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Visto bueno inicial al 
presupuesto municipal  
La Comissió d’Economia i Hi-
senda aprobó ayer inicialmen-
te el proyecto de Pressupost 
municipal para 2021 con los vo-
tos favorables de BComú y PSC 
y la abstención de ERC, JxCat, 
Cs, PP y BCN Canvi. Las cuen-
tas ascienden a 3.231 millones 
de euros, un 6,5% más (197,5 mi-
llones adicionales). 

Desalojan La Engorilada 
Los Mossos desalojaron ayer la 
casa okupada La Engorilada del 
número 253 de la calle Lepant. 
Unas 40 personas se concentra-
ron contra el desalojo pero antes 
de llegar la comitiva judicial la 
abandonaron tras volcar conte-
nedores para cortar el tráfico.  

Se aprueba el veto a los 
desahucios durante  
el estado de alarma 
El Ple del Parlament validó el 
decreto ley 37/2020 del Govern, 
que pretende suspender los de-
sahucios de grandes tenedores  
mientras dure el estado de alar-
ma, con 77 votos a favor de 
JxCat, ERC, comuns y la CUP.

En la jornada de ayer del jui-
cio contra los tres acusados de 
la célula yihadista que perpe-
tró los atentados de Barcelo-
na y Cambrils del 17 de agosto 
de 2017, que se sigue en la Au-
diencia Nacional, se proyec-
taron vídeos inéditos del atro-
pello mortal de La Rambla. Se 
vieron imágenes nunca antes 
vistas de la furgoneta conduci-
da por Younes Abouyaaqoub  
en su entrada en La Rambla y 
de su huida a pie por el mer-
cado de La Boqueria tras de-
jar el vehículo abandonado. 

La grabación, editada por los 
Mossos, dura poco más de un 
minuto y se basa sobre todo en 
dos cámaras de vigilancia si-
tuadas en La Rambla. La pri-
mera captó sin sonido a la fur-
goneta entrando a toda veloci-
dad por la parte central del 
paseo. Muestra con crudeza 
la velocidad y los zigzag de la 
furgoneta atropellando a  dece-
nas de personas. Otras cáma-
ras exhiben al terrorista esca-
pando hasta la Diagonal, don-
de mató al conductor de un 
coche para huir hasta Sant Just 
Desvern con el vehículo. El 21 
de agosto fue abatido en el mu-
nicipio de Subirats. ●R. B. 

Emiten varios 
vídeos inéditos 
del atropello de 
La Rambla en  
el juicio del 17-A

BARCELONA

EL GRÀFIC 

Talls al tronc central de l’avinguda Diagonal

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

La calçada central de la Diago-
nal de Barcelona estarà tallada 
entre Roger de Llúria i Aragó des 
de dilluns que ve i fins al juliol 
amb motiu de la primera fase de 
les obres d’ampliació del col·lec-
tor d’aigües pluvials i residuals 
que hi ha en aquesta via, previs-
tes per poder començar també 
les d’unió del tramvia. Ho va 
anunciar ahir el regidor 
d’Emergència Climàtica i Tran-
sició Ecològica, Eloi Badia, que 
va assenyalar que els treballs 
acabaran el gener de 2022 i cos-
taran 7,7 milions d’euros. 

Aquests serviran per aug-
mentar la capacitat del col·lec-

tor entre el passeig de Sant 
Joan i Girona, en un tram de 
309 metres de longitud, i pos-
teriorment començaran les 
obres per a incrementar-la des 
d’aquest carrer a la plaça Fran-
cesc Macià. 

Les alternatives a la Diago-
nal en el tram tallat, va assenya-
lar Badia, seran els carrers Ara-
gó i Mallorca en sentit Llobre-
gat, i Rosselló i València en 
sentit Besòs. 

També quedarà afectat el pas-
seig Sant Joan en la seva inter-
secció amb la Diagonal, per la 
qual cosa s’hauran d’utilitzar al-
tres vies per a creuar-la. 

A més, a causa de les obres 
s’anul·laran sis parades d’au-

tobús de vuit línies, de les quals 
sis seran de Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB) 
–6, 33, 34, V19, D50 i 19– i dues, 
de Tugsal –N1 i N4–. Per subs-
tituir-les, s’instal·laran tres de 
noves i s’aprofitaran unes altres 
ja existents. 

Als usuaris de bicicleta, 
l’Ajuntament els recomana que 
per circular en sentit Besòs uti-
litzin els carrils existents als ca-
rrers Girona i València per des-
congestionar la Diagonal. 

A més de la mobilitat, les 
obres afectaran l’arbrat de 
l’avinguda, ja que obligaran a 
retirar sis plàtans i cinc alzines, 
que seran replantades en altres 
punts de la ciutat. Així mateix, 

EL TRAM afectat, des de 
dilluns fins al juliol, 
serà el que va de 
Roger de Llúria al 
carrer Aragó 
EL MOTIU és la primera 
fase de les obres 
d’ampliació del 
col·lector d’aigües de 
l’avinguda 
ELS TREBALLS, 
necessaris per a la unió 
del tramvia, acabaran 
el gener de 2022 i 
costaran 7,7 milions

La calçada central 
de la Diagonal estarà 
tallada fins l’estiu

per facilitar els treballs, les bri-
gades de Parcs i Jardins poda-
ran 25 arbres més.  
EL COL·LECTOR TINDRÀ UN 70% 
MÉS DE CAPACITAT 
Badia va explicar que les obres, 
que es realitzaran de dilluns a 
divendres de les 8 a les 20 ho-
res, constitueixen «l’actuació 
més important en el clavegue-
ram» de la capital catalana. El 
col·lector d’aigües residuals i 
pluvials data de finals del segle 
XIX i és ja insuficient a causa del 
creixement demogràfic i urba-
nístic i de l’efecte del canvi 
climàtic. Amb la seva amplia-
ció, passarà de tenir una ca-
pacitat màxima de 96 metres 
cúbics per segon i omplir-se en 
episodis de pluja a tenir una 
gairebé un 70% superior, de 
160 metres cúbics. En condi-
cions de temps sec, transpor-
ta un cabal constant d’un me-
tre cúbic per segon. 

Els treballs serviran per dis-
minuir el risc d’inundació tant 
en l’avinguda Diagonal com als 
carrers Milà i Fontanals, Gi-
rona i Bailèn. 
PAS PREVI A LA UNIÓ DEL 
TRAMVIA 
Badia va assenyalar que la unió 
del Trambaix i el Trambesòs 
per la Diagonal no es pot dur a 
terme si abans no s’aborda la 
millora del col·lector, perquè 
una vegada implantada la in-
fraestructura del tramvia no 
serà possible executar obres de 
clavegueram d’aquest abast. 

D’altra banda, fonts munici-
pals van afirmar que es manté 
el calendari per a la connexió de 
tots dos trams del Tram. La pri-
mera fase dels treballs, que ser-
virà per allargar el tramvia de 
Glòries a Verdaguer, co-
mençarà el primer semestre de 
2021, segons va anunciar al ju-
liol la Generalitat, i tindrà una 
durada de 21 mesos i mig. Així, 
està previst que aquestes obres 
i les del col·lector discorrin en 
paral·lel. 
LA DIAGONAL PERD UN CARRIL 
PER A COTXES 
Els treballs del col·lector que co-
mençaran dilluns coincidiran 
amb els que s’estan duent a ter-
me des del 9 de novembre per 
ampliar els dos carrils bus de la 
Diagonal entre Francesc Macià 
i Roger de Llúria. Aquests supo-
saran que es perdi un per a 
cotxes en sentit Besòs, amb la 
qual cosa l’avinguda passarà de 
tenir sis carrils a cinc. 

Les obres, que acabaran el 8 
de desembre, es realitzen prin-
cipalment els caps de setmana 
i festius per minimitzar l’afec-
tació al trànsit. No obstant 
això, també va haver-hi actua-
cions entre setmana del 9 al 13 
de novembre i estan previs-
tes unes altres els dies 5 i 7 de 
desembre. 
MILLORES DE CARRILS BUS 
Aquesta no és l’única actuació 
prevista per millorar les vies 

per als autobusos a la ciutat. 
Dilluns passat va començar 
una altra, que acabarà avui, 
perquè la Gran Via guanyi un 
segon carril bus a la seva 
calçada central.  

A més, dilluns que ve co-
mençaran els treballs perquè 
la Diagonal tingui un segon 
carril bus de sortida de la ciu-
tat a la Zona Universitària. 
Acabaran dimecres 25 i es rea-
litzaran en horari nocturn. 

També està previst crear un 
nou carril bus d’entrada a Bar-
celona a l’avinguda d’Esplu-
gues. Aquestes obres s’inicia-
ran el 30 de novembre i fina-
litzaran el 3 de desembre. 
EN MARXA LES OBRES DEL 
CARRIL BICI D’ARAGÓ 
Els treballs per implantar un 
carril bici al carrer Aragó de 
Barcelona, que permetran tra-
vessar en sentit Llobregat 
l’Eixample amb bicicleta per 
una de les principals artèries 
de la ciutat, van començar dis-
sabte passat, amb la previsió 
que estiguin acabats a mitjans 
de gener de 2021. 

El carril, que anirà de l’avin-
guda Meridiana al carrer Ta-
rragona, tindrà una longitud 
de 4,8 kilòmetres, serà uni-
direccional i se situarà a l’es-
querra de la calçada (costat 
mar).  

La seva implantació com-
portarà eliminar un carril de 
circulació de cotxes del carrer 
Aragó en tot el seu recorre-
gut i donarà continuïtat im-
mediata al de bici ja existent a 
la Rambla Guipúscoa des del 
barri de la Pau. A més, com-
plementa l’actual carril per a 
bicicletes del carrer València 
en sentit Besòs, el contrari. 

Les obres es faran en pa-
ral·lel en dos trams, Pau Cla-
ris-Meridiana i Tarragona-Pau 
Claris, principalment durant 
els caps de setmana durant tot 
el dia i entre setmana en hora-
ri nocturn. ●   

Les obres del carril bici d’Aragó a l’alçada d’Independència. I. S. 

L’APUNT 

El tramvia es 
posa mascareta 
Conscienciar de la ne-
cessitat de l’ús de la mas-
careta i defensar que el 
transport públic és segur. 
Amb aquests dos objec-
tius, el Tram ha posat en 
circulació el primer 
tramvia que llueix en el 
seu frontal una mascare-
ta de vinil «adaptada» al 
vehicle. 

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Més notícies sobre urbanisme i 
mobilitat a la ciutat de Barcelona a 
20minutos.es 
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ElCISdibuixa continuïtat aEspanya
i avantatge clar d’ERCaCatalunya
Esquerra apareix com el partit més capacitat per al Govern, seguit del PSC

CARLES CASTRO
Barcelona

Sembla que la pandèmia ha conge-
lat el mapa electoral espanyol, fins
al punt que els pronòstics experi-
menten un cert retorn a l’escenari
sorgitdelesurneselnovembredefa
un any. Això pel que fa a Espanya.
L’últim baròmetre del CIS, però,
també indaga la temperatura elec-
toraldeCatalunya,ambvistaa laci-
tadel14defebrer.Iaquíelmapare-
gistra alguns canvis, sempre amb
cautela, respecte al resultat del
2017. Esquerra es perfila cada cop
més com a clara guanyadora, i els
socialistes acaricien la possibilitat
de ser la segona força a les autonò-
miques.
En el cas espanyol, el retorn a la

correlació del 10-N es veu fins i tot
en el fet que la intenció directa dels
dos partits principals (socialista i
popular) és la mateixa avui que fa
un any: gairebé un 20% el PSOE i
una mica més d’un 9% el PP. És a
dir, iencaraqueelbaròmetreestimi
elvotsocialistapersobred’un30%i
el popular per sota d’un 19%, és
moltprobablequelesduesformaci-
ons estiguin més a prop del seu
còmput del 10-N: un28%el PSOE i
gairebéun21%elPP.
Les altres formacions tampoc no

registren grans canvis. Ara Vox su-
maria dos punts menys que fa un
any,peròhauriarecuperatunapart
delsufragiquese’nvaanaralPPen-
tre la primavera i l’estiu. I Ciuta-
dansmantindria i fins i tot accentu-
aria la tendència lleument alcista

entorn d’un 27% dels consultats.
Esclarqueel líderde l’oposició,Pa-
blo Casado, es manté sota mínims
en aquest capítol: només un 9,5%
diu que confia en ell, i gairebé un
86% en desconfia. I Sánchez con-
tinua sent el president preferit
(26,5%), a grandistànciadeCasado
(8,4%).
En l’escenari català la cursa elec-

toral també té un guanyador cada
copmés clar. Tot i que el CIS noha
fetestimaciódevot, lesdadesdirec-
tes del sondeig són eloqüents: ERC
téuna intencióde votmés simpatia
(ésadir,elsquedeclarenquedonen
suport a aquesta marca o que hi
simpatitzen) per sobre d’un 23%.
Lasegonaposiciól’ocupariaelPSC,
amb una mica més d’un 17%, men-
tre que la tercera seria per als co-
muns(9,9%).AmésdistànciaJxCat
iCsaconseguirienelmateixsuport:
8,8%. Són dades, tot i això, sense
ponderar ni corregir la possible so-
brerepresentaciód’algunsgrupsde

votantsa lamostradel sondeig.
Ara bé, la resta d’indicadors no

contradiuen obertament aquesta
tendència. Per exemple, Esquerra
apareix a una gran distància de la
restacomelpartitque“defensamés
bé els interessos de Catalunya”.
Més d’un 27%dels consultats asse-
nyalen ERC,mentre que només un
11% s’inclinen pel PSC o per Junts,
aquest últim el competidormés di-
rectedels republicansen l’espai so-
biranista. I passa elmateix en capí-
tols com ara la “confiança”, la “ca-
pacitació” o el “lideratge”. Només
en capacitat d’arribar a acords amb
el Govern central el PSC queda
unesdècimesper sobre.
Certament, a lapreguntasobreel

líder preferit per presidir Catalu-
nya, i enel supòsitd’undueldirecte
entre Puigdemont i Junqueras,
l’avantatge dels republicans s’es-
curça a tot just quatre punts. I el
candidat d’ERC, Pere Aragonès,
encaranoéspercebut comelpresi-
denciable d’Esquerra. Però la seva
gestió com a president en funcions
suscita un nivell de rebuig limitat
(23%), molt per sota del 44% que
aconsegueixl’anteriorGovernTor-
ra.Aixímateix,un18%dels consul-
tatsvalorenpositivamentl’actuació
d’Aragonès, i finsaun34%conside-
renqueés regular.

El PP perd, després
de lamoció de Vox,
els votants que havia
arrabassat als ultres
fins al juliol

El tribunal visiona l’atac
gihadista a laRambla
CARLOTA GUINDAL Madrid

Amb les imatges captades per les
càmeres de comerços, entitats
bancàries, benzineres i fins i tot
una facultat universitària, els
Mossos d’Esquadra van poder
reconstruir els moviments de
YounesAbouyaaqoubdes que va
atropellar al volant d’una furgo-
neta desenes de persones el 17
d’agost del 2017 fins que va ser
localitzat a Subirats, on va ser
abatut quatre dies després.
Tots aquests vídeos van ser vi-

sionats en la sessió d’ahir del ju-
dici que se segueix a l’Audiència

Nacional contra tres acusats pels
atemptats perpetrats per una
cèl·lula gihadista el 17-A.
Les imatges de l’atropella-

ment a la Rambla són estremi-
dores. Hi apareixen cossos llan-
çats cap als costatsmentre el ter-
rorista condueix en ziga-zaga
passeig avall i deixa darrere seu
una reguera de víctimes a terra.
També s’hi veu alguns supervi-
vents corrent desconcertats
d’una banda a l’altra i d’altres au-
xiliant els ferits.

C O V I D - 1 9

La inquietudpel corona-
virusnoparadecréixer,
finsaarribaralnivellde la
primavera (96%),peròels
ciutadansdisposatsava-
cunar-seaixíquesigui
possiblenoparendedis-
minuir.Al setembre,més
d’un44%estavadecidit a
vacunar-se immediata-
ment,peròaraaquesta
xifrahacaigutun37%,deu
puntspersotadelsquiho
rebutgen:un47%.

Creix el rebuig
a vacunar-se

que registra els últims mesos, i ara
aconseguiria gairebé tres punts
més que el novembre del 2019. Fi-
nalment Unides Podem exhibeix
un lleugerdesgast (1,5puntsmenys
queel 10-N),perbéqueescontinua
movent en una forquilla de vot que
oscil·la entre un 11% i un 13%. I pel
quefaalspartitsnacionalistes, lleu-
gerdescensd’ERC,JxCati laCUP,i
mantenimentdelPNB.
Aquestescenaripresenta, tot i ai-

xò, alguns matisos rellevants. Les
percepcionsnegativessobrelasitu-
ació econòmica es mantenen en-
torn d’un 86%, una taxa que no es
registrava des de l’epicentre de la
crisi,el2013.Paral·lelament, lacon-
fiança en el president del Govern
espanyol continua caient (gairebé
tres punts en unmes), i ara se situa

AUDIÈNCIA NACIONAL

Captura del vídeo en què es veu la furgoneta baixant a tota velocitat per la Rambla el 17-A
VEGEU LES IMATGES DE LA FUGIDA
DEL TERRORISTA DE LA RAMBLA A:
www.lavanguardia.com

LA VANGUARDIAFONT: CIS

BARÒMETRE DEL CIS DE NOVEMBRE DEL 2020

Estaríeu disposats a vacunar-vos
immediatament quan es tingui la
vacuna? Quin és el partit que defensa millor els interessos de Catalunya?

Sí
36,8%

Bona/
molt bona

18,2%

Regular
34,5%

NS/NC
24,1%

Dolenta/
molt dolenta
23,2%

Ns/Nc
13,7%Altres

respostes
2,5%

NO
47,0%

En aquests moments a qui
preferiríeu com a president
del Govern central?

Qualificació front
a la Covid-19
(Puntuació de l’1 al 10)

ESTIMACIÓ DE VOT
En percentatge sobre el vot vàlid

Eleccions generals del 10-N del 2019

6,8

Cs
9,5

ERC
3,2

3,6

JxCat
1,7

PNB
1,5

2,2 1,6

PSOE
30,4

28,0 20,8

PP
18,6

12,9

Unides
Podem*
11,4

15,1

Vox
13,2

*Unides Podem (En Comú Podem,
En Comú-Unides Podem)

4,4

3,2

3,4

2,1

3,3

26,5%Sánchez

8,4%Casado

5,7%Abascal

6,9%Arrimadas

4,0%Iglesias

15,2% 4,0Puigdemont

5,319,1%Junqueras

2,63.0%Carrizosa

4,313,8%Iceta

4,21,2%Albiach

1,6% 2,9Férnandez

4,11,1%Riera

En aquests moments a qui
preferiríeu com a president
de la Generalitat?

Com qualificaríeu la gestió
de Pere Aragonès com a president
en funcions?

(Puntuació de l’1 al 10)

PSC

11,4%

PP

1,6%

Cs

7,8%

ERC

27,4%

JxCat

10,6%

CUP

4,7%

En Comú
Podem

7,1%

PDECaT

1,5%
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53 segons d’horror a la Rambla: 
el judici mostra l’atropellament

qüència també es veu que al cap de 
pocs segons Abouyaaqoub surt per 
la porta del conductor i un home se 
li acosta per intentar agafar-lo però 
el terrorista fuig corrent. Són els 53 
segons d’imatges que, com van ex-
plicar els Mossos que van recollir-
les, no mostren el recorregut de 800 
metres que va fer la furgoneta per-
què faltarien uns 20 segons. 

L’agent que va muntar aquest ví-
deo va concretar que la seqüència 
passa entre les 16.52 h i les 16.54 h del 
17 d’agost, dos minuts en els quals 
Abouyaaqoub va assassinar 14 perso-

nes i en va deixar més d’un centenar 
de ferides amb l’atropellament. A 
continuació, els Mossos van resse-
guir amb altres càmeres la fugida del 
terrorista des de la Boqueria fins a la 
Zona Universitària de Barcelona. Les 
imatges el mostren algunes estones 
corrent i d’altres caminant per diver-
sos carrers. El van captar les càmeres 
del CCCB i les de la Facultat de Co-
municació Blanquerna, les de la Mo-
del al carrer Entença i les de la Facul-
tat de Farmàcia de la UB a l’avinguda 
Joan XXIII –són les últimes, a les 
18.15 h–. En el següent vídeo es veu el 

cotxe amb el qual Abouyaaqoub, des-
prés de matar l’home que el conduïa, 
envesteix un control dels Mossos a la 
Diagonal. 

Tres dies sense cap imatge 
El terrorista de la Rambla abandona 
el cotxe a Sant Just Desvern, on a les 
19.00 h el seu mòbil deixa de donar 
senyal. Els Mossos no tornen a cap-
tar Abouyaaqoub en imatges fins al 
cap de tres dies, el 20 d’agost, amb 
les càmeres d’una gasolinera a Cer-
velló, a uns 25 quilòmetres de Sant 
Just. Són les 22.33 h i mostren el ter-
rorista sol, amb una roba diferent de 
la del dia de l’atemptat i amb una 
bossa, remenant contenidors. El se-
güent vídeo és del 21 d’agost a les 
10.11 h en una gasolinera de Sant Cu-
gat Sesgarrigues, a uns dotze quilò-
metres de l’anterior. Al cap de mit-
ja hora, a les 10.42 h, les càmeres 
d’una empresa d’un polígon de Sant 
Pere Molanta el graven corrent per-
què el terrorista estaria escapant-se 
d’un centre comercial on havia as-
saltat una dona. 

Tot i que no tenen imatges, els 
Mossos van situar Abouyaaqoub en-
tre les 11.00 h i les 13.00 h del ma-
teix dia en una masia de Subirats 
perquè hi van trobar empremtes se-
ves. L’últim vídeo que es va reprodu-
ir al judici va ser el que va enregistrar 
l’helicòpter de la policia el 21 d’agost 
a les 15.34 h a Subirats, a la zona on 
els agents el van abatre.e

En les imatges inèdites es veu la furgoneta fent ziga-zagues

Alguns fotogrames dels vídeos que es van reproduir ahir durant el judici a l’Audiència Nacional. ARA

Mai s’havien vist fins ara les imatges 
de l’atemptat a la Rambla del 17 
d’agost del 2017 que van captar les 
càmeres de seguretat de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona. Són 53 segons 
que mostren com Younes Abouyaa-
qoub entra amb la furgoneta per la 
part superior del passeig i atropella 
vianants fins al mosaic de Joan Mi-
ró. Les imatges es van veure ahir du-
rant el judici a l’Audiència Nacional 
i l’ARA ha decidit que no les repro-
duirà per respecte a les víctimes i 
per no contribuir a la propaganda ji-
hadista. La seqüència comença amb 
una càmera de vista general ubica-
da a la part superior de la Rambla en 
què es pot veure com la furgoneta 
entra molt ràpidament pel passeig 
central, reservat als vianants, i a me-
sura que avança fa ziga-zagues per 
dirigir-se als punts on hi ha més 
gent mentre la multitud fuig. 

La següent càmera del vídeo que 
es va mostrar és de l’espai interior 
d’una floristeria de la Rambla on al-
gunes persones es refugien mentre 
passa la furgoneta a tota velocitat. 
Les imatges de la tercera càmera són 
una vista general a l’altura del mer-
cat de la Boqueria que capta com la 
furgoneta atropella diversos via-
nants i finalment queda aturada so-
bre el mosaic de Joan Miró. En la se-

BARCELONA
PAU ESPARCH

Fugida 
Altres càmeres van captar el 
terrorista corrent i caminant 
fins a la Zona Universitària
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Mor la lluitadora antifranquista Maria Salvo 
 
Va estar a les presons franquistes, després de tornar de l'exili, dels 21 als 
37 anys, i va ser la fundadora de Dones del 36 
 
El Periódico · DIMARTS, 17/11/2020 - 08:31 
 
 
Maria Salvo, històrica militant del PSUC, fundadora de l'associació Dones del 36 i 
expresidenta de l'Associació Catalana de Presos Polítics del Franquisme (ACEPF) -va estar 
empresonada durant 16 anys durant el règim de Franco, i va ser víctima de tortures i 
maltractaments-, va morir aquest dilluns,  sis mesos després d'haver complert els 100 anys.  
 
L'ACEPF va informar de la mort de Salvo, i va destacar «els anys que va dedicar a la recuperació 
de la memòria històrica, la de les dones de la guerra i la memòria de la lluita contra la dictadura, 
sobretot insistint a donar a conèixer a la joventut el que va ser la repressió franquista i que 
aquesta lluita per un món millor no s'acaba mai». «Va pagar un preu molt alt pel seu compromís. 
Els 16 anys que va estar empresonada, les tortures que va suportar, les conseqüències que va 
haver de patir, han marcat la seva vida», afegeix l'associació. 
 
Nascuda a Sabadell, als 13 anys ja treballava de portera al barri de les Corts i va ser una de les 
primeres militants de les Joventuts Socialistes Unificades. Secretària de propaganda de les JSU 
de Barcelona, als 19 anys va partir cap a l'exili. Va ser internada als camps de concentració 
francesos i entregada el novembre del 1939 a la Guàrdia Civil. 
  
Després de reprendre la seva activitat clandestina va ser detinguda el 1941 a Madrid. Va patir 
tortures a la presó de les Corts que li van impedir ser mare i va ser condemnada a 30 anys de 
presó. Després de 16 anys de tancament a Barcelona, Saragossa, Madrid i Segòvia va ser 
posada en llibertat però sota pena de desterrament a Santander, des d'on es va dirigir a 
Barcelona per continuar militant en la clandestinitat en el PSUC i compartir la vida amb el seu 
company, el guerriller Domènech Serra.  
 
En una entrevista a EL PERIÓDICO amb motiu de la instal·lació d'una placa que recordava la 
presó de dones de les Corts, va explicar la seva experiència en aquest centre penitenciari que 
va arribar a acumular gairebé 2.000 recluses, algunes amb els seus fills, en un espai destinat a 
150. «Era el més depriment que es pugui imaginar. La Model era glòria comparada amb les 
Corts», explicava a la periodista Núria Marrón.  
 
En les eleccions municipals del 2019, Maria Salvo va ocupar el lloc número 41 en les llistes 
electorals de Barcelona en Comú. L'alcaldessa Ada Colau ha sigut una de les primeres a dedicar-
li un missatge de dol. 
 

P.9



2 
 

 

 

P.10



3 
 

 
 

P.11



4 
 

Maria Salvo va rebre nombrosos reconeixements en vida: la medalla d'Honor de Barcelona l'any 
2003, el doctorat honoris causa per la UPC el 2004 i la creu de Sant Jordi el 2005. El juny d'aquest 
mateix 2020 es va celebrar un acte d'homenatge organitzat per l'Ateneu de Memòria Popular i 
l'Ajuntament de Barcelona, amb la intervenció del seu biògraf, l'historiador Ricard Vinyes. 
 
«Aquesta dona no és històrica pels fets que ella hagi pogut generar o per la capacitat de generar-
los, com pot ser el cas d'una gran legislatura, una eminent pensadora, una escriptora sòlida i 
brillant o una fundadora. De cap manera, Maria Salvo resulta històrica en sentit moral», concloïa 
Vinyes, en un text de la revista 'Treball' redactat amb motiu d'aquest centenari.  «Ha dit sovint 
que elles van ser vençudes, però no derrotades», concloïa Vinyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20201117/mor-lluitadora-antifranquista-maria-salvo-de-
100-anys-8207853 
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La lluitadora antifranquista, ex presa política i activista 
Maria Salvo (Sabadell, 1920) ha mort als 100 anys. Salvo va 
lluitar a la Guerra Civil, va viure l’exili i va passar pels 
camps francesos. Detinguda el 1941 a Madrid, va ser sotmesa 

a un consell de guerra i va estar 16 anys a la presó. Als 70 va 
participar en la fundació de l’Associació Catalana d’Ex-

presos Polítics i en l’entitat Les Dones del 36. El passat 27 de 
maig se li va fer un homenatge amb motiu del seu centenari.

MOR L’ACTIVISTA 
ANTIFRANQUISTA 
MARIA SALVO

P.13



15 DE NOVIEMBRE DE 2020, 16:47 

Rebeldes franquistas asesinaron a la republicana Encarnació 
Llorens Pérez, a su marido, y a su hijo, en el camp de la Bota de 
Barcelona en 1939 

El grupo ‘Memoria Democrática’ nos acerca este domingo un nuevo reportaje sobre el asesinato de la 
republicana Encarnació Llorens Pérez y su familia a manos de los rebeldes franquistas. Para poder leer más 
información al respecto se puede visitar en Facebook el grupo ‘MEMORIA DEMOCRÁTICA’. 

Encarnació Llorens Pérez nació en 1894 en Barcelona. Era militante de UGT ama de casa y jornalera. A 
finales de enero de 1939, la retirada del Ejército Republicano permitió a las tropas franquistas ocupar 
Barcelona, y aunque aún no había terminado la guerra civil española, se instauró una cruenta represión que 
diezmó familias enteras. Los vencedores disparaban contra todos aquellos a quienes consideraban 
peligrosos, comenzaron a silbar las balas en el Camp de la Bota. Se perdieron derechos y libertades y se 
fomentó la delación. Las mujeres sospechosas de ser rojas, fueron consideradas unas depravadas. Los 
nazionales idearon para ellas castigos y vejaciones degradantes, y relegarlas al ostracismo laboral. 

Los franquistas preferían no matar mujeres. No era por una cuestión de clemencia, sino de machismo. A las 
condenadas se las castigaba privándolas de lo que para los rebeldes era el máximo objetivo de una mujer: 
ser madre”. Las violaban, las rapaban y las hacían beber aceite de ricino, que actuaba como laxante, mientras 
las obligaban a pasearse con el vientre suelto por las calles. Muchas pasaron años cerradas en las cárceles. 
A otros les robaron los hijos. 

Encarnació tenía 45 años y fue denunciada y detenida el 27 de febrero de 1939 junto con su marido Ramón 
Roca Prat de 47 años y su hijo Ramón Roca Llorens de 24 años. Fueron sometidos a consejo de guerra 
sumarísimo el 25 de marzo de 1939, y acusados sin pruebas de haber participado el 19 de julio de 1936 en el 
incendio y saqueo de un convento de la calle de Lauria, en el que se habían refugiado algunos militares 
golpistas que se habían levantado contra el Gobierno de la República, y que murieron en los enfrentamientos. 
Un informe de la falange acusaba la familia Roca Llorens de haberse llevado una enciclopedia y el sable de 
uno de los muertos y de haber hecho burla de los cadáveres. 

Encarnació Llorens aceptó ser militante de la UGT, pero negó el resto de las acusaciones. El hijo explicó que 
había entrado al convento para salvar los volúmenes de la Enciclopedia Espasa. Pero en ese momento los 
sublevados, que no hacía ni cuatro meses que habían ocupado Barcelona, estaban sedientos de venganza y 
decidieron ejecutar a toda la familia. 

Sin embargo fueron sentenciados a muerte y fusilados a las 5:30 de la madrugada del 26 de abril de 1939 en 
el Campo de la Bota. Encarnació Llorens Pérez, su marido y su hijo de 24 años murieron el uno al lado del 
otro, y fueron enterrados posteriormente en el Fossar de la Pedrera de Montjuïc. Encarnació fue una de las 
once mujeres Republicanas fusiladas en el Camp de la Bota por la Represión Franquista. 

https://www.eldiariocantabria.es/articulo/memoria/rebeldes-franquistas-asesinaron-republicana-encarnacio-llorens-perez-marido-hijo-
camp-bota-barcelona-1939/20201115164700086354.html
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assegura que es tracta d’“un pro-
jecte engrescador, sorgit com-
pletament de la iniciativa privada
amb voluntat de contribuir a la
recuperació de la ciutat després
de la pandèmia, i de ser un refe-
rent”.
Per fer la fotografiaque il·lustra

aquest reportatge, el fotògraf Xa-
vier Cervera demana als dos im-
pulsors de treure el Floquet de
Neua laRambladeSantaMònica,
al costatde laportad’entrada idel
quiosc que anuncia el museu. I
cincminutsdesprés,mentre fa les
primeres fotos, ja es crea una ex-
pectació considerable, malgrat
l’absència actual de turistes.
–És el Floquet dissecat? –pre-

gunta un dels transeünts.
No, però la semblança fa quede

seguida apareguin molts mòbils
per captar la insòlita escena. I al-
guns pregunten fins i tot si es pot
tocar.
“El nostre objectiu –explica

Toni Cruz– és contribuir a la re-
cuperació de la Rambla. Som al
cor de la ciutat, al costat de les go-
londrines, elmonument aColom,

#tuitsdecultura

@RosaGeekRosaGilPeriodista
Me acaban de mandar una nota de
prensa sobre una astróloga mens-
trual y yo ya tiro la toalla con la vida,
amigos.

@soysauuceDéborahGarcíaHistoriadora En una
visita a Noruega en 1890, Monet dio un paseo en
trineo desde Oslo a través del fiordo cubierto de
hielo: “Por fin logré ver el mar. Está a media hora de
aquí; conduces el trineo sobre el hielo hasta llegar a
donde el fiordo ya no está congelado”.

@ElviraNavarroElviraNavarro EscriptoraAlguien
debería analizar la relación entre la cantidad de ensayos
que parecen manuales de buena conducta y la desapa-
rición de las humanidades, especialmente de la filoso-
fía, de la educación. Hay una progresiva y terrorífica
confusión entre la “buena conducta” y el pensamiento.

@guillemcluaGuillemCluaAutor teatralHoy ha
salido una señora del partido fascista a decir que la
homosexualidad es algo que se cura, cuando aquí la
única enferma es ella. Enferma de odio, de ignoran-
cia y de maldad. Ese es el tumor que hay que extir-
par de nuestra sociedad o estamos todos perdidos.

ELS CANVIS

En noumesos s’hi
han invertit 6milions
d’euros i s’han renovat
80 figures de cera

ELS ARTÍFEXS

Unprojecte impulsat
perToniCruz,director
artístic, iÁngelDíaz,
directordenegocis

el Museu Marítim. Volem que
quan la ciutat esdesperti es retro-
bi ambaquestapart de laBarcelo-
na de la seva infantesa, abans que
el record fos ocupat pel turisme
de la paella i la sangria”.
També seràunatractiu turístic,

no ho dubten, però la intenció és
aquest nou retrobament amb els
barcelonins. Per això, ja es pro-
gramen activitats complementà-
ries, i no es descarta una futura
ampliació a un tercer pis ara no
utilitzat. “El queés segur–diuen–
és que cada any s’hi incorporaran
entre15 i20figuresnoves”.Dece-
ra, naturalment.

M É S M U S E U S

Elmés famósdelsmu-
seusdeceraéselMadame
TussaudsdeLondres,
creat el 1835.Peròsón
coneguts tambéelHolly-
woodWaxMuseum,aLos
Angeles, centrat en figu-
resdel cinema iels espec-
tacles, i elMuseuGrévin,
deParís, amb500 figures i
filials aMont-real i Seül.
Destaquen tambéelsde
Mèxic i el queesvacreara
Madrid, el 1972, quees
continuarenovant.

Els referents
d’altres ciutats

Julià Guillamon

Els artistes
sanguinis

Acaba de sortir un disc nou de Maria
Jiménez, La vida a mi manera, que
està molt bé: són versions de can-
çons que ja havia enregistrat en al-

tres discos. La que més m’agrada és elmedley
d’Aquella iChequeenblanco, la cançódePaqui-
ta la del Barrio, que Maria Jiménez havia gra-
vateneldiscde cançonsmexicanesdeJoséAl-
fredo Jiménez. La versió original és entreta-
llada i expressionista; aquesta d’ara és més
harmoniosa, tranquil·la i melòdica. Mentre
l’escoltava, he estat rumiant sobre els artistes
sanguinis, que són els quem’agradenmés. I he
arribat a la conclusió que n’hi ha de dues me-
nes. Els uns parlen d’uns drames terribles, que
moltes vegades estan relacionats ambaspectes
de la seva biografia tèrbola. Però en cap mo-
ment tens la temptació d’associar el que diuen
amb el que són: el que canten ho objectiven. I
hi ha una altra manera de fer: els artistes que
totelquecantenconflueixen lasevapersonali-
tat, en la sevamanera de fer i en el drama–si és
que n’hi ha, que sovint n’hi ha– de la seva vida.
Si agafem Bambino iMaria Jiménez, els dos

cantants sanguinis de la copla, Bambino és re-
servat, sinuós i objectiu. Si canta “Payaso, soy
un triste payaso”, no penses que ell és un pa-
llasso tràgic, per béque sospites quehopot ser.
En canvi, tots els drames i les emocions que
canta Maria Jiménez conflueixen en un punt,
comels radis d’una roda. I en aquest punt hi ha
la seva personalitat, la seva desgràcia a la vida i
el seudolor. Si diu “Pero al alba solté lasmanos
de tu cintura/rompí cadenas una per una/bus-
qué un camino de tierra dura”, te la imagines

amb aquell nasarró que tenia de joveneta, amb
els morrets sexis, deixant el paio plantat, sor-
tint del llit o de la discoteca. Tot el que canta
s’integraen lapersonalitatque té iqueacabade
construir amb les cançons. Fins i tot, en el cas
de la ranxera d’Emma Elena Valdelamar que
ha triatperquè faperaella (“No, yonosoy letra
de cambio, nimoneda que se entrega, que se le
entrega a cualquiera como cheque al porta-
dor”). Quan la canta Paquita la del Barrio, ja
entensquenoésellaaqui lipassen totesaques-
tes coses. AmbMaria Jiménez la identificació
entre l’artista i el personatge de la cançó és
aclaparadora i absoluta.
Un altre exemple: Rocío Jurado quan canta:

“Se nos rompió el amor/de tanto usarlo/de
tanto loco abrazo sin medidas/de darnos por
completo a cada paso/se nos quedó en las ma-
nos/unbuendía”.La identificació entre l’artis-
ta sanguini i la cançó és total. QuanFernanda y
Bernarda d’Utrera canten la mateixa estrofa,
d’una manera arravatada, radical, inoblidable,
no les veus a elles vivint aquesta història (no
només perquè són dues senyores rabassudes
que no casen amb el paper). Ho expliquen de
manera explosiva, però en tercera persona, de
maneraobjectivada.Totesdues formessónbo-
nes: Fosforito yChocolate, RancapinoyCama-
rón. Dins del gènere encarnat i biogràfic, Ma-
ria Jiménez és insuperable.

AmbMaria Jiménez
la identificació entre l’artista
i el personatge de la cançó
és aclaparadora i absoluta

Una exposició de llibres i documents
commemora els 125 anys de la institució

Els tresorsde
labibliotecaArús

J. PLAYÀ Barcelona

El1895 s’inaugurava la bi-
blioteca catalana més
avançada del seu temps
gràcies a la donació de

l’escriptor Rossend Arús i Arde-
rius, un republicà federal, catala-
nista imaçó.Tenia24.000volums,
però posteriorment s’ha enriquit
ambaltres donacions fins a arribar
als 80.000 actuals, i això que amb
proufeines térecursospropis ique
entre el 1939 i el 1966 va estar tan-
cada. Es va salvar
de miracle de les
purgues franquis-
tes i conserva va-
luosos tresors, que
ara són objecte
d’una exposició
per commemorar
aquests125anysde
la biblioteca Arús
(alpasseigSantJo-
an de Barcelona).
Amés de les dona-
cions de fons anar-
quistes, com els
d’Albert Pérez Ba-
ró i Diego Abad de
Santillán, n’hi ha
una de molt espe-
cial, formada per
8.000 objectes so-
bre Sherlock Hol-
mes,del col·leccio-
nista Joan Prou-
basta. Aquest fons
ésenunasalaespe-
cial, i entre elspro-
jectes futurs hi ha
el de reproduir-hi
eldespatxdelcèle-
bre inspector.
Entre les exqui-

sidespecesde l’ex-
posició actual des-
taca la revista ma-
nuscrita La Rata
Pinyada, escrita en
catalàel 1865.Es tractad’unesbor-
rany, jaqueelspocsexemplarsque
es van fer han desaparegut. Hi ha
tambédocumentsirebutsquepro-
ven la filiació de Rossend Arús
(1944-1891) al Cercle Republicà
Democràtic Federal, de Pi i Mar-
gall, ia laGranLògiaSimbòlicaRe-
gionalCatalana, queesvadeslligar
de lamaçoneria espanyola.
Un cartellmolt curiós, confecci-

onat cap al 1890, és una làmina
al·lusiva als fets commemorats l’1
de maig amb aquestes frases:
“Hurraper l’anarquia!” i “Elsmàr-
tirs de Chicago”. Als llibres de re-
gistre de la biblioteca destaquen
lesanotacionsrelativesalapresèn-
cia femenina.Erena totestiraruna
dotzena per dia anotades amb
noms com “senyoretes”, “concur-
rents femelles”, “dones” o “lecto-
res”, davant d’uns 40 homes de
mitjana. Hi ha també col·leccions

del Diari Català o llibres com un
primermanualdesexualitat titulat
Lossecretosde lageneraciónóelar-
te de engendrar niños o niñas según
se quiera, del dr.Morel deRubem-
pre, del 1874. Sorprèn tambéunàl-
bum de fotografies de nus regalat
per Cels Gomis on va anotar que
“es deixi sols els artistes, no qui hi
busqui aperitiu”. Plànols de l’Ei-
xample, mapes dels Estats Units o
dibuixos de Josep Lluís Pellicer
formen part també de l’exposició
comissariada per l’historiador Pe-

reGabriel. I entre les curiositats hi
ha fins i totunplànolde l’edifici on
es detallen les àmplies instal·la-
cions.Esdistingeixendueshabita-
cionsambelsnomsde“meadero” i
“excusat”, cosa que per a l’època
semblaqueeraconsideratun luxe.
Però a qui vagi a l’exposició el

primer que el sorprendrà, si no hi
ha estat mai, és que a l’entrada el
repunareproducciódel’estàtuade
lallibertatdeNovaYork.Ésunaes-
cultura que va fer de guixManuel
Fuxà i després es va passar a bron-
ze.Desdels seus inicis ésunsenyal
d’identitatde labibliotecaArús.

BIBLIOTECA ARUS

Estàtua de la llibertat, a l’entrada

RARESES

Es conserva la revista
manuscrita ‘La Rata
Pinyada’, escrita
en català el 1865
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ELS QUIOSCOS DE MANHATTAN ARRIBEN A 
BARCELONA 
 
PER GABRIEL PENA  | 16 NOV. 2020 
 
 
El mèrit dels primers quioscos de premsa va ser d’El Noticiero Universal, 
recent aterrat a Barcelona i pioner en treure una edició especial de tarda. 
Notícies fresques que trencaven la rutina habitual del tiratge. De cop van 
obrir quatre quioscos a la Rambla, tot imitant l’arquitectura del model 
parisenc de l’època. Que a partir de llavors el quiosc es destinés a la 
premsa escrita va ser un encert que s’ha allargat més d’un segle. Cent anys, 
però, no exempts de períodes foscos. Períodes en els que, el quiosc, també 
ha estat part activa com a seu de tertúlies, juguesques, embolics domèstics 
i reunions clandestines. 
 
Baixar al quiosc un diumenge qualsevol és un preàmbul. La lentitud de l’ascensor no neguiteja i 
és fàcil albirar la calma. El trànsit es rendeix a tres o quatre taxis puntuals i alguna bicicleta. La 
passejada és ampla i, a l’agafar el diari de la pila, el perfum de la tinta engalana per dins. 
Allargues l’import exacte al quiosquer i hi ha temps per un gest amable. A diferència dels dies 
laborables, quan el quiosc es converteix en una estació de pas mentre fas via cap al metro o 
camines fins al despatx, baixar-hi en diumenge és tornar a casa i preparar-se per delectar el 
diari a la butaca. 
 
Des de fa més d’un segle el quiosc s’associa a la premsa escrita. Però no sempre ha estat així. 
El filòleg Joan Coromines va deixar il·lustrat l’origen de la paraula. Quiosc ve del turc (kyöšk) i 
significa espai de luxe, de recreació o d’estiueig. Imaginem, doncs, un recinte petit integrat en un 
jardí. Amb columnes. Obert, com una plaça que té, com a funció, la projecció al públic. Per 
exemple, la d’albergar-hi un concert de música a l’aire lliure. 
 
Els primers quioscos de Barcelona es van encarregar a l’arquitecte Garriga i Roca després 
d’una primera prova pilot. La finalitat de l’encàrrec era fixar una certa homogeneïtat en la forma, 
donat que es preveia distribuir-los per la ciutat. El primer es va instal·lar a la Rambla l’any 1877. 
Era de fusta i ferro i, pel que sembla, no s’havia orientat a la premsa sinó a les begudes. Deu 
anys més tard, coincidint amb l’Exposició Universal, van proliferar aquests punts de venda on s’hi 
trobava tota índole de productes excepte premsa. La premsa no hi era perquè, en aquell temps, 
la distribució es limitava al repartiment a domicili. És més, un dels factors competitius que més 
es tenien en compte era la puntualitat matinera del repartiment. 
 
No va ser fins que El Noticiero Universal, un diari recent aterrat a Barcelona, va treure una edició 
de tarda i va requerir del concepte quiosc per al repartiment. Notícies fresques que trencaven la 
rutina habitual del tiratge. De cop en van obrir quatre, a la Rambla, tot imitant l’arquitectura del 
model parisenc de l’època. Que a partir de llavors el quiosc es destinés a la premsa escrita va 
ser un encert que s’ha allargat més d’un segle. Cent anys, però, no exempts de períodes foscos. 
Períodes en els que, el quiosc, també ha estat part activa com a seu de tertúlies, juguesques, 
embolics domèstics i reunions clandestines. 
 
El primer quiosc de Barcelona es va instal·lar a la Rambla l’any 1877. Era de fusta i ferro i, pel 
que sembla, no s’havia orientat a la premsa sinó a les begudes 
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El quiosc del comissariat de propaganda política 
Un dels moments històrics rellevants i, alhora, més desconeguts, va venir de la mà del 
Comissariat de Propaganda Política de la Generalitat republicana, encapçalat pel genial Jaume 
Miravitlles. Miravitlles va encarregar un model de quiosc avantguardista d’estètica 
GATCPAC per tal de distribuir-hi els productes propis de la institució. Les sigles GATCPAC 
responen a un moviment arquitectònic sorgit als anys 30 del S.XX. El seu propòsit era 
modernitzar el context arquitectònic d’acord amb la moda d’avantguarda a l’Europa del moment. 
En aquests quioscos promoguts per Miravitlles s’hi podia adquirir les revistes Nova 
Ibèria o Moments, llibres editats pel Comissariat, cartells, magazíns i objectes propagandístics 
com la popular insígnia de la Generalitat amb el lema sotascrit: Per Catalunya. 
 
Però l’objecte de més èxit entre la població va ser la figura d’El més petit de tots, obra del 
dissenyador Miquel Paredes. La que es va batejar com La Mascota de la Revolució va assolir 
tal notorietat que se’n van vendre al voltant de tres-cents mil exemplars (sense comptar 
les falsificacions que, al poc temps, van aparèixer). Aquesta figura, però, responia a un pla 
per discernir la idiosincràsia del republicanisme entre els barcelonins. A diferència dels enginys 
d’anàlisi del comportament als que ens sotmetem avui dia, a mitjans dels anys trenta ni tan sols 
hi havia el telèfon per a elaborar, per exemple, enquestes d’opinió. D’aquesta manera, la figura 
d’El més petit de tots incorporava una bandera que responia a quatre variants: la bandera tricolor 
de la república espanyola, la dels colors vermell i negre de l’anarquisme, la de la falç i el martell 
comunistes i la senyera catalana amb les quatre barres. El resultat va ser que la figura de la 
senyera amb les quatre barres va imposar-se molt per davant de les altres, sobretot de la tricolor, 
la menys venuda. Segons el propi Miravitlles aquestes xifres representaven “una manifestació 
molt aproximada de l’esperit del poble de Catalunya durant els primers mesos de la Guerra Civil”. 
 
L’era digital i la premsa escrita 
L’era digital va tòrcer la tendència de vendes que la premsa escrita venia acumulant durant 
dècades. Els darrers vint anys, els quioscos, distribuïts convenientment pels barris de Barcelona, 
han hagut d’adaptar-se a la revolució online que, per una banda, ha obert de bat a bat l’accés a 
la informació, tot aportant immediatesa i globalitat. I, per l’altra, ha guillotinat la distribució de la 
premsa en paper, tant la dels models de pagament com la dels models gratuïts. Segons dades 
de l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD), la distribució diària del gratuït que queda a 
Barcelona ha passat del milió d’exemplars a nivell estatal a menys de tres-cents mil en 
qüestió d’una dècada (2008-2018). I tres de les quatre grans capçaleres de pagament es troben 
per sota dels cent mil exemplars venuts, quan al 2008 les vendes diàries es movien entre les 
dues i les tres-centes mil. 
 
Aquest fet ha abocat els quioscos a diversificar cada vegada més l’oferta, fins al punt de convertir-
se en punts de venda amb una extensa varietat de producte de necessitat insospitada. De totes 
maneres, l’adaptació ha estat la dinàmica habitual dels quioscos des de la seva aparició a 
mitjans del segle XIX. Però el punt d’inflexió cal situar-lo a la crisi del 2008. Des de llavors, 
un diumenge qualsevol, els quioscos han passat de vendre entorn al miler d’exemplars d’una 
capçalera de referència a vendre’n poques desenes. Com a conseqüència més del 35% dels 
establiments ha tancat definitivament. I el tancament d’un quiosc és més que una persiana 
abaixada. És afectar directament la quotidianitat, la complicitat, un punt de trobada per a la 
convivència i la conversa. És una nafra a la vida del barri. 
 
La nova generació de quioscos 
Així i tot, una vegada més, la dinàmica barcelonina s’adapta a les circumstàncies i un nou 
concepte de quiosc, d’inspiració novaiorquesa, està reemplaçant els establiments 
desapareguts. News & Coffee i Good News són dues companyies que han pres la iniciativa 
per recuperar-ne l’essència. Ara, a més a més, afegit a la premsa diària i a l’exquisit ventall de 
publicacions especialitzades, s’hi suma l’opció d’un bon cafè, un suc natural o un snack saludable 
i apte per a celíacs. 
 
El quiosc de News & Coffee està ubicat al Passeig de Sant Joan. Good News, en canvi, ha 
apostat per la Diagonal i, properament, té previst obrir un segon establiment a la Plaça Sarrià. 
Ens ho explica un dels seus cinc cofundadors l’Alejandro Catasús: la idea del nou concepte va 
sorgir durant el confinament del març quan, la major part d’establiments, a excepció dels quioscos 
i els comerços d’alimentació, es van veure obligats a tancar. Els cinc amics es van reunir als peus 
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d’un quiosc equidistant amb l’excusa de trobar-se. Mentre conversaven se’ls va revelar la 
importància d’aquests establiments i el simbolisme que representa pel barri. Immediatament hi 
van veure una oportunitat; la de reorientar el concepte tradicional a un target més jove, tot 
mantenint el públic de sempre. L’acollida entre els veïns, afirma l’Alejandro, ha estat excepcional. 
Actualment es troben en converses amb els propietaris de llicències d’altres quioscos tancats, o 
que preveuen la jubilació en breu, per tal d’estudiar obrir més punts a la ciutat. De la mà 
d’aquestes iniciatives els quioscos seguiran guardant, minuciosament, la vida en format 
paraules. De nit, com sempre, com nínxols de llauna al mig de la ciutat. De dia, renovats, 
com flors de Manhattan obertes als cinc sentits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.thenewbarcelonapost.com/ca/quioscos-manhattan-arriben-barcelona/ 
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El Parlament insta el Govern a catalogar i 
preservar els fons audiovisuals 
 
Redacció | 12 novembre 2020 | Comunicació21 
 
 
La Comissió de Cultura del Parlament va aprovar dimecres una proposta de resolució de 
Catalunya en Comú Podem sobre la preservació i la catalogació dels fons audiovisuals 
presentada. 
 
Per una banda, s’insta al Govern a promoure una “iniciativa de recull i catalogació de la memòria 
audiovisual de Catalunya”, la qual tingui en compte la creació d’un arxiu històric de l’audiovisual 
a partir dels fons de les televisions locals i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 
En un segon punt, esmenat per Junts per Catalunya i ERC, reclama “continuar preservant els 
fons patrimonials audiovisuals públics, en qualsevol suport, pel corresponent organisme públic 
dipositari o titular del mateix, els quals no podran ser alienats ni subrogats a privats, aprofundint 
i millorant el model descentralitzat que tenim a Catalunya i establint nous mecanismes de 
coordinació i difusió”. 
 
El primer punt va comptat amb nou vots a favor (CatECP, Ciutadans i PSC), cinc en contra 
(JxCat) i cinc abstencions (ERC). El segon punt es va aprovar per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://comunicacio21.cat/noticies-destacades/el-parlament-insta-el-govern-a-catalogar-i-preservar-els-
fons-audiovisuals/ 
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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 16 DE NOVEMBRE DEL 2020 | Cultura i Espectacles | 25

El Memorial Democràtic
presenta fins al 30 d’abril
l’exposició L’àlbum de la
Ruth. Ruth von Wild i
l’ajuda suïssa als infants
de la guerra, fruit d’una
intensa recerca de la his-
toriadora Maria Ojuel per
reconstruir la labor
d’aquesta voluntària del
Comitè Suís d’Ajuda als
Nens d’Espanya que va
contribuir, amb la seva
obstinada dedicació, que
molts d’ells es poguessin
retrobar amb les seves fa-
mílies. Ruth von Wild
(1912-1983) havia nascut
a Barcelona, on el seu pare
treballava d’enginyer a la
Central Catalana d’Elec-
tricitat. Formada en ma-
gisteri a Neuchâtel, va ex-
ercir de mestra a l’escola
suïssa de Barcelona entre
1933 i 1936, i tot i que
amb l’esclat de la guerra va
marxar a Anglaterra, el
1938 va decidir tornar per
integrar-se com a voluntà-
ria al Servei Civil Interna-
cional, una entitat pacifis-
ta que liderava el Comitè
Suís d’Ajuda als Nens d’Es-
panya, conegut com l’Aju-
da Suïssa. 

El fet que parlés tant el
català com el castellà, va
convertir-la en una valuo-
sa aliada per a l’assistència
humanitària dels refu-
giats republicans tant du-
rant l’evacuació com a
l’exili, i en especial per
atendre els infants, molts
dels quals eren orfes d’un o
de tots dos progenitors o
havien estat separats dels
familiars més pròxims du-
rant l’èxode i la posterior
distribució als camps de
concentració francesos.
Quan l’Ajuda Suïssa es va
reorganitzar al sud de
França amb la Retirada, el
1939, Ruth von Wild va te-
nir al seu càrrec una colò-
nia amb 150 d’aquests in-
fants habilitada al Châ-

teau du Lac, al poble de Si-
gean (Aude). Després de
les penalitats de la fugida i
el confinament en barra-
cots, aquell era un paratge
paradisíac, tal com l’evoca
la mateixa Ruth von Wild:
s’hi accedia a través d’una
pineda i un camí envoltant
de vinyes, i vora el gran ca-
salot hi havia un petit
bosc, amb camps enros-
sits pel sol i un llac interior
apte per al bany. La seva
prioritat va ser, des de l’ar-
ribada, que la canalla po-
gués reunir-se amb els
seus pares, i es va dedicar

metòdicament a fotogra-
fiar-los un per un per facili-
tar-ne la identificació. La
gran majoria tenien me-
nys de dotze anys, i prop
d’un 30% no arribaven ni
als vuit. El procés de recla-
mació per retornar-los a
les famílies era, doncs, su-
mament laboriós, perquè
algunes criatures no sa-
bien dir ni quin era el seu
domicili. En altres casos,
les mateixes famílies pre-
ferien endarrerir el seu re-
torn a Espanya perquè no
tenien mitjans per fer-se’n
càrrec, ha constatat Ojuel.

El cos de l’exposició del
Memorial Democràtic el
formen les imatges de l’àl-
bum de fotos personal de
Ruth von Wild, localitzat a
casa seva trenta-cinc anys
després de la seva mort. La
majoria de les més de tres-
centes imatges que conté
van ser fetes per ella ma-
teixa, i estan datades en-
tre els anys 1938 i 1940,
tant a Catalunya, en els
darrers mesos de la guer-
ra, com al sud de França.
Per a la mostra, Maria

Ojuel, que va aconseguir
trobar l’àlbum després
d’anys de recerca, n’ha se-
leccionat una cinquante-
na, que il·lustren la tasca
humanitària del comitè
suís durant la guerra i la
postguerra, prou coratjo-
sa considerant que el seu
govern, emparat en la neu-
tralitat, recorda Ojuel, “va
mantenir una actitud tè-
bia i sovint ambigua” res-
pecte al conflicte espa-
nyol. De fet, Suïssa seria el
primer país democràtic
que reconeixeria el nou
Estat de Franco. La missió
de Ruth von Wild va ser co-
ordinar l’acció de l’Ajuda
Suïssa a Catalunya i vet-
llar perquè l’assistència
arribés als refugis, canti-
nes i colònies de la pobla-
ció refugiada. A partir de
1940 va continuar la seva
tasca en una altra colònia,
a l’Alta Savoia, ara atenent
infants que fugien de la Se-
gona Guerra Mundial, i de
fet va seguir vinculada a
accions humanitàries fins
a la seva mort als setanta
anys, al cantó de Berna. ■

Ànsia de servir
El Memorial Democràtic honora la labor humanitària
de Ruth von Wild amb els infants espanyols refugiats

Eva Vàzquez
BARCELONA

Ruth von Wild reparteix pa als infants del Château du Lac, cap a 1940 ■ MEMORIAL DEMOCRÀTIC

Un àlbum de
fotografies
trobat per Maria
Ojuel revela la
vida a la colònia
de Sigean
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Aprueban la descatalogación del monumento a la 
Batalla del Ebro en Tortosa 
 
Redacción  
16/11/2020 20:12  

Barcelona, 16 nov (EFE).- La Comisión territorial de urbanismo de las Tierras del Ebro 
ha aprobado definitivamente este lunes la modificación del planeamiento urbanístico de 
Tortosa (Tarragona) para descatalogar el monumento de la Batalla del Ebro, situado en 
medio del río Ebro a su paso por la ciudad. 

Con esta modificación se suprime este monumento del Catálogo de edificios y 
conjuntos urbanos y rurales de carácter histórico, artístico y ambiental de la ciudad de 
Tortosa, que es un documento que acompaña el Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal (POUM), ha informado la Generalitat en un comunicado. 

Según la documentación técnica aportada por el Ayuntamiento tortosino, el monumento 
ya no se considera Bien Integrante del Patrimonio Cultural Catalán, lo que permitiría 
retirarlo. 

A raíz de ello, el monumento no se incluye en ninguna de las tres categorías de 
protección incluidas en la Ley del Patrimonio cultural catalán: bienes culturales de 
interés nacional (BCIN), bienes catalogados o bienes culturales de interés local (BCIL), 
y el resto de bienes integrados en el amplio concepto de patrimonio cultural definido 
por la ley. 

Los informes sectoriales competentes aportados por el consistorio son favorables a la 
descatalogación, señala el comunicado, que precisa también que el informe de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tampoco contiene ninguna objeción a la 
eliminación del monolito situado en dominio hidráulico. 

"Por lo tanto, la Comisión consideró que, con respecto a la legislación urbanística, la 
propuesta de modificación del planeamiento es admisible", agrega. 

En un referéndum celebrado en mayo de 2016 entre la población empadronada en 
Tortosa mayor de 16 años, el 68 % de los participantes se pronunció a favor de 
conservar este polémico monolito. 

El monolito que conmemora la Batalla del Ebro durante la Guerra Civil y que está 
situado en medio del río Ebro a su paso por Tortosa fue inaugurado por Francisco 
Franco en 1966. EFE 
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Els esclaus republicans 
que van excavar a les 

ruïnes d’Empúries
No hi ha cap record al jaciment dels homes que van 

treballar-hi de sol a sol i en condicions infrahumanes

La Llibertat Vilella feia dos anys 
que treballava a les ruïnes d’Empú-
ries atenent el públic i encara no sa-
bia que els últims esclaus que van 
ser explotats al jaciment no estaven 
sota les ordres dels grecs o dels ro-
mans, sinó dels franquistes, i eren 
presoners de guerra republicans. 
Ella, per sort, no se’n va assabentar 
de la mateixa manera que alguns 
companys de feina, molts dels quals 
ho van descobrir després de dèca-
des treballant a les ruïnes quan al-
gun visitant els sorprenia pregun-
tant-los per què no hi ha en tot el re-
cinte històric cap referència física, 
ni una trista placa, ni un monòlit, 
que recordi la brutalitat que van pa-
tir els seus pares, avis o besavis. A 
Vilella, que també estudia història 
a la Universitat de Girona, els com-
panys l’hi van explicar abans que 
ella fes el mateix paper davant els 
familiars de les víctimes del fran-
quisme i, veient que alguns treba-
lladors no en sabien res, va decidir 
que ho investigaria. 

Si el coronavirus no li hagués 
impedit tirar endavant la investi-
gació, Vilella primer de tot s’hauria 
entrevistat amb Francesc Gracia, 
l’únic historiador que ha publicat 
sobre les desenes de presoners de 
guerra republicans –eren entre 71 
i 160 segons el moment– que van 
excavar a Empúries des del setem-

bre del 1940 fins a l’agost del 1942. 
Gracia explica a l’ARA que les con-
dicions de vida dels empresonats 
a Empúries eren infrahumanes. 
“Els obligaven a cops a rentar-se al 
riu o al mar, fes la temperatura que 
fes. Molts agafaven el tifus o la tu-
berculosi i havien de ser enviats a 
algun hospital de Barcelona, cosa 
que per a ells era un descans”, diu 
l’historiador. Els van allotjar a les 
muralles del jaciment i a una mena 
de barraques que hi havia al costat, 
i havien de dormir a terra estrets 
com anxoves. 

Tot i que els presoners treballa-
ven de sol a sol, Gracia explica que 
només els donaven “una ració d’una 
mica de pa dolent i sopa amb naps, 
arròs i pelleringues de carn, i els 
presoners hi afegien cargols i sar-
gantanes que es trobaven perquè 
fos un àpat més proteic, o menjaven 
blat de moro cru d’una granja del 
costat”. Sempre estaven sota vigi-
lància i els feien treballar de dilluns 
a dissabte encara que fes molt mal 
temps; quan plovia, nevava o bufava 
tramuntana, el percentatge de tre-
balladors que estaven de baixa aug-
mentava fins al 50%. A vegades s’in-
tentaven escapar i sabotejaven el 
sistema de transport de carretes. 

A més de la insalubritat i la ma-
la alimentació, l’arxivera municipal 
de l’Escala, Lurdes Boix, explica 
que els maltractaven físicament i 
els castigaven sovint: “Els obliga-

L’ESCALA
GERARD FAGEDA SOLER

ven a treballar amb una bossa de 
rocs carregada a l’esquena o els fe-
ien anar fins a Puig Rom [Roses] a 
dinamitar excedents de munició i 
material de guerra dels republi-
cans, un càstig que provocava molts 
ferits”. També havien d’aguantar 
l’adoctrinament polític nacionalca-
tolicista. Cada matí havien de pre-
senciar com s’hissava la bandera, 
els feien conferències i discursos 
falangistes i, els diumenges, l’únic 
dia que descansaven, havien d’anar 
a missa. A més, el franquisme utilit-
zava l’avenç de les excavacions dels 
presoners a les muralles i a l’amfi-
teatre romà com a arma de propa-
ganda política. 

L’Escala, amb els presoners 
Segons explica Domingo Gamito 
(93 anys), que va ser el capatàs del 
jaciment del 1956 al 1992, els veïns 
de l’Escala feien costat als esclaus 
i giraven la cara als militars. “Re-
cordo que la meva mare i els pesca-
dors els donaven sardines i verats, 
encara els veig coent el peix en una 
mena de brasa de filferro que s’ha-
vien fet”, explica Gamito. “Saps per 
què els van ajudar tant? Perquè 
molta gent del poble tenia els fills 
en camps de concentració, i s’ima-
ginaven que els franquistes els trac-
taven igual de malament o pitjor 
que als d’Empúries”, raona l’exca-
patàs del jaciment. 

Francesc Gracia també explica 
que els pescadors coneixien un dels 
presoners, Josep Bayo, i li tenien 

una simpatia especial perquè havia 
jugat al Barça. Els treballadors for-
çats organitzaven partits i van jugar 
contra l’Escala. El mateix Bayo va 
disputar un partit amb l’equip de 
futbol escalenc contra el Figueres. 

Gracia creu que “probablement 
no hi ha un recordatori a les vícti-
mes franquistes perquè aquesta 
part de la història d’Empúries no 
coincideix amb el discurs idíl·lic 
que situa el catalanisme polític, 
amb Puig i Cadafalch al capdavant, 
com l’únic promotor del jaciment”. 
I l’historiador afegeix: “Ens agradi 
o no, el franquisme va modernitzar 
i donar un gran impuls a les ruïnes, 
més enllà de com es va aprofitar 
dels presoners”. 

Per evitar que aquesta pàgina ne-
gra quedi definitivament en l’oblit, 
Llibertat Vilella vol continuar les 
investigacions de Gracia i fer-ne di-
fusió, però necessita la implicació 
de les institucions. Consultats per 
l’ARA, l’Ajuntament de l’Escala i el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC) asseguren que no descarten 
cap proposta i veuen amb bons ulls 
col·locar –com a mínim– un tòtem 
en record dels esclaus republicans a 
les ruïnes d’Empúries, que cada any 
rep 150.000 visitants. Però Vilella 
va un pas enllà: “S’hauria d’explicar 
als instituts, organitzar-ne exposi-
cions a tot el país a través del MAC 
i recordar-ho als escalencs i visi-
tants del jaciment”.e

01. Treballadors forçats al costat de les carretes que utilitzaven per transportar terra. 
02. Esclaus republicans davant la muralla que en gran part van desenterrar ells. MAC 

Homenatge 
Hi ha visitants que s’han 
queixat perquè no hi ha cap 
record als seus avis o besavis

Solidaritat 
Els escalencs donaven menjar 
als presos i feien el buit als 
militars franquistes

01 

02 
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cial de Asalto, que, dando tras-
piés, vino a caer sobre mi cuer-
po, derribándome en tierra, lo 
que me produjo una lesión en 
el codo, que acaba de serme cu-
rada por los médicos de este 
establecimiento. Intenté levan-
tarme, lo que conseguí difícil-
mente; y al notar que había 
perdido las gafas las busqué, 
encontrando unas junto al ca-

dáver. Al fijármelas 
ante los ojos observé 
que no veía, lo cual 
atribuí a mi estado de 
mareo y nervosidad 
causado por el horror 
que me produjo el su-
ceso. Instantes después 
un individuo me entre-

gaba unas gafas que eran las 
mías, y entonces comprendí 
por qué se me nublaba la vista. 
En aquel momento se me acer-
có un joven, don Félix Terán, y 
con su ayuda colocamos el 
cuerpo de la víctima en un au-
tomóvil que a la sazón pasaba 
por aquel sitio, y le trajimos al 
Equipo Quirúrgico. Recuerdo 
exactamente las últimas pala-
bras que pronunció el desven-
turado teniente: «Lléveme con 
mi mujer, que ha poco se ha 
separado de mí».

El autor de la crónica pregun-
tó a Fernán Cruz si podía des-
cribir a los asesinos, pero no, no 
lo tenía fácil. «Imposible. Era 
tal mi estado de nervosidad y 
¡tal la confusión y circunstan-
cias en que el suceso se produjo, 
que no podría decir si iban bien 
o mal vestidos y mucho menos 
sus señas personales, lo cual 
lamento con toda mi alma, por-
que la muerte del señor Castillo 
ha sido una verdadera iniqui-
dad. La visión de esta tragedia 
no se borrará fácilmente de mi 
memoria».

El cadáver de Castillo fue lle-
vado a las once y cuarto de la 
noche hasta la sede de la Direc-
ción de Seguridad. Allí se ins-
taló la capilla ardiente y desfi -
laron, además de los familiares 
del asesinado, muchos de sus 
compañeros. Algunos de ellos, 
tras ver el féretro con el cuerpo 
de su compañero, decidieron 
vengarse. Esa misma noche, un 
grupo encabezado por el capi-
tán de la Guardia Civil, Fernan-
do Condés Romero, se presentó 
en el domicilio de Calvo Sotelo 
tras haber intentado, sin suer-
te, detener al jefe de la CEDA 
José María Gil Robles. El polí-
tico fue apresado e introducido 
en una camioneta, la número 
17 de la Dirección General de 
Seguridad. Allí fue asesinado. 
Era el prólogo a la inmediata 
Guerra Civil.

CATALUÑA

Víctor Fernández-Barcelona

ba ante él, un grupo de hom-
bres armados salieron a su 
paso. Uno de ellos gritó: «¡Ese 
es! ¡Ese es! ¡Tírale!»

Y alguien empezó a disparar 
con una pistola ametralladora, 
aunque sin demostrar muy 
buena puntería. Pese a la ráfa-
ga de tiros, rápida y torpe, Cas-
tillo pudo desenfundar su pis-
tola reglamentaria y llegó a 
contestar, pero sin suerte. El 
teniente cayó en el suelo con 
tres heridas, una de ellas mor-
tal. Su cuerpo tropezó con el de 
un testigo presencial del suce-
so: el periodista conservador 
Juan de Dios Fernán Cruz. El 
diario «El Liberal» habló con 
Fernán Cruz quien contó su 
versión de los hechos:

caluroso 12 de julio de 1936, en 
el momento en el que el reloj 
está a punto de marcar las nue-
ve y media de la noche, Castillo 
se acaba de despedir de Con-
suelo Morales, con quien lleva 
casado unos escasos 52 días y 
que está embarazada. Él era un 
hombre amenazado como de-
muestra el hecho de que pocos 
días antes del enlace, Consuelo 
había recibido una nota en la 
que se podía leer “¿Por qué ca-
sarte con alguien, que, dentro 
de un mes, será un cadáver?” 
La pareja se dicen adiós en el 
número 11 de la calle Augusto 
Figueroa y Castillo se dispone 
a ir hasta el cuartel de Asalto 
de Pontejos, detrás de la Puer-
ta del Sol, a muy pocos metros 
andando. Y eso es lo que hace 
el teniente Castillo, dar un pe-
queño paseo hasta su puesto 
de trabajo. Por el camino debe 
pasar por Santa María del 
Arco, en la esquina de las ca-
lles Fuencarral y Augusto Fi-
gueroa. Es allí donde existía un 
pequeño oratorio. En el mo-
mento en el que Castillo pasa-

Su ele ser habitual que se nos diga 
que la chispa que hizo estallar la 
Guerra Civil, si es que era nece-
saria esa chispa, la propició el 
asesinato del dirigente derechis-
ta José Calvo Sotelo, antiguo mi-
nistro durante la dictadura del 
general Miguel Primo de Rivera. 
Aquella muerte fue la excusa que 
buscaban los conspiradores para, 
de alguna manera, dar un paso 
adelante. El golpe de Estado que 
se iba a iniciar el 17 de julio de 
1936, ocurrido cuatro días antes, 
tenía un mártir. Pero lo que se 
suele dejar de lado es lo sucedido 
antes de ese crimen cuando otro 
hombre, en el otro bando, caía 
muerto por culpa de los disparos 
de un grupo de pistoleros. Se lla-
maba José Castillo y hoy, por 
desgracia, parece condenado al 
olvido.

Se llamaba José del Castillo 
Sáenz de Tejada y había nacido 
en Alcalá la Real el 29 de junio 
de 1901. En el momento de su 
muerte, ocurrida en la noche 
del 12 de julio de 1936, era te-
niente de la Guardia de Asalto, 
el cuerpo de policía que había 
creado la Segunda República 
en 1932. Era pariente lejano, por 
vía materna, del fundador de 
Falange, José Antonio Primo 
de Rivera y Sáenz de Heredia. 
En el momento de su muerte 
tenía 35 años.

Nos tenemos que situar en el 
lugar de los hechos para com-
prender cómo fue aquel asesi-
nato descrito con suma preci-
sión por Ian Gibson en su libro 
«La noche que mataron a Calvo 
Sotelo». En ese instante de un 

«Serían las nueve de la noche 
cuando subí en la glorieta de 
Quevedo al tranvía de la línea 
número 18, que por cierto tardó 
bastante en llegar a la esquina 
de las calles de Augusto Figue-
roa y Fuencarral, en cuyo sitio 
hube de apearme. Al pasar jun-
to a la capilla que allí existe me 
descubrí y me quedé mirando 
fi jamente a un viejo, cuya acti-
tud me extrañó, pues haciendo 
unos gestos grotescos estaba 
santiguándise arrodillado ante 
la ermita. En aquel instante, al 
entrar en la calle-de Augusto 
Figueroa, volviendo la esquina 
de la capilla, vi venir hacia mí 
a un teniente de Asalto que de-
jaba la acera de enfrente, sin 
duda para entrar en la calle de 
Fuencarral, por la opuesta. No 
habría llegado al centro de la 
calle cuando tras él llegaron 
unos cuatro o cinco indivi-
duos—no puedo determinar el 
número exactamente—, a uno 
de los cuales de oí gritar: “Ese 
es, ese es; tírale”. Acto continuo 
se produjo un terrible tiroteo, 
cuyas balas alcanzaron al ofi -

La muerte del guardia de asalto fue la antesala 
a la del político José Calvo Sotelo

El asesinato de José 
Castillo, el crimen que 
anunció la Guerra Civil

En el momento de su 
muerte, Castillo hacía un 
mes que se había casado. 
Su mujer había recibido 
amenazas de muerte

Página de 
«El Liberal» 
informando de 
los asesinatos de 
Castillo y Calvo 
Sotelo
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En canvi, la casa natal del dictador 
portuguès, António de Oliveira Sala-
zar, a Santa Comba Dão, és un museu 
dedicat a la seva memòria, amb una 
frase que també es pot llegir a la seva 
tomba: “Aquí va viure Salazar, que ho 
va donar tot per la pàtria i no va rebre 
res a canvi”. El besnet de Salazar con-
vida a vins que porten el nom del dic-
tador. A Predappio, el poble on va néi-
xer i està enterrat Mussolini, cada any 
i durant tres dies se celebren concen-
tracions en què s’exhibeix tot tipus de 
simbologia feixista. De fet, s’hi venen 
souvenirs relacionats amb Mussolini, 

com el gelat Benito. La tomba de Ni-
colae Ceausescu, a Romania, també 
s’ha convertit en destinació turística, 
amb una gran afluència de xinesos. I 
en el cas de les datxes de Stalin s’ha 
optat per una via més a l’estil Disney, 
amb figures de cera i escenificacions 
on es recorda el dictador soviètic.  

“Aquests llocs de memòria es po-
den ressignificar, convertir-los en 
centres d’interpretació crítics no cen-
trats en el dictador, sinó en la dictadu-
ra i les seves conseqüències”, assenya-
la Núñez Seixas. Ara bé, això no sem-
pre serà possible. “A vegades no es 
pot, perquè són espais íntims que po-
den acabar generant empatia i pena. 
Un dictador no és com un rei, que neix 
i mor en un palau. Normalment els 
dictadors tenen orígens humils, sor-
geixen de les entranyes del poble, i 
sempre hi pot haver el temor que el 
seu carisma també sigui allà, on estan 
enterrats”, afegeix l’historiador ga-
llec. Tenir el dictador en un cementi-
ri públic tampoc no és la solució ideal, 
opina: “Crec que la família de Franco 
hauria de buscar una propietat priva-
da i enterrar-lo allà”.  

En canvi, Jorge Luis Marzo, histo-
riador de l’art i un dels comissaris de 
la mostra Fantasma ‘77. Iconoclàstia 
espanyola,creu que la memòria no ha 
de ser personal, perquè aleshores es 
converteix només en un record. Mar-
zo defensa que l’amnistia del fran-
quisme ha condemnat la democràcia 
a carregar amb una memòria hipòcri-
ta i reduïda a l’emoció. “Les escultu-
res de Franco s’han tractat amb guant 
blanc perquè el model conserva molts 
dels seus poders”, afegeix. La memò-
ria, diu, ha de ser col·lectiva i pública: 
“No ens hem de limitar als símbols, 
hem d’encarar els fets i jutjar els crims 
del franquisme”. e

¿La tomba de Franco 
també és memòria 

històrica?
El 20-N es commemora el 45è aniversari de la mort 

del dictador i el seu cadàver continua incomodant

Perills 
“A vegades no 
es pot 
ressignificar 
llocs perquè 
poden acabar 
generant 
empatia”

MEMÒRIA HISTÒRICA

El cos d’un tirà té vida material i po-
lítica post mortem. Explica moltes co-
ses sobre les societats que es creen 
després de la seva mort, i decidir què 
fer amb els cadàvers dels botxins 
acostuma a ser una qüestió incòmo-
da. Avui, 20-N, fa 45 anys que va mo-
rir Franco. Alguns nostàlgics prepa-
ren misses, peregrinatges i trobades 
per homenatjar-lo al Valle de los Ca-
ídos i al cementiri públic de Mingor-
rubio, on el cadàver del dictador va ser 
traslladat l’octubre de l’any passat 
després d’un llarg estira-i-arronsa 
amb els seus hereus i la Fundación 
Francisco Franco. Les seves restes ara 
són al mausoleu familiar, ¿però es pot 
considerar que són patrimoni? ¿El 
govern ha de vetllar perquè sigui un 
lloc de memòria antifeixista i evitar 
que es converteixi en un lloc d’exalta-
ció a la dictadura? ¿O la seva tomba és 
privada? 

Hi ha més consens sobre els llocs 
de memòria que homenatgen les víc-
times, però parlar de què fer amb els 
perpetradors, els responsables dels 
crims, és una qüestió més complexa 
i hi ha maneres radicalment diferents 
de gestionar-ho. Al 6è Col·loqui Wal-
ter Benjamin es debat fins demà sobre 
els reptes de convertir llocs contro-
vertits en espais de memòria. “Crec 
que les democràcies no han de tolerar 
que s’exalti la dictadura i, si es fa, cal 
actuar. Però, si hi ha prou fortalesa de-
mocràtica, el dictador que reposa com 
qualsevol altre cos esdevé insignifi-
cant”, diu Jordi Font, director del Me-
morial Democràtic.  

Xosé Núñez Seixas, doctor en his-
tòria i catedràtic a la Universitat de 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

Santiago de Compostel·la, és un dels 
participants del col·loqui. Diu que a 
l’hora de gestionar la memòria nega-
tiva hi ha diferents patrons: “En el cas 
de Hitler no hi ha cadàver, però la po-
lítica alemanya ha sigut radical i, da-
vant qualsevol indici que algun lloc es-
tava a punt de convertir-se en destí de 
pelegrinatge dels nostàlgics del nazis-
me, ha actuat”, diu Núñez Seixas. Àus-
tria també ha optat per eliminar qual-
sevol vestigi de Hitler, a qui conside-
ra un traïdor, i ha decidit convertir la 
seva casa natal, a Braunau am Inn, en 
una comissaria.  

ARIADNA

Al Valle de los Caídos s’oficiarà una missa en honor a Franco

Els nostàlgics de Franco han preparat dife-
rents actes d’homenatge per commemorar 
els 45 anys de la seva mort. El prior del Va-
lle de los Caídos avui oficia una missa en ho-
nor al dictador i el Movimiento Católico Es-
pañol ha organitzat un pelegrinatge des de 
Cuelgamuros fins al cementiri de Mingor-
rubio, on actualment reposa el cadàver de 
Franco. El Movimiento Católico també ha 

organitzat una “quedada” a la Plaza de Ori-
ente de Madrid divendres a les 12 h. La Fa-
lange no ha volgut coincidir amb aquesta al-
tra organització d’ultradreta i acudirà al Va-
lle de los Caídos diumenge. A la seva pàgina 
web, la Fundación Francisco Franco anun-
cia les misses que es faran en diferents po-
blacions espanyoles. Entre elles, no n’hi ha 
cap de catalana. 
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La tomba del dictador  a Mingorrubio està plena de banderes, estampes religioses  

i emblemes militars  H  Policia i Guàrdia Civil  constaten l’absència d’incidents 

Un altar per a Franco 

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
MADRID 

Al cementiri d’El Pardo-Mingor-
rubio trenquen la quietud els 
motors dels busos madrilenys 
aparcats a la porta, última para-
da de la línia 601, en la qual els 
xòfers mantenen el ralentí per 
no perdre calefacció. El recinte 
obre de 10 a 17 hores a qualsevol 
visita, «no més de tres al dia en-
tre setmana», aclareix un es-
combriaire, únic transeünt quo-
tidià del lloc. 

A l’entrar-hi, a l’esquerra, des-
cansa Franco. El porxo del pan-
teó és ple, de terra a sostre, de 
banderes, estampetes religioses, 
flors de plàstic i emblemes mili-
tars; fins i tot una àguila bicèfala 
dels Àustries. Però tota aquesta 
imatgeria no s’escampa ni un 
centímetre més enllà de l’espai 
que es considera privat. 

No s’han complert certs te-
mors del Govern entorn de l’ex-
humació de Franco: protestes a 
Cuelgamuros o que Mingorru-
bio acollís actes d’exaltació «de 
la sublevació militar, de la Guerra 
Civil i de la repressió de la dicta-
dura», com diu la llei de memò-
ria històrica. 

Però, com admetien el 2019 
assessors de la llavors ministra 
de Justícia, Dolores Delgado, el 
franquisme ha convertit la nova 

tomba en un altar; gairebé sense 
fidels, però altar. 

El lloc tindrà aquest 20 de no-
vembre «presència uniformada 
policial», confirmen fonts del 
Ministeri de l’Interior, i s’hi ha 
activat un dispositiu en tasques 
d’informació. 

Crida l’atenció l’acumulació 
de logos a la tomba, de la Legió, 
de la Brigada Paracaigudista, de 

l’Agrupació de Reserva i Segu -
retat de la Guàrdia Civil... fins i 
tot de la poc castrense Policia 
Nacional.  

A Interior no expliquen 
aquest abús d’emblemes pú-
blics, però sí l’absència de po -
licia els dies que no són 20-N: 
«Mai es va pensar mantenir-hi 
pre sència permanent». 

L’estiu del 2019, la tensa nego-

DAVID CASTRO 

33 Homenatge  8 Flors, banderes i altres objectes al mausoleu de Franco. 

ciació del Govern amb els Franco 
va incloure l’exigència de la famí-
lia que es custodiés el lloc. I va ser 
així els primers dies. Però l’absèn-
cia d’incidents va inclinar la Di-
recció de Madrid a «no dedicar 
més recursos fixos» al punt. Ara 
patrulles de Seguretat Ciutadana 
passen de tant en tant per allà.  

Les banderes proliferen avui 
molt més als balcons d’El Pardo 
que el 24 d’octubre del 2019, 
quan les restes de Franco van ar-
ribar a aquest districte tan ro -
jigualda de Madrid: hi ha casernes 
de l’Exèrcit, la Guàrdia Civil i la 
Guàrdia Real. Soldats fent 
jòguing flanquegen el visitant 
per les voreres. 

Al carrer dels Caballeros, a la 
façana del bar La Pepenúltima, el 
veïnat ha col·locat banderes d’Es-
panya, un estendard porprat de 
Felip VI amb les sigles V.E.R.D.E. 
(‘Viva el Rey de España’), un altre 
de l’ordre militar de Montesa, la 
creu de Borgonya i una àguila bi-
cèfala i imperial. Dins desfila el 
botifarró fregit sota una bufanda 
vermella i groga amb el rètol: «Ai-
xò és Espanya i a qui no li agradi 
que se’n vagi».  

Roses vermelles 

Dimarts, l’endemà que els go-
verns hongarès i polonès vetes-
sin el fons de recuperació de la 
Unió Europea, l’Església celebra-
va la solidària santa Isabel 
d’Hongria. I els benedictins del 
Valle de los Caídos la recordaven 
en la seva quotidiana missa d’11 
a la basílica. La van cooficiar cinc 
frares i el prior, quatre escolans 
amb mascaretes negres i els nens 
de l’escolania cantant de fons. 

S’iniciava la setmana prèvia al 
20 de novembre, en la qual solia 

La seguretat  es 
reforça avui, 20-N, 
al cementiri d’El 
Pardo i al Valle  
de los Caídos 

45 anys en pau 

L’Estat fa inventari  dels béns del ‘pazo’ mentre les 

administracions esperen que la justícia ratifiqui la devolució 

Mudança a Meirás 

ANTARES PÉREZ 
SADA 

Aquest divendres es compleixen 
45 anys de la mort del Franco i 
l’aniversari, per segon any con-
secutiu, ha estat precedit d’un 
cop als nostàlgics del franquis-
me. Si el 20-N passat va estar 
marcat per l’exhumació de les 
restes del dictador del Valle de 
los Caídos, el d’aquest any serà 
recordat per la devolució a l’Es-
tat del pazo de Meirás, un dels 
principals baluards de la dicta-
dura. El traspàs s’ha de formalit-
zar el 10 de desembre que ve. 

Arran d’una notícia de La Ra-
zón que, citant a fonts pròximes 
a la família, avançava l’immi-
nent trasllat de tots els béns di-

positats al pazo, la jutge va ac-
ceptar la petició de mesures 
cautelars de l’Advocacia de l’Es-
tat i va prohibir la retirada de 
cap element fins a fer-ne un in-
ventari complet. 

I és que durant aquestes 
quatre dècades de democràcia, 
i malgrat que el pazo va ser de-
clarat bé d’interès cultural el 
2008, cap administració va in-
ventariar les obres d’art, anti-
guitats, peces arqueològiques i 
etnogràfiques i altres joies que 
els Franco atresoren intramurs 
i el valor del qual avui es desco-
neix. L’inventari que ha orde-
nat ara la jutge permetrà do-
nar llum sobre els secrets que 
encara avui oculta Meirás, però 

el valor total dels béns diposi-
tats al pazo durant la dictadura 
mai arribarà a conèixer-se. Una 
part va desaparèixer en el mis-
teriós incendi que es va decla-
rar la nit del 18 de febrer de 
1978 i poc es pot aventurar so-
bre la resta, ja que fins ara els 
hereus del dictador han pogut 
moure al seu aire tot el que s’hi 
amaga a l’interior. 

¿Què hi ha intramurs? 

Del que es conserva intramurs 
poc se sap. Els Franco només 
permeten visitar-ne una petita 
part: els jardins, la capella, dos 
salons, el rebedor i la biblioteca, 
«la de Franco», perquè la de la 
propietària original, Emilia Par-

El ‘pazo’ de Meirás i els seus 
voltants, situats al municipi de Sada. 
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escalfar motors la Fundació Fran-
cisco Franco convocant a recor-
dar l’òbit del seu mentor. Aquest 
any, l’arrencada ha sigut la tradi-
cional publicació d’un recordato-
ri entre les necrològiques de 
l’‘ABC’, diumenge, dia 15. Només 
que al costat del requadre del ge-
neral va sortir aquesta vegada 
l’obituari de Peter Stutcliffe, l’es-
budellador de Yorkshire. 

A l’arrencar la setmana, a la 
tomba de José Antonio Primo de 
Rivera van aparèixer tres rams de 
roses vermelles, cinc per ram, en 
pura ortodòxia falangista. Des-
prés de la missa, res, ni les mira-
des de l’escassa concurrència, es 
posava sobre el marbre negre bis-
caí que, a l’altre costat de l’altar, 
tapa des de fa 13 mesos l’antiga 
fossa de Franco. 

Tot just una dotzena de fidels 
escoltaven les pregàries, una 
d’aquestes «pels caiguts, perquè 
descansin eternament i el seu 
record preservi la pau entre els 
espanyols» 

Fins a 40 guàrdies 

Abans del confinament, la 
Guàrdia Civil va reduir la vigi-
lància de Cuelgamuros. Ara hi 

ha només una parella de la casa 
quarter de San Lorenzo de El 
Escorial, si bé fonts de la Co-
mandància de Madrid acla -
reixen que per a aquest 20 de 
novembre la vigilància s’incre-
menta en previsió d’incidents. 
La Falange ha convocat els seus 
seguidors a ensenyar les dents 
davant els plans d’exhumació 
del seu fundador. 

L’institut armat va arribar a 
desplegar 40 agents al recinte 
durant els dies previs al trasllat 
de Franco. A la comandància de 
la Guàrdia Civil de Madrid asse-
guren que fins ahir el Valle ha 
estat en «calma absoluta». 

Darrere de la gran creu està 
tancat i barrat l’hostal dels fra-
res, i s’assequen les males her-
bes als testos del seu restau-
rant. El Govern va aprofitar el 
confinament per deixar tancat 
amb forrellat. Al convent, els 
seus habitants continuen sense 
rebre fons públics. Només un 
abstret jardiner de Patrimoni 
Nacional recorre l’esplanada, 
arraconant les fulles seques 
amb el seu bufador. 

No funciona el funicular 
que pujava a la creu, ni estan 
obertes les cafeteries. A la porta 
de la basílica del Valle està tan-
cada des de març la botiga de 
records. Va arribar la Covid i no 
ha tornat a obrir. Els empleats 
de Patrimoni s’encongeixen 
d’espatlles: la botiga va ser ex-
ternalitzada a Palaus i Museus, 
filial d’Aldeasa, privatitzada i 
avui propietat de World Duty 
Free Group, de la família Be-
netton. «Està tot tancat –resu-
meix un porter–. Només hi ha 
un lavabo obert, i perquè ho 
mana la llei, que si no...». H

LLL 

DAVID CASTRO 

33 La tomba del dictador  8 Mausoleu del cementiri de Mingorrubio on estan enterrades les restes de Francisco Franco. 

«Mai es va pensar   
en una presència 
policial permanent 
a la tomba», 
expliquen a Interior 

do Bazán, es manté vetada a les 
visites. Aquesta biblioteca amb 
3.200 llibres és un dels tresors 
que amaga amb pany i clau 
aquest palauet dissenyat per 
l’autora de Los Pazos de Ulloa a fi-
nals del segle XIX. 

La catalogació com bé d’inte-
rès cultural impedeix els he-
reus del dictador moure sense 
permís dues de les peces més va-
luoses: les escultures d’Isaac i 
Abraham esculpides pel Mestre 
Mateo, aquestes estàtues del 
nàrtex romànic de la catedral 
de Santiago que van acabar en 
mans dels Franco i que l’ajunta-
ment de Santiago de Compos-
tel·la ara intenta recuperar. Les 
escultures van tornar a Meirás 
fa dos anys després de mante-
nir-se dècades amagades a la Ca-
sa Cornide, la mansió de la Co-
runya de la qual es va encaprit-
xar Carmen Polo. 

Sobre la resta del patrimoni, 
són més les incògnites que les 
certeses. Durant la dictadura a 
Meirás van recalar regals d’allò 
més diversos amb què les dife-

rents administracions preteni-
en complimentar Franco. Entre 
els més curiosos, dos ullals d’ele-
fant de metre i mig de llarg, cor-
tesia del governador de la Gui-
nea Espanyola, o el Manuscrit 
d’Astorga, un manual de pesca es-
crit el 1624 per Juan de Vergara, 
«una raresa bibliogràfica d’incal-
culable valor», segons els investi-
gadors, que la Diputació de Lleó 
va regalar al sàtrapa el 1964. 

No només hi entraven re-
gals, també peces de les que su-
posadament es van apropiar els 
Franco, com unes piques baptis-
mals de l’església de Moraime, a 
Muxía, que Carmen Polo va or-
denar traslladar el 1960. El peri-
odista Manuel Rodríguez Ma-
neiro, descrivia el pazo el 1977 
com «un autèntic museu per les 
riqueses artístiques i històriques 
que conté. Armes argentines, ja-
poneses, espanyoles...; arnesos 
nacionals i americans; bargue-
nyos, escultures, porcellanes, 
armadures, tapissos, ivoris, 
llums venecians, mobles de di-
versos estils...». H 

El palauet  atresora 
obres d’art, peces 
arqueològiques, 
antiguitats i moltes 
altres joies 

Durant la dictadura  
van recalar a Meirás 
regals d’allò  
més variats per 
complimentar Franco 
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JORGE TRÍAS 
SAGNIER

Cuando José Antonio intentó

E
n la parte posterior del al-

tar mayor del colosal mo-

numento funerario de 

Cuelgamuros se encuen-

tra la tumba del fundador 

de la Falange, José Anto-

nio Primo de Rivera y Sáenz de Here-

dia. Su viaje desde la cárcel de Alican-

te, en cuyo patio fue fusilado un vein-

te de noviembre como hoy hace 84 años, 

hasta esa, su penúltima morada, fue 

largo. Enterrado primero en una fosa 

común en el Sacramental de la Flori-

da Alta de Alicante, fue exhumado en 

1938 por presiones del Gobierno inglés 

–la hija de Herbert Asquit, primer mi-

nistro liberal de Inglaterra entre 1908 

y 1916, Elisabeth, estaba perdidamen-

te enamorada de José Antonio– y en-

terrado en el nicho 515 del cementerio 

de Nuestra Señora de los Remedios de 

esa ciudad costera. Terminada la Gue-

rra Civil, en 1939, fue nuevamente exhu-

mado y llevado a hombros por falan-

gistas desde Alicante a El Escorial don-

de permaneció durante veinte años 

bajo el Altar Mayor de la Basílica escu-

rialense. Por último, el 31 de marzo de 

1959 se volvió a exhumar su cuerpo y 

fue trasladado a la Basílica del Valle de 

los Caídos donde, por ahora, reposa. 

¿Y quién era realmente José Anto-

nio? ¿Fue un hombre que se metió en 

política para defender la memoria de 

su padre, el jefe del Directorio militar 

que gobernó España de 1923 a 1925? 

¿O, más bien el fundador de la Falan-

ge, esa especie de fascismo español sui 

Al cumplirse 84 años de su 

fusilamiento, ABC rescata 

el manuscrito del 

fundador de la Falange 

redactado en la cárcel en el 

que propuso un gobierno 

de concentración, y  

las actas  del Mando 

Provisional de su partido, 

cuyos integrantes 

descartaban cualquier  

tipo de negociación

ABC

José Antonio Primo de 
Rivera, en la cárcel Modelo 
de Madrid en abril de 1936
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géneris? ¿Era Primo de Rivera un se-

ñorito andaluz como le tildaban sus 

detractores?, ¿o un abogado brillante, 

un intelectual discípulo de Ortega y ad-

mirador de Unamuno? Quizás fuera 

todas esas cosas y, sobre todo, lo que 

acabó siendo fue una víctima más de 

la Guerra Civil que truncó su vida a los 

33 años después de ser juzgado por un 

tribunal popular. Fue ejecutado por un 

piquete compuesto por individuos de 

la CNT y la FAI antes de que se comu-

nicase al «enterado» del presidente del 

gobierno de la República, Francisco 

Largo Caballero, y antes de que llega-

ra a la prisión el pelotón de guardias 

de asalto que era quien debía fusilarlo 

con arreglo a la legalidad republicana. 

De entre las diversas obras que hay 

publicadas sobre el fundador de la Fa-

lange es, quizás, la de Joan María 

Thomàs, profesor titular de Historia 

Contemporánea de la Universidad Ro-

vira i Virgili, la que con mayor esmero 

ha investigado la poliédrica figura de 

José Antonio y el ideario de la Falange. 

Thomàs analiza hasta microscópicos 

detalles el juicio y los últimos momen-

tos de Primo de Rivera, llegando a la 

conclusión que murió como un héroe. 

«La vida de José Antonio había acaba-

do de una forma sórdida pero tam-

bién heroica», escribe el historiador. 

No en vano dejó plasmado en su tes-

tamento, la noche antes a ser ejecu-

tado estas frases que conmueven –to-

davía hoy– a muchos españoles: «Oja-

lá fuera la mía la última sangre 

española que se vertiera en discor-

dias civiles. Ojalá encontrara ya en 

paz el pueblo español, tan rico en 

buenas calidades entrañables, la Pa-
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comunes de los crímenes perpetrados 

por elementos de la FAI durante los 

primeros meses de la Guerra Civil. Ber-

trán de Quintana había sido secreta-

rio político de Companys, abogado de 

Layret y el juez que ordenó investigar 

los asesinatos y perseguir a los culpa-

bles. Y en otro de los cajones, había una 

valiosísima colección de documentos 

que ha servido para reconstruir, entre 

otras cosas, la historia de la Falange de 

Cataluña. Y lo mas sorprendente del 

hallazgo: una copia fotográfica, enton-

ces desconocida por la mayoría de his-

toriadores, en la que José Antonio Pri-

mo de Rivera, desde la cárcel de Ali-

cante proponía vías de solución al 

sangriento conflicto civil que acababa 

de estallar; y, lo que más me llamó la 

atención, el original de las actas de las 

reuniones de la Junta de Mando Provi-

sional de Falange Española de las 

J.O.N.S. (Juntas Ofensivas Nacional-Sin-

dicalistas) que se celebraron entre el 5 

tria, el Pan y la Justicia. Creo que nada 

más me importa decir en cuanto a mi 

vida pública. En cuanto a mi próxima 

muerte, la espero sin jactancia, porque 

nunca es alegre morir a mi edad, pero 

sin protesta. Acéptela Dios Nuestro Se-

ñor en lo que tenga de sacrificio para 

compensar en parte lo que ha habido 

de egoísta y vano en mucho de mi vida. 

Perdono con toda mi alma a cuantos 

me hayan podido dañar u ofender, sin 

ninguna excepción, y ruego que me per-

donen todos aquellos a quienes deba 

la reparación de algún agravio grande 

o chico». 

Cuando murió mi padre, uno de los 

fundadores de la Falange de Cataluña 

antes de la Guerra Civil, el 14 de sep-

tiembre de 1969, me hice cargo de to-

dos sus archivos y papeles políticos. 

En la parte trasera de uno de esos ar-

chivos –un Fichet metálico siempre ce-

rrado a cal y canto– al cabo de unos 

meses descubrí que uno de sus cajo-

nes archivadores no encajaba bien. En 

su parte trasera, escondidos, había unos 

cuantos libros masónicos, un mandil 

y varios documentos que habían per-

tenecido al hermano de su madre, su 

querido tío Josep María Bertrán de 

Quintana, el juez que abrió las fosas 

Las actas 
A la izquierda, una 
de las actas 
levantadas por el 
Mando Provisional 
de la Falange, bajo 
la jefatura de 
Manuel Hedilla (a 
la derecha), en la 
que se refleja que 
los compañeros de 
José Antonio ni 
siquiera estaban 
dispuestos a 
colaborar con 
otras formaciones 
contrarias a la 
República

Reparto de ministerios 
Manuscrito en el que José Antonio 
proponía un gobierno de todas las 
tendencias presidido por el 
republicano Martínez Barrio, y en 
el que figuraban nombres tan 
variopintos como los de Miguel 
Maura, Indalecio Prieto, Ortega y 
Gasset o Gregorio Marañón   
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de diciembre de 1936 y el 30 de marzo 

de 1937. Desde entonces, todos esos do-

cumentos han estado al servicio de 

cuantos historiadores han querido con-

sultarlos, como ha sido el caso de 

Thomàs. Ahora reposan en el Archivo 

Tarradellas del Monasterio de Poblet. 

El documento fotográfico es sor-

prendente, y fue tal mi sorpresa al le-

erlo cuando lo encontré que incluso 

unos años después, el 27 de noviembre 

de 1974, escribí un artículo en el desa-

parecido «Diario de Barcelona» –«Una 

sola España»– en el que reproduje al-

gún párrafo, aunque entonces, un año 

antes de la muerte de Franco, el asun-

to pasó desapercibido. José Antonio 

era ajeno por completo al curso de la 

Guerra Civil y que a Franco se le hubie-

se aupado a jefe de los ejércitos y jefe 

del estado sublevado. José Antonio des-

conocía hasta qué punto estuviese ya 

organizado un Estado paralelo al legí-

timo de la República. Propone, nada 

menos, que una amnistía general, la 

disolución y desarme de todas las mi-

licias y un programa de gobierno, in-

cluyendo la reforma agraria, en nueve 

puntos. En otro de los documentos fo-

tográficos reconoce que no tiene datos 

«de quién lleva la mejor parte». Lo cier-

to es que José Antonio y Franco se tu-

vieron mutua antipatía y al recién nom-

brado «generalísimo» la presencia del 

fundador de la Falange le habría su-

puesto un serio contratiempo. 

José Antonio fue fusilado a las 6.20 

de la mañana del día 20 de noviembre 

de 1936. La noticia de su muerte llegó 

de forma fragmentaria y con incredu-

lidad al bando nacional. Muchas per-

sonas abrigaban esperanzas de que si-

guiera con vida y se referían a él como 

«el ausente». Tanto es así que, mien-

tras José Antonio propone soluciones 

de paz, la Junta de Mando Provisional 

actúa de modo totalmente distinto. 

Efectivamente, Primo de Rivera inclu-

so se ofrece a trasladarse a Salaman-

ca, dejando a dos hermanos suyos como 

rehenes en Alicante, para tratar de lle-

gar a un acuerdo con los generales su-

blevados. El asunto es considerado y 

se entrevista con él en la cárcel de Ali-

cante el subsecretario de Agricultura 

Leandro Martín Echevarría, sin nin-

gún éxito. Ni Azaña ni Indalecio Prie-

to –éste y José Antonio llegaron a anu-

dar un sincero afecto– querían el fusi-

lamiento del fundador de la Falange. 

Mas mientras José Antonio negociaba, 

la aviación franquista bombardeaba 

Alicante. Prieto hizo una gestión dis-

creta con el tribunal, con el fin de que 

la condena fuera moderada, pero fra-

casó en el intento: «El vecindario esta-

ba soliviantadísimo por los bombar-

deos de la aviación italiana, y falangis-

tas del montón, menos responsables 

que su jefe, habían sido fusilados como 

represalia». Azaña llegó incluso a es-

cribir en sus «Apuntes» que sintió re-

pugnancia por el fusilamiento del lí-

der falangista.  

José Antonio, como se ve en el docu-

mento fotográfico, había propuesto un 

gobierno de unidad nacional presidi-

do por Diego Martínez Barrio, con los 

siguientes ministros: Sánchez Román 

en Estado, Álvarez (Melquíades) en Jus-

ticia; Guerra, el Presidente; Marina: 

Maura (Miguel); Gobernación: Portela; 

Agricultura: Ruiz Funes; Hacienda: Ven-

tosa; Instrucción Pública: Ortega y Gas-

set; Obras Públicas: Prieto; Industria 

y Comercio: Viñuales; Comunicacio-

nes: (sin nombre); Trabajo y Sanidad: 

Marañón. Ni un solo falangista, ni un 

general sublevado. 

Deificado hasta el ridículo 
Mientras tanto, y sobre todo después 

de la muerte de José Antonio, la Junta 

de Mando Provisional que presidía Ma-

nuel Hedilla, un hombre gris y bienin-

tencionado, caminaba por otros derro-

teros. Trataron por todos los medios 

de oponerse al Decreto de Unificación 

de falangistas y carlistas que ya se ba-

rruntaba. Ambas formaciones políti-

cas llegaron a reunirse en Lisboa para 

impedir lo que parecía inminente y uni-

ficarse para que Franco se encontrase 

ante un hecho consumado. El resulta-

do fue la práctica desaparición de la 

Falange como tal y el nacimiento de 

un Movimiento Nacional que duró, con 

distintos trajes, hasta la muerte de 

Franco en 1975, hace hoy 45 años. He-

dilla tuvo un triste final. Fue detenido, 

acusado de rebelión, encarcelado y juz-

gado por Franco. Condenado a muer-

te, la pena fue conmutada. Murió pa-

cíficamente en el más completo ostra-

cismo en 1970. 

El José Antonio de los papeles de la 

cárcel de Alicante, del juicio y de su tes-

tamento, no es el de un fascista. El de 

sus discursos, artículos y jefatura de 

Falange, sí. De un fascismo sui géne-

ris, desde luego, pues está muy teñido 

de catolicismo, o del fascismo musso-

liniano prebélico que desembocó en la 

terrible conflagración mundial. Hoy, si 

se pregunta a jóvenes universitarios 

sobre su figura, apenas saben quién es 

este hombre que durante el franquis-

mo fue deificado hasta el ridículo, una 

deificación que probablemente a él mis-

mo habría sonrojado.

Entre rejas 
José Antonio Primo de Rivera 
(segundo por la izquierda) fue 
detenido en marzo y trasladado en 
mayo a la prisión de Alicante

Programa 
José Antonio proponía 

una amnistía general,  

la reforma agraria y la 

disolución y desarme  

de todas las milicias  

Indalecio Prieto 
El líder socialista intentó 

mediar sin éxito con el 

tribunal popular para 

que José Antonio no 

fuera fusilado

En la prisión de Alicante 
Celda en la que el fundador de la 
Falange pasó sus últimos días 
antes de ser fusilado el  
20 de noviembre de 1936

Reportaje La vía fallida de José Antonio
abc.es 
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20 LAVANGUARDIA O P I N I Ó DIVENDRES, 20 NOVEMBRE 2020

Quan Barack Obama va gua-
nyar leseleccionsel4deno-
vembredel2008lacrisieco-
nòmica posava en dubte la
viabilitat del sistema finan-

cer. El dia 15 es va reunir aWashing-
ton el G-20 per acordar un pla d’acció
coordinat.Obamanohi eraperquèno
seriapresident finsalproper20dege-
ner. Hi va acudir el sortint GeorgeW.
Bushperquèeraquimanava.
Una cosa semblant està passant ara

ambun JoeBiden que no pot impedir
les decisions que prengui Donald
Trump fins que esdevingui president
eneldiscurs inauguraldel20degener
del 2021.Enels dos casos, tantObama
comBiden,haninvocatelprincipique
només hi pot haver un president al
capdavantde lanació.
Noespotgovernaraquatremansni

tan sols en els governs de coalició. En
qualsevol democràcia es tracta de sa-
berquimana iquiésel responsablede
les accions de govern, la qual cosa al
mónanglosaxóendiuenaccountabili-
ty, aqui espodendemanarcomptes.
Qui mana en el Govern de coalició

Sánchez-Iglesias? Evidentment, és el
president el que té la responsabilitat
perònosempreéselquemanad’acord

amb lesdecisionsqueescouen i es fan
públiques amb el protagonisme
d’Unides Podem i sense el coneixe-
mentde lamajoriadeministres socia-
listes. Un pacte de coalició, Alemanya
seriaelparadigmaperexcel·lència,no
grinyola per les ocurrències ocasio-
nals d’un soci, en aquest cas el mino-
ritari. Diuen que no hi ha cultura de
coalició quan el que no existeix és la
culturadelaparauladonada,tambéen
política.
ÉsmésdifícilsaberquimanaaCata-

lunya en aquests moments d’interini-
tat. QuimTorra rebia instruccions di-
rectes i constants de Carles Puigde-
mont de manera telemàtica des de
Waterloomitjançant pantalla gran en
una saladePalau.De fet, nova arribar
aocuparmaiel seudespatx.
El vicepresident Pere Aragonès no

constaqueocupidespatxpresidencial
a la Generalitat ni que les seves deci-
sions siguin les mateixes que anuncia
laconselleraBudóenlestrobadesamb
la premsa, més pendent de les parau-
les de Waterloo que dels acords d’un
govern amb dos socis que marxen en
direcció divergent i que convoquen
reunions per tractar dels plats tren-
catsqueellsmateixoss’hantiratalcap
el mateix dia. Cal veure si aquest des-
gavell tindrà cost electoral i qui se’n
beneficiarà.
L’espectre dels polítics a la presó és

unaanomaliaquecondicionalapolíti-
cacatalana,peròelpaísnopot anarbé
sensequehihagiunmàximresponsa-
ble per prendre decisions en aquests
tempsdecrisi idepandèmia.

Peròaquí
quimana

Lluís Foix

Clara Sanchis Mira

EL
RUM-RUM

Fernández
iMartínez

Martínez i Fernández es-
tan dolguts l’un amb
l’altre. Es va notar en
l’acarament com a im-
putats en el casKitchen.

L’ex-secretari d’Estat i el seu excap ex-
ministre van exhibir un alt voltatge sen-
timental: “Et diré una cosa, i te la dic
mirant-te als ulls, si hagués pogut fer al-
guna cosa per tu l’hauria fet”. Commove-
dor, venen ganes de comprar-los un en-
trepà. A aquests homes els ha esclatat una
relació molt íntima –“He estat cinc anys
enganxat a tu, et conecbé”–. Fer servir tot
un Ministeri de l’Interior per delinquir
deu unir molt. Això et lliga per a tota la
vida. Això crea un vincle insaciable. “Em
sento abandonat per algú a qui li tenia
molta estima i molt d’agraïment”. Aquí
batega un garbuix de confiança cega i
gratitud incondicional, benseuós, llardde
porc que ho unta tot. Amb racionalismes i
paraules asèptiques ni es camufla la falta
d’ètica –no hi ha cap escapatòria en la
trobada amb el coixí–, ni se sosté una
tramadelictiva d’altura. Tu pots associar-
te fredament amb un desconegut per ro-
bar unes carteres al metro un vespre, re-

partir-te el botí i bon vent i barca nova.
Però per delinquir des delmateix ens res-
ponsable d’evitar la delinqüència, re-
córrer als fons reservats per a les teves co-
ses i organitzaruna tramaparapolicial a la
mateixa casa de la policia comqui diu, cal
posar tota la carn a la graella. Aquí s’ha

d’estimar com un padrí al fill –“Luis, sé
fuerte”–. Aquí crees lligams que són per
sempre. Haurien de ser-ho. Si els deixes
anar, estàs perdut.
A la cúpula de la dreta espanyola sem-

pre li passa el mateix amb els SMS incri-
minatoris i els subalternscapde turc.Se’ls
descontrolen. Cauen les fitxes d’un dòmi-
no que no sabemon comença ni on acaba,
però ho sospitem. La història es repeteix.
Si Fernández està ficat en aquest embolic,
és també per presumptament intentar ro-
bar SMS tan comprometedors com els
que ara el comprometen.Aquests que tin-
dria l’extresorer espiat que va amb la re-
venja entre lesdents, igual queel llop ferit
Martínez. Si vostè s’adona que es perd en
aquesta part de l’argument, és normal, el
guió és tan bast com enrevessat. Si es de-
primeix una mica, també. El mateix ma-
gistrat en va tenir símptomes: “És molt
depriment que sigui el responsable d’un
ministeri que sembla un regne de taifes”.
La pel·lícula la paguem vostè i jo, ja ho
sap, fins i tot el got d’aigua de l’acarament
surt de les nostres butxaques tremoloses.
Tant de bo Sorogoyen la rodi aviat i al-
menys doni feina al sector de la ficció.

Hiha dates en què per pur
atzar lahistòria tendeix a
condensar-se. És el que
passa amb el 20 de no-
vembre, conegut durant

la transició coma20-N.Tal dia comavui
van morir, fa vuitanta-quatre anys, Bue-
naventura Durruti i Primo de Rivera. I
tal dia com avui va morir, fa quaranta-
cinc anys, FranciscoFranco.
De les exèquies d’aquest úl-
tim, recordades amb fre-
qüència per les cadenes de
televisió, conservem la
imatge de les persones que
feien cua a les proximitats
del palau d’Oriente per ac-
cedir a la capella ardent i,
com se sol dir, retre-li l’úl-
tim homenatge. Eren, sens
dubte, moltes persones,
moltíssimes: la premsa de
l’època afirmava que, totes
posades en fila índia, envol-
tarien el perímetre de la ca-
pital d’Espanya. També re-
cordem les imatges de les
honres fúnebres del llegen-
dari líder anarquista, mort a
Madrid a conseqüència
(gairebé amb seguretat)
d’un tret accidental del seu
propi naranjero, i també van
ser moltes, moltíssimes, les
persones que van desfilar davant les se-
ves restes a la seu de la CNT. Impressio-
nen les fotografies de la multitud des-
bordant la Via Laietana, que aquell dia
va ser rebatejada com a Via de Buena-
ventura Durruti.
A qui, per descomptat, no es va aco-

miadar en el seu moment amb grans ce-
lebracions va ser a Primo de Rivera; el
seu afusellament a la presó d’Alacant
constitueix un dels errors més grans co-
mesos durant la guerra pel govern repu-
blicà. El seu cadàver va ser inicialment
enterrat en una fossa comuna de la ma-
teixa presó i més tard traslladat al ce-

mentiri de la ciutat. Les exèquies van
haver d’esperar fins al final del conflicte.
El 20 de novembre del 1939, just tres
anys després de la seva mort, va partir
d’Alacant el seguici que transportava el
fèretre amb les seves restes mortals per
dipositar-lo al monestir d’El Escorial,
on, passats deu dies, el dictador el va re-
bre amb una fórmula de sintaxi alambi-
nada: “Que Déu et doni l’etern descans i
a nosaltres ens el negui fins que haguem
sabut guanyar per a Espanya la collita
que sembra la teva mort”. Tot seguit, va
arribar elmoment apoteòsic enquè es va
donar sepultura al Gran Absent als peus
de l’altar major de la basílica.
Aquell viatge es va viure a tot Espanya

com un esdeveniment històric de pri-
mera magnitud. De totes les províncies

van arribar esquadres de falangistes que
es rellevaven cada deu quilòmetres per
carregar amb el fèretre, la qual cosa era
considerada un granhonor, i els veïns de
les successives localitats llevantines,
manxegues i castellanes es congregaven
en carrers i camins per retre-li l’home-
natge més fervent. Pobles i ciutats
competien per donar-li l’acollida més
grandiosa, i a tot arreu s’erigien arcs en
honor seu, s’il·luminava la ruta amb at-
xes i torxes, es penjaven cartells amb la
seva efígie i banderes amb crespons ne-
gres, es feien sonar les campanes de les
esglésies i es disparaven salves d’orde-

nança, es resaven respons, es cantava el
De profundis... Aclaparades per un senti-
ment unànime de fervor, les multituds
rebien el seguici amb el braç alçat i la
salutació de ritual (“¡José Antonio, pre-
sente!”), i no faltaven els que sobre la
marxa se sumaven al seguici per acom-
panyar fins a l’última llar el gran home,
el màrtir que havia lliurat la vida pels
espanyols.
Per bé que ara ens sembla inversem-

blant, tota aquella gent tenia la certesa
de viure unmoment únic, transcendent,
de participar en un esdeveniment car-
regat de sentit històric i que les genera-
cions venidores recordarien. Per des-
comptat, durant els deu dies del trasllat,
tots els diaris d’Espanya li van dedicar
les primeres planes, recreant-se en tota

mena d’anècdotes i detalls.
Alguns mesos després fins i
tot es va publicar un llibre
que, mentre exaltava aque-
lla gran gesta col·lectiva, en
deixava constància per a les
generacions futures: “Allí
estaban los que solo sabían
de sacrificios silenciosos;
allí acudían a rendirle sus
banderas, a musitar para él
sus oraciones, los camara-
das de campos y aldeas que
a lo ancho de España se ir-
guieron en falanges apreta-
das al conjuro de sus verda-
des lisas, de sus exigencias
rotundas”. El llibre es titula-
vaAhombros de la Falange, i
el seu autor (a mitges amb
un tal Antonio Bouthelier)
era Samuel Ros, un es-
criptor estrany, que als anys
vint havia estat avantguar-
dista i projueu i als trenta

s’havia convertit en ardent falangista. El
règim va premiar Samuel Ros el desem-
bre d’aquestmateix 1939 amb la direcció
de la revista Vértice, i els anys següents
el va complimentar amb diferents dis-
tincions i prebendes. Va morir aviat, el
gener del 1945, sense temps per entre-
veure la nova realitat que s’havia d’im-
posar després de la imminent derrota
dels feixismes a l’Europa. Sense temps
també per entendre que el futur, aquell
futur al qual havia apel·lat tan apassio-
nadament amb el seu llibre, s’assembla-
ria molt poc al que ell i els seus havien
imaginat.

Els absents
Ignacio Martínez de Pisón

UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE / GETTY

Els que rebien el seguici
amb el fèretre de José

Antonio creien que vivien
un moment transcendent

El país nopot anar bé
sense unmàxim

responsable de totes
les decisions de govern
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“Vamdisparar però seguia
corrent cap a nosaltres”
ElsMossos relaten com van abatre el terrorista de la Rambla

XAVIER CERVERA / ARXIU

Agents delsMossos d’Esquadra van abatre Younes Abouyaaqoub al Penedès

CARLOTA GUINDAL
Madrid

Els mossos d’esquadra que van
abatre el terrorista de la Rambla
YounesAbouyaaqoubvanrecordar
ahirdavantel tribunaldel 17-Acom
va ser aquella operació gàbia fins
que van trobar-lo i per què es va
decidir acabar amb la seva vida,
davantelriscqueactivésuncinturó
d’explosius. Van veure perillar la
sevavida, iquantotvaacabaresvan
posar a plorar. Van patir estrès
posttraumàtic,perònose’lshacon-
sideratvíctimesdel terrorisme.
Durant aquesta segona setmana

del judici pels atemptats del 17
d’agost del 2017 aBarcelona iCam-
brils, ha estat el torn de més d’un
vintena d’agents de Mossos d’Es-
quadra que han relatat al detall la
fugida d’Abouyaaqoub des que va
estavellar la furgoneta a la Rambla
fins que va ser localitzat a Subirats,
on finalment va ser abatut després
d’un enfrontament amb diversos
agents. Aquests últims van relatar
ahirelquevapassardavanteltribu-
nal de l’AudiènciaNacional que es-
tà jutjantdospresumptesmembres
de la cèl·lula que va perpetrar els

atemptats i un presumpte col·labo-
rador, però cap no es considera au-
tormaterialdels fets.
Aquests agents van anar a Subi-

rats, des d’on havien rebut una tru-
cada d’una persona que deia que
haviavistelterroristaentreunesvi-
nyes el 21 d’agost. Van anar fins a la
zona, vanbaixar del cotxe i quan es
disposavenacontinuarapeuel van

veure. “Es va apujar les ulleres, em
vamirar fixament ivadesaparèixer
per una bardissa”, va explicar un
d’ells.Livanordenarquesortís,pe-
rò no ho va fer. Va ser llavors quan
van veure que portava un cinturó
amb el que semblaven explosius,
tot i que després es va comprovar
que eren dementida. Va començar
a cridar “Al·lahu Akbar” (Déu és el
més gran) mentre es dirigia als

agents “amb el braç esquerre aixe-
catcomsisubjectésunescut imagi-
nari i a l’altra mà pressionant algu-
na cosa, i pujava fent esses”, va re-
cordarundelsagents.
Li van ordenar que desistís, però

el terrorista continuava caminant
cap a ells amb el que semblava una
claraintenciód’accionaruncinturó
d’explosiusiimmolar-seperacabar
amb la seva vida. “Com que no de-
sistiaen l’atac, vamcomençaradis-
parar-li, però va continuar corrent
capanosaltres iaunsdeumetresva
caure a terra. Vaig fer un canvi de
carregador,esvareincorporaraltre
cop, va tornar a adreçar-se cap a
nosaltres i li vam disparar dues o
tres vegadesmés fins que va tornar
a caure”, va indicar undelsmossos.
Desprésd’allò, els agents esvanen-
sorrar.
Abouyaaqoub havia fugit de la

Rambla després d’atropellar dese-
nes de persones. En un intent per
escapar-se, va apunyalar una altra
persona per robar-li el cotxe en la
fugidaivaatropellartresagentsque
feienuncontrolal’avingudaDiago-
nal. “S’adreçava a nosaltres som-
rient. Aquesta imatge la tinc grava-
da”, va recordarundelspolicies.

Els agents que van
matar Abouyaaqoub
van patir estrès
posttraumàtic, però no
se’ls considera víctimes

JULIO HURTADO
Barcelona

“La justícia ha complert amb
mi”, va respondre Carlos Gar-
cía Juliá, condemnat per
la matança d’Atocha, quan li
van preguntar, a la sortida de
la presó de Soto del Real, si ha-
via complert amb la justícia,
atès que la sevaúltimaestada a
la presó ha quedat reduïda a
nou mesos, des del 7 de febrer
fins ahir.
Ja en llibertat, García Juliá

també va dir que estava pe-
nedit “de tot” i que
va demanar “perdó
fa molt de temps”,
tot i que l’últim
supervivent dels qua-
tre que van sortir amb
vida –malgrat les
greus ferides sofer-
tes– de l’atac de la ul-
tradreta franquista
contra un despatx
d’advocats deMadrid
el 24 de gener del
1977, Alejandro Ruiz-
Huerta, assegura que
això no ha passatmai.
En la matança

d’Atocha van morir
cinc militants del
PCE i CC.OO. Carlos
García Juliá va ser
sentenciat a 193 anys
de presó el 1980 com
a autor d’aquell
atemptat terrorista,
però el 1991 va aconseguir
la llibertat condicional i més
tard va obtenir un permís per
viatjar a Llatinoamèrica, d’on
ja no va tornar fins que va ser
extradit.
Pròfug de la justícia durant

més de dues dècades, va ser
detingut al Brasil el desembre
del 2018 i lliurat aEspanya, on,
malgrat que li quedaven per
complir més de deu anys de
condemna, la seva defensa ha
aconseguit que l’Audiència de
CiudadReal, que és l’últim tri-
bunal que el va sentenciar, per
un intent de fugida el 1979, li
reconegués redempcions du-
rant el temps que va ser a
Amèrica i reduís la condemna
en una qüestionada liquidació

de pena. En total, García Juliá
amb prou feines ha passat
14 anys a la presó.
La Fundació Advocats

d’Atocha, que presideix elma-
teix Ruiz-Huerta, ha mirat
sense èxit d’aturar l’excarce-
ració i ara està pendent d’una
petició d’empara al Tribunal
Constitucional. L’advocada
Cristina Almeida ha demanat
a la justícia que almenys adop-
ti les mesures necessàries per-
què García Juliá no pugui
abandonar Espanya.
A laplaçad’AntónMartínde

Madrid, davant del número 55
del carrer Atocha, hi ha un
monument inspirat en la tela
L’abraçada, de Juan Genovés,
símbol de la transició, que
ret homenatge a les víctimes.
Abraçades esquinçades... Ahir,
Enrique Santiago, actual
secretari general del PCE,
va exclamar: “Com no hem
de parlar de règim del 78?”.

En llibertat García
Juliá, condemnat per
lamatança d’Atocha

Al’assassídecinc
militantsdelPCE
ideCC.OO.encarali
quedavenmésdedeu
anysdecondemna

García Juliá sortint de Soto del Real
TV3

IÑAKI PARDO TORREGROSA
Barcelona

La lectura del nom de les
víctimes d’ETA durant la
moció de censura de Vox
alGovern central perpart

de la ultradreta, l’acostament d’al-
guns presos a Euskadi i el suport
d’EH Bildu als pressupostos han
posatelfocusenelconflictebascun
altre cop, tot i els anys de pau. La
dreta arremet contra l’Executiu de
coalició un dia sí i l’altre també pel
suport compromès per l’esquerra
abertzale, i fins i tot alguns barons
delPSOEtambés’hanqueixat.
Però hi ha víctimes de l’organit-

zació terrorista comGorka Landa-
burui familiarscomMariaJauregi,
Maixabel Lasa, Rosa Lluch o Josu
Elespeque esdesmarquendels po-
sicionaments que enarbora el PP i
aposten permirar cap al futur, que

es posi fi a la dispersió dels presos i
queesnormalitzi la participacióde
Bildu a les institucions. Per la seva
actitud se’ls ha “insultat i maltrac-
tat” a les xarxes, tal comdenuncia-
va l’associació pacifista Fòrum So-
cial. Lluch, sobre això, assegurava
faunsdiesquesegurquemoltes al-
tres víctimes pensen com ells i no
tenen “el seu altaveu”, després que
associacions com l’AVT també
menystinguessinel seurelat.
Paul Ríos, l’excoordinador de

Lokarri, creu que tota aquesta ten-
sió “no posa en risc la construcció
de lapauaEuskadio lanormalitza-

ció de la convivència”, però sí que
assenyalaenconversaambLaVan-
guardiaque“hiafegeixdificultats”.
Així mateix, considera que hi ha
una “bretxa important en el relat
d’aquests últims deu anys” entre
Euskadi i la restad’Espanya. “Hiha
una visió diferent de comhapassat
tot ienlamiradaal futur”,afegeix. I
això téconseqüències.
Adverteix que no ajuda que “la

societat espanyola es mogui en
claus del passat, sense amplitud de
mires, i que cregui que ETA no ha
desaparegut”. Ríos entén que en
aquest camí que consolidi la convi-

vència tambéhi entra la “normalit-
zació de la política penitenciària”,
que depèn de l’Estat, i apunta que
“potser a l’Executiu li falta suport
socialper resoldre laqüestió”.
L’activista de l’entitat, que es va

dissoldre el 2015 perquè va consi-
derar que s’havia aconseguit l’ob-
jectiude lapau, llançaunaltre avís:
la utilització del conflicte basc per
una part dels partits amb finalitats
polítiques i electoralistes “compli-
caqueaqueststemess’abordinamb
la tranquil·litat i l’assossec que re-
quereixen”.
El director del Institut Català

Internacional per la Pau (ICIP),
KristianHerbolzheimer, afirma en
aquestsentitque“passard’unesce-
nari de confrontació amb violència
a la confrontació de les idees”, com
aEuskadi, “obliga a adaptar els dis-
cursos, els llenguatges i fins i tot les
relacions”, i creu que “en un con-
textsenseviolènciaelqueabansera
impensable s’hadenormalitzar”.
Per aixòveu“moltpreocupant” i

com “un símptoma molt malaltís”
que s’hagi insultat víctimes d’ETA
“pelquediuenopensenipernoha-
ver estat proupures en relació amb
el que altres creuenquehauriende
fer o pensar”. “És increïble que, en
comptesdereconèixer lesvíctimes
que eludeixen el discurs de la con-
frontaciópel seuvalor i la sevacon-
tribució a la societat, siguin critica-
des”, conclou, i assegura que el seu
missatge“ésmoltpoderós”iqueels
seus“gestosconstrueixenpau”.

Diverses víctimes d’ETA rebutgen les crítiques de la dreta a l’Executiu

Cap a un futur sense odi
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MEMÒRIA HISTÒRICA

El que no s’havia 
explicat del final 

d’Unamuno
La pel·lícula de Manuel Menchón nega el relat oficial 

franquista i apunta que l’escriptor va ser assassinat

Les fake news poden tenir una vida 
molt llarga. En el cas de la mort de 
l’intel·lectual i escriptor Miguel de 
Unamuno (Bilbao, 1864 - Salamanca, 
1936), la manipulació històrica ha 
persistit al llarg de 84 anys. El cine-
asta Manuel Menchón, director de 
Palabras para un fin del mundo, que 
es va estrenar a la Seminci i es pot 
veure als cinemes, s’enerva quan va 
enumerant totes les mentides que 
han envoltat l’enfrontament entre 
Unamuno i el fundador de la Legión, 
José Millán-Astray, al paranimf de la 
Universitat de Salamanca el 12 d’oc-
tubre del 1936. La seva indignació 
encara augmenta més quan parla de 
la mort de l’intel·lectual d’origen 
basc tan sols tres mesos després del 
duel dialèctic amb Millán-Astray. 
Menchón no entén per què costa 
tant qüestionar el relat oficial. 

Al llarg de deu anys, Menchón i el 
seu equip van visitar més d’una vin-
tena d’arxius espanyols i europeus 
fins a trobar uns documents inèdits 
que desmunten tot el que fins ara sa-
bíem sobre els tres últims mesos 
d’Unamuno. “La versió oficial és to-
talment falsa; la qüestió és qui crea 
aquesta mentida i per què la perpe-
tua durant 84 anys”, diu el cineasta. 
Al film hi apareixen imatges força 

BARCELONA

SÍLVIA MARIMON MOLAS

ca va ser ocupada per les tropes rebels 
pocs dies després del cop d’estat, el ju-
liol del 1936, i la seva propaganda es 
va apropiar de la figura d’Unamuno.  

El filòsof i escriptor, que poc abans 
havia sigut proposat per presidir la 
República, era aquell 12 d’octubre del 
1936 el rector de la Universitat de Sa-
lamanca. “Quan vaig fer La isla del 
viento (2015) volia introduir aquella 
escena del paranimf però tot plegat 
em semblava absurd. Vaig començar 
a dubtar de la versió oficial, i vaig aca-
bar veient que tot el que s’havia expli-
cat d’aquell dia ho havien transmès 
persones o que no eren allà o que ho 
havien escrit 20 anys després”, diu 
Menchón. La brutalitat d’Astray era 
molt pitjor que la que deixava entre-
veure el relat oficial. Tampoc s’havia 
dit la veritat sobre les paraules d’Una-
muno. “El pitjor és que actualment 
aquest odi visceral a la cultura i la in-
tel·lectualitat perviu entre un sector 
de la població”, diu Menchón. 

El film recull les paraules d’un tes-
timoni que sí que va transcriure, 
aquell 12 d’octubre, tant els discursos 
com les reaccions del públic: Ignacio 
Serrano Serrano, catedràtic de dret 
civil. Els papers de Serrano els van lo-
calitzar Jean-Claude i Colette Raba-
té, els biògrafs d’Unamuno. Pocs di-
es després d’aquell enfrontament, 
l’escriptor i filòsof era destituït com 
a rector i el tancaven a casa seva. Vint 
dies abans de morir, Unamuno va co-

desconegudes, com la crema de lli-
bres en diferents ciutats, entre les 
quals Barcelona, les donacions de di-
ners a l’exèrcit rebel per part de la po-
blació de les zones ocupades o els pa-
pers dels nazis pressionant perquè 
no es donés el premi Nobel a Unamu-
no. La pel·lícula de Menchón va do-
nant pistes perquè l’espectador arri-
bi a les seves pròpies conclusions. 
¿Va ser assassinat, Unamuno? Qui 
era Bartolomé Aragón, l’únic testi-
moni de la seva mort? Què preocupa-
va a Unamuno aquelles últimes set-
manes? I, sobretot, què no sabem de 
la manipulació del bàndol revoltat i 

quines poden ser les conseqüències 
de no fer-nos prou preguntes? 

El duel Astray-Unamuno 
“Els catalanistes moriran”, va dir 
el fundador de la Legió 
“Los catalanistas morirán. Morirá la 
intelectualidad. Viva la muerte. Viva 
Franco”. Són les paraules que va pro-
nunciar Millán-Astray el 12 d’octubre 
del 1936, segons recull la pel·lícula de 
Menchón. Fins ara no s’havien sentit. 
Les ganes de matar del fundador de la 
Legión no acaben aquí: “Ciertos pro-
fesores, los que pretendan enseñar te-
orias averiadas, morirán”. Salaman-

Investigació  
Remenar 
els arxius 
ha sigut  
una feina 
“de pic i pala”, 
diu el cineasta
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01. Un fotograma 
de la pel·lícula 
Palabras para un 
fin del mundo, on 
es veu Unamuno.  
02. Una de les 
filmacions on 
apareix la crema 
de llibres. 
03. Imatges de 
Salamanca amb 
les tropes rebels. 
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mençar a escriure sobre la possibili-
tat que l’assassinessin, cosa que fins 
aleshores no havia fet: “Li escric 
aquesta carta des de casa meva, on 
estic des de fa dies empresonat dis-
fressadament. Em retenen com un 
ostatge, no sé de què ni per a què. Pe-
rò si m’han d’assassinar, com a d’al-
tres, serà aquí, a casa meva”. 

Qui és Bartolomé Aragón? 
“No l’he matat!”, cridava al sortir de 
l’habitació on va morir Unamuno  
Unamuno va morir el 31 de desem-
bre del 1936. Segons el relat oficial, 
un antic alumne, Bartolomé Ara-
gón, va visitar el seu professor i, 
quan va veure que li cremaven les 
sabatilles, va sortir cridant que s’ha-
via mort. És l’únic testimoni dels úl-
tims moments de l’autor de La tía 
Tula. Tanmateix, Aragón no era ni 
alumne ni conegut d’Unamuno. El 
filòsof i escriptor va escriure més de 
25.000 cartes i en cap es menciona 
el nom d’Aragón, segons Menchón. 
Se sap que Aragón va dirigir La Pro-
vincia de Huelva i que va participar 
en la brutal repressió de la conca 
minera de Río Tinto (Huelva), on es 
calcula que hi ha més de 1.400 per-
sones enterrades a les fosses. Ara-
gón no era alumne de la Universi-
tat de Salamanca sinó que va estudi-
ar a l’Escola de Ciències Corporati-
ves de la Universitat de Pisa (Itàlia), 
on va quedar meravellat per Musso-

lini. La pel·lícula de Menchón expli-
ca que va treballar en la depuració 
de professors i recull algunes de les 
seves paraules. Per exemple, des de 
Huelva, Aragón anima els infants a 
combinar llibres i fusells i a “servir 
al holocausto español”.  

Aquell 31 de desembre del 1936 se 
sap que Aragón era amb Unamuno i 
va sortir de l’habitació cridant que no 
l’havia matat. “Tot el que envolta les 
hores després d’aquella visita està 
ple d’irregularitats”, diu Menchón. 
Unamuno va ser enterrat ràpida-
ment amb honors falangistes, i el seu 
net, Miguel de Unamuno, explica que 
se’n van apoderar fins al final. “No 
només es van emportar el seu cos si-
nó que el van presentar com un fei-
xista”, explica davant la càmera. 

El boicot nazi del Nobel   
“Unamuno està en contra 
nostra”, diuen els alemanys 
Tots els testimonis que surten a la 
pel·lícula pertanyen a arxius histò-
rics. “Jo no volia manipular els es-
pectadors com ho van fer els feixis-
tes”, diu Menchón. José Sacristán 
posa la veu a Unamuno, Víctor Cla-
vijo és Millán-Astray i Antonio de 
la Torre el general Mola. Excavar 
als arxius ha sigut dur. “Ha sigut 
una feina de pic i pala. Va ser espe-
cialment complicat aconseguir els 
documents alemanys del que havia 
sigut el ministeri de Propaganda 

del Tercer Reich”, diu el cineasta. 
En aquests papers queda constàn-
cia de la intervenció d’Alemanya 
perquè no es concedís el premi No-
bel de literatura a Unamuno. El 
1935 el Nobel va quedar desert, co-
sa que no passava des de la Prime-
ra Guerra Mundial. 

“Després del canvi polític del 
1933, Unamuno ha tingut una acti-
tud tan clara contra nosaltres que 
se’l pot considerar el portaveu espi-
ritual de la lluita contra Alemanya 
en els cercles intel·lectuals d’Espa-
nya”, es pot llegir als documents ale-
manys. El filòsof i escriptor va aler-
tar des del primer moment sobre el 
perill dels feixismes. “És un dels pri-
mers que denuncien la manipulació 
que es fa sobretot de la gent jove”, 
diu Menchón, que lamenta que Es-
panya no ha mirat encara, amb ho-
nestedat, el seu passat. “No hi ha 
prou veus crítiques i bona part de la 
intel·lectualitat té una posició po-
lítica o una altra”, diu. 

Menchón espera que la seva 
pel·lícula es pugui veure als cinemes 
catalans ben aviat: “Som romàntics 
i de moment no la posarem a les pla-
taformes per tot el que es genera en 
un cinema: hi ha moments de catar-
si, la gent es commou... L’altre dia va 
venir una senyora plorant i em va 
dir que a la pel·lícula hi sortia l’ho-
me que havia matat els seus pares”. 
Es referia a Bartolomé Aragón.e
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#tuitsdecultura

@lalitx Lucia Lijtmaer Periodista i escriptora
Algún día revisarán esta época en la que el
acoso violento amujeres visibles en redes y
medios está totalmente normalizado y algunos
se estremecerán con vergüenza por ni siquiera
haber sido capaces de verlo (ya no actuar).

TotpassaaBarcelona

Del pistolerisme a Porcioles,
Barcelona va viure durant mig
segle gairebé tot el que li pot
passar a una gran ciutat. Par-
lem dels anys vint fins als sei-
xantadel segleXX, enquèBar-
celona era una festa, amb tro-
bades a l’altura d’Ascot, però
també amb les morts a tret de
pistolaalcarrerabansde ladic-
tadura de Primo de Rivera. Als
anys vint es va començar a
construir el metro, després va
arribar l’Exposició Internacio-
nal, l’esclat de la República, la
guerra, la postguerra, el barra-
quisme, però també la creació
de la Seat i el nomenament de
l’alcaldePorcioles. “Vacomen-
çarbé,cobrintelcarrerAragó”,
va referir Lluís Permanyer, au-
tord’El esplendorde laBarcelo-
naburgesa.
El periodista i cronista de la

ciutatvasituarelperíodehistò-
ric que, tot seguit, i moderats
per l’escriptora Emma Rivero-
la(Elamuletodepapel), trespe-
riodistes novel·listes, Sergio
Vila-Sanjuán (Estaba en el ai-
re), Sergi Doria (No digas que
meconoces) iAndreuClaret (El
cònsol de Barcelona), van ana-
litzar a partir de les seves no-
vel·les. Això passava ahir a la
tardaalBornCentredeCultura
i Memòria, en els últims actes
de la present edició del festival
BarcelonaNovel·laHistòrica.
Gràcies a l’assessorament de

Permanyer, una base de dades
de carn i ossos, els comentaris

dels escriptors es veien pos-
til·latsambdetallsprecisosisu-
cosos del cronista. Com quan
Doria va referir l’aparició del
barri xino als anys vint i el cro-
nista de La Vanguardia va afe-
gir: “Una ciutat de600.000ha-
bitants ambunsolurinari”.
Claret, fill de l’exili, va con-

fessar que s’havia obsessionat
molt amb la guerra, i li va pre-
guntar al seupare comera que,
sierentanbonsiFrancotando-
lent, havien perdut la guerra. I
el seu pare li va dir: “Franco no
ha guanyat la guerra, l’hem
perdudanosaltres”. IVila-San-
juán va referir la Barcelona so-
fisticada dels anys seixanta,
quevaesdevenir lamésmoder-

na, cosmopolita, la capital de la
publicitat, “un moment inten-
síssim, que és el que emvapor-
tar a fer la novel·la, i que es va
perdre i ja nohoha recuperat”.
Després d’aquesta sessió,

l’última taula rodona es va
acostar als escriptors hispano-
americans que han tingut Bar-
celona com a referent d’algu-
nes de les seves obres, com els
autors del boom, que tan bé ha
estudiat el periodista i com-
pany Xavi Ayén. En aquesta
ocasió,elsconvocatsvanserels
escriptors Juan Pablo Villalo-
bos, Pola Oloixarac, Santiago

Roncagliolo i Rodrigo Fresán,
moderatspel poeta i editorAu-
relioMajor.
Tot i que el festival s’havia

d’acabar avui, alguns actes
s’han hagut de suspendre a
causade lapandèmia,però tot i
així l’escriptor Martí Gironell
síquehaelaborat, comenante-
riorsedicions, lessevesrutesli-
teràries, disponibles en pods-
cast al web de Barcelona No-
vel·laHistòrica.
IMàrius Serra va oficiar l’úl-

timacte ambel concurs literari
Cronos, en què van participar
autors d’obres amb història,
antiga o actual, com Sebastià
Alzamora (Els reis del món),
Jordi Amat (El fill del xofer),
Enric Calpena (El primer capi-
tà),NúriaEsponellà (Ànimade
tramuntana), Martí Gironell
(Paraulade jueu),PabloMartín
Sánchez (Diario de un viejo ca-
bezota), Albert Pijuan (Tsuna-
mi),NúriaPradas (Totaunavi-
da per recordar), Pilar Rahola
(L’espia delRitz),MariaCarme
Roca (A Bàrcino), Toni Soler
(Unboncel) iAlbertVillaró (La
Companyia Nòrdica). Els con-
cursants havien d’encertar el
període històric en què se situ-
ava el fragment triat i llegit per
cadascundels autors.
Dilluns passat, el comissari

del festival, FèlixRiera, vacon-
vocar el centenar d’assistents
habituals de cada acte en les
edicions anteriors de Barcelo-
naNovel·laHistòricaaconnec-
tar-se telemàticament aquesta
setmana. Un cop tancades les
portesvirtualsd’aquestaedició
singular, lamitjana de visualit-
zacions s’ha duplicat. La no-
vel·la i lahistòria interessen.c

XAVIER CERVERA

Vila-Sanjuán, Doria, Riverola, Permanyer i Claret parlant de la Barcelona del segle XX

@jldevicente José LuisdeVicenteComissari d’art
BajandoRambladeCatalunya todo son colasde
genteesperando su turnoparaentrar en la franqui-
cia conaforo limitado. Es el racionamientodel
capitalismo.Ante laprohibiciónaestar juntos, a los
barceloneses les queda consumir en soledad.

@espinosa_albert Albert Espinosa
Escriptor Hoy es el día de las librerías.
Siempre he creído que uno lee cuan-
do necesita las palabras de otro para
sanarse (SI NOS ENSEÑARAN A PER-
DER GANARÍAMOS SIEMPRE).

@DanielaFeixasCoDaniela FeixasConteGuionista i
actriuNosé si els nostres polítics són conscients delmal
profund i irreparablequeestàpatint el teatre català.
Companyies quehandeplegarperquènopodenestre-
nar els espectacles, ni fer bolos... I els ajuts i les subvenci-
ons són tan ridículs queno serveixenper a res.

EL MIRADOOR

Magí Camps

Delpistolerismea
Porcioles, laciutat
viu totes lesvides
possiblesalBarcelona
Novel·laHistòrica

Per què a
Catalunya
no?

Com un ritual matinal, cada dia
d’aquest segon tancament pandè-
micsemblaqueelpersonal respon-
sabledelessalesd’espectaclesaCa-
talunya se situa en posició de sorti-
da. Recolza els peus als tacs, posa
les mans rere la línia –amb el dit
grosformantunaVambelsaltres–i
espera en aquesta postura de “pre-
parats, llestos...” per sentir aquest
“va!”quedemomentnoarriba.
La Conselleria de Cultura de la

Generalitat va aconseguir ahir una
cosa que no passava des del primer
confinament: que el Departament
de Salut participés en dues reuni-
onsambel sector cultural i escoltés
deprimeramàels seus arguments i
les raons per les quals creuen que
haurien d’estar oberts. Hi va haver
una trobada amb el sector privat i
una altra amb els grans equipa-
ments escènics i musicals (Liceu,
Palau de laMúsica, L’Auditori, Te-
atreNacional, Teatre Lliure iMer-
catdelesFlors),perbéquenovaser
amblaconsellerasinóambelsecre-
tari de Salut Pública, Josep Maria
Argimon, acabat de recuperar
d’unahospitalitzacióper coronavi-
rus. Iallàesvasentir l’argumentari:
laculturaésseguraperòcalteniren
compte lamobilitat que origina i la
socialització prèvia i posterior,
unesraonsqueperamoltsagents ja
nocolen.
D’aquesta reunió no se’n deriva

capnotícia.Haestatunaaltraposa-
daaldiacomlesquemantéperiòdi-
camentelDepartamentdeCultura,
ques’alineatotalmentambelsector
per reprendre l’activitat “commés
aviatmillor”.EnvistaqueelGovern
es decanta pel 30 de novembre, les
salesprivadeshanposatunadatalí-
mit: el 27. Per què cal esperar a di-
lluns podent treballar el capde set-
mana.Isí,elsectoragraeixquel’ad-
ministraciól’informidecomvanles
coses, però adverteix quenecessita
un temps per planificar. Si s’està
treballantenladesescaladanoseria
sobrer tenir-los al corrent i actuar
de manera conjunta, atès que no
serveixderesavisarde la reobertu-
raambdosdiesd’antelació:calveu-
re com es planifica la venda, els as-
sajos, les gires, la contractació... I
seria interessant que les autoritats
jaanessinenviantmissatgesdedes-
escalada per crear una certa espe-
rançaqueesreflecteixia la taquilla.
Peralsectorprivatlanecessitatja

és imperiosa: teatres, cinemes i es-
pecialmentlessalesdemúsica–que
no han arribat a obrir malgrat ga-
rantir seients numerats– són a
l’abisme. Tant, que no és descarta-
ble un cisma amb l’administració
catalana. Un “o avancem o tren-
quem”. Oésqueenaltresllocsd’Es-
panya la cultura continua oberta
per irresponsabilitat?c

ANÀLISI

Maricel
Chavarría

tor, cartes inèdites o trucant a tim-
bres perquè sortissin personatges
reals a explicar coses. Malgrat que
el Cafè Cèntric i l’antiga Bodega
Fortuny (actual Caravelle) eren
tancats, en compliment de la nor-
mativa,davantseuvamescoltarde-
talls de quan s’hi reunien Bolaño i
els seus amics, i “triaven l’establi-
mentmésbaratdel costatperpren-
dre cerveses o cafè”. A la façana de
lafacultatdeFilosofiaelsactorsvan
penjar amb cel·lo el poema visual
que li va dedicar Nicanor Parra
quan vamorir. A la plaça de les Ca-
ramelles es va cremar un llibre de
poesia,davant l’alarmad’unveíque
es va acostar al grup cridant “Això
què és, una rave?”, però que es va
calmar quan va sentir que els assis-
tents recitaven versos. Davant la
seu del desaparegut Cinema Cèn-
tric –l’actual Espai Memorial De-
mocràtic– van projectar amb una
tauletaunapel·lículadeTarkovskia
quèBolañoes refereixenunconte.
“Tot està bé. Lamevadoctora fa-

voritadiuqueencaranoemmoriré.
Puc escriure un parell de novel·les
més”, va dir el xilè al seu amicWal-

do Rojas, segons van llegir en un
textescritdeuanysabansde la seva
mort. Els dos mèdiums bolañescos
anaven recitant poemes a la gent
dels balcons, com si fossin tunos en
serenata,opicanta lesportesdeve-
ïns, entre els quals el periodista Pe-
reOrtín,queelsvaensenyarundels
dos exemplars que hi ha a Espanya
de l’Atlas de Sonora, elaborat per
JulioMontané, el pare d’en Bruno,
queera geògraf, i els errorsdel qual
ennomsd’animals i plantesBolaño
reprodueixa lesnovel·les.
Veient el grupde 14persones era

inevitable preguntar-se: això està
autoritzat? “No hem demanat per-
mís a ningú –admet Caellas–; en
quinpaísvivimsi janoespotpasse-
jara l’aire lliurementrees llegeixen
poemesenveualta?”. FeunedeCo-
lombivamésenllà: “Aixòésunaac-
cióguerrillera, conscientment”.No
temenproblemesper ferservir tex-
tosdel’escriptor?“Nomésenllegim
fragments, emparats en el dret de
cita; d’altres els recreem a la nostra
manera”, respon Caellas, que rei-
vindica continuar creant durant el
coronavirus: “Ésungest important,
continuarfentcoses.S’hauriad’aju-
dar més els artistes i menys a les
grans empreses culturals, algunes
també podrien fer sabates. Es parla
queel virushocanvia tot; jonoveig
que hagi afectat la manera com es
reparteixen els diners”. Feune de
Colombiopinaque“notésentitque
s’obrinelsgrans teatresamb lagent
asseguda a cinc metres l’un de l’al-
tre. El virus hauria de provocar un
canvi de paradigma en la manera
comcreem”.
Bolaño, vuelve a casa se celebra

sota els auspicis de la llibreria llati-
noamericana Lata Peinada, al car-
rer de la Verge, on es recullen les
inscripcions.c

“Notésentitobrirgrans
teatresamblagent
assegudaacincmetres;
elvirushadecanviar
lamaneracomcreem”
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Homenatge als brigadistes de Luxemburg 
que van lluitar a favor de la Segona 
República 
 
Redacció | 16 novembre 2020 | Exterior 
 
 
Luxemburg va celebrar, diumenge, l’acte anual d’homenatge als 102 voluntaris que van deixar 
Luxemburg a les Brigades Internacionals, que entre finals de 1936 i finals de 1938 van lluitar a 
Espanya per defensar el govern de la Segona República, atacat pels militars putxistes dirigits per 
Francisco Franco. 
 
L’acte va tenir lloc als peus del monument ‘No passaran!’ de l’escultor Lucien Wercollier (1908-
2002). Aquest record es manté des de 1997, quan es va celebrar per primer cop amb la presència 
de voluntaris luxemburguesos vius. Actualment, tots són morts. 
 
Des del final de la guerra civil espanyola i fins ben entrada la dictadura de Franco, Europa va 
rebre una munió d’exiliats. Des de professors, sindicalistes, agricultors, intel·lectuals, músics i 
metges. Més enllà de buscar una vida millor, un dels motius de l’exili van ser per raons polítiques. 
En l’acte de diumenge hi van participar una dotzena de catalans, dels quals, una representació 
del Centre Català de Luxemburg. També hi va assistir l’antic president del parlament 
luxemburguès (2013-2018) Mars di Bartolomeo, nascut a Dudelange, a més de descendents de 
brigadistes luxemburguesos. 
 
En el torn dels parlaments va intervenir la presidenta de l’ABI-L , Paca Rimbau -una catalana 
crida a Granada (Andalusia)-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://exterior.cat/noticies/homenatge-als-brigadistes-de-luxemburg-que-van-lluitar-a-favor-de-la-segona-
republica/ 
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Horrors mundials en

carbonet
El referencial llibre  de l’historiador Antony Beevor sobre la segona gran 
guerra del segle XX reneix com a assaig gràfic, amb més de 2.000 dibuixos

ANNA ABELLA 
BARCELONA

E
l rostre carbonitzat 
d’una dona després de 
la pluja de bombes in-
cendiàries aliades so-

bre la ciutat alemanya de Dres-
den, que va quedar sembrada de 
«cossos encongits atrapats en 
l’asfalt líquid com en un paper 
matamosques gegant». Les res-
tes de xineses violades pels japo-
nesos a Nanjing, els carrers del 
qual es van omplir de «cadàvers 
en descomposició, pastura dels 
gossos salvatges». Civils entre les 
ruïnes de Stalingrad, les fosses 
de Baby-Yar, on en tres dies van 
ser assassinats 30.000 jueus pels 
nazis o les cambres de gas... Són 
algunes de les visions colpidores 
reflectides en les més de 2.000 
il·lustracions, obra de la catala-
na Eugènia Anglès, que se succe-
eixen a les 540 pàgines de la mo-
numental versió en assaig gràfic 
del referencial La segunda guerra 
mundial, de l’historiador brità-
nic Antony Beevor.  
 «Hi ha imatges que ja no po-
dré esborrar. Mai m’hauria ima-
ginat que necessitaria mocadors 
a més del material de dibuix per 
treballar. Hi ha hagut moments 
molt durs», confessa la il·lustra-
dora, sobre un volum nascut de 
l’afany de Gonzalo Pontón, fun-
dador de Pasado & Presente i edi-
tor i amic de Beevor, qui encan-
tat amb el projecte va supervisar 
el procés. 

 
UNA COSA  DE  PELL / Un llibre, re-
sultat de dos anys de feina, que 
Anglès va concebre amb dibui-
xos en un «negre profund de car-
bonet sobre fons sípia» perquè, 
explica, és una combinació que 
«transmet una cosa de pell, una 
calidesa, que ajuda a parlar de 
l’humà del desastre, com expli-
ca l’assaig de Beevor».  

Del mateix Pontón és l’adap-
tació de les 1.200 pàgines de 
l’original a aquesta versió 
abreujada i els textos que obren 

Altres maneres d’explicar la història

HISTÒRIA AMB LLAPIS I TINTA

‘DEPORTADO 
4443’ 
J  També amb 
carbonet, el 
dibuixant 
Ioannes Ensis va 
mostrar l’horror 

dels republicans als camps 
nazis que el periodista Carlos 
Hernández va documentar a 
‘Los últimos españoles de 
Mauthausen’. Ho va fer a través 
dels tuits de @deportado4443, 
perfil que el reporter continua 
alimentant amb la veu del seu 
oncle, supervivent de 
l’Holocaust. A Ediciones B.

realitat en imatges

‘LA GUERRA 
CIVIL 
ESPAÑOLA’ 
J  L’assaig de 
l’hispanista Paul 
Preston va ser 
portat al còmic 

el 2016 pel dibuixant José Pablo 
García, que va utilitzar un bitò 
en marrons ataronjats. Un any 
després, el mateix artista va 
portar a la vinyeta un altre títol 
de l’historiador britànic, ‘La 
muerte de Guernica’, sobre el 
bombardeig feixista sobre la 
ciutat durant la guerra civil. Tots 
dos a Debate.

‘MANIFIESTO 
INCIERTO’ 
J  L’autor 
francès Frédérik 
Pajak també va 
utilitzar el 
carbonet en la 

seva tetralogia, sobre la qual 
plana contínuament la figura de 
l’intel·lectual jueu Walter 
Benjamin, que en la seva fugida 
d’Alemanya va preferir suïcidar-
se a Portbou, abans que caure en 
mans dels nazis i ser deportat.  
El mateix Pajak qualifica 
d’assaig gràfic les seves obres, 
publicades per Errata Naturae.

i tanquen cada capítol. «La histò-
ria l’expliquen els que la gua-
nyen i se solen preocupar poc de 
la gent. Aquí van morir tants mi-
lers i milers de persones que era 
important posar-los cara i reve-
lar que tots som éssers humans. 
Mostrar com les decisions d’ho-
mes poderosos van portar tants 
milions a la guerra», explica qui 
després de 40 anys editant lli-
bres buscava «una fórmula per-
què els joves, però també aquells 
adults als quals fa mandra aga-
far un assaig de moltes pàgines, 
s’acostessin a la lectura de la his-
tòria per un canal més còmode, 
com és el de la il·lustració». 

«Moltes històries reals són 
més atractives que la ficció. Per 
això és bo que la gent jove tingui 
accés a les obres més importants 
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del nostre temps i que poden en-
tendre el món en què vivim a 
través de la història que expli-
quen», valora Pontón.  

 
EL  MILLOR  I EL  PITJOR  /  L’editor ha 
sintetitzat les parts que millor 
expliquen el conjunt de la guer-
ra deixant de banda les detalla-
díssimes descripcions d’arma-
ment i tècniques militars que 
són la debilitat de l’historiador, 
antic oficial de cavalleria de 
l’11è regiment d’Hússars. 

«Hi ha les batalles, clar, però 
també les pors de les grans po-
tències, l’angoixa dels anglesos 
quan els alemanys van arribar a 
París i van pen-
sar que els se-
güents serien 
ells... M’ha inte-
ressat prioritzar 
les parts on la 
gent normal ho 
va passar pitjor. 
Encara avui és 
inimaginable el 
que es va viure a 
Stalingrad. Hi 
ha la guerra en 
si i també la ga-
na, les malalti-
es, els abusos se-
xuals dels sol-
dats... perquè, 
com diu Beevor, 
en la segona 
guerra mundial 
és on es va veure 
el pitjor però 
també el millor 
de l’espècie: des 
de la pitjor cru-
eltat fins a les millors qualitats 
humanes. És important que els 
joves no vegin només el desas-
tre», resumeix Pontón.  

Anglès va treballar en la ver-
sió resumida del llibre basant-se 
en ingent documentació gràfica 
contrastada, sobretot en foto-
grafies reals. I per assegurar tot 
el rigor va comptar amb la revi-
sió d’un minuciós Beevor, que 
va arribar a corregir detalls com 

l’excessiva rodonesa d’un casc 
alemany o les mesures d’un 
tanc. La il·lustradora esquitxa 
l’obra de retrats –de polítics o 
militars famosos a soldats i ci-
vils anònims–. «Retratar és un 
regal: aturar-se en les faccions 
que fan cada rostre un món... 
Tot i que si el tema és un general 
nazi, costa una mica més treba-
llar a gust», assumeix.  

Els tancs dels espanyols de la 
Nueve alliberant París dels na-
zis, el desembarcament de Nor-
mandia, el gueto de Varsòvia, 
l’alliberament de Treblinka i 
Auschwitz... tot és allà, però Pon-
tón recorda que la segona guer-

ra mundial no no-
més es va concen-
trar a Europa i re-
comana la menys 
estudiada guerra 
del Pacífic. «L’Ín-
dia, la Xina, Nova 
Zelanda, la bata-
lla d’Okinawa, 
l’atac a Pearl Har-
bour, les bombes 
atòmiques o les 
salvatjades dels 
japonesos a Nan-
jín». 

Si els llibres de 
Beevor, autor 
d’entre altres, Sta-
lingrad, Berlín: la ca-
ída, La batalla de 
Normandía o El Día 
D són traduïts a 
més de 30 llen-
gües, compta ja 
Pontón amb el 
més que segur in-

terès d’editorials estrangeres en 
la compra d’aquesta història 
gràfica, potent aposta de cara a 
la campanya de Nadal, i més en-
cara en dies de semiconfina-
ment, que tindrà continuïtat: 
l’editor de Pasado & Presente no 
té cap dubte, admet, sobre qui-
na serà la pròxima obra del bri-
tànic a ser explicada en aquest 
format: la no menys monumen-
tal La guerra civil espanyola. H

L’autor britànic  
ha supervisat 
 l’adaptació de 
Gonzalo Pontón 
 il·lustrada per 
Eugènia Anglès

EL PANGOLÍ I EL CANVI CLIMÀTIC, ENTRE LES FOTOS DEL 2019

La bola de vidre 
del fotoperiodisme
3 La mostra del World Press Photo, al CCCB

A. A. 
BARCELONA

É
s el 2019: Un home sa-
crifica un pangolí en un 
restaurant xinès on la 
seva carn es ven a 376 

dòlars el quilo. L’australià Brent 
Stirton va fer un reportatge fo-
togràfic d’aquest mamífer 
abans que fos assenyalat com a 
possible origen del coronavirus. 
2019: l’objectiu del barceloní 
Ramon Espinosa certifica els 
desastres de l’huracà Dorian a 
Gran Bahama, fenòmens cada 
vegada més devastadors a causa 
del canvi climàtic. 2019: el seu 
col·lega Ricard García Vilanova 
immortalitza un manifestant 
inconscient a l’Iraq, després de 
la brutal repressió que va aca-
bar amb almenys 400 morts en 
una de les protestes pacífiques 
de joves, farts d’atur i corrupció 
i de no tenir futur. 2019: darrere 
de la càmera del nord-americà 
Mark Peterson, cinc suprema-
cistes blancs celebren l’aniver-
sari de Hitler a Arkansas, enva-
lentits pel discurs de Trump.  
 Són algunes de les fotos gua-
nyadores del World Press Pho-
to, que ha resultat gairebé una 
bola de vidre del que ens porta-
ria el 2020, i que fins al 20 de 
desembre s’exposen al CCCB en 
una mostra que torna a Barce-
lona, però que en aquesta edi-
ció pandèmica també podrà vi-
sitar-se online.  
 

ODI I GÈNERE / Les imatges del 
2019 reconegudes pel prestigiós 
certamen de fotoperiodisme «ja 
ens van avançar els grans temes 
que ens han portat a la situació 
actual i van diagnosticar els rep-
tes del món abans de la pandè-
mia», constata Sílvia Omedes, 
directora de la la fundació Pho-
tographic Social Vision, que or-
ganitza el concurs.  
 Temes que documenten la 
crisi climàtica i mediambiental, 
les manifestacions globals 
d’odi, la desigualtat de gènere, 
l’«estranya relació amb la fauna 
salvatge» i, en especial, les pro-
testes ciutadanes, de Hong Kong 
al Perú passant pel Sudan. És 
aquí, a Khartum, on Yasuyoshi 
Chiba va fer la imatge premiada 
com a foto de l’any. En aquesta 

un jove, il·luminat per mòbils, 
recita poemes mentre la resta 
clama contra la dictadura.  

El sevillà Antonio Pizarro, 
amb la foto de dos linxs, espècie 
en perill d’extinció, que s’es-
panten pel tret d’un caçador a 
Aznalcázar, és el tercer espa-
nyol premiat, juntament amb 
Espinosa i García Vilanova. És la 
foto d’aquest últim, curiosa-
ment, l’única de l’exposició en 
què es veu una mascareta: la 

porta el sanitari que atén el jove 
desmaiat. Però seran moltes 
més les que es veuran a l’edició 
de l’any que ve, augura el barce-
loní, que, present en la inaugu-
ració, va voler visibilitzar els 
freelance i «els nombrosos foto-
periodistes que, sobretot en paï-
sos llatinoamericans, han mort 
de Covid cobrint la pandèmia». 
Per això participa en el llibre 
Pandemia (Blume), un projecte 
solidari de 26 fotògrafs els bene-
ficis del qual seran per a les fa-
mílies dels morts.  

No és l’únic treball solidari 
de García Vilanova, que ara 
també publica un llibre sobre 
els refugiats al Mediterrani, un 
tema també present en l’exposi-
ció i que seguirà allà, per des-
gràcia, l’any que ve. H

33 Un visitant davant la foto de l’any, firmada per Yasuyoshi Chiba.

PAU CORTINA / ACN

33 Un manifestant inconscient a l’Iraq.

RICARD GARCIA VILANOVA

Entre els guanyadors 
hi ha  treballs dels 
barcelonins Ricard 
Garcia Vilanova  
i Ramon Espinosa
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Maria Salvo: lluita i memòria per la comunitat 
 
L'activista, que va morir dilluns, va explicar que la comunitat custodia i 
cuida, no guareix, però salva. L’experiència carcerària era una experiència 
de comunitat 
 
RICARD VINYES · 18 NOV 2020 - 11:33 CET 
 
 
A mitjan 1999 vaig assistir a una filmació en què Maria Salvo explicava davant la càmera 
aspectes de les presons que havia habitat durant 16 anys de captiveri polític de la dictadura: 
Barcelona, Saragossa, Madrid, Segòvia... Es tractava d’un reportatge que havia de servir de 
suport documental a una exposició sobre la repressió que va seguir l’ocupació militar de 
Barcelona el 1939. A la pregunta de què era la presó, va respondre en fred: "La presó érem 
nosaltres". El seu rostre apareixia enquadrat en un primer pla i l’afirmació posseïa una força 
serena i seca. La comunicació era el seu do, com havia demostrat ja des del 1938 com a 
responsable del Comitè de Propaganda de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, on 
havia ingressat el 1935. 
 
La resposta d’aquesta dona forta, nascuda a Sabadell el 1920, filla d’un fuster ebenista i d’una 
minyona, era arrogant i també parcial, com potser només ho pot ser la d'algú que als 13 anys ha 
de deixar l’escola per fer de portera de la casa on viu i després de cosidora i planxadora; però 
revelava el nucli d’un discurs testimonial singular en un paisatge memorialista i periodístic 
estabulat en el dolor quan es parla de la resistència al feixisme. 
 
"Nosaltres". La comunitat. Salvo, que va morir dilluns, va explicar que la comunitat custodia i 
cuida, no guareix, però salva. L’experiència carcerària, tastada ja durant 10 mesos als camps de 
concentració francesos quan deixà Catalunya el 1939 i allargassada a Espanya quan va ser treta 
d’allà, justament també un novembre, per ser entregada a la Guàrdia Civil, era una experiència 
de comunitat i és el que ella es va dedicar a explicar. En el seu relat la repressió no és central, 
ni tampoc el dolor ni la víctima, el centre són els projectes de vida personals i polítics; el dolor és 
conseqüència d’aquests projectes que expressen una moralitat i un sistema de vida contraris als 
del feixisme. La comunitat de preses polítiques va actuar establint una economia identitària, és a 
dir, un sistema d’administració de béns i recursos morals que les feia sentir vives i portadores de 
valors contraris als del franquisme, representat a la presó per funcionàries, religioses catòliques, 
frares o directors. Salvo ho va explicar bé. "A la presó no parlàvem exactament de la guerra. La 
nostra guerra eren els enfrontaments per les situacions que vivíem a la presó, per la manca de 
tot. Aquesta era la nostra lluita constant per la manca de tot (...) aquesta era l'única manera de 
conservar la nostra condició de preses polítiques; ens sentíem satisfetes i orgulloses de ser-ho, 
i la confrontació era contínua amb la direcció de la presó, amb les monges, amb les funcionàries, 
per totes aquelles injustícies que estàvem sofrint, perquè no ens podíem dutxar ni escriure a 
casa... Per tot això estàvem en guerra cada dia, perquè volíem contestar tot el seu sistema 
opressiu no acceptant-les com a vencedores, sinó tan sols com a dominadores". 
 
Quan el 1997 va organitzar amb altres dones l’associació Les Dones del 36 a l’empara d’una 
minsa subvenció municipal, l’objectiu declarat va ser organitzar-se per explicar la seva vivència 
femenina dels anys republicans i de revolució. Van organitzar la seva petita comunitat i es van 
escampar per escoles, instituts, ateneus, universitats i col·lectius molt variats. Salvo hi deixava 
les seves experiències polítiques, comunitàries, solidàries… Explicant la vivència, exposava la 
seva visió del món. Quan va accedir a la presidència de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics 
del Franquisme (ACEPF) va organitzar un dels actes memorials més rellevants que hi ha hagut 
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a Catalunya, l’Acte del Liceu, on va llegir una declaració; el text acabava amb aquestes paraules: 
"Conèixer i difondre la història no és garantia que els desastres no es repeteixin, però contribueix 
a consolidar i aprofundir la cultura democràtica, una ètica de l’esforç col·lectiu, de la llibertat i de 
la pau. Volem que aquest sigui el nostre llegat i per aquesta raó proposem a l’administració 
catalana la creació del Memorial Democràtic. Un llegat del coneixement que faci els ciutadans 
civilment més savis i per tant més lliures". El Govern tripartit que encapçalà Pasqual Maragall el 
va crear, i els governs posteriors el van enfonsar en la desídia i en la secta. 
 
Salvo, incansable, detinguda a Madrid el 1941 per activitats clandestines i condemnada per un 
tribunal militar a 30 anys de presó fins que va ser desterrada a Santander, va començar a "fer 
memòria" en el tombant de segle, en activitats compartides a Les Dones del 36, a l’ACEPF i a 
l’associació que ha vindicat un memorial en evocació a les dones de la presó de les Corts, que 
tristament coneixia molt bé: va ser la primera on va anar a parar i on va patir les tortures que 
l’impedirien de ser mai mare. Un memorial que el govern municipal d’Ada Colau (va anar a les 
seves llistes per les municipals del 2019) ha erigit amb aprovació de les entitats que el 
reclamaven, la comunitat. Quan va començar a fer memòria i a recomposar i explicar les seves 
experiències de presó, sempre iniciava la narració penitenciària lluny del presidi, amb referències 
a la infantesa o adolescència (he comprovat que tots els presos i preses fan el mateix, com si hi 
hagués un patró vital automàtic), o si més no en aquell lloc que consideraven que havia començat 
la seva biografia civil, aquesta construcció cultural del passat propi que usa la memòria com a 
gramàtica del record, trenant imatges, frases, fets, situacions... o ofegant-los. Era la totalitat de 
la seva vida la que sentia afectada per la presó, l’abans i el després de la presó. L’"abans" és 
distint en totes les preses i presos. El "després" perdura mentre viuen. 
 
Recordo aquella sessió en què posava el "nosaltres" la comunitat al centre del discurs sobre el 
seu passat, que mai va deixar, com demostrà amb la seva lluita clandestina des de les files del 
PSUC. Anys després vaig sentir-li una entrevista radiofònica; el periodista li va preguntar què 
creia que hauria de dir avui la societat a les seves ancianes companyes escampades pel país i 
per l’exili. "No hauria de dir-los res –va respondre Salvo–, hauria de limitar-se a escoltar-les". La 
Maria va parlar, va fer parlar, ha deixat un llegat i la seva vida mereix el reconeixement. El seu 
decés ens fa més pobres que ahir. 
 
Ricard Vinyes és catedràtic d’Història de la UB i autor d’El daño y la memoria, on es recull la 
biografia de Maria Salvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://cat.elpais.com/cat/2020/11/18/cultura/1605693240_213093.html 
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L’últimadonadel 36
MARIA SALVO IBORRA (1920-2020)

Històrica lluitadora antifranquista

Ensdeixa una de les vícti-
mes històriques de la re-
pressió franquista, l’últi-
ma amb vida de Les Do-

nes del 36, associació creada per
preservar lamemòria de les lluita-
dores de la Guerra Civil i recordar
la repressió que van patir per de-
fensarelsvalorsde laRepública.
María Salvo Iborra, valenta, ge-

nerosa, sempre reivindicativa, al
maig va fer els 100 anysmantenint
intactes els seus ideals de vida i de
lluita, els mateixos que ni la dicta-
durani els 16anysenpresons fran-
quistesvanpodersilenciar.“Elsdi-
es se’m fan curts”, em deia amb
il·lusió fa pocs anys, sempre àvida
de lectura, d’informació, d’inquie-
tuds, i amb la impressió de tenir
poc tempsperdur-lesa terme.
Novatenirmairesfàcil, jadesde

la seva infantesa, en una humil pe-
rò càlida llar. “Pobres, però lliu-
res”, deia. Quan la sevamare es va
posarmalalta, laMaria, ambcator-
zeanys, va començar a treballarde
planxadoraalaBarcelonadel1934.
Vaser lasevaprimera feina,enquè
va aconseguir estudiar de nit en
una de les acadèmies gratuïtes de
culturageneralde laSegonaRepú-
blica.
El 1936, quanvaesclatar la guer-

ra, va començar a treballar en un
dels tallers col·lectivitzats on es
confeccionaven uniformes per a

l’Exèrcit Popular. Es va afiliar a les
Joventuts Socialistes Unificades
de Catalunya i va participar en la
rereguardaambtasquesde suport.
El1939vatravessarlafronteraamb
França, on acabaria reclosa nou
mesos als camps del nord-oest
francès:elcentrederefugiatsdeLe
Pouligen, l’illa de Saint-Brévin i el
camp de concentració de Mois-
don-la-Rivière, sempre fent tas-
ques d’ajuda a les recluses i reivin-
dicant una millora del lloc i de les
condicions de vida de les seves
companyes. Mentre a Le Pouli-

guen rebia l’arriscada i impagable
ajuda de les dones antifeixistes de
Saint-Nazaire, al terrible camp de
Moisdon,ubicatdaltd’unturóien-
voltat de filferro espinós, cente-
narsdedones inensesveienconfi-
nats a les seves enderrocades de-
pendències.AllàlaMariailesseves
companyes de la JSUC van dur a
terme intenses tasquesd’ajudaper
a lacomunitat reclosa.

Afinalsdel1939vaserobligadaa
tornar a Espanya. Va aconseguir
escapolir-sedelscontrolsdeduana
iesvasubmergirenunaetapaclan-
destina.Llavorsvaparticiparenles
activitatsdel’Oasi,unpisdeBarce-
lona des d’on es gestaven reunions
clandestines per reorganitzar les
Joventuts Socialistes Unificades.
Va serdetingudael setembre
del 1941 i transportadaals so-
terranis de la direcció gene-
ral de Seguretat, a Madrid.
Allàesvaestar27dies,enquè
va rebregreuspallissesque li
van deixar seqüeles al cos.
Aviat començaria la peregri-
nació per les presons fran-
quistes fins a l’alliberament
el 1957: lesCorts, LasVentas,
Zaragoza-Predicadores, Se-
gòviaiAlcaládeHenares.Per
això sempredeiaqueerauna
veterana de la psicologia de
supervivència dins de la pre-
só: hi va entrar amb 21 anys i
en va sortir amb 37. En total,
setzeanys.
Parlar de presó de dones

implica parlar d’un esperit de su-
peració descomunal, d’una orga-
nització que, de vegades, va estar
fora de les possibilitats de control
de les carcelleres. Les presons van
acabarsent lasevapròpiaessència,
lessevescases, lasevaescola,ellloc
on treballaven, on aprenien i, per

descomptat, on reivindicaven. Era
el seupetitmónaïllat de l’exterior.
ComdeialaMariaunavegadaiuna
altra, allà dins veien l’adversari; la
gentde fora,no.
La inicial precarietat de vida,

l’amuntegament de recluses i les
insalubritatsvananardonantpasa
laresistènciailasolidaritat.Laxar-

xade famílies internes va ser el su-
portaquèesvanagafarmoltespre-
soneres. L’ajuda familiar externa,
compartida internament, va ser el
queelsvapermetre resistir.
A la presó sempre va treballar,

fent activitats, procurant millores,
alfabetitzant les companyes, fins i

tot organitzant a Las Ventas una
petita biblioteca clandestina. Pot-
sernohivanteniraquellPatufetde
JosepMariaFolchiTorresqueella
devorava de petita, però sí que lle-
gien obres com Cleòpatra i altres
novel·les intel·ligentment oculta-
desaullsde lescarcelleres.
Quan va ser alliberada el 1957,

estava greument malalta per les
males condicions a la presó i va ser
alliberada amb la condició de des-
terramentdelasevaciutat.Gràcies
a l’acció del seu germà, en Ferran,
també pres a les presons franquis-
tes, i a un exercici de solidaritat, al
final aconseguiria un contracte la-
boral aBarcelona.

Es va casar amb el guerri-
ller Domènec Serra Estruch,
antic combatent de la Resis-
tència francesa, pres a Bur-
gos durant catorze anys. Als
anys vuitanta Domènec va
serundels fundadors i presi-
dent de l’Amical de Catalu-
nya d’Antics Guerrillers Es-
panyols a França i cofunda-
dor de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics. La Ma-
ria vaparticipar en l’Associa-
ció d’Expresos Polítics, que
tambévapresidir. Iel 1997va
cofundar Les Dones del 36.
Va ser investida doctora
honoris causa per la Univer-
sitat Politècnica de Barcelo-
na i va rebre la Creu de

SantJordi.
Era contundent en les sevesopi-

nions, crítica amb la societat actu-
al.Emquedoambundelsseuspen-
saments: “Lavidaésplenade fron-
teres; avui vivim en una època
d’esclavitudeconòmica”.

MONTSERRAT LLOR

OBITUARIS

*Les persones que no siguin membres de la VINOTECA A CASA també poden comprar els packs de vi abonant les despeses de manipulació i enviament de 5,9€ (per a tota la Península). Els descomptes no són acumulables.
** Cada 6 seleccions, comprades en 1 any, rep 25€ per comprar a Gourmet La Vanguardia (compra mínima 40€). By Mondofino.
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LA CRISI DE LA COVID-19  

Paguem els de sempre 

Miquel Fulquet 
Gavà 

Pescar en aigua tèrbola a molts 
agrada. Aquesta és la realitat 
que estem vivint. És trist que 
necessitem una pandèmia per 
demostrar que l’Estat del ben-
estar és una fal·làcia. Continu-
en traient-ne rèdit els de sem-
pre: multinacionals, grans for-
tunes... sense cap escrúpol. Pa-
guem (i mai millor dit) els de 
sempre. Al 99% de la població, 
amb la nostra salut i les nos-
tres il·lusions, ens roben la vi-
da. Això sí, democràticament. 
Difícil arreglar-ho si ens con -
tinuem aplicant aquell altre 
refrany: «Vagi jo calent, i que 
rigui la gent». Vivim enganyats 
i ens acontentem amb engru-
nes perquè el sistema pugui se-
guir tal com està. 

Una gota de consciència 

Lucía Arias 
Sigüenza (Guadalajara) 

Tantes persones jugant-se la vi-
da per nosaltres i nosaltres ju-
gant amb les seves vides. Sem-
bla que estiguem en un video-
joc on morir implica ressusci-
tar fins que passem de nivell. 
Per desgràcia, no és així. Que 
no val saltar-se les normes, ser 
jutjat i penedir-se’n. Que en 
aquests temps fa falta presu-
mir més d’humilitat i humani-
tat i no de quantes nits sortim 
de festa podent explicar-ho. 
Perquè la teva diversió no és la 
meva, ni la seva. No es tracta de 
dir, sinó de fer. I si no ho fem en 
conjunt, no sortirem d’aquesta 
pandèmia, que ens porta pels 
camins més foscos del túnel, 
on la sortida d’emergència és 
difícil de percebre sense una 
goteta de consciència. 

Joves en crisi 

Paula Ruiz 
Barcelona 

Des que va començar la pandè-
mia, la visió que hem tingut 
dels joves ha sigut majoritària-
ment dolenta. Els critiquem per 
no respectar les restriccions i 
els titllem d’egoistes. Sí, alguns 
no han tingut comportaments 
exemplars, però ¿ens hem parat 
a pensar i empatitzar-hi en 
comptes de només jutjar-los? 
Tenim davant una generació 
que ha crescut amb la crisi del 

2008 i que quan la societat es re-
cuperava s’han trobat una pan-
dèmia. Molts han perdut la fei-
na i malgrat la seva bona forma-
ció acadèmica no se’ls presenta 
cap oportunitat. ¿Hem pensat 
en la repercussió psicològica 
que està tenint en els joves? Al 
cap i a la fi, són el nostre futur. 
Hem de cuidar-nos a nosaltres i 
també cuidar-los a ells. 

Siguem humans  

Elsa Vidal 
Tarragona 

«En sortirem sent millors». Però 
¿com, si ens estem deixant por-
tar per la por? La situació és 
greu i s’ha d’anar amb la màxi-
ma precaució. Però mai a costa 
de la nostra humanitat, deixant 
que mani la por. Cada dia hi ha 
persones hospitalitzades que 
no poden veure els seus éssers 
estimats en el seu moment més 
vulnerable. Persones sumides 
en la tristesa, que no poden re-
bre una abraçada, un somriure. 
¿Sona a clixé? Potser vostè no ha 
experimentat el rebuig de veu-
re que els altres no se’t volen 
acostar perquè estàs pendent 
dels resultats d’una PCR. No 
perdem la compassió. La huma-
nitat. Perquè darrere de cada 
positiu hi ha una persona priva-
da del que més necessita: ser 
part d’una comunitat.

quan, com ella deia, va voler de-
mostrar que les dones de la seva 
generació van ser «vençudes, pe-
rò no derrotades». Després d’ha-
ver sigut internada a França va 
ser entregada el novembre del 
1939 a la Guàrdia Civil. Després 
de reprendre la seva activitat 
clandestina, va ser detinguda  
el 1941 a Madrid. Va patir tortu-
res –recordava que els seus efec-
tes li van impedir ser mare– i va 

ser condemnada a 30 anys de 
presó. Després de 16 anys tanca-
da a Barcelona, Saragossa, Ma-
drid i Segòvia, va ser posada en 
llibertat però sota pena de des-
terrament a Santander. Al tornar 
a Barcelona, va continuar mi -
litant en la clandestinitat. La se-
va participació en la lluita con-
tra el franquisme es va centrar 
més en les xarxes de suport als 
presos –els «expresos com ella es-
taven marcats», recorda el seu bi-
ògraf, l’historiador Ricard Vi-
nyes– que en l’activitat de partit. 

El 1997, juntament amb set 
 dones més de diversos orígens 
 ideològics (PSUC, CNT, ERC i 
POUM) –les històries orals dels 
quals van ser recollides per Mer-

T
res militants de les 
 Joventuts Socialistes 
Unificades (JSU) van 
purgar la seva voluntat 

de no donar-se per vençuts el 
1939 amb llargues penes de pre-
só en els anys més durs del fran-
quisme. I en la seva vellesa van 
decidir que la memòria de la re-
pressió carcerària no es perdés: 
Enric Pubill, Joan Garcia Tris-
tany i Maria Salvo van fer torns 
en la presidència de l’Associació 
Catalana d’Expresos Polítics del 
Franquisme (ACEPF), des d’on 
van impulsar el Memorial De-
mocràtic (va ser Salvo qui va lle-
gir el manifest que reclamava la 
seva creació en un acte multitu-
dinari al Liceu) i van estar sem-
pre disposats a explicar la seva 
experiència a les següents ge -
neracions. Maria Salvo, l’últma 
supervivent, va morir aquest 
 dilluns, sis mesos després d’ha-
ver fet els 100 anys. 

Nascuda a Sabadell, als 13 
anys ja treballava de portera al 
barri de Les Corts i va ser una de 
les primeres militants de les jo-
ventuts del PSUC. Formada en 
el món dels ateneus populars, 
va treballar en el secretariat de 
propaganda de les JSU iniciada 
la guerra; la seva participació 
en el conflicte va ser la que es 
corresponia a una jove amb 16 
anys quan va esclatar i només 
19 quan va partir a l’exili. La se-
va veritable odissea va arribar 

cedes Vilanova i Mercedes 
Fernández–, va crear el col·lec-
tiu Dones del 36 amb l’objectiu 
de difondre en escoles i insti-
tuts la seva experiència. La de 
les dones durant la república i 
la repressió posterior. «Però no 
parlaven tant del dolor com 
del projecte d’aconseguir una 
societat amb més cotes d’igual-
tat –recorda Vinyes. I eren l’as-
sociació més singular que he 
conegut mai en el món de la 
memòria històrica:  tenien sen-
tit col·lectiu però cada una era 
ella mateixa i eren conscients 
que eren efímeres». El 2006 , el 
col·lectiu es va dissoldre. 

Però Salvo també tenia 
molt dolor per explicar. Una 
de les seves últimes batalles va 
ser aconseguir un memorial 
que recordés l’existència (i el 
succeït) a la presó de dones si-
tuada a la Diagonal, on es van 
arribar a concentrar gairebé 
2.000 recluses, moltes amb els 
seus fills, en un espai pensat 
per a 150, en condicions d’ex-
trema crueltat. «Era el més de-
priment que es pugui imagi-
nar. La Model era glòria com-
parada amb Les Corts», va ex-
plicar en una entrevista per a 
EL PERIÓDICO a Núria Marrón. 
El seu últim acte de militància 
va ser ocupar el penúltim lloc 
a les llistes de Barcelona en Co-
mú en les municipals del 
2019, amb 99 anys. H

L’última ‘dona del 36’

Maria Salvo, fundadora 
de l’associació de 
presos del franquisme, 
mor als 100 anys

Obituari

Ernest  Alós
PERIODISTA

33 Maria Salvo, l’any 2010.

JOAN PUIG

AQUÍ, AMB JOSEP CUNÍ

¿Seria dels 
primers a posar-
se la vacuna del 
coronavirus?

Sí, 46,6% 
No, 53,4%

LA PREGUNTA DE 
SER CATALUNYA  
A EL PERIÓDICO

Pot participar en l’enquesta cada 

dia a través del WhatsApp d’Aquí, 

amb Josep Cuní, al 626.574.036  

o a la web d’EL PERIÓDICO

t
@VaronaPatricia: Jo 

assumeixo els eventuals  

riscos que pugui tenir, confio  

en la ciència i crec que en la vida 

segurament s’assumeixen altres 

riscos més perillosos: agafar el 

mòbil conduint, creuar en vermell,  

la contaminació... Però dir «la 

vacuna no me la posaré» no  

té sentit i és decebedor.  

 

w
Emma Bayona: Jo  

no soc grup de risc,  

però em vacunaré quan  

em diguin, pels altres.
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Coses de la vida GRAN BARCELONA

Un palau gòtic, els plànols d’un 
túnel secret, la gran sorpresa 
que aquest passadís realment 
existeix i, tot això, a més, en un 
país políticament més convuls i 
impredictible que la Freedonia 
de Sopa de ganso, on l’anomenat 
palau és la seu del Govern i el 
president al capdavant tem que 
les forces policials dels seus  
adversaris envoltin l’edifici per 
detenir-lo. Amb elements com 
aquests és impossible no trenar 
una bona crònica periodística, 
tret que, renoi, ja la va publicar 
el 26 d’octubre elDiario.es. La notí-
cia, per dir-ho culinàriament, la 
van cuinar allà a la planxa i en el 

seu punt perfecte de cocció. El 
búnquer secret que Companys va ma-
nar construir al costat del Palau de la 
Generalitat. Així la van titular. Po-
den buscar-la, però aquí els servi-
rem el plat, si prefereixen, amb 
acompanyament. Amb una ama-
nida de detalls inèdits. 

Exactament. Durant 80 anys 
hi ha hagut en un carrer adja-
cent al Palau de la Generalitat 
(per seguretat, el lloc exacte no 
se’ns permet publicar-lo) un sò-
lid refugi de guerra que havia cai-
gut en l’oblit. Una cosa és perdre 
les claus. Una altra, molt dife-
rent, la memòria d’una porta 
posterior a la seu del Govern. S’hi 
accedia des del carrer, però tam-
bé a través d’un altre túnel de 
l’època de la Guerra dels Sega-
dors (1640-1652) que va ser desco-
bert el 1937 durant les obres del 
refugi i que, ja ho deuen haver 
deduït, també va caure en l’oblit. 

retat presidencial el dia que algú 
amb aspecte de savi despistat els 
va revelar l’existència d’una por-
ta subterrània que donava accés 
al palau presidencial. 

 
MOSSO I CHAMPOLLION / En aquesta 
història hi ha tres personatges 
principals: un encomiable funci-
onari municipal que va evitar 
que els plànols del refugi acabes-
sin perduts (no se’n sap el nom, 
l’anomerarem X); un historiador 
local amb passió especial per do-
cumentar els refugis de Barcelo-
na, Josep Maria Contel, i Lluís 
Vivancos, responsable de la uni-
tat del subsòl dels Mossos d’Es-
quadra i, d’alguna manera, el 
nostre Jean François Champolli-
on particular, perquè va ser fins i 
tot capaç de desxifrar uns enig-
màtics jeroglífics que, potser du-
rant els bombardejos, algú va es-
criure a les parets del refugi. Els 

poden veure en la versió web 
d’aquesta notícia, amb la seva so-
lució inclosa. 

La qüestió és que l’any 2009, 
el senyor X es va acostar a Contel 
en el context d’unes jornades so-
bre els refugis. Li va explicar que 
li restaven dos dies per a la jubi-
lació i que, vista la passió amb 
què l’historiador vivia aquella 
matèria, li volia entregar una 
carpeta dels arxius de Clabsa, el 
nom de pila llavors de l’empresa 
municipal encarregada del cla-
vegueram i altres entranyes de 
Barcelona. Li va explicar que 
aquella carpeta havia acabat als 
arxius de Clabsa procedent dels 
fons documentals de la Junta de 
Defensa Passiva que durant la 
guerra civil va pilotar la cons-
trucció de més de 1.300 refugis a 
Barcelona. Temia que aquell tre-
sor documental acabaria oblidat 
a qualsevol prestatgeria. 

LAURA GUERRERO

Josep Maria Contel abraça la carpeta que el 2009 li va entregar un funcionari a dos dies de jubilar-se.

Missió arqueològica-policial al subsòl de la Generalitat

El refugi de Freedonia
Sobre com Josep Maria Contel  va aconseguir reobrir el búnquer secret de Lluís Companys

BARCELONEJANT

CARLES 

Cols

El subsòl del Gòtic, i això no 
és cap gran revelació, és un co-
lossal formatge gruyère. 

Només puntualitzar una cosa 
més abans d’anar a la guarnició. 
Aquell refugi i aquell passadís 
del segle XVII havien de portar a 
un segon refugi situat als soterra-
nis de la Generalitat, aquest sí 
perfectament conegut, que quan 
Juan Antonio Samaranch era 
l’inquilí de l’edifici durant el 
franquisme el va reciclar en un 
anodí arxiu. Diuen que a altres 
sales de la Generalitat se’ls va 
donar usos més emocionants, 
amb miralls al sostre, però això 
és un capítol pendent per a una 
altra ocasió. 

L’apassionant ara és com 
aquest refugi oblidat va ser re-
descobert, una mena de joint ven-
ture entre arqueològica i policial, 
perquè cal imaginar la cara d’en-
surt dels responsables de la segu-
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LLL

a la Guàrdia Civil, ja que donava 
per fet, innocent ell, que seria el 
cos policial que voldria detenir-
lo. Va sospesar fins i tot tenir a 
mà un telèfon via satèl·lit per si el 
tallaven les comunicacions des 
de l’exterior i, per descomptat, 
provisions. No sabia que, arribat 
el cas, qui tenia un pla per em-
manillar-lo era Josep Lluís Tra-
pero, però sí que sabia en aquell 
moment (cosa que enllaça amb 
el nostre túnel) que la fugida per 
sota terra era inviable. Se l’infor-
mava puntualment dels avenços 
d’aquesta missió arqueològica 
secreta. El túnel estava senzilla-
ment col·lapsat amb runa. 

A l’anomenat refugi de Com-
panys no s’hi va arribar fins a fi-
nals del 2018, ja amb Quim Torra 
com a president i també periòdi-
cament informat sobre la qües-
tió. Un dia, de broma, un veterà 
periodista de Barcelona el va en-
trevistar i, a la sessió de fotos, a 
dalt de tot del Palau de la Gene-
ralitat, li va preguntar si es veia 
fugint per les teulades del Gòtic. 
Sense revelar res, només va dir 
que sens dubte seria impossible 
fer-ho pels túnels. 

Vivancos i un reduït grup 
d’agents van ser els primers a en-
trar-hi. Ho van fer a través d’un 

antic pou de ventilació que va ser 
prèviament necessari excavar. Va 
succeir llavors allò màgic que 
passa de vegades quan entra aire 
fresc en un recinte segellat du-
rant dècades, segles o mil·lennis: 
una camisa que algú va deixar 
allà dins es va desintegrar fantas-
magóricamente a ulls vista. Van 
trobar llaunes de conserva, una 
sabata, un collaret i, el que dè-
iem, fins i tot uns jeroglífics. 

D’això fa ara dos anys. Que un 
diari i un equip de TV-3 entressin 
al refugi fa poques setmanes, a 
més d’un motiu de sana però im-
mensa enveja, sembla que és el 
que en termes periodístics po-
dria qualificar-se com la voladu-
ra controlada d’una notícia. 
Massa gent havia estat involu-
crada en la seva troballa. Més 
d’hora que tard podria córrer la 
veu. En mans equivocades, exis-
teix la possibilitat que algun 
mitjà de comunicació del lobi 
més patriòtic espanyol digués 
que Puigdemont en persona va 
cavar el túnel amb una cullereta 
de cafè, a l’estil Clint Eastwood a 
Alcatraz. Millor tancar el cas. Mi-
llor una voladura controlada i, 
una vegada arribats a aquest 
punt, felicitar X, Contel i Vivan-
cos per la seva tasca. H

Contel va llegir la descripció 
del contingut de la carpeta a la 
tapa. Allò va ser com si el 1870 a 
Heinrich Schliemann li hagues-
sin donat els plànols de Troia. 

A la carpeta hi era tot. La des-
cripció del projecte, el pla 
d’obres i fins i tot els jornals que 
van cobrar Grau, Chimenis i Par-
cerisas, per citar tres dels treba-
lladors a qui va donar feina Sarri-
ola, una empresa contractista de 
l’època. Quedava el dubte raona-
ble tot i que remot que el refugi 
no existís. Es va dissipar un dia 
en què a Facebook va veure una 
foto de les esntranyes d’un car-
rer adjacent al Palau de la Gene-
ralitat, datada en els anys de la 
guerra, en què diversos treballa-
dors treballen en un encofrat. 
Era el mateix lloc. El refugi de 
Lluís Companys existia. 

Va explorar primer la via po-
lítica. Primer va aconseguir la 
indiferència de l’equip de José 
Montilla. Després, el mateix li va 
passar amb el d’Artur Mas.  Car-
les Puigdemont i Quim Torra 
van tenir una actitud, però això 
va ser perquè va tenir lloc una 
cosa fortuïta. 

Vivancos va conèixer Contel 
perquè requeria la seva ajuda per 
visitar una antiga mina d’aigua 

de Vallcarca. L’historiador, a l’aca -
bar, li va demanar un favor. Li va 
ensenyar el seu tresor, la famosa 
carpeta del senyor X, i Vivancos, 
molt professional, va entendre 
que era un cas per investigar. 

L’exploració sobre el terreny 
duta a terme per primera vegada 
a finals del 2016 va ser gairebé 
de pel·lícula. Els agents van bai-
xar a aquell soterrani que en 
època de Samaranch feia a vega-
des d’arxiu. Després d’escante-
llar el guix d’una paret va aparèi-
xer el que sens dubte era una en-
trada desconeguda. A picar i ca-
var. Rere el mur van trobar-se la 
primera sorpresa. Esperaven un 
passadís d’accés al refugi i el que 
van trobar va ser un túnel datat 
el 1645 i amb una firma, P. Pau, 
arquitecte de l’època. El famós 
gruyère del Gòtic. 

 
OCTUBRE I SENSE TÚNEL / L’any 2017 
va ser, com se sap, convuls a la su-
perfície. Entre els plans de Puig-
demont aquell octubre en què el 
Parlament va ser Freedonia hi ha-
via (així ho relata Lola García al 
seu llibre El naufragi) encastellar 
els membres del Govern al Palau 
de la Generalitat i confiar que 
una multitud dels seus partida-
ris envoltés l’edifici i tallés el pas 

MOSSOS D’ESQUADRA

La carpeta amb els 
plànols la va salvar 
de l’oblit  un empleat 
de la Clabsa  
i la va voler deixar  
en bones mans

Ni Montilla ni Mas 
van mostrar interès 
per la troballa, però 
 tot va canviar 
quan  Contel va 
conèixer Vivancos

El recinte segueix 
allà, al   subsòl  
de ‘gruyère’ del 
Gòtic,  però el lloc 
exacte és matèria 
reservada

Les obres del refugi, amb les entranyes del carrer obertes a l’aire lliure. Dos mossos perforen una paret del soterrani del Palau.

Els jeroglífics trobats en un recinte segellat durant dècades.
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Sarah De Vlam: “Espanya va detenir molts exiliats 
belgues durant la Segona Guerra Mundial” 
 
Quim Miró | 17 novembre 2020 | Exterior 
 
 
La delegació del Govern català davant la Unió Europea presentarà, aquest dimecres 18 de 
novembre (17.30 h), el llibre ‘Passage Pyreneeën’ (2020) de Sarah De Vlam. És la història 
de testimonis belgues que van fugir del nazisme a través dels Pirineus. En l’acte hi 
intervindrà la directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Gemma 
Domènech i serà moderat per la delegada Meritxell Serret. De Vlam (Gant, 1971) és 
historiadora flamenca, viu a La Seu d’Urgell des de fa 8 anys amb la seva parella catalana 
i el seu fill. Després d’estudiar la carrera d’Història a la Universitat de Gant va traslladar-
se a Madrid per ampliar els seus coneixements a a la Universitat Complutense. De tornada 
a Bèlgica va exercir com a mestra de castellà per a adults. El 2012 va decidir tornar a 
Catalunya per amor. A Exterior.cat, De Vlam explica la història d’un llibre que 
explicarà pel canal de Youtube del departament d’Acció Exterior. 
  
Què explica ‘Passage Pyreneeën’? 
La història de milers de belgues i jueus que van fugir de la Bèlgica ocupada pels alemanys durant 
la Segona Guerra Mundial. La principal ruta passava per França, Espanya i Portugal tot i que la 
prioritat era arribar a Gran Bretanya, Estats Units i el Congo Belga. Molts refugiats van fugir 
clandestinament i van haver de creuar els Pirineus a peu acompanyats de guies locals. 
 
Què van trobar els exiliats belgues a l’Estat espanyol? 
Espanya, tot i que teòricament havia de tenir un paper de neutralitat durant la Segona Guerra 
Mundial, va deternir molts exiliats belgues. Els refugiats, en canvi, que esperaven obtenir els 
papers per arribar còmodament a Portugal van ser rebuts amb hostilitat, empresonats i 
maltractats. Només quan el règim franquista va veure que els aliats van sumar més victòries no 
va tenir una actitud més tolerant cap a ells. 
 
Quin era el perfil de refugiats belgues que van creuar els Pirineus? 
Entre els refugiats belgues hi van haver molts voluntaris de guerra, militars i pilots, però també 
un grup considerable de jueus residents a Bèlgica. L’objectiu dels primers va ser allistar-se a 
l’exèrcit aliat, mentre que els jueus volien allunyar-se de la guerra i salvar les seves famílies. La 
majoria va poder creuar l’Atlàntic i aterrar finalment als Estats Units. 
 
Ho explica a través de tres testimonis que va poder entrevistar fa dos anys. 
Sí, es tracta de la jueva Pola Zandmer, el voluntari de guerra Jean Martial i Henriette Hanotte, 
integrant de l’organizació i accions de la xarxa Comète, especialitzada en passar fugitius dels 
nazis -majoritàriament resistents, jueus i aviadors- pels passos del País Basc. Representen 
perfectament aquesta dramàtica història d’èxits i fracassos, de tradicions i solidaritat, de por i de 
valentia. 
 
Què recorda de les converses amb aquests testimonis directes? 
Van ser molt emocionants i els tinc un respecte absolut. Persones molt grans que va viure una 
situació vital molt complexa i que encara la recordaven amb tots els detalls. Malauradament Pola 
Zandmer ja és morta, em temo que Jean Martial, també i Henriette Hanotte, que té 100 anys, 
manté una fermesa molt lúcida. Ara bé, més enllà d’aquests tres testimonis i de la història 
individual de cadascun d’ells, els set capítols del llibre expliquen com el govern belga a l’exili a 
Londres va intentar posar pressió sobre el règim de Franco per tractar millor els seus súbdits. El 
llibre apropa un vessant més humà i demostra una gran empatia amb els personatges. 
 
En clau catalana, quin interès pot generar entre els lectors? 
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He de dir que s’han escrit molts llibres sobre els refugiats durant la Segona Guerra Mundial, 
també a Espanya i la travessa pel Pirineu, tot i que aquí, el fet històric més present continua sent 
el franquisme.  ‘Passage Pyreneeën’ aporta una perspectiva diferent. En primer lloc, ofereix una 
ruta d’evasió des del principi fins al final, i en un segon lloc, explica la història amb la mirada d’un 
refugiat belga o jueu. El llibre revela la percepció dels propis refugiats sobre Espanya i el seu 
règim. En aquest sentit, no prentenc explicar com era Espanya en aquesta època, sinó com va 
ser percebuda i jutjada des de fora. Aquesta mirada és refrescant i interessant pels lectors. 
 
El llibre es va esgotar ràpidament i ja hi ha una segona edició. 
Sí, la primera edició de ‘Passage Pyreneeën’ es va vendre en menys de dos mesos, per tant, 
l’editorial va decidir fer-ne una segona tongada. El llibre ha generat molt interès entres fundacions 
d’àmbit cultural, historiadors, integrants de la comunitat jueva belga i aficionats a la Segona 
Guerra Mundial. Però sobretot a Flandes, tenint en compte que és una història poc descrita a la 
part francòfona de Bèlgica. Els refugiats van ser literalment oblidats després de la guerra i, en 
aquest sentit, aquest és un treball de recuperació de la memòria històrica. 
 
Té previst editar una traducció al català? 
Sí, aquesta és la intenció. He contactat amb una editorial petita de La Seu d’Urgell i estem 
buscant el finançament econòmic per garantir l’edició de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://exterior.cat/noticies/sarah-de-vlam-espanya-va-detenir-molts-exiliats-belgues-durant-la-segona-
guerra-mundial/ 
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