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L’arxiumunicipal actualitza la seva versió en línia amb fons del segle XI fins al XXI

LesentretelesdeBarcelona

PATRIMONI

RAÚL MONTILLA
Barcelona

A l segon volum del
Llibre Vermell de
Barcelona, també
conegutcomdeSant
Andreu, hi ha reco-

llits 235 documents que van de
l’any 1095 al 1405, tot i que es creu
que van ser copiats durant el pri-
merterçdelsegleXIV.Ésunllibre
de privilegis, que és on les corpo-
racions municipals registraven
tots els documents que rebien i
que expedien: garanties d’un pri-
vilegi, d’una propietat, d’un dret...
Un volum únic, un dels tresors de
l’Ajuntament,quepermetviatjara
temps anteriors als del Consell de
Cent i que ara espot consultar per
mitjà del nou catàleg en línia de
l’Arxiu Municipal. En total ja són
uns 120.000 documents digitalit-
zats,quevandesdelsegleXIfinsa
l’actualitat.
“El nou catàleg disposa d’un vi-

sualitzador molt potent que per-
met llegir amb nitidesa els docu-
ments iaugmentarfinsaldetall les
miniatures”, subratlla l’arxiver
cap del Consistori, Joaquim Bor-
ràs, que en destaca un altre ele-
ment:elnoumotordecerca.Noés
una qüestió de poca rellevància.
Un arxiu és un enorme dipòsit de
coneixement, però en la bulímia
informativa és fàcil perdre’s. Per
aixòés important el paperdels ar-
xivers, que s’ocupen de catalogar
la informació, de donar-li sentit; i
també del noumotor, que permet
recerques temàtiques.
Exemples de possibles indaga-

cions al catàleg en línia (https://
catalegarxiumunicipal.bcn.cat)?
La indústria a Barcelona, el Ti-
bidabo o l’Exposició Universal

(1888)i laInternacional(quihofa-
cies trobaràunfonsde fotografies
més que respectable). “És un cer-
cador que recordaGoogle”, apun-
ta Borràs. Si bé també permet els
plaers de submergir-se en la in-
formació: una recerca de “mo-
dernisme” pot acabar als expedi-
ents d’obres del ParkGüell o de la
Pedrera...
No hi ha un nombre infinit de

fotografies, però ja n’hi ha digita-
litzades més de 77.000, que per-
meten viatjar per tots els grans
episodis històrics de la ciutat dels
últims100anys,per totselsbarris.
També hi ha multitud de mapes,
d’actes de plens i documentació
dels antics municipis agregats. I
llibres quepermeten remuntar-se
als orígensde la corporaciómuni-
cipal.Hihaelsllibresdeprivilegis,
però també es pot consultar, per
exemple, el llibredelMostassaf.
Enaquest cases tractad’una re-

copilació de la normativa relativa
a l’exercici d’aquest càrrecpúblic,

que teniacompetènciesen l’àmbit
econòmic i que va ser present a la
Corona d’Aragó entre els segles
XIV i XVI. Un oficial reial que
també tenia capacitat punitiva:
imposava sancions si s’alteraven,
per exemple, pesos o mesures, si
es venia en dies festius, si hi havia
incompliments de les ordenances
que regien la qualitat de la carn,
del vi, de les espècies... El seusala-
ri anava en funcióde la recaptació
de lesmultesqueposava.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

En guerra
Mapa de principis del
1700 que identifica
el rei a cavall coma
Felip V, tot i que en
altres versions consta
comaCarles III

En l’actualitat hi ha
120.000 documents
digitalitzats, entre
els qualsmapes,
fotos i llibres únics

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

L’oficial del rei
El llibre del Mostas-
saf que es conserva
a l’arxiu va ser
ordenat pels mem-
bres del Consell de
Cent el 1560.

“Tenimun arxiu que és la suma
de molts arxius, que s’ha cuidat
molt, quegeneramemòria iquees
treballaperposaradisposiciódels
ciutadans”, explica la regidora de
Comerç, Mercats, Consum, Rè-
gim Intern i Hisenda,Montserrat
Ballarín.
El nou pla estratègic de l’arxiu

2020-2023 consta de 153 objec-
tius, però la gran aposta és la digi-
talització. També ho és anar cap a
un arxiu unificat que en el món

analògic, segurament per la pan-
dèmia i lasevacrisieconòmicade-
rivada, tardaràunamicamés. “Di-
gitalitzar l’arxiu també és univer-
salitzar el coneixement”, diu
Ballarín, però també Borràs, que
explica que el material que ara
mateix està en línia suposa al vol-
tantd’un10%delfons.Tanmateix,
tampoc no es té pensat digitalit-
zar-ho tot: els perills de la bulímia
informativa. I amés és intangible,
perquè xoca directament amb

l’esperit dels arxius: treballen per
ser espais vius, conservadors i ca-
talogadors de memòria. Ja s’està
recollint documentació d’aquesta
pandèmia, com també acull el lli-
bre de condolences de l’atemptat
de laRambla.
Espais vius que continuen fent

cridesper rebredonacions: dedo-
cuments, de fotografies i de re-
cords. Tot i que no poden oferir
l’eternitat, sí que garanteixen el
recorddavant l’oblit.c

Manuscrit
sobre pergamí
El segon volum del
Llibre Vermell va ser
confeccionat durant
el primer terç del
segle XV.
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Colau borra del callejero de Barcelona a otro 
almirante 
 

El Ayuntamiento impulsa los trámites finales para que la calle Almirante 
Aixada pase a llevar el nombre de una activista vecinal de la ciudad 
 
Anna Cabeza · BARCELONA Actualizado:04/11/2020 17:59h 

 
 
Nueva modificación del callejero municipal por parte del gobierno de Ada Colau para borrar de 
las calles nombres cruciales de la historia de España. En este caso, la depuración afecta al 
almirante catalán Rafael Aixada, que fue un teniente general de Carlos I y tenía una calle en 
su honor en el barrio de la Barceloneta desde 1927. 
 
El Ayuntamiento acordó este cambio de nombre, junto a otros cinco bautizos, a mediados de 
septiembre alegando que se impulsaban para «revertir el desequilibrio y la poca presencia de 
nombres de mujeres y nombres populares en el nomenclátor«. Según ha corroborado ABC, este 
miércoles la gaceta municipal recoge el visto bueno del cambio de nombre por parte de la 
ponencia del Nomenclátor y ahora éste se pone a exposición pública para recibir alegaciones, 
antes de que un decreto e alcaldía cierre el cambio de nombre. 
 
Aixada tuvo un papel muy relevante, cuenta la historia, en la Jornada de Argel contra Barbaroja: 
las tropas españolas fueron derrotadas, en parte por un importante temporal que perjudicó a la 
expedición de Carlos I. El almirante, sin embargo ayudó a salvar al Rey. 
La calle pasará a conocerse como Emília Llorca, que fue una activista vecinal de la Barceloneta 
que tuvo un papel muy importante en la lucha contra la especulación urbanística en el barrio. 
Esta opción fue avalada en marzo de 2019 en el pleno del distrito de Ciutat Vella y desde 
entonces ha seguido trámites del área del Nomenclátor. 
 
El barrio barcelonés perdió hace dos años, y no sin polémica, otro almirante, Cervera, que fue 
muy importante en la guerra de Cuba y cuyo pasaje que le homenajeaba pasó a ser el de Pepe 
Rubianes, un popular cómico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-colau-borra-callejero-barcelona-otro-almirante-
202011041759_noticia.html 
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Troballa arqueològica a laCiutadella

PATRIMONI

JESÚS SANCHO Barcelona

Quan hi ha excavacions a Ciutat
Vella sempre hi ha expectació
per trobar restes arqueològi-
ques. És el que ha passat arran
d’unes obres demillora a l’antiga
plaça d’armes del parc de la Ciu-
tadella de Barcelona. Els ar-
queòlegs han trobat un nou tram
de la muralla medieval del segle
XIV i estructures de l’antiga for-

talesa militar que va manar
construir el rei Felip V al segle
XVIII. En concret, parts dels
fonaments dels pavellons dels
oficials.
Amés amés, s’han trobat con-

duccions d’aigua, pendents de
confirmar si corresponen a ca-
nalitzacions de la urbanització
per a l’Exposició Universal del
1888. Les restes es documen-
taran, però no està previst que es

deixin a la vista. No es descarten
més troballes i s’espera que
possiblement es localitzin nous
trams de la muralla que es va ai-
xecar a partir del segle XVI.
Les obres tenencomaobjectiu

recuperar el deteriorat jardí his-
tòric i millorar el drenatge en
aquesta zona del parc.

ICUB

Estructures de l’antigamuralla medieval del segle XIV trobades al parc de la Ciutadella

EmetperTikTokcom
roba i l’enxampen
JOSE POLO
El Prat de Llobregat

No només va deixar proves
del delicte, sinó que direc-
tament el va gravar i el va di-
fondre per les xarxes socials.
Amb tantes pistes, la Guàrdia
Civil el va acabar enxampant.
Aquesta és la situació d’un
jove de 18 anys i nacionalitat
espanyola que treballava des
de feia poc temps com a per-
sonal de manteniment a l’ae-
roport del Prat. Concreta-
ment, aquest noi va emetre a
través de TikTok, plataforma
molt popular entre els joves,
com furtar productes de les
màquines expenedores de
l’aeròdrom.
Pas a pas, feia un tutorial en

què ensenyava a saquejar i
emportar-se refrescos i altres
articles d’aquest servei, que
cobra més importància en la
situació actual perquè els res-
taurants de la instal·lació ae-
roportuària són tancats per la
pandèmia de la Covid-19. El
jove presumia de la seva pe-
rícia per robar, alhora que
mostrava el seu mètode, que
aprofitava un error de les
màquines, a altres persones a
través d’internet.
Els agents de l’Oficina

d’Anàlisi i Investigació de
Seguretat de l’Aviació Civil

(Odaisa) de la Guàrdia Civil
van detectar l’enregistrament
i investigar els fets fins que
van acabar localitzant l’autor
dels robatoris. L’institut ar-
mat va obrir diligències i ara
el jove està sent investigat per
delicte de furt.
D’altra banda, la Guàrdia

Civil va eliminar el vídeo
de les xarxes socials per evi-
tar que es fes viral i arribés a
més persones. També es va
instar l’empresa que admi-
nistra les màquines a corre-
gir l’error per evitar que patís
més furts amb el modus ope-
randi mostrat al vídeo de
TikTok. La firma està treba-
llant per resoldre aquests
problemes a fi de no patir al-
tres robatoris.

SUCCESSOS

EP

Captura del vídeo del delicte

LLEGIU LA VERSIÓ AMPLIADA
D’AQUESTA NOTÍCIA A
www.lavanguardia.com

‘VIA LLIURE’
AMB ELS QUE PATEIXEN

rac1.cat

Diumenge, 8 de novembre, d’11 a 14 h,
Xavi Bundó des de la Fundació de l’Esperança

Amb el suport de:

@vialliure @vialliurerac1

Dissabtes i diumenges, de 7 a 14 h
‘VIA LLIURE’AMB XAVI BUNDÓ
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una raresa. L’ambient s’amenitza-
va amborquestres de renom i can-
tants destacats; la informació tan
detallada recupera l’aroma d’una
èpocaenquè l’evasióeramoltbus-
cadaicelebrada.Endefinitiva,una
evocacióexcel·lent i rigorosa.

Paco Villar evoca la ciutat de la postguerra
en un llibre que retrata els contrastos
entre el barri xino i la nova Diagonal

Luxe imisèriaa
lesduesBarcelones
LLUÍS PERMANYER
Barcelona

Laguerra incivil va su-
posar la liquidació trà-
gicadetotaunaèpocai
la imposició brutal
d’una altra d’impossi-

bled’imaginar,sotavigilànciapoli-
cial i censura eclesiàstica. Si abans
jahi haviadues ciutats, a partir del
1939 el contrapunt es va radicalit-
zar.Mentrequea laCiutatVella la
misèria s’enquistava, a l’Eixample
esperpetraval’exhibicióimpúdica
del luxe ielsplaers.
Vet aquí el noudesafiament que

es va plantejar Paco Villar: evocar
amblaprecisióaquèenstéacostu-
mats lavidad’aquellesduesBarce-
lonasfinsal’embocaduradelsanys
cinquanta. I va triar bé emmar-
cant-laenelperíodenocturn,quan
s’accentuen encara més certs per-
fils i volences. El títol del llibre és
bendefinitori:Cuandolariquezase
codeaba con el hambre, molt ben
editatper l’Ajuntamentambmolta
il·lustració inèdita.

MEMÒRIA HISTÒRICA

JOSEP POSTIUS/ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA.

GABRIEL CASAS / ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA.

L’estremidor paisatge inclou, per
descomptat,elseixosdelmarcfor-
mat pel Paral·lel i la Rambla. Als
tres anys de devastació bèl·lica els
seguia el període d’una autarquia
immisericordiosaicondemnadaal
fracàs més estrepitós. Villar orga-
nitzaunadesfiladad’antres super-
vivents i sorgeix un ventall no
menys variat d’altres de fins i tot
méspatètics, ambunavariada fau-
na humana embotida en la deses-
peració.
La segonapart s’infiltra per l’Ei-

xample central, dominat pels
grans eixos del passeig de Gràcia i
voltants, la Diagonal i l’aparició
d’una vida luxosa i desenfadada
que s’estenia cap a la plaça Calvo
Sotelo i la prolongació d’una Dia-
gonal nova i per fer. Una burgesia
que ha guanyat i que ha sobrevis-
cut ho vol celebrar. Tan aviat
com descobreix les argúcies per
eludir lavigilànciaadministrativai
policial sota l’autarquia, aconse-
gueix aprofitar-se de l’estraperlo.
Elsdinersfàcils iràpidsimpulsena
exhibir-los. Proliferen llocs on

A. I C. MERLETTI / INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA

gastar-los i divertir-se sense fre.
L’oferta es multiplicava i amb
una qualitat singular, bordells in-
closos.
Villar, amb la tenacitat iminuci-

ositatprovadesalsseus llibres, tre-
balla a fons el rastreig d’un ventall

formidablede llocsconsagratsque
es van incrementar ja en la imme-
diatapostguerra.
Destaca la concentració que hi

va haver en zones fins aleshores
considerades poc urbanes, com la
plaçaCalvoSotelo i la novaDiago-

nal només al costat muntanya.
L’oferta complaïa tots els gustos i
lesbutxaques.
Elperíodemésbrillants’esdeve-

nia durant l’estiu, ja que eren sales
de festa a l’aire lliure, cosa molt
d’agrairquanl’airecondicionatera

Barri xino
Una imatge del
carrer Robador,
tan representatiu
d’aquesta zona
de Ciutat Vella

Dia festiu
Unambient fresc i
intens característic era
el que oferia als seus
clients l’acreditada sala
de festesMonterrey

Elegant. El famós
Bernard Hilda i la seva
orquestra amenitza-
ven amb molta classe
les nits de la sala de
festa Copacabana

ELS VENÇUTS

A la primera part
l’autor organitza
una desfilada d’antres
supervivents

ELS VENCEDORS

A la segona
ensenya una burgesia
que ha guanyat
i ho vol celebrar

La primera part comença amb
unsectorde laciutatqueVillar co-
neixmés bé queningú i que ens va
oferir en les seves recreacions del
barri xino i dels cafès. Ara segueix
el fil cronològicenunterritoricru-
cificat, a més, pels bombardejos.

SÍLVIA OLLER
Girona

El judici contra els tres acusats pel
robatori a casa de l’hoteler i presi-
dentdelaFederaciód’Organitzaci-
ons Empresarials de Girona (Fo-
eg), Jordi Comas, mort per asfíxia
durantl’assalt,esvasuspendreahir
per incompareixença d’un dels
processats, que és en parador des-
conegut.L’AudiènciadeGironaha
dictatunaordredecridaicercaiha

fixat el 3 demaig com la nova data
pera lacelebraciódel judici.
En la vista que havia de comen-

çarahiralaseccióquartadel’Audi-
ència s’havien d’asseure al banc
dels acusats tres dels homes que
van participar en el robatori al do-
micilidePlatjad’Arodel’empresa-
ri, que va tenir lloc el 18 de novem-
bredel2012.Nomésse’lspodia jut-
jarperrobatori,perònoperlamort
de l’hoteler, ja quenoes van trobar
provesqueubiquessin ladesenade

detingutsenelcasal lloc ienelmo-
ment en què van passar els fets. El
febrerdel2019eljutjatvaarxivarla
causa per assassinat per als tretze
detinguts, perquè no es va poder
determinarquiva ser l’autormate-
rialdelcrimnitampoccaptestimo-
ni, càmera de videovigilància, em-
premta o indici biològic els situa-
ven a la localitat de Platja d’Aro en
el moment que van passar els fets.
L’hoteler vamorir asfixiat després
que li introduïssin un coixí i una

bufanda a la boca perquè no cridés
durantel robatori.
Elfiscalsíqueveiaindicisdepar-

ticipació en el robatori en tres dels
detinguts, el paper dels quals hau-
riaestat elde facilitar l’accésa l’ha-
bitatge de la víctima a tres sospito-
sos més, dels quals no se sap la
identitat, a canvi d’unapart del bo-
tí. Dos dels processats tenien l’en-
càrrecd’obrirunforatenunafines-
tradeldomicili ambuntrepantper
facilitar l’entrada als lladres, men-
tre queunaltreexerciafuncionsde
vigilància a l’exterior. A dos també
se’ls atribueix el robatori d’un ve-
hicle a Sant Cugat del Vallès que
haurien utilitzat durant l’assalt a
Platjad’Aro i a l’interiordel qual es
van trobar joiesde ladonadeJordi

Comas i restes d’ADNdels investi-
gats.Els lladresesvanemportarde
l’habitatge 2.500 euros en efectiu,
4.000dòlars, nombroses joies (en-
tre les quals una vintena d’anells i
una decena de braçalets) i també
untelèfonmòbil.
El fiscal considera que els assal-

tantserenconscientsqueelspropi-
etaris de l’habitatge estaven des-
perts enelmomentde l’assalt i que
els lladreshauriendeferúsdelavi-
olència o els immobilitzarien per
aconseguir el botí. Tot i això, el fis-
cal entén que no hi ha proves que
elstresacusatspoguessinpreveure
quel’assaltacabariaamblamortde
l’empresari. Per als tres processats
el ministeri públic demana penes
de finsa 15anysdepresó.

En crida i cerca un dels acusats
del robatori a l’hoteler Jordi Comas
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La indústria de les bugaderes d’Horta encara es 
palpa al carrer d’Aiguafreda 
 
La Barcelona desconeguda | 1 novembre 2020 | Horta-Guinardó | Línia Ciutat Vella 

 
 
Apartat, tranquil, solitari i format per petites cases força antigues, podria arribar a semblar el 
carrer d’un poble. En algunes zones d’Horta sembla que no hagi passat el temps. Encara 
conserven l’encant del principi del segle XX. El carrer d’Aiguafreda n’és un exemple, i manté els 
safareigs que feien servir les dones per rentar la roba de les famílies benestants. 
 
“CASES DE LES BUGADERES” 
En el passat, els pous que hi havia a les cases d’aquest carrer proporcionaven aigua per rentar 
la roba en els safareigs que encara s’hi conserven. A les “cases de les bugaderes”, les dones 
rentaven la roba de la pròpia llar, però també l’aliena per obtenir uns ingressos complementaris. 
 
D’aquesta manera, a Horta, des del començament del segle XVII i fins ben entrat el segle XX, hi 
va haver una indústria casolana de rentar roba –bàsicament la de la gent benestant de Barcelona, 
que es podia permetre pagar la feina que no podia fer a casa–. Molta roba bruta arribava per la 
carretera de Barcelona a Horta. 
 
I és que a la Barcelona emmurallada i amb manca d’aigua i espai, la burgesia va decidir donar la 
roba per rentar a les bugaderes d’Horta, un servei que a poc a poc es va anar incrementant fins 
a arribar, a l’inici del segle XVIII, a 80 petites indústries que els dilluns recollien la roba i la 
tornaven els dissabtes després d’un ampli procés de neteja, una pràctica que es va estendre fins 
al principi del segle XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://liniaxarxa.cat/liniaciutatvella/bcn-desconeguda/la-industria-de-les-bugaderes-dhorta-encara-es-
palpa-al-carrer-daiguafreda/ 
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però des de fa unes tan baixa de fa uns dies es del cap de setmana El que sí que està obert i es manté són les sales d'exposicions i
el seu museus Nosaltres avui aprofitar per visitar l'exposició Barcelona memòria fotogràfica que està al centre d'Arts digitals ideal de
Barcelona i us recomanem com un antídot vaja per Connectada d'aquesta pandèmia i d'aquesta aquesta retallada no aquestes
restriccions que estem vivint una delícia d'exposició immersiva per què entres a dins de les fotografies i quan hi aneu entendreu
perquè ahir també sorprenent perquè permet viatjar a la Barcelona dels anys 50 i 60 de la mà dels millors fotògrafs del nostre
panorama fotografies de la Joana Biarnés del Francesc català-roca del oriol maspons dels atacs del comerç i de la colita i de tot
aquest fotògraf semítics l'única supervivent com dèiem és la colita Amb qui hem tingut el privilegi de parlar i que és la conversa
Colita Hola com estàs Mira estic aquí on projectes i estic molt bé gràcies És una exposició que està tenint molt èxit com t'expliques
aquest èxit M'ha agradat molt que en la que diguis que sobreexposició perquè sí És una forma nova d'exposar obra fotogràfica i si
és una exposició una exposició molt moderna molt moderna perquè totes digital.es Solsona actes meravellosos i sorprenents
diferent de fotografia Però si és una exposició m'han dit que tu has vingut a veure-la més d'una vegada aquesta exposició Mira Judit
sobretot amb amics perquè jo acompanyat per veure l'exposició per explicar a les fotografies això agrada molt bé vingut tres
vegades avui és la tercera però per culpa vostra però després me la miraré una altra vegada i que explican els teus amics de la
gent que t'acompanya què expliques de les fotos que es veuen aquí cuca Com es va fer que estava passant Si alguna anècdota
M'entens I després si explico una mica Historia de la fotografia catalana perquè jo estic ens suposa que jo estic en tres en la història
dels càrrecs a la catalana sobre català-roca s'aprimi Gerard l'Oriol maspons la Juanita viernes y yo también jo us coneixeu tots
aquella època però menús la Juanita viernes perquè va arribar més tard però nosaltres era un grup molt molt molt d'amics com amb
els fogons els anava amb els diners del cine anaven festes eren amics a part de la qüestió professional érem amics com era ser
fotògraf en els anys 50 i 60 però meravellós O sigui a mi sempre em pregunta amb tu però s'adona em vas tenir Parlarem una
fotografia No jo estava rodejada dels millors eren els duu més preciós meus amics i jo només tenim cap problema cap problema
Bueno alguna meme Tio Manolo aquestes coses normals i no que no estan bé però no juguen un pare sangre al riu o sigui jo
problemes problemes només treballava per gent que m'agradava si una persona no m'agrada Abans no no fotia res no fotia feina i
hi treballava presenten intervenen com agradava i problema no baixaré mai aquí hi ha 23 fotos teves collita Però quantes més em
deus tenir ho saps quantes fotos has arribat a fer No no tinc ni idea mira-t'ho Quan Quan va començar com amateur naturalment
perquè no pensava mai que això que ve sí com ha acabat li vaig demanar al meu Ara que em fessis fer per al Però bueno com que li
feia els mobles i tot això fira feia les caputxes com feia un munt que em feia un fes un moble d'aquesta alçada amb les troneres
petites per guardar els meus néts equips negatius i els meus contactes no el vaig fer d'aquesta alçada i vaig pensar no el ompliràs
mai a la vida doncs Bueno ara tinc una habitació plena mentres jo no pensava que acabaria cop acabat sigui vas fer fotògrafa per
casualitat és així fotògrafa perquè et vaig estar envoltada de fotògrafs dels millors fotògrafs de tota la meva joventut i vaig treballar
un any amb el Xavier miserachs i allà vaig aprendre l'ofici Precioso t'agrada Mar t'agrada tant i a sobre per guanyar-se la vida Això
és lo tuyo nena i ara ja vaig començar vaig vendre les fotografies i los tarantos a la Carmen Amaya hi vagi així te pagan vull dir que
ja és una professional i li desde des de les hores va ser l'any 63 ho vas començar a vendre la meva feina perquè jo sempre he
insistit en què les meves fotografies podien tenir totes una factura al costat perquè a mi lo millor lo que volia anar a viure amb
aquesta professió amiga qüestiona artística i tot això Només no interessa interessat mai és el que més t'agrada d'aquesta professió
M'agrada perquè tot és diferent Cada dia és diferent si tu ets tu tacòmetre premsa o fas retrato cada dia Coneixes a gent diferent
cada dia acabes en situacions diferents Jo he conegut Rincón del conde García Márquez i Núria Una pila de Jenner
importantíssima estupendos Quina professió es canvia la vida cada dia encara no és la professió de periodista i fotògraf perquè a
sobre de conèixer la gent te l'emportes a casa les robes la roba imatge i te l'emportes a casa És una meravella fotografiat molt sobre
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el flamenc que té el Flamenca que Atrapa d'aquesta manera El Extremeño és una potser les gràcies per això i saps explicar més
altes pel canto El baile de la guitarra No només una cosa és que són tres i després posa presidir-la ara la coreografia també I
aleshores t'atrapa peixet Atrapa t'atrapa i jo vaig tenir la sort de veure ballar a Carmen Amaya l'any 63 vaig quedar atrapada i
aleshores compra sindrome després Tota la vida he pensat que a lo millor tornaria a sentir lo mateix que vas sentir quan a la baixo a
ballar i aleshores això m'ha fet veure molt flamenc A veure si realment jo em seguia sentir lo mateix que havia sentit no és lo mateix
per los genios del flamenco que me han dado d'emocions i l'alegria en aquesta exposició es veuen moltes fotos teves de Barcelona
perquè és una exposició de moment de memòria gràfica sobre Barcelona a canviat molt aquesta ciutat en els últims 50 60 anys oi
He perdut en elegància i Agramunt perduts com t'explicaré Jo en Vegeta s'ha tornat més vulgar petonet més vulgar i després el tipus
de Turisme que ve a Barcelona de destrossat després a punt Vista arquitectònic han fotut enlaire bastants esperant molt maques i
molt tradicional sobretodo bares y restaurantes veganos y Station i no han tingut direm vale Bueno una bona idea de guanta les
coses com passa a pagar a França a París per la sempre ho Inglaterra buenos trossos perquè si no hi ha res de diví En aquesta
ciutat ja no és divina Barcelona no ja no has llegit a Barcelona Ho sento eh Ho sento molt però li havia i ara no és o tres coses
americà És més gorda rubia no sé pero divina no divina ja no és i les fotos estan bones fotografies de la mateixa Catalunya sigui hi
ha una Pi Fotògraf boníssims la fotografia ha donat un pas endavant Molt molt gran des de la meva època Digue'm el pollito
nosaltres dos generacions que han vingut després de vosaltres que hi ha en el nen molta molta gent boníssima lo que passa és que
no hi ha cap interès per part de l'administració recollir tota tota aquesta gent tan vàlida i promocionar la fotografia com ara perquè
estan promocionant no hi ha un plan Digue'm la promoció de la fotografia que és una de les riqueses culturals d'aquest país que
t'hauria agradat fotografia en aquests últims anys mira m'havies refredat fotografies Nova York i estar una temporada també les tres
quatre cinc dies voleu costat troben treballar una mica més a Nova York és una ciutat que et deixa amb la boca oberta I després de
retratos i que tingueu de deutes pendents no per exemple model encantat retrasar a Bellvís que és una de les persones que que
m'agrada que et miro camino botas pelicula sèpals moltes vegades i sé que va estar a Sant Sebastià Poc abans de morir vull anar
edat moltíssim moltíssim poder-la retratar Colita Ara estem casi apunt del confinament en plena pandèmia Com estàs vivint aquests
moments mira amb molta paciència com tothom i jo molta disciplina amb molta disciplina per fer jo tinc 86 personas de riesgo no puc
fer el burro ningú puntejar a ningú Aleshores explica confinada des de que això va començar ahir no surto més que per coses molt
puntuals i amb tota la protecció del món i és lo que ademés aconsellar tothom disciplina no fent conya perquè això és molt molt
Senyors i a més a més no quiero ni pensar-ho diga-li de poder contagiar els demés bé És és una idea que tenim a Barraquer
malalta l'anorac una qüestió només demanat aconteció als demés no Aleshores us tenim que tornar molt en serio molt molt Moltes
gràcies maca Quan vulguis ja saps aquí Aniré
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MÚSICA Prop de seixanta
sales de concerts de tot Espa-
nya denuncien la insostenible
situació a causa del coronavi-
rus, que es resumeix en unes
pèrdues a final d’any de
120 milions d’euros. Per visi-
bilitzar la situació han convo-
cat la iniciativa L’últim con-
cert? per al 18 d’aquest mes a
partir de les 20 hores en stre-
aming, quan diversos artistes
actuaran des d’algunes de
les sales afectades i partici-
pants. / Agències

Les sales de concerts
calculen pèrdues de
120milions aquest any

Jordi Savall,
recuperat del
coronavirus
MÚSICA JordiSavall vaco-
municarahir a travésdeTwit-
terquehapatit laCovid-19 i
quedesprésde21diesd’aïlla-
mentelPCRhadonatnegatiu.
“Esticmolt contentd’haver
superat aquestamalaltia sense
mésconseqüències”,diu, tot
agraint a la sevadona lacuraen
“aquestaduraexperiència”.El
mestre, quehauriacontret el
virusdurantunagiraperPolò-
nia, espera recuperaraviat les
forces i reprendre l’activitat
professional. /Redacció

Ponsa destaca
els setmilions
en ajudes directes
POLÍTICA CULTURAL Lacon-
selleradeCultura,Àngels
Ponsa, vamostrar ahir el com-
promís ambel sector cultural
compareixent a laComissióde
CulturadelParlament i vadir
quehavia lluitat “fins a l’últim
moment”per evitar els tanca-
ments en les arts escèniques i
musicals. Ponsa vadestacar
queel sector cultural compta-
rà amb17,2milionsd’euros en
ajuts directes,més els 26mili-
onsd’incrementdepressu-
post deCultura. /Redacció

PANORAMA
Una exposició al Palau Robert recupera la tasca del Comissariat de Propaganda

Publicitat en la guerra
JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

El 1999 va sortir a sub-
hasta a Barcelona el
Llibred’ordelComissa-
riat de Propaganda de
la Generalitat, una ins-

titució que va funcionar entre l’oc-
tubredel1936iel febrerdel1939so-
ta la direcció de JaumeMiravitlles.
En aquest llibrehi signaven els “tu-
ristes de guerra”, famosos que visi-
taven Barcelona o eren convidats
expressamentperconèixer l’activi-
tat de la rereguarda republicana. I
hi ha, entre d’altres, les firmes dels
escriptors John Dos Passos i Jean
Giraudoux, del candidat a la presi-
dència americana Norman Tho-
mas, del cantant PaulRobeson ode
l’actor Errol Flynn. La subhasta va
ser suspesa i la Generalitat va ad-
quirir el llibre, quedesd’avui espot
veureal’exposicióAixafemelfeixis-
me,dedicadaalComissariatdePro-
paganda, al Palau Robert de Barce-
lona (oberta finsal 5d’abril).
Segons explica la comissària de

l’exposició, Ester Boquera, va ser a
finals delmarç del 1937 quanMira-
vitlles va ser informat que el cone-
gut actor estava allotjat a l’hotel
Ritz i volia viatjar al front. Des del

Comissariat se li va organitzar una
nit flamenca i l’endemà se li va pro-
porcionar un cotxe, amb xofer i fo-
tògraf, perquè pogués viatjar,
acompanyatpelseuamicHermann
Erben, que al cap d’un temps es va
descobrir que era un espia nazi.
Unsquants dies després arribava la
notícia queFlynnhavia estatheroi-
cament ferit a les línies d’avant-
guarda.Miravitlles ho va trobar es-
trany, i va descobrir que tot era un
muntatge orquestrat pels agents de
l’artista, i, enfadat, el vaexpulsarde

Catalunya. Però al Llibre d’or hi va
quedarescritaladedicatòria:“With
allmysympathy”.
Se sap que per la seu del Comis-

sariat, a la Diagonal, 442 (molt a
prop de la cruïlla amb passeig de
Gràcia i delPalauRobert, que inici-
alment es va pensar com a possible
seu)hi vanpassar altres intel·lectu-

als com George Orwell, Il·lià Eh-
renburg,Nehru i la seva filla Indira
Gandhi,RobertCapaiGerdaTaroo
André Malraux. Aquest últim, que
varodar lapel·lículaSierradeTeru-
el, va batejar Miravitlles com “el
somriurede laRepública”.
L’exposició explica l’estratègia

comunicativa del Comissariat, que,

conscientde la importànciaqueco-
mençava a tenir la propaganda, es
vadesplegar en tres àmbits: la rere-
guarda catalana, la presència a la
restade l’Espanya republicana (per
combatre la idea que Catalunya no
participava prou en la guerra) i
l’àmbit internacional(vaobrirdele-
gacions a París, Brussel·les, Lon-
dres i Estocolm). I ja els últims
temps es va centrar en el front de
batalla i a intentar aixecar la moral
de la població i de l’exèrcit. Es van
utilitzar tota mena d’instruments:
llibres, fullets, postals, cartells,
pel·lícules, documentals, camions
ambulants per fer minimítings... i,
fins i tot, marxandatge. Com el po-
pularninotElméspetitdetots,creat
per l’escultor Miquel Paredes, que
es va convertir enmascota de la re-
volució. Aquesta figureta portava
unabanderaa lamà,quepodiacan-
viar-se. Se’n van vendre 60.000
amb la senyera, 20.000amb la ban-
dera anarquista, 15.000 amb la co-
munista i5.000amblarepublicana.
Totunsondeig.
Tambéesvanferpinsambl’escut

de Catalunya per als soldats. Altres
exemplesd’aquestacontribucióca-
talana van ser el llibre Catalans a
Madrid, amb pròleg de Rafael Al-
berti, onelmateixMiravitllesnarra
un viatge a la capital d’una delega-
ció encapçaladaper la cobla de sar-
danesAlbertMartí. Idinsd’aquesta
campanyadesolidaritatesvaferun
cartelldeLluísCompanysenunmí-
tinga laMonumental, el 14demarç
del 1937, dia deMadrid. A l’exposi-
ció s’hi pot escoltar l’enregistra-
ment original on Companys clama:
“¡Madrileños!Catalunyaosama”.
Entreelspetits tresorsquehi tro-

baràelvisitanthihaelcartelldePe-
re Català Pic Aixafem el feixisme;
l’esborrany d’una carta de Dalí que
s’ofereix a Miravitlles per dirigir
“el comissariat de la imaginació
pública”; fotografies recentment
recuperades d’Antoni Campañà o
el cartell de l’11 de setembre del
1938, l’últim abans de la dictadura
franquista. Una exposició sense
aportacions inèdites però molt
il·lustrativa del pes que començava
a tenir la propaganda, també en la
guerra.

.

El llegat. Tres dels
elements emblemà-
tics del Comissariat
de Propaganda:
el cartell del míting
de Companys a la
Monumental de
Barcelona el 1937;
el cartell de Pere
Català Pic, i la
popular figura El
més petit de tots, de
Miquel Paredes

ErrolFlynnvaser
convidataviatjaral
front,peròallàva
simularhaverestatferit
perfer-sepublicitat

LEONORMAYOR ORTEGA
Barcelona

Elsanticsgrecsvanestablir
els fonaments de la civi-
lització. Van descobrir la
filosofia. Van impulsar la

matemàtica, la pintura i la poesia.
Van perfeccionar l’arquitectura.
Van inventar la democràcia. Tota
aquesta saviesa bé mereix una no-
vel·la.Ounes quantes.Com les que
ha escrit Marcos Chicot, que ja va
mirar d’acostar el lector actual a la

vida de laGrècia clàssica aL’assas-
sinat de Pitàgores i L’assassinat de
Sòcrates (finalista del premiPlane-
ta 2016), i ara converteix aquest ci-
cleenunatrilogiaambL’assassinat
dePlató (Planeta).
“Elmeuobjectiuéstransmetreel

quevapassarrealment”,assenyala.
Sobre aquesta realitat ha construït
unmón de ficció, i el resultat és un
mosaicenquès’entrellacenelsper-
sonatges autèntics amb els inven-
tats. La tasca de documentar-se,
teixir la intriga iescriure livasupo-

sarquatreanys.Ésunafeinadequè
se sent orgullós, perquè “a les me-
ves novel·les nohi apareixmai una
dada real que estigui alterada, i la
tramade ficcióéscoherent”.
Retratar Plató no és senzill, ja

que és una figura “a qui moltes ve-
gades s’ha interpretat malament”.
“Platódeiaquehaviendegovernar
les persones capacitades per això i
no pas els demagogs, una idea de
què es poden apropiar les dictadu-
res”, reconeix Chicot, però matisa
queelfilòsof“eraalgúorientatalbé

comú”. I aquesta “és la premissa”
que impregna aquesta nova no-
vel·la de la Grècia clàssica, “la idea
d’unir política i filosofia per lluitar
contra lademagògia”.

L’assassinatdePlatóésuna lliçó
d’història, però també un entrete-
niment. L’Altea és la protagonista,
unadonaquesapqueés intel·ligent
i que “vol portar una vida d’acord
amb les seves capacitats, i per això
entra a l’Acadèmia”. I tot i que això
forma part de la ficció, “hi ha refe-
rències d’una dona que va formar
partdela institució iés lagènesidel
personatge”. Peròladificultatd’ar-
ribar a la igualtat en un món d’ho-
mesnoseràlasevaúnicapreocupa-
ció. La jove s’haurà d’enfrontar als
artificisdelasevamalvadaesclavai
mirar de salvar el seu matrimoni
amb Cal·lip, perdut en unmón he-
donistadesprésdel fracàsde lesse-
ves inversions.La intriga tambées-
tà servida.

ANA JIMÉNEZ

Marcos Chicot

“A lesmevesnovel·lesnohi apareix
maiunadada real que estigui alterada”

Marcos Chicot, psicòleg, economista i escriptor
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Uns visitants al Palau Robert mirant el cartell Aixafem el feixisme de Pere Català Pic. FRANCESC MELCION 

De qui era el peu que esclafa l’esvàstica?

El títol de l’exposició fa refe-
rència al cartell més popular 
que va editar el Comissariat de 
Propaganda, el de Pere Català 
Pic, on apareix una espardenya 
esclafant una creu gammada. 
La fotografia es va fer de nit, al 
passeig de Colom, i el fotògraf 
Francesc Català-Roca va aju-

Aixafar el feixisme amb una espardenya

L’exposició fa un recorregut cro-
nològic, des dels inicis de la creació 
del Comissariat fins al final de la 
Guerra Civil. La llum, a mesura que 
s’avança, amb la cançó d’El més pe-
tit de tots com a banda sonora, es va 
tornant més fosca. Al llarg del recor-
regut hi ha un centenar de fotogra-
fies de l’època i una trentena de car-
tells originals, a més de llibres, pu-
blicacions, fragments dels docu-
mentals de Laya Films i altres 
objectes. Es poden veure tots els es-
forços que es van fer en l’àmbit in-
ternacional, la importància que es 
va donar a la cultura –al front es dis-
tribuïen llibres de butxaca i diaris 
amb indicacions explícites perquè 
no es llencessin– i tots els recursos 
destinats a la contrapropaganda. 
Per exemple, es va fer una campa-
nya de desarmament i es van envi-
ar nou cotxes amb equips d’oradors 
perquè fessin mítings llampec.  

Hi ha també un espai destinat als 
Fets de Maig del 1937. Va ser un 
punt d’inflexió i el Comissariat va 
començar a ser qüestionat. A més, 

Una exposició al Palau Robert recorre la història del Comissariat de Propaganda de la Generalitat

MEMÒRIA HISTÒRICA

El 26 de gener del 1939 les tropes 
franquistes van entrar a Barcelona. 
Les acompanyava el cap de propa-
ganda del bàndol rebel, el poeta Di-
onisio Ridruejo, que es va instal·lar 
a l’edifici del passeig de Gràcia on al 
llarg de tota al Guerra Civil hi havia 
hagut el Comissariat de Propagan-
da de la Generalitat, liderat per Jau-
me Miravitlles. A l’edifici encara hi 
havia molts cartells, papers i algu-
nes figuretes del més petit de tots, la 
mascota de la Revolució. Anys més 
tard, Ridruejo escriuria a les me-
mòries: “Els mitjans de propagan-
da republicans havien estat molt su-
periors als nostres i la seva assistèn-
cia intel·lectual, molt més extensa, 
valuosa i organitzada”.  

L’exposició Aixafem el feixisme. 
El Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat (1936-1939), que es pot 
veure al Palau Robert fins al 5 
d’abril, recupera la història d’aquest 
organisme que, en molts aspectes, 
va ser pioner i visionari. En un dels 
documents que s’hi exposen es po-
den llegir fins a seixanta maneres de 
fer arribar els missatges del comis-
sariat: des d’ambulàncies amb alta-
veus fins a projeccions al carrer, 
passant per teatre, cançons, llibres, 
revistes infantils, construccions efí-
meres, pins i cromos. El Comissa-
riat tenia clar que la propaganda ha-
via de ser segmentada: no a tothom 
se li podia dir el mateix. 

Per exemple, les fotografies de 
les víctimes infantils dels bombar-
dejos només es distribuïen a la 
premsa estrangera. “Era l’any 1936 
i ja van pensar en la televisió com a 
mitjà de propaganda –explica Ester 
Boquera, periodista especialitzada 
en el Comissariat de Propaganda i 
comissària de l’exposició–. L’ideò-
leg va ser Miravitlles, que va veure 
la necessitat de crear un organisme 
perquè es pogués sentir la veu cata-
lana i que no quedés diluïda entre la 
propaganda feixista o la que es feia 
des de la República espanyola”. De 
fet, es van avançar al govern de Ma-
drid perquè el ministeri de la Propa-
ganda no es va crear fins a l’octubre 
del 1936, un mes després.  

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

dar Pere Català, que era el seu 
pare. El motlle de l’esvàstica es 
va fer amb fang i hi ha polèmica 
sobre de qui era el peu que cal-
çava l’espardenya. La família 
del fotògraf sempre ha defen-
sat que era d’un mosso d’esqua-
dra i Miravitlles va arribar a dir 
que era de Pere Pi-Sunyer.

aquella primavera del 1937, des d’al-
tres llocs de l’Estat, es criticava que 
Catalunya no feia prou per la guer-
ra. Aleshores Miravitlles va llançar 
una campanya contundent. El març 
del 1937 Companys feia un míting a 
la Monumental on llançava la fa-
mosa frase “¡Madrileños!, Cataluña 
os ama”, es distribuïen pins entre 
els combatents amb la senyera i es 
destacava el fet que Barcelona aco-
llia centenars de milers de refugi-
ats. L’exposició detalla moltes al-

tres accions del Comissariat. Al fi-
nal, la majoria de les 300 persones 
que treballaven i van col·laborar 
amb el Comissariat de Propaganda 
van haver de marxar a l’exili. Més 
de 200 noms d’aquests homes i do-
nes apareixen al final de l’exposició: 
“Què hauria passat si hi hagués ha-
gut un altre final, quines carreres 
haurien tingut o què haurien pogut 
fer totes aquestes persones, no ho 
sabrem perquè se’ls va silenciar”, 
conclou Ester Boquera.e

Propòsit  
El Comissariat 
tenia clar  
que la 
propaganda 
havia de ser 
segmentada

Inflexió  
L’exposició 
inclou 
un espai  
destinat als 
Fets de Maig 
del 1937
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Elsbellsmoridors
Les conseqüències de l’atac gripal van
ser molt diverses. En algunes ocasions,
lamalaltianovaprovocarlamortdema-
nera immediata sinó que va causar una
descompensaciógreudesituacionsprè-
viesquesíquevanacabarperposarfiala
vidadelmalalt.Aquestéselcasdelpoeta
Joan Salvat-Papasseit, que vamorirmolt
jove el 7 d’agost del 1924. Salvat-Papas-
seitvaescriureenplenamalaltiaundels
seus poemes més impressionants,Mis-
senyoralaMort,expressantunaduplici-
tat de sentiments que reflecteix la seva
benespecialactituddavant lamort:

954
DISSABTE, 31 DE OCTUBRE DE 2020

2 de novembre, dia de Difunts

La grip del 1918 contra
la cultura catalana

>

La pandèmia d’inicis
del segle passat va
ser devastadora.
Recordem el morts
que va ocasionar en
el món de la cultura
a Catalunya

SONIA PULIDO

JORDIMALUQUER
La pandèmia per coronavirus (Covid-
19) ha provocat un interès renovat per
l’altra gran pandèmia universal, la de la
gripditaespanyola, quevaatacartotsels
territoris del planeta en els anys 1918-
1920. Va ser la més gran catàstrofe de-
mogràficade lahistòria, ambuns50mi-
lions de defuncions, per bé que la xifra
real devia ser segurament bastant més
alta.Elmètodedemesuradelesvíctimes
més fiableproporcionaaEspanya, per a
totelperíodedelapandèmia,untotalde
319.662 defuncions, de les quals 31.735
–undeupercent–aCatalunya.

Undelsaspectesquehanestatobjecte
d’especial atenció és el copde la pandè-
mia sobre la cultura. Entre les víctimes
delagripfigurenalgunespersonescèle-
bresdelmónde la literatura, lesartso la
ciència com el pintor austríac Gustav
Klimt, el pianista i compositor nord-
americà Felix Arndt, els pintors Ama-
deo de Souza-Cardoso i Egon Schiele,
l’actor nord-americà del cinema mut
HaroldLockwood,elpoetafrancèsGui-
llaume Apollinaire, el dramaturg Ed-
mond Rostand –l’autor de Cyrano de
Bergerac– o el sociòleg alemany Max
Weber.
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quehavia estat director deLaVanguar-
dia i que ja estavamoltmalament de sa-
lutdesdefeiadosanys.
Alguns noms de personatges molt

prestigiososendiversoscampsdelacul-
turaquevanmorir sónelsdeFrancescAl-
bóiMartí,sociòlegidiputatalesCortses-
panyoles, l’arxiverMarian Vallès i Vallès,
el biblista i teòleg Frederic Clascar i Sanou,
el geòleg i paleontòleg Jaume Almera i
l’arquebisbe de Tarragona i historiador
del’EsglésiaAntolínLópezPeláez.

Lesbellesarts
Talvegadaelcasmésconegutdevíctima
de la grip del 1918 sigui el de la pintora
modernista Lluïsa Vidal, amb quaranta-
dos anys, excel·lent dominadora de la
pintura a l’oli i del dibuix a la sanguina.
Un altre dels noms de més àmplia pro-
jecció és el de Modest Urgell, pintor de
paisatgessolitarisimisteriosos,sobretot
de cementiris. Molt relacionat amb ell,
vamorirambpocsdiesdediferènciaMa-
nuel Cusí i Ferret, especialitzatenretrats i
en escenes intimistes. Tots tres –Lluïsa
Vidal, Modest Urgell i Manuel Cusí–
ocupen un espai molt destacat en la
història de la pintura contemporània
catalana.

Víctima de la pandèmia va ser, així
mateix, el pintor Félix Urgellés i de Tovar,
famós escenògraf, deixeble de Francesc
Soler i Rovirosa imolt destacat en la pin-
tura de cavallet. Com per confirmar la
transversalitatdel’acciódevastadorade
lagrip,tambévamorirelfilldelseumes-
tre, Alejandro Soler i Rovirosa –Jandru–,
igualment escenògraf famós i pintor,
personatgedestacadíssimdelabohèmia
barcelonina, amic de la infància del
compositorEnricGranados.
En el món de l’escultura, la mort que

va tenir més ressò fou probablement la
de Julio Antonio –nom artístic d’Antonio
Rodríguez Hernández–, nascut a Móra
d’Ebre i deixeble del tarragoní Miquel
Blay, conegut sobretot pel Monument
alsHeroisdel1811oElsdespullats,aTar-
ragona. Malalt de tuberculosi, va morir
amb només trenta anys, havent estat
considerat per la crítica com el gran es-
cultorespanyolde lasevaèpoca.
Una de les primeres víctimes de què

va tenir coneixement el públic a través
de la premsa va ser l’arquitecte moder-
nista Josep Amargós i Samaranch, que va
morir, amb seixanta-dos anys, el dia 28
de setembre del 1918. Va realitzar tre-
balls importants de l’Exposició Univer-

sal de Barcelona de l’any 1888, en parti-
cular l’estructurametàl·licadetresnaus
ambtancamentdevidrequeformal’Hi-
vernacle del parc de la Ciutadella. És
autor dels projectes d’urbanització del
Poble Sec, així com del primer condi-
cionamentdelamuntanyadeMontjuïci
de la Central de Bombeig d’Aigües de
Barcelona (1909), aCornellà deLlobre-
gat, actualment Museu Agbar de les
Aigües.
Unaltredelsnomsmésdestacatsésel

de l’arquitecte Gaietà Buigas i Monravà,
autordelmonumentaColomdeBarce-
lona, comaguanyadordel concurs con-
vocatambmotiude l’ExposicióUniver-
sal del 1888, del Mercat Vell de Sitges i
deCanDomènechdeCerdanyola(actu-
alMuseud’Art), aixícomdenombrosos
edificisendiversespoblacionscatalanes
i també a l’Uruguai i a la República
Argentina. En l’espai gairebé emergent

Missenyora la Mort / m’ha fet una
ganyotademenyspreu, /imercèd’esvair-
se/de lesquatreparets. /És tot fosc i joal
llit / i em rosega el pit una bèstia avara. /
Sorolla lanit / i jo en tincneguit. /Bressol
d’atzavara / diria el meu jaç: / suara
m’amara/suaraemdeix las./Missenyo-
ra laMort/havolgutvisitar-me/dins les
quatreparetsdemacambra/tancada.

La realitat de les nombroses defunci-
onsentrepersonesderelativamentcur-
ta edat impressiona l’escriptor i perio-
distaRamonRucabado,quehoexpressa
amb dolor en escriure sobre aquells als
quals qualifica com“els bellsmoridors”
ambmotiudel decésdel granpoeta Joa-
quimFolgueraalsvint-i-cincanys:
“Fins ara vèiemcommorien ambna-

turalitatcristianaicatalana,comenfun-
ció social, els greus patriarques, els ba-
rons propugnadors de la nostra terra;
Maragall,TorrasiBages,PratdelaRiba,
Verdaguer i Callís. Suara, la mort de
MossènClascar segueix la tradicióen la
carena dels seniors, quan hem de co-
mençar a fixar-nos en la nova sèrie que
floreix tot a la vora nostra, en la galeria
dels juniors”.
La distinció que proposa Rucabado

al·ludeixalsnomsconsagrats,desapare-
guts a edats avançades, i aquells altres,
moltjoves,queconstituïenvalorsjaamb
una gran projecció. Entre aquests dar-
rersva impressionar fortament la socie-
tat barcelonesa l’investigador Manuel
Dalmau i Matas, que havia ampliat estu-
disalaUniversitatdeHalle ia ladeHar-
vard.Dalmau,ambvint-i-vuitanys,esva
contagiar al laboratori examinant es-
putsdemalalts ivamorirpocdesprés.

Sèniors i júniors
L’impactede lapandèmia és esfereïdor.
En efecte, la llista de les víctimes del vi-
rus–quenopotser,encapcas,exhausti-
va–fapatentlagrandestrossaquevapa-
tir la culturacatalana, commoltesaltres
arreu del món, a causa de l’atac gripal
tant entre persones d’edat avançada
com, especialment, entre joves adults.
En l’esfera de la creació literària, a més
de Salvat-Papasseit i Folguera, cal es-
mentar així mateix el dramaturg, assa-
gista i poeta modernista Jaume Brossa,
autor fascinatperNietzsche iper Ibsen,
properal’anarquisme.Nomremarcable
de l’escola modernista de Reus, Cosme
Vidal,o JosepAladern,n’ésunaltrecas.

L’inventari dels escriptors caiguts ha
d’incloure Josep Morató i Grau, director
dePatufet, redactorencapdeLaVeude
Catalunya,amésd’autorteatralprolífici
novel·lista. Un nom molt important,
desaparegut almateix temps, és el de la
poetessainovel·lista,destacadaactivista
del feminisme, Dolors Monserdà de Ma-
cià. Encara es pot esmentar el banquer i
poeta Agustí Valls i Vicens, germà del
besavi del polític actual Manuel Valls,
quevapublicaraLaRenaixensapoemes
d’elevat contingut patriòtic entre els
quals destacaDavant l’estàtua d’En Ca-
sanova, considerat l’origen de l’home-
natgeanualde laDiadaNacional deCa-
talunyaeldia11desetembre.
La Reial Acadèmia de Bones Lletres

de Barcelona va comptar entre les pri-
meresvíctimesquin’erapresident,l’his-
toriadori jurista JosepPella iForgas.Pocs
dies després, dins l’octubre del 1918, va
morirunsegonmembretambéhistoria-
dorijuristail·lustre,GuillemMariadeBro-
cà. Tres altres acadèmics de Bones Lle-
tresvantraspassarenl’onadadelfinalde
1919 i començamentdel 1920: l’historia-
dor Joaquim Miret i Sans, l’economista,
historiador i poeta Frederic Rahola i Trè-
mols i l’escriptorMiquel dels SantsOliver,

“Missenyora laMort
ha volgut visitar-me”

A l’esquerra, autore-
trat de la pintora
Lluïsa Vidal, del 1899,
de la col·lecció del
MNAC. A la dreta,
dibuix de Joaquim
Renart, del 1918, de
la Biblioteca Nacional
de Catalunya

L’atac d’aquesta
pandèmia de fa cent anys
no feia distincions, ni
d’edat, ni de sexe
ni de situació social

En alguns casos lamalaltia
no va provocar lamort
demanera immediata,
sinó que va agreujar
malalties prèvies

>

JORDI MALUQUER
DE MOTES és
historiador, catedrà-
tic emèrit d’Història
i Institucions Econò-
miques de la Univer-
sitat Autònoma de
Barcelona
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de la fotografia, va caure el famós Pau
Audouard, com també altres fotògrafs
prestigiososcom JoséNyssen i iF.Oliva.

Elmónde lamúsica
Unade lesprimeresmortscausadesper
la grip va ser ladel violinistaAlfredQuer,
ambnomés vint-i-tres anys, que forma-
vapartd’unquartetdecorda lideratper
JoanMassià, amb el viola JosepGaran-
gon i el violoncel·lista Gaspar Cassadó.
En el mateix fatídic mes d’octubre del
1918vamorir el notable violinista català
Tomàs Gorques, al llatzeret de Gando, a
l’illa de Gran Canària, on feia escala el
vaporInfantaIsabeldelacompanyiana-
viliera Pinillos, quan es dirigia a l’illa de
Cuba per fer diversos concerts. També
llunyde la seva ciutatnatal,Pere Enric de
Ferran i de Rocabruna vamorir el desem-
bredel 1919aBrussel·les, on s’havia ins-
tal·lat anys enrere per perfeccionar-se
en la composició.Deixeble d’EnricMo-
rera, va ser autor d’obra lírica, com
L’eterna lluita, alguna òpera i obra sim-
fònica així com dels quadres escènics
LasbodasdeCamacho iLacegueta, amb
llibretdeModestUrgell.
La pandèmia no feia distincions de

gènere. Entre els grans noms en el ter-

batecs

Unaaltrade lesconseqüènciesnegati-
vesde lapandèmiaésquealguns
llibresque iniciavenelseurecorregut
quanvacomençaraestendre’snohan
tingut ladifusióquemereixerien,
desprésques’interrompessinbrusca-
mentactesculturals iactivitatspro-
mocionalsapartirdelmarç,nomésen
partcompensatsper lesdiferents
activitats telemàtiques.Éselcas,em
sembla,de lanovel·ladeCoradino
VegaLanochemásprofunda, publica-
daperGalaxiaGutenbergelnovem-
bredel2019.
Confessoquenoteniareferències

d’aquestautornascutel 1976aMinas
deRiotinto(Huelva), residentaSevi-
lla iautordeduesnovel·lesanteriors.
Laraóper laqualm’hedecidita llegir
araLanochemásprofundaésperquè
abordauncapítolde lahistòriade la
cultura–i lahistòria toutcourt–que

semprem’ha interessatespecialment:
larelacióentreels integrantsde la
intel·liguèntsiaromanesaanteriora la
SegonaGuerraMundial i, enaquest
marc, l’ambigutrianglequevanprota-
gonitzarelnovel·lista imitòlegMir-
ceaEliade iel tambénovel·lista iassa-
gistaMihailSebastianambNina
Mares,amiga(inosabemsialguna
cosamés)delprimer, idesprésesposa
delsegon.
AquestmomentdelBucarestdels

anys trentaésd’unagranriquesa i
complexitat,perquès’hi formen
personalitatsque jaa l’exili i escrivint
enaltres llengüesassoliriencelebritat
mundial: amésd’Eliade,consagrat
ambllibresavuiclàssicscomElmite
de l’eternretorn iElsagrat i elprofà,
el filòsofEmilCioranieldramaturg
EugèneIonesco. Iperquètéunes
connotacionspolítiquesmoltesca-
broses jaquetots tress’aproximen
enalgunmomentalmovimentdretà
Legióde l’ArcàngelMiquel,poste-
riormentconvertiten laviolenta,
feixista iantisemitaGuàrdiade Ferro.
Ialhora,constitueixunmoment
degranmodernitat, electritzant
vidaurbana, teatre idiaris, emancipa-
ció femenina inotable intensitat
intel·lectual.
Es tractad’unaatmosferaavuimolt

bendocumentadagràciesalssugges-
tius textosautobiogràficsd’alguns
delsseusprotagonistes,especialment
Eliade(aquiesdeuendos llibresde
memòries idiversosdediaris) ialdiari

pòstumdeMihailSebastian(deveri-
tablenomIosefHechter) , rescatatel
1996.Adiferènciadelsseusamics,
Sebastian, jueu,vapatir larepressió
antisemitadelgovernfilonazid’Anto-
nescuivamorir joveenunaccident.
Bonapartde la literaturade isobre

aquestperíodes’hapogut llegira
Espanyagràciesa lagrantasca tra-
ductoradeJoaquínGarrigós,queva
serdirectorde l’InstitutCervantesde
Bucarest.Gràciesaunainvitacióseva
de l’any2007vaigpoder familiaritzar-
meambelsescenarisd’Eliadeabans
demarxara l’exili, i conversaramb
gentque l’havia tractat.Larelació
delmitòlegambSebastiantécaires
moltdramàtics jaqueencaraavuiels
especialistesdiscuteixensielprimer
novaajudarel segonenelsanysmés
durs depersecucióperquènova
poder,perquènovavoleropreci-

samentperquèmiravadeprotegir-lo.
CoradinoVegas’hasubmergitamb

sorprenentambicióenaquestunivers
tremendi fascinant ial llargde412
pàgines–unaextensiómolt respecta-
ble–elnovel·ladesde laperspectiva

deSebastian,elgranperdedordel
període.Assistimalesseveshistòries
amoroses,descartada l’opcióNina;a
lasevarelacióambelscultes iesnobs
príncepsBibesco; lessevesexcursions
almar ia lamuntanya, iels seusèxits
abansde l’ensorrament.Tambéalseu
desacordambl’inquietantNaeIones-
cu, filòsof,professor iperiodista, tan
influententota lageneració jove,
ideòlegde laLegió.Veganodubtaa
atribuiraSebastianpensamentsmai
concretats iesprenla llibertatd’asse-
nyalarensuccessivesocasions“elque
novadir”,encaraquesegons laseva
opinióhaguéshagutdedir.Novel·la
històrica,novel·lad’idees,hihaalguna
valoraciódiscutibleenaquest text
arriscat, peròfinalmentVegase’nsurt
ambmoltbonanota.Nohauriade
passardesapercebuda,malgrathaver
començatarodarcoincidintambaixò
queensanavaacanviar lavida.

Bucarest rutilant

SERGIO VILA-SANJUÁN

Una ambiciosa novel·la
sobre el grup deMircea
Eliade iMihail Sebastian,
obra de l’andalús
Coradino Vega

L’escriptor romanès Iosef Hechter, que firmava com a Mihail Sebastian ARXIU

renyde lamúsica es compta lapianista i
compositoraMaria Lluïsa Ponsa, que ha-
via fet la seva educació musical a París.
DeixebledeRubinsteinid’Albéniz,esva
dedicar a l’ensenyament a l’Institut
Musical de Barcelona creat per ella.
Entre els sèniors d’edat més avançada
destaca el mestre Ramon Bartomeus i
Mola, fundador de les corals La Esme-
ralda (1863) i Barcino (1865), i autor de
centenars de peces, entre himnes, mar-
xes, valsos, rigodons, masurques, pol-
ques i havaneres, prop d’una desena de
sarsueles, entre lesqualsCrit deguerra i
La nit, així com dues simfonies per a
gran orquestra –La nina de l’Empordà i
L’odalisca–.
També d’edat avançada, el pianista i

compositor Claudi Martínez Imbert havia
escritmoltes pàgines per a piano,músi-
ca religiosa i alguna cantata, per a cors i
orquestra, singularment Catalunya,
premiada en el primer CertamenClavé
celebrat l’any 1877, iLa primavera, amb
motiude l’Exposiciódel 1888.Uncasde
descompensació que va agreujar una
malaltia prèvia és el del pianista i orga-
nistaMelcior Rodríguez d’Alcàntara i Elias,
crític musical de La Renaixensa i, més
tard,de la Il·lustracióCatalana, autorde
nombroses peces per a piano, orgue,
instruments de corda i orquestra entre
les quals destaquen Nocturn (1891),
Marxaheroica,Lapastoreta (1900) iBa-
ladaperapiano (1915), sextetsdecorda i
orquestra simfònica així com l’òpera
Carnavalesca.
ElmestreEusebiGuiteras iGuiu foucla-

rinetista de la BandaMunicipal de Bar-
celona idurantmoltsanysdirectorde la
Bandade laCasade laCaritat deBarce-
lona.Vacompondreungrannombrede
valsos i altres cançons, sardanes i la sar-
suelaLaGloriadelParalelo.Perúltim,Vi-
cençCostaNoguerasvadirigirdurantbas-
tantsanyslacàtedrasuperiordepianoal
ConservatoridelLiceu.Haviacursates-
tudis a París i a Stuttgart, entre d’altres
amb Franz Liszt. Va compondre peces
perapiano,unaSuiteespañolaiunaSim-
fonia per a orquestra així com l’òpera en
dosactesInésdeCastro.

Unimmensdesastre
La llista espot ampliar ambempresaris,
científics, polítics, tècnics,pedagogs, et-
cètera.Unautènticdesastre.Comarreu,
laculturacatalanavapagarunpreumolt
elevat per l’atac gripal del 1918-1920 en

forma de defuncions de professionals
destacadíssims del món de la cultura,
l’art i la ciència.En laprimerahorade la
pandèmia, quan encara no s’havia pro-
duïtcapdefunció,JosepPlaesfeiaressò,
amb un to murri ben característic de la
seva personalitat, de la universalitat del
contagi a El quadern gris: “Ara, final-
ment,donagustdeviureaCatalunya.La
unanimitat és completa. Tothom està
d’acord. Tots hem tingut, tenim o tin-
drem, indefectiblement, lagrip”.
Poc podia pensar aleshores el gran

narrador de Palafrugell que ell mateix
escriuria, ja en plena catàstrofe sanità-
ria, passat el pic terrible de la pandèmia
delmesd’octubredel1918:“Lagripcon-
tinua matant, implacablement, la gent.
Aquests últimsdieshehagut d’assistir a
diversos enterraments. Això sens dubte
fa que comenci de sentir una minva
d’emoció davant la mort -que senti-
mentsreals iautènticsse’mtransformin
en unamena de rutina administrativa”.
Prou que ho sabem. Les grans catàstro-
fessanitàriesnoportensolamentelfinal
de moltes vides humanes. També, dis-
sortadament, danys morals terribles.
Treuen a la llum el millor i el pitjor de
l’ésserhumà.Segonselscasos... |

A l’esquerra, un retrat
de l’escriptora Dolors
Monserdà. A baix,
retrat del poeta Joan
Salvat-Papasseit
realitzat per Jaume
Guàrdia

Les grans catàstrofes
sanitàries, amés de posar
fi amoltes vides humanes,
també porten danys
morals terribles
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El 1941, 47.000 voluntaris espanyols van anar a la División Azul i van
combatre a prop del riu que porta el nom de la darrera acció policial

Els altres catalansde
l’operacióVólkhov

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

Alanotadepremsaen-
viada per la Guàrdia
Civil per informar de
les detencions del dit
Estat major de l’ex-

president Carles Puigdemont,
s’anomenaval’actuacióambelnom
d’“operacióVólkhov”. Immediata-
mentesvandesencadenar les reac-
cions, tant per la desmesura de les
detencions i acusacions com pel
nomescollit: el del riu rusVólkhov,
que va ser l’escenari la tardor del
1941 d’una cruenta batalla de
l’exèrcit nazi reforçat pels volunta-
ris espanyols de la División Azul
contra l’exèrcit soviètic. Fonts ex-
traoficials van voler rebaixar la po-
lèmica dient que es tractava d’un
error, ja quequanes va començar a
parlar d’aquesta operació, el no-
vembre del 2019, s’anomenavaVo-
loh, nomd’un deu eslau de la terra.
Entremig s’havia enregistrat la de-
lirant conversa en què l’activista
VíctorTarradellas asseguraqueun
emissari del Kremlin li havia pro-
mès“deumil soldat russos” (sic)de
suportalacausaindependentista. I
d’aquípotvenirel lapsus linguae, si
ésquehoés?
L’historiadorXavierMorenoJu-

lià (Voluntaris catalans ‘contra el
boltxevisme’, 1941-1954) ha escrit
que“laDivisiónAzul formapartde

lanostrahistòria”, referint-se aCa-
talunya. Dels 47.000 voluntaris es-
panyols, uns 2.000 eren catalans,
ambdiversesraons per allistar-sea
la División Azul. D’una banda, el
sector falangista més compromès
hi veia, com Franco, la manera de
retornar aHitler el favor de la seva
ajuda durant la guerra i continuar
amb la croada anticomunista. A
Barcelona s’havia creat l’entitat
Amicsd’Alemanya,queteniacoma
ideòleg l’escriptor Luys de Santa
Marina, director de Solidaridad
Nacional i president de l’Ateneu.
Però a la División Azul també s’hi
apuntaren soldats de lleva quepre-
ferien una paga superior a la de la
legió i civils que volien esborrar el
seu passat republicà o fugir de la
postguerra. Amb tot, el recluta-
mentaCatalunyavaserescàsiesva

haverd’omplir launitatambvolun-
tarisvalencians.
Eldesplaçamentjavaserunator-

tura:protestesaFrançaenpassarel
tren, un mes d’instrucció a Alema-
nya, 53diesdeviatgeentren iapeu
fins aRússia. Van fer 900 quilòme-
tres a peu, suportant baixíssimes
temperatures. Fins arribar al front
del riu Vólkhov. Allà començaren
els sagnants combats. I les morts,
tambépel fred.Només enundia, el
10defebrerde1943,vanmorir1.125
homesde laDivisiónAzul. En total

hivandeixar lavidaunscincmildi-
visionaris. El primermort barcelo-
ní, Tiburci Borràs, fou tractat com
un heroi. Com el soldat lleidatà
JaumeFarré,quevasalvarunferit i
foucondecoratamblaMedallaMi-
litar Individual (després va fer car-
reramilitar,vaarribarageneral iva
serdefensord’undelsencausatsdel
23-F). Altresheroisreconegutsvan
ser el capità Salvador Massip o el
capellà Josep Comas Gros, que va
estar a l’infern verd de Vólkhov
(després va ser secretari del bisbe
Modrego i canonge de la catedral
deBarcelona).
Entreelsvoluntarishihaviatam-

bé gent de lletres, com el cineasta
García Berlanga, el director de La
CodornizÁlvarodelaIglesiaoelso-
ciòleg José Luis Pinillos. D’entre
els catalans, Luis Romero va des-
criure l’experiència a la novel·la
Tudá (1957), quan ja havia guanyat
el premi Nadal. I Tomás Salvador,
policia i escriptor, és l’autor de Di-
visión 250 (1954). Anysmés tard, el
falangista Dionisio Ridruejo, ja re-
convertit en demòcrata i amic de
Catalunya, publicaria Los cuader-
nosdeRusia (1978).
Aquest dramàtic episodi va ins-

pirar a l’escriptora barcelonina
Carmen de Rafael Marés (Carmen
Kurtz), que va guanyar el premi
Planeta de 1956 amb El desconoci-
do.Hinarra lahistòriad’undivisio-
nari que arriba amb altres preso-
ners alliberats del gulag al port de
Barcelona, el 2d’abril de 1954, amb
el vaixellSemiramis. Un any abans,
Jaume Salom havia estrenat El
mensaje que parlava també d’un
delsretornatsdelgulag. Iunadeles
darreres novel·les ha estat la d’An-
toniMunné-JordàDins el riu, entre
els joncs (1978), basada en el testi-
moni del seu pare i un oncle que
tambéhivanparticipar.Ells sónels
veritables i únics protagonistes del
Vólkhov.

CARLOS PEREZ DE ROZAS

Voluntarisde laDivisiónAzulacomiadatsmassivamenta l’estaciódeFrançadeBarcelona.Encanvi, al seupasperFrançavanserapedregats

Voluntaris comTomás
Salvador, LuisRomero
iDionisioRidruejo
vannovel·lar aquella
dramàtica expedició

EL REPTE

VESTRON PICTURES

Grey i Swayze al film

I DEMÀ...
Quina és l’obra d’art

més robada, espoliada
també pels nazis?

Per què Patrick Swayze i Jennifer Grey no
es van avenir gens rodant ‘Dirty dancing’?

Ja han passat 33 anys de l’es-
trena de Dirty dancing, un
clàssic del cinema romàntic i

musical de la dècada dels vuitanta
queesvaconvertir enunsuperèxit
pels seus increïbles números de
ball i una banda sonora plena de
hits inoblidables.Els seusprotago-
nistes Patrick Swayze (Johnny
Castle),mort de càncer de pàncre-
es el 2009 als 57 anys, i Jennifer
Grey(BabyHouseman)vanassolir
la fama mundial amb aquesta his-

sesunavegadaiunaaltra, iSwayze,
que ho feia tot bé a la primera, no
podia dissimular el malestar per
l’actitud infantil de l’actriu.
Un dels momentsmés tensos va

ser en l’escena de l’assaig en què la
Baby envoltava amb el braç el coll
d’en Johnny i aquest l’acariciava
suaument. Grey era incapaç de
contenir el riure perquè tenia pes-
sigolles.Lessevesriallesnovanser
preparades, ni tampoc la cara de
circumstànciadeSwayze,obligata

tòria d’amor entre un sexi profes-
sor de ball de dubtosa reputació i
una avorrida adolescent de família
de bé que es coneixen l’estiu del
1963enun resortdemuntanya.
Si bé a la ficció desprenien una

excel·lent sintonia, al set no es po-
dienniveure i lamala relacióentre
ells es va fer més que evident du-
rant un rodatge ja per si mateix
complicat.Durantelsassajos, la jo-
ve Grey no parava de cometre er-
rorsqueobligavenarepetirlespre-

repetir l’escena 20 vegades. Al seu
llibreautobiogràfic titulatThetime
ofmy life, Swayze va confessar que
lamala relació amb la seva compa-
nyava començardesquevancoin-
cidir a la pel·lícula bèl·lica Aurora
roja (1984), on van mantenir un
tracte fred perquè Grey no parava
de queixar-se de les dures condi-
cions de la filmació, una cosa que
feia sortir de polleguera el futur
protagonista de Ghost. Per calmar
l’ambient, el director deDirty dan-
cing, EmileArdolino, els va convo-
car a tornar a veure l’enregistra-
ment de la seva prova de pantalla
junts, on la química era més que
evident, i el cert és que va aconse-
guirqueacabessin fent lespaus.

ASTRIDMESEGUER

CARLOS PEREZ DE ROZAS

Arribada al port del Semiramis. El fotògraf Carlos Pérez de Rozas
vamorir sobtadament quan cobria l’arribada del vaixell
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del castellà o català a les esco-
les. Segons Junts, el redactat 
acordat per ERC amb els grups 
que recolzen el Govern «suavit-
za» el veto a la immersió de la 
llei vigent, la llei Wert, però no 
la deroga. Per això, JxCat expli-
cita que mantindrà la seva es-
mena alternativa de supressió. 

Després d’escoltar les parau-

les de Miquel, la diputada 
d’ERC al Congrés Montserrat 
Bassa va acusar els seus socis 
de Govern de llançar «falsedats» 
sobre l’esmena pactada, que, se-
gons la seva opinió, «blinda» la 
immersió lingüística. I va des-
vincular aquesta iniciativa de 
tota negociació sobre els Pres-
supostos Generals de l’Estat del 

HISTÒRIC ETARRA

França 
confirma 
l’entrega de 
‘Josu Ternera’

El Tribunal Suprem francès va 
rebutjar ahir el recurs de José 
Antonio Urrutikoetxea, Josu Ter-
nera, contra la decisió d’entre-
gar-lo a Espanya perquè pugui 
ser jutjat pel seu paper en el fi-
nançament d’ETA a través de les 
herriko tabernes. 

El Suprem va confirmar així 
la decisió de la sala d’instrucció 
del Tribunal d’Apel·lació de Pa-
rís, que el 30 de setembre es va 
pronunciar a favor d’enviar a 
Espanya l’històric etarra per 
aquesta causa. Una mesura, no 
obstant, que no es farà efectiva 
fins a la resolució d’altres proce-
diments oberts a França, que 
tardaran com a mínim uns me-
sos a resoldre’s. 

En el cas de ser condemnat 
en aquest sumari del finança-
ment de l’organització terroris-
ta, Josu Ternera es podria enfron-
tar a una pena de més de nou 
anys de presó. H

PUGNA PEL ‘PAZO’

Els Franco 
cedeixen Meirás 
a l’espera  
del seu recurs

La família Franco accepta entre-
gar el pazo de Meirás de forma 
provisional a l’Estat fins que es 
resolgui el seu recurs contra la 
sentència que els obliga a tor-
nar-lo al patrimoni públic i que 
va declarar nul·la la compra el 
1941. Els hereus del dictador 
van enviar un escrit al jutge, que 
va fallar a favor de l’Estat sobre 
la propietat de l’immoble, per 
avançar que la família «no té in-
tenció d’oposar-se a la sol·licitud 
de l’execució provisional de la 
sentència» i «mostra la seva dis-
posició, amb el referit caràcter 
provisional i a expenses de com es 
resolgui el seu recurs, a complir 
voluntàriament l’o bligació d’en-
trega declarada en la sentència». 

Els Franco s’avenen a l’entre-
ga provisional després de conèi-
xer «a través dels mitjans de co-
municació» de la intenció de 
l’Estat de sol·licitar l’execució 
provisional de la sentència. H

EL PERIÓDICO 

MADRID

SARA VÁZQUEZ 

LA CORUNYA

EL CATALÀ A LES AULES

JxCat refusa l’esmena 
d’ERC per la immersió

E
l blindatge de la im-
mersió lingüística a 
les aules catalanes ha 
posat en peu de guerra 

la dreta i ha propiciat l’enèsima 
discrepància entre ERC i JxCat. 
Els republicans van pactar amb 
el PSOE i Unides Podem l’esme-
na que retira de la nova llei 
d’educació, l’anomenada llei Ce-
laá, la menció explícita al caste-
llà com a única llengua vehicu-
lar de l’ensenyament. No obs-
tant, aquesta modificació no és 
suficient per als postconver-
gents, que ahir van anunciar el 
seu vot en contra. 

El diputat de JxCat al Con-
grés Sergi Miquel va avançar 
que s’oposaran a l’esmena 
transaccional que garantirà 
que les llengües cooficials i el 
castellà tinguin les mateixes 
competències, a l’entendre que 
va en contra de la immersió lin-
güística a Catalunya perquè 
permet al Ministeri d’Educació, 
«via reial decret», restablir per-
centatges «òptims» sobre l’ús 

b PP i Cs recorreran 

la llei d’educació 

davant el TC si no 

blinda el castellà

2021. No obstant, l’esmena es 
votarà 24 hores abans que Es-
querra confirmi si presenta o 
no esmena a la totalitat als 
comptes del Govern. En cas de 
no fer-ho, deixaria molt aplana-
da per a l’Executiu de Pedro 
Sánchez la primera votació del 
projecte, la setmana vinent. 

 
TEMOR PER LA CONCERTADA /Per la 
seva banda, el Partit Popular 
va deixar clar que recorrerà al 
Tribunal Constitucional la no-
va llei «si el Govern i els seus 
socis nacionalistes exclouen el 
castellà com a llengua vehicu-
lar i liquiden la llibertat edu-
cativa contra la concertada», 
segons va anunciar el líder 
conservador, Pablo Casado, a 
través de Twitter. «Sánchez 
pretén mantenir-se en el po-
der negociant el futur dels nos-
tres fills», va assenyalar en 
aquesta xarxa social. 

Ciutadans ha promès plante-
jar una batalla encara més gran 
amb aquesta llei. Els taronges 
asseguren que acudiran al Tri-
bunal Constitucional, a la Unió 
Europea, al Defensor del Poble i 
a l’Alta Inspecció educativa da-
vant els «abusos» d’un Govern al 
qual, no obstant, Inés Arrima-
das diu que continuarà «allar-
gant la mà» per «salvar vides i 
llocs de treball». H

EL PERIÓDICO 

MADRID

Inés Arrimadas 
PRESIDENTA DE CIUTADANS

«Allargarem la mà 
per salvar vides  
i llocs de treball,  
però serem ferms 
contra els abusos  
d’aquest Govern»

33 Proves de selectivitat, al juliol a la Universitat de Barcelona.

FERRAN NADEU

LLL

múltiples «llacunes», i que supo-
sa «una violació al secret de les te-
lecomunicacions perquè s’utilit-
zen converses que no tenen res a 
veure amb la investigació, sinó 
per alimentar la xafarderia polí-
tica». Va afegir que el Govern pre-
veu portar davant la justícia 
aquesta «mala praxi policial». 

La sessió de control va viure 
moments de tensió, especial-
ment entre el Govern i Ciuta-
dans. Aquests van titllar de «san-
goneres» Vendrell i la resta d’im-
putats. Aragonès, en la seva res-
posta, i davant la gesticulació evi-
dent amb què Carrizosa seguia la 
intervenció del vicepresident, li 
va etzibar que feia «el pallasso». 

I és que Cs i, en menor mesu-
ra, de manera més cautelosa, el 
PP –era obvi i preceptiu– es van 
llançar sobre les converses en les 
quals Vendrell explica les pres-
sions sobre diferents departa-
ments per obtenir prebendes per 
als seus negocis. 

També hi va haver múltiples 
referències a l’operació, en la ses-
sió de control als consellers, espe-
cialment de Cs. En algunes, fins i 
tot, es va reclamar la dimissió de 

la consellera de Salut, Alba Ver-
gés. Ella, no obstant va manifes-
tar estar «molt tranquil·la» i va as-
senyalar que el sumari Volhov és 
per si mateix una gran falsedat. 

Va completar la resposta d’ERC 
la seva portaveu, Marta Vilalta, 
acusant el Govern de dedicar-se 
«a l’espionatge polític», per divul-
gar converses privades, en comp-
tes de centrar-se en la gestió de la 
pandèmia. L’objectiu, va dir, «és 
debilitar l’independentisme». La 
consellera de Justícia, Ester Cape-
lla, en resposta a Vilalta, va quali-
ficar d’«impròpia d’una demo-
cràcia» l’operació policial de la 
setmana passada. 

Posteriorment, en la compa-
reixença d’Aragonès per donar 
compte de la gestió de la Covid, 
Carrizosa va insinuar que «potser 
és difícil aconseguir documenta-
ció» del que ell considera «adulte-
racions» demostrades. «És un des-
vergonyiment que els treu tot el 
crèdit», va asseverar. 

Pel líder de Cs, a Aragonès «se 
li està posant cara de conver-
gent», perquè, opina, ERC és el 
mateix de sempre, el mateix que 
l’antiga CDC. «Nosaltres som la 
Catalunya que no fica la mà a la 
caixa», va exclamar. H

El vicepresident 
denuncia   
violació de drets 
fonamentals  
 i anuncia mesures 
judicials
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Las dudas del escritor que fue presidente
Tres cartas inEditas a su traductor al frances ilustran el empefio de Manuel Azafia en dar a conocer
su obra y arrojan luz sobre sus tiltimos meses, alejado de la politica y en el exilio en Montauban

ANA ALFAGEME. Madrid
17 de mayo de 1939. Collonges-
sous-SalEve, Francia. En una caso-
na llamada La Prasle, Manuel
Azafia toma su pluma y tacha la
leyenda"Presidente de la Repfibli-
ca Espafiola" bajo el escudo im-
preso en la cuartilla. Escribe a su
traductor al frances, Jean Camp:
"Respecto de las Memorias, siem-
pre he tenido mis dudas acerca
del interEs que pudieran desper-
tar en el gran pfiblico frances. Las
observaciones de usted confir-
man mi desconfianz~ La verdad,
no sE quE hacer. Es ya un poco
tarde para desistir de publicarlas.
Si usted cree que su tenue litera-
ria no es bastante decorosa, diga-
melo, aunque el arreglo es ya difi-
cil porque estando ya medio tra-
ducidas, ni puedo reescribirlas, ni
variar el plan".

En esta carta inEdita, el gran
politico e intelectual espafiol, de
cuya muerte en el exilio frances
se cumplen hoy 80 arias, plantea
a su tambiEn amigo, el hispanista
Camp, dudas sobre la calidad de
las Memorias polfticas y de guerra
y al tiempo le felicita par la ver-
si6n francesa de La oelada en Beni-
carl6 que acaba de examinar. La
califica de "excelente, fidelisima"
e insiste en que la obra sea publi-
cada antes que las memorias, en
contra de la opini6n de Andre
Malraux, el editor de Gallimard.
Azafia rive sus horas m~ amar-
gas. Ha renunciado a la presiden-
cia de la Repfiblica el filtimo dia
de febrero, despuEs de que Fran-
ciay el Reino Unido reconocieran
a Franco. Dolorido par la suerte
de la aventura republicana, lejos
de Espafia, se centra en dara co-
nocer su obra literaria en frances.

Setenta afios despuEs, otto his-
panista, GErard Malgat, halla la
misiva en un s6tano en el que la
humedad habia arrasado con par-
te de la biblioteca del traductor,
fallecido en 1968. "Salve 1o que pu-
de, pero no se sabe cufintos libros
o documentos fueron destrui-
dos", se lamenta el investigador
par telEfono. "La instituci6n que
debia hacerse cargo del legado no
recogi6 el contenido y pasaron ca-
si cuatro dEcadas de abandono
hasta que su nieto me 1o cedi6". El
manuscrito estaba junto a otras
dos cartas entre las hojas en un
ejemplar de la edici6n francesa
de La velada en Benicarl6, una es-
pecie de conversaci6n interna de
Azafia sobre su idea de Espafia
encarnada en varios personajes.
Fue escrita a los siete meses del
inicio de la guerra, en el palacio
de la Ciudadela de Barcelona, des-
de donde presidia precariamente
la Repfiblica. El pesimismo y la
inutilidad de la contienda apare-
cen con claridad en sus pfiginas.
Precisamente es el libro que
Camp tradujo para Gallimard.

Las tres misivas fueron dona-
das en enero pasado a la Bibliote-
ca Manuel Azafia del Instituto
Cervantes de Toulouse, que alber-
ga 1.400 libros y documentos so-
bre el exilio, entre elias 200 dedi-
cados al filtimo presidente de la II
Repfiblica, fallecido a pocos kil6-

Fragmento de una carla in~dita de Azafia a su traductor Jean Camp, en una imagen del Cervantes de Toulouse.

Manuel Azafia, en su mesa de trabajo, en una imagen sin datar.

metros de alli, en Montauban.
"Son los primeros manuscritos
con los que cuenta la instituci6n",
se entusiasma el bibliotecario, Ja-
vier Campillo, que lleva mils de
dos dEcadas atesorando la huella
editorial del exilio espafiol, cuyo
centro es la capital occitana. "Las
cartas ilustran la relaci6n con
Camp y el proceso de edici6n de
sus obras durante el exilio".

Siguiendo un arden cronol6gi-
co, el primer escrito estfi datado
en Barcelona el 2 de enero de
1937 (aunque el autor ha anotado
1936). Azafia agradece el interEs
pot la suerte de Espafia, embarca-
da en la contienda tras la asonada
militar: "Estimo en mucho sus pa-
labras afectuosas para mi pals,
que padece una prueba tan terri-
ble", escribe. "Enorme es el caso,
pero confio en que los espafioles
seguirfin estando a la altura de un
inopinado destino".

El presidente se felicita del
pr6ximo estreno de La corona en

Bruselas. "No sabia yo que mi co-
media fuera a correr ahora, en su
vestidura francesa, la aventura de
la escena. Les deseo un Exito di-
choso y les agradezco, a usted y a
Cassou [Jean, tambiEn traduc-
tor], el interEs que se ban tomado
par esta obra, traduciEndola pri-
mero excelentemente y despuEs
haciEndola representar". Des-
puEs, tal y como recuerda el bi-
bliotecario Campillo, Azafia, "el
franc6filo educado en la Sorbona,
se muestra puntilloso" al censu-
rat que sus traductores hubieran
titulado la pieza en frances como
Le pouvoir (El poder). "Es dema-
siado abstracto; no corresponde a
la plasticidad poEtica de la obra.
~ka no es tiempo de dades a enten-
der las razones que tengo para
pensar asi".

La segunda carta fue escdta el
7 de mayo de 1939, 10 dias antes
que la citada en el inicio de la in-
formaci6n. Un Azafia en el exilio
estfi pendiente de las traduccio-

Portada de la edici6n francesa de
La velada de Benicarl6.

nes de La velada en Benicarl6 y de
Memorias politicas y de guerra y
responde a su traductor sobre el
primer libro: "Me parece muy
acertada la indicaci6n de usted:

habrfi que decide al p0blico quE
es La Pobleta y d6nde estfi Beni-
carl& Realmente, el situar mi difi-
logo en este lugar, no es arbitrarie-
dad, ni pura invenci6n. A medio
camino de Barcelona a Valencia,
mucha gente se detenia en el al-
bergue de turismo instalado alli.
(...) Yo mismo, en mis viajes, 
pasado alli algunas veces, y he te-
nido conversaciones importan-
tes, aunque no las que se cuentan
en el libro". Benicarl6 rue su lugar
de encuentro con el primer minis-
tro Largo Caballero, dado que el
Gobierno estaba asentado en la
capital del Turia. Luego le indica
su preferencia par publicar antes
La velada que las memorias, pese
a que el editor, Andre Malraux,
cree que "las Memorias alcanza-
rfin a un nfimero de lectores mu-
cho mayor, y beneficiarian comer-
cialmente al otro libro. Publican-
do antes el difilogo (...), se produci-
ria el fen6meno inverso", opini6n
que Azafia no comparte. Las me-
morias no llegaron a publicarse.

La tercera carta es la fechada
el 17 de mayo, que acompafia a la
revisi6n de la edici6n ffancesa deLa velada en Benicarl6.

Firma con Gallimard
Jean Camp, tambiEn escritor y cri-
tico literario, habia conocido al di-
rigente republicano en Madrid en
1912, mientras daba clases en el
colegio frances. "Se encontraron
en el Ateneo, del que Azafia lleg6
a ser director", dice el donante de
las cartas, GErard Malgat, estudio-
so de la vida del traductor y tam-
biEn de Max Aub, que rue quien
en 1936 retoma la relaci6n con El
porque Camp, junto a Jean Cas-
sou, adapta para la radio la obra
de teatro La corona. "Entonces los
autores deseaban que se emitie-
sen sus creaciones, dado que las
ondas llegaban a donde no po-
dian los libros", asegura Malgat.
La obra sale al aire en enero de
1937 en Radio France.

Dos afios mils tarde, Azafia y
Camp se encuentran en Paris. "Ya
no quiere saber nada de la politi-
ca", dice el hispanista, "y desea
ver su obra editada en Francia".
El 6 de marzo, pocos dias despuEs
de su renuncia como presidente
de la Repfiblica, firma con Galli-
mard la edici6n de tres obras, La
velada en Benicarl6, El jardfn de
los frailes y Memorias polfticas y
de guerra.

El traductor fue clave hasta los
Oltimos dias del expresidente.
"Camp ayud6 a liberar a su mEdi-
co personal, el doctor Felipe G6-
mez-Pallete, del campo de concen-
traci6n donde se hallaba para que
pudiera ira Montauban a atender-
le", relata Malgat. Dos semanas
antes de su muerte, en octubre de
1940, Azafia le llam6 para entre-
garle una novela casi terminada,
Fresdeoal. "Pas6 tres dias alli que
nunca olvid6", dice, "con su ami-
go en tan mal estado. Pallete dor-
mia en el pasillo, siempre atento
al cuidado del paciente". El doc-
tor se suicid6 dias antes de la
muerte del hombre que represen-
t6 como nadie la II Repfiblica.
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Una cantimplora perdida en la Guerra Civil, la pista para
reconstruir la vida del miliciano Enrique Álvarez Melero
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide ayuda en redes sociales para conocer la historia que
hay detrás de una cantimplora encontrada en la sierra de Teruel. La respuesta de historiadores, como Gonzalo Berger, e
investigado...
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El Ayuntamiento de Sevilla ofrece a 190 comunidades de 
vecinos retirar vestigios franquistas de fachadas sin coste 

SEVILLA — 
2 de noviembre de 2020 12:25h 

@eldiarioAnd 
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina de memoria histórica dependiente de la 
Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad, Educación y Coordinación de distritos, ha 
empezado esta semana a remitir un escrito a 190 comunidades de propietarios para 
informarles de que cuentan con placas y vestigios franquistas en sus fachadas que incumplen 
la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 

La eliminación de estos elementos es, por tanto, una obligación legal y para garantizar el 
cumplimiento de esta normativa, el Ayuntamiento les ofrece a todos los titulares de estos 
inmuebles la retirada sin coste alguno de estas placas si dan su autorización expresa, informa 
en un comunicado. 

La Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática establece que deben ser retirados todos 
los elementos contrarios a la memoria democrática de Andalucía ubicados en edificios de 
titularidad privada con proyección a espacios de uso público. "La responsabilidad en caso de 
incumplimiento recae sobre los propietarios de los inmuebles". 

En los últimos meses, el Ayuntamiento, a través de la Oficina de Memoria histórica, ha actuado 
retirando aquellas placas o símbolos de comunidades de propietarios que lo habían solicitado. 
Sin embargo, restaban muchos en la ciudad. Precisamente, con el objetivo de realizar un 
análisis completo, la Delegación, a través de una convocatoria pública y con libre concurrencia 
de subvenciones, aprobó una partida específica para financiar el proyecto de una asociación 
memorialista para realizar un inventario de placas y símbolos franquistas existentes en 
fachadas de edificios privados. 

190 edificios 
Este estudio ha detectado la existencia de estos símbolos o placas franquistas en 190 edificios 
distribuidos por Parque Alcosa, Torreblanca, Tres Barrios Amate, Bellavista, Cerro del Águila, 
Macarena o la zona de El Juncal-Híspalis, en el distrito Sur. 

A los titulares de todos estos inmuebles se les enviará carta en la que se les informa de la 
necesidad de cumplir la Ley de Memoria Democrática y eliminar las placas franquistas y, al 
mismo tiempo, se les ofrece la posibilidad de retirarlas a través de recursos municipales sin 
coste alguno para los titulares del inmueble. Para ello, simplemente deben rellenar y remitir a la 
oficina de memoria histórica la autorización que se les va a remitir en el plazo de un mes desde 
la recepción de la carta. 

Una vez retiradas las placas serán almacenadas para su exposición en el futuro museo de la 
memoria democrática que el gobierno tiene planificado en la antigua prisión de Ranilla. 

"Este Gobierno ha demostrado su compromiso con la memoria histórica. Retiramos los 
nombres franquistas del callejero que estaban pendientes, realizamos un trabajo para rendir 
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homenaje y reparar la memoria de los trabajadores municipales represaliados, establecimos un 
marco de colaboración permanente con asociaciones memorialistas, pusimos en marcha una 
unidad específica dentro del Ayuntamiento sobre memoria histórica y estamos realizando un 
ambicioso trabajo en las fosas del cementerio especialmente en Pico Reja", ha explicado la 
delegada de Participación Ciudadana, Adela Castaño. 

La retirada de placas en edificios privados es responsabilidad de los titulares de estos edificios, 
"pero queremos garantizar el cumplimiento de la ley y por eso ofrecemos a todos la eliminación 
de estos elementos sin coste alguno", ha concluido. 

https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/ayuntamiento-sevilla-ofrece-190-comunidades-vecinos-
retirar-vestigios-franquistas-fachadas-coste_1_6380461.html
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Luxemburg farà una conferència sobre les 
Brigades Internacionals 
 
Redacció | 30 octubre 2020 | Exterior 

 
 
El Centre Català de Luxemburg oferirà el proper 17 de novembre una conferència sobre les 
Brigades Internacionals a càrrec de l’historiador Jordi Martí-Rueda. La xerrada és gratuïta i es 
podrà seguir de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom. 
 
Jordi Martí-Rueda és escriptori i historiador especialista en Guerra Civil i Brigades Internacionals. 
El seu primer llibre, “Tocats pel vent. Cinc històries humanes de les Brigades Internacionals i la 
Guerra Civil”, va rebre el premi Liberisliber de no-ficció 2015. Ha treballat en el sector editorial i 
en diversos projectes de memòria. Actualment treballa a la Direcció General de Memòria 
Democràtica. 
 
El Centre Català de Luxemburg participarà el proper 15 de novembre en la jornada “No pasarán”, 
un homenatge als 102 brigadistes internacionals luxemburguesos que van combatre a la Guerra 
Civil espanyola per lluitar contra les tropes franquistes. 
 
L’acte està organitzat per Les Amis des Brigades Internatioanles Luxembourg, el Centre de 
Documentation sur les Migrations Humaines i l’Ajuntament de Dudelange. Vint-i-set voluntaris 
d’aquesta població van formar part de les brigades internacionals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://exterior.cat/noticies/el-centre-catala-de-luxemburg-fara-una-conferencia-sobre-les-brigades-
internacionals/ 
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JORDI LLOVET
MINÚCIES

Benjamin i 
Barcelona

Walter Benjamin (París, 
1892 - Portbou, 1940) va 
tenir una curiosa tirada 

per la ciutat de Barcelona. La va 
conèixer l’any 1932, quan s’hi va 
traslladar en un moment de gran 
carestia –habituals en la seva per-
sona–, de camí a Eivissa, on va so-
jornar en dues ocasions, en part 
perquè hi tenia un amic, Jean 
Selz, en part perquè la vida hi era 
molt més barata que a Alemanya: 
li costava, tot inclòs, 1,80 marcs 
alemanys per dia. Trobant-se a 
Barcelona, sabem que va passejar 
per la Rambla i que va visitar un 
local del carrer del Cid que ja no 
existeix, La Criolla, a la recerca de 
diversió i, possiblement, de noies 
de la vida. A Eivissa es va estar en 
una caseta que compartia amb 
una família alemanya, a Sa Punta 
des Molí, a la badia de Sant Anto-
ni: tot això s’explica en el llibre de 
Vicente Valero Experiencia y po-
breza. Walter Benjamin en Ibiza, 
publicat per Periférica el 2017. 

L’any següent, quan ja s’havia 
exiliat a França a causa del nazis-
me, Benjamin va tornar a estar-se 
un quant temps a l’illa, on va fre-
qüentar, entre d’altres, el dadaista 
Raoul Haussmann. Parava sovint 
al bar Migjorn. Com que viatjava 
amb el ferri que feia la ruta Barce-
lona-Eivissa, degué tornar a visi-
tar algun lloc de la ciutat i els an-
tres tirant a obscurs del Barri Xi-
no, que li agradaven. 

Atès que a París la vida li re-
sultava molt cara i hi passava 
fred, Benjamin no va deixar de 
pensar en instal·lar-se en terres 
meridionals, assolellades, i el 
primer lloc que li va venir a la 
memòria, segurament per raons 
econòmiques, va ser Barcelona, 
lloc en què residia un amic seu, 
Alfred Cohn: li semblava un lloc 
ideal per viure amb pocs recur-
sos, fruir del mar, una ciutat 
molt dinàmica políticament –el 
Front Popular havia guanyat les 
eleccions– i encara animada en 
tots els sentits. No sabem per 
quines raons Benjamin va deci-
dir al final viatjar una tempora-
da a Dinamarca per estar a la vo-
ra d’un altre amic seu molt admi-
rat, Bertolt Brecht, amb qui ju-
gava a escacs amb passió, i 
sempre perdia. 

La vida de Benjamin va estar 
plena de temptatives, mai va dei-
xar de perseguir-lo aquell “gepe-
rudet” que li esguerrava tots els 
projectes –una llegenda alema-
nya–, i qui sap si, en comptes de 
quedar-se a París fins a quasi el fi-
nal de la seva vida –per a la seva 
desgràcia quan es va esdevenir 
l’ocupació, inici de les seves des-
ventures i al final causa del seu 
suïcidi a Portbou–, no hauria vis-
cut, entre nosaltres, una vida més 
llarga i igual de fructífera.✒

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

98000

16634

Diario

151 CM² - 18%

801 €

43

España

31 Octubre, 2020

P.33



p

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

[...]  
 

Fa anys que en Raimon Casellas era 
amb nosaltres: molt abans d’ésser 
a La Veu de Catalunya, hi era en 

aquell cercle més ample dels que se sen-
ten catalans, i de vegades se creuen ene-
mics nostres, i hi era en aqueixa comuni-
tat més gran encara d’amor a la Ciència 
que el feu treballar adelerat tota la vida 
per esbrinar els secrets i enigmes que ens 
rodegen i que amb ell és possible s’ha-
gin altra vegada perdut. Amb la seva 
mort queda interromput l’estudi histò-
ric de la nostra pintura. Jo no li conec pas 
encara el successor. Ningú reuneix la do-
ble qualitat de saber llegir el document 
escrit, la ressenya morta del pergamí, i 
sentir a la vegada l’obra pictòrica viva, 
perenne, que, com el radium, al cap de 

segles de feta despedeix  invisibles eflu-
vis de vida. […] En Casellas havia anat a 
historiador d’art des del camp de la críti-
ca artística; l’Estètica, tornada en part ci-
ència experimental, l’havia portat a 
l’arxiu i al Museu; havia com-
près com és impossible conèi-
xer d’aqueixes coses subtils 
veient-ne solament el cas 
actual. [...] I se troba de cop 
i volta davant de les taules 
malmeses de la Catedral 
del Museu de Vic i de les de 
Terrassa i de tantes, tot just 
visitades per excursionistes 
atrafegats [...]. Aquelles escenes 
de la vida del segle XV li revelen que en 
la pintura històrica hi ha una vida com en 
l’art actual i s’entrega a descobrir-la. Cal 
recordar lo que en Casellas ha fet per la 

història de la nostra pintura: lo publicat 
i lo inèdit, l’obra de l’historiador i l’obra 
del col·leccionista, l’obra solitària d’eru-
dit i l’obra col·lectiva, ajudant a la forma-

ció dels museus, a l’organització de 
les exposicions, a les empreses 

d’investigació i de descober-
ta. D’això la gent n’ha vist 
una part, els treballs de di-
vulgació publicats en diaris 
i revistes; [...] Se forma en-
tre ses mans el mètode ci-

entífic, el segle XV s’enllaça 
geogràficament amb les es-

coles d’Europa, amb les del 
Nord sobretot, i cronològica-

ment amb noves sèries que es van des-
cobrint en la terra catalana. [...] Feia 
temps que li semblava sentir-se sol, sen-
se amics, sense deixebles, sense parente-

la, sense la descendència que perpetua 
l’obra. [...] Sentia aqueixa mena de debi-
litat d’esperit que ha engendrat entre 
nosaltres una nissaga passiva que llegeix 
de Miquel Àngel o de Benvenuto Celli-
ni, i troba cosa inútil el cercar la veritat 
en la mare terra; sentia aqueixa mena de 
descatalanització que ha planat sobre els 
homes dèbils que a l’anar a buscar la ci-
ència a les escoles de l’estranger, no han 
tingut prou força per a conservar la se-
va pròpia ànima. El símptoma exteri-
or, dintre seu, s’engrandia estranya-
ment, s’agegantava, l’espaordia. I això 
l’ha mort, i amb ell s’ha perdut quelcom 
d’irreparable que no reconstruiran les 
ànimes minúscules, ni es trobava en els 
llibres. [...] 

 
J. Puig i Cadafalch 1910

ABANSD’ARA

A la memòria de Raimon Casellas (1910)

De Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 1867 - Barcelona, 1956) a La Veu de Catalunya (10-XI-1910), arran de la mort del crític 
d’art, narrador i periodista Raimon Casellas (Barcelona, 1855 - Sant Joan de les Abadesses, 1910). Autor d’Els sots feréstecs 

(1901). Ahir va fer 110 anys que es va matar llançant-se al pas d’un tren. Retrat de Casellas per Ramon Casas. MNAC
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El deute amb Kubala 
 
Antoni Moliné | 5 novembre 2020 | Línia Sant Andreu 

 
 
El 2022 es compliran els cent anys de la inauguració, al barri de les Corts de Barcelona, del vell 
camp del Futbol Club Barcelona, enderrocat el 1957 després de la construcció de l’anomenat 
Camp Nou al costat de la Maternitat. Una zona, en aquell temps, pràcticament orfe d’habitatges. 
La meva intenció no és explicar la història, prou sabuda per tothom, sinó fer saber als socis que 
no van viure aquelles efemèrides per què va ser possible que l’entitat, amb només 35 anys de 
diferència, necessités imperiosament passar d’un estadi de 45/55.000 espectadors a un altre 
amb capacitat per a 85/90.000, tota una epopeia que semblava increïble. 
 
Aquest creixement, fora de tota mida, del nombre de socis va tenir un responsable amb nom i 
cognoms: Ladislao Kubala. Aquest xicot hongarès, fitxat per una llegenda del club, en Pep 
Samitier, ens va ensenyar que hi havia una altra manera de jugar a futbol. Ja en els primers 
partits, la impressió dels que vam tenir el privilegi de disfrutar d’ell va ser difícil d’explicar i, en un 
tres i no res, la gent es va abocar a fer-se soci per tal de gaudir d’aquella meravella de futbolista. 
Després del seu traspàs, el club li va retre homenatge pòstum erigint-li una estàtua a les 
instal·lacions del Camp Nou, complint, amb escreix, el deute moral que li devia pels seus serveis, 
que van transcendir més enllà del terreny de joc. 
 
Tanmateix, la ciutat de Barcelona segueix, per la seva part, ignorant-lo, malgrat les peticions que 
el propi Barça, l’Agrupació Barça Jugadors i jo mateix hem fet arribar al consistori per tal que, 
com sí que va fer en el seu moment amb en Ricardo Zamora i en Pep Samitier, els grans ídols 
dels anys vint –dedicant-los un carrer–, faci el mateix amb en Kubala. 
 
L’excusa que no es podia canviar el nom d’un carrer o d’una plaça per l’enrenou que suposaria 
per als veïns a hores d’ara ja està passada de moda, quan, per simples raons ideològiques, 
l’Ajuntament de la senyora Ada Colau no ha tingut cap inconvenient a fer canvis en algunes 
importants vies de la ciutat. 
 
Per tant, ja és hora de pagar el deute. Barcelona no pot esperar més. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://liniaxarxa.cat/liniasantandreu/opinio/el-deute-amb-kubala/ 
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De la lluita contra la nuclear de Cofrents al Govern
valencià: la memòria ecologista de Carles Arnal
En la dècada del 1980, mapes i documents secrets de la central nuclear de Cofrents van arribar clandestinament, a
través d’un treballador que denunciava practiques dolentes i deficiències, a les mans d’un jove ecologista llibertari
anomenat Carles...
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GREGORIO MARAlq0N Y BERTI~N DE LIS
Presidente del Patronato del Teatro Real

"En Espafia
se desconoce el
valor estratEgico
de la cultura"

GUILLERMO ALTARES, Madrid
Gregorio Marafi6n y Bertriln de
Lis (Madrid, 78 afios) publica Me-
morias de luz y niebla (Galaxia Gu-
tenberg), un libro que recorre la
historia de Espafia desde la segun-
da mitad del siglo XX. Nieto del
doctor Marafi6n, abogado, empre-
sario, mecenas, acadEmico de Be-
llas Artes, muchas veces desde un
discreto segundo piano ha estado
presente en momentos trascen-
dentales del pasado reciente de
Espafia yes uno de los protagonis-
tas ocultos de la Transici6n. Se
trata de un libro a la vez intimo y
pfiblico, por el que circulan mu-
chos personajes que ban marca-
do la vida politica, cultural, econ6-
mica y periodistica de Espafia en
las filtimas dEcadas. Actualmente
es, entre otras muchas cosas, pre-
sidente del patronato del Teatro
Real de Madrid.

Pregunta. Afirma que su abue-
1o tuvo una profunda influencia
en usted y tambiEn en la sociedad
espafiola, zCree que ahora tene-
mos alguna figura de esa dimen-
si6n que nos una a todos?

Respuesta. En la primera mi-
tad del siglo XX, Espafia era un
pals subdesarrollado en el que al-
gunas personalidades ejercieron
una inmensa influencia. En la Es-
pafia de hoy, en plena revoluci6n
tecnol6gica, esto resulta inimagi-
nable. Mils que figuras, necesita-
mosque los dirigentes de la politi-
ca, economia y cultura estEn a la
altura de las dificiles circunstan-
cias que vivimos.

P. Cuenta sin recato momen-
tos muy emotivos, pero tambiEn
duras rupturas con amigos y pro-
blemas familiares complejos, zTu-
vo la tentaci6n, como dice un per-
sonaje de Marguerite Yourcenar,
de "tefiir la verdad con la salsa de
la mentira para hacerla mils dige-
rible" o tuvo claro que queria con-
tar las cosas como fueron?

R. La opci6n era otra: quE con-
tar o no contar. Pero aquello que
he decidido contar 1o he hecho
con veracidad, intentando no da-
fiar innecesariamente a nadie.

P. Relata que nunca quiso sa-
ber quiEnes fueron los responsa-
bles del asesinato de su abuelo
materno. /~Cree que es un error
tratar de reabrir ese pasado?

R. El perd6n, en ocasiones,
tambiEn exige olvido. En todo ca-
so, 84 afios despuEs del inicio de
la Guerra Civil y 45 despuEs del
final de la dictadura, los heroes,
asesinos y victimas de entonces
deberian serlo ya de todos. El ma-
yor problema de la memoria his-
t6rica sobre la Guerra Civil y los
crimenes que cometieron ambos
bandos radica en que, durante
los 40 afios de la dictadura, la vet-
dad del bando vencedor se impu-
so como Onica. El gesto generoso
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de la necesidad
de reformar
la Constituci6n"

que hizo posible la Transici6n
fue que esa Espafia callada, en
vez de reivindicar su relato, em-
pez6 a construir un relato nuevo
y conjunto con la otra Espafia mi-
rando hacia el futuro.

P. AI relatar sus afios universi-
tarios, describe un grupo ideol6gi-
camente muy diverso unido por
la causa comOn de acabar con
Franco./~Se puede establecer una
causa comOn parecida ahora?

R. Me parece evidente que la
pandemia deberia haber estimu-
lado el consenso politico, pero, al
menos hasta el momento, no ha
sido asi. Es sorprendente que sie-
te de cada diez ciudadanos procla-
men su deseo de que nuestros po-
liticos se entiendan. Con todo, em-
piezo a descubrir signos, que no
son pOblicos, de diillogo entre
ellos. En los tiempos pasados era
asi. Esos contactos previos y reser-
vados se convertirfin en hilbito y
permitiriln alcanzar luego los ne-
cesarios pactos.

P./~Cree que el sistema que se
estableci6 pot referendum en
1978 sigue siendo vfilido?

R. No tengo ninguna du-
da de que la Monarquia
parlamentaria, sin6nimo
de unidad y democracia, si-
gue siendo necesaria, pero
tampoco tengo ninguna du-
da de la necesidad de refor-
mat la Constituci6n. La
vertebraci6n territorial del
Estado qued6 abierta en
1978 y requiere con urgen-
cia un nuevo acuerdo que
cierre el proceso de descen-
tralizaci6n y afronte, con
realismo, pero tambiEn
con equidad, las particulari-
dades de Catalufia, Pals
Vasco y Galicia, pot ejem-
plo. Es un proceso dificil
que requiere politicos con
talla de estadistas. Si se lo-
gra, este pals volveril a dis-
frutar de un largo periodo
de paz y prosperidad.

P./~QuE significa "eso y un po-
quitito mils"?/~Es uno de los le-
mas de su vida?

Gregorio Marafi6n y Bertr~in de Lis, el viernes en su despacho en Madrid. / SAMUEL SANCHEZ

R. En una ocasi6n, Manolete
le explic6 a Juan Llad6 el arte de
torear: "Se coge la muleta, se ci-
ta... y se embarca al toro, corrien-
do el brazo para dar el pase". El
banquero le pregunt6, sorprendi-
do, que si era solo eso, e, imper-
turbable, Manolete afiadi6 "eso y

Gregorio Marafi6n y su hija
Cristina, en la escultura de
Chillida Lugar de asiento,
en su cigarral de Toledo.

un poquitito mils". Y como me
afiadi6 Juan, el secreto de todo
1o que hacemos en la vida estil en
ese indefinible "poquitito mils"
que comporta inspiraci6n, volun-
tad, intuici6n, entusiasmo...

P. Su experiencia en el Teatro
Real estil marcada por la dificil

gesti6n de los inevitables
egos de los artistas, pero
tambiEn por evitar que los
politicos se inmiscuyan.
/~Es uno de los grandes pro-
blemas de la cultura espa-
fiola, que los politicos no
dejan trabajar a los profe-
sionales?

R. No creo que los politi-
cos 1o impidan, pero en de-
masiadas ocasiones tampo-
co 1o propician. La cultura
es estratEgica para una so-
ciedad pot su valor identita-
rio, y pot su espiritu critico
y tambiEn ut6pico. Pero en
Espafia, muchas veces, tan-
to en el mundo politico co-
mo en la sociedad civil, se
desconoce el valor estratE-
gico de la cultura. Como
soy optimista, quiero creer

que cada vez es menos asi.
P. /~Demuestra toda su expe-

riencia con la Vega Baja de Tole-
do que las diferentes institucio-

nes espafiolas no tienen clara la
importancia de la defensa de
nuestro patrimonio hist6rico?

R. Esa es una causa civica nece-
saria, y, ciertamente, cuando en
la sociedad civil no solo no se de-
fiende ese patrimonio comOn, si-
no que se especula con El con fini-
mo de lucro, hay que denunciar.

P. /~Siente que sus memorias
son una defensa de la importan-
cia de la sociedad civil y la forma
en que se hizo la Transici6n?

R. La Transici6n recuper6 la
democracia, reconcili6 alas dos
Espafias, nos abri6 las puertas de
Europa y produjo 40 afios de
prosperidad. Pero la historia con-
tinOa y no conviene olvidar nues-
tros antecedentes.

P. Usted particip6 de manera
activa en el nacimiento de EL
PALS./~Cufil debe ser el papel de la
prensa?/~Lo estil cumpliendo?

R. Una prensa libre e indepen-
diente constituye un pilaf esen-
cial de la sociedad democriltica.
Hoy mils que nunc~ Mi experien-
cia me dice que esa independen-
cia estil siempre amenazada, por
1o que no solo es fundamental con-
tar con excelentes profesionales,
sino tambiEn defenderlos, propi-
ciando la fortaleza de las empre-
sas titulares de los medios.
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