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L’Audiència Nacional descarta 
els testimonis polítics del 17-A

gica amb qui Es-Satty va contactar 
el 2016. Segons consta en un docu-
ment de la causa avançat per Públi-
co, aquest home hauria explicat a 
la policia que Es-Satty li va confes-
sar que parlava per telèfon amb els 
serveis secrets espanyols.  

Evitar la revictimització 
Tot i que totes les víctimes estan re-
presentades al judici a través de les 
acusacions, la majoria no declara-
ran com a testimonis, per evitar-los 
el tràngol de reviure l’experiència 
viscuda o la pèrdua d’un familiar. 
Tot i així, hi ha algunes persones 
que han preferit prestar declaració, 
com ara el pare del nen de Rubí 
mort a la Rambla.  

Entre la resta de testimonis, des-
taquen els dos detinguts després 
dels atemptats que van quedar en lli-
bertat. El primer és Mohamed Aalla, 
germà de Youssef Aalla, el terrorista 
mort –juntament amb Es-Satty– en 
l’explosió del xalet d’Alcanar on es 
fabricaven els explosius, que va pre-
cipitar els plans del grup, i del ter-
rorista abatut a Cambrils, Saïd Aalla. 
Inicialment el van arrestar perquè 
era el titular del cotxe que es va uti-
litzar en l’atac de Cambrils, però fi-
nalment el jutge va considerar que 

no tenia cap altra relació amb els 
fets. L’altre és Salh el Karib, amo 
d’un locutori on els terroristes 
havien comprat vols d’avió.  

També estan citats els respon-
sables de la comunitat musulma-
na de Ripoll, persones de l’entorn 
dels terroristes i altres testimo-
nis que poden aclarir els vincles 
internacionals de la cèl·lula. En-
tre els pèrits citats destaquen els 
forenses marroquins que els ad-
vocats de la família del nen de 
Rubí mort a la Rambla, Jaume 
Alonso Cuevillas i Agustí Car-
les, han demanat per certificar 
si Es Satty és viu o mort –se’n 
van trobar poques restes.  

El judici es farà a la seu de l’Au-
diència Nacional de San Fernan-
do de Henares, el mateix escena-
ri on s’ha jutjat el major dels 
Mossos, Josep Lluís Trapero. La 
incògnita és si la crisi del covid 
permetrà complir el calendari. 
De moment, ja s’han previst algu-
nes testificals per videoconferèn-
cia, però a la sala hi han de ser el 
tribunal, la Fiscalia, una vintena 
d’acusacions i els tres processats. 
La majoria de les acusacions par-
ticulars i populars (excepte la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Bar-
celona, que sol·liciten entre 44 i 
95 anys de presó per als terroris-
tes) demanen la presó perma-
nent revisable per a Houli Chem-
lal i Oukabir, mentre que la Fis-
calia demana una condemna de 
41 anys de presó per al primer i 
36 per al segon.e

El judici, amb 200 testificals, s’allargarà fins després de Reis

Les ofrenes amb flors i joguines que es van fer a la Rambla com a homenatge a les víctimes. JORDI PIZARRO

¿L’imam de Ripoll Abdelbaki es-
Satty era confident dels serveis se-
crets espanyols quan planificava 
atemptar contra la Sagrada Famí-
lia? ¿El fet que Espanya no apliqués 
la normativa europea de precursors 
d’explosius va facilitar que els terro-
ristes del 17-A compressin aquests 
materials? Són dues de les grans in-
cògnites del judici pels atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost 
del 2017, en els quals van morir 16 
persones. L’Audiència Nacional jut-
jarà a partir del 10 de novembre els 
dos terroristes que van sobreviure a 
l’atac –Mohamed Houli Chemlal i 
Driss Oukabir–, processats per ter-
rorisme –i no per assassinat–, i un 
col·laborador, Saïd Ben Iazza. El tri-
bunal ha descartat alguns dels testi-
monis que podien resoldre aquests 
interrogants, com ara l’ex secreta-
ri d’estat de Seguretat José Antonio 
Nieto (també s’havia demanat que 
declarés com a acusat), o José Luis 
Olivera, exdirector del Centre d’In-
tel·ligència contra el Terrorisme i el 
Crim Organitzat (CITCO).  

Tot i així, el judici, que s’allarga-
rà fins després de Reis, comptarà 
amb més de 200 testimonis. La ma-
joria són els policies que van parti-
cipar en la investigació, també els 
especialistes en explosius, que po-
den propiciar el debat sobre el com-
pliment del reglament de substàn-
cies precursores, o l’imam de Bèl-

BARCELONA
MONTSE RIART

Claus 
Un imam de Bèlgica i els dos 
detinguts en llibertat formen 
part dels testimonis destacats

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

98000

16634

Diario

487 CM² - 58%

2581 €

1,18

España

19 Octubre, 2020

P.5



57el PeriódicoDIVENDRES 
23 D’OCTUBRE DEL 2020extra

SÈRIES DE NOU FORMAT, DOCUMENTALS I HUMOR

Netflix anuncia més 
ficció espanyola
3 I un documental sobre l’atemptat de la Rambla

MARISA DE DIOS 

BARCELONA

N
etflix continua apos-
tant per la producció 
espanyola. La plata-
forma de streaming ha 

anunciat tres noves sèries (una 
d’elles produïda per l’actriu de 
Las chicas del cable Nadia de Santia-

go i una altra del creador d’Élite, 
Carlos Montero), un llargmetrat-
ge, dos documentals (un d’ells so-
bre els atemptats de Barcelona i 
Cambrils de l’estiu del 2017) i el 
monòleg Odio de la mà de l’actor 
Dani Rovira, que ha reprès la gira 
després de superar el càncer. 
 Dos dels nous títols, El tiempo 
que te doy i Ídolo, es presenten, a 
més, com a formats innovadors, 
ja que es tracta de sèries que 
compten amb 10 capítols de 10 
minuts, fet poc habitual en la fic-
ció i amb què pretenen buscar 
nous camins en la narrativa. 
 Carlos Montero, creador 
d’Élite, i Agustín Martínez són al 

darrere de Feria, un thriller 
fantàstic de vuit episodis de 50 
minuts que posa contra les cor-
des dues germanes adolescents 
que descobreixen, després de la 
desaparició dels seus pares, 
que el matrimoni que els va 
criar és el responsable de la 
mort de 23 persones.  
 
BARCELONA I CAMBRILS / 800 metros, 
la distància que separa la plaça 
de Catalunya del mosaic de 
Joan Miró i que va recórrer la 
furgoneta que va atropellar els 
ciutadans que passejaven per la 
Rambla barcelonina el fatídic 
17 d’agost del 2017, dona títol 
al nou projecte documental 
dels creadors d’El caso Alcàsser.  
 Netflix també reviurà un al-
tre cas de la crònica negra espa-
nyola amb la pel·lícula docu-
mental El caso Wanninkhof, que 
abordarà, 20 anys després, la re-
visió dels assassinats de Rocío 

Wanninkhof i Sonia Carabantes. 

Un altre dels projectes és La bes-
tia, pel·lícula dirigida per David 

Casademunt que narra la 
història d’una família que viu 
aïllada de la resta de la societat i 
la tranquil·litat de la qual es veu 
pertorbada per la presència 
d’una criatura aterridora que 
posarà a prova els llaços que els 
uneixen. A part dels seus nous 
projectes espanyols, Netflix ha 
anunciat el fitxatge de la mi-
nisèrie El inocente. H

33 Dani Rovira, al cartell del monòleg que ha reprès, ‘Odio’.
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PANTALLES

DE CAPÇALERA

Albert Montagut

“Pertorbador”, “polèmic” i “aterridor” són
tres de les referències més directes que he
llegit sobre el documental Steve Bannon. El
ideólogo de Trump, que aquests dies es pot
veure a Movistar+. Amb el títol original
d’AmericanDharma, aquest documental de
95 minuts dirigit per Errol Morris el 2018
ens endinsa en la polèmica vida de Steve
Bannon, el conseller de Trump durant la
seva campanya a les eleccions dels Estats
Units del 2016 i estrateg en cap de la Casa
Blancadurantelsprimerssetmesosdel’Ad-
ministraciódelpolèmicpresident.
Morris va ser qui va dirigir l’aclamat

documentalThe fogofwar, basat enunaen-
trevista ambRobert S.McNamara, el secre-
tari de defensa de John Kennedy i Lyndon
Johnson. The fog of war, una visió pacifista
de l’home que va dissenyar des deHarvard
la freqüència de les onades debombardejos

a l’Alemanyanazi i al Japó imperial, va gua-
nyarl’Oscaralmillordocumentalel2003en
competicióambelmagnífictreballBalseros,
deCarlesBosch.
Bannon, l’estrella del nou documental de

Morris, actualment està pendent de judici
acusat d’un frau vinculat amb el polèmic
mur a la frontera amb Mèxic. Se l’acusa
d’utilitzarpartdelsdinerspercobrirdespe-
ses personals. Va quedar en llibertat provi-
sionalal’agostdesprésdepagarcincmilions
dedòlars en fiança, dels quals 1,5 van ser di-
positatsenmetàl·lic.
Pocsdies abansde les eleccions alsEstats

Units, el documental sobre Bannon ofereix
una clara visió sobre el que representa el
populisme, i endinsa els espectadors en la
caverna de la conspiració antidemocràtica
que plana sobre aquest país. Si voleu saber
què representa Trump, no dubteu a veure

aquestdocumental, del qual tambés’oferei-
xenextractesaYouTube.
Bannon, impulsor de la publicació digital

d’extremadretaBreitbartNews,parlad’una
nova revolució en què adquireix un gran
protagonisme el votant de classe baixa,
racista, amant de les armes i convençut que
handeserellselsquecontrolinelpaíspolíti-
camentimilitarment.Bannons’endinsacla-
rament en la teoria que el millor que li pot
passar a la sevaAmèrica blanca és la ruptu-
ra, la crisi i el cataclisme, i que Trump és la
persona idònia per tirar endavant aquest
repte.
Pocs dies abans del 3 de novembre, data

en què els nord-americans votaran a les
eleccions, Joe Biden apareix com el can-
didat més valorat, 10 punts davant del seu
adversari, segons una mitjana d’enquestes
de fa una setmana. La valoració deBiden se

sustentaenlaideageneralitzadaqueTrump
ha trencat Amèrica. Plana sobre Trump, el
president de rostre ataronjat i cabells ros-
sos, l’acusació generalitzada que ha violat
moltes de les regles polítiques deWashing-
ton,quenohapagatimpostos,quehadividit
elpaís iquelasevapolíticahaafavoritquela
Covid-19hagi fet estralls.
És certament aterridor que, pocs dies

abans dels comicis, Bannon hagi declarat
que, si Biden guanya, elmónnoes despren-
drà de Trump. Bannon ha declarat que, si
perdleseleccions,l’actualpresidenttornarà
a presentar-se el 2024. Bannon deu confiar
–de fet, hi confia– que la revolució està en
marxa i que ningú no els aturarà. Així és el
populisme: malgrat no tenir la raó, ni la llei
departseva,continuaesgrimintlasevaveri-
tatcomelseudharma, el seualiment, laseva
veritat absoluta.

SteveBannon iTrump

TancaQuibi,
la plataforma
per amòbils
La plataforma de con-
tingut digital Quibi, que
va néixer fa set mesos
com a alternativa de
vídeos curts en strea-
ming per a mòbils, ha
confirmat que tanca
definitivament en una
“carta oberta” als seus
empleats, inversors i
socis en què reconeix
no haver “tingut èxit”
en l’intent de “crear la
següent generació d’ex-
plicadors d’històries”.
La premissa de Quibi
era oferir contingut
ràpid, curt i a través del
mòbil, unes bases sobre
les quals l’empresa
pretenia construir la
nova plataforma que
desbanqués gegants
com ara Netflix.

DaddyYankee iBadBunny, els grans
triomfadors alsLatinBillboard
Enrique Iglesias va ser reconegut com el millor artista llatí de tots els temps

BARCELONA Redacció

Els artistes porto-riquenys Daddy
Yankee i Bad Bunny van regnar a
l’edició del 2020 dels premis Bill-
board a la música llatina amb set
premis cadascun, mentre que En-
rique Iglesias va ser reconegut
comelmillorartista llatídetotsels
temps iDespacito va ser premiada
com la cançó de la dècada. A la
cerimònia, celebrada dimecres a
Sunrise (Estats Units), Daddy
Yankee va conquerir sis dels set
premis per la cançó Con calma.
BadBunny, per la seva part, va ser
premiat amb els cotitzats guar-
dons de compositor i artista de
l’any.
L’artistafemeninaambméspre-

mis Latin Billboard va ser la co-
lombiana Karol G. amb dos, men-
tre queRomeoSantos va acabar la
nit amb quatre, i Luis Fonsi, amb
tres. Un dels guardons rebuts per
l’artistaporto-riquenyvasercoma
cançó de la dècada per Despacito.
Esdonael casqueel 2010Fonsi va
guanyar el mateix premi per la
dècadapassadaambNomedoypor
vencido.
RomeoSantos iEnriqueIglesias

van aparèixer en públic durant la
cerimònia, per primera vegada
tots dos des que va començar la
pandèmia. Quan va rebre el premi
a l’àlbumde la dècada pel seu disc
Fórmula,Vol.2, l’artistadelsEstats
Units d’origen dominicà va cele-
brarquedesde lasortidaalmercat
delasevaproducció,ambcol·labo-
racions amb Drake i Nicki Minaj,
hihahagut“moltstreballsenespa-
nyolambartistes internacionals”.
Pitbullvaser l’encarregatdedo-

narl’inèditguardódemillorartista
llatí de tots els temps a Enrique
Iglesias, que no va portar un dis-
curspreparatiesvalimitaradonar
les “gràcies al meu equip” i dir als
seus fans: “Usenyoromolt”.
La gala va estarmarcada per les

estrictesmesures de seguretat per
evitar el contagi del coronavirus.

Mentre que la catifa vermella va
ser sensemúsica i ambunadistàn-
cia de diversos metres entre els
pocs periodistes autoritzats i els
artistes,lacerimòniadelliurament
es va dividir en quatre escenaris.
L’espectacle va començar amb
l’estrena en viu de Hawái, l’èxit
mésimportantd’aquestanydelco-
lombià Maluma, i el moment més

emotiudelanitvaser l’homenatge
al llegendari compositor mexicà
Armando Manzanero, que va re-
breunaserenatadeLuisFonsi,Joy
Huerta, Pablo Alborán i Reik, que
van cantar alguns dels seus grans
èxits, comYose tú,Pordebajode la
mesa iEsta tardevi llover.
Malgrat que la nit va estar dedi-

cada a la música de més èxit de

l’any passat, els artistes van reco-
nèixer que el moment era agre-
dolç, ja que estaven emocionats
per poder tornar a ser en un
escenari però van lamentar les
mortsmundialspelcoronavirus.A
la catifa, molts artistes també van
aprofitar per cridar a votar a les
eleccions presidencials del 3 de
novembrealsEstatsUnits.

Una catifa vermella com les d’abans
Comjaéshabitualenaquest

contextdepandèmiaglobal, les
galesdepremishanvist reduït
elpasseigd’estrellesper la
catifavermella.Elglamur i
l’espectacularitatdegrans
vestits semblavaquetambé
havienquedatperal recorden
l’anomenada“novanormali-
tat”,peròelsLatinBillboard

hanrecuperat lamàgiaque
solia tenirunaavantsala
d’aquestaenvergadura.Amb
escenescomladePaulina
Rubio fentvoleiarel seuvestit
blauelèctric, firmatperMicha-
elCostello.O l’actriuveneçola-
naGabyEspino,quevabrillar
ambunvestit joiadeGiannina
Azar.SofiaCastrovabrindar

fins i totun“momentAngelina
Jolie” lluintunvertiginós tall
enunparaulad’honor.Una
dosideglamurperaunacatifa
vermellacomlesd’abansque,
sinohaguésestatper lamasca-
retadepedreriad’IvyQueen,
hauriaaconseguitdeixarenre-
re, almenysperun instant, el
virus iels seusestralls.

PaulinaRubioestenyeixdeblau GabyEspino, deGianninaAzar Ivy Queen s’apunta al punk

Netflix prepara un
documental dels
atemptats del 17-A
LaplataformaNetflixva
anunciarahirqueoferirà
aquest2020undocu-
mental sobreels atemp-
tats a laRambladeBar-
celona i aCambrilsdel
17d’agostde2017.Es
titularà800metros, en
referènciaa ladistància
quesepara laplaçaCata-
lunyadelmosaicdeJoan
Miró iqueuna furgoneta
va recórreratropellant
elsvianants.Laplatafor-
maestàdesenvolupant la
minisèriede tresepisodis
ambBambúProduccio-
nes, responsabled’altres
sèriesdocumentals com
El casoAsunta iEl caso
Alcàsser. Segonshaavan-
çatNetflix, laproducció
intenta respondre la
pregunta: “Comvapoder
passarunacosaaixí?”.
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Netflix explicarà els 
atemptats del 17-A en 
una sèrie documental 

Les ofrenes que es van fer a la Rambla com a 
homenatge a les víctimes. JORDI PIZARRO 

800 metros, aquest és el títol de la minisèrie documen-

tal que Netflix prepara sobre els atemptats que van te-

nir lloc a Barcelona i Cambrils l’agost del 2017. La pro-

ducció, que agafa el nom de la distància que va recórrer 

la furgoneta des de plaça Catalunya fins al mosaic de Jo-

an Miró de la Rambla, intentarà entendre per què uns 

nois que aparentment estaven integrats a la societat 

catalana van decidir atemptar contra els veïns i turistes 

de les dues ciutats. La minisèrie tindrà tres episodis i és 

un dels principals projectes espanyols per al 2021 que 

va revelar ahir la plataforma. 

L’impulsor de 800 metros és Bambú Producciones, 

que, a banda de sèries de ficció, ha produït documentals i 

true crimes com El caso Asunta i El caso Alcàsser. De fet, 

els responsables d’aquestes dues produccions, el produc-

tor executiu Ramón Campos i el director Elías León, tor-

naran a fer equip i escriuran el guió de la minisèrie. El pro-

jecte també comptarà amb un comitè de redacció format 

per periodistes d’investigació com Anna Teixidor, autora 

del llibre Sense por de morir: els silencis del 17-A; Nacho 

Carretero, conegut pel llibre Fariña, i Jesús García. 

També en el gènere documental, però en format 

llargmetratge, Netflix ha anunciat El caso Wanninkhof, 

que revisarà, vint anys després, l’assassinat de Rocío 

Wanninkhof i el posterior judici contra Dolores Váz-

quez. La directora Tània Balló abordarà el cas des del 

punt de vista judicial i mediàtic, però també des de la 

perspectiva de gènere.  

Tres noves sèries 
Pel que fa a la ficció, Netflix aposta per innovar en la nar-

ració amb dues sèries que tindran capítols de deu minuts. 

La primera que aposta per aquest format és El tiempo que 
te doy, el debut en la direcció de l’actriu Nadia de Santia-

go, que també n’ha escrit el guió i protagonitzarà la ficció. 

El tiempo que te doy és una història sobre una ruptura, la de 

la Lina i el Nico (Álvaro Cervantes). En cada un dels episo-

dis, la Lina intenta dedicar un minut menys del seu temps 

a pensar en el Nico i així tirar endavant amb la vida. L’altra 

sèrie que opta per aquest format és Ídolo, que dirigirà Ro-

ger Gual i que arrenca quan Quimera, la principal estrella 

musical d’Espanya, mor durant un concert. És llavors 

quan el Lázaro, un fan incondicional, veu l’oportunitat de 

començar una nova vida convertint-se en el seu ídol.  

L’última de les tres novetats en l’àmbit de sèries que 

ha presentat Netflix avui és Feria, un projecte del cre-

ador d’Élite, Carlos Montero, i d’Agustín Martínez. Es 

tracta d’un thriller fantàstic centrat en l’Eva i la Sofía, 

dues adolescents d’un poble de la serra andalusa que 

s’han d’enfrontar als crims comesos pels seus pares. 

Els dos últims projectes que prepara Netflix és Odio, un 

especial de comèdia protagonitzat per Dani Rovira, i La 
bestia, una pel·lícula dirigida per David Casademunt sobre 

una família que viu aïllada i que veu pertorbada la seva 

tranquil·litat per la presència d’una estranya criatura.e 
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Barcelona denuncia a la Fiscalia d'Odi dues de les persones que 
van exhibir símbols anticonstitucionals a Colom el 12-O

21/10/2020 - 11.00

ACN Barcelona.-L'Ajuntament de Barcelona ha identificat dues de les persones que van exhibir 
símbols anticonstitucionals a Colom el 12 d'octubre i, amb aquesta nova informació, ha ampliat la 
denúncia que va presentar la setmana passada a la Fiscalia d'Odi a través de l'Oficina per la No 
Discriminació (OND). La identificació d'aquestes dues persones s'ha pogut fer gràcies a la 
col·laboració ciutadana, expliquen fonts del consistori. L'OND va analitzar les imatges de la 
concentració espanyolista a Colom, en què es veien banderes franquistes o esvàstiques i com 
participants proclamaven crits com 'Heil Hitler' o 'Viva Franco', i va presentar la denúncia l'endemà 
del 12 d'octubre.

El regidor de Drets de Ciutadania de Barcelona, Marc Serra, va afirmar la setmana passada, quan 
va informar sobre la denúncia, que "no es pot deixar impune l'exhibició de símbols franquistes o 
feixistes o simbologia nazi". En l'escrit d'ampliació, presentat aquest dilluns, l'Oficina per la No 
Discriminació sosté que els fets que van tenir lloc a Colom "afecten els interessos de la ciutat”.

https://www.ccma.cat/324/barcelona-denuncia-a-la-fiscalia-dodi-dues-de-les-persones-que-van-
exhibir-simbols-anticonstitucionals-a-colom-el-12-o/noticia/3054329/
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L’Ajuntament ajorna instal·lar dues altres llambordes ‘stolpersteine’ 

ERC en demanava per homenatjar Francesc Boix i Mercè Núñez, però el govern 
Colau vol fer abans una jornada de debat 

El govern municipal de Barcelona insisteix en ajornar la col·locació de llambordes stolpersteine per fer abans 
un debat sobre els seus pros i contres. El regidor de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa (BComú), ha 
respost així un prec d’ERC a la comissió de Cultura d’aquest dimarts. Els republicans demanaven col·locar 
aquesta peça de paviment metàl·lica davant d’edificis vinculats a Francesc Boix, (carrer Margarit, 17) i 
a Mercè Núñez Targa (carrer Santa Anna, 5), així com dedicar-ne a altres col·lectius perseguits pel nazisme, 
com Testimonis de Jehovà, gitanos o homosexuals. 

El govern ha tombat el prec al·legant que “no hi ha consens” entre tots els col·lectius de memòria i acadèmics 
sobre aquestes llambordes que molts vianants trepitgen sense prestar-hi atenció, malgrat que s’han instal·lat 
a multitud de ciutats d’arreu del món, de Catalunya i d’Espanya. Rabassa ha argumentat que al febrer està 
previst una jornada de debat sobre “l’ús i abús” d’aquesta senyalització i com encaixa amb les plaques i 
faristols d’història que ja hi ha instal·lats a la ciutat.  

“No dic que no, però abans reflexionem”, ha insistit. Ha recordat la ciutat ja compta amb elements que 
recorden la repressió del feixisme i ha advertit que “la inflació memorial pot acabar sent una banalització 
ètica”. També ha assenyalat que València i ciutats de Navarra “tenen una llamborda pròpia” i Munic no en té 
cap perquè hi ha “veus contràries”. 

La reticència de Barcelona amb aquestes llambordes no és recent, pel que la reflexió arribarà després d’anys 
de poca claredat municipal sobre la qüestió. Precisament la setmana passada es va col·locar a la plaça Sant 
Jaume la primera i única peça d’aquest tipus que hi ha a la ciutat, després de molta pressió política i 
associativa. Es tracta d’una stolpersteine dedicada al president català afusellat Lluís Companys, que 
portava tres anys en un despatx de Memorial Democràtic esperant la llum verda del consistori, tal com 
va denunciar el TOT Barcelona.  

https://www.totbarcelona.cat/politica/lajuntament-ajorna-installar-dues-altres-llambordes-stolpersteine-pendents-100902/
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Memòria viva
Un total de 257 llambordes Stolpersteine

recorden les víctimes del nazisme a Catalunya

En tres anys s’han obert 21 fosses de la Guerra
Civil i s’han exhumat una trentena de víctimes

NACIONAL. Planes 8 i 9
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ls arqueòlegs iniciaran
dimecres l’excavació
d’una fossa de la Guerra
Civil al cementiri munici-

pal de Salomó (Alt Camp). Espe-
ren trobar-hi les restes mortals
de diversos soldats republicans
caiguts durant l’ocupació fran-
quista del poble, el gener de
1939. Testimonis orals indi-
quen que els mateixos veïns van
recollir amb un carro els cadà-
vers que havien quedat estesos
a terra i els van enterrar. N’hi
podria haver una vintena.

Quan acabin la intervenció
procediran a obrir una fossa a
Móra d’Ebre, en una finca als
afores de la capital de la Ribera
d’Ebre, a prop d’un mas on l’ex-
èrcit republicà va instal·lar un
hospital de guerra per atendre
els ferits de la batalla de l’Ebre.
Allà es calcula que hi hauria una
trentena de soldats republicans.

Amb aquestes dues actua-
cions, el Departament de Justí-
cia de la Generalitat, a través de
la direcció general de Memòria
Democràtica, haurà obert vint-
i-una fosses de la guerra i la dic-
tadura des de l’inici de la legisla-
tura, el gener del 2018. La pri-
mera, al tossal de Folies, a Seròs
(Segrià), el febrer d’aquell ma-
teix any. D’aleshores ençà s’han
recuperat un total de 32 cossos.
No sempre hi ha sort. En sis
ocasions no es va trobar ningú.

En qualsevol cas, Salomó i
Móra d’Ebre seran, respectiva-
ment, la 32a i la 33a fosses on
s’han practicat excavacions des
que es va posar en marxa, el
2017, l’anomenat pla de fosses.
La inversió en l’obertura de les
rases i en la identificació de víc-
times ha estat de més de 2 mi-
lions d’euros. El programa, im-
pulsat pels aleshores consellers
Raül Romeva, Carles Mundó i
Toni Comín, ha permès recupe-
rar 316 individus, dels quals se
n’ha aconseguit identificar vuit
amb el programa d’identificació
genètica, una base de dades
amb perfils d’ADN de familiars
de víctimes i de restes localitza-
des en fosses que s’encreuen

E
per cercar coincidències. “Tenir
memòria és la millor base per
tenir futur i la millor vacuna
contra els nous extremismes,
que com l’extrema dreta i el nou
feixisme estan apareixent en les
societats”, va recordar el vice-
president, Pere Aragonès, en
una visita la setmana passada al
laboratori antropològic de la Fa-
cultat de Biociències de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelo-
na, on es realitzen els estudis
antropològics i l’extracció de
l’ADN de les restes òssies. Les
extraccions de mostres de frotis
bucal es fan a l’Hospital Univer-
sitari Vall d’Hebron.

El programa d’identificació
disposa actualment d’unes
2.000 mostres d’ADN de fami-
liars, mentre que al cens de des-
apareguts hi ha registrats 6.000
casos. L’agost del 2016 no arri-
baven a 4.800.

Es calcula que a Catalunya hi
ha unes 20.000 persones enter-
rades en les 523 fosses docu-
mentades. L’Estat espanyol,
amb més de 144.000 persones
en parador desaparegut, és el
segon del món amb el nombre

més alt de fosses sense obrir,
només per darrere de Cambod-
ja. L’any 2004 la Generalitat va
obrir, a Prats de Lluçanès (Oso-
na), la primera fossa al Princi-
pat en democràcia. Anterior-
ment, les primeres iniciatives
públiques –a partir del 2000– se
centraven en la reparació eco-
nòmica de les víctimes, amb in-
demnitzacions a antics presos
polítics, una línia d’actuació que
ha atès unes 40.000 sol·licituds.
Però no va ser fins al pla de fos-
ses que les esperades exhuma-
cions van agafar embranzida.
Abans que es posés en marxa, la
Generalitat només actuava a
petició dels familiars de desapa-
reguts.

El novembre del 2018 es van
enterrar, també a Prats de Llu-

çanès, les restes recuperades de
la fossa de la carena de Sant Se-
bastià i de la fossa de l’antic ce-
mentiri de Sant Andreu de Lla-
nars, divuit soldats no identifi-
cats, molt probablement de l’ex-
èrcit republicà, morts en com-
bat el febrer de 1939. Es tracta-
va de les primeres restes d’una
excavació del pla que tornaven
al municipi on van ser exhuma-
des per rebre sepultura.

Però fins al gener de l’any
passat no van arribar els pri-
mers fruits del programa d’iden-
tificació, quan es va poder de-
terminar la identitat de les qua-
tre primeres víctimes: Leandro
Preixens, Ramon Jové, Maria
Teresa Mir i Josep Moles. Eren
enterrats al cementiri antic del
Soleràs (Garrigues). Els tres

primers eren civils, veïns del po-
ble, que van morir entre el 25 i
el 27 de desembre de 1938 per
les bombes franquistes. Moles,
en canvi, era un soldat republi-
cà de Vimbodí (Conca de Barbe-
rà) que va desaparèixer el de-
sembre de 1938 al front del Se-
gre. “Tancarem un capítol i ell
podrà descansar”, deia a aquest
diari el net de Preixens, Josep
Maria Ruestes, mentre espera-
va rebre les despulles per enter-
rar el padrí.

La del Soleràs és la fossa més
gran excavada fins ara a Catalu-
nya en nombre d’individus, amb
restes de 146 persones. Les fos-
ses que es derivaven de l’exis-
tència pròxima d’un hospital de
campanya acostumen a estar
dins dels mateixos cementiris,

però hi ha altres tipologies de
fossa, com les creades per la re-
pressió republicana entre el ju-
liol de 1936 i el maig de l’any se-
güent. També existeixen les que
es van generar a partir dels
camps de treball republicans,
creats pel ministre de Justícia
de l’època, el reusenc Joan Gar-
cia Oliver, de la FAI. Hi com-
plien condemna presos que es
dedicaven a excavar trinxeres.
Els que hi morien eren enter-
rats allà mateix.

Després hi ha les fosses que
van sorgir a partir de la repres-
sió de les tropes rebels quan van
ocupar el país. En aquest cas, la
majoria se sap aproximada-
ment on són i qui hi pot haver
enterrat; en general, civils.
Igualment, hi ha fosses de sol-

Llambordes
Total: 257

Fosses
Total: 21

Albatàrrec 

L'Albagés
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El Cogul
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Móra d’Ebre*
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Foradada 

Cabó

Sorpe 

Tàrrega 

Granyena de Segarra

Sabadell

Barcelona

Esparreguera 
Rubí 

Olesa de
Montserrat

Santa Perpètua
de Mogoda

Gironella 

Prats de Lluçanès

Puig-reig

Granollers 

Mata

Cubelles

Vilafranca del Penedès

Els Guiamets

Castellar del Vallès

Cardona

Navàs 

Igualada 

Lleida 
Cervera

Sant Antolí i Vilanova
Talavera 

Pontils 

Santa Coloma de Queralt
Vallfogona de Riucorb

La Prenyanosa

Les Oluges Tarroja de Segarra

Sanaüja 
Torà 

Manresa 

El Pont de Vilomara i Rocafort
Sant Vicenç de Castellet

Vallbona
d’Anoia

Total: 21
(*) Pròximament
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Llambordes ‘stolpersteine’ i fos
i el franquisme obertes en aque
(des de gener del 2018)
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Vint-i-una fosses en tre

Emili Bella
BARCELONA

MEMÒRIA · El govern ha exhumat una
trentena de víctimes de la Guerra Civil i el
franquisme en aquesta legislatura i n’ha
aconseguit identificar vuit PLA · Els
arqueòlegs començaran la setmana vinent a
excavar a Salomó i continuaran a Móra d’Ebre
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El gener de l’any
passat es va poder
posar nom i cognoms a
les primeres víctimes
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dats dels dos bàndols al llarg de
la línia de front a Ponent, així
com de soldats republicans en
retirada, enterrats sovint pels
mateixos veïns.

La primera fossa que es va
obrir amb el pla, el 2017, va ser
d’aquesta tipologia. Arran de la
tàpia del cementiri de Figuerola
d’Orcau (Pallars Jussà), a l’exte-
rior, es van trobar restes de dis-
set individus arrenglerats –es
creu que del bàndol rebel– i in-
dumentària militar diversa.
Haurien mort entre l’abril i el
maig del 1938 al front.

Al sud també es localitzen
fosses de la batalla de l’Ebre, tot
i que són més aviat petites, ja
que les restes de les més grans
les van traslladar al Valle de los
Caídos el 1964. Encara hi són.
Per les Terres de l’Ebre, però, no
és difícil trobar restes en super-
fície en camps, al bosc o a les ca-
renes, a la serra de Pàndols i al-
tres indrets de la batalla.

Judicis nuls i cens de deportats
En la mateixa línia de reparació
de les víctimes, el departament
d’Ester Capella ha expedit
4.136 documents de nul·litat de
judicis i consells de guerra dic-
tats per causes polítiques a Ca-
talunya durant el franquisme,
en què consten el nom i els co-
gnoms de la persona processada
pels tribunals militars il·legals
de la dictadura.

Al Principat hi ha 66.629 per-
sones contra les quals es van

cursar procediments judicials
militars per causes polítiques
durant la dictadura. Els tribu-
nals que les instruïen van ac-
tuar a partir de l’abril de 1938 i
fins al desembre de 1978, tres
anys després de la mort de
Franco.

D’altra banda, el maig passat,
el govern va publicar el cens de
deportats catalans i espanyols
als camps nazis, la base de da-
des de deportacions més com-
pleta de l’Estat amb un total de
9.161 persones registrades, de
les quals unes dues mil són cata-
lanes. El cens és el resultat d’un
projecte de recerca dirigit pel
Memorial Democràtic amb la
col·laboració de l’Amical de
Mauthausen i la Universitat
Pompeu Fabra. ■

Figueres 

Girona 

ró  
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es anys

146
persones es van ex-
humar a la fossa més
gran oberta fins ara a
Catalunya, al cementiri
antic del Soleràs, a les
Garrigues.
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Es calcula que hi ha
20.000 persones per
desenterrar en més de
500 punts del Principat
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La censura de Pequín obliga a postergar una mostra sobreMongòlia

LaXinadetéGenguis
KanaNantes

HERITAGE IMAGES / GETTY

Miniatura anònima quemostra Genguis Kan en combat

ÓSCAR CABALLERO
París. Servei especial

GenguisKanhovatenir
més fàcil al segle XII:
l’exposició en honor
seu, que amb 225 pe-
ces, incloent-hi se-

gells imperials i objectes d’or dels
segles XIII i XIV mai no vistos a
França,relatavalahistòriadeMon-
gòlia,elsegonimperimésgrandela
històriaper la seva expansió, que la
Covid-19 va obligar a ajornar a
l’abril, iaraanunciadaperal17d’oc-
tubre al Museu d’Història de Nan-
tes, ha estat bruscament posterga-
da fins al 2024. Aquesta vegada el
virus també ha vingut de la Xina.
Concretament, “actes de censura
de les autoritats centrals xineses”,
segons Bertrand Guillet, director
del ChâteaudesDucs deBretagne-
Musée d’Histoire de Nantes, que
haviaderebre lamostra.
Interessos creuats, diners, re-

pressió de dues ètnies i el poder
universalde laXinaposenels focus
sobre una exposició que no ame-
naçava de mobilitzar multituds.
Tampoc no semblava rupturista.
Resultat d’una laboriosa tasca con-
juntadeNantes ielMuseudeMon-
gòlia Interior –un ric fons arqueo-
lògic, artístic i cartogràfic–, era,
d’altra banda, l’adaptació d’una
mostra que ja s’havia vist el 2017 al
MuseuMilitardeSoesterberg(Paï-
sosBaixos).
Genguis Kan (1160-1227) va ser

un dels conqueridors més impor-
tants de la història. Però entre lle-
genda –negra– i aproximacions, el
personatge i el seu imperi són mal
coneguts a Occident. Com l’actual
Mongòlia Interior, autonomia xi-
nesa enquèels4,2milionsdemon-
gols representen tot just un 17% de
lapoblació.
Aquesta Mongòlia Interior és

una vasta zona de prats, deserts i
boscos. Al setembre s’hi van regis-
trarmanifestacionscontra la impo-
sició del mandarí a les escoles: els
mongols volen conservar la seva
llengua.Però, sientreelsseus1.400
milions d’habitants la Xina té 56
grups ètnics, només un, el han, vo-

rejaun92%del total.
La censura de l’exposició de

Nantes demostraria “l’enduriment
delaposiciódePequíncontralami-
noria mongola”, explica Guillet. I
descriu l’estira-i-arronsa que va
portar a lapostergació.Enprincipi,

“només grinyolava la menció de
GenguisKanal títol i els termes im-
peri i mongol”. Nantes va amagar
“Kan”ambunpoètic “el fill del cel i
de les estepes” i vadeixar “Genguis
Kan” al subtítol. Ladivergència era
més profunda, tot i així, perquè
“preteníem valoritzar la cultura
mongola, i això contradiu l’escrip-
tura de la història que fa Pequín,
que fins i tot va reemplaçar el nom
Mongòlia per ‘estepadel nordde la
Xina’”.
La Xina va exigir revisar-ho tot:

textos, cartografies, catàleg i, fins i
tot, la comunicació. I va enviar a
Nantes la seva sinopsi, redactada
per l’oficina del patrimoni de Pe-
quín, “una reescriptura tendencio-
sa que esborrava la història i la cul-
turamongoles”.
EnaquestpuntesvaplantarGui-

llet, “en nom dels valors humans,
científicsideontològicsdel’establi-
ment”. Iésquealcastellqueacullel
museuesvafirmar,el 1598, l’Edicte
de Nantes que va acabar amb les
guerresde religió. Per això, “les ex-
posicions, aquí, tenen com a sub-
text el compromís contra tota dis-
criminació. I la defensa dels drets
humans”.
Guillet preténconservar el tema,

però amb altres socis: obres de tres
museusfrancesos–Louvre,Guimet
i Sèvres– i del MoMA, “per la seva
bonicacol·lecciód’artmongol”.

TERESA SESÉ
Barcelona

L’extimitat, terme
d’origen psicoa-
nalític que fa refe-
rència a com la in-

timitat es fa pública i es com-
parteix a les xarxes sovint a fi
d’obtenir l’aprovació dels al-
tres, ésel temade laquartaedi-
ció de Panoràmic, Festival de
Cinema, Fotografia iMés, cer-
tamennascut aGranollers –on
ja estan en marxa una desena
d’exposicions– i que
aquest any s’expan-
deix a Barcelona amb
propostes expositives
a Arts Santa Mònica,
Foto Colectania i
Grisart, a més d’un
ambicióscicledecon-
ferències al KBr de la
FundacióMapfre.
Arts Santa Mònica

inaugurarà el 31 d’oc-
tubre una mostra de-
dicada a Antoine
d’Agata, unade les es-
trelles de Magnum,
que mostrarà en pri-
mícia l’“essència de la
humanitat”quehaes-
tat captant en hospi-
tals, dipòsits de cadà-
vers i carrers deFran-
çadurant lapandèmia
amb una càmera tèr-
mica. La mostra es ti-
tula La nua vida i el comissari
és Joan Fontcuberta, un dels
directors del festival amb Laia
Casanova i Albert Gusi, que
comptenambuncomitè asses-
sor format per Andrés Hispa-
no, Fèlix Pérez-Hita i Mercè
Alsina.
Aquesta última també és la

comissària de L’altre ubic. Mi-
gracionsdelcos fragmentat, ex-
posició col·lectiva que demà
obre les portes al centre de la
Rambla. La mostra abunda
també en el fenomen de l’exti-
mitatdesdelpuntdevistad’un
conjunt d’artistes que, consci-
ents que aquesta vivència pú-

blica del món de la imatge i els
afectes ens acaba controlant,
plantegen una forma de resis-
tència a partir de la transfor-
maciódels seuspropiscossos, i
es doten d’una identitat que ja
no encaixa amb el que volen
que siguem. Un dels treballs
més coneguts és el d’Itziar
Okariz, Mear en espacios pú-
blicos oprivados, enquè l’artis-
ta basca qüestiona com la dife-
rència de sexes condiciona el
nostre comportament públic.
L’artista queerMengwen Cao,

nascuda a la Xina però esta-
blerta a Nova York, llegeix als
seusparesatravésdeFacetime
una carta en què explica que,
de fet, li agraden les noies. La
fotògrafa i activista transMarc
Llopmostra des de la proximi-
tat les realitats de les persones
transgènere, tema que també
aborda la finlandesa Teemu
Mäki. I la gironina Isa Fontbo-
na, practicant de bodybuilding,
com Francesca Steele, indaga
la seva pròpia transformació
física. Finalment, el colombià
Ricardo Muñoz s’endinsa en
les diferents personalitats que
tots tenimdins.

El festival Panoràmic de fotografia
i cinema s’expandeix a Barcelona

La resistència
dels cossos

Mear en espacios públicos y privados
ITZIAR OKARIZ

TERESA SESÉ
Barcelona

En una de les seves Cartes
luteranes, Passolini escriu
que els objectes són aque-

lles coses que ens envolten, apa-
rentment mudes, però que en re-
alitat parlen i no podem fer res
contra això. Aquesta també és
unade les idees quebatega enCo-
ses que les coses diuen, exposició
col·lectiva comissariada per Lati-

tudes que obre, juntament amb
una retrospectiva de l’artista ho-
landesa Wendelien van Olden-
borgh, la nova temporada del
Centre d’Art Fabra i Coats des-
prés dels mesos de confinament.
Totes dues funcionen de manera
autònoma, però segons la direc-
tora Joana Hurtado compartei-
xen un mateix interès per explo-
rar “què implica tenir o no tenir
veu, formarpart onode lesnarra-
tives oficials, ja siguin persones

que alcen la veu o objectes que
creiem que sónmuts”.
Coses que les coses diuen té com

a punt de partida la mateixa his-
tòria de l’edifici que l’acull, l’anti-
ga fàbrica de filats de lli que el
1903, després de fusionar-se amb
la britànica J&PCoats, va canviar
radicalment la fisonomia del bar-
ri i es va convertir en una de les
principals indústries tèxtils euro-
pees. “Un 90% dels treballadors
van ser dones”, assenyala Maria-
na Cánepa, que amb Max An-
drews han anat estirant del fil de
l’anterior vida de l’edifici (la foto-
grafia d’una troca de Francesc
Serra Dimas, la clau mestra que
obria totes lesportes...) per, apar-
tir d’allà, establir connexions
amb altres múltiples relats que
remeten a una memòria comuna.
Una muntanya d’esclops des-

trossats de Sarah Ortmeyer inda-
ga la paraula sabotatge (en fran-

cès sabot és esclop), que fa refe-
rència a les accions de resistència
dels treballadors que llançaven el
calçat a les màquines per bloque-
jar-les. Al seu costat, un conjunt
de taules i cadires reunides per
l’artista coreana Haegue Yang
entre vips de la ciutat (artistes
com Ignasi Aballí o polítics com
la consellera Àngels Ponsa)
acompanyats d’un petit text en
què els propietaris escriuen les
biografies dels seus mobles. I, al
fons de la sala, L’areng fumat i el
cadàver, títol poètic per a unMini
real construït artesanalment,
com si fos una escultura, a partir
d’un xassís rovellat que havia es-
tat fabricat a la planta de Long-
bridge el 1979. Durant quatre
anys, l’artista StuartWhipps el va
anar modelant davant del públic
amb l’ajuda d’un treballador jubi-
lat de la fàbrica que va tancar el
2005. I funciona.

Una exposició al Centre d’Art Fabra i Coats
indaga l’anterior vida de l’edifici

Elsobjectesparlen:
escolta’ls!

EVA CARASOL

Mini, obra de StuartWhipps

“Preteníem valoritzar
la culturamongola,
i això contradiu
l’escriptura de la
història que fa Pequín”

.

Retrat de Genguis Kan
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SOS Monuments fa una crida a recuperar la 
memòria de l'Escola Industrial 
 
Publicat el dijous 22 de octubre del 2020 | 12:14 

 
 
En aquests moments de canvi i de possibles nous usos del recinte de l'Escola Industrial, SOS 
Monuments ha considerat necessari recollir la memòria històrica d'aquest recinte, com un dels 
eixos vertebradors de la seva catalogació com a Bé Cultural d'Interès Nacional, i com a part de 
les recerques que es desenvolupen per la Plataforma "Un nou Clínic és possible, salvant l'Escola 
Industrial". 
 
L'objectiu és recuperar la memòria i el patrimoni immaterial d'aquest gran recinte, a través dels 
records de les persones que foren alumnes, professors, tècnics, funcionaris i altres, que poden 
aportar una visió més enllà de relats institucionals, records personals i dels seus familiars. 
 
Aquests relats ens han de permetre valorar la tasca duta a terme en aquest recinte des d'un punt 
de vista socialment transversal durant els més de cent anys de la seva història. 
 
Les persones interessades a formar part d'aquests relats, poden deixar les seves dades i la 
seva disposició per a una breu enquesta en aquest enllaç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.favb.cat/articlescarrer/sos-monuments-fa-una-crida-recuperar-la-mem%C3%B2ria-de-lescola-
industrial 

 

P.15

https://www.favb.cat/plataforma-un-nou-cl%C3%ADnic-%C3%A9s-possible-salvant-el-recinte-de-lescola-industrial
https://www.favb.cat/plataforma-un-nou-cl%C3%ADnic-%C3%A9s-possible-salvant-el-recinte-de-lescola-industrial
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ4YjrKVmIp6sJl3-YaTnOO4P3vb0AMXToUWZyacdqcPviUw/viewform
https://www.favb.cat/articlescarrer/sos-monuments-fa-una-crida-recuperar-la-mem%C3%B2ria-de-lescola-industrial
https://www.favb.cat/articlescarrer/sos-monuments-fa-una-crida-recuperar-la-mem%C3%B2ria-de-lescola-industrial


FOTOGRAFIA

La fotogra a omple la tardor

La pandèmia ha afectat la manera com 
la gent percep Barcelona. El fotògraf 
Manolo Laguillo (Madrid, 1953) en va 
fer la prova: va ensenyar als amics algu-
nes de les fotografies de diferents punts 
de la ciutat fetes durant el confinament 
i li va sorprendre que no els identifi-
quessin. “Això vol dir que normalment 
quan mirem més enllà dels tres o qua-
tre metres que tenim davant mirem 
avall i no amunt”, afirma el fotògraf 
amb motiu de l’exposició que li dedica 
La Virreina a partir d’avui. Malgrat tot, 
el públic sí que trobarà en les seves fo-
tografies punts de la ciutat que és im-
possible no reconèixer, com ara la 
Rambla, la Casa Ametller, la Casa Bat-
lló, la Sagrada Família i les caracterís-
tiques pantalles acústiques de la Gran 
Via. “Hi ha hagut moltes imatges dels 
carrers buits, però ens semblava que 
havíem de donar importància a la mi-
rada d’algú que ha fotografiat amb tan-
ta insistència i rigor la transformació 
de Barcelona durant els anys 80 i 90 
aplicada a un context molt específic”. 

Per a Roma, Manolo Laguillo és tam-
bé “un dels grans fotògrafs documentals 
europeus” i ho ha volgut mostrar amb 
altres projectes desenvolupats en paï-
sos com el Japó, els Estats Units, Mèxic, 
Itàlia i el Líban. Precisament les foto-
grafies japoneses condensen els inte-
ressos de Laguillo quan fotografia una 
ciutat: “El contrast entre una ciutat 
gran i una altra de petita. El que m’in-
teressa no és tant la gent, sinó els espais 
que condicionen la vida de la gent. El 
que podríem anomenar la fisiologia de 
la ciutat, de quina manera si els carrers 
són amples o estrets i si els edificis són 
alts o baixos generen uns espais que 
condicionen els estats d’ànim, la biogra-
fia de les persones que els habiten”, diu. 

L’exposició inclou 27 projectes, vuit 
dels quals són inèdits, i un tast del que 
té entre mans a Trieste sobre les ciu-
tats entre Occident i Orient. També ha 
documentat com ha canviat Espanya 
des dels anys 80, a través de projectes 
dedicats a ciutats que ell considera que 
no estan ni en el centre ni del tot en la 
perifèria, com ara Zamora, Càceres, 
Terol, Ciudad Real, Jaén, Sòria i Palèn-
cia. Ha fotografiat centrals nuclears, 
com ara Vandellòs I i Zorita, perquè 
són una imatge de l’energia que va fer 
possible el canvi.

Manolo Laguillo, 
més que cronista 
dels canvis de 
Barcelona

MANOLO LAGUILLO/LA VIRREINA

TANIT PLANA / LA VIRREINAMAR LLOP / PANORAMIC

TANIT PLANA / LA VIRREINA

briment amb l’exposició Time on quaa-
ludes and red wine, una de les catorze 
del Festival Panoràmic (situada a l’es-
pai Dents de Serra de la Fàbrica de les 
Arts Roca Umbert fins a l’1 de novem-
bre). Una altra mostra de les que es po-
den veure a Granollers documenta un 
procés de dol: a Transicional, Jacqui 
Barrowcliffe va fer servir la fotografia 
per retratar l’impacte de l’absència del 
seu marit en el seu espai domèstic.  

L’edició d’enguany del Panoràmic és 
la quarta, i la principal novetat és que 
desembarca a Barcelona amb quatre 

El 2017 la fotògrafa Anna Galí va perdre 
un fill, que va morir per una sobredosi 
als 18 anys. La fotografia va ser una part 
fonamental del seu dol i de la “recon-
ciliació amb ell”, explica. Va ser través 
de l’accés que va tenir a les xarxes so-
cials del fill després de mort que va des-
cobrir que era “una persona turmenta-
da que va buscar en el consum de dro-
gues una via d’escapament a la seva in-
comoditat al món, i que va compartir 
aquesta part més íntima i secreta a tra-
vés de xarxes socials i internet”. Anna 
Galí va decidir compartir aquest desco-

Imatges íntimes en l’època de les 
pantalles al Festival Panoràmic

exposicions i diverses activitats. Desta-
ca l’exposició del sovint polèmic fotò-
graf francès Antoine d’Agata, que aco-
llirà l’Arts Santa Mònica: La vida nua és 
el resultat pertorbador de recórrer Pa-
rís durant el confinament i immortalit-
zar amb una càmera termogràfica llocs 
com ara els carrers, els hospitals i els di-
pòsits de cadàvers. Com es pot veure, el 
festival d’enguany està centrat en l’im-
pacte de l’eximitat. Per a Mercè Alsina, 
la historiadora i comissària de l’exposi-
ció de l’Arts Santa Mònica L’altre ubic. 
Migracions del cos fragmentat, el con-
cepte aprofundeix en “la relació dels in-
dividus amb nosaltres mateixos i en so-
cietat a través de la imatge”. Destaquen 
que ara també és rellevant no l’origen 
sinó de quina manera es vol compartir 
una imatge en un moment determinat. 
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ANTONI RIBAS TUR ❊ BARCELONA

Valdrà la pena sortir de casa per endinsar-se en l’allau de propostes fotogràfiques dels pròxims 
mesos, des de la tradicional exposició del World Press Photo al CCCB i l’oferta de La Virreina, 

Foto Colectania i el KBr de la Mapfre, fins a festivals com l’InCadaqués i el Panoràmic

Dalí despenjant-se d’un helicòpter a la 
badia de Roses. Fins i tot sembla que el 
geni surrealista no es vulgui perdre el 
festival InCadaqués, una cita excepcio-
nal que reuneix en aquest paradís fins a 
25 exposicions de 35 autors procedents 
de 15 països, que es reparteixen en 20 ga-
leries i espais icònics del municipi, fins 
i tot sota l’aigua (en concret, part de les 
mostres de Martina Matencio i Margue-
rite Bornhauser suraran a tocar de la ba-
dia). Salvador Dalí és protagonista d’una 
de les exposicions més destacades, que 
inclou una cinquantena d’instantànies 
que li va fer el seu amic Joan Vehí, un 
fuster que va documentar la vida ínti-
ma del pintor a Cadaqués. Aquesta mos-
tra és un homenatge al retratista, mort 
al maig, i és també l’excepció del festival, 
que se centra en exposar obra per a la 
venda, és a dir, va dirigit a col·leccionis-
tes i a públic disposat a comprar obra.  

Entre els hits que es podran veure fins 
diumenge, Achalme destaca el duo Al-
barrán Cabrera, un dels més cotitzats 
gràcies a la seva tècnica d’impressió, que 
inclou, per exemple, paper japonès i or; 
la primera exposició a l’estat de la cana-
denca Lesia Maruschak, que intervé 
amb pigments i a mà sobre foto docu-
mental; també la primera mostra de Sté-
phane Mahé, amb imatges que semblen 
quadres d’Edward Hopper, i la redesco-
berta de Mey Rahola, pionera de la fo-
tografia artística en la primera meitat 
del segle passat. 

Cadaqués 
exposa fotos  
fins i tot 
sota l’aigua

la roba i el pentinat, i si volien portar al-
gun objecte”, explica Tanit Plana. Com 
a contrapunt, ella els va retratar en 
llocs ruïnosos per representar “la mer-
da de planeta” que els queda després 
dels estralls que hi han provocat les ge-
neracions dels seus avis i els seus pares.  

Tots els nois dels retrats miren a cà-
mera i no somriuen. “El gest agafa una 
mena de serenor i gravetat –explica 
Plana–. Els de la generació Z estan molt 
cabrejats per com està el món. Estan 
molt compromesos més enllà de com 
nosaltres ho entenem. Tenen moltes 
ganes d’estar presents i ser actius, i ai-
xò m’ha sorprès molt”. D’entrada, el 

La fotògrafa Tanit Plana va decidir que 
respondria a l’encàrrec que li va fer La 
Virreina sobre els adolescents desen-
volupant el projecte els seus codis dels 
joves: va trobar els nois de classes so-
cials diferents que apareixen en els 74 
retrats que formen la mostra Puber a 
partir d’un càsting convocat a través 
d’Instagram. La mostra també inclou 
una playlist de Spotify amb les cançons 
que més estaven escoltant en aquell 
moment –era un requisit per partici-
par-hi– i una compilació de vídeos de 
l’aplicació TikTok. Una altra condició 
era que havien de pensar molt bé com 
volien ser retratats. “Havien de decidir 

Els adolescents i la seva ràbia segons Tanit Plana

Altres cites clau amb 
la millor fotografia 
● Els llocs de Samuel Aranda 
 Segueix en cartell al museu de fo-
tografia de la Fundació Vila Casas, 
el Palau Solterra, a Torroella de 
Montgrí, la gran exposició del re-
porter Samuel Aranda sobre els 
seus llocs predilectes: Barcelona, 
Santa Coloma de Gramenet i l’Em-
pordà. Fins al 2 de maig. 
● El manifest de William Klein 
Arriba a la recta final la primera 
gran retrospectiva que mostra tot 
els vessants de la trajectòria de 
William Klein com a fotògraf i ar-
tista plàstic. Les fotografies de No-
va York són inoblidables. Fins a l’1 
de novembre a la Pedrera. 
● ‘Basat en històries reals’ 
 La Fundació Foto Colectania dona 
una nova visió de la seva col·lecció 
explicant les històries que hi ha 
darrere els treballs de fotògrafs 
com ara Juan Manuel Castro Pie-
tro, Cristina García Rodero, Chema 
Madoz, i Ramón Masats i Gervasio 
Sánchez. A partir del 31 d’octubre. 

●  Torna el World Press Photo 
 La fundació Photographic Social 
Vision tornarà a portar el millor 
fotoperiodisme al CCCB amb la 
nova edició del World Press Photo. 
Entre els guardonats d’enguany hi 
ha els barcelonins Ricard García 
Vilanova i Ramon Espinosa i el se-
villà Antonio Pizarro Rodríguez. A 
partir del 14 de novembre. 
●  La Mapfre estrena centre 
La Fundació Mapfre va obrir el seu 
nou centre internacional de foto-
grafia a Barcleona, el KBr, fa po-
ques setmanes amb dues grans ex-
posicions: la primera retrospecti-
va a l’Estat de Billy Brandt i una 
del nord-americà Paul Strand. 
Fins al 24 de gener. 
●  Entrar a la Barcelona dels 60 
Barcelona, memòria fotogràfica és 
la nova experiència immersiva del 
Centre d’Arts Digitals de Barcelo-
na Ideal, que es podrà veure fins 
Nadal al Poblenou, i permet entrar 
a la Barcelona dels anys 60 a través 
de fotografies.

JOAN VEHÍ / INCADAQUÉS

ventall d’edat del càsting era d’entre 9 i 
19 anys, però no va ser excloent. “Ado-
lescent és qui pren la paraula i se sent 
interpel·lat pel projecte. M’agrada molt 
la paraula càsting, connecta molt amb 
els adolescents. Hi ha tot un vocabula-
ri que si el manegues funciona, i quan 
els parles d’un càsting decideixen que 
volen ser mirats, que volen ser triats. La 
seva decisió de venir és la tria”.  

De fet, creu que la gent de la seva 
edat comparteix les seves vicissituds 
per la “precarietat” i la incertesa. “Jo 
em sento força jove. Aquella estabilitat 
associada a fer-se gran ha desaparegut 
de les nostres vides”, explica l’artista.
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Una exposició de Manolo
Laguillo (Madrid, 1953)
sense ni una sola fotogra-
fia de Barcelona. Oxímo-
ron? El cas és que aquesta
era la intenció inicial de la
Virreina Centre de la
Imatge. Era, abans de la
pandèmia. Però, és clar,
que un dels fotògrafs que
més bé ha sabut fer aflorar
les veritats íntimes de les
transformacions de la ca-
pital catalana des dels vui-
tanta, hagués sortit amb
la seva càmera a explorar-
la durant el confinament,
era massa temptador. I ai-
xí és com aquest treball,
inèdit, s’ha acoblat d’im-
previst a la mostra Projec-
tes (1983-2020), que es
va obrir ahir i es podrà visi-
tar fins al 7 de febrer.

Però tampoc deixa de
ser un projecte més dels
27 que aplega l’exposició,
el sentit de la qual sí que no
ha variat: reivindicar que
Laguillo ha sigut, i és, per-
què està plenament actiu,
molt més que “un dels mi-
llors cronistes fotogràfics
de Barcelona”, com l’ano-
mena el director de La Vir-
reina, Valentín Roma. “He
procurat fotografiar totes
les ciutats que he pogut”,
sosté el fotògraf. Una altra
cosa és que no hagi tingut
ocasió d’ensenyar aquests
treballs, i d’aquí que siguin
menys coneguts. Podrà
sorprendre molt o poc
aquesta faceta de roda-
món, però gens la seva ma-
nera de mirar, que és la se-
va manera de fotografiar,
siguin els afores de Madrid
o els solars en què s’havia
alçat el mur de Berlín.
Aquí i allà, la seva actitud
és la mateixa: la d’algú que
passeja sense cap idea fi-
xa, esquivant els clixés i
les estampes hegemòni-
ques i icòniques de les ciu-
tats; d’aquí i d’allà.

“Les fotografies les faig
movent-me.” I a peu pla,
recelós dels efectismes
dels picats. La visió frontal
que tenim tots quan cami-
nem. Però és en allò que no
veiem o que no sabem mi-
rar on ell para atenció. Els
seus amics, els primers als
quals va mostrar la seva
sèrie de la Barcelona confi-

nada, van ser incapaços de
reconèixer els llocs, “i hi
han passat mil vegades”.
En la ciutat sense gent, La-
guillo també va tenir una
oportunitat única per tro-
bar-se a soles amb una de
les seves grans passions:
l’arquitectura, el que dota
“la forma de les ciutats”, i
que al seu entendre “con-

diciona les persones, el
seu comportament, els
seus estats d’ànim”.

No havia d’arribar una
pandèmia i la seva forçosa
quarantena perquè Lagui-
llo fotografiés ciutats fan-
tasmagòriques o com a mí-
nim sense orientar l’objec-
tiu en les seves gents, sinó
en allò que, insisteix, mar-

ca les seves vides, en posi-
tiu i en negatiu. Ho va fer a
Beirut, serpentejant els
seus barris caòtics. A les
10.15 h va fer la primera
fotografia; a les 15.20 h,
l’última. Subratlla l’hora
perquè vol que ens ado-
nem de la importància que
dona a aquest recorregut
erràtic de descoberta del
territori. També ho va fer
en les vuit capitals de pro-
víncia espanyoles que va
escollir per la seva condi-
ció de no estar ni al centre
ni a la perifèria de la penín-
sula. Ho va fer en les enor-
mes instal·lacions de dues
centrals nuclears, Vande-
llòs I i Zorita, conscient, ai-
xò sí, que “la seva essència
és irrepresentable”. I ho va
fer també a l’estret de Gi-
braltar cercant en el pai-
satge petjades de les fric-
cions polítiques.

“Hi ha molta sensuali-
tat en el seu estil sec i me-
surat”, precisa Roma, co-
missari de l’exposició, una
de les dues propostes amb
què La Virreina afronta
aquest inici de temporada
tan interferit per la crisi de
la Covid-19.

L’altra dona veu a una
fotògrafa d’una generació
molt més jove, però s’ins-
criu igualment en la línia
d’aquest centre d’art
d’ampliar i d’amplificar el
coneixement de la foto-
grafia catalana. Tanit Pla-
na (Berga, 1975) va rebre
un encàrrec per als nous
espais expositius de La
Virreina, situats a l’entra-
da de l’edifici colonial, els
que, just després del confi-
nament, es van estrenar
amb un projecte dedicat a
Susan Sontag. Plana va
trobar l’encaix del lloc (a
peu de carrer, amb un
gran aparador a la Ram-
bla) i dels seus interessos
artístics en un projecte, de
nom Puber, sobre l’adoles-
cència, que trenca no pocs
prejudicis tan en voga en

els temps actuals, per cert.
Com Laguillo, ella tam-

bé entén la fotografia com
un mitjà d’aprenentatge
de la realitat que es no-
dreix d’un treball previ
que, en el seu cas, va fer
amb els joves que va aca-
bar retratant. Va fer una
crida a través de les xarxes
socials per fer un càsting,
però el cert és que no n’hi
va haver cap, de procés de
selecció. Tots els que s’hi
van apuntar, de condi-

cions d’allò més diverses,
van participar en el projec-
te. “Ells van decidir com
volien ser representats. La
roba, el pentinat, inclús els
objectes, els van triar ells.
Jo només vaig escollir el
fons, paisatges de l’extra-
radi de Barcelona que
mostren quin món els es-
tem deixant”. Davant de la
càmera no podien somriu-
re, però els posats i els ges-
tos eren lliures. “Tots ho
van fer a la manera clàssi-
ca”. Hi ha més detalls que
van sorprendre la fotògra-
fa, com ara que no volgues-
sin sortir amb els seus in-
separables mòbils. I, el que
les imatges potser no
diuen però que en les con-
verses va aflorar, tenen
preocupacions polítiques
més desencotillades que
els adults. “Per ells, la polí-
tica vol dir tot el que els
afecta. I estan empre-
nyats. La imatge que es té
que són uns perduts és ben
falsa”. Uns quants n’hau-
rien de prendre nota. ■

La Virreina obre la nova temporada d’exposicions amb una revisió més completa
del treball de Manolo Laguillo i un projecte de Tanit Plana sobre l’adolescència

A peu de la realitat
Maria Palau
BARCELONA

Manolo Laguillo i Tanit Plana, amb els seus projectes, a la Virreina ■ ORIOL DURAN

Laguillo
presenta una
sèrie inèdita de
la Barcelona
confinada
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Ciudadanos rompe el consenso
sobre memoria histórica
Villacís trata de dar marcha atrás en el acuerdo con el PP y Vox

Los socios de gobierno en elAyu
tamiento de Madrid, PP y Ciud
danos, se distancian tras arrop
a Vox en la dilapidación de las
guras de FranciscoLargoCaball
ro e Indalecio Prieto. El alcald
JoséLuisMartínez-Almeida, se f
licitó ayer de la retirada sin pr
vio aviso público de la placa e
recuerdo de Largo Caballer
Mientras, la vicealcaldesa Begoñ
Villacís, de Ciudadanos, convoc
ba a los medios para mostrar u
desacuerdo público poco habitu
en un Ejecutivo con menos fis
ras que el que integran a niv
regional. La vicealcaldesa adela
tó que no cuenten más con ell
para apoyar nuevas iniciativas e
torno a la memoria histórica.

“Ninguna de esas personas
hubiese salvado por quitar o p
ner una placa en la calle”, dijo e
referencia a los 140 muertos p
coronavirus notificados el juev
en España. Pero la placa se reti
con los votos de su partido. “L
populismos están cumpliendo
objetivo en el peor momento p
sible” y “no puedo comprend
cómo hay grupos políticos m
pendientes de cavar su trinch
ra, de hablar de símismos que d
solucionar los problemas de t
dos”, añadió, sin citar a ningun
formación política. “No podem
permitir que las minorías extr
mistas impongan su modelo d
España de bandos” y “les anu
cio que no cuenten con nosotr
ni unos ni otros”.

Y en medio del anuncio d
Begoña Villacís, el alcalde, tras f
licitarse de la retirada, expli
que fue la Junta de Chamberí
encargada de llevar a cabo la o
den aprobada por PP, Ciudadan
yVox.MartínezAlmeida instó a
oposición a acudir a los tribun
les si cree que la retirada de
placa es ilegal. Pero advirtió: “M
extrañaba que se vea polémica e
la ejecución deunacuerdodel pl
no del Ayuntamiento de Madri
Creo que les guste o no, el acue
do es válido”. En su opinión, “fu
adoptado por la mayoría de l

L. DE VEGA, Madr
un-
da-
par
fi-
le-
de,
fe-
re-

miembros del pleno y por tanto lo
que procede es ejecutarlo”. “La
ley es igual para todos y se tiene
que aplicar”, ha respondido tras
los anuncios de recurso de Más
Madrid y el PSOE.

UGT comenzó ayer por la ma-
ñana las tareas de limpieza de la

estatua de Largo Caballero, situa-
da junto a Nuevos Ministerios,
que fue atacada hace unos días,
en un acto en el que el secretario
general, Pepe Álvarez, acusó al lí-
der del Vox, Santiago Abascal, de
“marcar y apuntar” y a sus “cacho-
rros” de disparar.

rid

Pepe Álvarez limpia la estatua de Largo Caballero. / ÓSCAR CAÑAS (EP)
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SERGI DORIA BARCELONA 
 

R
acionamiento y caviar. Pedi-

güeños y estraperlistas. Eros 

y Tanatos. Puritanismo y pros-

titución al por mayor. La Bar-

celona de posguerra. Paco Villar lo re-

sume en un título para la vida noctur-

na, desde la entrada de los «nacionales» 

en 1939 al Congreso Eucarístico de 1952: 

«Cuando la riqueza se codeaba con el 

hambre» (Ayuntamiento de Barcelo-

na). 

Una ciudad de escandalosos contras-
tes. El moralismo oficial con la crea-

ción en 1941 de la Liga Española con-

tra la Pública Inmoralidad convive en 

hipócrita coyunda con un activísimo 

mercadeo sexual: «Un informe de la de-

legación del Patronato de la Mujer cons-

tataba la existencia de 101 meublés y 

120 casas de prostitución censadas el 

año 1943. Dos años después en otro in-

forme, la suma de los dos tipos de es-

tablecimientos alcanza la cifra de 383, 

y se cuantificaba el número de muje-

res que pública o clandestinamente 

ejercían la prostitución en cincuenta 

mil», apunta Villar. 

Las meretrices profesionales com-

piten con una legión de amateurs: «Viu-

das, separadas, esposas de detenidos, 

jóvenes menores de edad… se lanzaron 

a la calle como única salida para poder 

subsistir, ofreciéndose a cambio de di-

nero y comida».  

En el Barrio Chino que encandiló a 

tantos escritores foráneos de antes de 

la guerra –Jean Genet, Francis Carco, 

Henry de Montherlant, Josep Kessel, 

Pierre Mac Orlan– habían desapareci-

do, por los bombardeos, La Criolla y 

Casa Sacristán de la calle del Cid, pero 

sobrevivían establecimientos con nom-

bres españolizados: el Thrink Hall pa-

saba a llamarse Covadonga, el London 

Bar disimulaba su rótulo y el cabaret 

Hollywood cambió a sala de Fiestas Ca-

sablanca.  

Los burdeles y las casas de «gomas 
y lavajes», que evocaba Serrat en «Temps 

era temps», no disimulaban su activi-

dad: «Los había para todos los gustos 

y bolsillos, tantos, que en la zona de Ta-

pias, San Olegario, San Ramón, Bar-

berà, San Pablo, Robador, San José Oriol, 

San Rafael y Cadena había más de vein-

ticinco establecimientos de este tipo; 

eso sin contar las habitaciones parti-

culares clandestinas o las pensiones o 

casas de dormir que funcionaban ile-

galmente», añade Villar. 

El autor de «Historia y leyenda del 

Barrio Chino» amplía el foco a toda Bar-

celona. Las Ramblas, denunciaba la Liga 

Contra la Inmoralidad en 1943, «son un 

escenario a todas horas del día de atre-

vidas exhibiciones e invitaciones a ac-

tos inmorales por mujeres que deam-

bulan sin estorbo de nadie y con gran 

pena de los ciudadanos decentes». 

El aislamiento internacional y la au-
tarquía no influían en una Barcelona 

que recuperaba el cosmopolitismo noc-

turno. En el Principal Palacio actuaba 

Josephine Baker y la alemana Trudi 

Bora. En el Folies, el director de orques-

ta Demon ponía música a la sensual Mi-

chèle Richart. Los hermanos Bofarull 

hacían del restaurante Los Caracoles 

un icono internacional para el turismo. 

En El Charco de la Pava, de la misma 

calle Escudellers, Dalí bailaba al ritmo 

rumbero de la guitarra de un joven Pes-

caílla. La Bella Dorita resucitaba El  Mo-

lino del Paralelo y Franz Joham, Herta 

Frankel y Arthur Kaps sofisticaban con 

sus «Luces de Viena» los escenarios del 

Español y el Cómico. En el Olimpia se 

escuchaba jazz con la vocalista Rina 

Celli. Raquel Meller renacía de la mano 

de Los Vieneses: el 11 de mayo de 1946 

cantó en catalán «El noi de la mare». 

Carmen de Lirio y Maty Mont eran las 

vampiresas del momento. Maty, nom-

bre artístico de Matilde Moncusí, es 

multada en 1951 con mil pesetas por un 

«top less» mientras interpretaba «La 

marchina del silbido». 

En la zona alta la oferta nocturna es 

coto privado de los ricos de siempre y 

los recién llegados del estraperlo. En el 

Marfil de rambla Cataluña, 140, el cóc-

tel constituye un pretexto para la cita 

del burgués y la entretenida. En el Tré-

bol de vía Layetana, 94 se escuchan las 

maracas de Machín. Bernard Hilda no 

da abasto entre La Parrilla del Ritz, La 

Rosaleda y Copacabana. En el Rigat 
triunfa Bonet de San Pedro y el exóti-

co Rio recibe a Mistinguett. Las citas 

clandestinas de los barrios altos culmi-

nan en la Casita Blanca y el discreto San 

Gervasio (la torre de San Mario). La Dia-

gonal acogía a la gente bien en Bagate-

la, Parellada, Estoril, Finisterre, Wind-

sor Palace, Sándor, Patín Club, Lamo-

ga, Cactos, El Cortijo, Monterrey o 

Copacabana, inaugurada en 1947 con 

Eva Perón de ilustre invitada…  

La Barcelona más cosmopolita ha-

bía resucitado pese a todo, observará 

el noctámbulo Sebastià Gasch: «Roma, 

Viena y Berlín volvieron a soltar sobre 

nuestra ciudad algo muy dulce: catara-

tas de plumas, suave sabor de melodías 

y sugestivas sonrisas de mujer. Fue la 

época del estraperlo y las noches bar-

celonesas renacieron de sus cenizas».

En «Cuando la riqueza se codeaba con el hambre» Paco Villar 
revive los ocios nocturnos de la Barcelona de 1939 a 1952 

Noches de la posguerra barcelonesa

ALEXANDRE MERLETTI QUAGLIA, 
Bernard Hilda y Jenny Morgan en Copacabana (1947)

JOSEP POSTIUS 
Calle de En Robador (1953)

Mueblés y burdeles  
El moralismo oficial 
convive en hipócrita 
coyunda con un activísimo 
mercadeo sexual 

PEP GORGORI BARCELONA  

El Auditorio de Barcelona ha apro-

vechado el parón del Covid para crear 

su propia nueva normalidad, en la 

que los conciertos presenciales aca-

barán compartiendo protagonismo 

con una renovada presencia digital. 

Si hace unos meses anunciaba el im-

pulso a su propia plataforma de re-

transmisión de conciertos, esta se-

mana estrena su propia discográfi-

ca. Y lo hace, además, con una 

declaración de intenciones: la pri-

mera grabación que difunden es de 
la Banda de Barcelona, e incluye va-

rias obras rescatadas del olvido.  

Esta música se pudo escuchar en 

directo el domingo por la mañana 

en la sala principal del Auditorio, el 

concierto se podrá ver completo en 

la plataforma de pago Auditorio Di-

gital y la grabación de estudio de las 

obras recuperadas quedará a dispo-

sición de todo el mundo en el apar-

tado de discografía de la misma pla-

taforma, de acceso gratuito. 

«Tenía todo el sentido empezar la 

discográfica con la Banda y con es-

tas obras en concreto», explica el di-

rector general del Auditorio, Robert 

Brufau, ya que de este modo se rei-

vindica el patrimonio musical de la 

ciudad y a la propia formación, más 

que centenaria y referente indiscu-

tible en el mundo de las bandas. 

«Cuando anunciamos que haríamos 

una discográfica y retransmitiría-

mos conciertos, me llegaron mensa-

jes de todo el mundo interesándose 

por la experiencia», comenta el di-

rector musical, José Rafael Pascual-

Vilaplana.  

Formato digital  
Las grabaciones que publique la dis-

cográfica del Auditorio tendrán úni-

camente formato digital, por lo que 

su distribución se hará a través de 

plataformas como Spotify, Apple Mu-

sic o Youtube. De este modo se pre-
tende contribuir a la difusión de una 

música que, de otra manera, estaría 

infrarrepresentada en el panorama 

mundial. 

Para el primer lanzamiento se han 

escogido obras escritas específica-

mente para banda de dos autores de 

Barcelona. De Carles Suriñach (1915-

1997) se incluyen, entre otras, «Rit-

mo jondo» y «Sinfonietta flamenca». 

Suriñach emigró a Estados Unidos 

en los años 50, donde trabajó como 

compositor para ballet, llegando a 

colaborar con la coreógrafa Marta 

Graham. 

De Miguel Asins Arbó (1916-1996), 

pionero en España de la escritura de 

bandas sonoras para cine y televi-

sión, se pueden escuchar «Viejos ai-

res de la vieja España» y «Vuit 

cançons populars catalanes».

El Auditorio estrena 
su propio sello 
discográfico con 
música para banda

Música 

abc.es/cultura
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La Guerra Civil en Barcelona, vista 
por el cónsul de Estados Unidos
Mahlon F. Perkins dejó por escrito varias crónicas sobre lo sucedido esos días 

Hay testimonios qque explican la 
Guerra Civil de otra manera. Son 
los extranjeros que vivieron todo 
aquello e informaron de todo 
aquello para sus jefes, aunque 
este fuera el presidente de Esta-
dos Unidos. Este diario tuvo ac-
ceso a los documentos que expli-
can de otra manera esos hechos 
y la situación que se vivía espe-
cialmente en Barcelona de la 
mano del cónsul estadounidense 
en la capital catalana. 
Se llamaba Mahlon Fay Per-

kins y nació en North Adams, 
Massachussetts en 1882. Antes de 
aterrizar en Barcelona, trabajó 
como diplomático en varias ciu-
dades asiáticas. De su paso por la 
Barcelona de la Guerra Civil hay 
testimonio gracias a una serie de 
documentos, hoy desclasifi cados, 
que forman una suerte de diario 
sobre aquellos días en la capital 
catalana.  

Víctor Fernández- Barcelona Uno de los primeros mensajes 
no es directamente de Perkins 
sino del entonces embajador en 
París quien había logrado el 22 de 
julio de 1936 comunicarse con su 
compañero en Barcelona: «Cón-
sul Franklin informa que las tro-
pas en el cuartel se rebelaron 
contra el Gobierno el domingo o 
el lunes. La revuelta fue reprimi-
da con considerables bajas. En la 
ciudad, un gran número de socia-
listas y comunistas armados per-
siguen a los fascistas por toda la 
ciudad y en el proceso registran 
los edifi cios y las casas. Numero-
sos disparos en las calles que ha-
cen que sea peligroso salir. El 
cónsul Franklin informa que la 
sucursal de General Motors 
Company en Barcelona le ha pe-
dido que encargue a un pequeño 
carguero estadounidense que 
está en Tarragona que venga a 
Barcelona y se los lleve. El Cónsul 
declinó hacer esto porque no lo 
consideró una medida útil, ade-

más siente que no tiene autoridad 
para hacerlo; y además, hay va-
rios cientos de estadounidenses 
en la ciudad». El cónsul, según la 
carta, «ha aconsejado a todos los 
estadounidenses en Barcelona 
que permanezcan en casa. Hasta 
ahora, ningún estadounidense en 
Barcelona ha resultado herido». 

y contacto con los grupos en el 
poder. Por supuesto, el peligro 
puede prevenirse o retrasarse. Si 
el desorden y la falta de autoridad 
se hicieran más evidentes, sería 
demasiado tarde para brindar 
seguridad y proteger la vida de 
todos los estadounidenses». Pese 
a los inconvenientes, el diplomá-
tico tenía claro cuál era su sitio: 
«Me quedo, por supuesto, mien-
tras pueda ser útil». 
A medida que el confl icto fue 

siguiendo su sangrienta senda, el 
rigor del cónsul en sus mensajes 
se fue consolidando. Muchos de 
ellos son una buena crónica de la 
contienda. Es lo que pasa tras los 
llamados Sucesos de Mayo: «Las 
autoridades del gobierno local 
parecen tener el control de la ma-
yor parte de la ciudad, pero se 
informa que el gobierno central 
de Valencia está asumiendo el 
control del orden público en Ca-
taluña. Hasta ahora no se ha es-
timado el número total de vícti-
mas, pero probablemente unos 
200 muertos y muchos más heri-
dos hasta la fecha. El nuevo go-
bierno del presidente Companys 
se formó ayer y consta de cuatro 
miembros que representan a 
anarquistas, socialistas, campe-
sinos y republicanos de izquier-
da. Nuevo miembro socialista 
asesinado poco después del nom-
bramiento y reemplazado».

Una imagen de los bombardeos en la capital catalana durante la Guerra Civil

LA RAZÓN

Tras el estallido de la guerra, 
Franklin pudo comunicarse por 
primera vez con Estados Unidos 
mediante telegrama el 25 de julio. 
Pedía barcos para poder repa-
triar a ciudadanos de su país en 
Barcelona: «Envíe el USS Quincy, 
que según tengo entendido, está 
en Gibraltar a Barcelona,   ya que 
todas las comunicaciones están 
amenazadas». Un día más tarde, 
el diligente cónsul daba instruc-
ciones para que fueran transmi-
tidas al capitán del barco.  
El 23 de agosto, Franklin fi nal-

mente logró transmitir cuál era 
la situación en Barcelona tras el 
primer mes de contienda: «Real-
mente no creo que este sea un 
lugar seguro para los estadouni-
denses. La amenaza a la seguri-
dad de sus vidas no está activa 
ahora, pero puede que lo sea en 
cualquier momento. Todo indica 
que la situación local se volverá 
más peligrosa. Esta creencia se 
basa en una estrecha observación 

El diplomático informaba 
en sus mensajes 
directamente al secretario 
de Estado del presidente 
Franklin D. Rooselvelt

Uno de sus primeros 
objetivos fue tratar de 
sacar a la colonia 
estadounidense de 
Barcelona

El embajador de Estados 
Unidos también estaba en 
contacto con el cónsul. De 
esta manera pudo hablar 
sobre Companys a Washing-
ton tras los Sucesos de Mayo 
de 1937: «La fuerza de los 
sindicalistas extremos y los 
anarquistas en Barcelona ha 
hecho más precaria la 
posición del Gobierno de 
Companys durante meses. 
Una cosa me convence de 
que debe haber un cambio 
radical en ese trimestre. 
Conozco a Companys, sé 
que es un político tímido y 
elegante, sin mucho valor 
de ningún tipo; y cuando de 
repente toma el toro por los 
cuernos y sale abiertamente 
a reclamar la unifi cación de 
todas las fuerzas bajo la 
autoridad del Gobierno, sé 
que debe haber habido un 
cambio en la opinión 
pública. No es un hombre 
que se aventuraría mucho».

El embajador y 
Lluís Companys

LA CLAVE
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Bateig de dos nens abor~gens per part del prior Bernard Martlnez, a finals del segle XlX. / ARXIU DE r/OVA r/L/RSIA

LA MORENETA,
’MISSIONERA’ A AUSTRALIA
L’abadia de Montserrat, amb l’episodi poc conegut i intens

de la creaci6 de Nova Ntirsia el 1847, va servir de lleva
per a l’evangelitzaci6 benedictina al continent

Cristian Segura

U na de les primeres em-
premtes del colonialisme
europeu al riu Drysdale

va set una icona de la Mare de
D6u de Montserrat. Era el 12 de
juliol de11908, quan una comitiva
de quatre monjos benedictins en-
capqalada pel pare Emili Planas,
acompanyats per abodgens i pes-
cadors de perles filipins, van plan-
tar una tenda a la sabana que vore-
ja la desembocadura d’aquest riu
australia. Nom6s dues expedici-
ons brithniques havien accedit
abans a la zona. La tenda servia
de capella, arab un altar on la ico-
na de la Moreneta havia de prote-
gir els religiosos. La missi6 de
Drysdale, avui missi6 de Kalum-
buru, continua sent el nucli po-
blat m~s al nord d’Austr~lia Occi-
dental, a 550 quil6metres del mu-
nicipi m6s proper, connectat arab
l’exterior per una avioneta que
aterra en una pista oberta el 1932
pels mateixos clergues espanyols.

Kalumburu va set el capitol fi-
nal d’una de les aventures evange-
litzadores m6s ~piques i descone-
gudes de l’orde benedicti. L’aba-
dia de Montserrat va servir de lle-
va missionera per a un petit regne
cat61ic a Australia, que va arribar
a ser responsable de la cristianit-
zaci6 d’un territori rues gran que
Andalusia, per "convertir a la fe
de Jesucrist uns homes antropb-
fags i fers, en l’filtim grau de sal-
vatgisme i de barbhrie", segons pu-
blicava La Revista Montserratina
el 1908. L’flnic municipi australih
fundat per espanyols, el poble aba-
cial de Nova Nfirsia, el van aixecar
el 1847 arab les seves pr6pies
mans dos monjos, despr6s bisbes:
el pare gallec Rosendo Salvado i el
catalh Josep Benet Serra.

El nom de Nova Nflrsia havia
passat desapercebut per a l’opini6
pfiblica australiana fins el 2017,
quan una comissi6 governamen-
tal va revelar que, entre les dbca-
des dels cinquanta i setanta del
segle passat, ales escoles de l’aba-
dia s’hi havien com~s gaireb6 tres
vegades m6s delictes de peder~s-
tia que la mitjana identificada a
d’altres centres educatius religio-
sos del pals.

Regina Ganter, experta en la
histbria de les relacions entre
europeus i aborigens, sintetitza
al seu darter llibre, The contest
for aboriginal souls (Australian
National University Press, ANU,
2018), l’entrada d’Oceania 
l’agenda del cristianisme arran
de les revolucions liberals que
van sacsejar l’Europa del XIX:
"En el periode entre les guerres
napolebniques, el Risorgimento
i les revolucions de11848 [sobre-
tot a Alemanya], monestirs in-
fluents i prbspers van set secula-
ritzats.
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REPORTATGE

Els seus tresors van ser saquejats,
se’n van cremar els edificis i els
maons van ser reutilitzats corn a
material de construcci6. "La pu-
nyent burgesia i una aristocr~tcia
minvant feien que l’EsgMsia neces-
sites reinventar-se per set atractiva
per a les noves classes socials". Les
missions, cat61iques o protestants,
van agafar embranzida en aquest
context, i d’aqui van sortir Salvado
i Serra, "dos dels personatges rues
pintorescos que la Santa Seu va en-
viar a AustrMia", segons la descrip-
ci6 de Ganter.

"La pres~ncia dels benedictins
espanyols a AustrMia va set una de
les conseqiiEncies de l’exclaustra-
ci6 decretada el 1835 pel ministre
d’Hisenda liberal Juan Alvarez
Mendiz~ibal", escriu Josep Massot,
monjo montserrati i historiador, a
Escriptors i erudits contemporanis,
sErie de perfils de les Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. "Mendi-
z~bal, home de confianqa de la rei-
na regent Maria Cristina de Borb6,
va obligar els religiosos a abando-

formes de subsistEncia".

Basti6 antiprotestant
Salvado i Serra van hayer de mar-
xar del monestir de San Martin Pi-
nario, a Galicia, i van partir cap a
Ithlia, on el papa Gregori XVI els va
beneir per anar a Austrhlia Occiden-
tal sota les ordres del bisbe de la
dibcesi de Perth, John Brady. Els be-
nedictins espanyols van ser una
excepci6 a Austr&lia, on fins a la Pri-
mera Guerra Mundial van dominar
els missioners alemanys, i despr~s
els francesos, brit~nics i irlandesos.

A 400 quilbmetres de Nova NOr-
sia, a la vila de Southern Cross (700
habitants), hi ha una esgMsia dedi-
cada a la Mare de Ddu de Montser-
rat. No 6s l’flnica veneraci6 a la Mo-
reneta que es mant~ a AustrMia Oc-
cidental, explica en unes respostes
escrites Peter Hocking, arxiver de
Nova NOrsia. El territori sota con-
trol de l’abadia de Nova Nflrsia era

La tasca dels
benedictins fou ingent,
espiritualment i fisic~
el pare Mart(nez bateia
un veil abori~en el
~867. A sota, I’esgl~sia
de I’abadia, envoltada

Hi va hayer qui
va intentar que
els aborigens
mantinguessin
la llengua
indigena i
les prhctiques
arab la natura

ingent, escriu Ganter, "massa vast i
infrapoblat per auna colonitzaci6
cat61ica, encara rues si era benedic-
tina". "Per6 va servir", afegeix Gan-
ter, "com un bloqueig efectiu da-
vant l’expansi6 protestant".

Nova Nfirsia --nora en honor de
Nfirsia, a Italia, on va n6ixer sant
Bene~ 6s avui un municipi arab
prop de cent habitants, dels quals
non s6n monjos. L’flltim pare espan-
yol que hi va residir, el burgalEs Pau-
lino GutiErrez, hi va raorir el 2010
arab cent anys. Des dels dos pri-
mers Salvado i Serr~ fins a Guti-
6rrez van passar per Nova Nflrsia
prop de 225 espanyols, una vuitante-
na d’aquests, catalans. MEs d’un
centenar estan enterrats a l’abadia.
El monestir va deixar de format

part de la provincia benedictina es-
panyola el 1959. Els seus col.legis
van cessar l’activitat a principis de
la dEcada dels noranta. Des de lla-
rots, Nova Nflrsia ha destacat corn
a desti turistic i de retir espiritual.

Vint-i-set edificis centenaris es-
tan catalogats coma patrimoni na-
cional; no nomEs les esgMsies, el
monestir, el convent o els antics
col.legis per a nens d’origen euro-

peu i per a aborigens, tamb~ els
antics establiments coraercials i els
habitatges dels seus pobladors. No-
va Nflrsia va ser un centre produc-
tor agricola --encara avui s’hi ela-
bora, per exemple, oli d’oliveres
portades d’Europa per Salvado i
Serra-- i ramader: el monestir va
arribar a criar "milers d’ovelles" i
cavalls per a l’ex~rcit brit~nic.

El seu mite fundacional es Ro-
sendo Salvado (Tuy, Pontevedra,
1814 - Roma, Italia, 1900). Ha estat
reconegut com un dels prohoms
mEs importants de la histEria d’Aus-
trNia Occidental, i a Galicia t~ car-
rers arab el seu nora; Correos li va
dedicar un segell el 2013 i fins i tot
ha estat objecte d’un documental,
el que el 2019 va protagonitzar Far-

tista Rosendo Mercado. La pro-
ducci6, titulada De Rosendo a Ro-
sendo, se centrava en la vocaci6 mu-
sical de Salvado.

Rates cangur per sopar
A les membries que l’abat va dei-
xar escrites, hi ha un passatge fas-
cinant del sen vessant melbman i
tamb6 aventurer. E1 1847, Nova

Nflrsia agonitzava en la mis~:ria.
De let, Nova N~rsia no existia: Sal-
vado i Serra s’havien refugiat en
una cabana despr6s que el primer
assentament, del 1846, los arrasat
per individus no identificats, per-
qua: havien establert la missi6 en
un espai destinat a la pastura d’ove-
lles. En aquelles circumsthncies,
Salvado va hayer de rec6rrer a pen
130 quil6raetres fins a la ciutat de
Perth, per participar en un recital
de piano i convEncer algunes fa-
milies perqu~ hi aportessin diners.
El mateix abat ho explicava aixi a
les seves mem6ries: "Pel cami ens
alimentS.veto arab els cues i altres
rEptils que podiem agafar, i haig
de confessar que el bon salvatge
qua m’acompanyava me’n donava
sempre la millor part. Els p6ssums
i les rates cangur els reservhvem,
normalment, per al sopar".

El recital va set un ~xit, recorda-
va Salvado, malgrat la fila arab qu6
es va presentar davant l’auditori,
amb els h~.bits fets un nyap i les
sabates sense sola. E1 sacrifici fun-
dacional de Nova Nfirsia va set in-
gent il.lustrava l’abat fundador a
les mem6ries , pasturant ells ma-
teixos, sembrant els camps des-
cal~os, el pare Serra guiant els
bous i Salvado empenyent l’arada.

A1 volum 42 de la s~rie Aborigi-
nal History, publicat el 2018 per
I’ANU, la historiadora Elicia Taylor
explica que un let diferencial de No-
va Nflrsia: Salvado no escatimava
la feina dura als monjos i als occi-
dentals que l’acompanyaven. "Sal-
vado va voler que els aborigens
mantinguessin l’fls de la llengua in-
digena i les seres prhctiques tradi-
cionals a la natura, a diferEncia d’al-
tres institucions que els volien occi-
dentalitzar de totes passades. Nova
Nfirsia distribu~a, a m6s amEs, la
feina entre monjos i altres treballa-
dors blancs, cosa que motivava la
cooperaci6 arab els aborigens’.

EIs bisbes catalans de Perth
Nova Nfirsia va cr6ixer amb un im-
portant suport de Roma, i aixb va
obrir un conflicte amb Brady. El his-
be de Perth no nom~s volia contro-
lar les arques de l’abadia, sin6 tam-

be tancar-la perqu~ considera-
va que la cristianitzaci6 dels
aborigens era una tasca inefi-
cat: calia centrar-se a satisfer
la fe dels colons europeus. El
cisma va arribar aun punt tal
que Brady va enviar gent ar-
mada a desallotjar-los de No-
va Nfirsia i va forqar que un
sinode de bisbes australians
els excomuniqu~s. La inter-
venci6 de les mds ares ins-
t~ncies de la Santa Sen va in-
tercedir a favor de Salvado i
Serra. E11850 El catal~ va aca-
bar rellevant Brady al bisbat
de Perth, en un conflicte que
va ocasionar una divisi6 del ca-
tolicisme d’AustrMia Occiden-
tal entre prelats anglosaxons i
els que provenien del conti-
nent europeu.

Serra (Matar6, 1810 - Gua-
dalajara, 1886) va abandonar
AustrMia el 1859 amb la cua

entre les cames. Va ser desprds d’en-
frontar-se al sen amic Salvado. El
mataroni va acabar sent contrari a
l’acci6 salvadora dels aborigens: el
catolicisme nomEs podia cr6ixer a
Australia fent front a l’hegemonia
protestant entre els colons blancs,
no pas captant ~.nimes nadiues,
pr~.ctica que aportava, a m6s a rues,
uns resultats minsos. Serra va fun-
dara prop de Perth el monestir de
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Nova Subiaco iva reclamar als bene-
dictins de Nova Nflrsia que s’hi tras-
lladessin, sense ~xit. Nova Subiaco
va cessar la seva activitat en menys
d’una d6cada, el 1864, per6 hi va
deixar empremta: al lloc on va ser
fundat, ara hi ha la ciutat de Subia-
co. L’escut del municipi inclou la
figura d’un benedicti i una branca
d’olivera, corn les que hi van plan-
tar els fidels de Serra.

El successor de Serra va set un
altre sacerdot catala, Marti Griver.
"Era un home d’un ascetisme me-
ravell6s", escrin Ganter: quan va
motif, van descobrir que tenia arra-
pada a l’esquena, amb cinc claus,
una creu de fusta de 30 centime-
tres. Com a bisbe de Perth, Griver
va mantenir l’estira-i-arronsa amb
Salvado per les mateixes raons que
Serra i Brady. Salvado va moure cel
i terra a Roma fins a aconseguir, el
1867, que Nova Nflrsia los apartada
de la dibcesi de Perth i declarada
Abadia Nullins i prefectura apost6-
lica dependent de la provincia bene-
dictina espanyola.

Edificis d’Enric Sagnier
Massot creu que la influ~ncia de les
missions ds secundhria a Montser-
rat. Tot i alx6, concedeix que hi ha
un llegat important, sobretot arran
que Salvado aconseguis la complici-
tat de la reina Isabel II perqu~ els
benedictins poguessin obrir un no-
viciat per ales colbnies de les Filipi-
nes i tamb6 per a Australia. El novi-
ciat va set una realitat a partir del
1884. Les primeres seus del novi-
ciat van ser els monestirs del Mira-
cle i de Montserrat, tot i que des-
pr6s van despla(~ar-se a d’altres cen-
tres benedictins d’Espanya.

E1 principal vincle entre Mont-
serrat i Nova N0rsia va arribar amb
Fulgenci Torres, el successor de Sal-
vado corn a abat i bisbe de Nova
Nfirsia. Eivissenc format a Montser-
rat, 6s qui va expandir l’arquitectu-
ra de l’abadia i qui va iniciar el gir
definitiu, per deixar de ser una mis-
si6 aborigen i potenciar la vida mo-
nacal i l’oferta educativa entre la
poblaci6 rural blanca.

De l’6poca de Torres s6n les am-
pliacions de les esgl6sies, del mones-
tir i la construcci6, entre d’altres,
dels col.legis de Santa Gertrudis i
els de Sant Ildefons, aquest flltim
dissenyat per l’arquitecte Enric Sag-
nier, tots dos amb dares reminiso
c~ncies del neogbtic i del neoroma-
nic que reeixia a Catalunya. Uense-

nyament dels hens, la majoria d’ori-
gen britanic, va ser assumit pels ger-
mans maristes, i el de les nenes, per
l’orde australia de les Germanes de
Sant Josep. Nova Nflrsia tamb6 te-
nia escoles i orfenats per a menors
aborigens sense pares, morts a cau-
sa de les malalties que va introduir
a Australia la invasi6 colonial euro-
pea de finals de la segona meitat del
segle XIX.

Aventura al nord
Despr6s de la mort de Tortes va
ser nomenat abat un altre home
de Montserrat, el navarr~s Ansel-
mo Catalan. A partir de Tortes, la
tasca evangelitzadora entre les co-
mmlitats nadiues es va centrar en
la missi6 del riu Drysdale. Conti-
nua sent avui un dels indrets m6s

ferEstecs i despoblats d’Australia.
Els monjos destinats alia podien
estar un any sense noticies de
l’abadia, per6 la seva croada cris-
tianitzadora era seguida arab in-
ter~s pels diaris durant d~cades,
encuriosits pel desconeixement
que existia sobre les comunitats
indigenes locals.

Un atac patit per la missi6 el
1914 va generar mesos d’informa-
cions exagerades, sovint en conso-
nancia ambles notes que escrivia el
pare Roberto Bas per a La Revista
Montserratina. Entre les cartes que
publicava la revista des d’Australia,
les de Bas eren les m6s freqfients i
les rues marcadament racistes, corn
aquest comentari sobre els abori-
gens de la missi6 de Drysdale: "Es-
tan tan desnaturalitzats que no no-
mds matenels seus propis fills; fins

Nenes aborigens
amb cangurs

a I’orfenat de Sant
Josep. Monsenyor
Rosendo Salvado,
en roba de feina. /

Els benedictins
impulsaren els
matrimonis
mixtos, la qual
cosa va topar
amb les
autoritats
australianes

i tot quan neixen amb alguna defor-
mitat fisica, arriben a menjar-se’ls
sense la menor repugnancia, al
contrari, corn un espl~ndid i ale-
gre festi".

La missi6 de Dtysdale va ser tras-
lladada el 1932 a la seva ubicaci6
actual --per tenir m6s recursos hi-
drics i redenominada amb el nom
de Kalumburu. Durant la Segona
Guerra Mundial va ser utilitzada
corn a base a~ria, i els japonesos la
van bombardejar el 1943, quan van
matar el pare Tomfis Gili cinc abori-
gens.

La missi6 de Drysdale/Kalum-
buru era un m6n a part: el desti per
als rues aventurers o per als que
volien passar desapercebuts. O per-
sonatges corn el valencia i sacerdot
trapenc Nicolas Emo, que va arri-
bar a Australia al segle XIX amb l’or-
de franc~s i hi va fundar una pecu-
liar comuna d’aborigens i pesca-
dors de perles filipins. Durant els
primers anys de la missi6 de Drys-
dale Emo va actuar de pont entre
les tribus locals i els benedictins,
fins que va set expulsat pels mon-
jos. La ra6, suggereix Ganter, va ser
que es va descobrir que els nens
mestissos que l’acompanyaven
eren fills seus, i que a l’anterior
missi6 trapista va ser apartat per
poligamia i relacions homosexuals.

Ganter apunta que Emo promo-
via "els matrimonis mixtos entre ra-
ces, una estrat~gia inspirada per la
conquesta espanyola d’Am~rica".
Els matrimonis mixtos van ser un
constant motiu de fricci6 entre els
benedictins i les autoritats austra-
lianes. El confiicte per l’aplicaci6 de
les lleis de protecci6 dels aborigens,
que durant d~cades van ser un siste-
ma de segregaci6 racial de facto, re-
corda Elicia Taylor, va set particu-
larment tens entre l’abat Catalan
(1916 a 1950) i Auber O. Neville, cap
de l’Oficina de Protecci6 dels Abori-
gens per a Australia Occidental:
"Els benedictins havien de complir
ambles directius de Neville, i alx6
afectava seriosament la seva capaci-
tat de protegir els aborigens de les
restriccions que l’Estat imposava
en les seres rides".

"Despotisme benevolent"

La missi6 de Kalumburu va servir
tamb6 de traster on amagar se-
crets. Eugenio (Eugene) Pdrez 
ser un destacat sacerdot de les dar-
reties de la influ~ncia espanyola a
Nova Nflrsia, que va realitzar sobre-
tot una important tasca de
documentaci6 de la hist6ria de No-
va NOrsia fins a la seva mort, el
1990.

La Comissi6 Reial impulsada
pel govern australia el 2017 sobre
abusos en col.legis religiosos confir-
maya que P6rez havia com~s tres
greus delictes sexuals contra el ma-
teix alumne mentre el feia posar en
classes particulars d’arts plasti-
ques. L’abat Gregorio G6mez el va
desterrar el 1951 a Kalumburu pels
casos de pederastia que havia pro-
tagonitzat. A la seva nova desti-
naci6, segons la Comissi6 Reial, va
ser expulsat de la vida monastica
desprds d’abusar sexualment de
menors aborigens. P6rez era un
destre escultor; a Kalumburu es
conserven dos canelobres creats
per ell, elaborats amb fusta impor-
tada d’Espanya i exposats al sagra-
ri de l’esgl6sia de la missi6. El 1977,
la comunitat local aborigen assu-
mia la gesti6 de la missi6 de Kalum-
buru "despr6s de 70 anys de despo-
tisme benevolent", concloia un dia-
ri de l’~poca.
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l’arxiu conegut com a Project Ni-
ños, ambmésde2.000 informesde
la CIA amb testimonis dels espa-
nyols quevan tornarde laUnióSo-
viètica, aquesta sèrie documental
produïda per Lavinia Audiovisual
investigaaquestahistòriadescone-
guda que va convertir Espanya en
l’epicentre de la Guerra Freda a fi-
nals dels cinquanta en què es des-
cobreix una operació clandestina
que va convertir els “nens de la
guerra” espanyols en els protago-
nistes d’unaxarxad’espionatgeen-
treelsEstatsUnitsi laUnióSovièti-
caambMadridcomaseuprincipal.
Durant la Guerra Civil més de

30.000 nens van ser enviats fora
d’Espanya. D’ells, uns 3.000 me-
nors van ser traslladats a la Unió
Soviètica amb la idea que aviat po-
drien tornar a casa. Però no va ser
fins gairebé dues dècades després

quanho vanpoder fer. “Quan s’au-
toritza els ‘nens de la guerra’ a en-
trar a Espanya comença aquesta
història de l’espionatge i contra-
espionatge de la CIA i la KGB”, va
relatar durant la presentació de la
sèrie el director executiu, Jordi
Ferrerons. “Aquests nens, que van
viure la Guerra Civil, la Segona
Guerra Mundial i van ser a l’epi-
centre de la Guerra Freda, ho re-
laten amb una honestedat tre-
menda”, va afegir per destacar “el
rerefons profundament humà que
hi ha darrere d’aquesta història
d’espies”.
Ferrerons va revelar que el pri-

merfilquevanestirarvaserel2016
ambelcoronelretiratdelKGBOleg
Netxiporenko, responsable del
control d’estrangers a l’URSS, el
testimonidelqualoferiaunenfoca-
ment nou i desconegut sobre “els

nensde laguerra”.Quanvanpoder
accedir a l’arxiu ja desclassificat
conegut com a Project Niños, van
confirmar les seves declaracions.
“El mésmeravellós és que aquesta
aventura, que comença amb el co-
ronelNetxiporenko, l’hemcomen-
çada sense saber com acabaria. Sa-
bíemambquatrepinzelladesquehi
haviahagutunagranoperaciódela
CIAaMadrid,peròel final ens sor-
prèn fins i tot a nosaltres. No és la
històriad’unaaventura, sinóqueés
una aventura per si mateixa”, va
afirmarOriol Bosch, director i rea-
litzadordelprojecte.
Quan van tornar a Espanya, els

“nens de la guerra” van ser citats
per la CIA. Sota una aparent
campanya de retrobament fami-
liar, l’agència d’intel·ligència dels
EstatsUnits va pressionar el règim
de Franco per dur a terme inter-
rogatorisexhaustiusals retornatsa
fi de buscar informació clau sobre
els sistemes d’armament soviètics.
Franco ho va permetre a canvi de
compartir els informes amb les au-
toritatsespanyoles.
“EnsvanportaraMadrid,ambla

família completa, i teníem interro-
gatori al matí i a la tarda. Les pre-

guntes eren: ‘On havies estat?’, ‘On
haviestreballat?’i ‘Quèéselques’hi
feia?’”, afirma Cecilio Aguirre, un
dels prop de dotze nens de Rússia
que expliquen a la sèrie la seva ex-
periència, des de com van viure la
sortida d’Espanya, els anys a l’exili,
icomalatornadamoltsd’ellsesvan
sentir marginats per la societat es-
panyola de l’època i, farts de ser in-
terrogats, vandecidir tornar al país
queelsvaacollir sentnens.
La història de Project Niños es

completa amb l’altra cara: la del
contraespionatge. El mateix coro-
nel Netxiporenko relata a la sèrie
les operacions secretes delKGBen
les quals es van anticipar als plans
de la CIA i hi van infiltrar agents
camuflats. “Entre els espanyols
també hi havia els nostres agents,
els que cooperaven amb el KGB”,
revela.c

FRANCESC PUIG Barcelona

Mésde1.800espanyols
que van emigrar a la
Unió Soviètica du-
rant la Guerra Civil,

els coneguts com “els nens de la
guerra”,vansercitatsentreel1957i
el 1960aMadrid,desprésdetornar
a Espanya, per ser interrogats per
la CIA. De manera involuntària,
aquestes víctimes de la guerra es
van convertir en unamina d’or per
fer-los confessar informació de
comera laUnióSoviètica enaquell
temps,quanelpaíslideratperNiki-
taKhrusxovesmanteniatotalment
hermètic a l’exterior. És el punt de
partida de Project Niños, una sèrie
documental de tres episodis que el
canal Dmax estrena dilluns a les
22.30h.
Després de la desclassificació de

Una sèrie documental deDmax revela comCIA i KGB
van convertir Espanya en l’epicentre de la guerra freda

Lahistòriadesconeguda
dels “nensde laguerra”

DMAX

El canal en obert Dmax estrena dilluns el primer dels tres episodis de Project Niños

Quan van tornar a
Espanya dues dècades
després, la CIA els va
interrogar; el KGB hi
va introduir infiltrats

CRÍTICA DE TV

Víctor-M. Amela

Després de Canción triste de Hill
Street (Hill Street Blues, de Steven
Bochco, als anys vuitanta) no hi

hahagut sèriesdepoliciesquem’hagin in-
teressat. Amb aquest ànim vaig començar
a veure abans-d’ahir a la nit el primer ca-
pítol de la sèrie Antidisturbios (Movis-
tar+), i ja no vaig poder parar de mirar:
vaig seguir fins al final, empès a cop d’en-
quadrament agosarat i porra voleiant, in-
triga i tensió fins a l’últim dels seus sis ca-
pítols (la sèrie està penjada per complet a
la plataforma deMovistar+).

El relat el protagonitza un grup de sis
agents de la unitat d’antiavalots del Cos
Nacional de Policia. El primer capítol en-
lluernaper lanarrativa trepidant, electrit-
zant, intensa. És brillant per la versem-
blança dels detalls, trets, paraules i gestos:
t’asseu a l’interior d’un furgó policial amb

rumb a una humil corrala del barri de La-
vapiés deMadrid, per executar una ordre
judicial: cal desallotjar un pis okupat per
una família pobra. El que pot acabar ma-
lament, acaba fatal: el desenllaç d’aquest
desallotjament (aquí veiem la poeta ca-
talana Juana Dolores encarnant la porta-
veu de la plataforma veïnal) determinarà
l’obertura d’una investigació policial a
càrrec del departament d’afers interns.
Segueixen sis capítols que enllacen les

vides íntimes de policies i investigadors
(l’agent Laia, construïda per una estel·lar
Vicky Luengo), alts càrrecs i jutgesses, es-
quitxades per manifestacions, càrregues
policials, una pallissa a detinguts, escenes
de consumde cocaïna per unparell de po-
licies protagonistes, i alcohol, i corrupte-
les, i nepotismes, rivalitats, sexe... Estem
veient una ficció, però res no em fa dubtar

queno siguin així les coses aquí fora:Anti-
disturbios és una sèrie realista que no
enfosqueix els aspectesmés fal·libles, bar-
roers o ombrívols d’aquests funcionaris
policials que paguem entre tots.
En certa manera sembla una pel·lícula

de guerra, ja que la vida urbana i política
no deixa de ser una estilització de la guer-
ra. Aquí veiem sis fornits antiavalots de
braços tatuats i tallades de cabells a lamo-
da futbolera, sis tipus en un arc d’edats
ampli quepossibilita tipologies i tempera-
ments diversos.
Tots els actors se la juguen en prime-

ríssims plans (a prop de l’ull de peix), i en
surtenairosos i convincents, sobretot l’ac-
torHovikKeuchkerianenel paperdel po-
licia encallit: la sevapresència conquereix
la funció des que arrenca el furgó.
Dic el mateix de l’actor Patrick Criado

com a policia jovenet que no suporta que
un manifestant li escupi a la pantalla del
casc: salta com un bergant i la fa grossa,
esclar. A Antidisturbios veig que cada po-
licia és fill del seu pare i de la seva mare, i
també que el corporativisme és una de les
cares de l’instint de supervivència. No
conec personalment cap policia real, i ara
podria dir que n’he conegut sis i que un
d’ells ha decidit deixar de ser policia per
reciclar-se en vigilant de seguretat.
També surt a Antidisturbios un vell

expolicia de manejos bruts, amb perilla i
gorra (sí, com l’espinós Villarejo). Ah, la
sèrie acaba quan quatre dels sis policies
–ja superat el seuembolic legal (i per si fos
poc)– són enviats al port de Barcelona, a
aquarterar-se en un vaixell amb un buc
decorat amb un esborronador dibuix de
l’ocellet Piolín. –@amelanovela

DelacocaïnaalPiolín: ‘Antidisturbios’

TocaLaura
Rosel per
uneditorial
crític amb
OriolMitjà
BARCELONA Redacció

El consell professional de Cata-
lunya Ràdio va emetre un crític
comunicat a última hora de di-
vendres en relació amb l’edito-
rial que aquell mateix dia havia
fet la periodista Laura Rosel al
programa que dirigeix i presen-
ta, El matí de Catalunya Ràdio, i
en el qual es qüestionava l’epi-
demiòleg Oriol Mitjà per unes
declaracions dures contra el
Govern català per la gestió de la
pandèmia.
Ambel text, el consell recorda

a la conductora del magazine
matinal que una de les missions
dels mitjans públics és “fomen-
tar l’esperitcrític” iasseguraque
li “grinyola” l’editorialquevafer
“perquè si un professional criti-
ca l’acciódeGovern,hemderes-
pectar la seva opinió”. En l’edi-
torial, Laura Rosel esmentava
Oriol Mitjà, a qui li reconeixia
l’autoritatmèdica, però li envia-
va aquest missatge: “Bastant
desconcertant és tot, per haver
d’escoltar un dels metges de re-
ferència de la pandèmia carre-
gant-se la confiança en el Go-
vern, sigui del color que sigui”. I
és que, segons va expressar
aquell dia la periodista, les últi-
mesdeclaracionsdel’especialis-
ta no ajudaven “ni l’estat d’ànim
ni laconfiançaenel sistema”.
Amb el comunicat, el consell

assegura que “la crítica sempre
toca, sigui justa ono, perquèés el
fonamentdelallibertatd’expres-
sió”. ElmateixMitjà es va referir
aaquestapolèmicaatravésde les
xarxessocials, on tambévagene-
rar una mica d’enrenou perquè
va insinuar enunprimer tuit que
el textnoproveniadelaperiodis-
ta, tot i que després ho va voler
matisar: “Tu i jo havíem discutit
sobreaquesttemaicrecquel’edi-
torial no reflecteix la tevaopinió.
Potser és que no et conec prou i
llavorsetdemanodisculpes”.c
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Los btinkeres
de Valdebebas
serAn
trasladados

EL PALS, Madrid
El Ayuntamiento de Madrid
esfft preparando un plan de
fortificaciones de la Guerra
Civil. El proyecto ha surgido
a partir del caso de los forti-
nes de Mata Espesa, en la zo-
na de Valdebebas, en los te-
rrenos donde estfi prevista la
expansi6n de Ifema. El Area
de Cultura, Turismo y Depot-
te anunci6 ayer que, tras una
evaluaci6n del estado de con-
servaci6n de las fortificacio-
nes, los dos bflnkeres serfin
trasladados 100 metros, don-
de serfin restaurados y abier-
tos al pflblico como bienes
culturales. El plan permitirfi
conocer las fortificaciones
existentes enla capital alre-
dedor de 1000-- y su estado
de conservac|6n.

En el caso de los bflnkeres
de Mata Espesa, el plan de
acruaci6n ya ha sido aproba-
do. Los fortines se esfftn res-
taurando y, cuando esas
obras acaben, Ifema se encar-
garfi del traslado de las edifi-
caciones, que se harfi con
una grfla hidrfiulica y una se-
tie de estructuras para garan-
tizar la conservaci6n. Tras es-
te proceso, se instalarfin las
bases de las ametralladoras,
previamente desmontadas y
restauradas, y se recrearfin
los 43 metros lineales de trin-
cheras que se han podido do-
cumentar.

E1 plan de trasladar los
fortines de Mata Espesa ha
tenido un recibimiento varia-
do entre asociaciones del pa-
trimonio madrilefio. Algu-
nas, como la asociaci6n Ma-
drid Ciudadania y Patrimo-
nio (MCYP), se adhiere a los
planteamientos de la Unesco
y rechaza tajantemente el
traslado de los bflnkeres ale-
gando que se perderia todo
el valor hist6rico de las pie-
zas. En cambio, el Grupo de
Estudios del Frente de Ma-
drid sefiala que el contexto
original ha perdido su senti-
do pues el lugar ha sido alte-
ratio pot completo.
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Hija del exilio español, Sonia
Largo Valcarce nació y estudió
en la Ciudad de México, pero
una beca de posgrado la llevó a
Estados Unidos donde vive toda-
vía, a sus 68 años. Desde Hous-
ton ha visto cómo el Ayunta-
miento de Madrid ha echado
abajo la placa con el busto de su
abuelo, Francisco Largo Caba-
llero, el histórico socialista que
presidió el Consejo de Minis-
tros en plena guerra contra la
República española. Quedan así
satisfechas las exigencias de la
ultraderecha de Vox en la capi-
tal. “Se me ha ido el alma al
suelo, qué barbaridad”. “Los fas-
cistas están muy agresivos y en-
valentonados, da miedo ver que
España, como en muchas par-
tes del mundo, estos neonazis
salen por todos lados como los
hongos”, lamenta por teléfono.

Sonia Largo es la única de la
familia que mantiene la llama
política de la República allen-
de las fronteras españolas y su
relación con la fundación que
lleva el nombre del abuelo en
Madrid sigue viva. Este año iba
a viajar a España, pero la co-
vid-19 se lo ha impedido. Cuan-
do atiende la llamada de este
periódico, una tía materna no-
nagenaria que vive con ella en
Estados Unidos tiene puesta la
televisión porque los Reyes
están otorgando los Premios
Princesa de Asturias. “A mí eso
no me interesa, yo estoy a otras
cosas”.

A ella le duele que el mundo
se ha convertido en “una olla
hirviendo, llena de problemas
económicos, políticos, socia-
les”. “El mundo es injusto, sí,
pero no podemos volver al pasa-
do, que es lo que quieren los
fascistas de Vox, volver al fran-
quismo, aquella noche tan lar-
ga”. No tiene palabras distintas

para el PP ni para Ciudadanos,
aunque esta última formación
se descolgó en el último mo-
mento de la iniciativa. A marti-
llazos cayó la placa que señala-
ba en Madrid el lugar donde na-
ció Largo Caballero, y justo el
día en que se cumplían 151 años
de aquella fecha. “Lo hacen pa-
ra herir, para poner una daga
en el corazón de todos los que
defienden y quieren la democra-
cia. Está fríamente calculado”,
dice.

Volver tras Franco
En su familia, primero exiliada
en Francia y luego en México,
siempre se habló de política. Y
de España. “Mi padre ni siquie-
ra se nacionalizó mexicano, la
idea de volver siempre estuvo
presente, y lo hizo, después de
muerto Franco, claro”. Y a Espa-
ña viajaba ella hace años a me-
nudo, desde Noruega, donde vi-
vió un tiempo. “Me llama la
atención que haya tantos espa-
ñoles que todavía no sepan la
verdad de lo que pasó
en la Guerra Civil ni en
la dictadura y que enci-
ma vayan por ahí dando
opiniones basadas en fal-
sedades. La gente está
muy mal informada y
cree a esos tipejos las
barbaridades que dicen.
Pensé que España era
un país más moderno y
europeo”, afirma con
tristeza.

A Sonia Largo le ha
dolido la “poca contun-
dencia” que ha emplea-
do el Gobierno central,
“socialista entre comi-
llas”, para condenar la
retirada de la placa. “Mi
abuelo fue un líder obre-
ro, sindicalista y político
honesto, presidió el
PSOE, no era cualquier

persona como yo, que no impor-
ta si el mundo no sabe que exis-
to siquiera… Pero él fue un pio-
nero de aquellos que trataron
de hacer una España mejor y
me causa tristeza la falta de leal-
tad que muestra el Gobierno
con él”, añade al teléfono. “Si
desde el principio no se aplastan
estas aberraciones toman mu-
cha fuerza. La memoria históri-
ca hay que explicársela bien al
pueblo, informarle de la verdad,
porque si no acaban retorciéndo-
la, como han hecho ahora. Qué
difícil es gobernar España”.

“Ejemplo de honestidad”
La ultraderecha amenaza aho-
ra con echar abajo también la
estatua de Largo Caballero,
“más sindicalista que político,
que cometió errores, sí, pero su
vida fue un ejemplo de hones-
tidad”. A la ultraderecha que
constantemente enarbola el
nombre de España, quizá le sir-
van de ejemplo estas palabras
de Sonia Largo: “Mi sangre es

española, no soy mexica-
na, ni noruega ni estado-
unidense, yo debí nacer
en Madrid, soy muy ma-
drileña, hasta en Méxi-
co fui al colegio Madrid.
Por dentro, de corazón,
siempre seré madrile-
ña”. De la dureza del exi-
lio y el desarraigo ha-
blan aún estas proceden-
cias vagabundas que
buscan, siglo y medio
después, el origen en la
sangre. Y que todavía se
preguntan. “¿Dónde han
llevado la placa con el
busto de mi abuelo,
quién la tiene? Guardo
la esperanza de que vol-
verá a su lugar otra vez,
porque así lo quiso el
pueblo de Madrid cuan-
do la colocaron”.

La nieta del socialista republicano
Largo Caballero pide que la placa de
su abuelo vuelva a su sitio en Madrid

El último agravio
al exilio español

Sonia Largo Valcarce, con un busto de su abuelo en su casa de Hous-
ton. Abajo, dos operarios arrancan la placa de Largo Caballero.

CARMEN MORÁN, México

“Lo hacen para
herir a todos los que
defienden y quieren
la democracia”

“Pensé que
España era un país
más moderno
y europeo”
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Claustro de Procesiones del Real Monasterio de Oia, en Pontevedra, durante una visita guiada que incluye la exposici6n de dibujos de los presos
del franquismo. Abajo, estampas, del centenar recuperado, trazadas a I~piz en el estuco de los tabiques del cenobio. / OSCAR CORRAL

SILVIA R. PONTEVEDRA, Oia
Miles de presos de Franco fueron
hacinados durante la Guerra Civil
en el ruinoso monasterio de Oia
(Pontevedra), el flnico de la Or-
den del Cister a orillas del Atlfinti-
co. En 1937, la Inspecci6n Gene-
ral de Campos de Concentraci6n
del bando sublevado improvis6
una cfircel de clasificaci6n en el
cenobio, ante el exceso de apresa-
dos en el frente. Esperando ser
derivados a una prisi6n
definitiva, o la libertad, o
la ejecuci6n, entre los
muros de mils de 800
afios trataban de sobrevi-
vir cada dia con agua ne-
gray una castafia pilon-
g~ Para apaciguar el
hambre, los presos devo-
raban algas, cangrejos y
lapas que cosechaban
en la playa cuando los
bajaban a lavarse. AI me-
nos 25 de ellos, segfin el
registro civil, murieron
alli mismo. De inanici6n
agravada por la diarrea
que les causaban las al-
gas; de disentefia, de ti-
fus exantemfitico.

Habia tales plagas de
piojos y chinches que
los presos preferian dor-
mira la intemperie, en
el claustro y los patios,
queen las celdas donde
se apretaban por cien-
tos. En 1939, cuando la
guerra enfilaba su desen-
lace en el frente del
Ebro, en el monasterio ponteve-
drEs "lleg6 a haber hasta 4.500
hombres", explica Xofin Marti-
nez, que pertenece a la segunda
generaci6n de la naviera Vasco
Gallega de Consignaciones.

En 2004, esta empresa com-
pr6 el cenobio al Banco Pastor pa-
ra restaurarlo como hotel singu-
lar, ademfis de 20 ’~illas tufisti-
cas" y spa. El proyecto qued6 vara-
do entre las rocas de los permisos
administrativos y las negociacio-
nes politicas. Mientras tanto, este
Bien de InterEs Cultural, monu-
mento nacional desde 1931, acusa-
ba aOn mils su deterioro, y la fir-
ma tuvo que acometer reparacio-
nes de urgencia. Entre los traba-
jos de consolidaci6n de unas es-
tancias "a punto del colapso", la
firma viguesa recuper6 un tesoro:
un centenar de dibujos y textos
trazados a lfipiz en el maltrecho
estuco de los tabiques por aque-

Los duefios del monasterio de Oia (Pontevedra), que alojar 
un hotel, rescatan y exhiben un centenar de grafitos que

los represaliados del franquismo plasmaron en sus paredes

Los presos que comian algas
y dibujaban cochinillos

cho de emocional", reivindica:
"Como propiedad tenemos que es-
tar a la altura de la historia, 850
afios de historia. Y contarla".

"Fue horroroso [...] Cuando vi
llegar a mi padre del campo de
concentraci6n, que era un hom-
bre fuerte y firme, parecia Gand-
hi, iestaba negro.., negro y delga-
do! En dos o cuatro meses nos
devolvieron a un hombre comple-
tamente deshecho". Los hijos de

Pere MenEndez-Arango
describen asi en Los
maestros de la Repfblica
en Manresa el paso de su
progenitor por Oia. Ha-
bia un mando al que lla-
maban Capitfin Castafia,
porque solo les daba de
comer ego. Lo recorda-
ba en este diario, en
2011, el ya fallecido
Eduardo PErez Miguez,
que fue sacristfin de Oia,
y de nifio se colaba para
|levar mendrugos a los
presos, algunos tambiEn
menores. Otra vecina es-
condia chocolate en el
escote. Los del pueblo se
jugaban su suerte por
ayudar a aquellos rojos
a los que a veces veian
comer hasta hierb~

llos presos. Las paredes interio-
res, corroidas por la salinidad de
la arena de playa, hablan de aque-
llos hombres que pasaron por el
campo de concentraci6n entre
1937 y 1939. Algunos desprendian
gran talento artistico. Otros, senci-
llamente, desesperaci6n y miedo.

En el Real Monastefio de Oia,
habitado antes de la Desamortiza-
ci6n pot monies artilleros que de-
fendian la costa de los corsarios,
se hallaron muchos dibujos de co-
mida, pantagrudicos bodegones,
cabezas de cerdo servidas en ban-
deja. "AutEnticos banquetes", re-
sume Martinez, que se declara
fascinado con la histofia del edifi-
cio, de 7.500 metros cuadrados, y
que se ha trasladado a vivir al la-
do. Entre estas pequefias obras
hay muchas estampas bElicas, al-
manaques con los dias tachados
en una larga cuenta atrfis, sinuo-
sos cuerpos de mujer, nombres

En el cenobio, tinico
del Cister al borde
del Atl ntico, hubo
hasta 4.500 hombres

Entre sus pequefias
obras hay mucha
comida, mujeres o
escenas de westerns

propios, poemas a la madre o la
esposa, mucho centuri6n romano
y escenas de westerns.

El propietario asegura que las
negociaciones con el Ayuntamien-
to para el plan de urbanizaci6n y
construcci6n del hotel de 72 habi-
taciones, en pleno Camino Portu-

guEs a Santiago, se han "desblo-
queado". La actual alcaldesa de
Oia, Cristina Correa (PP), confir-
m6 el viernes que el proyecto tie-
ne luz verde y que ahora solo es-
tfin pendientes de que la empresa
presente una modificaci6n "pun-
tual". La empresa ha gastado ya
"casi cinco millones de euros, con
cero ayudas pOblicas" y planean
invertir 29 mils en su proyecto.
De momento, se reciben visitas
guiadas, se recaba informaci6n
de familiares de los presos y se
ban recuperado y musealizado
los grafitos, con la participaci6n
de la Universidad de Santiago.

"En Espafia hubo un centenar
de monasterios que fueron cam-
pos de concentraci6n", comenta
Martinez, "pero en ningOn otro se
llev6 a cabo una acci6n de memo-
ria hist6rica como esta". "Aqui ca-
da piedra tiene un significado, pa-
ra nuestra familia, esto tiene mu-

Cabras y hierbas
,. Hoy en el claustro de

Procesiones descansan
al sol Karim, Maya, He-
ydi, Ruza, Branca, Vera...
las cabras enanas que

llev6 la empresa propietaria para
mantener limpias de vegetaci6n
las 57.000 hectfireas que comple-
tan el futuro complejo turistico,
con parque pOblico. En un fingulo
del claustro se conserva una es-
tancia ciega, sin luz, donde se di-
ce que eran encerrados los presos
considerados mils peligrosos por
el regimen.

De madrugada, aprovechando
las horas en que el pueblo dor-
mia, la Guardia Civil llegaba a la
prisi6n y leia una lista: los nom-
bres de los que se iban llevando
para morir. A veces, en los graft-
tos de los reclusos, la fecha de en-
trada y la de salida estfin escritas
con caligrafia distinta. Se cree
que sus protagonistas fueron saca-
dos del campo de concentraci6n
precipitadamente para cumplir
condena y algfin compafiero se
ocup6 despuEs de datar su mar-
cha en las paredes.
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ALBERTO ROJAS 
Era un maletín de cuero, no dema-
siado grande, ideal para llevar docu-
mentos y sin cerradura que asegura-
ra su contenido más allá de su escol-
ta de varios hombres de confianza. 
Desapareció el último día junto a las 
piernas de su dueño en el hotel Ritz 
de Barcelona sin que aún hoy, 80 
años después, se sepa quién lo robó.  

Su propietario era un visitante si-
niestro y soberbio que llevaba cuatro 
días de visita por España. Su nombre 
era Heinrich Himmler, jefe de las SS 
y la Gestapo. Fue invitado por el régi-
men franquista y tenía una agenda 
bastante ocupada: pretendía colabo-
rar con los ganadores de la Guerra 
Civil en la creación de una policía 
política a imagen y semejanza del 
Tercer Reich y preparar la reunión 
entre Franco y Hitler en Hendaya, 
que se celebró esa misma jornada 
del 23 de octubre de 1940 en la que 
Himmler hizo algo inusual.  

Tras pasar por San Sebastián, 
Burgos, Toledo y Madrid, donde 
asistió a una corrida de toros en Las 
Ventas en la que se mareó y vomitó 
al ver la sangre manando de los asta-
dos, Himmler llegó a una Barcelona 
donde fue recibido con honores por 
las autoridades, pero donde no tenía 
ya nada que hacer como enviado del 
Tercer Reich salvo perseguir sus ob-
sesiones ocultistas. Y así lo hizo.         

El espacio público se engalanó de 
banderas con la araña negra y las 
chicas de la sección femenina de Fa-
lange le obsequiaban con coros y 
danzas. Asistió a una comida en el 
hotel Ritz (la factura señaló 90 cu-
biertos a 9.500 pesetas. Tabacos a 
525 pesetas. Música a 300 pesetas. 
Alquiler de piano a 100 pesetas) y 
después subió a su coche con la co-
mitiva para cumplir un deseo: subir 
a la montaña mágica barcelonesa en 
busca de «Montsalvat», el lugar mi-
tológico que señala el Parsifal de 
Wagner como la morada de la copa 
que Cristo usó con sus apóstoles en 
la última cena, y que el propio 
Himmler identificaba con Montse-
rrat y su abadía.  

El interés por estos objetos bíbli-
cos no tenía un fondo religioso, sino 
un paganismo racial con el que los 
nazis defendían que Jesús no era ju-
dío sino ario, y que bebía de leyendas 
artúricas, cuentos teutones y cróni-
cas vikingas. Esas reliquias, el Santo 
Grial, la lanza de Longinos (el solda-
do romano que atravesó el torso de 
Cristo), la roca de Scone (altar sobre 
el que se coronaban reyes) o el Arca 
de la Alianza eran las armas mágicas 
más buscadas por la Ahnenerbe, la 

rama arqueológica de las SS, que 
existió más allá de las películas de 
Indiana Jones. Hitler, otro adicto a la 
conspiranoia ocultista, creía que sus 
ejércitos, ya con la Europa continen-
tal en sus manos, serían aún más po-
derosos con estos objetos.  

Por supuesto, jamás consiguieron 
hacerse con ninguno de ellos (si es 
que existieron alguna vez) pero sí 
que saquearon colecciones, yaci-

mientos y museos por toda Europa 
(incluyendo piezas visigodas del Mu-
seo Arqueológico de Madrid) en bus-
ca de fruslerías más o menos valio-
sas con las que montar una narrati-
va tóxica que pocos creyeron más 
allá de su círculo de fanáticos nazis.  

Pero volvamos a la tarde del 23 de 
octubre de 1940. Aunque los fran-
quistas de Barcelona le limpiaron las 
botas al Reichführer de las SS, los 

monjes de Montserrat no fueron de-
masiado amigables con el líder nazi. 
El abad ni siquiera lo recibió con la 
excusa de que no hablaba alemán. Sí 
lo hizo uno de sus fieles de confian-
za, Andreu Ripoll Noble, que sí era 
germanoparlante. Durante la visita, 
Himmler, que fue avicultor antes que 
genocida, se mostró muy interesado 
en los túneles que atravesaban la 
montaña bajo la abadía. A Ripoll le 

preguntó si era cierto que allí guar-
daban el cáliz de Cristo. Pero Ripoll, 
que odiaba a los nazis, se mostró es-
quivo y parco en palabras. «No hay 
ningún Grial. Al menos, que noso-
tros sepamos», le dijo.   

La Ahnenerbe había intoxicado a 
Himmler con una investigación so-
bre la última morada de esa copa sa-
grada y el jefe de las SS estaba dis-
puesto a encontrarla y llevársela con-
sigo. Uno de esos pseudocientíficos 
fue Otto Rahn –un lingüista conoci-
do después como el «Indiana Jones 
alemán»– que se tiró años buscando 
el Santo Grial desde Escandinavia a 
los Pirineos y que acabó suicidándo-
se al caer en desgracia ante Himmler 
por su ascendencia judía y sus su-
puestas «tendencias homosexuales».  

El caso es que Himmler salió bas-
tante enfadado con los monjes de la 
abadía, con los que se mostró desde-
ñoso, y volvió a Barcelona. Después 

de cenar en el Ayuntamiento y de re-
tirarse a su habitación del Ritz, se le-
vantó a las 3 de la madrugada con 
ganas de visitar la checa de Vallma-
jor, una de las cárceles donde los re-
publicanos habían torturado psicoló-
gica y físicamente a los partidarios 
de Franco en Barcelona. Allí tomó 
buena nota de sus bancos inclinados, 
donde era imposible dormir, su sue-
lo lleno de salientes, en el que era 
imposible tumbarse y de los colores 
chillones en las paredes para gene-
rar ansiedad a los presos.  

Himmler volvió al Ritz, durmió un  
rato y bajó a desayunar sin conocer 
aún qué había pasado en la reunión 
entre Hitler y Franco en Hendaya. 
En ese momento, su maletín desapa-
reció y con él, la información que lle-
vaba dentro. ¿Era su investigación 
sobre el Grial? ¿Lo robaron espías 
británicos, como señalan algunos ex-
pertos o un descuidero de hotel? 
¿Donde está hoy ese maletín?  

Himmler visitó España con 
varias misiones diplomáticas por 
delante. Además de preparar la reunión 
entre Franco y Hitler en Hendaya, 
ayudó al régimen a poner en marcha 
una policía a imagen de la Gestapo. 

La única salida fuera de 
esa agenda fue la realizada a 
Montserrat, empeño personal del 
líder de las SS, gran aficionado al 
ocultismo y a los supuestos objetos 
mágicos, como Adolf Hitler.

Los historiadores Mireia 
Capdevila y Francesc Vilanova 
encontraron la factura que dejó la 
comitiva nazi en el Ritz, el hotel más 
lujoso de Barcelona en 1940: 13.275 
pesetas (unos 160.000 euros actuales).

LA VISITA TURISMO UNA FACTURA
0 250
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Montserrat

El rastro nazi del Grial en España 
Himmler, jefe de las SS, visitó la abadía de Montserrat para hacerse con el cáliz de Cristo  

TAL DÍA 
COMO 
HOY... 
23/10/1940

Heinrich Himmler, tras salir de la abadía de Montserrat, con la comitiva alemana y franquista. BUNDESARCHIV

El abad no quiso 
recibirle objetando 
que ni siquiera sabía 
hablar alemán 

Himmler preguntó a 
los monjes por el 
sitio en el que 
escondían el Grial  

Al volver a Barcelona, 
visitó una checa, 
desayunó y alguien 
robó su maletín

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MUNDO

657000

85628

Diario

1036 CM² - 100%

43800 €

26

España

23 Octubre, 2020

P.31



OCTOBER 12, 2020 

Museum Applauds Facebook Decision on Holocaust Denial and 
Distortion 

UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM APPLAUDS FACEBOOK’S 
DECISION TO BAN HOLOCAUST DENIAL AND DISTORTION 

WASHINGTON, D.C. -- The United States Holocaust Memorial Museum applauds Facebook’s decision to ban 
Holocaust denial and distortion, which are dangerous forms of antisemitism. Freedom of speech is vital to our 
democracy, but it does not require any organization to host antisemitic speech that can potentially foment 
violence. The alarming rise in violent antisemitism in the United States and around the world requires everyone 
to work to combat the spread of this ancient and deadly hatred.  

Prohibiting this content from spreading on a platform that reaches approximately 2.7 billion active users each 
month at a time when antisemitism as well as racism and other forms of hatred are growing is an important 
step. 

https://www.ushmm.org/information/press/press-releases/museum-applauds-facebook-decision-on-holocaust-denial-and-distortion 

TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 
El museu aplaudeix la decisió de Facebook sobre la negació i la distorsió de l'holocaust 

EL MUSEU MEMORIAL DE L’HOLOCAUST DELS ESTATS UNITS aplaudeix la decisió de FACEBOOK DE 
PROHIBIR LA DENEGACIÓ I LA DISTORSIÓ DE L’HOLOCAUST 
WASHINGTON, D.C. - El Museu Memorial de l’Holocaust dels Estats Units aplaudeix la decisió de Facebook 
de prohibir la negació i la distorsió de l’Holocaust, que són formes perilloses d’antisemitisme. La llibertat 
d’expressió és vital per a la nostra democràcia, però no requereix que cap organització acolli discursos 
antisemites que puguin fomentar la violència. L’alarmant augment de l’antisemitisme violent als Estats Units i 
a tot el món requereix que tothom treballi per combatre la propagació d’aquest odi antic i mortal. 
Prohibir la difusió d’aquest contingut en una plataforma que arriba aproximadament a 2.700 milions d’usuaris 
actius cada mes en un moment en què l’antisemitisme, així com el racisme i altres formes d’odi creixen, és un 
pas important.
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En I’any del
75~ aniversari de
I’alliberament
d’Auschwitz-
Birkenau, viatsem
fins all~ i repassem
els Ilibres i pel.l|cules
senerats per aquest
episodi d’infSmia

MARTA REBON / FERRAN MATEO (fotos)
El pensament s’articula en l’espal. Lle-
gim o ens diuen: "Aqul 6s onva passar",i
ens endinsem al m6n del que 6s eoncret,
on ia geografia i el paisatge es transmu-
ten en testimoni. Auschwitz-Birkenau
6s un lloe. Va ser el centre d’una cons-
tel-iaei6 de punts -camps, subeamps, f~-
briques, granges, estaeions ferrovi~wies,
ofieines, magatzems, easernes, ete+tera-
units arab l’objectiu eom6 de perpetrar
un genoeidi. I eom que va set eoncebut i
planifieat, podem pensar-lo, va afirmar
l’historiador Pierre Vidal-Naquet, per
m6s que les seves conseqtibneies posin a
prova la nostra eapaeitat d’imaginar.Ailh
va eulminar l’obsolesebneia de l’humh.
"Lasciate ogni speranza, voi ch’enO’ate"

(Perdeu tota esperan~a en traspassar-
me) est~ inscrit sobre la porta de i’infern
de Dante. En aquest camp elsilencivaas-
solir els rail graus de temperatura. De ies
dues rail hect~rees que el seu complex
ocupava, avui se’n podenvisitar cent no-
ranta-un&A diferbnciade les operacions
d’aniquilaci6 al Front Oriental, on els es-
quadrons assassinaven sobre el terreny,
poble per poble, deixant una reguera de
fosses comunes rere seu, aqul, en aquest
tros de terra polonesa, s’anava a l’exter-
mini despr6s de travessar la porta d’u~a
factoria de la mort. D’aquesta manera
s’haviamaximitzat l’eficibnciaiminimit-
zat ia culpa. Auschwitz 6s, tamb6, un
graninterrogant que, corn unareacci6 en
cade~a, es desintegcaen molts d’altres.

Per exemple, qu+ 6s Auschwitz des-
pr6s d’Auschwitz? $6c en un llindar
d’Oswiecim ibufa el vent gla~at dei marl.
A primeravista, sembla el llmit d’un ter-
me municipalqualsevol:ungrapat de ca-
ses ambjardlseparades d’unerm per una
carretera secund~tri& Els noms en ale-
many per a Oswiecim i Brzezinka
-Auschwitz i Birkenau- apareixen als
r+tols nom6s arab refer+ncia al museu,
corn si mitjan~ant la ilengua estrangera
imposada s’intent6s distanciar unes lo-
calitats, que compten segles d’hist6ria,
del que allh es va esdevenir. Menys d’un
deu per cent de lesvfctimes parlaven ale-
many i, corn Primo Levi ens va explicar,
alx6 determinava rebre o no un cSstig.
"Qualsevol que s’expressi en alemany *

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

532000

92314

Semanal

5314 CM² - 480%

100320 €

1-5

España

17 Octubre, 2020

P.34



2 Cultura|s 17 OCTUBRE 2020 LA VANGUARDIA

emmudeix instintivamenten llegirels
cartells redactats en aquesta llengua”,
diu l’escriptor i orientalista Navid Ker-
maniaPor las trincheras.Enparal·lela la
carretera, passa un branc ferroviari que
acaba entre bardisses i muntanyes de
gris alabastre. Aquest no és un lloc qual-
sevol, sinó una ferida profundíssima al
cor d’Europa. “De tots els punts de l’ho-
ritzó/convergienelstrens/capal’inno-
minat / carregats de milions d’éssers /
llançats allà sense saber onera / llançats
amblessevesvides”,vaescriureCharlot-
teDelboenlessevesmemòries.Membre
de la resistència francesa, va descriure
així el seu estupor en baixar en aquella
andana funesta en meitat del no-res, la
Judenrampe.Quan, el 1978, Auschwitz-
Birkenau es va incloure en el Patrimoni
Mundial de la Unesco, es va considerar
que d’aquesta manera es resolien els
conflictesterritorialsquel’existènciadel
museu implicava per a les administraci-
ons. Els residents autòctons no havien
dubtatareclamarlesterresrobadesapa-
res i avis pels nazis perquè volien cons-
truir-hi habitatges nous i emprar els
pratsper al bestiar.L’informes’havia fet
amb tanta pressa que va quedar fora
aquesta plataforma de descàrrega, cai-
gudaenl’oblit.
Fa setze anys, quan la vaig visitar per

primera vegada, la Judenrampe era un
ermcobertdebrossa.Avui, recuperades
lesvies i instal·ladaallàunaplaca, s’hiha
afegit un solitari vagó per completar la
posada en escena. Com apunta l’expert
en literatura de l’Holocaust Efraim Si-
cher, lapreguntapertinentnoéssiespot
reconstruir el passat, sinó quinamemò-
ria es llega. Auschwitz sembla abocat a

avançarcapalacondiciódeparctemàtic
mentre cada vegada queden menys su-
pervivents,l’autoritatmoraldelsqualsés
la barreraúltima contra qualsevol indici
denegacionisme.El febrerpassat, a l’au-
ditoride labibliotecamunicipald’Oswi-
ecim,vaigescoltar aquatred’ells, perso-
nes ancianes de moviments fràgils que
contrastaven amb la duresadel testimo-
nidelfetindeleblequeelshaviamarcatla
vida.Davantdesenesdecàmeresdemit-
jans internacionals desplaçats allà per
cobrir els actesdel 75aniversaride l’alli-
beramentdelcamp,abaixavenlamirada,
aclaparats. Quan l’últim testimoni des-
aparegui, els relats que s’hagin salvat
hauran de competir amb les distorsions

delaculturapopular,jasiguienformade
best-sellers, sèries opel·lícules, així com
amb lamuseificació de la història. Ales-
hores, dependrem de la memòria indi-
recta –la postmemòria, per utilitzar el
terme encunyat perMarianne Hirsch–,
de la transmissiódel passat a les genera-
cions següents mitjançant els relats, fo-
tografies, documents, etcètera, encara
queaquestabasedocumentalnosempre
garanteix que el seu significat arribi de
manera coherent o accessible. Aquesta
lluitaéspresentenl’últimtítoldeSantia-
go H. Amigorena, El gueto interior, en
què intenta desxifrar el silenci i la culpa

ANTONIOITURBE
Pot semblar sorprenent que després de
tantes novel·les, testimonis, documen-
tals i pel·lícules sobre l’Holocaust quedi
encaraalgunacosaperexplicar i, tot iai-
xò,elrelatnos’esgotaperquèelnazisme
ens genera un terror que un segle des-
prés (Hitler va escriureLameva lluita a
la presó el 1923) no hem estat capaços
d’entendre ni superar. Havíem associat
elmalalbàrbarsalvatgequearribadefo-
ra, a la brutalitat de l’estranger ferotge i
inculte, i quanelmalmés cruel i despie-
tat de la història brolla de les entranyes
de l’Europa més conreada, aquella Ale-
manya dels excelsos poetes, dels grans
filòsofs i els més refinats compositors,
totselsesquemesse’nsesfondren.
Nova ser fins al final de la guerra que

es va saber l’extrema dimensió d’aquell
horrorproduïtalscampsd’exterminire-
releslíniesdelTercerReich.El27dege-
ner del 1945 el comandant de l’exèrcit
soviètic Anatoli Shapiro, que formava
part del front d’avanç de les tropes alia-
des a l’est d’Europa, va arribar al camp

Els llibres sobre l’Holocaust són ja tot un
gènere que no cessa, en el qual conviuen

testimonis i ficcions. En aquest 75è aniversari
desenes de nous títols ens parlen del campde

concentració d’Auschwitz

Literatura contra
l’oblit

d’Auschwitz, abandonat en la seva reti-
rada pels alemanys. Shapiro, ja ancià,
continuavarelatantcommocionatlatre-
molor dels seus durs soldats, bregats al
frontrus,enaquell llocsinistreonelsúl-
tims 500 supervivents que trontollaven
davant els seus ulls amb prou feines es
distingiendelsmorts.
Gairebé no se sabia res sobre els pri-

mers presoners que van arribar a aquell
lloc terrible. A 999. Les primeres dones
d’Auschwitz (Comanegra) / Las999muje-
resdeAuschwitz(RocaEditorial),Heather
DuneMacadam relata la història del pri-
mer trenquevaarribaral camp,el26de
març del 1942: unmiler de joves jueves
eslovaquesquehaviensortitdecasaseva
tràgicament enganyades, pensant que
anavencomatreballadoresaunafàbrica
desabatesdelgovern.Un justhomenat-
geaunesdonesoblidadesperlahistòria.
Molt oportuna també la recuperació

de la veu de Charlotte Delbo, membre
molt activa de la resistència francesa,
queelgenerdel1943vaser traslladadaa
Auschwitz-Birkenau en un comboi de

Auschwitz no és
un lloc qualsevol,
sinó una profundíssima
ferida al cormateix
d’Europa

>
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230 dones. Només en tornarien 49. Ex-
plica lessevesimpactantsvivènciesamb
untoc literariexquisitqueincloulapoe-
sia, per mostrar l’anguniós desempara-
ment davant la banalitat del mal en tres
llibres que componen la trilogia Ausch-
witz i després (publicada en català per
Club Editor i en castellà per Libros del
Asteroide).
Davantelpuntdevistadelesvíctimes,

aElfarmacéuticodeAuschwitz(Crítica)Tri-
sha Posner ensmostra l’altre costat de la
barrera electrificada. L’autora, ella ma-
teixa farmacèutica d’una família jueva
quevaemigrardePolòniajustal’inicide
laSegonaGuerraMundial,ensexplicala
història real de Victor Capesius, que de
ser representantde laBayer vapassar al
dispensari farmacèutic d’Auschwitz el
1943.Capesiusvacol·laborarambelsex-
periments del sinistre doctor Joseph

de l’avimitjançant les cartes de lamare,
enviadesdesdelguetodeVarsòvia.
Oswiecimvaserunimportantnusfer-

roviariqueconnectava lesxarxesdetres
imperis.Desd’aquíespodiaarribaraVi-
ena,Berlín,Varsòvia,MoscouoLviv.Els
deportatsquebaixavenalaJudenrampe
passavenprimerperunaselecció.Enels
dies clars s’entreveia la torre de vigilàn-
cia de l’entrada al camp. Ara tothom ho
sap: hi havia els qui, enganyats, anaven
directament a les cambres de gas en ca-
mions. La resta anava a peu per sotme-
tre’s alVernichtung durchArbeit (exter-
mini mitjançant el treball). “Ignoraven
que a l’infern s’hi anés amb tren. (...) No
sabenqueenaquestaestaciónos’hiarri-
ba. Esperen el pitjor — no esperen l’in-
concebible”, continua Delbo, amb una

escriptura entre la prosa i la poesia que
transitaperlasubtillíniaentrel’insonda-
ble i la necessitat de transmetre. “Ja fa
uns anys que se sap/ se sap que aquest
punt en elmapa/ ésAuschwitz/Això se
sap/ I la resta figuraquese sap”, afegeix.
En llegir a Delbo penso en el que va dir
JacquesDerrida,sobrequetottestimoni
responsable compromet una experièn-
ciapoèticadela llengua, iempreguntosi
precisament en la llengua, en com l’hem
utilitzat d’ençà d’aleshores, hi ha la me-
sura de la nostra comprensió –sempre
imperfecta–d’allòquevapassar.
Totes les vegades que el silenci d’un

supervivent s’ha trencat, Auschwitz ha
deixat de ser darrere nostre. En els seus
primers escrits sobre l’impacte que una
experiènciatraumàticatésobrelame-

El relat no s’esgota
perquè encara
no hem estat capaços
d’entendre ni superar
el terror que genera

Mengele,entossuditaferautòpsiesado-
nes jueves vives embarassades de bes-
sons.L’autoradedicaunampli espai a la
desnazificaciódesprésdelaguerra.
També ens porta al tema de com al-

guns científics germànics van pujar al
carro de foc del nazisme l’escriptor va-
lenciàMartí Domínguez a la seva novel·la
L’esperit del temps (Proa). Explica com
Adolfòvitx és un investigador austríac
que se suma ràpidament al triomf nazi i
va recorrent etapes d’una espiral d’ab-
jecció i bogeria racial en una època en
què s’hormona les nenes àries perquè
tinguindescendènciacommésaviatmi-
llorperexpandir laraçaària.Adolfòvitx,
al final de la guerra, va aconseguir dissi-
mular la seva adscripció a les SS i es va
salvar del judici sumaríssim. Exacta-
ment com li va succeir al metge Joseph
Mengele, que no es va tatuar mai el

En front del punt de vista
de les víctimes, d’altres
mostren el d’aquells
que van col·laborar amb
l’extermini

Muntanyes de
sabates dels preso-
ners del camp
d’extermini que
es conserven
i es poden veure
al museu

Objectes
personals i fotogra-
fies conservats i
exposats a
Auschwitz-Birkenau

Barracons del
camp de concentració
i extermini
d’Auschwitz-Birkenau

A la primera pàgina
i a la foto de la dreta,
restes de la via i
vagons que conduïen
a la Judenrampe, on
tenia lloc la selecció
de presoners per
conduir-los als barra-
cons del camp de
concentració o direc-
tament a les cambres
d’extermini

>

>
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mòria,Freudva fer servirunametàfo-
ra fotogràfica: els records s’emmagatze-
menalcervellcomunapel·lículaexposa-
da sense revelar fins que, un dia, alguna
cosa desencadena que la imatge latent
per fi es faci visible. El recent testimoni
deGinetteKolinka,Regreso aBirkenau,
ha estat un fenomen editorial a França.
Parisenca nascuda el 1925, Kolinka va
ocultar a tothom,marit i fills inclosos, el
seu pas per l’infern a dinou anys, junta-
mentambelseupare,elseugermàpetit i
un nebot. A la Judenrampe, als dos pri-
mers els va animar a pujar als camions,
perquè no es cansessin. Mentre se sot-
metiaalprotocold’ingrés–talladadeca-
bellsde tot el cos,desinfecció, tatuatge–,
ho va saber: “Veieu aquell fumquehi ha
fora?Doncsallàhi són!Sónelscossosde
lesvostresfamíliesquecremen!”.Mésde
mig segle després hi va tornar amb els
seus alumnes. El seu llibre, directe i so-
bri,ambdetallsquotidiansalsqualsnose
solal·ludir,interpel·laellector:“Joexpli-
co això, ho veig, i penso que no és possi-
blehaver-hisobreviscut.Veigisento.Pe-
ròvosaltres,quèveieu?”.
“Lacarreteratravessavaunscampsde

color gris cendra”, així comença la des-
cripció de la Judenrampe de Kolinka.
Avui,aquestaviapassaperxaletsdenova
construcció, ambels seus jardins,barba-
coes, gandules i gronxadors. Decideixo
seguir-la.A laprimaveradel 1941,elsna-
zis van demolirmés demigmiler de ca-
sesdelsvoltants ivanreciclarelmaterial
per construir les instal·lacions de Bir-
kenau. Involuntàriament, aquestes vies
arasónunarepresentacióvisualdelafra-
gilitat del relat de la història, sempre
temptat d’incloure-hi la simulació, el si-

mulacre, la ficció o la mentida. Ara els
rails es camuflen entre la gespa, ara des-
apareixen sota l’empedrat davant d’una
urbanització tancada; després un reixat
m’impedeixdecontinuarielcontornejo.
Al fons esdistingeixendenou les vies, ja
restaurades, perquè els turistes puguin,
per torns, fer una fotografia ja icònica.
Per prendre l’altra, la de la frase “Arbeit
machtfrei”,calanaralmuseu,elmésvisi-
tat dePolònia, on els autobusos s’amun-
teguen, i s’ha de reservar entrada amb
temps. A Cracòvia, les agències de viat-
ges anuncien excursions a Oswiecim,
com una atracció més, al costat de la de
les mines de sal deWieliczka. És difícil
trobar, en el context turístic, una forma
adient per aproximar-se a l’aniquilació
de vides humanes. Tot i això, el turisme

ésunafontd’ingressosfonamentalperal
mantenimentdelmuseu, perquèels tre-
balls de restauració són molt costosos.
Tant és així que, a causa del tancament
decretatperlapandèmia, lafundaciódel
museuvaferunacridaurgentperrecap-
tar donacions a fi d’assegurar-ne la su-
pervivència.
Enplenaculturahipervisual, lanostra

reaccióinconscientdavantelques’estén
en travessar l’entrada d’Auschwitz-Bir-
kenau és que som dins un decorat cine-
matogràfic. Vassili Grossman va obrir el

seumonumentalVida i destíamb lapro-
fusió de línies rectes del disseny d’un
camp d’extermini i, en la uniformitat
dels barracons, hi veia una constatació
del seu caràcter inhumà. Una uniformi-
tat que contrasta amb l’essència d’Euro-
pa, queés contradictòria, desendreçada,
plural, inestable,multilingüe.Noméscal
fer la prova i cercarAuschwitz aGoogle
Earth.Al’instant, laquadrículaendesta-
ca entre els meandres del Vístula i els
carrers irregularsd’OswiecimiBrzezin-
ka. “Un lloc com aquest exigeix al visi-
tant que s’interrogui en algun moment
sobreelspropisactesdemirada”,apunta
Georges Didi-Huberman a Escorces. El
queavuis’hiveuhapassatperdestrucci-
ons nombroses: la dels alemanys quan
van fugir, la dels habitants polonesos en
recuperarels terrenysqueabansvanser
seus, els robatoris i saquejos, el deterio-

rament,laconversióenmuseuilarecon-
figuraciód’instal·lacionsenlocalsdeser-
veis per a turistes, com la cafeteria o el
pàrquing, o les dècades de relat soviètic,
que obviaven la dimensió juevade la ca-
tàstrofe. La interrogació amb la mirada
passaprimerperdesentranyar cadascu-
nad’aquestescapes.Mentrestant, els re-
trats dels visitants no s’aturen: uns s’hi
repengen a les parets dels barracons,
d’altres fan equilibris sobre la via del
tren.
AElmonstrede lamemòria,YishaiSa-

rid aborda sense sentimentalismes la
complexitat de transmetre el passat. Un
jove investigadorespecialitzatencamps
d’extermini arrodoneix el sou fent de
guia,primerenelmemorialYadVashem
deJerusalemidesprésdegrupsde joves
israelians que viatgen a Polònia en una
mena de ritu de pas. La tensió arran de

grupsanguini albraçcomeraprecep-
tiu en l’ingrés a les SS i aixòvapropiciar
queal final de la guerra es fespassarper
unoficialdel’exèrcitregular.Hoexplica
en l’al·lucinant biografia Mengele, que
acaba de ser reeditada per La Esfera de
los Libros, el periodista d’investigació (i
marit de l’autora d’El farmacéutico de
Auschwitz) Gerald Posner. Mengele va
fugir a Sud-amèrica i no va ser detingut
mai. Vamorir al Brasil d’un infartmen-
treesbanyavaalaplatja.
Una de les novel·les sobreAuschwitz

ambmésèxitde l’últimadècadahaestat
El tatuador deAuschwitz (Espasa) deHea-
therMorris.Morris,llançadorademartell
en la seva joventut, continua picant el
clau.Vapublicarfaunessetmaneslano-
vel·laElviajedeCilka(Espasa).Cilkaviua
Auschwitz una amarga experiència a
l’haver d’exercir de concubina del cap
del camp, però quan arriba l’allibe-
ramentelssovièticsl’acusendecol·labo-
racionista i el seu calvari continua, en

aquesta ocasió en un gèlid gulag.
A Regreso a Birkenau (Seix Barral), la

prosa la posa la periodista i escriptora
francesaMarion Ruggieri, i la història, la
supervivent de l’Holocaust Ginette Ko-
linka, queacabadecomplir 95anys.Ex-
plica comse li encénunaespurna al cap
ambunavisita fapocsanysalcamp.Allà
contempla la bonica verdor dels camps
plàcids i fins i tot una cosa que la deixa
perplexa: una dona fent footing tran-
quil·lament per la carretera davant el
camp. Per combatre l’oblit, rememora
aquella altra primavera del 1944, quan,
desprésdetresdies i tresnitsofegadaen
unvagóde tren, arriba aAuschwitz i les
primerespresoneresqueveu li semblen
rares:“calbes,d’unaprimesaanormal,es
diriaqueestanboges”.Mantenir el seny

Amés de la sempre conflictiva relació entre
l’extermini i les imatges, el recent assaig

‘El cine después deAuschwitz’, del crític Jaime
Pena, analitza l’empremta de l’Holocaust,més
profunda del que ens imaginem, en el cinema

modern i contemporani

Les imatges que
falten

PHILIPPENGEL
Elsnazisnonomésvolieneliminarelsju-
eus, i altresadversaris, sinó tambéesbor-
rar-los de la història, fer-los desaparèi-
xer.Aspiravenal crimperfecte, i novoli-
endeixar-neproves.Ésadir, imatges.Hi
ha infinitat de filmacions dels cadàvers i
dels escanyolits supervivents de quan es
van alliberar els camps de concentració,
així comdels experimentsdeixats enrere
pels nazis en la seva fugida, però només
existeixen quatre fotografies, fetes clan-
destinament per un pres d’Auschwitz,
del procés d’extermini en si mateix. Hi
apareixen dones conduïdes a l’escorxa-
dor, idespréscadàversfumejantsalcaire
d’una fossa, perquè els forns ja no dona-
venl’abastambremesesdetresmilgase-
jats de cop. Òbviament, no hi ha fotos

d’aquell espantósmoment, són les imat-
ges que falten, el forat més negre de la
nostra memòria col·lectiva. Si els nazis
haguessinguanyat,nohauriaquedatres.
En el llibre El cine después de

Auschwitz (Cátedra), un assaig apassio-
nant, audaç, i esclaridorament subtitulat
Representacionesde laausencia en el cine
moderno y contemporáneo, Jaime Pena
nonomésanalitzalesmésdestacadesdel
milerdepel·lículesquejaesdeuenhaver
rodatsobreel tema,sinóqueexaminales
repercussions d’aquella absència mons-
truosa–d’imatges, devides i decadàvers
incinerats– en el cinema més enllà de
l’Holocaust.
Noéscasual,perexemple, ladesapari-

ció inexplicada de l’Anna al principi de
L’aventura (Michelangelo Antonioni,

serà gairebé tan difícil commantenir la
vida. I elsquevansobreviure tampocno
ho van tenir fàcil per mantenir l’equili-
bri. Es continua reeditant la imprescin-
dible trilogia dePrimoLevi per acostar-
nos,siéspossible,aunhorrordelqualell
mateix no va poder curar-se mai. A En
Auschwitz nohabíaProzac (Planeta) la su-
perviventdel’HolocaustEdithEgerexpli-
calespresonsmentalsenquèesreclouel
superviventd’unaexperiènciatanatroç.
Un altre supervivent que va novel·lar

la seva experiència a Auschwitz va ser
Otto B. Kraus, al seu llibre The painted
wall, quehaestat recuperat25anysdes-
prés de la seva publicació en anglès tra-
duït en castellà com El maestro de
Auschwitz, perRocaEditorial. Una recu-
peració a diversos països gràcies a la
perseverança de la seva vídua, la mera-
vellosa Dita Kraus, també supervivent
d’Auschwitz i en la vida de la qual es va
basarLabibliotecariadeAuschwitz (Plane-
ta), i queals seus91anysestàescrivint la

biografia del seumaritmort l’any 2000.
Roca publicarà les memòries de Dita
Krausel2021.
L’únicamemòriad’Auschwitzescrita

in situ és la delmetge jueu EddydeWind,
publicada com Auschwitz, última parada
(Espasa);lapublicacióperprimeravega-
da en espanyol de Música en Auschwitz
(Herder), on el violinista Simon Laks ex-
plica el seu anguniós temps de director
de l’orquestra aAuschwitz- Birkenau, o
El chico que siguió a su padre hasta
Auschwitz, de Jeremy Dronfield (Planeta),
formen part de l’última onada de títols
d’unamaror que no s’acaba. No hemde
ser ingenus: explicar les atrocitats del
TercerReichnoevitaràquelahistòriaes
repeteixi, però recordar-les ens fa estar
moltmésalertaperquansucceeixin. |

Mentre cada dia queden
menys supervivents, el
camp d’extermini avança
cap a la seva condició
de parc temàtic

Antonio Iturbe
és autor de la

novel·la ‘La bibliote-

caria de Auschwitz’

(2019), basada en

fets reals

Explicant les seves
històries, els supervivents
del nazisme tracten,
d’algunamanera,
de combatre l’oblit

Es continua reeditant
la trilogia de Primo Levi,
per acostar-nos a un
horror del qual ell mateix
no va poder curar-semai

Algunes parts del
camp han quedat
abandonades

>

>
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l’esforç de mirar de fer-los imaginar el
quevapassarallào lesreaccionsqueveu
livanfentefecteenlapsique.DesdeTel-
Aviv, Sarid em comenta: “Vaig fer dues
vegadesun tourpelscampsaPolònia.La
primera vegada quan tenia divuit anys.
Aquests viatges promouen el patriotis-
me en els israelians i afavoreixen que el
trauma de l’Holocaust continuï sent un
factor polític determinant. Després vaig
servirsisanysal’exèrcitalmeupaís.Vaig
tornar a Polònia el 2016, després d’acu-
mular lectures. Va ser una experiència
emocionalmentdura.Emvaigfereltipus
de preguntes que al llibre hi apareixen.
Les víctimes sovint són passives i, si ens
centremenels botxins, no fem justícia a
lesprimeres.Quantsnomsdevíctimeses
coneixen, a més del d’Anna Frank? Em
vaig estimar més escriure sobre el pre-
sent,perquèevocarunarespostaemoci-
onaldelquevapassarésartificial i impli-
ca certa manipulació. En qualsevol cas,
visitar únicament Polònia et crea una
imatgedistorsionadadelahistòriaidifu-
minaelpaperd’Alemanya.Abanscaldria
anar a Berlín, a Nuremberg o a Dachau.
Lamemòrianos’hademanteniralsmu-
seus, tancadaenvitrines”.
Al nord del camp hi ha una zona de

barracons la construccióde laqualnoes
vaacabar.Senseinstal·lacionssanitàries,
menjar o un abric, l’índex de mortalitat
delsquis’hiesperavenaquèelsassignes-
sinuntreballforçatperalReichesdispa-
rava. Els anomenavenmexicans, perquè
deambulaven pel camp embolicats en
mantes de colors. El camí és llarg i atreu
pocs visitants, perquè la majoria prefe-
reix anar cap a l’Oest, a Kanada, on es
procediaaclassificarelsobjectesconfis-

cats.M’hi estic sola, sota els bedolls i da-
vant dels pals de filat sense restaurar.
Unes estructures rectangulars arran de
terra indiquen on s’alçaven els barra-
cons. La pluja les ha negat, formant una
mena d’estanys. Tres cérvols passen da-
vant meu al lluny. Mengen, avancen a
poc apoc i es perden a la dreta. Recordo
aleshores que, en el concurs del 1958, el
projectedememorialguanyador,encap-
çalat per l’arquitecte Oskar N. Hansen,
va serunantimonument, que considera-
va l’espai sencer un memorial: un camí

pavimentat el travessaria en diagonal,
deixant tot al seuvoltantexposat a l’ero-
sió del temps, excepte allà per onpassés
aquellcamí.Delavidaestransitariaatra-
vésde lamortperemergirdenoua lavi-
da. La natura, en canvi, faria seu el que
quedésdelesinstal·lacions.Encertama-
nera, aquesta opció, que no es va dur a
terme, intentava evitar caure en la para-
doxadeTeseu,queesdemanafinsaquin
puntunobjectedelqualsesubstitueixen
les parts continua sent el mateix, o n’ha
perdut ja l’essència. |

va identitat. En el film, Edgar G. Robin-
son, encarregat de desemmascarar-lo,
projecta Nazi concentration camps
(1945), eldocumentaldeGeorgeStevens
utilitzat com a prova als Judicis de Nu-
remberg.LorettaYoung,quedonavidaa
ladonadeWelles,nopotsuportar-hoiha
d’apartar lamirada.

NIT I BOIRA (Alain Resnais, 1956). Amb
proufeinesduramitjahora,peròéselpri-
mer gran projecte artístic sobre l’Holo-
caust.Apartird’imatgesd’arxiuenblanc
i negre, incloses les del documental de
Stevens, el director d’Hiroshima, mon
amour (1959) du a terme un sorprenent
collage sincronitzat amb la veu en off de

JeanCayrol, superviventdeMathausen.
Peròtambés’enfrontaalbuitdeixatperla
Solució Final filmant en color les verdes
prades que envolten les ruïnes d’Ausch-
witz,establintundiàlegambelpassat.

HOLOCAUST (Marvin J. Chomsky, 1979).
Laminisèriede475minutscontraposava
la història de dues famílies alemanyes:
unajueva,elsWeiss,elspatriarquesdela
qual acabaven a Auschwitz, i la d’Erik
Dorf, advocat gentil que acaba vestint
l’uniforme de les SS i supervisant les
cambres de gas. Aquesta producció amb
unajoveMerylStreep,queprotagonitza-
riaLadecisiódeSophie (1982), vaenfron-
tar a l’horror del seu passat vint milions
d’alemanys. Arreu del món 200 milions
mésdeteleespectadorslavanveure,iper
amoltsd’ellsvaserunarevelació.

SHOAH (Claude Lanzmann, 1985). La
producció del memorial de l’Holocaust
per antonomàsia va arrencar el 1973 i va
culminar en un monument de 566 mi-
nuts que tot espectador hauria de veure
almenysunavegadaa lavida.Lanzmann
va desestimar la utilització de qualsevol
imatged’arxiu,perquèestractad’arribar
a veure l’irrepresentable a través de les
veus de nombrosos testimonis –fona-
mentalment supervivents, però també
algun botxí– sobre aquells paisatges de-
solats queensparlen. Sensdubte, unade
lespel·lículesmés influentsdelsegleXX.

LA LLISTADESCHINDLER (StevenSpielberg,
1993).Malgrat la pluja d’Oscars –set, in-
closos els demillor pel·lícula i millor di-
rector– i el seu enorme èxit de públic, la
primera superproducció de Hollywood
sobre l’Holocaust, no perquè sí duta a
terme després de la caiguda del mur de
Berlín, també va ser objecte de nom-
broses crítiques per banalitzar-lo enal-
tint l’anècdotadelnazibo,OskarSchind-
ler (LiamNeeson), empresariqueefecti-
vament va salvar 1.300 dels seus emple-
ats.SiHolocaustvarevoltarconsciències,
Spielbergconvidavaagirarfull.

EL FILL DE SAÜL (László Nemes, 2015).
Aquest film immersiu narra el dia a dia
d’un d’aquells presoners encarregats de
treballaren lacadenad’extermini indus-
triald’Auschwitz(Sonderkommando),de
les cambres de gas a la dispersió de cen-
dres, passant per la cremació de cadà-
vers.El joverealitzadorhongarès,queva
merèixerelGranPremidelJurataCanes
i l’Oscar a lamillor pel·lícula estrangera,
secenyeixamblasevacàmeranerviosaal
protagonista,a lamaneradelsDardenne,
i estreny la pantalla perquè el rerefons
ambproufeinespuguiveure’s. |

1960), tantesvegadesassenyaladacomel
naixement simbòlic de lamodernitat ci-
nematogràfica, el mateix any en què Ja-
netLeigh,aparentprotagonistadePsico-
si, és ràpidament evacuada del relat des-
présde lasagnantdutxaqueSaulBassva
dissenyarperaAlfredHitchcock.La for-
marigorosade lamonumentalShoah, de
Claude Lanzmann, va determinar més
endavantelcinemadelshereusdelamo-
dernitat,uncertcinemaautoralconstruït

entorndel’absència,atravésdepaisatges
desolats, personatges abstrets i relats
buidats. Una tendència global en la qual
PenaemmarcacineastescomAlbertSer-
ra, Tsai Ming-liang o el Gus van Sant
d’Elephant (2003).
Shoah és el resultat de quatre dècades

de reflexions sobre com filmar l’Holo-
caust, un debat amb dos pols oposats. El
del mateix Lanzmann, que rebutja les
imatges d’arxiu i que va admetre que
tampocnohaguésmostrat lesque falten,
i el de l’historiador d’art Georges Didi-
Huberman,quevapublicar ivaanalitzar
aquelles quatre fotografies a Imágenes
peseatodo (Paidós).Lapel·lículaEl fillde
Saül, on s’al·ludeix a la presade les fotos,
va ser la primera que va aconseguir re-
conciliarlesduesposturesantagòniques,

mostrantsensemostrar,endinsant-nosa
l’infern sense representar-lo. Per
Lanzmann, lapel·lículaeraelcontraride
La llistadeSchindler, iDidi-Huberman li
va dedicar un assaig, eloqüentment titu-
latSortirdunoir,sortirdelnegre,delforat
negreenelqualensvaprecipitarelnazis-
me. El debat continua viu: l’any passat
van tornar a tapar aquelles quatre fotos
en una mostra al Museu de l’Holocaust
d’Amsterdam.

EL DESCONEGUT (Orson Welles, 1946).
Potser no és la millor pel·lícula del mes-
tre, però va passar a la història per ser la
primera producció de Hollywood que
mostrava imatges dels camps. El mateix
Welles encarnava enaquestahistòria un
nazirefugiatalsEstatsUnitsambunano-

Quan l’últim testimoni
desaparegui, els seus relats
competiran amb les
distorsions de la cultura
popular: sèries, pel·lícules

És difícil, en el context
turístic, trobar una forma
adequada d’aproximar-se
a l’aniquilació de vides
humanes

Detall d’un
fotograma de
‘Shoah’, la pel·lícula
de Claude Lanzmann
sobre l’Holocaust

Fotograma de
‘La llista de Schind-
ler’ en el qual el
personatge que
representa el nazi
Amon Goeth dispa-
ra als presos des
del seu balcó

Turistes fent fotos
a l’entrada del camp,
on es troba el lema
“Arbeit macht frei”
(El treball allibera)

Mostrar o no les imatges
de l’extermini ha
determinat dues postures
antagòniques sobre com
filmar l’Holocaust
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Un vibrant hommage au « héros tranquille »
Le professeur assassiné à Conflans, Samuel Paty, a reçu la Légion d’honneur à titre posthume, mercredi 

RÉCIT

U n professeur,
mercredi 21 oc
tobre, a été
honoré à la Sor
bonne. Un prof
discret et hum

ble, prof de collège, prof de ban
lieue, passionné d’histoire, de géo
graphie, de livres et de connais
sances, le goût de la liberté et celui
de la pédagogie chevillés au corps.

Un prof fils de profs, qui croyait
en la République, en la laïcité, en 
l’éducation civique, dans les 
vertus du dialogue. Un professeur 
magnifique, assassiné vendredi 
16 octobre par un islamiste pour
avoir fait consciencieusement 
son métier. Un « héros tranquille »,
selon les mots du président de la 
République, Emmanuel Macron, 
qui n’aurait jamais imaginé rece
voir un jour pareil hommage dans
ce temple de savoir universel, ce 
lieu si symbolique des humanités 
et de la transmission.

La justesse de la cérémonie
conçue par sa famille et le chef de 
l’Etat a semblé, un bref instant,
rassembler et unir toute la com
munauté nationale. C’est en tout 
cas ce qu’a ressenti le public, envi
ron 400 invités à l’intérieur de la 
cour pavée de la Sorbonne, et 
quelques centaines d’autres, mas
sées devant l’édifice sous un écran
géant. Tout y contribuait : l’élé
gance, l’histoire et la solennité du 
lieu ; les textes, courts et puis
sants, lus par des proches ou des 
collègues de Samuel Paty ; le dis
cours d’Emmanuel Macron, hom
mage vibrant aux maîtres, aux
professeurs, à tout le corps ensei
gnant, et engagement fougueux à 
les considérer, à les défendre, à les
soutenir afin qu’ils continuent, 
selon l’expression de Jean Jaurès, 
de « faire », au sens de « former », 
des « républicains ».

« MOBILISER LA JEUNESSE »
A gauche de la cour, une centaine 
d’élèves venus de nombreux éta
blissements scolaires, dont celui 
de Samuel Paty à ConflansSain
teHonorine (Yvelines), avaient 
pris place timidement, tandis
qu’à droite se retrouvaient côte à
côte, près des membres du gou
vernement, anciens premiers mi
nistres, députés, sénateurs, chefs 
de parti politique, représentants 
des cultes religieux, des syndicats
d’enseignants, recteurs d’acadé
mie, présidents d’université, re
présentants d’associations d’aide 
aux victimes d’attentats, etc. « On
a besoin de ces moments d’union,
a dit François Hollande. Besoin 
d’instants solennels pour rassem
bler la communauté des Français,
mobiliser la jeunesse, lui donner le
sens de l’engagement citoyen. »

L’ancien chef du gouvernement
Alain Juppé s’est félicité du choix 
du lieu de la cérémonie : « L’univer
sité, l’alma mater, le symbole des 
Lumières, le lieu de la transmission 
du savoir et surtout de l’apprentis
sage du libre arbitre. » Ancien 

ministre de l’éducation, Vincent 
Peillon a rappelé avoir été à l’ori
gine des cours sur « la morale laï
que », devenus l’enseignement 
moral et civique (EMC), et confié 
même s’être senti « une part de 
responsabilité dans ce qui s’est pro
duit », Samuel Paty ayant montré 
les caricatures dans le cadre de ce 
cours. « Un programme pourtant 
modéré, responsable, raisonnable, 
fait justement pour unir les élè
ves », a estimé l’ancien professeur 
en jugeant « crucial qu’on protège 
davantage nos profs et qu’on paci
fie la société autour d’eux ».

Mais le silence s’est brusque
ment imposé et alors que la nuit 
avait envahi la cour, tout le monde
s’est levé. Dans le grand amphi
théâtre de la Sorbonne, le prési
dent de la République venait de re
mettre la Légion d’honneur et les 
palmes académiques à titre pos
thume à Samuel Paty, devant sa 
famille et sans la moindre caméra.

A 19 h 30 précises, le cercueil du
professeur, porté par des gardes 
républicains, est entré dans l’en
ceinte, suivi de sa photo, crayon 
en main, visage expressif, tourné 
vers ses élèves dans une salle de 
classe. Et un air du groupe U2, 
One, a résonné. Une chanson sur 
la force et la difficulté de l’amour, 
une chanson compliquée ; une 
chanson qu’aimait le professeur 
et qui finit ainsi : « Un sang, une
vie, l’amour, il faut en payer le prix.
Une vie avec l’autre, nos frères, nos
sœurs, nous deux, nous ne faisons 
qu’un. Chacun doit soutenir 
l’autre, soutenir l’autre. Un. Un. »

Devant le cercueil déposé sur de
fins tréteaux, un ami et collègue 
de Samuel Paty, Christophe
Capuano, maître de conférences 
en histoire à Lyon, a alors lu d’une
voix ardente un texte de Jean 
Jaurès – dont on oublie souvent 
qu’il fut professeur de philoso
phie – adressé « aux instituteurs et

institutrices ». Une succession de
« conseils » auxquels Samuel,
atil dit, a toujours été fidèle :
« Vous tenez en vos mains l’intelli
gence et l’âme des enfants ; vous 
êtes responsables de la patrie. Les 
enfants qui vous sont confiés 
n’auront pas seulement à écrire, à
déchiffrer une lettre, à lire une 
enseigne au coin d’une rue, à faire 
une addition et une multiplica
tion. Ils sont français et ils doivent 
connaître la France, sa géographie
et son histoire : son corps et son
âme. Ils seront citoyens et ils doi
vent savoir ce qu’est une démocra
tie libre, quels droits elle leur 
confère, quels devoirs leur impose
la souveraineté de la nation. Enfin,
ils seront hommes, et il faut qu’ils 
aient une idée de l’homme, il faut 
qu’ils sachent quelle est la racine 
de nos misères : l’égoïsme aux for
mes multiples ; quel est le principe 
de notre grandeur : la fermeté unie
à la tendresse (…). »

A son tour, une autre profes
seure, Marie Cuirot, s’est avancée 
vers l’estrade installée entre les 
statues massives de Victor Hugo 
et de Louis Pasteur. Et c’est avec 
force, rage, qu’elle a déclamé un 
court poème écrit par Gauvain 
Sers, chanteur creusois, luimême
fils d’un professeur de mathéma
tiques, publié sur Twitter, au 
lendemain de la décapitation de 
Samuel Paty. « Paraît qu’on s’habi
tue, Quand l’infâme est légion, 
Tous ces hommes abattus, Pour les
traits d’un crayon. Paraît qu’on 
s’habitue, A défendre à tout prix, 
Les trois mots qu’on a lus, Aux 
frontons des mairies. Paraît qu’on 
s’habitue, Quand on manque de 
savoir, Par chance, on a tous eu, Un
professeur d’histoire (…) Paraît 
qu’on s’habitue, Aux horreurs 
qu’on vit là, Mais l’innocent qu’on
tue, Je ne m’habitue pas. » 

Enfin, une élève de 14 ans a lu la
lettre envoyée par Albert Camus à

son ancien instituteur, Louis Ger
main, son maître à l’école com
munale de la rue Aumerat à Alger.
Elle est datée du 19 novem
bre 1957, quelques jours après sa
réception du prix Nobel de littéra
ture, et elle est devenue virale, sur
les réseaux sociaux, depuis la 
mort de Samuel Paty :

« Cher Monsieur Germain,
J’ai laissé s’éteindre un peu le

bruit qui m’a entouré tous ces
joursci avant de venir vous parler 
un peu de tout mon cœur. On vient
de me faire un bien trop grand
honneur, que je n’ai ni recherché ni
sollicité. Mais quand j’ai appris la
nouvelle, ma première pensée,
après ma mère, a été pour vous.
Sans vous, sans cette main affec
tueuse que vous avez tendue au 
petit enfant pauvre que j’étais, 
sans votre enseignement, et votre 
exemple, rien de tout cela ne serait
arrivé. Je ne me fais pas un monde 
de cette sorte d’honneur mais 
celuilà est du moins une occasion 
pour vous dire ce que vous avez 
été, et êtes toujours pour moi, et 
pour vous assurer que vos efforts, 
votre travail et le cœur généreux
que vous y mettiez sont toujours 
vivants chez un de vos petits éco
liers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé
d’être votre reconnaissant élève. »

SOUTIEN ET PROTECTION
D’un pas lent, Emmanuel Macron 
s’est alors dirigé vers le pupitre et a
entamé un hommage vibrant à 
celui qu’il a appelé « monsieur le 
professeur ». Pas question, atil 
dit, de parler ce soir des terroristes
et des lâches qui ont commis ou 
permis l’attentat. « Non. Ce soir, je 
veux parler de votre fils, je veux par
ler de votre frère, de votre oncle, de 
celui que vous avez aimé, de ton 
père. Ce soir, je veux parler de votre 
collègue, de votre professeur 
tombé parce qu’il avait fait le choix 
d’enseigner, assassiné parce qu’il 

avait décidé d’apprendre à ses élè
ves à devenir citoyens. » Un de ces 
professeurs « qu’on n’oublie pas ». 
Le professeur dont rêvait Jean Jau
rès. « Celui qui montre la grandeur 
de la pensée, enseigne le respect, 
donne à voir ce qu’est la civilisa
tion. Celui qui s’était donné pour tâ
che de faire des républicains. » Tâ
che, atil estimé, plus essentielle 
et plus actuelle que jamais et pour 
laquelle il faut redonner aux pro
fesseurs autorité, formation, con
sidération, soutien et protection.

« Je voudrais que ma vie et ma
mort servent à quelque chose », 
aurait dit un jour Samuel Paty. 
« Comme par prescience. » Alors, a 
demandé le président : pourquoi 
Samuel atil été tué ? « Parce que 
les islamistes veulent notre futur et
qu’ils savent qu’avec des héros 
tranquilles tels que lui, ils ne 
l’auront jamais. Eux séparent les fi
dèles des mécréants. Samuel Paty 
ne connaissait que des citoyens.
Eux se repaissent de l’ignorance. 
Lui croyait dans le savoir. Eux culti
vent la haine de l’autre. Lui voulait 
sans cesse en voir le visage, décou
vrir les richesses de l’altérité. » 

Samuel Paty, atil dit, « est de
venu vendredi le visage de la Répu
blique, de notre volonté de briser les
terroristes, de réduire les islamistes,
de vivre comme une communauté 
de citoyens libres dans notre pays, 

le visage de notre détermination à 
comprendre, à apprendre, à conti
nuer d’enseigner, à être libres, car 
nous continuerons, Professeur ! (…) 
Nous continuerons, oui, ce combat 
pour la liberté et pour la raison 
dont vous êtes désormais le visage 
parce que nous vous le devons, 
parce que nous nous le devons, 
parce qu’en France, Professeur, les 
Lumières ne s’éteignent jamais. »

L’orchestre à cordes de la garde
républicaine a joué La Mar
seillaise, chantée à l’extérieur par
un public bouleversé, impatient 
d’applaudir le professeur, et 
même de l’applaudir à tout rom
pre, pour observer la minute de 
silence. A 20 h 15, les gardes répu
blicains emportaient le cercueil,
suivis de la famille de Samuel
Paty et du président. Déclarée cas 
contact d’une personne contami
née au Covid19, Brigitte Macron, 
ancienne professeure, avait dû re
noncer à assister à la cérémonie.

Parmi les lycéens présents,
Enora, 17 ans, venue d’Orléans, 
s’est sentie galvanisée. « J’ai pris 
de la force, ce soir. Je vais me bat
tre. Pour la tolérance. Pour le dia
logue. Pour la liberté. Les islamis
tes ne voleront pas mon futur ! »

Raphaël, 17 ans, parisien, était
sous le choc. « Quel moment. 
Quelle gravité ! Je m’en souvien
drai toute ma vie. Heureusement 
que ce discours nous donne un 
objectif, et même une mission. Car
je vous avoue que je trouve l’hori
zon bien sombre, et l’humanité 
très stupide. » Il veut être chirur
gien, parce qu’il adore la science. 
Et prof, quand il sera « vieux ». 
Prof de français ou de philo. Mais 
pourquoi donc quand il sera 
vieux ? « Parce que j’aime l’idée
d’avoir successivement deux mé
tiers, et deux vies. Et que si je risque
d’être assassiné, il vaut mieux que 
ça m’arrive à un âge avancé… » 

annick cojean

Dans la cour de la Sorbonne, à Paris, le 21 octobre. JEAN-CLAUDE COUTAUSSE POUR « LE MONDE »

AT T E N TAT   D E   C O N F L A N S

« J’AI PRIS DE LA FORCE, 
CE SOIR. JE VAIS

ME BATTRE. POUR 
LA TOLÉRANCE. 

POUR LE DIALOGUE. 
POUR LA LIBERTÉ  »

ÉNORA
lycéenne de 17 ans

À 19 H 30 PRÉCISES, 
LE CERCUEIL DU 

PROFESSEUR, PORTÉ PAR 
DES GARDES RÉPUBLICAINS, 

EST ENTRÉ DANS 
L’ENCEINTE, SUIVI DE SA 
PHOTO, CRAYON EN MAIN
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i  OTRAS VOCES

HARÁ ahora algo más de un mes afirmaba Carmen 
Calvo, en la presentación del Anteproyecto de Ley de 
Memoria Democrática (ALMD), que es importante que 
nuestros jóvenes sepan «de dónde venimos». Uno de 
esos jóvenes, el diputado de Vox Ignacio Garriga, ha de-
nunciado en su presentación de la moción de censura 
que con sus leyes de memoria democrática el Gobierno 
«social-comunista», heredero del «Frente Popular» y del 
golpe de Estado del 34, pretende reabrir el pasado, rea-
vivar odios, que los nietos hagamos la guerra y negar-
nos el derecho a conocer el dolor y la gloria de nuestra 
historia. El joven diputado catalán había decidido pre-
parar su discurso rezando en el Cerro de los Ángeles, 
allí donde a finales de julio de 1936 un grupo de milicia-
nos fusiló la imagen de Cristo. No me sorprendería que 
escuchándole, en su fuero interno, la vicepresidenta 
Calvo haya pensado «objetivo conseguido».  

De dónde venimos es el título del libro que hizo for-
tuna como material didáctico en la temprana educación 
sexual de los niños de mi generación, la llamada gene-
ración de los nietos (de la Guerra Civil). El libro ilustra-
ba, como pocos en la época, los hechos básicos que, en 
algún punto de la explicación pedida o anticipada, los 
padres preferían no detallar del todo. He de decir que 
no fue –afortunadamente– mi caso, pues ni mi padre ni 
mi madre tuvieron muchos remilgos a la hora de ins-
truirme sobre tales asuntos. Cosas de la progresía de 
aquella hora (que bendita fue en muchos aspectos).  

Debía correr el año 1976 y pudo ser por aquel enton-
ces también cuando tuve por primera vez noticia de que 
a mi abuelo materno lo habían depurado en Hidroeléc-
trica Española por ser de la UGT y que a mi abuelo pa-
terno «lo habían matado en Paracuellos». Tardé más, en 
cambio, en colegir, a partir de esos hechos básicos, algo 
que no deja de ser perturbador: debo mi existencia a un 
fusilamiento masivo que tuvo lugar frisando noviembre 
del 36. No debo de estar agradecido a quien apretó el 
gatillo, ni a Segundo Serrano Poncela, uno de los res-
ponsables directos de la organización de las infames sa-

cas o a Juan García Oli-
ver, el asesino anarquista 
que fue ministro de Justi-
cia, «atípico», en la des-
cripción que de él ha he-
cho Pablo Iglesias, pero 
repudiado por el mismísi-
mo Azaña y que da nom-
bre a calles en Reus y 

Mataró; o a Ángel Galarza, ministro de Gobernación, 
feroz oponente al sufragio activo femenino, rehabilita-
do por el PSOE en 2008, con calle en Zamora, y que en 
una sesión del Congreso de los Diputados el 1 de octu-
bre de 1931 llegó a afirmar que bastante hacían con 
«dejar vivir a la rancia nobleza española». Así y todo, mi 
identidad se fragua con los polvos y los lodos de esas ig-
nominias; la mía, la de cualquiera, la de todos.   

No huelga tampoco hacer una cierta memoria de la 
memoria histórica (ahora democrática), siquiera sea su-

marísima, para situar en sus justos términos la altiso-
nancia con la que se presenta el ALMD. Bastará un so-
lo ejemplo que dé pistas de que han sido muchos los es-
fuerzos compensatorios, los recordatorios de la infamia 
y de los hechos (en el afán de alcanzar algunas verda-
des con minúsculas, las propias de quien no cultiva la 
física de partículas) y la conciencia de todo ello por par-
te de protagonistas políticos diversos, estudiosos, histo-
riadores profesionales y la ciudadanía en general; aun-
que pervivan y pervivirán las interpretaciones y valora-
ciones divergentes, lo propio de un Estado que se precie 
de respetar la libertad de conciencia, académica, de in-
vestigación y de opinión.  

15 de noviembre de 1999: «… Creo que con esta vo-
tación se va a consumar uno de los últimos flecos de la 
reconciliación y del valor de la Constitución de 1978». 
Así habló Zapatero, entonces diputado, con motivo del 
consenso logrado para que los militares no profesiona-
les que lucharon con la República pudieran cobrar ín-
tegramente su pensión. Gobernaba Aznar.  

Según reza en su exposición de motivos, el ALMD 
tiene, entre otras aspiraciones, la de «cerrar una deuda» 
con nuestro pasado. Recuperar o localizar los restos de 
quienes fueron asesinados, en la medida en que sea po-
sible, y contextualizar –no necesariamente eliminar– las 
referencias simbólicas que ocupan el espacio público 
son nobles empeños de la Administración. El ALMD se 
ubica en otro género, el de la legislación santimonia. Su 
articulado es un constante trufado de declaraciones de 
principios y vaporosos compromisos respaldados en la 
nada; invocaciones a la justicia, la verdad, la «no repe-
tición» y la reparación, revestidas con el prestigioso bar-
niz de los derechos humanos; enumeraciones de Pla-
nes y Consejos (siempre en mayúsculas pero de minús-
cula concreción), y por supuesto el socorrido comodín 
pedagógico (art. 45). El ALMD, que exuda maniqueís-
mo ideológico y simplismo historiográfico, es, empero, 
un nuevo capote con el que seguir citando la vaquilla de 
nuestras discordias, componer la figura para gustarse 
y gustarle a una parte del respetable y que así perdure 
la más preciada de las batallas culturales de la coalición 
gubernamental, la lucha 
antifranquista, que pro-
sigue 84 años después. 
En estos mismos días de 
moción de censura. Y 
por los siglos de los si-
glos. Amén.    

Pero hay cosas más 
serias en el ALMD y no 
sólo farfolla. Para empe-
zar, un catálogo de in-
fracciones que incluye 
supuestos de hecho so-
brecogedores desde la 
perspectiva de los valo-
res democráticos que el 
propio texto dice abra-
zar: así, se considera in-
fracción muy grave (san-
cionable hasta con 
150.000 euros de multa)  
la convocatoria de actos 
que en cualquier forma 
«sean contrarios a la 
normativa sobre memo-
ria democrática, inciten 
a la exaltación de la 
Guerra Civil o de la Dictadura, cuando entrañe descré-
dito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus 
familiares» (art. 62.1.e). ¿Los homenajes a Santiago Ca-
rrillo entrañan humillación a los familiares de las vícti-
mas de Paracuellos?  

Junto a ello, se declaran: «… ilegítimas y nulas, por 
vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dic-
tadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia 
por cualesquiera tribunales u órganos penales o admi-
nistrativos durante la Dictadura contra quienes defen-
dieron la legalidad institucional anterior, pretendieron 
el restablecimiento de un régimen democrático en Es-
paña o intentaron vivir conforme a opciones ampara-
das por derechos y libertades hoy reconocidos por la 
Constitución» (art. 5.3.). Las consecuencias de tal decla-
ración no van más allá del «reconocimiento y repara-

ción personal», pero la posibilidad de proclamar estas 
nulidades resulta inquietante. ¿Se trata de una nulidad 
ope legis? No parece que puedan declararse nulas todas 
las sentencias de los tribunales penales o administrati-
vos, sino ese subgrupo de las que se dictaron «contra 
los que defendieron la legalidad institucional anterior» 
o «no pudieron vivir conforme a nuestros estándares 
constitucionales actuales» (¿?). 

Francisco Esteban y José Olmedo González asesina-
ron al dirigente comunista y luchador antifranquista 
Gabriel Trilla en 1945 por orden del PCE. Fueron ejecu-
tados en 1946 y 1948. ¿Las sentencias de muerte son 
nulas? ¿Quién y cómo lo determina? La Ley crea una 
Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos 
Humanos encargada de «…investigar los hechos pro-
ducidos con ocasión de la Guerra Civil y la Dictadura, 
incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en 
vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de 
los derechos humanos y del Derecho Internacional Hu-
manitario» (artículo 29). ¿Estamos ante la apertura de 
una causa general inversa?  

LA NULIDAD jurídica es un predicado interno a un 
sistema de normas, al modo en el que la noción de día 
es dependiente del sol. Una sentencia se declara nula 
por ser contraria al ordenamiento jurídico y por eso 
mismo genera una consecuencia jurídica resarcitoria 
que no es meramente simbólica. Y por supuesto hay 
normas jurídicas –y su aplicación– que podemos califi-
car de ilegítimas, o sea injustas, pero no es esa la tarea 
jurisdiccional propia de un Estado donde impera la ley. 
Los ominosos tribunales para la represión de la maso-
nería que levantó el régimen de Franco, más propios 
de la Cosa nostra, no deberían ser cosa nuestra. Si du-
ra lex sed lex, franquista lex sed lex, y ampliar ahora 
diacrónicamente el marco jurídico para tomar como re-
ferencia los derechos humanos y el derecho internacio-
nal humanitario es un juego tramposo, arriesgado y 
contraproducente. ¿Son nulos los preceptos de la año-
rada Constitución republicana de 1931 que impedían 
la libertad religiosa? Claro que ese periodo histórico es-

tá exento de inquisición judicial alguna según el 
ALMD. ¿Por qué? 

En el debate sobre la ley de amnistía el 15 de octubre 
de 1977, Arzalluz invitaba a que el mutuo olvido de los 
diputados se generalizara en la sociedad. Vano empeño 
aquél (no se olvida a voluntad ni por decreto), pero no 
era fútil en absoluto insistir en ese espíritu reconciliato-
rio que cuajó en la Constitución de 1978, un éxito civil 
fraguado sobre la común conciencia de que no valdría 
la pena arquear al céntimo las culpas de un inmenso 
fracaso colectivo. Este ALMD no es una invitación al re-
cuerdo democrático, sino una incitación a que exhume-
mos la memoria incivil.  

 
Pablo de Lora es profesor de Filosofía del Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Los ominosos tribunales para la 
represión de la masonería que 

levantó el régimen de Franco no 
deberían ser ‘cosa nuestra’

AJUBEL

El autor reflexiona 
sobre el Anteproyecto de Ley de 
Memoria Democrática del Gobierno. 
Cree que no es una invitación al recuerdo 
democrático, sino una incitación a que 
exhumemos la memoria incivil.

POLÍTICATRIBUNA i

Memoria 
incivil 
PABLO DE LORA
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La propagació del virus ocupa i
preocupa al Govern, però no ho
tapa tot. En quinze dies els
equips deJunts i ERChanpogut

comprovar les dificultats d’encaix i la in-
compatibilitat dels seus objectius a mitjà
termini, malgrat el pacte de no-agressió
subscrit després de la inhabilitació de
QuimTorra.Laguerra fredas’ha imposat
entre els quarters generals dels socis. I en
algunaMoleskine es registra el balanç de
batalles lliurades i els seus vencedors en
esperadeguanyarlaguerrael14defebrer.
“Es farà llarg”, admeten en un despatx de
PalauocupatperERC.“Molt llarg”, rema-
tendesdel’altrabandadelpatidelsTaron-
gers, lazonaqueocupaJunts.
La substitució del president ha estat

tractadaoficialmentambcotó fluix.Torra
hamantingutunaactivitatelevadaidijous
vatornaraPalauperlacommemoraciódel
80è aniversari de l’afusellament de Lluís
Companys. Amb tot, la delegació de fun-
cions sobre Pere Aragonès també com-
porta una visibilització més gran dels
republicans, que, a falta de candidat, ja
molesta a Junts, i han començat a córrer
queixesd’“usurpació”de funcions.
Enla“novanormalitat”catalana,aques-

ta setmanaelvicepresidentnoméshapas-
sat uneshores demés aPalau i permotius
de “força major”, asseguren al seu equip.
“Tot arribarà”. El marcatge és intens. Hi
va haver tensió per l’exclusió de Ramon
Tremosa de la reunió de dilluns amb els
restauradors, dimecres per l’equilibri de
forces en la compareixença per anunciar
el tancamentdebars i restaurants, i també
perl’acted’homenatgeaCompanysalPar-
lament, que ERC va copar amb Roger
Torrent, Ester Capella i Aragonès, que
finsitotvaconcloureambun“Tornarema
vèncer”.El“Tornaremasofrir,tornarema
lluitar,tornaremavèncer”elvaproclamar
Companys elmarç del 1936, però és el crit
de precampanya d’Oriol Junqueras i

MartaRovira. Junts va fer escarafalls i va
traslladar el seu malestar per un acte que
van qualificar d’“electoral”, però tampoc
nohaviamaniobratperdesactivarl’opera-
ció del Parlament. Dijous Aragonès no va
arribaral’actedecol·locaciódelaStolpers-
teine de Companys a la plaça Sant Jaume
–lasessiósobreHardRockalParlamentes
va allargar– i el conflicte va acabar en tau-
les.El que jaés inevitable ésqueAragonès
hamultiplicat lasevaagenda, i, encaraque
portialcostat laconselleradePresidència,
Meritxell Budó, en un 80% de les seves

aparicions ell és la referència jeràrquica
delGovern.És l’interlocutorperaFoment
i els sindicats, o l’agitat gremide la restau-
ració,quedivendresesmanifestavenjunts
davant el PalaumentreAragonès encade-
nava reunions al seu despatx del districte
administratiua laZonaFranca.
El vicepresident va donar per bo el tan-

cament de bars i restaurants i les con-
seqüències sobre les seves expectatives
electorals malgrat algunes reticències
internes, per les enquestes i les protestes.
A l’anunci, juntament amb Budó, Alba

Vergés iMiquel Sàmper, va intentar que
40 milions en ajuts actuessin com a bàl-
sam,peròaraelproblemaéscomesdistri-
bueixen. El que demana l’empresariat és
que l’independentismeutilitzi la clau dels
pressupostosaMadrid i tornialpeixalco-
ve: els comptes són la via d’accés ràpid als
fons queCatalunya necessita per afrontar
la crisi econòmica. L’exposició d’Arago-
nèses reduirà a la recercad’escenarismés
amables.Lasevacandidaturaoficialnoar-
ribaràalconsellnacionaldedissabte,però
aERCestreballa intensamentenlesllistes
electorals i a combinar el discurs institu-
cional amb proclames de Marta Rovira
que posen sobre la taula els escenaris de
desobediència civil i unilateralitat. Els re-
publicans donen per fet que quan Carles
Puigdemontassenyaliuncandidatespas-
sarà de la guerra freda a les hostilitats en
campobert.DemomenthanmarcatBudó
comlamillorcompanyia.Laconsellerano
competeix a Junts ni incomoda comTre-
mosa. Mentrestant, Puigdemont juga a la
incertesa i laprobabilitat.Al seupartituns
ho anomenen esperit creatiu; d’altres
enyoren lescerteses i ladisciplinaconver-
gent. El reglament de primàries s’aprova-
rà la primera setmana de novembre i està
previst teniruncandidatacomençaments
de desembre. Candidat a què? Puigde-
mont pot encapçalar la llista o anar-hi de
dos, peròno és presidenciable, o sigui que
la direcció de Junts treballa sobre la deli-
mitació de les primàries: triar els caps de
llista per les quatre circumscripcions, el
presidenciableofinsitotferternesdecan-
didats a fi d’evitar batalles internes en un
partit per estrenar. “Nosaltres sempre te-
nim dos candidats”, repeteixen una vega-
da iunaaltraa lacúpuladeJunts, conven-
çutsquelafiguradePuigdemonttraspassa
partits i estratègies. Demoment ho confi-
en totalpasdel temps ial freddePalau.

PereAragonèsoRamonTremosa?La
competicióentreels socisdelGovern
perquiassistiràa laconferènciade
presidentsdeldia26ambUrsulavon
derLeyentéun finald’allòmésregulat.
TantJuntscomERCcoincideixenque
Catalunyahadeserpresenta lacita, i,
mésenllàdelpactedeno-agressióvi-
gent, sabenque lesconferènciesde
presidentsautonòmicsestansotmeses
aunreglamentdesdel2009:Art. 3.3:

L’assistènciadelpresidenta la reunióés
“indelegable inohihasubstitució, llevat
delscasosenquèunconsellerexerceixi
temporalment les funcionsdepresident
autonòmic”.AquestésAragonès.Art.
3.4:Si l’ordredeldiahoaconsella,poden
anaracompanyatsd’unconseller, “en
qualitatd’assessor”.AquestésTremosa.
Altracosaés si lacita, enplenaonada
delvirus i ambVonderLeyenencade-
nantquarantenes,hadeserpresencial.

Guerra fredaalGovern
L’exposició de Pere Aragonès com a substitut del
president augmenta ambefectes encara desconeguts
per les decisions del Govern; mentrestant, Puigde-
mont juga a la incertesa amb la candidatura del 14-F

LV

El despatx funcional que fa servir el vicepresident quan va a Palau

EN PARAL·LEL

ARAGONÈS, PRESIDENT SUBSTITUT; TREMOSA, ASSESSOR

Isabel Garcia
Pagan

@igpagan / igarcia@lavanguardia.es

La llambordaStolpersteinedelpresi-
dentLluísCompanys, afusellatpel
franquismefa80anys, és l’única ins-
tal·ladaaBarcelona,mentrequeaquests
homenatgesa lesvíctimesdelnazisme
esreprodueixenpermultituddemuni-
cipis catalans.Lapedrade lamemòriade
Companysesva instal·lardijousdavant
laportadelPalaude laGeneralitat enun
acte solemnedesprésde tresanysespe-
rantenundespatx.Malgrat la rellevàn-

ciaqueesvavolerdonara l’efemèride,
l’acordambl’AjuntamentdeBarcelona,
dequidepèn laplaçaSantJaume,no-
mésvaarribarunparelldediesabans
de l’acte, ambanades ivingudesdels
tècnics, idesprésd’unaconversaentre
laconselleradePresidència,Meritxell
Budó, i l’alcaldessaAdaColau.SiColau
noacceptavahihaviaunplaB: instal·lar
lapedradinsdePalau, alpatideCarru-
atges, onnocaliaelpermísmunicipal.

BUDÓ, COLAU I LA ‘STOLPERSTEINE’ DE COMPANYS
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i  OTRAS VOCES

LE HE DADO algunas vueltas a la conveniencia de 
escribir sobre la iniciativa del Gobierno de impulsar 
una edición revisada y ampliada de la Ley de Me-
moria Histórica, ahora bajo el desconcertante rótu-
lo de Memoria Democrática. El mejor desprecio es 
no hacer aprecio, decía mi madre, y es tan tosca la 
intención de los autores que puede que lo mejor sea 
el silencio. Si los autores quieren que se ponga esta 
cuestión en el centro de la agenda, no hay que dar-
les ese gusto. 

Sin embargo, el desentendimiento en esta cuestión 
es casi equivalente a la complicidad. Y ni siquiera por 
omisión cabe la complicidad con este atropello a la 
memoria, a la democracia… y a la inteligencia. 

Cuando nací apenas hacía 11 años del final de la 
Guerra Civil. Como muchos integrantes de mi gene-
ración, me crié en una familia en la que había comba-
tientes de los dos bandos, por azar geográfico o por 
convicción. La guerra estaba muy presente en nues-
tra socialización doméstica. Pero lo estaba ya enton-
ces en un sentido muy preciso en el que ganadores y 
perdedores encontraban un punto fundamental de 
tangencia: cualquier cosa antes que repetirla.  

El pacto de olvido y reconciliación al que se dio 
forma en la Transición no fue el fruto del oportunis-
mo y la cobardía, como ahora se quiere presentar, si-
no la condensación de una aspiración que de forma 
más o menos explícita o latente compartían la mayor 
parte de los españoles y que, de acuerdo no a mi per-
sonal memoria democrática (sintagma absurdo) si-
no a mi memoria de la democracia era ya muy ma-
yoritaria no sólo entre quienes no habíamos vivido –
y sufrido– aquella guerra, sino entre sus propios 
protagonistas en ambos bandos. 

Destacadísimos dirigentes del bando perdedor (co-
mo Santiago Carrillo, 
Ramón Rubial, Josep 
Tarradellas o Juan de 
Ajuriaguerra) participa-
ron del pacto de recon-
ciliación. De alguna for-
ma, su participación es 
testimonio inequívoco 
de la amplia coinciden-

cia en superar el pasado y fundar el futuro en un 
compromiso de tolerancia y pluralismo. Desde 1977 
se fueron adoptando toda suerte de medidas de repa-
ración hacia los perdedores y sus herederos perfec-
tamente justas y adecuadas, como lo son las que si-
guiendo ese mismo espíritu están todavía pendien-
tes. Tales medidas han incluido reparaciones 
materiales y morales, reconocimiento e integración. 

Este espíritu perduró cerca de 30 años sin quie-
bras significativas. Bajo los gobiernos de UCD, del 

PSOE y del PP, hasta 2004, se mantiene el afán com-
partido de mirar hacia delante y pensar más en 
construir la historia común que en reescribir la de 
división pasada. A la llegada de Zapatero al Gobier-
no se empieza a alimentar el afán de resucitar aque-
lla división y la primera Ley de Memoria Histórica 
(Ley 5/2007) ya introduce el germen de lo que el ac-
tual anteproyecto lleva al paroxismo: una historia 
falsificada, obligatoria, maniquea y profundamente 
disfuncional en términos de la convivencia de los es-
pañoles de hoy y de mañana. 

La operación sirve el inconfesado propósito de ali-
mentar una narrativa que sus inspiradores conside-
ran útil a sus intereses. Se trata de encender a Vox, 
ningunear al PP y dar santo y seña antifascista al 
PSOE, para arrebatar a UP o al menos compartir 
con ellos la propiedad de la marca. De paso, este re-
clamo antifa sirve para legitimar la política de apa-
ciguamiento con los independentistas o el blanquea-
miento de los herederos de ETA: a fin de cuentas to-
dos los brazos son pocos para parar al fascismo. Los 
efectos que puede provocar son enormemente dele-
téreos, mucho más allá del tramposo impulso que 
mueve a sus promotores. 

Este malhadado proyecto normativo no pretende 
ni cancelar el franquismo –que está más que cance-
lado– ni siquiera reivindicar la República. Lo que de 
verdad quiere cancelar es la Transición. Es en ese 
sentido en el que pretende otorgar carácter basal de 
nuestra actual democracia a una experiencia que, 
aunque naciera de un amplio impulso popular, se 
tornó muy pronto en 
una democracia pro-
blemática, violenta y 
divisiva, que algunos 
califican de fallida. Ob-
viamente, la culpa de 
ello no es solo imputa-
ble a los republicanos: 
los enemigos de ese ré-
gimen también pusie-
ron mucho de su parte. 
Pero lo cierto es que ni 
unos ni otros hicieron 
lo mínimo por colmatar 
la falla entre aquellas 
dos Españas de triste 
recuerdo. 

Es exactamente lo 
contrario de lo que su-
cede con el proceso po-
lítico de la Transición, 
el más importante em-
peño de reconciliación 
e inclusión de nuestra 
historia moderna. Por 
eso, lo peor de esa atri-
bución de legitimidad 
fundacional y de pater-
nidad histórica de la ac-
tual democracia a la Se-
gunda República es que 
implica negársela a su 
verdadero basamento 
fundacional, la Transi-
ción. Y esta manipula-
ción histórica y política 
tiene consecuencias de 
muy distinta naturaleza y alcance. 

La primera se relaciona con la voluntad de expul-
sar retrospectivamente de la legitimidad democráti-
ca a quienes –desde el centro y la derecha– impulsa-
ron aquella reconciliación. Puede parecer lo de me-
nos a estas alturas. Pues no: según los promotores de 
este engendro, aquella reconciliación es incompati-
ble con la voluntad de garantizar el «derecho a la in-
vestigación de las violaciones de los Derechos Huma-
nos y el Derecho Internacional Humanitario ocurri-
das […] en el periodo que va desde la muerte del 
dictador hasta la aprobación de la Constitución espa-
ñola». Es decir, que la instalación de la democracia 
en España tiene que examinarse a la luz de las viola-
ciones de los derechos humanos que en su curso se 
supone que se cometieron. No extrañará en conse-

cuencia que la Fiscalía diera vía libre a la humillante 
iniciativa de la jueza Servini, una peronista pirada, 
de interrogar a Rodolfo Martín Villa por «genocidio 
y crímenes contra la Humanidad» durante ese perio-
do. Humillante no sólo para Martín Villa, uno de los 
mejores ejemplos de ese espíritu de reconciliación, 
sino para todos quienes con él y desde partidos y po-
siciones muy diversos, aportamos nuestro granito de 
arena (el mío, insignificante) a aquella tarea. 

PERO esta malversación de nuestro pasado inmedia-
to me parece menos importante que el secuestro de 
nuestro futuro próximo. El proyecto impone eso que 
ellos llaman una «resignificación» (la aplican al Va-
lle de los Caídos, pero en realidad es extensiva a to-
do lo acontecido entre 1936 y 1978) que implica ine-
vitablemente resignificar también no sólo la Transi-
ción sino los 42 años de democracia constitucional 
que hemos vivido. Y esa Historia Oficial obligatoria, 
que muchos han comparado con 1984, la distopía de 
Orwell, en este caso no está en una novela, sino que 
aspira a estar en el BOE. Y del BOE, a los libros de 
texto, convertida en fuente exclusiva de conocimien-
to histórico (¿sometida a censura previa?) de los ni-
ños y jóvenes de mañana. Se trata de instaurar una 
reductio ad Francum, émula de la reductio ad Hitle-
rum que teorizara Leo Strauss, para mandar al basu-
rero de la historia cualquier alternativa política que 
disienta del relato oficial.  

Tal vez alguno piense que con la que está cayendo 
–pandemia, problemas de gobernanza y crisis terri-

torial, ruina económica, abuso sistemático de los re-
cursos del poder, cuestionamiento de la forma de Es-
tado– este es un tema menor. Yo no lo creo. Creo que 
esta iniciativa está profundamente imbricada en un 
propósito destituyente que disimula una reforma 
constitucional de facto eludiendo las exigentes ga-
rantías de mayorías hiper-cualificadas y de refrendo 
popular que establece el artículo 168 de la Constitu-
ción. Este proyecto no es ninguna broma y nadie de-
bería tomarlo como tal: si se deja pasar esta reforma 
embozada de la Constitución, antes o después ven-
drá la otra sin embozo. 

 
José Ignacio Wert fue ministro de Educación, Cultura y 
Deporte 2011-2015. Su último libro es Los Años de Rajoy. La 
Política de la Crisis y la Crisis de la Política (Almuzara, 2020).

Esa ‘Historia Oficial’ obligatoria, 
que muchos han comparado 

con ‘1984’, la distopía de Orwell, 
aspira a estar en el BOE

SEAN MACKAOUI

El autor explica 
que el malhadado proyecto normativo 
del Gobierno para ampliar la Ley de 
Memoria Histórica no pretende cancelar 
el franquismo ni reivindicar la 
República, sino cancelar la Transición.
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Mi memoria 
de la 
democracia 
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CULTURA

Los descubrimientos entre las 

estanterías de la librería Caó-

tica, los paseos prolongados 

por el bullicioso barrio de la 

Alameda, los encuentros fur-

tivos en los Jardines de Muri-

llo o las conversaciones sobre 

las cosas que siempre costa-

ron pronunciarse con el brazo 

nocturno del Puente de Tria-

na meciendo cada palabra, 

son episodios, instantes, que 

formaban parte del pasado de 

Abril, de un tiempo que se fue 

pero que en realidad nunca 

llegó a desaparecer del todo.

  En «Una vez más», el  intimis-

ta debut de Guillermo Rojas 

que se estrena mañana en sa-

las de cine protagonizado por 

por Silvia Acosta y Jacinto 

Bobo, sus personajes repre-

sentan la arquetípica historia 

de amor entre jóvenes que ter-

mina disolviéndose cuando 

Marta Moleón-Madrid

«Una vez más»: 
los jóvenes que 
no quisieron 
irse de España 

Silvia Acosta en «Una vez más»

uno decide marcharse a otro 

país. Una relación contempo-

ránea aderezada con la actua-

lidad que imprime la preca-

riedad laboral y emocional del 

presente. En este caso es Abril 

quien regresa a Sevilla tras 

cinco años viviendo en Lon-

dres después de enterarse de 

la muerte de su abuela y de 

forma inevitable se reencuen-

tra con Dani, con el que tran-

sitó los mismos lugares comu-

nes y recuerdos. 

Rojas señala la existencia 

de una denuncia implícita en 

el contexto del romance: 

«Siento mucha pena al pensar 

que hay una generación ente-

ra que se ha tenido que mar-

char del país sin ellos desear-

lo. Y es probable que los 

hayamos perdido, tal vez no 

para siempre, pero esas per-

sonas ya no son las mismas 

que cuando se fueron». La 

nostalgia nos recuerda: a ve-

ces resulta más complicado 

aceptar un adiós que apren-

der a despedirse.

Ahora que el coronavirus ha re-

cuperado de la carbonera la ma-

drileñofobia y la madritirria, 

Andrés Trapiello viene a vindi-

car a Madrid en un libro/home-

naje, poniendo su obra y su per-

sona a contracorriente de tantas 

opiniones comunes y extendidas. 

La Villa y Corte, con su hospita-

lidad y sus movidas, siempre ha 

sido más odiada por sus detrac-

tores que amada por sus amigos. 

Madrid, los madriles, más que 

una ciudad, una decantación de 

barrios, ha estado algo desguar-

necida y desnuda de defensores. 

Los tres años de asedio durante 

la contienda civil, los cuarenta 

como parada y fonda de la dicta-

dura o el peaje pagado por los 

terrorismos nacionales y trans-

nacionales no han suavizado su 

imagen ni dulcifi cado su rostro, 

identifi cado con el centralismo 

borbónico y los gobiernos de La 

J. Ors -Madrid

Trapiello: «Largo 
Caballero no merece 
ninguna estatua»
El escritor presenta su libro «Madrid», 
una biografía histórica, social, cultural 
y literaria de la ciudad

LUIS DÍAZ

Moncloa. Pero Trapiello le ha 

troquelado una oportuna biogra-

fía literaria para rescatarla de los 

tópicos, esas muletillas propias 

de los pensamientos perezosos, y 

otros recelos y odios aventados 

por ahí por conveniencias regio-

nales y otras politiquerías.

El novelista, con ese pulso tan 

«Las armas y las letras», demues-

tra que lo capital de la ciudad no 

es lo de capital, sino la identidad 

que el desarraigo da a las grandes 

metrópolis y que empuja a su pai-

sanaje a interesarse más por dón-

de toma uno el café con leche que 

por el lugar de nacimiento, lo que 

habla mucho de la personalidad 

que imprimen sus calles. Trapie-

llo principia título y página con 

una frase con ecos, «El día que 

decidí venir a Madrid fue el más 

importante de mi vida», para re-

cortar luego el traje histórico-so-

cial-artístico a la urbe, y reclamar 

lo que dijeron Giménez Caballero 

y Tomás Borrás, primero uno y 

después el otro consecutivamen-

te: «Haber nacido en Madrid no 

da derecho a nada» y «En Madrid 

todo es de todos». Después de 

apuntar que aquí no hay «char-

negos» ni «maquetos» como en 

Cataluña y el País Vasco, indirec-

ta que cada uno entienda como 

quiera, sino solo madrileños, 

aunque se sea de Ronda, Llanes, 

La Coruña, Tarragona, Lorca, el 

Burgo de Osma o del Valle de 

Bohí, entra en ese batallar, cruz 

y azote de la ciudad, que es la po-

lítica y sus distintos minués.

Ridícula «madrifobia»
Comienza afi rmando que la «ma-

drifobia es ridícula» y que «Ma-

drid sería insoportable si conti-

nuara el monumento a caballo 

de Franco» para terminar en-

trando esa disputa permanente 

por los nombres del callejero y 

que ahora ha sacado a la pizarra 

los nombres de Indalecio Prieto 

y Largo Caballero. «Me molesta 

que los dos se hayan metido en 

la misma propuesta. Se tendrían 

que haber presentado cada uno 

separado. La escultura de Largo 

Caballero nunca debería haber 

estado. He leído muchas protes-

tas ente aquellos que critican su 

retirada, pero, hasta ahora, no 

he leído ni un argumento en el 

que se diga una sola virtud que 

le haga merecedor de una esta-

tua. No representa los princi-

pios, los valores democráticos 

de la mayoría de los ciudadanos. 

Se asegura que fue una víctima 

porque no pudo volver a España 

al terminar la Guerra Civil es-

pañola, pero alguna responsa-

bilidad política tiene sobre uno 

de los periodos más sangrientos 

de nuestra historia». Respecto a 

Prieto, aunque subraya los erro-

res que cometió, sí le reconoce 

la virtud de «intentar una recon-

ciliación nacional y buscar los 

valores democráticos a partir de 

1939».

Trapiello, tras resaltar la me-

moria de explosiones populares 

de Madrid, sus amotinamientos y 

revueltas, admite que las gentes 

de esta plaza son sufridoras y pa-

cientes, y las contrasta con la de 

otros emplazamientos donde «la 

victimización» se ha convertido 

en un «negocio»: «Aquí sus habi-

tantes se quejan poco. El madrile-

ño es estoico, como viene a probar 

la Historia, a pesar de su pasado 

de revueltas. El resto de los espa-

ñoles deberían compadecerlos un 

poco, porque sufren tensiones 

enormes. Madrid es el centro cul-

tural, deportivo, económico y po-

lítico, pero la vida en esa ciudad 

no es más fácil, al contrario, es 

más dura, incómoda y áspera que 

en otros lugares.  Y, sin embargo, 

su carácter hospitalario dice mu-

cho de esta ciudad».

«En esta ciudad no existen 
charnegos ni maquetos; 
aquí a todos se les 
considera madrileños», 
dice el escritor

Andrés Trapiello hace una reivindicación de la gente y las calles de Madrid en su último libro
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El escritor Andrés Trapiello pre-
sentó ayerMadrid, un libro en el
que mezcla la historia de la ciu-
dad y la suya propia. Trapiello,
que vive en el centro desde 1975,
se refirió a la polémica por la
retirada a propuesta de Vox de
las estatuas de Largo Caballero
e Indalecio Prieto, ministros so-
cialistas durante la II República.
“No me ha gustado que se pre-
sentara la propuesta de los dos
en el mismo bloque, porque esto
no es el rastro y no estamos ha-
ciendo lotes. Largo Caballero
era uno, Indalecio Prieto otro.
El tratamiento debería haber si-
do diferente”, dijo.

El autor, muy reconocido por
sus diarios, recordó que fue el
alcalde socialista Enrique Tier-
no Galván quien se opuso, ya en
democracia, a la retirada de la
estatua ecuestre de Francisco

Franco. Para compensar, le dio
una a Largo Caballero. “Es una
decisión política. Los prietistas,
que son contrarios a los caballe-
ristas, dijeron que ellos también
querían una y se la dieron. La de
Franco terminó saliendo y a mí
me parece bien. Madrid sería in-
soportable si siguiera el monu-
mento a Franco. Pero es que la
de Largo Caballero nunca debió
estar. La gente que ha defendido
estos días a Largo Caballero de-
fienden su estatua pero no he leí-
do ni un solo argumento de na-
die que diga las virtudes huma-
nas, políticas y democráticas que
le hacen merecedor de una esta-
tua. Ni una. Símantendría a Prie-
to”, enfatizó.

Trapiello (León, 67 años) fue
miembro del Comisionado de la
Memoria Histórica del Ayunta-
miento deMadrid que debió deci-
dir el nombre de 350 calles de la

ciudad. De aquella experiencia
sacó la conclusión de que la ley
que propulsó el entonces presi-
dente José Luis Rodríguez Zapa-
tero era “bastante mala”. “Con la
ley en la mano, Unamuno no po-
dría tener ni una estatua, ni una
calle ni un instituto a su nombre.
Porque se adhirió clarísimamen-
te al golpe de estado y a la guerra

civil desde el primer momento.
¿Qué pasa con Unamuno? Que
tres meses más tarde reniega de
esa adhesión y se desdice. Sus
valores democráticos posterio-
res le hacen merecedor de todos
esos tributos”, explicó.

Sin anuncio previo, el Ayunta-
miento de Madrid procedió el
jueves pasado a retirar la placa

en recuerdo de Largo Caballero
de la plaza de Chamberí. El equi-
po de Gobierno del Partido Popu-
lar y Ciudadanos dio la orden
coincidiendo con el 151º aniversa-
rio del nacimiento del que fuera
presidente socialista del Consejo
de Ministros durante la Segunda
República. La oposición calificó
la retirada de “ilegal” y recurrirá
a los tribunales. La instalación
de la placa ahora retirada fue
aprobada por unanimidad en el
Ayuntamiento hace 39 años.

En el edificio de esa institu-
ción ha sido donde Trapiello ha
presentado su libro (Destino), en
la plaza de Cibeles. Contó con la
presencia de la vicealcaldesa
Begoña Villacís, que llegó tarde y
se fue antes de acabar, durante
el turno de preguntas.Madrid, el
libro, cuenta la historia de la ciu-
dad desde su fundación y se en-
treteje con la historia personal y
sentimental de su autor. En la
obra hay algo dememoria, arqui-
tectura, historia, retrato noveles-
co y crónica pura y dura.

“El día que decidí venir a Ma-
drid fue el más importante demi
vida”, escribe el autor en el pri-
mer capítulo, un inicio que firma-
rían muchos habitantes de esta
ciudad, extranjeros que de repen-
te se descubren en casa. Atrás
dejaba la ciudad de León, des-
pués de una bronca con su pa-
dre, que había descubierto deba-
jo de su colchón unos ejempla-
res de Mundo Obrero. Así arran-
ca un libro llamado a perdurar
como guía histórica y literaria de
una ciudad bastarda.

Andrés Trapiello, que presenta un
libro sobre Madrid, defiende que
Indalecio Prieto sí merece honores

“Largo Caballero
nunca debió tener

una estatua”

Andrés Trapiello, ayer en Madrid. / I. B. P.
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En defensa de l'Eixample i els seus barris 
 
Publicat el dilluns 19 de octubre del 2020 | 11:47 · Autor: Mercè Tatjer 

 
 
El districte de l’Eixample delimitat a partir de les reformes administratives de la dècada de 1980 
està compost actualment per sis barris: l’Esquerra Nova, l’Esquerra Vella, la Dreta, la Sagrada 
Família, Sant Antoni i el Fort Pienc. La situació geogràfica d’aquests barris -en la part central de 
Barcelona- els ha convertit en un espai de força densitat de circulació amb alts nivells 
de contaminació, a més d’haver-los transformat en una àrea d’alta densitat edificatòria, 
malgrat la recent creació de petites àrees verdes a alguns interiors d’illa. Cada cop més, gran 
part del seu territori són espais d’alta freqüentació turística, especialment a la Dreta, la 
Sagrada Família i ara també a Sant Antoni. 
 
La centralitat ha transformat tots els barris en una de les principals àrees d’especulació 
immobiliària, fenomen que afecta negativament la cohesió social i les condicions de vida del 
veïnat, especialment per l’augment dels preus de l’habitatge, el gran nombre de desnonaments i 
la pèrdua del teixit comercial de proximitat. 
 
El conjunt d’aquests barris aplega un total de 270.000 veïns i veïnes d’una forta diversitat social, 
que suposen una part important dels habitants del municipi de Barcelona i concentren moltes i 
diverses activitats. Creiem que, tot i aquest pes demogràfic i econòmic, el veïnat de l’Eixample i 
la seva història estan oblidats. 
 
Els “altres” Eixamples 
Es parla sobretot del Modernisme de la seva part central (anomenada el Quadrat d’Or), dels 
seus arquitectes, promotors i constructors, i molt poc dels altres barris més enllà d’aquest espai 
hipervalorat. 
 
Tot i la tasca desenvolupada per les cinc associacions veïnals i altres grups i entitats, els barris 
de l’Eixample tenen escassa presència als mitjans de comunicació, i són també comptades 
les publicacions que tracten sobre la seva història o la seva memòria. Poc se’n parla de 
l’associacionisme, tant del lligat amb la ciutat com el que es va anar desenvolupant a nivell de 
cadascun dels barris des dels principis de la seva urbanització fins avui. 
 
És cert que la trama de l’Eixample dissenyada per Ildefons Cerdà ha sigut objecte d’un gran 
nombre de recerques i estudis urbanístics, obra d’arquitectes i acadèmics, però no disposem 
encara avui de cap història veritable i completa dels processos de creixement urbà i 
desenvolupament econòmic i social del districte actual. 
 
L’únic treball de conjunt, realitzat sota el títol Estudi de l’Eixample pel Laboratori d’Urbanisme de 
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona es publicà el 1983, per encàrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquesta publicació es dedicava en la seva major part a qüestions urbanístiques 
(tipologies, xarxes viàries, edificació, illes, traçats), amb escassa referència a la població i les 
activitats econòmiques. 
 
En la mateixa línia, a les darreres dècades diferents activitats i publicacions han tractat el Pla 
Cerdà, entre les quals destaca l’exposició L’Eixample Cerdà. 150 anys de modernitat, que es va 
realitzar l’any 2009 amb motiu de la celebració del segle i mig de l’aprovació del Pla. Aquesta 
exposició, tot i ser de major abast temàtic, tampoc aplegà massa informació sobre qüestions 
relacionades amb l’habitatge, la població o l’economia de les diferents àrees que conformen el 
districte. 
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Dintre d’aquest panorama destaquen les tasques capdavanteres dels llibres de Jaume 
Fabre i Josep M. Huertas a partir de la dècada del 1970, així com els treballs de recuperació de 
la memòria històrica dutes a terme més endavant per algunes associacions, historiadors i 
arquitectes. Podem esmentar especialment les exemplars recerques sobre el Passeig de Sant 
Joan i el seu entorn realitzades per l’arquitecte Antoni González Moreno-Navarro. 
 
Recollir i coordinar lluites 
Precisament, en aquest moment caldria recollir i coordinar les veus de les diferents 
reivindicacions que s’estan realitzant des de la comunitat educativa de les escoles dels barris 
de l’Eixample i de les associacions veïnals en relació a la recuperació de la Model, o les seves 
reivindicacions per augmentar el nombre de centres educatius públics. I més recentment, el 
treball d’altres plataformes com Eixample Respira, les lluites contra la turistificació o per la 
regulació d’obres poc consensuades, com l’ampliació de la Sagrada Família o de l’Hospital 
Clínic, que afecten directament i indirectament el veïnat, i d’altres que estan sense resolució, per 
exemple el futur del taller Masriera. 
 
Catàleg per revisar 
Davant de la complexitat i amplitud de les propostes, algunes de les quals ja estan en 
curs, plantegem un projecte per completar el coneixement i la defensa del patrimoni i la 
memòria històrica dels barris de l’Eixample amb la consideració de bé comú. 
 
Per iniciar aquesta tasca és imprescindible revisar el catàleg de patrimoni arquitectònic 
històric-artístic a partir de nous criteris, cronològics, transversals, temàtics i de memòria 
històrica que reconsiderin la seva relació amb el Pla General Metropolità del 1976 encara vigent 
i amb els serveis municipals d’Urbanisme i de Patrimoni, que han estat tractats en la publicació 
del Llibre blanc del patrimoni de Barcelona, 2016. 
 
El nou catàleg hauria d’inventariar i, si s’escau, catalogar, les edificacions del període 1914-
1950. Aquesta etapa de forta construcció d’edificis residencials en la trama Cerdà, i especialment 
en determinades parts de l’Eixample com les de l’Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, la Sagrada 
Família i el Fort Pienc, va representar noves tipologies i estils, des del tardo-modernisme i el 
noucentisme en totes les seves varietats fins al primer racionalisme i les construccions de 
postguerra. Aquestes tipologies residencials conformen sovint petits conjunts que defineixen 
paisatges que donen diversitat a la repetitiva trama de l’Eixample. 
 
Moltes d’aquestes edificacions, amb habitatges força estandarditzats però ben aviat amb 
equipaments (ascensor, dutxes, safaretjos al terrat) que s’adreçaven a capes mitjanes 
conformaven en alguns casos, com els del període 1920-1936 i 1939-1950, conjunts paisatgístics 
que singularitzen i personalitzen la trama Cerdà. 
 
Sovint aquestes construccions ocuparen els espais buits o s’aixecaren al costat de conjunts 
modernistes que en aquestes àrees també varen sovintejar a final del segle XIX i del segle XX. 
Per tant, s’hauria de revisar i inventariar, també, un cert nombre d’edificis modernistes, tant els 
del modernisme popular que no estan catalogats o ho estan en una baixa qualificació, com 
d’altres que corresponen al període inicial de la construcció de l’Eixample (1864-1888) que, tot i 
ha- ver estat estudiats, encara estan desprotegits. 
 
En determinades àrees, alguns edificis dels anys 1920-1930 possibilitaren la construcció a 
l’interior d’illa de petits passadissos amb habitatges de mínimes dimensions, alhora que 
s’urbanitzaren passatges amb casetes que aixoplugaren la població nouvinguda de pocs 
recursos. En aquest període, fins i tot grups de barraques ocuparen solars buits de les àrees 
perifèriques de l’actual districte que, amb l’avanç de la urbanització, acabarien desapareixent a 
final de la dècada de 1950. Aquestes formes d’habitatge popular o informal, tot i estar 
desaparegudes o encara dempeus, formen part també de la memòria històrica de l’Eixample. 
 
Podríem esmentar tres exemples d’actualitat, com és el cas de la desprotecció de la Carboneria, 
de ben segur el primer edifici residencial de l’Eixample. O del taller Masriera, que mostra les 
fortes dificultats per evitar la desvirtuació d’edificis emblemàtics fins i tot quan estan catalogats. I 
finalment, el debat recentment obert sobre el nou ús hospitalari de l’edifici de la que encara és 
l’Escola Industrial (l’emblemàtica fàbrica Batlló). 
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La futura revisió del catàleg també hauria de tenir en compte les construccions industrials, tant 
les desaparegudes com les que resten dempeus, especialment als barris de l’Esquerra de 
l’Eixample i de Sant Antoni, als de la Sagrada Família i Fort Pienc i fins i tot, al mateix Quadrat 
d’Or, i senyalitzar-les, com a mostra de la versatilitat econòmica i social de la trama Cerdà i el 
seu protagonisme en el desenvolupament d’activitats fabrils i de memòria obrera. 
Paral·lelament, seria necessari destinar més esforços a anar més enllà de les recopilacions 
d’imatges per completar-les amb estudis de les trajectòries socials, associacionisme, vida 
quotidiana i reivindicacions obreres dels més de 150 anys de memòria històrica dels barris de 
l’Eixample. 
 
En resum, s’ha de continuar la tasca empresa fa més de mig segle per Jaume Fabre i Josep M. 
Huertas Clavería, i als darrers anys per les associacions veïnals del districte i alguns centres 
cívics, grups d’estudis i grups de memòria històrica, com la que s’ha dut a terme des de 
la Comissió de la Memòria Històrica de l’Eixample. 
 
Propostes a partir de l’agenda veïnal 
Partint de la tasca que estan realitzant les entitats, assenyalem algunes propostes per avançar 
en el reconeixement del patrimoni i la memòria històrica i en la defensa de la qualitat de vida del 
veïnat. 
 
1. Atendre les necessitats del veïnat augmentant els equipaments públics assistencials, 
escolars i els espais verds, amb especial atenció al desenvolupament del projecte de la Model i 
de l’interior de les illes encara no transformades en espai públic. 
2. Control de la contaminació. 
3. Evitar la turistificació, l’especulació immobiliària i els desnonaments. 
4. Conèixer i defensar el patrimoni i la memòria històrica. 
5. Mantenir i potenciar el comerç de proximitat i repensar activitats productives de caràcter 
cooperatiu als futurs espais verds públics de l’interior d’illes (antics cinemes Rex i Dorado) i en 
les noves promocions i reformes d’edificis. 
6. Debatre i consensuar les noves propostes urbanístiques tenint en compte les necessitats 
de cadascun dels barris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.favb.cat/articlescarrer/en-defensa-de-leixample-i-els-seus-barris 
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