azúa 
dice que así piensa el 
protagonista. Ahora, turno 
el autor: «La Universidad 
del siglo XXI es una lugar 
completamente corrompido. 
Me refiero a la universidad 
del campo humanístico, no 
a las escuelas técnicas, ante 
la indiferencia absoluta del 
poder; pero la humanística 
ha sido destruida. Vivimos 
en una sociedad híper 
tecnificada en la que cuatro 
chiflados de internet tienen 
más peso que cualquier 
columnista de periódico o 
cualquier profesor de 
Universidad. La 
Universidad humanística no 
sólo se abandona sino que 
se destruye. No tenemos 
más que mirar al ministro 
de Universidades [Manuel 
Castells] que nos han 
puesto, es una burla, de 
película de Monty Phyton». 

¿Sigue en Ciudadanos? 
«Sí. El abandono de Albert 
Rivera ha sido un mazazo, 
los errores han sido 
gigantescos… pero este  
país necesita un partido 
liberal y centrista, europeo, 
para ir acabando con la 
única diferenciación que  
es el odio». 

Azúa es un melómano y 
preguntado por el escaso 
interés musical por parte de 

los escritores (en general) 
afirma que «hemos tenido 
unas élites culturales 
raquíticas. La especie 
literaria es particularmente 
endogámica pero una vez 
más nos encontramos con 
una educación 
prácticamente inexistente». 

Preguntado por qué es lo 
que le interesa ahora, 
responde Azúa que hay una 
serie de constantes en las 
que «he trabajado toda mi 

vida. Una es Nietzsche, 
desde luego, pero otra es  
los estudios bíblicos». Y se 
refiere al traductor de la 
llamada Biblia del Oso, 
Casiodoro de Reina, sus 20 
años que tardó en traducirla 
por ciudades de toda 
Europa pues «le querían 
matar no sólo los agentes 
secretos de Felipe II sino 
también los hugonotes 
franceses, los calvinistas 
suizos y holandeses y los 
protestantes ingleses. La 
Biblia cristiana es un 
fraude, la que lleva el nihil 
obstat». La Biblia, sigue 
apasionado, es «una 
epopeya, un relato mítico 
como la Ilíada o la Odisea, 
es una narración  
gigantesca, colosal, 
extraordinaria. Con varios 
amigos he comentado la 
suerte que tienen los 
escritores anglosajones, 
todos, fundamentalmente 
Faulkner, porque se han 
educado en la traducción de 
la Biblia al inglés, la de King 
James. Si en España se 
hubiera leído la Biblia del 
Oso los escritores habrían 
adquirido una prosa 
completamente distinta».  

E incluye en ese grupo de  
amigos bíblicos a Andreu 
Jaume, Tomás Pollán, J. A. 
González Sáinz, Jon Jua-
risti… «Se toman en serio la 
vida y la literatura… Ah, y 
Savater». Quiere organizar 
con ellos en la Academia  
(de la que es miembro) una 
especie de seminario sobre 
la Biblia con motivo de su 
reedición en Alfaguara, pero 
se ha retrasado para 2021. 
Mientras, se pueden leer sus 
Lecturas compulsivas 
(Anagrama), que recoge sus 
visiones de Kafka, Henry 
James, Mann, Faulkner, 
Nabokov, Benet...) O su 
continuación en Círculo de 
Tiza: Byron, Ginzburg, 
Orwell, Ferlosio... Y Eliot.

LOS JÓVENES ESTÁN ABANDONADOS POR EL 
ESTADO, ASÍ QUE ACTÚAN DE FORMA GREGARIA”

EL NACIONALISMO SIEMPRE ACABA DESTRU-
YENDO LO QUE DICE AMAR Y DEFENDER”

RÍQUEZ-NISTAL

25 AÑOS 
DE ‘SHOW-
GIRLS’:  
DE BODRIO 
A OBRA 
MAESTRA

POR PHILIPP 
ENGEL BARCELONA

El documental  
‘You don’t Nomi’ 
celebra el cuarto de 
siglo de la película 
de Paul Verhoeven 
sobre el mundillo 
de las ‘strippers’  
de Las Vegas.  
Una genialidad  
que empezó su 
andadura hundida 
en el fango 

ilustra el documental con 
constantes rimas visuales 
entre Showgirls y las otras 
películas del holandés 
errante, para evidenciar su 
coherencia con el universo 
de su creador. Entonces 
¿por qué Showgirls fue 
vapuleada hasta tal punto? 
El inteligente documental 

AUL VERHOEVEN Y 
Joe Eszterhas, 
entonces 

conocido como «el 
guionista mejor pagado de 
Hollywood», habían 
triunfado con Instinto 
básico (1992). Al holandés 
le fallaron un par de 
proyectos gordos, y se 
avino a volver a unir 
fuerzas con Eszterhas 
para elevar la apuesta de 
la provocación sexual 
con una exploración del 
submundo de las 
bailarinas de Las Vegas, 
de los clubs de lap 
dance como el Cheetah 
a los grandes 
espectáculos del 
Stardust. El guionista se 
entrevistó con 200 
bailarinas para pergeñar 
su libreto, por el que cobró 
dos millones de dólares, 
uno menos que por 
Instinto básico. 

En su afán por maridar 
el carácter 
irremediablemente 
explícito de la propuesta 
con las aspiraciones 
comerciales de la MGM, 
Showgirls se convirtió en la 
película clasificada NC-17 
(para mayores de 17 años) 
con mayor presupuesto  
–45 millones de dólares– y 
mayor distribución –1.338 
salas– de la historia. Pero 
fracasó. Al cabo de un año 
de exhibición en Estados 
Unidos apenas había 
recuperado la mitad del 
presupuesto, aunque se 
amortizó con las ventas 
internacionales y el vídeo. 
El público la odió,  
la crítica la aborreció,  
la ridiculizaron en la 
televisión y le cayeron una 
lluvia de razzies, los 
antipremios que señalan lo 
peor del año. 

Verhoeven también hizo 
historia al ser el primero en 
personarse para recoger 
sus razzies, recordando 
con humor que, en su 
Holanda natal, tacharon 
sus películas de 
«decadentes, perversas y 
sórdidas. Llevo 10 años en 
Hollywood donde también 
las califican de decadentes, 
perversas y sórdidas». 

You Don’t Nomi, el 
documental de Jeffrey 
McHale que estos días ha 
aterrizado en la plataforma 
Filmin (donde puede verse 
en encomiable sesión doble 
con Showgirls), es una 
genialidad ya desde el 
título –un juego de palabras 
a partir del nombre de la 
protagonista, Nomi 
Malone, interpretada por 
Elizabeth Berkley–, que 
señala la incomprensión en 
torno al filme. McHale 

expone todos los puntos de 
vista, y deja que el 
espectador saque sus 
propias conclusiones. 

«Es imposible ser más 
vulgar, bajo y rastrero», 
sentenció Todd McCarthy 
en Variety, reconociendo 
irónicamente como «única 
virtud» que la sensibilidad 
del filme casaba a la 
perfección con el mundo 
que describía, esa Meca del 
mal gusto que es Las 
Vegas. No se le perdonó a 
Verhoeven que, en vez de 
observar el objeto de su 
estudio desde una distancia 
crítica y condescendiente, 
optara por apretar a fondo 
el acelerador del exceso 
sublimando la vulgaridad 
en un espectáculo barroco 
y apabullante. Enseguida la 
tacharon de camp. Pero la 
etiqueta ya implica algo de 
comedia involuntaria, y 
Showgirls se convirtió 
rápidamente en película de 
culto por la vía del placer 
culpable. 

Los redundantes 
diálogos, coreados en 
infinitas sesiones de teatro 
alternativo y proyecciones 
maliciosas, alcanzan su 
clímax en la conversación 
en el Spago, que fue clave 
para tomarse la película a 
choteo: Cristal, la estrella 
del Stardust encarnada por 
Gina Gershon, invita a 
comer a Nomi a la que 
desea porque le recuerda a 
ella misma diez años atrás, 
y ambas evocan con 

nostalgia los tiempos en los 
que comían croquetas para 
perros (sic). 

El mayor «elemento de 
extrañamiento» fue sin 
embargo la histriónica 
actuación de la Berkley, 
cuya incipiente carrera 
quedó hecha añicos por 
seguir las indicaciones de 
Verhoeven. Es lícito 
preguntarse si valió la 
pena, pero lo cierto es que 
la película no sólo no ha 
envejecido mal, sino que 
sobrevivirá a todos. 

Hoy se entiende mejor la 
visión de Verhoeven que, 
aunque adora visiblemente 
el cuerpo femenino, no es 
misógina. Lo era la época, 
cuando no se entendía que 
Nomi pudiera ser atractiva 
y dura al mismo tiempo, 
una prostituta decidida a 
dejar atrás su pasado para 
convertirse en diosa (de 
postín), utilizando su 
cuerpo y su sexo para 
conseguirlo. Una mujer 
finalmente capaz de 
vengarse del hombre que 
ha atacado a su ángel de la 
guarda, el único personaje 
bueno de toda la película. 

A la América de 
entonces no le gustó verse 
reflejada en una película 
cuya filosofía, como 
resumió Jacques Rivette, 
se resume a «sobrevivir en 
un mundo poblado de 
cabrones». Nomi es una 
superviviente, y el público 
de entonces consideró que 
no se lo merecía.

Elizabeth Berkley en 
‘Showgirls’, de 

Verhoeven. 
EL MUNDO
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