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Servei de Premsa 

L’Ajuntament de Barcelona celebra les jornades 
“Dissentir la història. Memòries decolonials, 
memòries insubmises” 
25/11/2020 

“Dissentir la història. Memòries decolonials, memòries insubmises” són unes 
jornades organitzades per la Regidoria de Memòria Democràtica i El Born Centre de 
Cultura i Memòria. Les jornades reuneixen col·lectius i activistes anticolonials i 
migrants, comunitats religioses, investigadors, escriptors, docents i artistes per debatre 
sobre el passat, reconèixer allò viscut i reconstruir episodis invisibilitzats de la memòria 
col·lectiva. 

Les dues jornades són molt variades en formats i continguts i volen aprofundir i 
explorar les memòries laterals que s’han construït i orbitat, amb més o menys 
popularitat, al costat o a la contra dels relats dominants. 

Entre les dues jornades se celebraran tres taules, tres conferències, una xerrada, una 
taula rodona, una visita a una instal·lació sonora i una sessió dj. Participaran figures 
molt diverses procedents de molts àmbits que tocaran temes com, entre d’altres, “la 
hispanitat com a política de l’oblit”, “els catalans i el comerç d’esclaus”, la gestió 
de l’espai públic i privat en els processos de record i l’oblit, els moviments migratoris 
passats i presents, el concepte de frontera o el fenomen colonial espanyol a Guinea 
Equatorial entre 1898 i 1963. 

Les jornades es podran seguir via streaming https://youtu.be/SvjPvf2fuBI i a les xarxes 
socials. 
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D. TERCERO 

BARCELONA 

La Consejería de Acción Exterior, Re-
laciones Institucionales y Transparen-
cia llegó, ayer, a un preacuerdo con Co-
rreos para que esta empresa de capi-
tal público «facilite la petición del voto 
por correo de manera telemática» en 
las elecciones autonómicas del próxi-
mo 14 de febrero. Además, la Junta Elec-
toral habría autorizado que se pueda 
ejercer el voto «sin salir de casa», se-
gún informó la Consejería en un comu-
nicado de prensa este martes. 

De esta manera, cualquier ciudada-
no que lo desee  podrá pedir de forma 
telemática el voto por correo median-
te un sistema digital (ya sea de con-
trol autonómico o bien según los cer-
tificados oficiales de la administra-
ción central), que se sumará a la nueva 
medida –enmarcada por la pandemia– 

que permitirá a los trabajadores de Co-
rreos recoger el voto directamente en 
las viviendas de los solicitantes de voto 
por correo. 

El anuncio de este preacuerdo lo ade-
lantó el consejero del ramo, Bernat Solé, 
y lo confirmó la portavoz y consejera 
de la Presidencia, Meritxell Budó, du-
rante la rueda de prensa tras la reu-
nión semanal ordinaria del gobierno 

catalán. Budó, además, aseguró que la 
Generalitat no tiene un plan be para el 
14-F: «Habrá elecciones». 

La portavoz autonómica descartó, 
así, una posible suspensión electoral, 
que en los últimos días había sido fo-
mentada por algunos miembros de 
Junts que forman parte del gobierno 
catalán–incluida la propia portavoz–, 
y adelantó que «en los próximos días» 
se llevarán a cabo reuniones con los 
grupos parlamentarios para que ten-
gan conocimiento del protocolo sani-
tario en el que la Generalitat trabaja 
para que el 14-F se lleve a cabo con las 
máximas garantías. 

Así, Budó descartó la opción de sus-
pensión y aseguró que la Generalitat 
trabaja en los protocolos para que las 
elecciones se celebren con la normali-
dad que permita la pandemia. «¿Duda? 
Ninguna, en absoluto. Este gobierno 
está trabajando en todos esos proto-
colos que garanticen que estas eleccio-
nes se llevarán a cabo con todas las ga-
rantías democráticas y para la salud 
pública. «El Govern solo se plantea ce-
lebrar elecciones el 14-F, con todas las 
garantías sanitarias y democráticas. 
No hay ningún plan be», añadió.

La Generalitat asegura que el 14-F 
se podrá votar «sin salir de casa»
∑ «No hay plan be», 

asegura Budó, en 
relación a una posible 
suspensión electoral

RUBÉN MORENO 
Meritxell Budó, ayer

A. CABEZA BARCELONA 

El Ayuntamiento de Barcelona ha 
dado el visto bueno a contar con 
una calle con el nombre de Juan Mi-
guel Gervilla, el agente de la Guar-
dia Urbana asesinado por ETA en 
el año 2000 en la avenida Diagonal 
con Numancia. Esta incorporación 
al callejero municipal era una rei-
vindicación histórica de sindicatos 
policiales así como del PP. 

La Ponencia del Nomenclátor ava-
ló la semana pasada el cambio de de-
nominación de la calle del Instituto 
Frenopático, ubicada en Les Corts, 
por el nombre del agente. La alcal-
desa, Ada Colau, anunció hace casi 
un año los planes municipales de 
rendir homenaje al agente con una 
calle y estrenar la denominación este 
diciembre, coincidiendo con el 20 
aniversario de su asesinato. 

Gervilla falleció tiroteado des-
pués de acercarse a prestar ayuda 
a un vehículo averiado en un late-
ral de la Diagonal. En el coche, car-
gado de explosivos, iban dos miem-
bros del comando Barcelona.

Barcelona aprueba 
dar una calle al 
urbano asesinado 
por ETA el año 2000

SE UBICARÁ EN LES CORTS

abc.es/espana
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23/11/2020 · 21:36H 

Colau da una calle en Les Corts al guardia urbano asesinado por 
ETA 

Barcelona da una vía a Juan Miguel Gervilla 20 años después de su muerte 

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el cambio de nombre de una calle en la capital catalana para 
dedicarla a Juan Miguel Gervilla, un guardia urbano asesinado por ETA en el año 2000. 

Así, se modificará el nombre de la vía de l'Institut Frenopàtic, ubicada en Les Corts, para sustituirlo por Juan 
Miguel Gervilla Valladolid. 

CAMBIO REIVINDICADO 
Los sindicatos de la Guardia Urbana han reivindicado durante años que la calle adoptara el nombre del 
agente asesinado por la banda terrorista hace 20 años, un cambio que el pleno de Les Corts aprobó 
en 2018 y el municipal en el mes de diciembre del pasado año. 

En el momento del crimen, Gervilla se encontraba regulando el tráfico en la avenida Diagonal. El agente 
percibió un vehículo averiado y se acercó al mismo para ayudar. 

Lo que el efectivo no sabía, es que en su interior había integrantes de ETA que portaban explosivos y, durante 
un forcejeo, uno de ellos le disparó dos veces y acabó con su vida. 

https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/colau-calle-corts-guardia-urbano-eta_33547_102.html
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La comissaria de la Via Laietana en una imatge del documental d’Òmnium. CEDIDA PER ÒMNIUM CULTURAL

“Hem de treure la policia  
de la Via Laietana”

se en un centre de memòria. Davant 
el silenci polític del govern espa-
nyol, i per apressar-lo a actuar, Òm-
nium Cultural i diferents associa-
cions memorialístiques han impul-
sat el documental Què fem amb els 
espais de la repressió franquista?, 
que s’ha estrenat aquest divendres 
al canal de YouTube de l’entitat pre-
sidida per Jordi Cuixart. 

“Hem de treure la policia d’allà”, 
diu en un moment del documental 
Montse Torres, secretària de l’Asso-
ciació Catalana d’Expresos Polítics 
del Franquisme (ACEPF) i afiliada 
al sindicat CCOO des dels anys 70. 
El documental, per cert, té una de-
dicatòria especial per a Maria Salvo, 
la lluitadora antifranquista morta el 
16 de novembre: ella va ser una de 
les moltes persones represaliades 

Òmnium apressa el govern espanyol perquè 
la comissaria sigui un espai de memòria

El Congrés de Diputats espanyol va 
aprovar el juny del 2017 una propo-
sició no de llei presentada pel porta-
veu d’ERC, Joan Tardà, per trans-
formar la Prefectura Superior de 
Policia a la Via Laietana en “un cen-
tre memorial, documental i arxivís-
tic de la repressió franquista a Cata-
lunya”. Els diputats del PP hi van 
votar en contra, i els del PSOE a fa-
vor. Tanmateix, ni aleshores el go-
vern de Mariano Rajoy ni després el 
de Pedro Sánchez han fet cap gest 
que indiqui que hi ha la intenció 
d’atendre la petició de cedir l’edifi-
ci a la Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona perquè pugui convertir-

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

en el centre de tortura i repressió de 
la Brigada Político-Social a la Via 
Laietana. Treure la policia d’allà és 
la condició primera perquè la co-
missaria pugui convertir-se en “un 
espai ciutadà que s’ompli del reco-
neixement a les persones represali-
ades”, tal com diu Jordi Rabassa, re-
gidor de Memòria Democràtica de 
l’Ajuntament. Hi coincideix Gem-
ma Domènech, directora general de 
Memòria Democràtica, que vol “in-
corporar-lo a la xarxa d’espais de 
memòria democràtica”. El propòsit 
és seguir l’exemple de centres com 
el Sitio de Memoria ESMA de Bue-
nos Aires, el Museu do Aljube de 
Lisboa i el de l’Stasi de Berlín, tots 
tres models d’alliberament demo-
cràtic d’espais lligats a la repressió. 

Tortures i vexacions 
La memòria dels torturats fila bo-
na part del relat del documental. 
Carles Vallejo treballava a la Seat 
quan va ser detingut el 1970. El van 
torturar durant vint dies a la prefec-
tura de la Via Laietana i després va 
estar sis mesos a la Model. “En el 
moment que et detenen comença la 
tortura”, explica Vallejo. També hi 
apareix Pep Martínez, el primer de-
nunciant de tortures a l’estat espa-
nyol, i Pilar Rebaque, de la Comissió 
per la Dignitat. Les dones represali-
ades, després de Via Laietana, on 
eren “humiliades i vexades”, eren 
enviades a la presó de la Trinitat. 
“Allà no hi havia funcionàries, sinó 
les monges Cruzadas Evangélicas 
de Cristo Rey, que ens havien de re-
educar”, diu Rebaque, per a qui la 
presó de la Trinitat també hauria de 
formar part de la memòria contra la 
dictadura juntament amb la Model, 
el Camp de la Bota i la comissaria de 
la Via Laietana. 

El documental també compta 
amb la col·laboració del periodista 
Antoni Batista, pioner en la investi-
gació de les atrocitats comeses per 
una policia franquista que no va ser 
depurada, perquè “els mateixos 
agents van seguir als mateixos des-
patxos” després de la dictadura.e
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LA BOQUERIA,
UN GIR DE 180 ANYS

E1 mercat de 184o affonta la postpand6mia amb el repte de transformar-se
tecnol6gicament i aconseguir que el client local torni a la Rambla

Amb la crisi del coronavirus el mercat ha redu’~t I’activitat, perb espera recuperar-se atraient els barcelonins i depenent menys del turisme./A. ~ARCIA

Blanca Cia

E l nom de Boqueria prove
del fet que al segle XIII,
en els primers registres

dels antecedents del mercat, les
cams de denominades de sego-
na, corn el boc, la cabra i l’ove-
lla, nom6s es venien en una tau-
la determinada, la de la "Boqueo
ria". Sis segles despr~s, la Bo-
queria ~s el principal mercat de
Barcelona, i 6s internacional-
merit reconegut per la seva ex-
cel.l~ncia, per la seva estreta
relaci6 amb l’alta gastronomia i
tamb~ per la seva diversitat de
producte i preu. El mercat, en la
ubicaci6 actual, va complir el
passat 19 de marq els 180 anys
de la col.locaci6 de la primera
pedra. Un aniversari que no es
va poder celebrar llavors per
l’esclat de la pand/~mia, que el
va deixar sumit en un soroll6s
silenci per l’abs/mcia del tufts-
me, queen els flltims anys se
n’havia ensenyorit despr6s arra-
conar els compradors barcelo-
nins.

La Boqueria, que va exercir
de mercat majorista de la ciutat
durant d/~cades, s’enfronta ara
a la seva en/~sima transfor-
maci6, en part desencadenada
per l’impacte del coronavirus.
E1 repte ~s triple: recuperar els
compradors perqu/~ tornin a la
Rambla, fer-ho compatible arab
el turisme quan la ciutat recupe-
ri l’activitat, i desenvolupar la
digitalitzaci6 de les vendes. La
seva hist6ria, el seu encaix al
passeig i la seva transformaci6
constant s6n explicats al llibre
La Boqueria 1840-2020, de
Genis Arnhs i Matilde Alsina,
editat ara per l’Associaci6 de Co-
merciants del Mercat de la Bo-
queria.

El volum es capbussa en els
origens del mercat actual i en
la seva complexa construcci6, i
reflecteix, tamb~, la trans-
formaci6 d’aquesta part de Bar-
celona. Els autors estan molt re-
lacionats amb el m6n dels mer-
cats i amb la mateixa Boqueria.
Arnhs esth professionalitzat en
la gesti6 d’aquests equipa-
ments i actualment ~s el cap de
Departament de Mercats de
Barcelona. Alsina Es llicenciada
en Histbria Medieval; en l’ac-
tualitat forma part de l’equip
de comunicaci6 de Mercats i el
2015 va comissariar la mostra
Mercats, constructors de la Bar-
celona contemporhnia. Ahir, en
la presentaci6 del llibre, subrat-
llaven que han buscat donar sis
visions diferents d’un mercat
singular "perquh sempre ha es-
tat el principal, per la seva mag-
nitud i perquh es va altar en un
lloc de manera provisional, co-
sa que el fa rods especial en la
histbria dels mercats i de la ma-
teixa ciutat", va remarcar
Arnhs.
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REPORTATGE

En el fons, la Boqueria no ha parat de
reinventar-se des del primer dia. Uns
quants moments clan d’aquest gir de
180 anys que ha fet podrien passar
els aspectes segfients.

¯ Carn de segona. En plena edat
mitjana, les carns nobles eren les de
bou, vedella, cabrit i porc. Les de se-
gona, corn ara boc, ovella i cabra --i
tamb~ els seus menut~, quedaven
excloses pels tractats medics per pot
que fossin pernicioses. Per a]x6 no es
venien ales tanles dels carnissers i
van quedar relegades a una tanla,
anomenada Boqueria. "El primer do-
cument ~s de 1217 i es refereix a una
taula de tallar cam arab aquest nom
a la banda de la Rambla", recull el
llibre. Era al costat de l’esglEsia de
Santa Maria del Pi, amb acc6s a la
porta de la mura]la de la Boqueria.
Anys despr6s, el 1339, la parada es va
traslladar al que avui 6s la Rambla
--Ilavors una riera--, i el 1371 es torna
a moure a] portal Nou, al nord del
Born. Malgrat que els productes que
es venien a la Boqueria van set molt
populars, en part perque eren mEs
barats, l’Ajuntament no va modificar
els criteris de l’epoca i durant els se-
gles X1V i XV va reformat la seva
condici6 de carn de segona.

Els mateixos
paradistes van
finan~ar els
50.000 rals
que van costar
les obres
de 1840

¯ Lligar-se a la Rambla. Les para-
des es muntaven i es desmuntaven a
l’avui Pla de la Boqueria, en un trhfec
que provocava molesties en una part
de la Rambla, en la qua] a partir de
1700 s’havien comenqat a construir
cases i a fer l’arbrat. La part de les
muralles a la banda de les drassanes
es va endefrocar el 1775, cosa que va
consolidar encara mds la urbanito
zaci6 incipient. Per a]x6, hi va hayer
diversos intents de trasllat. El pri-
mer, el 1802, arab l’excusa de la visita
de Caries IV. "El municipi es va apro-
piar de part del monestir dels carme-
lites desca]qos, i a]li van coHocar les
carnisseries, adossades a] tour que
separava l’hort del convent de la
Rambla", diuen els autors.

E1 1823, durant un altre trasllat a
una zona entre l’esglEsia de Beflem i
el Pla de la Boqueria, ja es comptabi-
litzaven 334 llocs de vend& Per6 va
ser la crema i destrucci6 del convent
de Sant Josep, el 1835 ~poca convul-
sa en qu~ van cremar altres congrega-
cions religioses-- el que va donar pas
a la que seria la ubicaci6 del mercat
anys rues tard. En aquest solar es va
projectar la plaqa del Treball, que, a
imatge de la plaqa Reial, havia d’estar
envoltada de porxos i zones enjardi-
nades i tenir una font central. Allh es
van instal.lar de manera provisional
el 1835, i el 19 de marq de 1840 l’a]ca]-
de Josep Maria de Gispert va coHo-
car la primera pedra. Per aquestes
mateixes dates es va comenqar a
construir el mercat de Santa Cateri-
ha, que es va enllestir abans que el de
la Rambla, que va tenir una trajec-
t6ria atzarosa.

coHocar sobre una plaqa a mig fer, al
porxo neoclhssic de Josep Mas i Vila.
Finalment, la primera coberta va ha-
yer d’esperar a 1873 i el seu autor va
set Antoni Serra i Mir6.

La provisionalitat de la soluci6 no
va set de grat de ningfl, i se’n va en-
carregar una de nova i definitiva que
va realitzar, entre 1911 i 1916, l’arqui-
tecte municipal Antoni de Falguera.
Les estructures metN.liques van sop
tir de la foneria Torras Ferreria, i el
cost va set de 42.530 pessetes. Aques-
ta coberta va set la que va amagar les
columnes j6niques perimetrals de la
plaqa, recuperades en les obres exe-
cutades un segle despres, entre 1998
i 2000. Una dada curiosa d’aquella
epoca 6s que algunes veuses van posi-
cionar en contra que la Boqueria es
qued~s en aquesta ubicaci6. Una de
les mEs notables va ser la de l’arqui-
tecte lldefons Cerdh, el pare de
l’Eixample barceloni, per a qui el met-
cat no tenia cabuda en el flamant bu-
levard que ideava per a la Rambla.

¯ Parades molt cotitzades. La Bo-
queria va exercir de mercat central
majorista fins que el 1921 es va obrir
el Born, que va assumir la distribuci6
a l’engrbs de fruites i verdures. Una
decisi6 que es va prendre pel caos
que s’organitzava a la Rambla, on car-
ros i cavalls transportaven els produc-
tes. El preu de les parades, totes de
venda al detail, es va disparar en els
primers compassos del segle XX; ex-
pliquen els autors del llibre que el
1918 es van pagar 6.080 pessetes per
una parada de peLx. D’aquests anys
data, tambe, l’obertura dels primers
grans magatzems: E1 Capitol (1917),
Can Jorba (1926) i no ga]re despr~s 
Sepu (1934).

La Guerra Civil va engegar a ro-
dar aquell dinamisme comercia]. La
Boqueria no es va deslliurar dels
bombardejos de l’aviaci6 de Mussoli-
ni el marq de 1938. I la postguerra va
portar les penflries de les cartilles de
racionament i un mercat negre que
no s’evitava ni ambles pissarres que

es coHocaven en les parades de mer-
cat, arab els preus mhxims dels pro-
ductes. Amb el desarrollismo fl-an-
quista, la Boqueria, corn altres mer-
cats municipals, tenia una sobre-
dimensi6 de petites parades: el
mhxim es va assolir el 1970 amb
1.080 punts de venda.

¯ Gir cap a la gastronomia. A par-
tit dels vuitanta, de lamh de
respecia]itzaci6 i de la recerca de
productes diferents dels tradicioo
na]s, la Boqueria va iniciar una
transformaci6 que lava portar a la
gastronomia. Els autors sostenen
que hi va hayer una persona clau en
aquest cami: Ramon Cabau, propie-
tari del fam6s restaurant Agut
d’Aviny6. A ell s’atribueix la intro-
ducci6 de productes que comprava
a Franqa, com ara el foie, i un in-
teres incansable per buscar altres
sensacions gastron6miques. D’aqui
l’inici de la importaci6 d’a]iments
d’arreu del m6n.

¯ Cerdh, en contra. Les obres del
mercat de la Boqueria, llavors de
Sant Josep, es van iniciar sense per-
misos i sense llicencia, i la Diputaci6
les vafer parar. L’aturada es va desen-
callar quart l’Ajuntament va trobar la
manera de finanqar-les: a costa dels
ingressos del lloguer de les parades.
El pressupost va set de 50.000 rals.
El mercat es va posar en mama sense
coberta, i les parades es cobrien amb
envelats fins que la Comissi6 de Met-
cats i ProvEiments va encarregar la
coberta a un enginyer angles, Michel
de Bergue, que tampoc va aconseguir
executar la proposta m~s senzilla, en
forma de tinglados que s’havien de

La Gu~rdia Civil (a
dalt) custodia la

Boqueria en la vaga
de La Canadenca el

1910J. Francesca

Gabald~ i Rosa,
propiet~ries de la

parada Menuts Rosa.
/ ANt (B~ANGULO 

ALBERT GARCIA
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’~qa ser l’inici d’una transfor-
maci6 que despr6s van seguir altres
xefs, d’alguna manera es podria dir
que s6n els seus deixebles, corn Fer-
ran Adri~ i molts altres. Tamb6 era
l’/~poca de l’obertura de molts restau-
rants de renom que tenien la Boque-
ria corn el seu distribuYdor directe",
explica Oscar Ubide, gerent de
l’Associaci6 de Comerciants de la Bo-
queria. La mateixa transformaci6
d’alguns dels restaurants i quioscs
del mercat s6n una mostra del gir de
l’activitat: des de l’hist6ric Pinotxo
(amb m6s de 60 anys d’bist6ria) 
Kiosk Universal o E1 Quim de la Bo-
queria. La import~incia de la res-
tauraci6 en l’activitat dihria de la Bo-
queria queda clara en una xifra: el
30% del volum de venda de les para-
des va als restaurants i bars de Bar-
celona.

¯ Del bareeloni al turista. La Bo-
queria 6s el pal de paller dels 43 met-
cats de Barcelona, arab les seres 200

parades abans de la pand/~mia. AI vol-
tant d’una trentena continuaven
aquesta setmana amb la persiana
abaixada, encara que des de la ger~n-
cia asseguren queen trasp~s nom6s
n’hi ha cinc o sis.

El mercat ha patit la mateixa
transformaci6 que l’entorn en el qual
est~ enclavat i la progressiva desa-
parici6 dels residents de Raval i del
Gbtic, per no pariar de la Bambla,
desplaqats pel turisme. Aixb s’ha
deixat notar en la clientela: molts bar-
celonins que els caps de setmana hi
anaven a comprar --a m~s de les fes-
tes assenyalades, corn ara Nadal--
s’han anat allunyant de la Boqueria.
Un fenomen que es va comenqar a
notar en els primers anys del miHen-
nii que s’ha acusat en l’filtim decen-
ni. Part dels paradistes, un 20%, van
decidir oferir productes de consum
rhpid per al turista, i d’aqul la
transformaci6 de fruiteries en dispen-
sadors de sucs, combinats de mace-
dbnies i un ampli ventall de produc-
tes elaborats per consumir de mane-
ra immediata.

"Els clients normals es van cansar
de la pressi6 del turisme. No podien
passar arab els carros. A mi se’m pa-
raven per fer-se sel, fies amb els caps
dels bens. Era insuportable... I ara,
qua?’, diu, rotunda, Francesca Ga-
baldh, davant el taulell de la parada
de menuts Rosa, que la seva hvia va
obrir el 1900. Ella Es la tercera
generaci6 ~a quarta, la seva filla Ro-
sa, ja li ha agafat el relleu-- d’un nego-
ci que ha sobreviscut totes les crisis,
inclosa la de les vaques boges, i que
t6 un bon estol de restaurants entre
els seus clients, des de Caries Abell~in
fins a Caries Gaig, passant per Sergi
Arola o lsma Prados, "Crec que hem
de demanar disculpes al barceloni,
perqu~ els hem deixat de banda, els
hem menyspreat jugant-ho tot a la
carta del turisme", afegeix.

El llibre no entra en la qfiesti6: "Es
podia hayer tocat aquest tema o la
crisi de 1970. La realitat 6s que la
covid ha arrasat iens ha let descartar
altres temes per explicar corn s’ha vis-
cut el confinament des de dins", expli-
ca Alsina. La veritat 6s que la turismo-
depend~ncia de la Boqueria 6s alta,ja
que el mercat distribuelx de manera
directa a centenars de restaurants i
hotels de Barcelona. E1 seu funciona-
ment dep~n, en bona part, dels visi-
tants. "Per als que tenien en el tufts-
me la principal font de finanqament,

la caiguda de la facturaci6 ha estat
de190%, i la mitjana deu estar al vol-
tant de160%", concreta el gerent dels
comerciants.

~ Pand/~mia i futur. La primera
setmana del confinament del marq
passat, nom6s van obrir 36 parades
de mercat. Feia por, reconeixen els
que no van deixar d’apujar la per-

Dues ~poques de la
Boqueria: en una
imatge de 19o7,
anterior a la
portalada modernista;
i una de les actuals
parades de fruita. /
AFB (FREDERIC BALLEL) /
ALBERT GARCIA

siana. "S’havia comenqat la venda
online el novembre de 2018, per6 el
coFonavirns ho va acceleFar i entre
l’abril i el maig es va multiplicar
per 300", afegeix el gerent. En tot
cas, el percentatge de les vendes
esth per sota del 10%. Els autors
ban incl6s un capitol amb el testi-
moni d’alguns paradistes. "En cap
moment hi va hayer sentiment de
derrota, sin6 de lluitar per tirar en-
davant", resumeixen els autors, I va
set aixi, perqu/: es va organitzar tot
un dispositiu per portar les com-
pres ales persones grans que no
sortien de casa, primer a Ciutat Ve-
lla i despr~s a altres barris.

"En el mandat anterior ja es va
fer un diagn6stic dels problemes de,
la Boqueria, que va incloure una
enquesta detallada als paradistes, i
algunes d’aquelles conclusions es
van comenqar a executar, corn ara
la creaci6 de places petites --tot su-
primint parades-- per evitar que
els visitants entorpissin el pas dels
compradors. Falta desenvolupar
un reglament que estableixi els per-
centatges del producte elaborat,
perqu~ 6s clar que la Boqueria ne-
cessita unes regles diferents", asse-
gura Montserrat Ballarin, regidora
de Comerg del consistori. Ara, da-
rant l’abs~ncia del turista, costa
pensar a regular l’acc6s al mercat.
Avui el repte 6s un altre: que els
compradors tornin a la Rambla.
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Maria Salvo i la lluita de les dones del 36 
 

La setmana passada va morir Maria Salvo, històrica militant del PSUC, 
empresonada setze anys per Franco i fundadora de les Dones del 36 
 
Per: Xavier Montanyà · 23.11.2020  01:50 

 
 
Des del 1936 i fins que morí fa uns dies a cent anys, Maria Salvo treballà i se significà en la lluita 
per un món nou, contra el feixisme i la injustícia. A la Barcelona en guerra, a l’exili, a les presons 
de Franco, a la clandestinitat i, ja en democràcia, per la memòria de les dones del 36 i les 
reivindicacions de l’Associació Catalana d’Ex-presos Polítics del Franquisme, de la qual havia 
estat presidenta. A més, els darrers anys fou protagonista de diversos homenatges i 
reconeixements. Rebé la Medalla d’Honor de Barcelona i la Creu de Sant Jordi, i la Universitat 
Politècnica de Barcelona la investí Doctora Honoris Causa. A les eleccions municipals del 2015 
va ser l’última de la llista d’Ada Colau. 
 
Walter Benjamin va fer aquesta reflexió: “És una tasca més àrdua honorar la memòria dels éssers 
humans anònims que la de les persones cèlebres. La construcció històrica es consagra a la 
memòria dels qui no tenen nom.” 
 
És evident que no es pot dir que Maria Salvo fos un ésser humà anònim. De fet, no n’hi ha cap 
que ho sigui. Però sí que es pot afirmar que ella representava, fermament i humilment, la 
convicció i la valentia ètica que van tenir moltes dones, i homes, de la seva generació que mai 
no passaran a la història. Ella conservava viu l’esperit lliure i combatiu d’aquells anys: la 
solidaritat, la bondat, la fermesa i l’interès per la formació, l’educació i la cultura. El conservava 
viu i el sabia transmetre amb un somriure amable i una fèrria convicció. 
 
Aquest esperit seu va néixer amb la il·lusió i l’empenta juvenil dels seus primers anys de militància 
a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC). I va madurar i es va enfortir amb la 
derrota, la retirada, l’exili. Ella va ser dels exiliats que França va retornar per força a l’estat 
espanyol, on s’integrà a la lluita clandestina de reorganització del PSUC i a les tasques de suport 
als presos. 
 
El 1941 fou detinguda a Madrid. Passà vint-i-set dies incomunicada als terrorífics calabossos de 
la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Puerta del Sol de Madrid, on patí tortures i 
maltractaments. Després fou conduïda a Barcelona a la presó de dones de les Corts, de la qual 
Maria Salvo seria, en aquests darrers anys, una de les principals ex-recluses que denunciarien 
les condicions de vida infrahumanes a què les dones eren sotmeses en aquella institució 
penitenciària a mans de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. 
 
El 1943 la traslladen a la presó madrilenya de Ventas, passant per la de Torrero a Saragossa. 
No va ser jutjada en consell de guerra fins a tres anys després d’haver estat detinguda, l’any 
1944, a Alcalá de Henares. Fou condemnada a trenta anys acusada d’haver conspirat contra la 
seguretat interior de l’estat. Va ser internada a les presons de les Corts, Ventas, Saragossa, 
Alcalá de Henares, Barcelona i Segovia. En complir setze anys de condemna, l’any 1957, sortí 
en llibertat condicional. El pas per la DGS i les presons li van deixar seqüeles físiques per a tota 
la vida. 
 
Per a conèixer a fons la seva vida i la dura experiència a les presons franquistes, amb les seves 
seqüeles mèdiques i dificultats de reincorporació a l’activitat política i la vida en llibertat, és 
imprescindible el llibre de l’historiador i catedràtic Ricard Vinyes, El daño y la memoria. Las 
prisiones de Maria Salvo (Plaza & Janés, 2004). 
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Ricard Vinyes és autor de treballs importants com són Irredentas. Las presas políticas y sus hijos 
en las cárceles de Franco (2002) i Els nens perduts del franquisme (2002), base del documentari 
de TV3 de Montse Armengou i Ricard Belis. Com a teòric de polítiques públiques de memòria, 
va ser coordinador de la comissió redactora del Projecte del Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya i el Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
A El daño y la memòria, a partir de l’experiència de Maria Salvo, Vinyes descriu l’univers de les 
presons femenines del franquisme, els problemes de les dones recloses, la relació amb les 
monges, la vida quotidiana, la família, els fills. Per a ella i moltes de les altres ex-preses polítiques, 
a la derrota de la guerra i la repressió nacional-catòlica policial i penitenciària se sumarien les 
immenses dificultats per a reintegrar-se, després, en llibertat, a la vida política en clandestinitat. 
Si a les presons havien resistit, sobretot gràcies a la solidaritat entre elles, en llibertat moltes es 
van enfonsar en sentir-se abandonades i marginades per les organitzacions. 
 
Maria Salvo i les lluites de Barcelona des del 1936 
L’any 2016, per encàrrec de l’Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona, 
vaig fer amb Antonio Cortés, el documentari Les lluites de Barcelona (1936-2016). Feia vuitanta 
anys del 19 de juliol del 1936. Vuitanta anys que Barcelona havia estat una de les primeres ciutats 
europees en vèncer el feixisme. Es tractava d’explicar com s’havia viscut als carrers de la ciutat 
la lluita contra els sollevats del 36 i, alhora, fer una panoràmica cronològica de les principals 
protestes i lluites populars que s’havien lliurat als carrers de la ciutat durant els vuitanta anys 
següents. 
 
L’escenari principal eren els carrers del centre de Barcelona i la plaça de Catalunya, cor de la 
ciutat i escenari de tantes batalles i reivindicacions. El 19 de juliol i la guerra, els fets del maig del 
37, els bombardejos, l’ocupació franquista i les dècades negres de la dictadura, la vaga de 
tramvies, el lent despertar democràtic, les manifestacions per la llibertat, l’amnistia i l’estatut 
d’autonomia, l’11 de setembre de 1977 i la manifestació de Volem l’Estatut, les reivindicacions 
obreres i estudiantils de la transició, la SEAT, Motor Ibèrica, els moviments altermundistes, la 
resistència del cinema Princesa, el Black Corner i les acampades d’immigrants a la plaça, els 
moviments veïnals i el Forat de la Vergonya, el No a la guerra d’Irac, les manifestacions 
independentistes després de la sentència de l’estatut i els anys següents, l’ocupació del Banc 
Espanyol de Crèdit, el 15-M, etc. 
 
Era impossible d’incloure-ho tot, vam intentar fugir dels tòpics històrics i les imatges més 
conegudes per reflectir l’esperit d’aquelles lluites, la vivència de les persones “anònimes” que 
van viure i protagonitzar els esdeveniments a primera fila, de vegades, jugant-se la pell. El 
protagonisme el tenien la ciutat i els seus ciutadans, els que construeixen la història, els peons, 
els motors de la societat que, molt sovint, la societat futura no reconeix i oblida. 
 
La primera veu, el fonament, no podia ser una altra que Maria Salvo. 
 
Vam recollir una vintena de testimonis orals. Els podeu veure aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=e8WElsPHDjI&feature=emb_logo 
 
Al muntatge final, atès que era un reportatge coral, tots els testimonis van haver de quedar reduïts 
a frases, impressions, sentiments i idees molt breus. Per això crec oportú avui de recordar allò 
que Maria Salvo ens va explicar i va quedar al calaix, i sumar-me, així, a les mostres de comiat 
d’aquests dies. Ella sola donava per a un film sencer. Tenia noranta-sis anys i una vitalitat i 
claredat juvenils. El seu relat era emocionant, ferm, de memòria envejable. Una lliçó d’ètica i 
d’història social. 
 
Maria Salvo, de l’Olimpíada Popular a la guerra 
Maria Salvo tenia setze anys el juliol del 1936. Vivia amb els seus pares en una porteria del carrer 
Balmes. El pare era fuster. La seva primera feina havia estat de planxadora a catorze anys. 
Sempre havia estat de mena inconformista, ens explicà, però fins a aquell moment només 
pensava a estudiar i treballar, no se sentia socialista ni comunista. El 19 de juliol, com a tants 
joves de la seva generació, li canvià la vida per sempre. 
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El dia abans, l’estadi de Montjuïc bullia d’activitat. L’endemà s’inaugurava l’Olimpíada Popular de 
Barcelona, l’alternativa als Jocs de Berlín utilitzats i manipulats per la propaganda nazi. 
Centenars de joves atletes, molts d’ells vinguts d’arreu d’Europa, feien exercicis gimnàstics per 
a la inauguració. Hi havia també una Olimpíada Cultural, amb tota mena de manifestacions 
folklòriques i un concert que havia de dirigir Pau Casals al Teatre Grec. L’himne de l’Olimpíada 
era de Josep Maria de Sagarra. 
 
Tot d’una els assaigs i entrenaments es van interrompre, una veu els va anunciar que el cop 
d’estat era imminent. L’Olimpíada Popular mai no es va inaugurar. Val a dir que l’embrió de les 
Brigades Internacionals l’integrarien molts d’aquells joves que van decidir quedar-se per lluitar a 
les barricades de Barcelona, al costat dels seus joves amfitrions. Després anirien al front, com 
van fer la nedadora suïssa Clara Thalmann i el comunista polonès Emmanuel Mink, entre més. 
 
Maria Salvo, com tots els joves barcelonins, vivia pensant en la inauguració de l’Olimpíada. El 
seu germà hi participava. Ella ens explicà que mentre ell es preparava per a l’endemà, van 
començar a sentir al carrer un soroll com de petards, un soroll nou, que no coneixien. El 
sollevament estava en marxa. La consigna seria sortir al carrer per aturar els feixistes. La guerra 
civil havia començat. 
 
Ràdio Barcelona va comunicar: “Barcelonins, el moment tan temut ha arribat; l’exèrcit, traint la 
seva paraula i el seu honor, s’ha aixecat contra la república. Pels ciutadans de Barcelona ha 
arribat l’hora de les grans decisions i dels grans sacrificis: destruir aquest exèrcit facciós. Que 
cada ciutadà compleixi el seu deure. Visca la Generalitat de Catalunya! Visca la república!” 
 
Maria Salvo ens explicà: “Al principi, no podíem sortir al carrer perquè l’exèrcit ja sortia de les 
casernes. Teníem una impressió de decepció i de fracàs. Era el primer sentiment de la guerra. 
Més tard van voler que anéssim a veure per què la gent sortí al carrer a lluitar contra els qui 
s’havien sollevat. A la plaça de Catalunya hi havia destrosses de tota mena, sang, restes de 
barricades, brutícia. Era una disbauxa enorme.” 
 
Ella no s’ho va pensar dues vegades. Com que el seu germà va marxar aviat de voluntari al front, 
ella va creure que havia d’ocupar el seu lloc a la rereguarda. “Les dones s’havien de mobilitzar. 
Hi havia molta feina a fer aquí”, recordava. Ingressà en un taller de roba per als soldats i s’afilià 
al JSUC, on feu tasques d’organització i d’ajut als soldats del front, fins que arribà a ser-ne 
responsable de la Secretaria de Propaganda del Comitè de Barcelona. 
 
Ens mostrà molt orgullosa una foto d’ella, de jove, que s’havia publicat a la revista Juliol. Un 
rostre somrient i valent de l’estil de les heroïnes proletàries soviètiques. L’autor de la foto va ser 
Francesc Boix. Joves, apassionats i lliurats en cos i ànima a la causa. Encara no havien fet els 
vint anys. Ben poc s’imaginaven ells dos a la Barcelona en guerra que pocs anys després, el 
1941, Boix seria internat al camp nazi de Mauthausen i ella a la presó de dones de les Corts, 
iniciant el compliment d’una condemna de setze anys. Les fotos de Boix i el seu testimoni 
personal van ser proves clau del Judici de Nuremberg del 1945. Maria, Francesc, i tants d’altres… 
Les seves vides i el seu compromís són un far per a les generacions posteriors, aquells éssers 
humans anònims que són els qui construeixen la història. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.vilaweb.cat/noticies/maria-salvo-i-la-lluita-de-les-dones-del-36/ 
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La RAE introdueix 2.557 paraules noves al seu diccionari

‘Avatar’, ‘emoji’ i ‘finde’

RAE YOUTUBE

L’acadèmicaPazBattanerpresentant lesnovesparaulesdelDiccionariode la lengua española

MAGÍ CAMPS
Barcelona

Coronavirus, avatar,
emoji ifinde jaespo-
den fer servir amb
correcció normati-
va. La RAE i l’Asale

van anunciar ahir la remesa de
noves paraules o addicions de
significats, un total de 2.557, que
entren aquest any alDiccionario
de la lengua española (DLE,
abans DRAE). Es tracta de l’ac-
tualització 23.4, la quarta que es
fa en versió digital des de l’últi-
ma publicació del diccionari en
paper,quedatadel2014.
Entre els lemes, hi destaquen

els relacionatsamblapandèmia:
coronavirus.Virusqueprodu-

cediversas enfermedades respi-
ratorias en los seres humanos,
desde el catarro a la neumonía o
laCOVID.
desconfinar. Levantar las me-

didasdeconfinamiento impues-
tas a una población, o a parte de
ella, enunterritoriouotro lugar.
desescalada. Descenso o dis-

minución graduales en la exten-
sión, intensidad o magnitud de
unasituacióncrítica,odelasme-
didasparacombatirla.

També s’han admès nombro-
sesparaulesrelacionadesambla
gastronomia:
chenchén. Plato propio de la

RepúblicaDominicana,elabora-
doconharinademaíz,aceite, sal
ycoco.
estevia. 1. Planta tropical ori-

ginaria de Sudamérica, de cuyas
hojas se obtiene un edulcorante
sustitutivo del azúcar. 2. Edul-
coranteextraídode laestevia.
faláfel. Plato típico de la coci-

na árabe y del Oriente Medio,
consistente en bolas fritas de

pasta de garbanzos u otras le-
gumbres aliñada con cebolla,
ajo, cilantrooperejil yespecias.
nacho. Trozo triangular de

tortillademaíz, típicode lacoci-
na mexicana, que, frito, se toma
como aperitivo, generalmente
acompañadodesalsasespesas.
Iparaulesde totsels àmbits:
animalista. Que defiende los

derechosde losanimales.
avatar. Representación gráfi-

ca de la identidad virtual de un
usuarioenentornosdigitales.
berlanguiano. Perteneciente

o relativo a Luis García Berlan-
ga, cineastaespañol, oa suobra.
emoji. Pequeña imagen o ico-

nodigitalqueseusaenlascomu-
nicaciones electrónicas para re-
presentarunaemoción,unobje-
to,una idea, etc.
finde.Findesemana.
trolear. 1. En foros de internet

yredessociales,publicarmensa-
jes provocativos, ofensivos o fu-
eradelugarconelfindeboicote-
ar algo o a alguien, o entorpecer
la conversación. 2. Burlarse de
alguien gastándole una broma,
generalmentepesada.
vigorexia. Obsesión patoló-

gica por desarrollar la muscu-
latura.

El carrer Casanova de
Barcelona està dedicat
al llibertí venecià?

EL REPTE

ARXIU

Giacomo Casanova

Pertradició, hem conegut
llegendes que han anat
passant de generació en
generació. Moltes vega-

des aquestes llegendes tenen un
origen real, però la versió que ha
arribat als nostres dies acostuma
a tenirmésde ficcióquenopasde
realitat.Abandad’això, els últims
temps s’han posat de moda les
llegendes urbanes, que circulen
per les grans ciutats i que, si me-
reixen aquesta expressió, ja que-
den desqualificades d’entrada i
no se les creu ningú.
Avui parlarem d’una llegenda

urbanaque,malgrat tot, témésde
real del que sembla. Simés no, les
fonts consultades, d’absoluta fia-
bilitat, així ho asseguren, tot i que
no hi ha cap document o enregis-
trament que ho pugui demostrar.
La llegenda urbana en qüestió és
la que fa referència al nom del
carrer Casanova de la ciutat de
Barcelona.Avui, gràcies al fet que
als caps dels carrers la placa in-
formativa inclou una petita refe-
rència al nom del carrer, sabem
que el de Casanova fa referència
al moianès Rafael Casanova i Co-
mes, l’advocat i polític català que
era el conseller en cap de Barce-
lona durant la guerra de Succes-
sió (1713-1714).
Al final de la guerra civil espa-

nyola, però, amb l’entrada de les
tropes franquistes a Barcelona, el
carrerCasanova no estava identi-
ficat com ho està avui. Tampoc el
carrer Tamarit ni el carrer Villar-
roel, dedicats a dos militars bar-
celonins: Francesc de Tamarit i
Rifós i Antonio deVillarroel y Pe-
láez. Tamarit, membre del Con-
sell de Cent, va ser un dels artí-
fexs del pacte de Ceret i va parti-
cipar amb èxit a la guerra dels
Segadors; i Villarroel va ser pot-
ser el principal defensor de Bar-
celonadurant el setgedel 1714a la
guerra de Successió.
Eren tres noms perduts en el

nomenclàtor dels carrers de Bar-
celona, que van passar inadver-
tits als rebatejadors franquistes
que es van dedicar a descatalanit-
zar i franquisitzar els noms de les
vies i places de la ciutat. Aquests
tres carrers, que conflueixen al

barri de Sant Antoni, van esdeve-
nir una mena de forat negre, de
matèria obscura, que va roman-
dre impertèrrita durant la llarga
nit del franquisme. El descuit no
va passar inadvertit als historia-
dors ni als estudiosos interessats
en la història de Catalunya, que
no en van dir res, esclar.
Amb el pas dels anys i amb la

mort de Franco, la majoria dels
carrers rebatejats al final de la
guerra van recuperar el nom ori-
ginal, com els diversos torrents
que travessen el barri de Gràcia,
la Diagonal o la Gran Via de les
Corts Catalanes. Casanova, Ta-
marit i Villarroel van continuar
exactament igual, perquè hono-
raven tres figuresde lahistòriade
Catalunya.
La broma que corria entre els

entesos, quan va començar a ser
voxpopuli la badadadel règim, és
que algú que havia assessorat els
rebatejadors havia argumentat
que Casanova feia referència al
famós seductor Giacomo Casa-
nova.Un llibertí venecià del segle
XVIII els va semblar ben normal.

MAGÍ CAMPS

I DEMÀ...
Quina escriptora i il·lustradora
va enviar Roald Dahl a pastar

fang quan era petit?

XAVI AYÉN
Barcelona

Unpasméscapaunmercatlitera-
ri comú entre els països de parla
hispana. Així va definir ahir Pilar
Reyes, directora de la divisió lite-
rària del grup Penguin Random
House, el renovat Mapa de las
Lenguas, que al llarg del 2021
llançarà simultàniament 13 no-
vel·lesd’altrestantsautorsentots
els països hispanoparlants. Es
tracta de títols ja publicats al seu
país d’origen, amb una gran aco-
llida, iqueararebenunaempenta
global per travessar fronteres i
formar part del patrimoni comú
dels territoris hispanoparlants.
“Vivimenunespaisensecentre,o

ambmolts centres”, va dirReyes.
“Esperem que això sigui la

puntadellançad’unanovamane-
radellegirencastellà–vaapuntar
l’espanyol Sergio del Molino, en
una trobada per Zoom amb més
de 130 periodistes i llibreters–.
Que ens anem creient que hi ha
un ecosistema literari i lingüístic
comú”. “Fins ara fem malabars
peraconseguir llibresd’altresau-
tors”, va confessar la colombiana
Margarita García Robayo. Pel
mexicàEmilianoMonge, la inici-
ativa permet “apreciar movi-
mentsparal·lels,comunasèriede
narracions distòpiques que sem-
blen escrites en plena pandèmia
peròque, de fet, vamacabar faun
anyendiversospaïsos”.

Elsescollits sónelscolombians
Margarita García Robayo i Giu-
seppeCaputo, els argentinsSelva
Almada i Kike Ferrari, els peru-
ans José Carlos Yrigoyen i Tilsa
Otta, els mexicans Emiliano
Monge i Brenda Lozano, els xi-
lens Álvaro Bisama i Cynthia
Rimsky, la uruguaiana Fernanda
TríasielsespanyolsÍñigoRedon-
do iSergiodelMolino.
Mapade lasLenguas es va cre-

ar el 2015 per donar a conèixer a
Espanyaautorsllatinoamericans,
iesvaampliarel2017peratotsels
països on el grup té seu. Els nous
llançamentspotencienuna classe
mitjanad’autors que, aparerdels
editors, hauria de formar part
delsnoms indiscutibles.

RandomHouse llança 13 autors
conjuntament a tot Llatinoamèrica

N O VA P U B L I C A C I Ó

El director de la RAE,
SantiagoMuñoz
Machado, va presentar
ahir la Crónica de la
lengua española 2020
(Espasa), que recull la
feina acadèmica de
l’any, a més d’articles i
documents relacionats
amb l’activitat de la
RAE i la seva història.

Neix la ‘Crónica de
la lengua española’

DEL TEMPS LLIURE

TEATRES

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.
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LLIBRES ’Catalunya contra Castella’, l’etem conflicte
vist ’in situ’ per un austriac entre 1934 i 1935 P4
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CRITIQUES

LLIBRES

E1 conflicte catalh, cathleg 1934-1935
Caries Santacana

J
" aume Vicens Vives va escriu-

re el 1953 que Cataluoya con-
tra Castella era la millor

interpretaci6 del moviment catala-
nista que havia llegit. I hispanistes
com Gerald Brenan i Gabriel Jack-
son tamb6 el van valorar positiva-
ment. Malgrat aixb, l’obra que el
1936 va escriure un desconegut
Anton Sieberer no s’ha publicat en
catalh fins ara. Entremig, versions
escapgades que van circular a l’exi-
li, traduides de l’original alemany
que va escriure e] jove filbleg aus-
triac.

Sieberer va rodar per Espanya
amb moto i tenda de campanya els
estius de 1934 i 1935. Apassionat
pels viatges, les estades van set
curtes per6 intenses. Coma
filbleg, el que mbs el va sorpren-
dre va set la vitalitat del catalfi, i
es va lliurar a estudiar-lo i a inten-
tar entendre la seva perviv~ncia.
Obviament, de seguida va com-
prendre que no havia topat nombs
amb una llengua, sin6 amb un
pals que no apareixia als mapes
europeus i amb un conflicte secu-
lar. I s’hi va posar. Volia entendre’l
corn un observador objectiu, per6
en ple Bienni Negre era dificil sos-
treure’s al clima politic.

D’aqui sorgeix el Katalonien ge-
gen Kastilien, en qu/~ l’autor #ado-
na de seguida que "t6 una impor-
thncia m6s decisiva en els esdeve-
niments el que la gent pensa que
no pas els lets reals". Sieberer vol
captar sobretot el xoc de mentali-
tats (la castellana i la catalana),
encara que se centra en la segona.
Llegeix molt i coneix els autors de

L’austdac Anton Siberer va qualificar el Sis d’Octubre com "un immens ridicul". / BRAN~UL(

CATALUNYA
CONTRA
CASTELLA

Traducci6 de
Ramon Montdn
P~rLiC

336 pSgines
18 / C~b 8,99 euros

l’~poca, perb sobretot coneix la in-
tel-lectualitat catalanista. En al-
guns moments del llibre ~s fhcil
recordar com l’historiador Pierre
Vilar havia quedat encisat pel cli-
ma cultural catalanista des que el
1927 va comenqar a freqfientar Far-
xiu de la Casa de l’Ardiaca. Siebe-
rer conversa amb Pompeu Fabra,
Lluis Nicolau d’Olwer, Alexandre
Gall, Caries Riba i una desena m~s
de persones del rods granat de la
cultura catalanista politicament
moderada. Vol set equhnim: "Les
phgines seg~ents no han estat re-
dactades per il-lustrar una opini6
preconcebuda, sempre que el lec-
tor no consideri com a tal la simpa-
tia de l’autor pels catalan#’, i aqui

ens torna a recordar el Vilar que
es preguntava si es pot fer la
bistbria d’un pais sense simpatia.

L’obra ds un interessant oath-
leg dels elements de la confron-
tacib. Alguns es veuen des del
llarg abast, corn ara la histbria i
les seres interpretacions, les
dinhmiques econbmiques diferen-
ciades, la concepci6 de l’Estat i la
democr~.cia. Sieberer capta perfec-
tament el paper de la histbria en el
discurs catalanista, queen bona
mesura segueix, tot i que a vega-
des el troba un recurs exagerat. I
din de castellans i catalans: "Tots
dos callen sobre les p~.gines de la
histbria que no els proporcionen
boos arguments".

Tambd explicita l’explotaci6 fis-
cal coma argument catalanista,
amb xifres que ho justificarien,
per6 sost6 que l’economia catala-
na era molt dependent del mercat
espanyol, de manera que ’Tecono-
mia uneix all6 que l’esperit vol se-
parar". Fauna bona descripci6 de
les rases del catalanisme des de la
Renaixenqa, que qualifica coma
"fonamentalment positiu i cons-
tructiu", tot i que no s’esth d’asse-
nyalar els prejudicis que tambd
manifesta en els moments de m6s
tensib, ldentifica amb claredat el
paper de la llengua: "El catalanis-
me podria renunciar a tota la res-
ta, per6 abandonar la lluita per la
llengua seria renunciar a si ma-
teixos"; o el paper de Barcelona:
"No ~s possible imaginar el catala-
nisme sense Barcelona", tant per
la seva dimensi6 com perqu~ "Bar-
celona ha esdevingut un sol corn
Madrid i ha deixat de girar a l’en-
torn de l’altre sol".

Naturalment, Sieberer estava
molt influYt per l’actualitat m~s
immediata: veia Camb6 sense pro-
jecte propi, nora,s reactiu respec-
te de la Repflblica, i fixant-se en
Companys considerava que el Sis
d’Octubre "no va ser nomEs una
derrota, sin6 tamb~ un immens
ridicul"; i alhora constatava que a
Espanya "uns quants presoners
simphtics que cal alliberar s6n
molt m~s fitils que no pas el pro-
grama politic". I aqui tornem a
les mentalitats que l’austriac vo-
lia captar. AI sen parer, les dificul-
tats venien sobretot per una de
les bandes: "La majoria dels caste-
llans (..3 confessen que les preten-
sions catalanistes els fan m6s
efecte que el drap vermeil als to-
ros de les seres arenes". Era en
part per aix6 que arribava auna
sent/~ncia final: "No queda cap
m~s sortida que un acord nego-
ciat. Per6 aix6 Es precisament el
que resulta psicolbgicament m~s
dificil".

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

76000

11474

Semanal

848 CM² - 75%

10462 €

1,4

España

26 Noviembre, 2020

P.19



arribat a desxifrar el llenguatge dels 
ibers). La primera biografia està de-
dicada als cabdills ilergets Indíbil i 
Mandoni. La segona a Luci Licini 
Sura i al seu llibert, Luci Licini Se-
gon. Nascut esclau, demostra que la 
societat romana era oberta i perme-
tia un ràpid ascens social, segons 
l’arqueòloga Isabel Rodà, que ha co-
ordinat les biografies de l’època an-
tiga. El nom de Luci Licini apareix 
en molts pedestals erigits al fòrum 
de Bàrcino. “Hi ha 24 estàtues de-
dicades a ell”, detalla.  

L’editora que es va saltar la llei 
“Hem tendit a explicar la història 
des del punt de vista de l’activitat 
econòmica o de les classes socials i 
hem parat poca atenció a les biogra-
fies. S’ha tendit a explicar la història 
del poble a partir dels dirigents –as-
segura Josep Maria Salrach, que ha 
coordinat les biografies d’època me-
dieval–. Hem intentat corregir 
aquesta tendència d’escriure més 
des de dalt que des de baix”.  

Entre aquestes figures que pot-
ser no són gaire conegudes però que 
poden ajudar a entendre com era la 
societat del segle XVIII hi ha l’edi-
tora Maria Àngela Martí. Alguns lli-
bres parlen de com eren d’impor-
tants les dones en l’activitat econò-
mica de l’època moderna, però, 
d’aquestes dones, com que han dei-
xat poc rastre documental, en sa-

bem ben poca cosa. “Maria Àngela 
Martí va contravenir una ordenan-
ça de Carles III que prohibia a les 
dones posar-se al davant d’un nego-
ci, com s’havia fet anteriorment. 
Ella va editar i publicar tot tipus de 
llibres, fins i tot obres feministes”, 
diu l’historiador Joaquim Albareda, 
que s’ha ocupat de l’època moderna. 
Un altre personatge d’època moder-
na que no és gaire conegut, però que 
va tenir una gran importància inter-
nacional, és Ferran Sor. Nascut a 
Barcelona el 1778, el van arribar a 
anomenar el Beethoven de la gui-
tarra. Quan es va inaugurar el gener 
del 1825 el cèlebre Teatre Bolxoi, 
s’hi va representar un ballet seu. 

A l’última etapa, la contemporà-
nia, hi apareixen les nissagues: els 
Güell, els Pi i Sunyer, els Rubió... “A 
diferència d’altres èpoques, haví-
em de tallar i el criteri ha estat que 
tothom que hi apareixia havia d’es-
tar mort”, diu la filòloga Mita Casa-
cuberta, que ha dirigit les biogra-
fies d’aquesta última etapa. Als úl-
tims vuitanta anys hi guanyen molt 
de pes els personatges relacionats 
amb la cultura i el pensament i, en 
canvi, pràcticament no hi aparei-
xen els que quedarien més a prop 
de la política. El últims són Lluís 
Companys, Salvador Seguí, Joan 
Peiró, Andreu Nin, Frederica 
Montseny, Josep Benet i Juan An-
tonio Samaranch. La majoria, 
doncs, van tenir un paper capital 
abans o durant la Segona Repúbli-
ca. “No hi volia posar polítics vius”, 
diu Borja de Riquer.e

La història de Catalunya 
amb noms i cognoms 

‘Vides catalanes que han fet història’ reuneix  
120 biografies des del temps dels romans 

L’historiador Borja de Riquer expli-
ca amb orgull que la passió per la his-
tòria dels catalans supera la dels 
francesos. Fa dos anys va dirigir His-
tòria mundial de Catalunya (Edici-
ons 62), en què un centenar d’inves-
tigadors detallaven 124 moments 
que van col·locar Catalunya al món. 
Ja se n’han venut 30.000 exemplars. 
“El doble que Histoire mondiale de la 
France [dirigida per Patrick Bouche-
ron i publicada el 2017], tenint en 
compte el nombre d’habitants”, diu 
De Riquer. L’èxit d’aquell volum 
amb un clar afany divulgatiu n’ha 
impulsat un segon que aplega 120 bi-
ografies: Vides catalanes que han fet 
història (Edicions 62).  

Hi ha des d’esclaus romans cèle-
bres fins a monges feministes del se-
gle XVII que van ser nenes prodigi, 
passant per reis, músics, futbolistes, 
gimnastes, editors, historiadors i 
editores del segle XVIII que es van 
saltar les lleis per dirigir les seves 
empreses. “Algunes de les biografi-
es són assaigs interpretatius dels 
personatges i sovint aporten docu-
mentació inèdita. Són biografies in-
novadores amb idees noves”, asse-
gura Borja de Riquer, que admet 
que a vegades els historiadors tenen 
dificultats de comunicació: “Sovint 
escriuen perquè els entenguin els 
col·legues però no per al públic”. 

Entre les aproximacions inèdi-
tes, De Riquer destaca la que Manu-
el Llanas fa del periodista i director 
de La Vanguardia Agustí Calvet, 
més conegut com a Gaziel. Llanas, 
que aviat publicarà la relació episto-
lar que van mantenir Gaziel i el bi-
bliotecari, filòleg i historiador Jor-
di Rubió, descobreix una carta inè-
dita on el periodista català es decla-
rava “separatista pletòric”: “No hi 
ha, tal com estan les coses, cap solu-
ció lògica més que el separatisme in-
tegral –el de Portugal i el de les re-
públiques americanes–. I com que 
en el separatisme no hi crec pràcti-
cament, per impossible, no em que-
da més refugi que el separatisme 
platònic o mental: l’estranya i ab-
surda posició en què jo em trobo”, 
escriu Gaziel. 

Mirades trencadores 
La tria de personatges, com expli-
ca Borja de Riquer, és subjectiva. Es 
podria haver mirat el passat d’al-
tres maneres però hi ha un esforç 
per no només parlar de figures des-
tacades, sinó també d’altres que re-
presenten un moment o una clas-
se social. Entre les firmes hi ha his-
toriadors veterans i d’altres que tot 
just han llegit la tesi doctoral. Hi ha 
mirades trencadores. Borja de Ri-
quer destaca la biografia que ha fet 
Glòria Casals de Joan Maragall: “És 
una crítica a les biografies que s’han 
fet fins ara de Maragall i com s’ha 
manipulat fins ara la seva vida. És 
un crit d’alerta que ens diu que el 
Maragall que ens han presentat fins 
ara en realitat no era així”.  

Vides catalanes que han fet histò-
ria comença a partir de l’arribada 
dels romans i, per tant, de l’existèn-
cia de documentació escrita que po-
dem comprendre (perquè no s’ha 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. L’escriptora Montserrat Roig. PILAR AYMERICH  02. El futbolista Ladislau Kubala. EFE 03. El 
polític i empresari Juan Antonio Samaranch.  EFE 04. El president Lluís Companys. EFE

Les dificultats per trobar el rastre documental de les dones

No és que les dones no juguessin un paper 
capital en les diferents etapes històriques, 
però sovint el problema, com destaca Joa-
quim Albareda, és que no han deixat rastre 
documental. En determinats moments, 
perquè jurídicament no tenien el mateix 
estatus que els homes. Ni tan sols en l’èpo-
ca contemporània hi ha igualtat: hi ha 
molts més homes biografiats (96) que do-
nes (24). Però, a l’hora de tenir-les presents, 
es van fent alguns passos. “Fa deu anys ni tan 

sols hauríem fet cas del fet que n’hi ha po-
ques”, diu Mita Casacuberta. En alguns ca-
sos, rastrejar-les és complicat pel paper sub-
altern que tenien, en d’altres perquè encara 
queda camí per recórrer. “Encara no hi ha 
prou investigació i recerca feta des de la pers-
pectiva de gènere”, afegeix Casacuberta. I, a 
tot això, diu la filòloga, cal afegir-hi 40 anys 
de dictadura: “Per motius polítics encara ens 
estem recuperant del fet que durant molts 
anys no s’ha pogut parlar de certs temes”. 

Inèdites  
“Són biografies innovadores 
amb idees noves”, diu Borja de 
Riquer sobre l’afany divulgador

01 02 

03 04 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

98000

16634

Diario

672 CM² - 80%

3224 €

34

España

25 Noviembre, 2020

P.20



20 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A DOMINGO, 22 NOVIEMBRE 2020

ANA JIMÉNEZ

“Soloaprendesaconvivir coneldolor”

LoshermanosÒscaryCarlesGer
villa aparecieron en el documen
tal de Amazon El desafío: ETA y
hablan ahora con La Vanguardia.
Son las dos únicas entrevistas que
handadoenmemoriadesupadre,
asesinado por ETA en la avenida
DiagonaldeBarcelonael20dedi
ciembre del año 2000. Va a hacer
veinte años. Tenían 8 y 13, respec
tivamente.
Coincidiendo con los veinte

años, la ciudad de Barcelona con
cederá una calle a la memoria de
Gervilla.
A primera hora del 20 de di

ciembredelaño2000,elagentede
la Guardia Urbana de Barcelona
Juan Miguel Gervilla estaba de
servicio en el distrito deLesCorts
cuando se percató de que un Fiat
Uno –en el que los terroristas del
comando Barcelona José Ignacio
Krutxaga y Fernando García
Jodrá llevaban una bomba que
querían detonar al paso del perio
distaLuis delOlmo– sehabía ave
riado. Acudió a ver qué ocurría.
No llegó a sacar su arma. Fue tiro
teadoabocajarro,quizásaldescu
brir la cargao las intencionesde la
pareja.
“Mecuestahablardel temapor

que hay cosas que son como si la
hubiese vivido ayer”, explica el
mayor en el despacho de la inmo
biliariadeBarcelonaenelque tra
baja. Habla porque quiere que se
reconozca el papel de un cuerpo
policial, la Guardia Urbana, siem
pre ninguneado. Su padre patru
llaba solo, conmaterial a menudo
viejoyobsoleto. “Hastael2007no
fue obligatorio que patrullaran en
parejas, esuna locura”.
Aquel día se le ha quedado gra

bado en la memoria de Carles y
Òscar. Su padre se marchaba
pronto para ir a trabajar, y suma
dre llevaba a los hermanos a sen
doscolegiosenSantJustDesvern.
Cuando iban en el coche oyeron
enlaradioquehabíanmatadoaun
agenteyelpensamientodelostres
fue“quenoseapapá”.Sobrelas12,
la directora del centro entró en la
clase y pidió a Òscar que la acom
pañara.Ensudespachoestabansu
madreyCarles, llorando.“Papáya
noestá”, dijo ella.
Veinte años después, Oscar

cuentaquenorechazaría sentarse
conunetarra del comandoBarce
lona para preguntarles por qué lo
hicieron. Se lohapreguntadomu
chasveces.
“He intentado ponerme en su

pielycreoquequisieronsalvarsus
vidas, aunque luego los detuvie

ronyfueronalacárcel.Peronoto
do el mundo puede asesinar. No
tenían escrúpulos enmatar y lue
godormirpor lanoche”.
“Yonosénadadelosterroristas,

francamente”, dice Carles, “qui
zás no saber nada de ellos es una
forma psicológica de superar el
trauma. Qué puedo hacer. Nada,
están en prisión y lo pagarán con
años, entre comillas”. “Ideológi
camente ETA estaba ya perdida.
Se financiaban con la extorsión, la
venta de armas... ¿Matar por polí
tica?¿Enelaño2000?Antes loha
bría quizás entendido, que lucha
sencontra laDictadura, peroenel
año 2000 me parece demencial”,
reflexionaCarles.
A la pregunta de si todo aquello

ha tenido alguna incidencia en
que el procés haya querido ser ex

plícitamente no violento, Carles
contesta que “quizás”, aunque
consideraque“aestas alturasnin
gúnmovimiento político violento
puede tener futuro o reconoci
miento”.
“El tiempo no cura, solo apren

des a convivir coneldolor”, añade
elmayorde losGervilla.
En ocasiones, Òscar se ha enca

rado con gente que defendía a
ETAen lugares públicos, en bares
orestaurantes, y lespedíarespeto,
porquehaygenteperjudicada.
Tampoco Rosa Lluch, profeso

ra universitaria, candidata de En
ComúPodemalSenadoenel2019
ehijadelpolítico socialistaErnest
Lluch,asesinadoayerhizodosdé
cadas, ha tenido nunca “ningún
interésensabernadadequieneslo
mataron”.

“Me chocó muchísimo el aviso
–añadeRosa–queélmeexplicóal
mediodía del mismo día que lo
mataron, dequenoestabaen ries
go. Eso se lo contó la delegada del
gobiernoenCatalunya”.
“Te queda aquello de si se po

dría haber hecho algo más. Pero
desde luego tengoclarísimoquién
esel culpable”,matiza.
“No sé si lo he acabado de dige

rir nunca. Noto quemi padre está
muerto, noto la ausencia que que
da. Cuando pienso en él, pienso
quemi padre está muerto, no que
ETAlomató”.
“Una de las cosas que me más

impactó fue cuando mi hija, por
entonces de cuatro años, me dijo,
como indignada, ‘¿se puede saber
por qué todo elmundo sabe quién
esmiabuelo?’”.

“Unanoche vi el primer capítu
lo de Patria, sola en casa, y al aca
barvieldebateentrevictimasyun
etarra y tuve quepararlo,mepuse
a llorar, nopodía.No soy rencoro
sa pero no perdono ni olvido a un
pistolero”. Habla María Cano,
hermana de Francisco, concejal
del PP en Viladecavalls asesinado
el 14dediciembredel2000enTe
rrassa. “Tal comoestá la indepen
denciadeCatalunya¿se liaránati
ros conquienes no la queremos?”.
“No perdono ni olvido. Si veo un
etarra no se qué hago”, añade. “¿Y
se quejan de tener que atravesar
todaEspañaparaverasuspresos?
Al menos ellos pueden ir a verlos.
Los tienen vivos, no como noso
tros”.
Antes del comando Barcelona

que asesinó a Ernest Lluch, José

A los veinte años del asesinato del políticoErnest Lluch, hablan las víctimas de aquel
comandoBarcelona quemató también ados ediles del PPyunguardia urbanodeBarcelona

FONDOA

Barcelona

SANTIAGO
TARÍN

JAUME V.
AROCA

IGNACIO
OROVIO

El terror de la desmemoria
]Veinteañosdespués,pocos
jovenesrecuerdanquiénfue
ErnestLluch,ni tansiquiera
sabenacienciaciertaquiénesy
porqué lemataron.
LapresentacióndeEldesafío,
dirigidaporHugoStuven,una
docuseriesobreETAbasadaen
el librodelmismonombre
escritoacuatromanospordos
mandosde laGuardiaCivil,
sirvióparaponerenevidencia
comolamemoriadel terrorse

vaconvirtiendopaulatinamen
teenel terrorde ladesmemo
ria.Españatieneuna larga
tradiciónenelborradosocial
desuspeoresdramas–lasvícti
masde laGuerraCivilydel
franquismo,porejemplo–y
parecequetampoco lacatás
trofedeETAsevaasalvarde
esehábito.Unaencuestaencar
gadapor lapropiaproductoraa
GAD3arrojaalgunosdatosque
sorprenden.Ochodecadadiez

jóvenesentrevistadosnosaben
quiéneraErnestLluch; seisde
cadadieznoreconocenenuna
fotografíaaMiguelÁngelBlan
co;nuevedecadadieznocono
cenquiénesDoloresGonzález
Catarain (Yoyes).Resulta lla
mativodeestaencuestaque la
memoria enedadessuperiores
tampocoesmuchomejorsobre
todoa lahoraderecordar los
nombresdealgunasde lasvícti
mas,ni tansiquiera lasmás

conocidas.En laencuestase
preguntasobreelconocimiento
dealgunosmovimientosciviles
entre losqueseseñalaManos
Blancas–surgidotraselasesi
natodeMiquelÁngelBlanco–y
solocuatrodecadadiez jóvenes
loconocen.Peroen lossegmen
tosdeedadsuperioressolo lo
conocenseisdecadadiez. Otra
cosasorprendente: queun20%
de losencuestadoscreeque
ETAsigueactiva.

El último comando estable de ETA en Catalunya
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Rosa Lluch. La hija del políti
co socialista, en un homenaje
celebrado el jueves en la
Universitat de València, donde
Ernest Lluch fue profesor

ETA inició su trayectoria en Catalunya en 1975 y los atentados
no cesaron hasta el 2001, 26 años después

Una biografía escrita
con 54muertos

A FONDO Barcelona

ETA empezó a matar
en Catalunya en 1975
y no cesó hasta el
2001. En estos 26

años, los terroristas han sem
brado su camino con 54 muer
tos.Unahistoria sangrientaque
se inicia el 6 de junio de 1975,
cuando el cabo de la entonces
Policía Armada Ovidio Díaz
López acudió a un atraco en
una sucursal del Banco de San
tander en la calle Casp, y fue al
canzado por los disparos de los
asaltantes. Al cabo de un tiem
po, este hecho fue asumido por
la banda armada. Una vía dolo
rosa que termina el 17 demarzo
del 2001, cuando la explosión
de un coche bomba en Roses
segó la vida del mosso d’esqua
dra Santos Santamaría.
Los peores tiempos en que la

violencia etarra azotó Catalu
nya, desdel final de ladécadade
los ochenta del pasado siglo
hasta iniciada esta centuria, se
definen con un término: co
mando Barcelona. Es el nom
bre genérico que recibieron las
células etarras que actuaron
aquí; recurrentemente desarti
culadas, empecinadamente re
construidas por ETA para se
guirmatando enCatalunya. Sin
duda, la biografía de este grupo
vienemarcada por cuatro nom
bres propios: Ernest Lluch, Hi
percor, Sabadell y Vic.
El 19 de junio de 1987, el co

mandodejó un coche bomba en
el aparcamiento de los almace
nes Hipercor, en la Meridiana.
La deflagración causó 21muer
tos y decenas de heridos, clien
tes y trabajadores del estableci
miento. El grupo estaba com
puesto por Domingo Troitiño,
José Luis Gallastegui y Merce

des Ernaga, que resultó herida
cuando fue arrestada. Habían
fabricado napalm, que usaron
en Hipercor para causar más
estragos entre las víctimas.
Otro de los atentados más

sangrientos ocurrió el 8 de di
ciembre de 1990, cuando ETA
hizo estallar en Sabadell un co
che bomba al paso de una fur
goneta de la Policía que se diri
gía al estadio de la Nova Creu
Alta para controlar el orden en
un partido de fútbol. Seis agen
tes murieron y otros dos resul
taron heridos, además de ocho
civiles. Fue el atentado más
mortífero de ETA en ese año.
Se atribuyó al comando Barce
lona, entonces compuesto por

Joan Carles Monteagudo y Fé
lix Erezuma.
Menos de medio año des

pues, el 29 demayo de 1991, es
tos mismos etarras deslizaron
un coche bomba por la rampa
que daba acceso al cuartel de la
Guardia Civil en Vic, en cuya
explanada estaban jugando los
hijos de los que vivían allí. Mu
rieron nueve personas, entre
ellos cuatro niños de entre 8 y
15 años. Al día siguiente, la
Guardia Civil localizó al co
mando en un chalet de Lliçà
d’Amunt. En el enfrentamiento
murieron Erezuma y Montea
gudo. Un tercer etarra, Juan
José Zubieta, que acababa de
llegar, fue detenido.

Capítulo aparte fue José Luís
Urrusolo Sistiaga, que lideróun
comando itinerante que actuó
en Barcelona y que mató en la
capital catalana a un coman
dante de aviación, a dos subofi
ciales de la banda de música
militar del cuartel del Bruc, a
un albañil que murió por la de
flagración de un coche bomba y
a un guardia civil. Tras huir de
España, Urrusolo fue detenido
en Francia en 1997.
En 1993 y 1994, otro coman

do Barcelona, liderado por Fe
lipe San Epifanio y compuesto
también por Gregorio Vicario y
DoloresLópez, fue responsable
del asesinato del coronel del
Ejército Leopoldo García, ade
más de la colocación de dos
bombas en restaurantes del
Port Olímpic y del lanzamiento
de granadas contra el Gobierno
Militar de Barcelona. San Epi
fanio fue miembro de la Mesa
Nacional de HB, dirigente de
KAS y responsable de la red de
extorsión de ETA. En el ataque
alGobiernoMilitar, perpetrado
el 18 de abril de 1994, falleció
Vicente Beti Montesino, un ci
vil que pasaba por allí. Durante
seis años no hubo más asesina
tos hasta que comenzó a operar
el comando deGarcía Jodrá, en
el 2000, responsables de la
muerte de Ernest Lluch.
El 17 demarzo del 2001, ETA

colocó un coche bomba en Ro
ses, que estalló al llegar los
mossos. El agente Santos San
tamaría falleció en el atentado.
Fue el último crimen a anotar
en la cuenta de ETA en Cata
lunya. ETA anunció el abando
node las armas el 20deoctubre
del 2011, y su autodisolución el
3 de mayo del 2018. Un camino
que ha dejado casi 900muertos
en España, 54 en Catalunya.c

ANA ESCOBAR / EFE

El hijo del agente Gervilla.
Carles Gervilla, en el despacho
inmobiliario del centro de
Barcelona en el que trabaja,
esta semana

Isabelrecuerdaqueesedíaesta
baacabandosu turnoenel restau
rantedonde trabajabacuandooyó
una explosión, y pensó que era
una bombona de butano, pues ese
incidente ya había ocurrido otras
veces en Sabadell. Al tomar el au
tobúspara regresar acasa le llamó
la atención que iba casi vacío. En
su domicilio le esperaba un coche
de policía, “que me dijo que mi
marido estaba herido, pero nome
hablarondeunatentado,yqueme
llevaban al hospital Parc Taulí”.
Perocuandoselopasarondelargo
preguntó qué ocurría le respon
dieron que iría primero a comisa
ría, “dondemeesperabaun sacer
dote y ya me contó. Ya no me
acuerdomuybiende lodemás”.
Remigiotenía18añoscuandosu

padrefueasesinado,ysuhermano
15.Aquel8dediciembre, llegóasu
casa con una amiga y se encontró
con los compañeros de su padre,
que le contaron el atentado. Ex
presaqueelresultadodequedarse
sin su padre fue “una familia rota,
completamente. El desarrollo de
todos estos años, muy triste, con
mucho dolor y enfrentándonos
día adía al suceso sin razón”.
Ni Isabel ni Remigio creyeron

que algo así les pudiera ocurrir a
ellos.Nielmaridonielpadremos
traron nunca preocupación por
algo así. “Oías lo que pasaba en el
País Vasco, pero no que pudiera
ocurrir aquí”, cuenta ella. “Nadie
piensa en ello.No te imaginas que
pueda pasar en Sabadell”, tercia
él. Pero desde entonces, “todo se
hace muy cuesta arriba”, cuenta
Isabel. “Estamos afectados psico
lógicamente para toda la vida”,
asegura Remigio. “Te marca para
siempre,esunaheridaquenoaca
badecicatrizar”.Alcumplirsetres

LuisRuizCasado,FranciscoCano
y JuanMiguel Gervilla, ETA tuvo
un amplio historial en Catalunya,
con masacres en Hipercor, Vic o
Sabadell.
Se van a cumplir treinta años

desde que la banda mató en esta
localidad del Vallès a seis policías
con un coche bomba. IsabelMar
tínes laviudadeMiguelMarcos,y
Remigio Hidalgo es el hijo de
EduardoHidalgo, dos de las vícti
mas de aquel día. Ambos se reu
nen en el Parc Catalunya de la ca
pital vallesana, donde aún viven,
ydondehayunaplacadondeestán
inscritos los ocho nombres de
fallecidos por el terrorismoenSa
badell.

décadas del crimen, Remigio
cuenta que es como si aquel día
fuese hoy, y así siempre. “Para al
gunos, treinta años es mucho
tiempo, para nosotros, las vícti
mas, el atentado fueayer”.
Isabel ha hablado con sus hijos

de lo quepasó, y afirma: “No lo ol
vidaré en la vida. No perdono, ni
olvido”.Lavidahaseguido.Remi
gio es taxista en Sabadell. Uno de
los hijos de Isabel es ahoramosso
d’esquadra. Remigio concluye:
“Ha habido gente [de entre los te
rroristas] que han apostado por la
políticayeldiálogo.Teníaqueha
ber pasadomucho antes, no espe
rar cuarenta años. Tanta muerte
ha sido innecesaria”.c

La historia del
comando Barcelona
se define con cuatro
nombres: Hipercor,
Sabadell, Vic y Lluch

MANÉ ESPINOSA

Isabel y Remigio caminan hacia la placa que recuerda a las víctimas de atentados, en Sabadell

ROSA LLUCH

Habría entendido
que luchasen contra
la dictadura, pero en el
año2000esdemencial”

Cuando pienso
en él, pienso quemi
padre estámuerto,
no que ETA lomató”

“

“

No perdono ni
olvido. Si veo un etarra
no sé qué hago”
“

CARLES GERVILLA

MARIA CANO

Quedó una
familia rota.Muy
triste, conmucho dolor
y enfrentándonos día a
día al suceso sin razón”

“
REMIGIO HIDALGO

No lo olvidaré
en la vida. Todo se hace
muy cuesta arriba”
“
ISABEL MARTÍN

P.22



22 el PeriódicoDISSABTE 
21 DE NOVEMBRE DEL 2020Política

El monument franquista de 
Tortosa es retirarà a l’estiu
b La Generalitat 
decideix desmuntar  
el monòlit «davant la 
inacció» de l’Estat

C
oincidint amb el 45è 
aniversari de la 
mort de Franco, la 
Generalitat va anun-

ciar ahir que té previst iniciar 
l’estiu de l’any vinent les obres 
per retirar el monument fran-
quista del riu Ebre a Tortosa 
(Tarragona), el vestigi més gran 
de la dictadura a Catalunya, in-
augurat el 1966 per comme-
morar la victòria a la Batalla de 
l’Ebre. L’operació costarà uns 
200.000 euros. 

Al pedestal sobre el qual 
s’erigeix el monument –les res-
tes d’un antic pont que els re-
publicans van volar durant la 
seva retirada–, no està previst 
aixecar-hi cap obra, tot i que un 
grup de treball estudiarà les 
fórmules per deixar constància 
que en aquest lloc va haver-hi 
durant més de mig segle un 
monòlit franquista. 

«Aquest monument és un 
insult a les víctimes del fran-
quisme i a totes aquelles per-
sones que van perdre la vida a 
la batalla de l’Ebre. El nostre 
compromís és el de restituir la 
dignitat de tots els que van pa-
tir la persecució del franquis-
me», va afirmar el president en 
funcions, Pere Aragonès, qui 
va solemnitzar l’anunci al cos-
tat de la consellera de Justícia, 
Ester Capella. La Generalitat 
espera que el Govern no posi 
impediments. 

 
20 DIES DE FEINA / I és que l’opera-
ció de retirada la ha atorgat Jus-
tícia, malgrat que la propietat 
del monument, per estar situat 
dins d’un cabal fluvial, és de ti-
tularitat de l’Estat. «Davant la 
inacció del Govern central, pre-
nem la iniciativa. El mateix Go-
vern, la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre i l’Ajuntament de 
Tortosa reneguen de la seva ti-
tularitat, per això assumim la 
responsabilitat, per esfondrar 
aquest símbol que debilita la 
democràcia». Les obres de reti-

ROCCO MURARO 
TORTOSA

rada s’iniciaran el pròxim es-
tiu, coincidint amb el baix ca-
bal del riu, i el cost total de 
l’operació, de 200.000 euros, 
l’assumirà la Generalitat. Es 
calcula que es necessitaran uns 
20 dies de feina. Antoni López 
Daufí, l’arquitecte encarregat 
de l’estudi de viabilitat del des-
muntatge, afirma que «es pro-
cedirà a seccionar l’obra de tal 
manera que hi hagi la possibili-
tat de tornar a muntar-la en cas 
que convingués». 

Aquest anunci és un episodi 
més en la controvertida histò-
ria del monument. El 2016, 
l’Ajuntament de Tortosa, en-
capçalat per l’actual diputat 
del PDECat al Congrés Ferran 
Bel en coalició amb Esquerra, 
va impulsar una consulta po-
pular en la qual es va pregun-
tar sobre la retirada del monu-
ment. L’opció a favor de deixar-

lo a l’actual emplaçament va 
guanyar amb un 68% dels vots.  

El febrer passat, el consistori 
iniciava els tràmits per dema-
nar la descatalogació del monò-
lit com a edifici de caràcter his-
tòric, artístic i ambiental, re-
quisit indispensable per a la se-
va retirada, segons el marc jurí-
dic de la llei de la memòria his-
tòrica. El 16 de novembre, la co-
missió territorial d’urbanisme 
de les Terres de l’Ebre confir-
mava el tràmit. 

 
PÈRDUA HISTORIOGRÀFICA / El di-
rector de l’Arxiu Històric del 
Baix Ebre, Albert Curto, la-
menta la decisió del Govern 
de la Generalitat. «Des del 
punt de vista historiogràfic, si 
eliminem els elements del 
passat que ens pertorben inci-
dim en l’oblit de la memòria 
històrica. Hem de ser prou 

madurs per enfrontar-nos al 
passat i veure-ho de forma crí-
tica. Aquest monument ens 
ajuda a entendre el que va sig-
nificar el franquisme, com de 
funest va ser». 

El monòlit es va inaugurar el 
21 de juny del 1966 amb una vi-
sita del dictador Francisco 
Franco a Tortosa. L’acte va con-
gregar 100.000 persones, i es va 
emmarcar en la campanya que 
en l’època celebrava els 25 anys 
del règim. L’enclavament va ser 
instrumentalitzat com un sím-
bol de reconciliació entre les 
parts enfrontades durant la 
guerra civil, emmascarant la 
imposició de la dictadura.  

En el discurs de la inaugura-
ció del monòlit, el dictador va 
pronunciar aquestes paraules: 
«[La guerra civil] no va constitu-
ir el triomf d’un bàndol, sinó la 
victòria de tota la nació». H

b L’operació costarà 
200.000 € i al lloc  
no es col·locarà  
cap altra obra

33 Ester Capella, Pere Aragonès i l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, davant el monument.

JOAN REVILLAS

El jutge insta 
a investigar  
els vídeos 
electorals  
de Podem

El titular del jutjat número 42 de 
Madrid, Juan José Escalonilla, va 
sol·licitar a la policia que investi-
gui l’autoria i la data dels vídeos 
aportats per Podem sobre els ser-
veis proporcionats per la consul-
tora Neurona per a les eleccions 
del 28 d’abril del 2019. El cas va 
néixer d’una querella de l’exad-
vocat del partit José Manuel 
Calvente, i el jutge, després de 
descartar diverses línies d’inves-
tigació sobre aspectes denunci-
ats per aquest, indaga sobre un 
contracte de Podem amb Neuro-
na i sobre les obres de reforma de 
la seu del partit. 

A més de Podem, estan impu-
tats Juanma del Olmo, actual di-
rector d’Estratègia i Comunicació 
en la Vicepresidència segona del 
Govern i responsable de comuni-
cació del partit; el responsable de 
Finances, Daniel de Frutos; la ge-
rent, Rocío Val, i la responsable 
de compres, Andrea Deodato. 
Ahir tots ells van defensar davant 
el jutge la legalitat del contracte 
amb Neurona, van assegurar que 
els treballs es van fer correcta-
ment i que els pagaments a ter-
cers fets per aquesta empresa no 

eren de la seva competència. 
El magistrat demana a la Bri-

gada d’Investigació de Blan-
queig de Capitals i Anticorrup-
ció que centri les seves indagaci-
ons en els més de mil vídeos que 
va aportar Podem a la causa en 
què s’investiga un contracte 
subscrit amb aquesta empresa 
per a aquests comicis. 

Escalonilla vol que s’investi-
gui «l’autoria i la data» de la rea-
lització dels vídeos «i les altres 
dades informàtiques que se’n 
puguin obtenir». També sol·licita 
que indaguin en el compte de 
Neurona Comunidad –filial es-
panyola d’aquesta empresa– a la 
qual el compte electoral d’Uni-
des Podem va transferir 75.000 
euros el març del 2019. 

El partit liderat per Pablo Igle-
sias li demana la liquidació de la 
llicència d’obra de la seva seu al 
districte de Ciudad Lineal, presen-
tada davant l’Ajuntament de Ma-
drid, en relació amb les possibles 
irregularitats en l’adjudicació de 
les obres de reforma que també 
s’investiguen en la causa. H

QUERELLA JUDICIAL

EL PERIÓDICO  
MADRID

Els càrrecs imputats 

defensen la legalitat del 

contracte amb Neurona
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MARC ARIAS / ARXIU

residencial deBarcelona témenys
de deu anys de vida, una prova
concloent que, després de l’esclat
de la bombolla immobiliària en
l’última crisi econòmica, aquest
sector ha viscut una de les pitjors
èpoquesde la sevahistòria.
L’anàlisi de l’anuari publicat pel

departament d’estadística de
l’Ajuntament també mostra que
avuiBarcelonano llueix gairemés
brillantquefaunadècada.Elnom-
bre de punts de llum no ha aug-
mentat de manera significativa, si
bé és cert que en aquest període
han irromput als carrers de la ciu-
tat sistemes d’enllumenatmés efi-
cients (des del 2015 fins al 2019 el
nombre de llums led, pràctica-
ment inexistentsel2010,esvamés
que doblar) i, sobretot, que consu-
meixen menys (ara l’administra-
ció gasta 12,5 milions de quilo-
watts/hora menys que fa deu
anys).
El govern d’Ada Colau sembla

haver dipositat a la bicicleta bona
part del futur de lamobilitat urba-
na. És una cosa que es veia a venir
des del primer moment –des que

elscomunsvanaccedira l’alcaldia,
arafacincanys–iaquèl’anuaripo-
sa xifres: el 2015, segons aquesta
font oficial, Barcelona disposava
de120quilòmetresdecarrilbici.A
finals de l’any passat els quilòme-
tres de via ciclista ja havien supe-
rat els 210, unaxifra que es queda-
ràcurtaacomençamentsdel2021,
quanelnoucarril del carrerAragó
s’afegeixi als que l’Ajuntament ha
anat desplegant al llarg d’aquest
any.
Igual com els carrils bici, un al-

tre element del paisatge urbà que
mereixerà una anàlisi a fons quan
d’aquí un temps s’estudiï l’evolu-
ció físicadelscarrersdeBarcelona
són les terrasses. Durant aquest
2020 i el 2021 aquestes instal·laci-
onss’hanconvertitenl’últimatau-
lade salvaciódebars i restaurants.
Aquestanyvacomençarambprop
de 4.100 llicències de terrasses ,
unes 700més que el 2015, i es po-
dria tancar, com a conseqüència
dels nous permisos concedits a fi
de combatre els efectes de la crisi
del Covid-19, amb un nombre que
s’acostariaa les7.000.c

Abans...
La no plaça de les Glòries amb l’anell viari, una imatge que va perdurar durant un
quart de segle abans que la infraestructura sucumbís al picot. L’enderrocament va
suposar un dels canvis físicsmés importants de Barcelona durant l’última dècada

MANÉ ESPINOSA

...i ara
Continuen les complicades obres per convertir aquest espai mal resolt des dels
orígens en una gran zona verda on els cotxes circularan sota terra, pels túnels

viaris que s’estan construint

MOLT D’HABITATGE ANTIC.. .

Gairebé 80.000 pisos
de la ciutat es van
construir abans
del segle XX

. . . I MOLT POC DE NOU

Tot just un 1,2%
del parc residencial
témenys de deu
anys de vida

L’últimhivern del
monument franquista

MEMÒRIA HISTÒRICA

SARA SANS
Tarragona

Després d’anys de debat, moci-
ons, projectes fallits de reinter-
pretació i fins i tot una consulta
popular a Tortosa en què el 2016
lamajoria va votar no a retirar el
monument, finalment li ha arri-
bat el dia al monòlit franquista.
La Generalitat ha assumit el pa-
per que els successius ajunta-
ments han evitat i, finalment, al
juliol es desmuntarà el pinacle
amb àguila inclosa que des del
1966 presideix l’Ebre al seu pas
per la ciutat commemorant la
victòriade les tropes franquistes.
Coincidint amb el 45è aniver-

sari de lamort del dictador, el vi-
ce-president del Govern, Pere
Aragonès, i laconselleradeJustí-
cia, Ester Capella, tots dos
d’ERC, van anunciar ahir el ca-
lendari de la retirada del símbol i
la importància del desmantella-
ment. “Continua dempeus per-
què durant massa temps l’Estat
espanyol, en la seva política de la
desmemòria, no ha fet neteja del
franquisme”, va lamentarArago-
nès. També Capella va insistir
que “l’Estat renega de la propie-
tatdelmonument,ningúnoelvol
ni vol assumir la responsabilitat
de retirar-lo i el Departament de
Justícia no es podia quedar de
braçosplegats”.
Sobre la resistència històrica

de l’Ajuntament de Tortosa a re-
tirar el monòlit es va passar de
puntetes. L’alcaldessa Meritxell
Roigé (Junts per Tortosa) va ar-

gumentar que “no podíem inter-
venir perquè el monument no és
nostre i no teníem competènci-
es... Hem fet el que estava a les
nostresmans per complir amb la
llei dememòria històrica”.No va
ser fins al mes de gener quan
l’Ajuntament va aprovar perma-
joria–aexcepcióde l’únic edil de
Ciutadans– descatalogar el mo-
nument,totiquedeixantclarque
elConsistori nopagariani uneu-
roper retirar-lo.
Ahir, Roigé va demanar com-

prensió per als qui aposten per
mantenir un monument “que
forma part de la ciutat” i va de-
manar als tortosins “respecte
mutu i fugir de les confrontaci-
ons”. Roigé també va proposar
que, una vegada retirat, no no-
més es mantingui la pilastra so-

bre la qual es recolza el monòlit,
sinó que es reconstrueixi el pont
de la Cinta, bombardejat per les
tropes republicanes durant la
guerra.
De moment, la consellera de

Justícia va afirmar que “no hi
haurà una altra construcció que
substitueixi el monument “que
ha humiliat durant gairebé sis
dècades els 30.000 republicans
morts a la Batalla de l’Ebre” i va
afegir que la pilastra es quedarà
al riu iel seubuit seràunsímbol”.
Elstràmitsperretirarelmonu-

mentjaestanenmarxaibenaviat
es farà l’estudi geotècnic per ins-
tal·lar la bastida i la gruadegrans
dimensions amb què es retirarà
elmonòlitapeces.Elcostestimat
ésde200.000euros i estàprevist
que les obres es licitin el pròxim
gener per adjudicar-se al març.
L’objectiu és començar la feina
sobre el terreny el juliol aprofi-
tant l’època de menys cabal de
l’Ebre. El Departament de Justí-
cia ha sol·licitat aquesta setmana
la llicència d’obres a l’Ajunta-
ment ielpermísperaccediral riu
a la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE).c

ACN / MAR ROVIRA

Elmonòlit de 45metres d’alçària i inaugurat per Franco el 1966 es guardarà en unmagatzem

L’alcaldessadeTortosa
demanarespectemutu
icomprensióper
alsquiapostenper
mantenirelpinacle

El Govern anuncia
que a l’estiu, quan
baixi el cabal de
l’Ebre, finalment
desmuntarà i
retirarà el monòlit

Peça per peça i de dalt a baix
]Dedalt a baix i a peces:
“Si el podempartir endeu
trossos,millor que en 16”,
mantéAntoniDaudí, l’ar-
quitecte tortosí queha sig-
nat l’estudi deviabilitat del
desmuntatgedelmonòlit.
S’instal·laràunagruade
300 tones a la platja fluvial
méspròximaalmonument i
s’aixecaràunabastidade
36metres per trossejar la
peça. SegonsDaudí, “el
desmuntatgeduraràuns
vint dies”. Lespeces es tras-

lladaranaunmagatzem.El
monument és obrade l’es-
cultorLluísMaria Sau-
mells. Va costar 4,5milions
depessetes i el vanpagar el
GovernCivil deTarragona,
laFalange i voluntaris a
travésdedonatius. Labasti-
da s’aniràdesmuntant a
mesuraque les duespiràmi-
desde ferroperdin altura i
es retiraràdel pedestal la
inscripció “Als combatents
quevan trobar la glòria a la
batalla de l’Ebre”.
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El VI Col·loqui Walter Benjamin analitza la simbologia de llocs com
el Pazo deMeirás, el Valle de los Caídos o el poble de Belchite

Lamemòriadel dictador

DANI DUCH

El Valle de los Caídos encara és unmonument franquista

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

La casualitat va fer que el
VI col·loqui internacio-
nal Walter Benjamin de-
dicat a “memòries con-

trovertides i patrimoni” coincidís
ahir amb el 20-N (data de la mort
deFranco) i amb ladecisiódelDe-
partament de Justícia d’empren-
dre les obres per treure finalment
el monument franquista del riu
Ebre, a Tortosa. En la sessiómati-
nal del col·loqui, que s’organitza
des de Girona per la càtedraWal-
ter Benjamin, el MUME i el me-
morial Democràtic, els historia-
dorsXoséNúñezSeixas,Stephane
Michonneau iEmilioGrandío van
plantejar en línia la necessitat
d’evitar que perdurin els llocs de
memòria dels dictadors, ja siguin
les seves cases natals, les tombes o
llocs vinculats a les seves biografi-
es, com el Pazo deMeirás o la po-
blació de Belchite, escenari de la
GuerraCivil instrumentalitzat pel
règim.Tambévancoincidirquees
tractad’un temade“difícil gestió”,
enquèés complicat aconseguir un
consensperquè“lesmemòriessón
conflictives” i les solucions depe-
nendecadacas.
Sobre el PazodeMeirás, que els

tribunals han obligat la família
Franco a tornar a l’Estat, Emilio
Gandío va apuntar la necessitat
que en el futur sigui un espai on
s’expliqui el franquisme des de la
democràciaitambélasevahistòria
anterior, quanvapertànyer a la fa-
míliaPardoBazán. I, sobretot, evi-
tant-ne la utilització per part dels
sectorsnostàlgics.
Sobre aquest últim punt, Xosé

Núñez va ser molt rotund a asse-
nyalarques’had’evitarqueunave-
gadaquelesrestesmoralsdeFran-
co s’han traslladat del Valle de los
Caídos al cementiri de Mingorru-
bio, ara aquest lloc passi a ser un
centre de pelegrinatge de l’extre-
ma dreta. Segons el seu parer, el
millorseriaobligarlafamíliaFran-
co que s’emportés les restes a un
panteó privat. Va recordar, per
exemple,queaAmèricadelSudles
restesdedictadorscomPinocheto

Videla estan ara en panteons de
finques familiars.
Michonneau va explicar el sin-

gular cas de Belchite, on les seves
ruïnesesvanconvertirentre1938i
mitjans dels seixanta en un espai
polític utilitzat per a diverses con-
centracions del règim; més tard i
fins al 1984 va quedar abandonat i
les inclemènciesclimàtiques i l’ac-

ció delsmateixos veïns el van des-
truir de tal manera que ja no tenia
res a veure amb un “paisatge de
guerra”, tot iqueaixíelveiessinels
visitants. Només a partir dels anys
vuitanta es plantegen solucions
per convertir-lo en un memorial
de lapau.Però la seva conclusió és
queBelchite és un cas depatrimo-
nialització truncada perquè el
marcnarratiu és el del franquisme
i no s’han incorporat altres relats

(camp de treball, repressió, barra-
cons, nou poble...) ni s’ha aconse-
guit un consens perquè sigui un
llocdereconciliació.
Les dificultats per reconvertir

Belchite,elPazodeMeirásoelVa-
lle de los Caídos no són exclusives
d’Espanya.Núñezvarecordarque
fins aquest setembre Àustria no
havia decidit convertir la casa na-
tal de Hitler a Braunau am Inn en
una comissaria i així acabar amb
les concentracions nazis. Predap-
pio, ciutat natal i on és enterrat
Mussolini, continua sent lloc de
pelegrinatges feixistes. I la tomba
deCeausescu, ladatxadeStalin, la
piràmide d’Hoxha de Tirana, el
Niu de l’Àliga o el museu de Sala-
zar, a Portugal, estan a mig camí
entre la disneylandització (com a
atractiu turístic) i el recordnostàl-
gic.
Núñez parla de la necessitat de

“resignificar” els espais dememò-
ria dels dictadors, tot i que reco-
neixcasoscomplexoscomelValle
delosCaídos.Tot iaixídiscrepade
l’opció de deixar que es podreixi,
com ha suggerit Santos Juliá.
“L’importantésquenosiguinniun
lloc de concentració de nostàlgics
niunobjectedebanalització”.c

ASTRIDMESEGUER
Barcelona

Carla Simón és d’aquelles cine-
astes que despullen la seva àni-
ma a cada projecte, acostant
part de si mateixa i del seu vol-
tant aunespectador commogut
per la sensibilitat de la càmera.
JahovaferamblapremiadaEs-
tiu1993,basadaenlasevapròpia
infantesa, i ho torna a repetir a
Correspondencia,uncurtescrit i
dirigit a quatre mans amb la ci-
neasta xilena Dominga Soto-
mayor en què aborden
qüestions que tenen a
veureambelquesigni-
fica serdonaavuidia.
Lapeça,unencàrrec

que li va proposar el
Canal 33 per a un pro-
gramaqueconstavade
sis capítols de corres-
pondències fílmiques
entre dones de dife-
rents àmbits, forma
part de la secció oficial
Nacional de l’Alterna-
tiva, que es pot veure
fins al 29 de novembre
a Filmin. Simón no va
dubtar a trucar a Soto-
mayor (Tarde para
morir joven), a la qual
només havia vist una
vegada a Rotterdam i
amb qui va creure que
podia sorgir “alguna
cosa interessant” per-
què “emsemblava que el nostre
cinema tenia universos pa-
ral·lels. Hi ha una unió genera-
cional i la nostramanera de tre-
ballarés semblant”.
La peça, de 20 minuts escas-

sos, es va rodar entre el juny i el
novembredel2019.Entotal són
quatre les cartes enviades, que
suposen un intercanvi de refle-
xions íntimes sobre diverses in-
quietuds en un procés d’“acció-
reacció”. Les dues van consen-
suar que parlarien de les dones
delessevesrespectivesfamílies.
Tresmesos abansde començar,
laCarlahaviaperdutlasevaàvia

i li venia de gust parlar d’aquell
llegat femení tanpròxim.Va fil-
marlesimatgesambunaSuper8
mentredesmuntavenelpisdela
seva àvia, on es va passar hores
immortalitzant una casa plena
de records i veus del passat. En
un procés paral·lel, Sotomayor
parla dels seus parents a partir
d’imatgesdel seuarxiu familiar.
“És un material que dialoga”,
diuSimón,quetambéesplante-
jaenveualtasiéspossibleferci-
nema i tenir fills. I d’aquesta in-
timitat es passa a una dimensió

política, la cartaque tancaSoto-
mayor i que escriu en ple esclat
de caos i manifestacions a Xile
l’anypassat.
Lacatalana,immersaaraenel

guió del seu tercer llarg –el se-
gon, Alcarràs, el rodarà l’estiu
vinent després de ser posposat
per la pandèmia–, no descarta
una segona part i confessa que
ferelcurthaestat “alliberador”,
una cosa espontània que “s’as-
semblamésapintarunquadreo
a compondre una cançó” i que
és d’“aquells projectes entre
projectesqueet connectenamb
l’essènciadel cinema”.c

Carla Simón i Dominga Sotomayor
s’intercanvien cartes a ‘Correspondencia’

Al rescat del llegat
familiar femení

Carla Simón amb la seva Super8
L'ALTERNATIVA

Quines eren les 13 regles
imposades pel Japó feudal

permantenir la pau?

EL REPTE

UNIVERSITAT DE KUMAMOTO

Codi Hosokawa

El Japó vivia una època
convulsa.Lesferidesdela
sagnant Batalla de Seki-
gahara, que va tenir lloc

l’any 1600, encara estaven obertes
quan el clan Tokugawa va aconse-
guirelpoder.Aquestvasereltercer
iúltim shogunat, conegutcomape-
ríode Edo (1603-1867), que va os-
tentar el domini absolut al país ni-
pó. Consolidar la seva autoritat en
plena crisi va requerir recórrer a
l’astúcia. Calia convèncer els caps
de les diferents famílies perquè
s’unissinaunobjectiu comú.Al go-
vern central Tokugawa no se li va
ocórrer millor idea que mobilitzar

els senyors feudals per construir i
reparar importants castells i altres
infraestructures. Tasques que re-
querien treball en equip entre
grups que encara es veien com a
enemics.
Un dels projectes més grans va

ser la reconstrucció del castell de
Sunpu, situat a la ciutat de Shizuo-
ka, al centre del Japó. Fins a Sunpu
vaanar,entred’altres,elclanHoso-
kawa, que dominava el territori de
Kokura, entre les actuals prefectu-
res de Fukuoka i Yamaguchi. Per
evitar nous problemes, el seu líder,
Tadaoki Hosokawa, va decidir re-
dactar un codi de conducta amb 13

reglesperevitarconflictesentreels
seusvassallsielsaltresclans.Inves-
tigadorsdelaUniversitatdeKuma-
motoacabendetrobareldocument
original.
Lareformadela fortificacióesva

endarrerirperunincendieldesem-
bredel 1607,peròunanydesprés ja
s’havien mobilitzat alguns daimyo
(“gran home”, els sobirans feudals
més poderosos del Japó entre els
seglesX iXIX).El text trobatvaser
emèsel 8degenerdel 1608 i reflec-
tiaunaprohibicióestrictad’accions
que poguessin donar lloc a dispu-
tes. Els articles 3, 4 i 5 erendisposi-
cionsdestinadesaprevenirbaralles
amb altres clans. Si, per exemple,
un servent fugia a un altre grup, no
se’lpodiarecuperarper la força.En
tot cas, havien de ser retornats una
vegada finalitzades lesobres.
L’alcohol estava pràcticament

prohibit.Elsashi-garu (soldatsmo-
bilitzats per a les tasques) podien
portar el seu propi menjar (bento),
perònohaviendebeuremésdetres

tasses petites de sake (sakazuki).
Lesreunionsambpersonesd’altres
clans o del shogunat estaven com-
pletament vetades, segons l’article
8. Tampoc no es permetien banys
calentsa les instal·lacionsdecapal-
treclan(article11) i les lluitesdesu-
mo també van ser cancel·lades. Si
algú infringia aquestes regles, seria
castigat. El codi també regulava els
viatges d’anada i tornada entreKo-
kura iSunpu,quecalia ferengrups.
Els clans Hosokawa i Mori, que

treballaven junts, havien estat ene-
mics en la gran guerra civil que va
culminar amb la Batalla de Sekiga-
hara, feia tot just setanys.Sihagués
saltat el ressort de qualsevol vella
rancúnia, les conseqüències ha-
guessinpogut ser catastròfiques en
ple inici del domini Tokugawa. Els
especialistes creuen que el shogu-
nat Edo va presentar als clans uns
marcs generals i després cada grup
vaestablir les reglesennomdel seu
senyor feudal.

DAVID RUIZ MARULL

I DEMÀ:
Quina bellíssima actriu del
Hollywood daurat va obrir

el camí per al wifi?

Àustria ha decidit
convertir la casa natal
deHitler a Braunau
am Inn en una
comissaria de policia
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La prefectura de la Via Laietana s’ha de convertir en un espai de 
memòria històrica / Jordi Muñoz 
 

Passejant pel centre de Barcelona podem trobar, encara, el que fou el principal centre de tortura de la policia 
franquista: la prefectura de la Via Laietana. Per allà hi van passar milers de persones detingudes i, moltes 
d’elles, van ser brutalment torturades als calabossos i les sales d’interrogatoris d’aquell edifici. De testimonis i 
relats en tenim molts. Però l’edifici segueix allà, ocupat per la policia, recordant-nos cada dia quina és la 
vertadera naturalesa de la transició. 
L’edifici de la Via Laietana té una gran rellevància històrica. Però sobretot, simbòlica. De tortures se’n van 
practicar en altres llocs, però no n’hi ha cap que hagi adquirit la rellevància i referencialitat de la Via Laietana. El 
nostre no és un cas únic: en molts altres països de passat autoritari hi sol haver centres de tortures que, per 
diverses raons, esdevenen símbols de la repressió i la resistència. És el cas, per exemple, de l’Escuela 
Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) a l’Argentina, La Casona a Montevideo o Villa Grimaldi a Xile, 
entre d’altres. En tots aquests casos, els antics centres de tortures han estat designats com a espais de 
memòria per lleis especials i s’han reconvertit en museus i centres de difusió de les tortures i assassinats de les 
dictadures. 
En canvi, a casa nostra, això encara no ha passat. I s’ha demanat molts cops. El 2017 es va aprovar una 
resolució al Congrés dels Diputats per convertir la prefectura en un museu. També l’Ajuntament de Barcelona, 
la Generalitat i les entitats memorialístiques i de la societat civil han impulsat campanyes i manifestos per 
reclamar-ho. Aquesta setmana Òmnium ho recorda amb un documental que es pot veure on-line. Però el 
govern espanyol, tant en temps del PP com ara que hi mana el PSOE, no han mogut ni un dit per donar 
compliment a aquesta demanda. Una demanda que, diria, és gairebé una obligació moral d’higiene 
democràtica. 
De fet, no és només que l’edifici no hagi estat designat i convertit en un espai de memòria, sinó que ni tan sols 
n’han canviat els usos. Segueix sent, inexplicablement, la seu de la policia nacional espanyola a Barcelona. I 
segueixen portant-hi detinguts. De fet, no cal anar gaire enrere:  ara fa un any que alguns dels detinguts per les 
protestes contra la sentència del judici de l’1 d’octubre van acabar allà i van denunciar maltractaments. A més, 
arran d’aquelles protestes, l’edifici s’ha convertit gairebé en un espai d’orgull per la dreta espanyolista. I no és 
estrany veure banderes espanyoles penjades als fanals del davant. Cal recordar que el tímid intent de 
l’ajuntament de Barcelona de posar-hi una plaça va despertar reaccions irades d’alguns grups polítics, i de 
sindicats policials. L’ajuntament ha rebut pressions de tota mena per retirar la placa, i de fet la placa ha estat 
cremada i pintada en múltiples ocasions. 
Aquesta al·lèrgia a la memòria, i la continuïtat institucional i d’usos de l’edifici de la Via Laietana són mostres 
importants dels dèficits de la transició espanyola, i per extensió, dels dèficits de qualitat de la democràcia 
espanyola. Després d’uns anys en què les polítiques de memòria històrica han prioritzat la memòria de la 
guerra i la immediata postguerra, és hora de donar un impuls important també a la memòria del 
tardofranquisme, com ja comença a fer la Generalitat. 
És molt important obrir foses i recuperar les despulles de les víctimes oblidades de la guerra i la postguerra. I 
és imprescindible retirar monuments com el de Tortosa. Cal reconèixer els esforços que realitzen i han realitzat 
les nostres institucions en aquesta línia, amb un paper molt destacat del conseller avui empresonat Raül 
Romeva. Però ara no haurien de passar 20 anys més per fer avenços significatius també en la memòria del 
tardofranquisme. Si no, farem tard, com ja es va fer tard amb la retirada de medalles a Billy el niño, per 
exemple. 
Cal repetir molts cops que, en contra de la imatge edulcorada que se n’ha volgut vendre, la repressió política, 
les tortures i les execucions es van allargar durant tot el franquisme. La "reconciliació" basada en l’amnèsia 
s’ha demostrat falsa i superficial. Perquè només pot haver-hi una democràcia sana a partir de la justícia, i 
sobretot de la memòria i l’assumpció de la veritat per part de les institucions. 
A aquestes alçades, l’única manera civilitzada d’afrontar la qüestió és convertir l’edifici de la Via Laietana en un 
espai de memòria i de recerca i arxiu sistemàtic de tot el que va passar allà. Si encara no s’ha fet és, 
evidentment, per les continuïtats institucionals, biogràfiques i ideològiques que hi ha entre la policia nacional 
franquista i la policia nacional de la democràcia. I per les inseguretats de l’estat i els seus defensors a 
Catalunya. Potser creuren que la memòria del seu passat n’afeblirà la imatge i la legitimitat. Per això ho 
intenten tapar amb banderes ben grosses. 
 
https://blogs.publico.es/torndeparaula/5955/la-prefectura-de-la-via-laietana-sha-de-convertir-en-un-espai-de-memoria-historica/ 
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L
aviolència en Joyce Ca-
rol Oates és comparable
a l’impacte d’una pilota
de bàsquet contra la teva
cara.Aquell copsec, sen-

se avís, davant el qual, lògicament,
no has armat defenses i, que, per uns
moments, et bloqueja el sistemaner-
viós, et fa perdre els referents –vi-
sual, auditiu, elGPSde localització–.
En el qual totes les parets de l’edifici
–la carn, el múscul, la computadora
cerebral– se’n fan una i trontollen.
No saps què. No saps per què. No
saps qui. Benvingut a la violència.
Benvinguts a l’experiència Oates, la
nostra premi Carvalho 2021.
A Joyce Carol Oates la postulen

cada any per a un Nobel que no li
donaranmai. AmbelCarvalho noha
patit: no sabia que existia fins que se
l’ha emportat. Però no li hauria
molestat lluitar per ell. La senyora
Oates adora la boxa i és summament
competitiva. I ho és d’aquesta ma-
nera tan envejable que tenen els
autors sèniors nord-americans que
ataquen els iguals però també els
principiants, els consolidats, els in-
vents hype i les noves patums. Però
esclar, perquè hi pugui haver aques-

ta competició ha d’existir indústria,
circuit, magisteri i lectors. Espe-
cialment lectors. D’aquí l’enveja.
Amb més lectors, menys enveja i
menys volença pel pogrom veïnal
podríem tenir escriptors de tota
mena.Noetpotcréixerunelefanten
una bassa.
El seu fort són, això sí, els combats

llargs. Té resistència i exigeix el
mateix dels seus lectors. Pren totes
les pàgines que necessiten història i
personatges. Per ser versemblant la
primera, per no ser jutjats a la
lleugera els segons i sí compresos.
Només així acceptem veure’ns reac-
cionar davant la violència, com
aquesta ens esclata a lesmans o l’en-
trecuix, com després es tracta
d’ocultar el cos, el dolor, el botí o
la culpa. És aquest territori negre
d’Oates el que s’ha volgut premiar
amb el Carvalho. Aquest mapa sen-
se respostes senzilles a preguntes
complexes. Aquest regne del neguit,
de la incomoditat d’unmón senseun
ordre que la justícia delmón policial
sempre acaba per restablir. No hi
hamaneres d’extirpar la barbàrie de
la vida, una vida que, alhora, està
envoltada de bellesa, esperança i
sensualitat. Els seus personatges fan
el que poden amb el que tenen i con-
tinuen aferrats a la vida, el que en-
cara atresorin d’ella. Per això, avui
més que mai, cal llegir elefants com
Joyce Carol Oates i oblidar l’escrip-
tor que avui toca adular o vexar a la
bassa. Esperar el cop de pilota i en-
tendre de què va tot això.

Oates i lapilota
debàsquet

Carlos Zanón

Imma Monsó

EL
RUM-RUM

Esbroncar
omorir

P
el que sembla, només hi ha
duesmaneres de comunicació
política efectiva en aquest
país: maquillar o esbroncar.
Quan un polític diu “no hem

sabut comunicar la idea” està dient que
no l’ha sabut tunejar amb prou habilitat
perquè el ciutadà se l’empassi. Aquesta
modalitat ésmés pròpia de l’esquerra. Es-
clarque ladreta tambéutilitza ladisfressa
i el maquillatge per colar la mentida de
torn, però la seva especialitat és esbron-
car. I esclar que l’esquerra fa servir l’es-
broncada de tant en tant, però en general
sentmés inclinació adissimular: les bron-
quines de l’esquerra no tenen la rotundi-
tat vigorosa de les esbroncades fatxes.
Els integrants d’aquesta dreta, hereva

del franquisme i nostàlgica deMillán-As-
tray, se sentenpermanentmentprovocats.
Provocats pels catalans i pels bascos per-
què ho som. Pels andalusos, valencians o
gallecs que no són del seu rotllo perquè
no ho són; provocats perquè van perdre
les eleccions; provocats perquè ETA va
deixar de matar i això els excita. Pro-
vocats perquè tenen al davant un Govern
de coalició que qualifiquend’il·legítim, de

“colpista”, fins i tot de “terrorista”, només
perquè no els agrada cap dels coalitzats.
Provocats perquè aquest Govern vol can-
viar la llei d’Educació amb majoria par-
lamentària i derogar una llei tan desgra-
ciada, tan poc consensuada com va ser la
llei Wert. Provocats perquè els escan-

dalitza que una força política legal com
Bildu voti a favor d’uns pressupostos ge-
nerals que en aquest moment són de vital
importància.
En l’origen d’aquesta passió per buscar

brega hi ha un pensament antipolític i an-
tidemocràtic que espot resumir en: “Si no
mano, esbronco” (el correlat històric se-
ria: “I si no puc esbroncar, que mani un
militar”). Ara que no manen, l’excés de
crispació, que en petites dosis pot ser di-
vertida, cansa enormement la ciutadania.
Tanta brega no deixa veure el bosc i la
mirada del “ciutadà mitjà” (el que no té
temps per llegir articles llargs o anar a les
fonts o llegir cada punt de cada llei) s’en-
terboleix tant que no li queda més remei
que creure’s el que diu el candidat que
més crida o el quemés dissimula. Els can-
didatsho saben i, en conseqüència, criden
i dissimulen pels descosits, o alternen les
dues coses, o les fan al mateix temps. Un
emblema just per representar candidats i
votants en aquesta democràcia: la serp
que es mossega la cua i se n’alimenta. I
creix, creix sense fi. Però és un creixe-
ment monstruós, tancat sobre ell mateix,
sense cap capacitat d’evolució.

E
m sobta el poc ressò que te-
nen alguns dels fets de fa un
segle i mig, en el context del
Sexenni Democràtic, i no
deixa de ser curiós que ningú

recordés que el 16 de novembre va fer 150
anys de l’elecció com a rei d’Espanya
d’AmadeudeSavoia, fill deVíctorManuel
II, elmonarca italià que no feia ni dosme-
sos –el 20 de setembre– que
havia entrat triomfalment a
Roma liquidant els Estats
Pontificis.
Però no és aquest cas in-

sòlit d’elecció democràtica
d’un sobirà el que vull ara
evocar, sinó un esdeve-
niment d’aquell mateix any:
la revolta contra les quintes i
l’episodi de La Campana
de Gràcia. El servei militar
obligatori establert al segle
XIXera forçadiscriminatori:
els rics se’n lliuraven pagant
una redempció enmetàl·lic o
buscant un substitut. L’ano-
menat impost de sang dels
pobres, que podia durar tres
anys, deixava en una situació
difícil les famílies dels in-
fortunats quintos, fet que ha
estat considerat com un fac-
tor de proletarització. No ha
d’estranyar que a les mani-
festacions populars s’escoltés constant-
ment el crit “a baix les quintes”. Durant la
revolució de setembre de 1868 a moltes
ciutats, com Barcelona, les multituds que
vanassaltar els ajuntaments, amésdecre-
mar els retrats d’Isabel II, també van des-
trossar els aparells que s’utilitzaven per
mesurar la talla dels quintos. Llavors, tant
els republicans i els demòcrates com una
part dels progressistes –el mateix Joan
Prim– defensaven la desaparició de l’in-
just sistema de quintes.
A principi de l’any 1869, davant l’esclat

de la insurrecció de Cuba, el govern
Serrano, on Prim eraministre de la Guer-

ra, desdient-se de les seves promeses, cri-
dà una lleva de 25.000 homes. El 3 de
març la Diputació de Barcelona i molts
ajuntaments catalans, dominats pels re-
publicans, van enviar a les Corts Cons-
tituents una exposició demanat l’abolició
de les quintes i la seva substitució per un
sistemade voluntariat. Davant la negativa
del govern, la Diputació i els ajuntaments
van decidir pagar la redempció en me-
tàl·lic de tots elsmossos de la província de
Barcelona. Aquesta redempció col·lectiva
es va cobrir amb impostos i crèdits però
van resultar insuficients i s’hagueren de
finançar també batallons de voluntaris.
Aquest procediment només funcionà

un any. Al febrer del 1870 el govern, ara
presidit per Prim, cridà una lleva més
gran que l’anterior –40.000 homes–, la

qual cosa suposava que a Barcelona i a les
viles del seu pla els tocava redimir 544
mossos. La Diputació i els ajuntaments
anunciaren que intentarien fer-ho de nou
i demanaren al govern l’ajornament del
sorteig dels quintos. No era fàcil recaptar
816.000 de les noves pessetes, que era la
quantitat total tenint en compte que cada
redempció costava 1.500 pessetes, xifra
que llavors equivalia al sou d’un teixidor
durant deu anys.
L’ajornament dels sorteigs no fou ac-

ceptat pel govern, que exigí als ajunta-
ments que els fessin immediatament. Pe-
rò la majoria dels consistoris, pressionats

per grans manifestacions de protesta, in-
tegrades sobretot per dones, els suspen-
gueren. A principi d’abril, la indignació
popular es transformà en una insurrecció
de tot el pla de Barcelona contra les quin-
tes i el capità general de Catalunya decla-
rà l’estat de guerra. La revolta fou es-
pecialment violenta a la vila de Gràcia, la
segona ciutat de Catalunya per població
–més de 30.000 habitants–. El dilluns 4
d’abril una manifestació de dones davant
l’Ajuntament gracienc, a la plaça anome-
nada llavorsde laConstitucióde 1869, im-
pedí la celebració del sorteig ja que es va
cremar part de la documentació munici-
pal. Una dona ja gran pujà a la torre del
rellotge de la plaça i començà a tocar la
campana. Durant els quatre dies que durà
la revolta el toc de sometent de la campa-

nagraciencava ressonar sen-
se parar per tot el pla de Bar-
celona. El resultat de la re-
volta fou sagnant: caigueren
sobre Gràcia unes 800 bom-
bes de canó, hi hagué un mí-
nim de 30 morts i 200 detin-
guts i uns consells de guerra
condemnaren a mort deu
persones, de les quals quatre
foren afusellades.
La torre del rellotge de

Gràcia, amb la seva campana,
es convertí en un símbol evi-
dent de la resistència a les
quintes i unmes després, el 8
de maig de 1870, el llibreter
Inocenci López Bernagosi
editava el primer setmanari
satíric escrit en català què, a
suggeriment de Valentí Al-
mirall, s’intitulàLaCampana
de Gràcia. Aquesta revista
il·lustrada, de clara tendèn-
cia republicana, tingué un

granèxit depúblic i espublicà fins al 1934.
Avui a la torre del rellotge deGràcia res

evoca aquest esdeveniment. Tan sols hi
ha una placa a glòria dels batlles que aixe-
caren i restauraren la torre. La revolta
sols es recordada amb una discreta al·lu-
sió: “Fue deteriorada a consecuencia de la
sublevación contra las quintas en abril de
1870”. Pensoque fora convenient rescatar
de forma més rigorosa i precisa aquests
fets del nostre passat, sobretot quanmos-
trenquehi vahaver gent, enaquest cas es-
pecialment moltes dones, que s’oposaren
fermament a les injustícies i discrimina-
cions arriscant la vida i la llibertat.

150anysde ‘LaCampanadeGràcia’
Borja de Riquer i Permanyer

La torre del rellotge de
Gràcia, amb la campana,

es convertí en un símbol de
la resistència a les quintes

Els personatges de
Joyce Carol Oates
fan el que poden
amb el que tenen
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Davant la parada de venda al carrer es valora i sospesa amb tacte lamercaderia

La compravenda im-
provisada enple car-
rer de tota mena de
productes de la terra

era una tradició heretada dels
tempsmedievals.Laconstruc-
ciódelsgransmercatsbarcelo-
nins va aconseguir posar fi a
aquestcostum.
La idea va ser de l’urbanista

Ildefons Cerdà. Quan va pro-
jectar el pla de l’Eixample,
l’enginyer de camins va enri-
quir la seva proposta mitjan-
çant l’aportació denopocs de-
talls. Un dels seus planteja-
ments consistia a distribuir de
manera regular a la ciutatmo-
dernaunasèried’equipaments
perquè els veïns els tinguessin
enuna proximitatmolt raona-
ble i així evitar aquells despla-
çaments tan incòmodes.
Per això va traçar sobre el

plànol una sèrie de grans cer-
cles, dins dels quals situava,
poso per cas, l’escola, l’esglé-
sia, l’hospital i, per descomp-
tat, elmercat.
L’Ajuntament va apostar

desd’unbonprincipiperaque-
llaequilibradadistribuciógeo-
gràfica dels mercats i el resul-
tat ha resultat un exemple per
la manera de dur a terme una
idea. Avui la xarxa demercats
és impecable.
Al principi de mica en mica

es va aconseguir reduir els
mercats ambulants de carrer.
El reducte més difícil d’elimi-
narvaseralRaval,malgratque
l’angostura del seu traçat viari
convertia aquesta pràctica en
un bloqueig de la mobilitat,
fins i totperalsvianants.
Aquesta fotografia mostra

un exemple de venda ambu-
lant, en aquest cas demelons i
síndries. Aquestes fruites les
associo a lameva època d’esti-
ueig infantil, mesos que tals

postres resultaven d’allò més
agradables, sempre que s’ha-
guessin adquirit amb encert.
Era una incògnita, que només
s’aclaria quan clavaves la dent
a laprimerarodanxa.
Ara bé, l’elecció no era tasca

fàcil.Hihavia teoriespera tots
els gustos. Mentre que una
afirmava que calia sospesar bé
la peça, comprovar-ne el grau
de duresa exterior i olorar-la,
una altra recomanava estrè-

nyer alhora els extrems del
meló, jaqueenrevelavaelgrau
de maduresa, que podia brin-
dar ladesitjadadolçor.
La incògnita se centrava en

elmeló, que era fonamental, ja
que si no estava al punt consti-
tuïa un fracàs inapel·lable; la
síndria,encanvi,oferiaunare-
gularitat que era d’agrair, per
bé que no hi havia cap disputa
sobre la merescuda superiori-
tatgastronòmicadelmeló.
Picasso va eliminar dels di-

buixos preparatoris de la seva
pinturasobre lesputesdelcar-
rerAvinyólesfiguresdel’estu-
diant i el mariner, a més del
porró, símbol fàl·lic; a la tela
només va quedar sobre la tau-
leta una tall de síndria. John
Richardson, en la seva monu-
mental biografia sobre el geni,
precisa que és un tall de meló.
Vaig tenir ocasió de xerrar
amb ell personalment i li vaig
comentarqueperlaformaipel
color vermell només es podia
tractar de síndria, que en
aquest cas evoca el sexe feme-
ní, omnipresent en la pintura,
sobretot després d’haver su-
primit la presènciamasculina.
Es va mostrar d’acord amb
aquesta interpretació.

Vendaal carrer
demelons i síndries

Hi havia diverses
teories per
detectar si la peça
triada donaria
el resultat desitjat

FREDERIC BALLELL / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

QUADERN BARCELONÍ

EL FILL DEL PODER
Shakespeare continua sent
tanmodern perquè els seus
perfils humans creatsman-
tenen una actualitat fasci-
nadora; l’ésser humà encara
continua sent esclau de les
mateixes passions. En això
pensavamentre llegia el
retaulemagistral que l’acre-
ditat assagista Jordi Amat
(El fill del xofer, Edicions 62)
ha sabut traçar i confirmar
una aplicació exemplar. No
m’ha sorprès aquesta bio-
grafia, atès que elmons-

truós Alfons Quintà ja anava
deixant en vidamoltes
empremtes de la sevamal-
dat pertinaç, i que a sobre
les anaven sabent els que
tenien interès a saber-les. El
mésmeritori de la investi-
gació impecable d’Amat és
aconseguir desentranyar i
atrevir-se, aquí hi ha el
mèrit, a explicar fins a quin
punt la gent (delmés pode-
rós al pelacanyes) suportava
i fins i tot ballaven l’aigua
als ulls d’algú tanmalvat,
insaciable, descarat, exhi-

bicionista, que no enganya-
va. Així doncs, resulta alli-
çonador confirmar el com-
portament sorprenent d’un
rosari interminable i molt
variat de prepotents sot-
mesos, sí, sotmesos al deli-
rant joc pervers que impo-
sava aquell tipus ell sol,
vingut del no-res. Resulta
que els capitostos, els pode-
rosos, apareixen encaixats
al reclinatori. Gràcies, Jordi
Amat, pel coratge de crear
aquestmirall tan real i tan
demolidor.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

El Consorci de la Zona Franca aprova
el pressupost amb 26,9milions d’inversió
BARCELONA El consell plenari
del Consorci de la Zona Franca
(CZFB) va aprovar ahir el pro-
jecte de pressupost pel 2021,
amb una previsió de 8,6 milions
d’euros de beneficis destinats a
la promoció econòmica i 26,9
milions d’euros d’inversió. Així
mateix, ha previst un increment
d’un 2,3% de l’import net de la
seva xifra de negoci el 2021, que
arriba als 56 milions d’euros. El
primer trimestre del 2021 està
prevista la inauguració de la
primera fase del hub tecnològic
DFactory BCN, de 17.000m2.

L’any que ve també està prevista
la segona edició la Barcelona
New EconomyWeek (Bnew).
“Després de l’èxit de la primera
edició volem continuar contri-
buint a crear sinergies i generar
oportunitats de negoci en un
moment clau per a l’impuls de la
reactivació econòmica”, va ex-
plicar el delegat de l’Estat al
CZFB, Pere Navarro. D’altra
banda, al març es durà a terme la
BarcelonaWomen Acceleration
Week, un espai de reflexió i
acció per avançar en la igualtat
de gènere. / Jose Polo

CZFB

Imatge de la seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

BATEC
CIUTADÀ

Un llibre repassa els 180 anys d’història
delmercat de la Boqueria
BARCELONA La Boqueria és “un
petit microcosmos del que és la
ciutat”, unmercat construït
sobre la runa d’un convent in-
cendiat i un símbol universal de
Barcelona que aquest 2020 cele-
bra 180 anys. El recinte del mer-
cat va acollir ahir la presentació
del llibre, que repassa aquesta
llarga història i que han escrit la
responsable de comunicació de
la Boqueria, Matilde Alsina, i el
cap del departament demercats
de l’InstitutMunicipal deMer-
cats de Barcelona, Genís Arnàs.
L’obra està impregnada de la
forta relació que sempre han
tingut el mercat, la ciutat i els
barcelonins. / Efe

LLORET DE MAR La Platafor-
ma d’Habitatges d’Ús Turístic
de Lloret deMar, que aglutina
uns mil habitatges d’aquest
tipus, reclama al Consistori
que aixequi la prohibició que
limita les noves llicències. Amb
l’objectiu de trobar un equilibri
entre turistes i veïns, fa dos
anys l’Ajuntament va crear un
pla especial que fixa el nombre
màxim d’aquesta mena d’ar-
rendaments que hi pot haver a
cada barri i quines zones po-
den créixer. Actualment el
municipi de la Costa Brava té
prop de 3.000 habitatges d´us
turístic. / Sílvia Oller

Petició perquè
creixin les llicències
d’ús turístic

Tres detinguts per
tràfic il·legal
d’espècies protegides
SANT VICENÇM. Trespersones
vanserdetingudes imés tard
posadesen llibertat enunaope-
raciódeSepronade laGuàrdia
Civil aSantVicençdeMontalt
(Maresme).Elsagents feiaun
anyquehavienobert la investi-
gació,quevaculminarel23de
novembreenuna fincarural a la
rieradeSantVicenç.Quanhivan
accedirvan trobar finsa 17 tortu-
guesd’espèciesprotegides i el
mateixnombrerèptils encapti-
vitat, suposadamentperal tràfic
il·legal, demaneraqueelpropie-
tari, la seva filla i el gendrevan
seracusatsd’undelictecontra la
flora i la fauna. /FedeCedó
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Josep Pla va dir de Pau Casals que 
era una persona “disciplinada i per-
feccionista”, que “cansa a tothom” 
als assajos pel seu perfeccionisme, 
i que era un “enemic acèrrim de la 
improvisació i la facilitat”. 
Casals era molt exigent amb ell ma-
teix, assajava cada dia, buscava el 
perfeccionisme... ¿Com vols que no 
sigui perfeccionista algú de qui s’ha 
dit que va marcar un abans i un des-
prés en el violoncel? Casals tenia 
tres facetes musicals: compositor, 
director i intèrpret. Com a intèrpret 
hi havia gent que feia milers de qui-
lòmetres per sentir-lo. El violoncel 
emociona. Com em va dir la seva viu-
da, Marta Casals, és l’instrument 
que s’assembla més a la veu humana. 

O sigui que Casals emocionava. 
Fixa’t que a Pau Casals li dediquen 
poemes Ventura Gassol, Josep Maria 
de Sagarra, Salvador Espriu, Fran-
cesc Pujols, Maria Àngels Vayreda, 
Marià Manent... Espriu va escriure: 
“La forta disciplina / del temps i del 
silenci, / llargues arrels dels somnis 
/ d’un gran cor immortal”. 

I en la curta distància? 
Era difícil no estimar Casals. A part 
d’una generositat innata, tenia una 
capacitat empàtica molt gran. Des 
d’anarquistes i comunistes fins a ca-
tòlics i conservadors, molta gent es 
va sentir representada per Casals, 
perquè era molt respectuós amb la 
gent. Ell només blasmava la dicta-
dura, la injustícia, la falta de lliber-
tat, els grans conceptes que s’han 
oposat a la millora de la humanitat. 
Casals vol el bé. 

“Era difícil no 
estimar Pau Casals. 
I el president 
Companys 
emocionava”

ANTONI  
BASSAS

l’AGA, Arxiu General de l’Adminis-
tració d’Alcalá de Henares, els pa-
pers de la persecució a Casals. El 
fons de Casals és immens. Tenien 
un servei que gairebé només el se-
guia a ell, per les entrevistes que 
concedia als periodistes que l’espe-
raven arreu. Alguns testimonis van 
afirmar haver sentit el general 
Queipo de Llano, en els seus discur-
sos radiofònics des de Sevilla durant 
la guerra, dient que li tallaria les 
mans a Casals. Però Casals no va pa-
rar mai d’ajudar els refugiats. Hi ha 
la carta d’un refugiat en un camp de 
la Catalunya Nord. Li escriu per dir-
li que s’ha mort un veí de barracó 
que no tenia ningú excepte les car-
tes de Casals. 

Casals va ser global abans de la 
globalització. 
Casals va enxampar l’expansió de la 
ràdio i la televisió i, encara que no 
creia gaire en els enregistraments, 

D’on li ve aquesta passió per la pau? 
D’entrada, de la mare. És coneguda 
l’anècdota de quan, de petit, la seva 
mare li va dir que no havia de matar 
les formigues, per més fàcil que fos 
acabar amb la vida d’un ésser dimi-
nut. La mare havia corregut món. 
Filla d’emigrants catalans a Puerto 
Rico, havia tornat, sabia de què eren 
capaços els éssers humans, els es-
tats i les seves guerres, i va traslla-
dar al seu fill valors com ara no res-
pectar les lleis quan fossin injustes, 
ser valent, tenir ideals... La seva ma-
re, Pilar, és l’artífex de la persona-
litat musical de Casals. 

Per això el va afectar tant el  
franquisme. 
Va ser un procés. Casals veu l’opres-
sió comunista a Rússia, els feixismes 
a Itàlia, a Alemanya i a Espanya, i a la 
primera època de l’exili decideix 
contestar a tot això amb el silenci, 
del 1945 al 1950. Després, Casals, 
com la resta d’exiliats, creu que un 
cop derrotats Hitler i Mussolini cau-
rà el seu aliat a Espanya, Franco. Pe-
rò la realpolitik americana conver-
teix Franco en un aliat dels Estats 
Units en plena Guerra Freda, i això 
és un desengany per a Casals i els 
exiliats, que no s’ho esperaven. És un 
cop fort perquè, a poc a poc, després 
de la Segona Guerra Mundial, a Eu-
ropa hi floreix una alegria de viure, 
i ell no hi pot participar. 

I, malgrat tot, decideix no tornar a 
Catalunya. 
No només decideix no tornar, sinó 
que es posicionarà contra Franco 
molt intensament. Jo he vist a 

Perfil Josep Maria 
Figueres i Artigues 
(Vilanova i la Geltrú, 1950 
–“Però vaig ser criat a 
Valls i visc a Sant Cugat”–) 
és doctor en història, 
professor de la UAB i un 
dels historiadors que ha 
publicat més llibres sobre 
el catalanisme polític i la 
història del periodisme a 
Catalunya. Tant és així que 
el primer que fa quan 
arriba a la taula del plató 
de l’ARA és una estesa de 
llibres sobre els dos 
personatges a qui ha 
dedicat els seus últims 
treballs: Pau Casals i Lluís 
Companys. El de Casals 
recull textos il·lustres 
sobre el mestre del 
Vendrell. El de Companys 
és el compendi comentat 
dels seus discursos durant 
els dies dramàtics de la 
Guerra Civil. Casals escriu: 
“No fa gaire, un amic que 
em visitava a Puerto Rico 
em va comentar que sentia 
nostàlgia –estava a casa 
des de feia més de tres 
setmanes–. «Sé el que vol 
dir», li vaig respondre. «He 
estat fora més de trenta 
anys»”. 

Mireu el vídeo 
a  l’Ara.cat  

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

L'ENTREVISTA

98000

16634

Diario

1386 CM² - 165%

7920 €

42-43

España

22 Noviembre, 2020

P.36



guerra es perdrà. Companys tenia 
allò que Ernest Lluch en deia “el sen-
tit simbòlic del país”. I en plena 
guerra inaugura biblioteques o el 
que calgui, i allà farà parlaments 
curts, o dirà una sola paraula, “Vis-
ca la República, Visca Catalunya!” 
Però sempre tindrà paraules molt 
emotives. Vaig entrevistar gent que 
el va sentir, i tothom em deia que els 
discursos de Companys eren sentits, 
vibrants. Hi ha discursos seus gra-
vats, i es pot percebre perfectament 
aquesta emoció. No era tant la veu 
com el to. Companys connectava 
amb la gent. I tenia un gran olfacte 
polític. Es va veure el juliol del 1936. 

Amb la sublevació franquista. 
Sí, ell sabia la força que tenia la rà-
dio. No tothom en tenia, perquè 
eren uns aparells cars, però sí que 
n’hi havia a l’ateneu o al casino, o a 
la cooperativa, i aquests aparells es-
taven connectats a altaveus al car-

RUTH MARIGOT

hi ha molta obra d’ell en disc. En 
plena Guerra Civil va enregistrar les 
Suites de Bach. I atenia els periodis-
tes com si cada periodista fos únic. 
Tots el veneraven, arreu del món. Hi 
ha unes declaracions seves al New 
York Times quan l’home arriba a la 
Lluna, en el marc d’un reportatge 
sobre l’impacte de la notícia entre 
les celebritats mundials del mo-
ment. Però també hi ha respostes 
seves a El Vendrellense, la revista del 
Vendrell. Era generós. I de concerts 
a benefici de causes solidàries s’ati-
pa de fer-ne. 

Per què va rebutjar ser president de 
la Generalitat? 
Entre els vençuts surten totes les 
trifulgues. A partir del 1939 hi ha di-
visió entre Esquerra Republicana i 
els comunistes del PSUC. Irla, suc-
cessor de Companys, renuncia. Tar-
radellas no té el suport de tothom, 
encara, i alguns casals catalans pen-

sen en Pau Casals i l’hi proposen, 
però Casals no era un polític ni tenia 
cap ambició política. Tot i que li van 
fer una proposta de presidència 
transitòria, i tot i que al principi es 
va deixar festejar, al final diu que no. 

Què has trobat en els discursos de 
guerra del president Companys? 
M’interessa la figura de Companys, 
com és sabut. Companys va ser molt 
injuriat, hi van fer recaure la res-
ponsabilitat de la pèrdua de la guer-
ra. Encara ara és odiat: fixa’t que 
tots els monuments de Companys a 
Catalunya han estat ultratjats algu-
na vegada. Doncs bé, he anat a bus-
car què va dir Companys durant la 
guerra. 

I què va dir? 
En primer lloc, cal dir que la seva 
presència és constant. No es retira. 
Sent la responsabilitat, fins i tot 
quan el 1937 comença a veure que la 

rer. Doncs el juliol del 1936, quan ar-
riba el general Goded procedent de 
Mallorca a dirigir l’alzamiento i és 
detingut, Companys li diu que sur-
ti per la ràdio a dir que ha fracassat 
i li dona un argument imbatible: 
“Així aturarem un bany de sang. Si 
vostè diu que l’han agafat, els que 
pensin sublevar-se o resistir-se ja 
no ho faran”. Goded li va fer cas, i 
tant a Barcelona com a Catalunya 
l’aixecament va fracassar. No no-
més per això, esclar, però sens dub-
te aquell discurs de Goded induït 
per Companys va fer un gran efecte. 

Li devia anar canviant l’estat 
d’ànim, durant la guerra. 
Fa algun silenci, per exemple quan 
marxen les Brigades Internacio-
nals, però en general fa el cor fort i 
aguanta, i amb fidelitat al govern de 
la República, malgrat els menyste-
niments i deslleialtats. Si busques 
una paraula crítica de Companys al 
govern espanyol de la República, no 
la trobaràs. El discurs més dramà-
tic és el del 20 de gener del 1939, 
quan falten sis dies perquè les tro-
pes de Franco entrin a Barcelona. 
Recorda a la gent què estan fent els 
franquistes: “El menyspreu a Cata-
lunya varen palesar-lo amb l’abo-
lició de l’Estatut, amb la privació 
del nostre llenguatge a la zona re-
bel, amb llur propaganda i persecu-
cions i amb les seves concepcions i 
sistemes que pretenen establir so-
ta el signe de l’opressió i del despo-
tisme. [...] En aquesta guerra, cata-
lans, ens ho juguem tot; fins i tot el 
nostre nom. [...] Sento la vergonya i 
el dolor immens que em revolta 
amb glopades de coratge i de ràbia 
quan penso en la gran extensió de 
terra catalana de les comarques 
lleidatanes i tarragonines que ja es-
tà en poder de l’invasor”. 

A l’exili no va fer cap discurs? 
Estava prohibit fer activitat políti-
ca sent un refugiat. Escriu cartes i 
publica algun article a la revista de la 
Generalitat a París, El Poble Català, 
però la publicació queda clausura-
da el 1940 per pressions del llarg 
braç venjatiu del franquisme al go-
vern francès. L’última carta manus-
crita seva, a la cel·la de la presó de 
Montjuïc, hores abans de ser afuse-
llat, no és pròpiament cap discurs, 
però sí que s’hi veu una cosa. Sovint 
es diu que Companys es va anar fent 
cada vegada més catalanista, però jo 
no hi estic d’acord. El que li va passar 
és que ell va anar absorbint la repre-
sentació del país, perquè estava al 
capdavant de la institució política 
que el representava, i la Generalitat 
impregna. Si a les persones se les co-
neix en els moments de dificultats, 
Companys era el cap d’un govern 
derrotat, el president d’un país ven-
çut, no sabia on era el seu fill, tenia la 
dona a França i, malgrat tot, als seus 
últims escrits va volar molt alt, i va 
mostrar allò que va dir Ferran Solde-
vila, “fe en Catalunya”.e

Decepció 
“Després de la 
II Guerra 
Mundial, a 
Europa floreix 
una alegria de 
viure, i Casals 
no hi pot 
participar”

Casals ”Blasmava la dictadura i els grans conceptes que s’han oposat a 
la millora de la humanitat. Volia el bé” Companys ”Va ser molt injuriat, 

van fer recaure en ell la responsabilitat d’haver perdut la guerra”
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N
o tengo ninguna duda de que la mejor 
Memoria Histórica es la que no existe, 
porque la memoria, hay que insistir 
en ello, no es historia sino el recuerdo 

subjetivo que se tiene de un determinado aconte-
cimiento. Lo peor es cuando quien la promueve ni 
siquiera la ha vivido. Es algo que tiene un relativo 
valor para un historiador y que siempre se tiene 
que contrastar con otras fuentes más sólidas. El 
problema surge cuando se quiere utilizar la His-
toria al servicio de los intereses partidistas como 
sucede con la ofensiva de la izquierda para adoc-
trinar a la sociedad. Es un despropósito. España 
no tenía ningún problema y hacía mucho tiempo 
que se habían superado la Segunda República, 
la Guerra Civil y la dictadura franquista. Eran 
materias circunscritas a los historiadores, aun-
que es verdad que para algunos era más política 
que historia. Estos días tendríamos que haber 
celebrado una fecha tan importante como es el 
aniversario de la proclamación de don Juan Car-

Francisco Marhuenda

La mejor «memoria 
histórica»

los, el artífi ce de la Transición. Es lamentable 
pero no ha sido así y no me sirve como excusa los 
problemas personales que está sufriendo así como 
la campaña desatada contra la Corona desde la 
izquierda populista.

En cambio, don Juan Carlos no es «memoria» 
sino historia y su labor tiene que ser reivindicada 
porque ha sido muy positiva para España. Hay una 
tendencia en la izquierda a la hora de minimizar 

lo que sucedió en ese período. La corriente histó-
rica conducía a que nuestro país se incorporara a 
Europa en su plenitud y esto pasaba por ser una 
democracia. No podíamos ser una anomalía, como 
sucedía con los países comunistas dominados por 
la Unión Soviética. La Revolución de los Claveles 
en Portugal en 1973 mostró que había opciones peo-
res. Fue don Juan Carlos con sus asesores, en vida 
todavía de Franco, quien diseño política, jurídica 
e institucionalmente lo que luego conoceríamos 
como la Transición. Ni fue el único protagonista, 
pero tampoco uno más. El régimen acabó con la 
muerte de Franco, pero si hubiera vivido más años 
es evidente que se habría aplazado la llegada de la 
democracia a ese momento. Su sucesor sabía muy 
bien lo que tenía que hacer, había viajado por todo 
el mundo y tenía muy presente la experiencia de 
su cuñado, el depuesto rey Constantino de Grecia. 
Esta es la «memoria» que deberíamos tener muy 
presente, celebrarla y sentirnos muy orgullosos 
de ella y su artífi ce.
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Viaje con nosotros

T
res de los sueños que más 
historias de ciencia fi cción 
han provocado son viajar 

en el tiempo, ser invisible y volar. 
El primero, casi lo descartamos: 
después de este 2020, miedo me 
da ver lo que espera en el futuro 
y no saben la pereza que me entra  
pensar en ir al pasado y encon-
trarme con ese chavalín que era 
yo, y decirle que no sea idiota, que 
se olvide de ser periodista (y en-
cima periodista de papel, ¿pero 
se puede ser más tonto?), y que 
mejor ponga una fábrica de mas-
carillas. 

Lo de ser invisible era, princi-

José Aguado
Ulises Fuente
Esther S. Sieteiglesias
Javier Ors

El hombre que soñó 
que volaba

palmente, para espiar la intimi-
dad de los demás, pero el invento 
de Facebook le ha quitado toda la 
emoción. 

Queda volar. Y escapar. Vince 
Reffet se hizo famoso por eso. Uti-
lizaba una mochila propulsora y 
unas alas de fibra de carbono 
para marchar por los aires como 
si fuera un pájaro, solo que con-
taminando. Es lo más cerca que 
ha estado el hombre de volar. Re-
ffet murió esta semana, según se 
ha explicado, entrenando y no se 
han dado más detalles de lo suce-
dido, lo que, en fi n, deja poco mar-
gen para la especulación.

Reffet hizo algunas cosas sor-
prendentes como meterse en un 
avión que estaba en pleno vuelo. 
Aunque a mí lo que me sorprende 
es que alguien que ha sido capaz 
de volar, se le ocurra meterse en 
un avión.

Porque el avión es una cosa ex-
traordinaria, a no ser que quieras 
comer o dormir. Me asombra la 
gente que se sienta en su sitio, se 

echa una cabezada, se despierta 
cuando le traen el desayuno y se 
lo toma, ¡y disfruta! de la comida: 
puede ser pollo, pescado o espina-
cas, porque más o menos todo 
tiene el mismo color y el mismo 
sabor. El señor que se lo ha zam-
pado se prepara después para 
volver a echarse la siesta, mien-
tras tú le observas e intentas que 
tu cabeza no se caiga en una de 

esas veces que has entrado en 
duermevela. Se te ha olvidado el 
reposa cuellos, te duele la espalda 
y temes que el de al lado, que se 
acaba de quitar los zapatos, se 
quite también los calcetines.

Sin embargo,  la gente echa  eso 
de menos. Durante el confina-
miento mundial, algunas aerolí-
neas tuvieron la brillante idea de 
organizar vuelos que no iban a 
ningún lado. Es decir, cogías el 
avión, dabas una vuelta por el 
aire, a veces de hasta siete horas, 
y volvías al mismo aeropuerto. 
La primera vez que lo leí me pa-
reció la idea más absurda del 
mundo. Pero resulta que ha sido 
un éxito. (Nota a mí mismo, por 
si vuelvo al pasado: deja de jugar 
a las cartas en la cafetería, y si no 
sabes crear mascarillas, ponte a 
pensar en los planes más absur-
dos para salvar las aerolíneas).

En fi n, que Ícaro se hizo alas de 
plumas y le advirtieron que no 
volara, que el sol se las iba a que-
mar.

Y aun así, voló .

Vince Reff et, el hombre volador, murió mientras entrenaba

Lunes, 23 de noviembre de 2020
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Verticales: 1. Ponen fin a las jornadas.
Infusión. – 2. Período de tiempo que
comprende hechos históricos. – 3.
Adornos de uniforme con hilos o
cordoncillos que cuelgan. – 4. Propio
de la ciudad. – 5. Fluido invisible que
se creía que llenaba todo. Acaba con
el capital. – 6. Especialista en oler que
aquí se oculta algo. – 7. Marcan la
temperatura. – 8. Hace ver. Sale a la
vida. – 9. Trozo de apio. Regalan. – 10.
Espacio de tiempo. Van en taxi.

Horizontales: 1. Sin ser forzado por las
circunstancias (tres palabras). – 2. Poner
un dinero para conseguir un fin común.
Sus muchos humos no tienen que ver
con un orgullo desmedido. – 3. Harán
ruido al tomar la sopa. Al revés, enreda
las cosas. – 4. Exposición de unos
hechos para que todo el mundo lo
entienda. Los principios de Nadal. – 5.
Batido de nata. Es de izquierdas de toda
la vida. – 6. Hace bien. Astro rey. Cámara
de debates.

11. Decid lo que os parece. – 12.
Están muy unidas en Salamanca.
Rabillo de ojo.
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