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perquè el felí sol en memòria de les víctimes del bombardeig de les tropes franquistes de la Plaça de Sant Felip Neri estat de nou
vandalitzat l'han tornat a pintar i no s'hi poden llegir els textos que recorden la quarantena de persones entre elles una vintena de
nens que hi van morir l'ajuntament l'havia restaurat a l'estiu també per un altre atac van

El atril en memoria de las víctimas del bombardeo
de las tropas franquistas de la Plaza de Sant Felip

Neri ha sufrido de nuevo un acto vandálico.
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Cotxeres, el gran centro cívico nacido de 
la lucha vecinal y emblema del barrio 
popular barcelonés de Sants  
Cuando quedaron en desuso, a finales de los años sesenta, en estas antiguas cocheras se 
quería instalar un museo del tranvía. La oposición de los vecinos y las vecinas fue tan 
fuerte que el Ayuntamiento tuvo que retirar el proyecto. Centro cívico desde 1984, las 
entidades hace años que participan en su gestión. 

 

 
La entrada del centro cívico de las Cotxeres de Sants, en Barcelona. — Montse Giralt  

BARCELONA 

04/01/2021 07:44  

Queralt Castillo Cerezuela 

@QC_Cerezuela 

El ambiente de este mes de diciembre, en las Cotxeres de Sants de Barcelona, no ha sido el 
habitual. El espacio, emblema del barrio popular barcelonés, está vacío debido a la crisis 
sanitaria: los talleres, uno de los motores del centro, se han cancelado y la situación de cara a la 
vuelta de vacaciones es incierta. En Sants, Hostafrancs y la Bordeta, barrios conocidos por una 
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larga y fructuosa tradición asociativa, el centro cívico Cotxeres de Sants también ha sufrido -y 
sufre- la crisis originada por la covid-19. 

En la recepción del histórico edificio, recuperado gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas 
en la década de los años setenta, decenas de trípticos de las entidades que dan vida a la barriada 
ofrecen información de todo tipo: clases de catalán, escalada solidaria en Montjuïc, 
inscripciones para la Coral de Sant Medir, recogida de alimentos, aula abierta... Los carteles de 
colores se mezclan con otros más sobrios: los de información sobre el SARS-CoV-2 y las 
medidas a tomar para no contagiarse. 

A la entrada, los dos conserjes han estado ensobrando las postales que se han enviado por estas 
fechas a la gente mayor -una iniciativa solidaria para que se sientan más acompañados. Mientras 
Xava y Xinxa, la pareja de gigantes de Sants creados el 1986 emulando un trabajador y una 
trabajadora de la antigua factoría de la Espanya Industrial, los miraban con complacencia y 
aprobación. 

Inauguradas en 1984 como centro cívico -aunque la primera zona de uso público se habilitó el 
1977-, las Cotxeres son mucho más que un lugar donde ir a hacer talleres o asistir a algún acto 
en su espectacular auditorio -también codiciado por los diferentes partidos políticos durante las 
campañas electorales-. Las Cotxeres son todo un símbolo del barrio que significa mucho para 
los vecinos y las vecinas que se dejaron la piel para recuperarlo. Entre ellos está Pep Riba, un 
histórico del Centre Social de Sants, asociación nacida en 1971. Desde el inicio, también es 
miembro de la ejecutiva del Secretariat d’Entidats de Sants, Hostafrancs y la Bordeta, una 
federación territorial creada en 1976 para representar a las entidades de la zona de parte de este 
distrito de Barcelona. 

Todo comenzó con la campaña "Salvemos Sants día a día, ni paso elevado ni museo del 
tranvía". Cabe decir que, cuando en 1968 las Cotxeres quedaron en desuso -proyectadas por 
Tiberi Sabater i Carné, se utilizaban, al principio, como cuadra para mulas y caballos, y a partir 
de 1904 como nave para guardar los tranvías-, el Ayuntamiento puso sobre la mesa estos dos 
proyectos, pero la gente los rechazó de plano. "Pronto se abandonaron -explica Riba- y con la 
presión de los vecinos y vecinas se consiguió que el equipamiento fuera para el barrio. 
Siempre tuvimos claro que lo ganaríamos, porque en ese momento la fuerza vecinal era muy 
fuerte. El alcalde Socías había sido elegido a dedo y no tenía ningún partido detrás; el 
Ayuntamiento era predemocrático. Después, la democracia municipal, acabada de instaurar, era 
débil, y el asociacionismo, muy fuerte. Ahora las tornas han cambiado. Ellos [el Ayuntamiento] 
son más fuertes". 

Riba recuerda que el Consistorio hizo una inversión inicial de manera puntual: "Durante cinco o 
seis años, la Comisión de Barrio gestionaba conciertos, festivales y otras actividades. Todo era 
muy provisional, ni mucho menos eran las Cotxeres de ahora". Después de aquellos años, en 
que todo se medio improvisaba, el Ayuntamiento llevó a cabo un concurso público para 
rediseñar el edificio y convertirlo en un espacio de uso popular bien acondicionado. "El jurado 
lo formaban la gente del barrio y algunos técnicos del Ayuntamiento. Yo fui secretario del 
jurado", recuerda Riba. 

El equipamiento se fue transformando poco a poco, hasta convertirse en lo que es ahora: un 
espacio de más de 5.000 metros cuadrados con diferentes espacios, despachos, salas 
polivalentes y un gran auditorio que acoge desde conciertos hasta mítines o torneos de ajedrez. 
Si bien la transformación vino dada por la reivindicación vecinal, Riba reconoce que, al inicio, 
cuando el centro cívico comenzaba a funcionar, las entidades miraban de reojo: "Al principio, 
las entidades no dieron mucho apoyo, porque lo veían como una competencia desleal: ellas 
tenían que rascarse los bolsillos para hacer actividades y en las Cotxeres el dinero venía del 
Ayuntamiento". 
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Neus Anglès, gerente del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs y la Bordeta, complementa 
a Riba: "El uso del centro cívico fue disminuyendo con el paso del tiempo. La severa rigidez de 
los horarios de apertura al público hacían poco viable que se abriera por la noche, y el 
encadenamiento de actividades era un hecho casi imposible. Había más de 7.000 metros 
cuadrados de superficie útil ofreciendo un panorama de uso desolador". En ese momento, el 
president de la Generalitat, Jordi Pujol, incluso puso sobre la mesa la posibilidad de privatizar el 
espacio -de hecho, todos los centros cívicos en general-, y fue entonces cuando se generó el 
revulsivo que las Cotxeres necesitaban: las pintadas, las movilizaciones en la calle y el reparto 
de octavillas tuvo como consecuencia la firma del Pacte de Joan Miró: se creaba una comisión 
de gestión del centro donde habría trabajadores del Ayuntamiento y miembros del Secretariat. 

Este modelo de cogestión en las Cotxeres se empezó a poner en marcha en 1994. En 1997 se 
incorporó el Casinet d’Hostafrancs, otro centro cívico, y ha funcionado así hasta julio de 2020. 
Ahora, las Cotxeres estrenan un modelo de gestión cívica, es decir, aunque el equipamiento 
pertenece al Ayuntamiento, éste no incorpora ninguna trabajadora, ni la dirección ni los 
departamentos técnicos. "El Ayuntamiento hará un seguimiento del proyecto, pero la gestión 
será del Secretariat al 100%", dice Anglès. Otros grandes equipamientos también en edificios 
históricos como la Lleialtat Santsenca ya funcionan con este modelo. 

En las Cotxeres se programan una media de 400 talleres por trimestre, por los que pasan de 
3.000 a 4.500 personas. Modificar la metodología y realizar las actividades online debido a la 
pandemia "ha sido un reto brutal", dice Anglès. Tiene muy claro lo que diferencia las Cotxeres 
de otros centros cívicos de la ciudad: "En nuestros programas de talleres y en nuestro día a día 
implicamos todo lo que podemos a las entidades del barrio, como los Castellers de Sants o 
incluso los mercados municipales de Sants y de Hostafrancs; hay un intercambio real entre las 
entidades y el equipamiento". 

Las 321 entidades -es la federación de entidades más grande de Barcelona- que forman parte 
del Secretariat -que también gestiona los polideportivos de la Espanya Industrial y de la 
Bordeta- tienen derecho a hacer uso del espacio dos veces al año. Respecto a la gestión de los 
polideportivos del barrio, Anglès no se muestra tan optimista, ya que reconoce que es un ámbito 
en el que hay mucha competencia: "Los trabajadores tienen un buen convenio, pero la 
competencia revienta los precios". 

En las Cotxeres se organizan actividades para todo tipo de gente y de edades. La oferta no deja a 
nadie fuera. Algunos de los eventos marca de la casa son el Open de Ajedrez, el Maratón de 
Cine Fantástico y de Terror o el Pau Sense Treva, que cada año antes de Reyes llena de ilusión a 
los niños con espectáculos y talleres. Este año, sin embargo, el formato del festival será 
reducido y en función de las restricciones establecidas por las autoridades. 
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Barcelona

«‘Calla, home, calla. Tot això va 
per a Barcelona’. Em vaig quedar 
atordit, i no diguem l’ajuntament. 
El quadro de Colom va venir amb 
la resta». La resta va ser el gran 
llegat que Picasso va donar a Bar-
celona fa mig segle: 236 pintures, 
1.149 dibuixos, 17 quaderns, 4 lli-
bres. 2 gravats, 47 obres d’altres 
artistes, que formen «la identitat 
i la personalitat» del Museu Pi-
casso,  segons el parer del seu di-
rector, Emmanuel Guigon. I el 
personatge que narrava el seu 
atordiment (i sorpresa) el 1987, 
en una entrevista a Serra d’Or, era 
Raimon Noguera (1897-1990), el 
notari que va fer possible tant la 
constitució del centre picassià, el 
1963, com el regal del geni a la se-
va ciutat d’adopció el 1970. 

A finals dels 60, Noguera va re-
bre l’encàrrec de posar ordre al ca-
os testamentari que el pintor intu-
ïa que es produiria després de la se-
va mort amb una família tan ex-
tensa com atípica: Picasso era un 
espanyol resident en França amb 
una dona, per la via civil, no reco-
neguda per la legislació espanyola; 
també era viudo d’una unió anteri-
or amb fill inclòs, l’únic hereu a ulls 
de la llei, i comptava, a més, amb 
uns altres tres fills naturals tot i que 
reconeguts. El que dèiem, un em-
bolic que no augurava gens 
bo a l’hora d’heretar i al qual 
Noguera i Roland Dumas 
(per part francesa) intenta-
ven posar sentit.  

I això estava fent el notari 
quan, el 1969, es va dedicar a 
inventariar, a la casa de Picasso 
de Mougins (França) i al costat 
de l’artista, les obres de joventut 
del geni, les que el 1904, quan el 
pintor es va instal·lar definitiva-
ment a França, van quedar al pis 
familiar del passeig de Gràcia, a 
més de les que va executar i va dei-
xar a Barcelona el 1917, durant la 
seva estada a la ciutat acompa-
nyant la seva primera dona, Olga 
Khokhlova, i els Ballets Russos. In-

ventariaven amb les fotografies de 
les obres en mà, els mateixos re-
trats que el 1959, després de la mort 
de la seva germana, Picasso va or-
denar fer a Francesc Mèlich per po-
der identificar, autentificar i quan-
tificar el que hi havia atresorat a 
Barcelona per decidir quins drets 
tenia sobre això i què podia (o no) 
fer amb això. En la seva ment ja 
 figurava la donació, però la idea  
la sabia ell, ningú més.  

Notari atordit 

Així que 10 anys després, quan 
Noguera l’ajudava a posar ordre 
jurídic a l’inventari barceloní poc 
sospitava que estava treballant en 
el que seria el regal més important 
realitzat per Picasso en vida, i el 
que donaria personalitat, sentit i 
singularitat a l’únic museu que el 
geni va crear segons la seva pròpia 
voluntat. Ni sospitava la donació 
ni sabia com transmetre la peti-
ció –el pitjor que podia fer-se 
amb Picasso era demanar-li 
alguna cosa, afirmava No-
guera a Serra d’Or– que portava de 
part de l’Ajuntament de Barcelo-
na: el consistori volia que donés a 
la ciutat El passeig de Colom, un oli 
realitzat el 1917 des del balcó de 
l’Hotel Ranzini i que plasma l’es-
tàtua del descobridor. Quan tot el 
procés de documentació va haver 
acabat, Noguera es va atrevir a 
formular la demanda municipal. 
Va ser llavors 

A l’esquerra, el document en el qual Picasso atorga a Barcelona el seu llegat de joventut. A dalt, el geni 
(recolzat a la taula) i el notari Raimon Noguera (dreta), a Mougins (França), el 1960.

Quatre joies del 
Museu Picasso

 NATÀLIA  
 FARRÉ 
 Barcelona

La generositat de

El centre del carrer de Montcada celebra el mig segle de la donació del 
pintor, els seus treballs de joventut. Més de mil peces que atresorava  
a la casa familiar del passeig de Gràcia i que són l’essència del museu.

compleix 50 anys

1

MUSEU PICASSO

EL GRAN LLEGAT DEL GENI A LA CIUTAT
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quan el geni li va deixar 
anar la frase que encapçala l’arti-
cle, i va ser llavors, també, quan el 
notari va quedar atordit.  

No era per a menys, no en va el 
regal era majúscul: més de mil pe-
ces sortides de la mà d’un dels ar-
tistes més reconeguts del segle XX 
(si no el que més). Una donació que 
va ser i és l’espina dorsal del mu-

seu: «La col -
lecció definitiva, la que li dona 
personalitat, és la que va arribar 
amb el llegat de 1970», assegura 
Guigon. Tot i que el centre ja esta-
va en marxa des de 1963, quan va 
obrir amb els fons de Jaume Sa-
bartés, la col·lecció de Lluís Plan-
diura i el llegat de Lluís Garriga. 

Després van entrar altres dona-
cions, com la que va fer Salvador 
Dalí (el llibre il·lustrat Les Meta-
morfosis), i una altra de realitzada 
pel mateix Picasso: Les menines. 
Cinquanta-vuit teles que reinter-
preten l’obra de Velázquez i l’úni-

ca sèrie pintada pel geni que 
no és dispersa. 

Les menines van entrar al 
museu el 1968, tot i que el 
geni ho havia anunciat ja el 
1964. El problema era com 
treure-les de París dis-
cretament. El moment 
adequat el va donar el 
maig del 68. Les autori-

tats franceses estaven massa 
ocupades sufocant la revolta i 
Jacqueline Roque (la dona de Pi-
casso) va alertar de l’oportunitat. 
Les teles van passar la frontera 
abans que França la tanqués a 

causa de les vagues, però van 

arribar sense papers. El tema el va 
resoldre Noguera incloent-les al 
document que recollia la donació 
de 1970. Un foli escrit a màquina 
datat el 23 de febrer de 1970 i amb 
la inconfusible firma del geni. 

El document penja d’una de les 

parets del museu en una petita 
mostra que homenatja el moment. 
Al costat de l’escrit, les fotografies 
de Mèlich que van permetre a Pi-
casso saber què atresorava a la ciu-
tat, ja que és sabut que no va tornar 
mai a Espanya després de la seva úl-
tima visita el 1934. No per falta de 
ganes sinó perquè va prometre no 
trepitjar de nou el país mentre durés 
la dictadura. Hi són també les imat-
ges del 8 de maig de 1970, jornada 
en què els quadros van sortir del 
passeig de Gràcia camí del Palau 
Nacional per ser restaurats. No es 
coneix el dia exacte de la seva arri-
bada al carrer de Montcada, però sí 
de la data prevista per a la reinaugu-
ració: el 19 de desembre de 1970. Ho 
testifiquen l’ingent nombre d’invi-
tacions que es van enviar. Es prete-
nia una festa en gran, amb directors 
de museus, artistes, ambaixadors i 
autoritats diverses. No va poder ser. 
Ho va impedir el procés de Burgos.  

Sense festes 

La vigília de la inau-
guració, Picasso va 
comunicar la seva ne-
gativa a qualsevol ac-
te oficial a tall de pro-
testa pel judici, i es va 
suspendre tot. Així 
que el 1970, com ha-
via passat el 1963 (lla-
vors no es va voler 
sulfurar les autoritats 
franquistes), el mu-
seu no va tenir festa. 
Tampoc l’ha tingut 
ara, quan es complei-
xen 50 anys de la do-
nació, per imperatiu 
de la Covid-19. Però sí 
que hi ha exposicions i 
la promesa d’un 2021 
amb activitats sobre 
el tema. «Volem par-
lar del sentiment de 
generositat que va 
suposar la donació i 
del sentiment d’amor 

que Picasso va tenir per Barcelona 
tota la seva vida», anuncia Guigon. 
Un amor que el geni va demostrar 
amb escreix: «Allà és on va co-
mençar tot... allà és on vaig com-
prendre fins on podia arribar...», 
afirmava. I allà era Barcelona. n

L’ajuntament li va 
demanar unes vistes 
de Colom i ell va 
respondre amb tota 
l’obra de formació

A dalt, l’arribada de les obres de la dona-
ció de Picasso al Palau Nacional. A baix, la seva 

sortida del domicili familiar del passeig 
de Gràcia.

La col·lecció se 
centra, sobretot, 
en l’època blava  
i en el ‘retour à 
l’ordre’ del 1917.

1 
‘Ciència i caritat’ (1897). 
 

2 
‘La mare de l’artista’ (1896). 
 

3 
‘Copa blava’ (1902-1903). 
 

4 
‘El passeig de Colom’ (1917).

El domicili dels Picasso al passeig de Gràcia, 
on es mantenia el treball realitzat pel pintor 
abans d’establir-se a París.

32

J. Francès Estorch

,Juan Antonio Sáenz Guerrero
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Ian Cultural Fa una setmana als parlant d'un mural a donar difícil al carrer ganduixer ha desaparegut en aquest cas no estava
catalogat i ningú no s'ha fet càrrec de la despesa de restaurar-lo al ser és que no és un cas aïllat per això avui hem volgut parlar
amb experts en la matèria per saber què passa amb totes aquelles obres de la ciutat que són a l'espai públic Però pertanyen a una
propietat particular Aquesta rajoles de ceràmica esmaltada ja no es poden veure el Carrer de Ganduxer era Un mural del 1972 del
ceramista Joan Rifà Benet es va retirar perquè els ancoratges estaven Rovellats hi havia risc de despreniments tot i que la
comunitat de veïns ho volia mantenir no podien fer front a l'impacte econòmic de la restauració i com que no estava catalogat s'ha
perdut aquest però no és un cas aïllat a Barcelona l'any 2014 Van desaparèixer aquestes baranes de ceràmica dels primers
aparcaments soterrats de la ciutat obra de Subirats més recent en aquest mural del mateix autor situat a l'edifici mercuri a la Via
Augusta també va desaparèixer en una reforma per fer apartaments de luxe espai Subirachs que protegeixi el llegat de l'artista
denuncia que les obres dels autors contemporanis estan desprotegides una església romànica perduda al Pirineu a una mansió
Modernista de l'Eixample són intocables en canvi una obra més recent està totalment desprotegida i per Es pot destruir és legal és
la gateta moral però és les moltes obres de propietat privada situades a l'espai públic no estan catalogades deuen la seva sort a la
sensibilitat artística dels propietaris arquitectes i tècnics de l'administració que donen el permís d'obres per retirar-ho Però si general
ens trobem a la desaparició de d'edificis de fragments de cantonada fins i tot i arbres perdem una mica de la Cultura colectiva a on
ets tot allò que genera sentit de la pertenencia a la ciutat Lluís possibles els experts apunten que Almenys s'han intentar conservar-
les en un museu per preservar estan la peça com la memòria històrica de la seva banda l'ajuntament assegura que està en marxa el
procés de revisió del catàleg patrimonial hispànica mena protegit arquitectura Però no obres d'art a les façanes Els interiors ara
aquest criteri podria canviar us explicat des de la Rambla de Catalunya Laura

Hace una semana desapareció un mural de un
edificio de la calle Ganduxer.
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de qüestió aquest migdia metro i autobusos de Barcelona han fet una aturada simbòlica en memòria de Cayetano Rodríguez un
treballador de TMB Camós recentment per covid-19 Un minut i s'ha anunciat en els cartells lluminosos de les estacions al comitè
d'empresa de Transportes de Barcelona ha difós també un comunicat en el qual expressa el condol a la família i els amics del difunt
el 17 d'abril ja es va organitzar una altra aturada simbòlica per ser ser muriano el primer treballador de TMB que va morir a causa
del coronaria gràcia aquests dies és

Este mediodía, en el metro y los autobuses de
Barcelona se ha hecho un paro simbólico en

memoria de un trabajador de TMB muerto
recientemente por covid-19.
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13 DE ENERO DEL 2021

más Periódicomás
03.01.2021

El covid da  
alas a la  

correspondencia
La cultura epistolar, que parecía formar  
parte de un pasado remoto, ha renacido  

durante estas fiestas. A falta de 
 reencuentros, las campañas  

solidarias con los mayores  
la han impulsado.
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D
ifícilmente un 
nativo digital 
conocerá la 
emoción de 
abrir el buzón 
de casa y encon-
trar dentro una 

carta con su nombre escrito a ma-
no bajo una hilera de los sellos y el 
de un ser querido estampado en el 
reverso. También es improbable 
que descubra el sabor que tenía la 
goma adhesiva de aquellos timbres 
con la efigie del jefe del estado o 
alusivos a algún hito cultural que 
había que fijar con saliva en los so-
bres antes de introducirlos en el bu-
zón de Correos. Ni la experiencia 
de invertir una hora, dos, o muchas 
más, en escribir una carta siguien-
do los consabidos protocolos. «Que-
ridos padres, querido amigo, queri-
do amor, dos puntos y aparte, te es-
cribo para contarte…».  

Lo que venía a continuación so-
lía ser una declaración a corazón 
abierto que si bien carecía de la in-
mediatez que han alcanzado los sis-
temas digitales de comunicación, 
normalmente llevaba una carga 
sentimental que nunca será capaz 
de aportar un email o un mensaje de 
Whatsapp. Quien lo probó lo sabe. 

Como un vestigio de otra época, 
la cultura epistolar parece formar 
parte de un tiempo remoto y olvi-
dado a pesar de contar con millo-
nes de practicantes vivos que reme-
moran con complicidad lo que sin-
tieron cuando escribieron o leye-
ron aquellas cartas, muchas de las 
cuales guardan como un tesoro por 
ser retazos de su propia historia 
personal. No está claro cuándo de-
jamos de escribirnos ni qué o quién 
acabó con un hábito cuyo recuerdo 
sigue estremeciendo a quienes lo 
frecuentaron.  

El culto a la inmediatez 
Algunas voces apuntan a la irrup-
ción de los teléfonos móviles, que 
agotaron en tantas llamadas de 
voz las historias que antes se con-
taban por escrito. Hay quien seña-
la al correo electrónico, capaz de 
transportar en cuestión de segun-
dos, de ordenador a ordenador, lo 
que antes tardaba días o semanas 
en viajar de una punta a otra del 
mundo a manos de un servicio, el 
postal, que durante siglos mantu-
vo el planeta conectado.  

También hay quien relaciona el 
abandono de la tradición epistolar 
con el culto a la inmediatez que in-
trodujeron las redes sociales y los 
sistemas digitales de comunica-
ción, generosos en emoticonos y 
ágiles para trasladar mensajes cor-
tos y rápidos, pero inútiles para in-
suflar el sentido de la paciencia y el 
aprecio por la dedicación que re-
quería una carta. 

Lo cierto es que el abandono del 
hábito de enviar misivas es anterior 

a la irrupción de los SMS y las aplica-
ciones de mensajería instantánea. 
En 2018, Correos transportó 2,7 mi-
llones de cartas y postales, justo la 
mitad de los 5,4 millones que movió 
en 2008. Una reducción del 50% en 
10 años revela un cambio de cos-
tumbres, pero sería erróneo consi-
derar a la primera década del siglo 
XXI como la edad dorada de las car-
tas o confundir los sobres que hoy 
cargan los carteros con los 2,5 millo-
nes que portaban cada temporada 
en los años 70, década señalada por 
los expertos como la de mayor acti-
vidad epistolar.  

«Lo que hoy llevamos en nues-
tras sacas es, sobre todo, facturas de 
empresas, recibos del banco y notifi-
caciones oficiales. Las cartas perso-
nales son la excepción, y cuando 
ocurre, normalmente provienen del 
extranjero», señala Antonio Quesa-
da, coordinador de ventas de Co-
rreos en Catalunya, quien apunta a 
la década de 1990 como el momen-
to en que perdimos el hábito de en-
viarnos misivas. En esos años era je-
fe de cartería de Barcelona y tiene 
claro que quien mató a la corres-
pondencia personal fue «el abarata-
miento de las llamadas de teléfono».  

Desde entonces, la historia pos-
tal de este país ha sido el triste rela-
to del abandono de una tradición, 
la epistolar, y con ella la de la indus-
tria que se movía a su alrededor, 

Tengo una 
carta para ti
Correos mueve hoy la mitad de cartas  de hace 10 años y la mayoría 
son recibos del banco y facturas, pero el covid ha cambiado esa 
tendencia: en la Navidad de 2020 ha crecido un 40% el tráfico postal. A 
falta de abrazos y reuniones, renace el hábito de enviarnos misivas.

POR  JUAN FERNÁNDEZ

EL COVID DA ALAS A LA CORRESPONDENCIA

Correos movió   
en 2018 2,7  
 millones de cartas  
 y postales, la 
mitad de los 5,4 
millones de 2008 

«Las cartas 
 personales son hoy 
una excepción», 
señala Antonio 
Quesada, directivo 
del servicio postal CAMPAÑA. Stradivarius promueve  el envío de christmas navideños.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

287000

54316

Semanal

3575 CM² - 336%

131809 €

1-5

España

3 Enero, 2021

P.15



3 DE ENERO DEL 2021

más Periódico 3

hoy más enfocada a la paquetería 
que a la clasificación y entrega de 
misivas. Con 25.000 buzones, Espa-
ña es actualmente el segundo país 
de Europa, tras Polonia, con menos 
puntos de recogida de cartas por ha-
bitante y también figura entre los 
que tienen menos oficinas postales. 

Contra todo pronóstico, la res-
puesta a este dilema la acaba de dar 
2020: en el año en que todo cambió, 
oh sorpresa, se ha recuperado el trá-
fico postal. Según los cálculos de Co-
rreos, en noviembre y diciembre 
creció un 40% el número de envíos. 
De hecho, el 9 de diciembre la enti-
dad batió su propio récord de activi-
dad, con 2,2 millones de envíos re-
gistrados en 24 horas, la mitad de 
ellos cartas y postales. En Unicef, la 
oenegé que comercializa los christ-
mas más demandados cada tempo-
rada, confirman este cambio de 
rumbo: esta Navidad han vendido 

un 30% más de postales que en los 
años anteriores.  

El coronavirus, que tanto da-
ño ha causado, parece haberle 
sentado bien a la cultura epis-
tolar. A falta de abrazos y en-
cuentros familiares, al pare-
cer son muchos, o al menos 
más que nunca, los que este 
año han optado por recuperar la 
vieja costumbre de escribir cartas y 
felicitaciones navideñas para com-
partir afectos con quienes no van a 
poder estrechar en persona.  

Juan Carlos Rodríguez es uno 
de ellos. Nacido en el municipio 
salmantino de Ledrada y residente 
en Madrid, esta Navidad no ha po-
dido volver a su pueblo porque tie-
ne a media familia enferma de co-
vid. La que más le preocupa es su 
madre, de 81 años, que está ingre-
sada en el hospital comarcal. Esta 
semana, respondiendo a «un im-
pulso interior», decidió escribirle 
una carta. «Hacía más de 25 años 
que no lo hacía y ha sido curioso re-
encontrarme con la parafernalia 
epistolar, pero la experiencia me ha 
reconfortado. Una carta es mucho 
más personal y profunda que una 
llamada. Hablé con ella el día ante-

tas, la mayoría adolescentes o vein-
teañeras, a mandar postales a fa-
miliares con los que esta Navidad 
no podrán reencontrarse. 

Tradición epistolar 
Al ir a hacerlo, muchas de ellas se 
preguntarán dónde se pone la di-
rección del destinatario, dónde va 
la del remitente y qué palabras 
hay que usar en el encabezamien-
to. Es lo que, con pesar, a menudo 
se ha encontrado José Ivars, jardi-
nero de profesión y filatélico de 
afición, cuando ha organizado ta-
lleres sobre tradición epistolar y 
concursos de cartas en colegios y 
centros públicos de su pueblo, Cal-
pe, y de toda la provincia de Alican-
te. «Y es una pena, porque perder es-
ta costumbre implica renunciar a 
un bagaje cultural que nos ha acom-
pañado durante siglos y a una expe-
riencia humana única. Cuando nos 
sentamos a escribir una carta a un 
ser querido, nos abrimos a esa per-
sona y a nosotros mismos. En ese 
momento íntimo, no pensamos en 
la rapidez con que le llegará ese 
mensaje, sino en la profundidad de 
lo que le contamos», explica este ex-
perto en sellos e historia postal. 

El ecosistema filatélico sintetiza 
mejor que ningún otro el espíritu 
demodé, pero cargado de autentici-
dad y resistente a la demolición, que 
tiene la cultura epistolar a estas altu-

Este año,  el servicio 
postal ha registrado 
un repunte, sobre 
todo por las 
campañas solidarias 
con los mayores

Hasta la firma 
 Stradivarius anima 
en un anuncio a 
sus clientas a 
escribir cartas a los 
familiares ausentes

rior, pero por teléfono no me atreví a 
decirle ‘querida mamá’. En cambio, 
en la carta sí lo hice», confiesa. 

En su caso, la decisión de aga-
rrar la cuartilla, el sobre y los se-
llos partió de él mismo, pero en 
las últimas semanas han prolife-
rado por todo el país multitud de 
invitaciones para recuperar el gé-
nero epistolar con espíritu solida-
rio. Se cuentan por decenas las 
campañas organizadas por ayunta-
mientos y colegios para que los ve-
cinos, sobre todo los más jóvenes, 
envíen epístolas a los mayores que 
están pasando sus peores momen-
tos en las residencias. Hasta la firma 
de ropa Stradivarius ha lanzado una 
campaña para animar a sus clien-

EDICIÓN 2020.  Dos de los 93 sellos emiti-
dos por Correos este año, algunos critica-

dos por su diseño naif.

SE LIBRÓ DEL NAUFRAGIO. 
Carta enviada desde Bla-

nes a Washington a través 
del ‘Titanic’. Por error, no 

pudo embarcary  se salvó.

A PUNTO DEl REPARTO. 
Carteros motorizados, en 

los años 60, preparados pa-
ra iniciar su jornada ante el 
edificio de Correos de BCN.

AÑO 1850.  Imagen del primer sello pues-

to en circulación en España. Valía 6 cuar-

tos de real y llevaba la efigie de Isabel II.
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EL COVID DA ALAS A LA CORRESPONDENCIA
ras de siglo XXI. Los fans de los sellos 
se sienten vestigios de otra época, 
pero ninguno renuncia a su pasión 
y todos reivindican la valía cultural 
e histórica de su objeto de estudio. 
«De hecho, hoy hay las mismas tien-
das de filatelia que hace una década, 
y si se cierra un local es porque el due-
ño se jubila, no por falta de negocio. 
Durante el confinamiento, la venta 
online de sellos no paró de crecer, con 
peticiones llegadas de los cinco conti-
nentes», asegura Alejandro Serrat 
Solé, presidente del Gremi de Fi-
latèlia i Numismàtica de Barcelona.  

Que el mundo de los sellos es rea-
cio a los cambios lo sabe bien María 
Teresa Miralles, una de las pocas 
mujeres coleccionistas de cartas y 
timbres postales que hay en España 
y la única que forma parte de la Real 
Academia Hispánica de Filatelia e 
Historia Postal. «Hace 50 años, cuan-
do empecé a ir a las reuniones filatéli-
cas, me miraban raro, pero al final se 
acostumbraron a mí, y yo a ellos. Este 
mundillo es muy masculino porque 
antiguamente los hombres eran los 

únicos que podían tener aficiones, las 
mujeres no. Por suerte, esto ha cam-
biado en muchos ámbitos de la vida, 
pero la filatelia mira más a la historia 
que al futuro. Somos una reliquia del 
pasado», reconoce esta enfermera 
jubilada, propietaria de una de las 
mejores colecciones de sellos sobre 
su profesión que hay en el mundo.  

El 7 de enero se celebra el día in-
ternacional del sello, cita que pasará 
desapercibida para el gran público y 
que apenas tendrá eco entre los pro-
fesionales de la filatelia, que este 
año, debido al covid, han tenido que 
cancelar todas las citas presenciales 
que tenían programadas. «Pero la 
pandemia no ha hecho mella en el 
sector. Si algo ha cambiado el mundo 
filatélico en los últimos años, es que 
se ha hecho más selecto y profesio-
nal. Antes había mucho coleccionista 
ocasional que solo buscaba ganar di-
nero rápido, pero los escándalos de 
Afinsa y Forum Filatélico acabaron 

«Perder esa  
costumbre  implica 
perder un bagage 
cultural», lamenta 
José Ivars, experto 
en historia postal

«La venta ‘online’ 
 de sellos creció en 
el confinamiento», 
dice Alejandro 
Serrat, del Gremi de 
Filatèlia de BCN

POSTALES DE UNICEF 
Seis de los 20 diseños de 
christmas navideños que 

ha editado este año la  
oenegé.

AÑO 1577. Carta 
en catalán envia-
da por un mer-
cader de Guisso-
na a otro de BCN.

AÑO 1850. 
Con esta carta se 

inauguró el co-
rreo franqueado 

español.

 MANUSCRITAS. Varias cartas y postales antiguas esparcidas encima de una mesa.
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N
i el covid es la pri-
mera pandemia que 
afronta la humani-
dad, ni el miedo atá-
vico que causa no 
saber por dónde 
puede llegar el con-

tagio es nuevo para nuestra cultura. 
En el pasado hubo otras plagas de di-
mensiones bíblicas y al igual que ha 
pasado ahora con el coronavirus, la 
población ya entonces miró con 
aprensión al vecino de enfrente y a to-
do objeto cuyo origen desconociera.  

En el inventario maldito de candi-
datos a transmisores de enfermeda-
des, el correo postal ha solido ocupar 
un lugar privilegiado. Sin embargo, es-
ta sospecha no ha impedido a los servi-
cios de correos continuar operando en 
tiempos de pandemia, aunque tuvie-
ran que adaptar su actividad a esos di-
fíciles escenarios para combatir el te-
mor de estar facilitando los contagios 
de forma involuntaria.  

En la historia de las comunicaciones, 
las cuarentenas, leproserías y restriccio-

POR JUAN FERNÁNDEZ nes de movilidad a las que fueron some-
tidas por cautela las embarcaciones lle-
gadas de tierras lejanas, que venían car-
gadas de materias primas y también de 
correspondencia, son tan habituales co-
mo las epidemias que ha conocido la hu-
manidad en las últimas centurias.  

También fueron muchas las medi-
das de profilaxis aplicadas para garan-
tizar que las cartas, aparte de mensa-

jes y buenos deseos, no transportaran 
la peste.  

«Desde las primeras epidemias de la 
era moderna, el temor a que las miasmas 
de la enfermedad impregnaran el papel 
de las cartas ha obsesionado a los servi-
cios de correos», reconoce Esteve 
Domènech, experto en historia postal y 
coautor del libro De la Gran Peste de Marse-

lla al Covid-19. Notas sobre el Correo Desinfec-
tado en España, publicado por la Federa-
ción Española de Sociedades Filatélicas, 
donde pasa revista a las diferentes técni-
cas empleadas por el servicio postal es-
pañol para hacer frente a todas las pan-
demias que han golpeado a Europa en 
las últimas cinco centurias. 

Hendiduras en los sobres 
La más llamativa, al menos desde la mi-
rada de 2020, tiene que ver con el uso de 
vinagre como agente antiséptico. «Lo 
habitual era hacer varias hendiduras a los 
sobres y sumergirlos en el líquido para 
que penetrara en el interior y pudiera ac-
tuar, pero con cuidado de no afectar a la 
tinta de la escritura», explica Domènech.  

Esta técnica, que en ocasiones fue 
sustituida por el empleo de sulfuros ga-
seosos y otras sustancias sólidas como la 
sal de timol o los cristales de silicio, em-
pezó a aplicarse a la correspondencia 
llegada de ultramar durante la peste de 
Marsella, que azotó la cuenca medite-
rránea entre 1720 y 1722, y volvió a utili-
zarse con motivo de la peste amarilla de 
1800 y de las cuatro grandes epidemias 
de cólera que hubo en España a lo largo 
del siglo XIX.  

La primera de ellas se extendió entre 
1833 y 1835 y dejó a su paso 102.511 
muertos y 449.264 afectados. No hay re-
gistros sobre el número de contagios 
que pudo causar la correspondencia ni 
los que el vinagre logró evitar, pero 
aquel recurso sirvió para que el servicio 
postal, con más superstición que certe-
za científica, pudiera seguir funcionan-
do en medio de una pandemia. H 

Vinagre contra la peste

DESINFECTADAS.  Anverso 
y reverso de una carta de-
sinfectada por el servicio 
postal usando vinagre co-
mo antiséptico.

con la especulación. Hoy solo queda-
mos los aficionados verdaderos, pero 
publicamos más estudios que nun-
ca», afirma Esteve Domènech, filaté-
lico y experto en historia postal. Pa-
ra el profano en la materia, un sello 
es un trozo de papel troquelado. 
«Para nosotros es un documento his-
tórico que habla de su tiempo. En el 
pasado, los filatélicos solo nos fijába-
mos en los sellos. Ahora valoramos la 
carta en su conjunto, por el valor que 
tiene como testimonio vivo de una 
época», destaca el historiador. 

Precisamente, las referencias 
epistolares se han convertido en los 
últimos años en la principal fuente 
de información para historiadores 
e investigadores literarios. Cada 
vez se publican más corresponden-
cias de figuras insignes –a veces 
con polémica, como ha ocurrido 
recientemente con la de Emilia Par-
do Bazán y Benito Pérez Galdós–, y 
las cartas personales de los protago-
nistas de la historia son consulta-
das con más asiduidad para com-
prender el pasado.  

«Y cada vez se consultarán más, 
porque esas cartas son un testimo-
nio directo de lo que pasó. A menu-
do revelan lo que el relato oficial de 
la historia quiso silenciar», advierte 
Montserrat Jiménez Sureda, profe-
sora de historia moderna en la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na y autora del libro Amb el cor al 
paper. Història i teoria de les cartes 
d’amor (UAB). Tras analizar las mi-
sivas románticas que escribieron 
figuras como Hitler, Mitterrand, 
Frida Kahlo o Simone de Beauvoir, 
entre otros, la historiadora cree 
haber vivido la experiencia de via-
jar en el tiempo. «Esa correspon-
dencia saca a la luz las debilidades 
humanas esconden los grandes 
nombres. En el fondo, hasta el per-
sonaje más fuerte y temible, solo 
quiere que le quieran. Y eso lo reve-
lan las cartas personales. Ahí no 
hay engaño posible, solo sinceri-
dad», observa la investigadora.  H

«Una carta es  un 
testimonio vivo de 
una época» , 
asegura el 
historiador postal 
Esteve Domènech

«Las cartas 
 muestran las 
debilidades de las 
grandes figuras», 
dice la historiadora 
Montserrat Jiménez

Correos ha empleado, 
 a lo largo de la historia, 
diferentes técnicas para 
evitar contagios en todas 
las pandemias
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DIJOUS, 7 DE GENER DEL 2021

El dia 28 de gener del 1939
les autoritats franceses
permetien l’entrada de
nens, dones i ferits de
guerra al seu territori, i
pocs dies després obrien a
la platja d’Argelers el pri-
mer camp anomenat de
refugiats, un eufemisme
per anome-

nar el
que, amb
condi-
cions de
reclusió i
salubritat
més o me-
nys dures,
serien au-
tèntics
camps de
concentració
i internament.

Vuitanta-dos anys des-
prés, la recerca de l’equip
d’historiadors format per
Jordi Oliva, Martí Picas i
Noemí Riudor ha permès
confegir una llista amb
1.685 persones mortes als
camps del sud de l’Estat
francès entre els anys
1939 i 1940, que publicarà
en primícia el setmanari
La República en la seva
edició que arriba al quiosc
aquest dissabte.

Recerca ambiciosa
Aquesta ambiciosa recer-
ca històrica, de la qual el
setmanari La República en
la seva edició de demà
n’ofereix un resum fet pels
mateixos investigadors i la
llista completa dels noms,
és el resultat d’investiga-
cions precedents que han
desembocat,

per encàr-
rec de la direcció general
de Memòria Democràtica
de la Generalitat, en un ex-
tens estudi tècnic sobre les
víctimes en aquests camps

d’in-
ternament, establint els

llocs d’inhumació per a la
possible dignificació dels
espais que han estat iden-
tificats pels historiadors
responsables del treball de
recerca documental arxi-

vística i sobre el terreny.
Entre les principals

aportacions hi

ha la identificació de
morts menors de 10

anys, que són un
9% del total de la
llista i que repre-
senten un dels
aspectes menys
coneguts sobre
un tema que,
vuitanta anys
després, enca-
ra té molt
camp d’estu-
di per recór-
rer i esclarir
fets i dades.

La llista més oblidada
de l’exili republicà

Carles Ribera
GIRONA

a El setmanari La República publica en primícia, en l’edició d’aquest dissabte,
el resultat d’una investigació que ha tret a la llum una llista de 1.685 exiliats
morts als camps de refugiats i de concentració francesos entre el 1939 i el 1940

A la imatge, els tres
autors de l’informe
tècnic sobre els
morts als camps
d’internament i au-
tors del dossier que
acompanyarà la llis-
ta completa de les
víctimes mortals
comptabilitzades
amb diversos en-
creuaments de da-
des: Jordi Oliva (es-
querra), Martí Picas
i Noemí Riudor.

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

Una obra de tres experts investigadors sobre l’època

Refugiats davant de l’estació del Voló, el febrer del 1939
■  CHAUVIN, AUGUSTE / DEPARTAMENT PIRINEUS ORIENTALS

APORTACIONS
El treball permet situar el lloc de la
mort de moltes víctimes i detectar
la presència d’un 9% d’infants
entre els morts

ANYS DE RECERCA
El dossier és un resum amb la llista
sencera de la intensa recerca dels
investigadors Jordi Oliva, Martí
Picas i Noemí Riudor
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L’Ajuntament de Roses feminitza el nomenclàtor
d’espais públics
- Roses Només 2 carrers de Roses porten avui noms de dones (Víctor Català i Mercè Rodoreda), en comparació amb els
130 espais del municipi amb noms d’homes. Per corregir aquesta situació, la feminització del nomenclàtor municipal ha
estat un dels ...

Pulse aquí para acceder a la versión online7 Enero, 2021
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Ungegantdepel·lícula
FERNANDO GARCÍA
Altzo, Guipúscoa

“Ara ja som al mapa”, celebra l’al-
calde Txomin Rezola. “Si dius que
ets d’aquí, la gent normalment ho
sap.N’hihaqueetdemanen:D’Alt-
zo,elpobledelgegant?Iabansnin-
gú no ens situava així”, confirma
l’exalcaldessa Pilar Zubiarrain,
amfitriona de la trobada queman-
tenim al seu caseriu dins d’aquest
municipi avui famósde la comarca
guipuscoanadeTolosaldea.
Dir que la cultura ens canvia

queda formidable, però una mica
eteri per molt cert que sigui.
Aquesta és lahistòria benconcreta
de com una pel·lícula ha canviat el
destídetotunpobledemanerapal-
pable. El poble és Altzo, de només
400 habitants, rendamitjana alta i
plena ocupació. I la pel·lícula és
Handia (gegant), de Jon Garaño i
AitorArregiambguiódeJoséMari
Goenaga: els tres autors també de
la pel·lícula que ara representarà
Espanya als Oscars, La trinchera
infinita.
Handia s’inspira en la història

real del tros d’home de 2 metres i
42centímetresquevanéixera Alt-
zo el 1818 i va morir allà mateix el
1861,nosenseabanshaver-seexhi-
bitcomunfenomenivenutcomes-
trellad’unespectacle alspalaus re-
ials d’Anglaterra, França, Portugal
i Espanya, com també a incompta-
bles teatres, cases i cafès.
El xicotàs es deia Miguel Joa-

quín Eleicegui Arteaga i era el sisè
de deu germans (vuit nois i dues
noies). Els seus descendents afir-
menqueva ser relativament feliç, i
fanomésquatremesosqueelsseus
ossos van ser descoberts a la fossa
comuna de l’antic cementiri d’Alt-
zo.Latroballavaposarfiaunavella

guits en una de les sales del llavors
famós complex d’entreteniment
RoomsCosmorama,unedificiamb
espais de teatre, espectacles diver-
sosiexposicions,mésuncafè.Iquè
éselqueelgegantbasc feiaallà i als
altres llocs on s’exhibia en solitari,
cobrantper cadaentradaobéaco-
missió fixa en el cas d’algunes ta-
vernes? Generalment poca cosa,
pel que sembla, tret de caminar
d’unabandaal’altraambladisfres-
sa que toqués, aixecar els braços,
fumar com un carreter i, segons
mostra un altre dels innombrables
gravats que d’ell va difondre la
premsa, fer servir els llums de gas
dels sostresa talld’encenedor.
Només algun cop l’homenàs va

tornar a compartir escenari en es-
pectacles més complexos, a l’estil
d’aquell amb en Polset. Ho va fer
per exemple en el seu segon Tour
deFrança (1849-50), dins del Jardí
d’Hivern dels Camps Elisis, un
enorme i preciós hivernacle de vi-
dre i acer ja desaparegut. En Joa-
quín hi va actuar amb els germans
alemanys coneguts com aPrincesa
iPríncepColibrí, de 55 centímetres
d’estatura amb vint-i-pocs anys,
segons es va dir llavors i ho recull
l’historiador Luis Ángel Sánchez
Gómezenundocumentatllibreso-
breelgegant.
Elxicotàsva ferunagiramésper

Espanya i una tercera i última per
França, finsqueva tornaralpoble i
esvaretirardefinitivamentel 1855.
De manera que la seva carrera de
gegant professional va durar tret-
ze anys, període durant el qual no
va parar de créixer. En el moment
de la sevamort, el 20 de novembre
del 1861, feia 2,42metres d’alçada.
Dequèvamoririfinsaquinpuntva
patir a causa del seu desmesurat
creixement? Els experts creuen
que va morir per insuficiència
respiratòria o fallada cardiovascu-
lar. I lesprimeres impressionsdes-
prés de la troballa dels seus ossos
van confirmar que, com acostuma
apassaralspacientsdegegantisme
od’acromegàlia,teniaosteoporosii
artrosi, afeccions que li devien

rant hores als llocs més diversos.
Anavavestitdemilitarodisfressat.
Alarecepcióqueeldesembredel

1843 li va oferir la reina Isabel II,
llavors una criatura de 13 anys, el
GegantGuipuscoà va anar-hi vestit
“a la turca”: amb turbant, dues pis-
toles i dues simitarres lligadesamb
unafaixaa lacintura, segonsesveu
algravatqueacompanya lacrònica
de l’esdeveniment publicada a la
revista El Laberint l’1 de gener del
1844.
Després de triomfar a la capital

espanyola i de visitar Sevilla, en
MiguelJoaquínvapassarlafronte-
raambPortugal.Elvarebrelareina
Maria II i algú li va proposar que
demanés la mà de mademoiselle
Camilla, “la geganta francesa” del
moment,suggerimentqueellvare-
butjar al·legant que a la seva terra
“hi havia mosses de corpulència
proporcionada a la seva”, afirma-
ció que la Revista Universal Lisbo-
nense va prendre com a possible
gest d’humorística “fanfarrone-
ria”.Elnoi feia2,16.
A finalsdel 1844,Eleiceguiera ja

una celebritat a tota la península.
Llavors, el febrer del 1845 va saltar
aFrança:pertriomfardedebòcalia
triomfar a París. I cap allà se’n va
anar el Géant espagnol, després de
parar almenys a Bordeus, a fi de
guanyar-se uns bons francs.
AquestavegadaenMiguelJoaquín
no es va limitar a exhibir-se tot sol;
ho va fer amb algun altre “feno-
men”; com ara, pel que sabem, el
General Polset (General Tom Pou-
ce), un nende 64 centímetres d’es-
taturaambquivacompartirespec-
tacleabased’actuacionsteatralsen
què representaven diferents per-
sonatges,comperexempleCupido
o Napoleó en el cas del petit i, pel
quesembla,unogreenel seu.

Després de gairebé un any per
terres franceses, amb recepció del
reiLluísFelipI,enMiguelJoaquín
va tornar a casa. Però només per
donar-se un respir abans de tornar
arecórrerFrançaiagafarunvaixell
cap aAnglaterra. Allà, Eleicegui va
assolirelcimdelasevanotorietatel
24de junydel 1848,diaque lareina
Victòria el va rebre a Buckingham
Palace. La monarca feia 1 metre i
52 centímetres i per tant va haver

llegenda segons la qual algúhauria
robat l’esquelet per portar-lo a un
museu de París o Londres. Però
finsaraningúnos’haviapreocupat
d’investigar el cas, de la mateixa
manera que fins fa poc, i sobretot
fins a l’estrena d’Handia, l’atenció
al personatge havia estat limitada.
Avui, el gegant dona vida a la seva
terra i esperança als pacients de la
malaltiaquevapatir, gegantisme.
EnMiguel Joaquínvacomençar

a créixer sense parar cap als 20
anys. Cinc anys després, quan su-
peravaelsdosmetres, va firmarun
contracte amb el negociant navar-
rèsJoséAntoniodeArzaduncoma
representant d’una societat que va
organitzar la seva “carrera artísti-

ca” mitjançant exhibicions públi-
ques a tot arreu. Coma condicions
imposades per enMiguel Joaquín,
el contracte li garantia la possibili-
tat d’anar a missa “tots els dies de
precepte”, allà on fos, i de disposar
de “tot el tabac que desitgés fu-
mar”.
El llarg periple que portaria en

Miguel Joaquín per mitja Europa
va començar a Madrid a la tardor
del 1843, quan tenia 25 anys, feia
2,12 metres d’alt i n’abastava 2,32
amb els braços oberts. Allà on ana-
va el presentaven com un portent
de la natura, però també com una
bellesa humana de “bones propor-
cions”. L’home compareixia du-

Latroballade lesrestes
d’Eleicegui fareviure
lasevahistòria ipodria
millorarel tractament
delgegantisme

d’aixecar ben amunt el cap per po-
der veure The Spanish giant, com
òbviament se’l va anomenar allà i
comesva titular la cançóque li van
dedicar unsmúsics assidus a la ta-
verna londinencaTheCoalHole.
La girapelRegneUnit es vapro-

longar 20 mesos, temps durant el
qual va aparèixer en cròniques de
mésde90publicacions.Alacapital
britànica va actuar sis mesos se-
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ARXIU

Motiu d’admiració. Fotograma d’Handia la pel·lícula
inspirada en la història del gegant d’Altzo, obra dels cineas-

tes que ara representaran Espanya als Oscars

MAURO SARAVIA

Testimonis d’excepció. Dos dels descendents del gegant
d’Altzo davant les seves restes el dia en què es van trobar

al vell cementiri del poble

provocar dolors considerables.
Eldescobrimentdel’ossadaelva

fer un grup d’investigadors de la
societat científica Aranzadi que,
estant de vacances, van acudir a la
crida de l’historiador i soci de l’en-
titatKarlosAlmorza, llavors impli-
cat enuntreballdememòriahistò-
rica per encàrrec de l’Ajuntament.
Enunaxerradaambl’alcaldesobre
la llegenda que situava els ossos a
París o Londres, Almorza va pre-
guntar si no havien d’investigar
més. Llavors van buscar al cemen-
tiri antic de la localitat i, després
d’un intent fallit a la sepultura fa-
miliar, vanremenar l’osseracomu-
nitària on s’hi havien traslladat di-
verses restes... I allà va aparèixer.
Primerunhúmer enorme, després
un fèmur de 64 centímetres que
noméspodiaserd’enJoaquín;des-
prés la resta. Era un quart de cinc
delatarda.“Vaserunagranalegria.
A petició de la Pilar, un dels des-
cendents, es van fer sonar les cam-
panes de l’església. Emocionant”,
rememora l’arqueòloga i antropò-
logaLourdesHerrasti.
Elsossoss’estudienarapercom-

provar si darrere del gegantisme
d’enMiguelJoaquínhihaunaalte-
ració genètica. “Si és així, apren-
dríemunamicamésde lamalaltia i
podríem actuar de manera perso-
nalitzadaenel tractamentalspaci-
ents” de gegantisme i d’acromegà-
lia, indica l’endocrinòlogade l’hos-
pital de Cruces Sonia Gaztambide,
especialitzadaenaquestesmalalti-
es.
L’apariciódelsossosvaferreviu-

re una història que, després d’un
segle i mig d’oblit –trencat només
perlainstal·laciód’unrelleudelge-
gantalcostatdelcaseriu familiarel
1968, un estudi del carmelitaHigi-
nioGandarias el 1979 i alguns arti-
cles esporàdics més –, només als
primers anys d’aquesta centúria
havia començat a prendre la di-
mensió que mereixia. Primer van
ser les exposicions amb objectes
d’enMiguel Joaquín al museu do-
nostiarradeSanTelmoial’Ajunta-
mentd’Altzoquederivarienenex-
hibicions permanents. L’any 2007,
l’escultorTomasUgartemendia va
aixecar una estàtua del xicotàs a
midanaturalalcostatdelfrontódel
poble. I, vuitanysdesprés,elmúsic
i contratenor David Azurza va
compondreunaòperasobreellper
representarambtitelles:unèxit.
Però va ser l’estrena del film

Handia el 2017 el que va fer real-
mentfamósEleicegui.Undelsseus
descendents, Dámaso Unsain, dis-
crepa obertament del relat de la
pel·lícula en determinats elements
de ficció dramàtica; sobretot els
que descriuen el personatge com
un individu desgraciat i pobre, as-
pectes que ell i l’historiador Luis
ÁngelSánchezGómezrebutgen.
L’exalcaldessa Pilar Zubiarrain,

impulsora de la revitalització de la
queavui és ja la gran figurahistòri-
ca d’Altzo, treu importància a
aquestes divergències i posa l’ac-
cent en “el que el gegant ens està
donant”. Amb l’alcalde actual, Zu-
biarrain esmenta la reobertura del
bardel poble i la sevaoficinade tu-
risme, com també la construcció
d’un nou aparcament o la creació
d’unpis turístic, comaaccionsque
“nos’haurienpogutfinançarnidur
a terme sense l’argument que ens
ofereix lanotorietatdelgegant”.
Ara Altzo rep més visites que

mai, “unamica per enMiguel Joa-
quín i unamica per l’efecte reclam
de la pandèmia al medi rural”, diu
Rezola. En tot cas el municipi “té
marca, i no ens la pot copiar nin-
gú”, afegeix la seva antecessora. És
la marca del gegant o handia. Un
gegantdepel·lícula.c

DÁMASO UNSAIN

Ossos gegants. El fèmur de 62 cm trobat a l’ossera
d’Altzo, col·locat al costat dels de dues persones d’estatura
normal que també hi van aparèixer, no deixa cap dubte

ARXIU

Mil vegades dibuixat. EnMiguel Joaquín amb el seu pare,
Miguel Antonio Eleicegui Argaya, en un dels innombrables
gravats de la figura del gegant que es van publicar a l’època

Aquestaés la
històriadeMiguel
JoaquínEleicegui,
quefeia2,42 miva
serrebutperquatre
reis;unahistòria
quedonavida
alpobled’Altzo

EL EPO TATGE

FERNANDO GARCÍA

L’orgull del poble. L’alcalde d’Altzo, Txomin Rezola, amb
l’estàtua que l’escultor Tomas Ugartemendia va fer d’Eleice-

gui el 2007 amb pedra del mateix poble
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Llegada de un gale6n espai~ol a las islas de los Ladrones (hoy Marianas), El dibujo, de la coleccidn de la Biblioteca Lilly, pertenece al Cddice Boxer (en torno a 1590).

[ 9s navegantes derrotados
9r el oro de los mares del Sur

E1 fil61ogo Juan Gil recuerda en un ensayo a los aventureros de la Corona de Espafia que
surcaron el Pacifico en el siglo XVI, atraidos por la leyenda de una isla repleta de riquezas

MANUEL MORALES, Madrid
En la estela de los viajes extraordi-
narios que protagonizaron Coldn,
Magallanes y Elcano, hubo otros
navegantes, tambidn bajo la coro-
na espafiola, que surcaron el sur
del ocdano Pacifico en la segunda
mitad del siglo XVI, en busca de
una isla que se fantaseaba era un
manfi de oro. Sin embargo, sus fra-
casos en esta empresa los hicieo
ron ser olvidados. Nombres como
Alvaro de Mendafia, Pedro Fer-
mindez de Quirds o Diego de Pra-
do, cuyos memoriales de aquellas
travesias ha rescatado el miem-
bro de la Real Academia Espafio-
la (RAE) Juan Gil en el libro 
demanda de la isla del rey
Salomdn, editado por Biblioteca
Castro. Un ensayo sobre un "mito
~iureo que embauc6 tanto al vulgo
como a los descubridores", escri-
be Gil (Madrid, 81 afios), gran es-
tudioso de Col6n y de E1 Dorado.
"Habia un entramado de leyen-
das que venia de la antigiiedad",
afiade por tel6fono. "Segfin un re-
lato medieval, los navegantes en-
contrarian que la arena de esa is-
la era oro. Ademfis, la Biblia habia
recogido que Salom6n constray6
su templo en Jerusal6n con el
oro, plata y maderas preciosas de
ese lugar". No obstante, la tradi-
ci6n tambi6n advertia de que
unas gigantescas y feroces hormi-
gas custodiaban tales riquezas.

E1 primer envite rue el de Alva-
ro de Mendafla desde el Callao
(Peril), de donde parti6 al mando
de dos navios el 19 de noviembre
de 1567, una misi6n que se le en-
comend6 con solo 25 afios gracias
a set sobrino del gobernador. Es-
te aprovech6 ademfis para embar-
car con su pariente a "rebeldes e
indeseables de Lima", dice Gil, 1o
que convirti6 a la marineria en
came de amotinados, que fiega-
ran a obligar a Mendafia a regre-
sar cuando escase6 la munici6n y
aumentaron los enfermos. La lar-

ga travesia de vuelta rue terrible:
tempestades, hambre... Por fin to-
caron tierra en Colima (Mdxico),
a finales de enero de 1569. "Se des-
cubrieron islas, pero de elias se
cuenta que ’no hubo muestra de
especieria, ni de oro ni plata...",
relata Gil.

Eterno debate
Mendafia tuvo ademfis que en-
frentarse en el viaje a un malo de
pelicula, Pedro Sarmiento de
Gamboa, un astrdlogo que malme-
tia sobre el rumbo que se llevaba.
"El eterno debate entre
cosmdgrafos y navegantes’, sefia-
la Gil. "Sarmiento era un sabio y
el capitfin un mozalbete, por eso
chocaban siempre". E1 relato de
Mendafia, del que se conserva un
manuscrito copia del original en
el Archivo de Indias, en Sevilla,
"ofrece una visidn sesgada, en la
que Sarmiento ocupa un lugar po-
co airoso". A1 regreso, Sarmiento
escribi6 a Felipe II para porter a
caldo a Mendafia y atribuirse el
mdrito de las tierras descubier-
tas. El capit/tn no se arredr6 y via-
j6 hasta la corte a Madrid para
hablar con el rey Prudente, al que
debi6 de convencer, ya que le otor-
g6 titulos y dinero que le permitie-
ton preparar su segundo viaje,
que, sin embargo, no fragu6 hasta
i30 arias despuds!, en 1595, con el
portuguEs Pedro Fernfindez de
Quir6s como piloto mayor.

En el interin, Mendafia sufri6
las mazmorras por unos dineros
no justificados y sus deseos de vol-
ver a la mar toparon con la irrup-
ci6n en el Pacifico "del capitfin
Francisco", como fiam6 al pirata
Francis Drake. Mendafia se casd,
por conveniencia, con Isabel Ba-
rreto, hija de un rico mercader,
cuya dote le permiti6 intensificar
los preparativos, y que le acompa-
fi6 en su segundo viaje. Esta vez
con cuatro naves, volvi6 a enfren-
tarse al descontento de la tripula-

Menda~a (izquierda) y Quir6s, en unos grabados sin fechar. sea

Isabel Barreto, capitana,
gobernadora y comerciante
Isabel Barreto acompafi6 a su
marido, Alvaro de Mendafia,
en su segundo viaje en busea
del oro de Salomdn. Cuando
este falleci6 en tma isla del
Pacifico, la dej6 en el testamen-
to como gobernadora de esas
tierras y al mando de la expedi-
ciiln, que lleg6 con una nave a
Cavite. En esa travesia murie-
ton 50 personas, con la tripula-
eidn bebiendo agua llena de
cucarachas. Las cr6nicas la
describen como "despftica y
de earfi.cter indilmito". En su
descargo, que mantuvo a raya

a una marineria desesperada.
Atracaron, exhaustos, el 11 de
febrero de 1596. Meses des-
pugs, se eas6 en Manila con el
eapitfin Fernando de Castro.

La pareja se embarc6 de
vuelta hasta Pertiy porfi6 ante
el virrey para que los derechos
sobre las tierras descubiertas
por Mendafia pasasen a ellos.
De paso, Barreto quiso organi-
zar un nuevo viaje para ser
reconoeida como la sefiora de
las islas Salom6n, pero la
burocPacia lo retras6. Se cree
que muri6 en su Galicia natal.

ci6n por no hallar oro, sino ham-
bre y enfermedad. Mendafia tam-
bidn falleci6 y en el testamento
dej6 a su esposa al mando, "algo
inverosimil", dice Gil. Los pocos
supervivientes, exhaustos, llega-
ran de milagro a Filipinas, capita-
neados par la viuda, que se neg6 a
compartir los viveres y agua que
tenia. "Mir6 por si misma con cal-

culadora frialdad. Es un viaje con
todos los componentes de una tra-
gedia". Fernfindez de Quir6s hizo
su propia relacidn de este periplo,
con un estilo mils literario, "sen-
tencioso, dado alas elipsis, antite-
sis y juegos de palabras".

Gracias a su experiencia, Fer-
nfindez de Quir6s se convirti6 en
el siguiente buscador de las rique-

zas de Salom6n. "Un megal6ma-

Col6n y Magallanes. Con gran ca-
pacidad de persuasi6n gracias a
su labia torrencial", lo describe
Gil. Asi logr6 el benephlcito del
Papa, al que visit6 en Roma, para
asegurarle que su viaje tenia co-
mo fin salvar almas en esas desco-
nocidas tierras australes. Con el
apoyo de Felipe III, patti6 el 21 de
diciembre de 1605.

Como con su predecesor, el via-
]e estuvo marcado por los aires de
motin. "Pero el que acaba deser-
tando es 61, porque se le rebelan
los hombres, que estfin a punto
de tirarlo pot la borda. AI final, les
da pena y 1o dejan en su camaro-
te, de donde no sale. Era un hom-
bre que no valia para esa misi6n",
afirma Gil. Este fracaso le vali6 a
su regreso la reprimenda del go-
bernador. Mientras, una de las na-
ves, al mando de Diego de Prado,
decide continuar con el plan ini-
cial. Coste6 Nueva Guinea, "qui-
z~ts rio Australia" y tras pasar por
las Molucas lleg6 a Cavite, en ma-
yo de 1607. En las cartas a Felipe
III, Prado se desquit6 de la expe-
riencia con Fernandez de Quir6s:
"Todo 1o que dice es mentira y
falsedad" y terminaba con una re-
comendaci6n a su majestad: "Que
no gaste su hacienda con seme-
jmltes". La Relaci6n sumaria de
Prado incluye descripciones del
graznido de las ayes, de los aro-
mas de los ~irboles o c6mo parian
las mujeres papilas, alas que se
les arrojaba agua por cuello, pe-
chos y espalda durante el parto
porque asi "no sienten tanto los
dolores".

En su introducci6n de m~s de
300 pfiginas a estos y otros memo-
riales, Gil concluye que la coloni-
zaci6n espafiola de esas tierras
fracas6 por dos motivos: "La resis-
tencia de los aborigenes", con los
que se intent6 la via pacifica, pero
se acababa siempre a arcabuza-
zos. "Habia varias razas muy gue-
rreras. AI principio les hacia gra-
cia ver a los espafioles, que les
hacian regalos, pero al final que-
rian que se marchasen y si esto
no pasaba...". La otra raz6n rue "la
falta de apoyo logistico". "Era una
locura asentarse a tantas millas
de Lima, de donde tenia que lle-
gar la ayuda". El propio Fernfin-
dez de Quir6s calific6 aquellos via-
jes como "la tragedia de unas is-
las donde falt6 Salomdn".
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Al Cinema Urgel, per tot el que va fer 
per la parròquia cinèfila de Barcelo-
na, encara el ploren de tant en tant, 
com acaba de passar just ara, set 
anys després que el projector il·lu-
minés per última vegada la pantalla. 
La missa en memòria del difunt l’ha 
oficiat aquesta vegada el cineasta 
Juan Antonio Bayona, per a qui l’im-
possible ha sigut veure que d’aque-
lla colossal sala, que va arribar a ser 
la més gran la ciutat, amb 2.324 se-
ients quan es va estrenar i 1.823 des-
prés, quan es va reformar perquè el 
públic estigués més còmode, s’ex-
hibeixen mitja dotzena de butaques 
a l’entrada i als passadissos del su-

permercat Bonpreu que actualment 
ocupa els baixos i el soterrani del nú-
mero 29 del carrer d’Urgell. 

Bayona, que quedi clar, no ob-
jecta res contra el dret a vendre 
peix al mateix lloc en què un dia es 
va exhibir Tiburón, la qual cosa no 
deixa de tenir el seu què, perquè els 
supermercats, segons com es miri, 
són vanitosos monuments a qui 
creuen que ocupen el cim de la ca-
dena tròfica al regne animal, o 
sigui, nosaltres, quan Spiel-
berg ja va deixar clar el 1975 
que potser no era així. El que 
entristeix Bayona no és que 
Bonpreu hagi tingut el bon 
cor de reservar un espai per a 
la memòria, sinó que, tal com 
ha tuitejat en un rampell de 
nostàlgia el director de L’orfenat 
i de Jurassic World, «Barcelona va 
arribar a ser la ciutat del món amb 
més cines, després de Nova York i 

París» i que «en els últims 10 anys 
s’han perdut sales, distribuïdores, 
productores i revistes de referèn-
cia». La reflexió de Bayona ha do-
nat peu, com era previsible, a un 
catàrtic desembassament d’emo-
cions i, qui més qui menys, ha res-

post amb un repàs del que ha pas-
sat en aquesta ciutat i moltes altres 
d’Espanya. Va morir el Fantasio del 
passeig de Gràcia i avui és un ne-
goci de Benetton. Va caure l’Alcá-
zar de la rambla de Catalunya (un 
verb ben oportú, no em diguin que 
no) i va ocupar l’immoble La Casa 
del Llibre. Un dia es va tapiar el ci-
ne Rex i així segueix, per a gran 

plaer dels grafiters furtius. 
Barcelona, i és veritat el que 

diu Bayona, va ser una ciutat 
amb una alineació de cines 
fenomenal en quantitat, però 
també en qualitat, una cosa 
que corre el perill de caure en 
l’oblit, i tot gràcies al fet que 

Pedro Balañá, al capdavant de 
la cadena de sales d’especta-

cles que es deia com el seu cog-
nom, va contractar un interiorista 
perquè els cines de la seva propie-

tat fossin únics i distingibles dels 

altres. Aquest home era Antoni Bo-
namusa, un home que va ser als ci-
nes de Barcelona el que Rafael 
Guastavino a l’arquitectura de No-
va York. Cuidava tots els detalls, des 
de l’entrada principal al cortinatge 
de la pantalla. El vestíbul principal 
del Club Coliseum era elegant com 
una Katharine Hepburn. El pati de 
butaques del Rex semblava, com 
va dir T. E. Lawrence del desert de 
Wadi Rum, «immens, com tocat 
per la mà de Deu», comparació que 
ve al cas perquè allà, al número 463 
de la Gran Via, es va reestrenar el 
1989 la còpia restaurada de Law-
rence de l’Aràbia. L’Aribau, als seus 
crepusculars 58 anys, lluu com una 
Gloria Swanson en el paper de Nor-
ma Desmond. 

No obstant, a saber per què, el 
cine més fetitxe de tots els morts a 
Barcelona és l’Urgel, potser per-
què el seu adeu va coincidir en el 
temps amb una desaparició en 
sèrie de botigues icòniques de la 
ciutat durant la primera meitat del 
decenni que ara s’acaba, un co-
mercicidi en què van morir Vinçon, 
la meitat del colmado Quílez, el 
Musical Emporium, l’Indio, la 
farmàcia Vilardell, la camiseria Bo-
net i una llista que encara continua. 
En aquell clima de funeral perma-
nent, l’adeu de l’Urgel va ser molt 
sonat. Els grans cines desaparei-
xien, però no com a víctimes de 
Netflix i els seus competidors, com 
molt alegrement s’afirma actual-
ment, sinó en mans de la moder-
nitat de les multisales dels centres 
comercials, l’antítesi de l’esperit 
Bonamusa, ja que algunes fins i tot 
tenen el mal hàbit de buidar la 
platea, un cop acabada la sessió, 
per una porta posterior, sense 
glamur ni res que se li assembli. 

Rescat de les lletres 

La mort de l’Urgel (amb una sola 
ela, per a pena dels que es van em-
portar com a record les lletres) va 
ser el maig del 2013 i el seu cadàver, 
si és que així se’n pot dir, es va 
vetllar fins al 2017. Després de l’úl-
tima sessió, la sala ni tan sols es va 
escombrar. Les crispetes es van 
quedar a terra i als seients fins que 
Bonpreu va arribar a la conclusió 
que aquell local gegant seria formi-
dable per als seus productes. Va ser 
llavors quan va passar una cosa 
molt de pel·lícula. Els que un dia van 
ser espectadors van voler conser-
var-ne un record. Es van salvar així 
nou lletres d’URGEL CINEMA, 
trossos de la cortina, cartells, algun 
llum i unes quantes butaques. La 
cadena de supermercats no va ser 
insensible a això. Va permetre que 
qui volgués un record se’l pogués 
emportar a casa i, en un perfecte 
‘the end’, va conservar unes quan-
tes butaques perquè decoressin el 
seu nou establiment. A causa de la 
Covid, aquests dies no és possible 
seure-hi. Qüestió d’higiene, diu un 
cartell sobre elles. Aquesta és una 
altra pel·lícula. n

BARCELONEJANT

J.A. Bayona plora 
el cinecidi de Barcelona

El cineasta José Antonio Bayona es refereix en un tuit a la desaparició del cine 
Urgel, que ha sigut substituït per un supermercat Bonpreu. El nou comerç exhibeix 

en el seu record unes butaques del que va ser el cine més gran de la ciutat.

CARLES  
COLS

Butaques de l’Urgel a l’actual supermercat Bonpreu. A baix, Àlex Montoya, entre Woody Allen i la lletra G de l’Urgel, que va acabar a casa seva.

Robert Ramos

Elisenda Pons
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Encara que no ho sembli, han fundat el primer Club Femení de Natació d’Espanya

El primer club inte-
grat només per do-
nes, catorze a l’ori-
gen, es va fundar a

Barcelona l’1 d’octubre del
1912, i va ser el primer creat a
Espanya.Lapresidènciava re-
caure enClementina Ribalta.
No es tractava d’una presi-

denta qualsevol; ella i la seva
germanaMercè eren jovesne-
dadoresquehaviendonatpro-
ves de les seves excel·lents
qualitats en algunes curses en
què havien participat. Per
exemple, aquesta darrera ha-
via guanyat ja el primer cam-
pionat de Natació Femenina
organitzat el 1911 pel ClubNa-
tacióBarcelona (CNB), enuna
cursa de 100metres.
Però n’hi havia més, ja que

eren fillesd’unpersonatge im-
portant enels orígensbarcelo-
nins dels banys d’onatge. El
seupareeraTomàsRibalta,no
només mestre d’aixa, o sigui,
constructor de vaixells de fus-
ta, sinótambépropietaridedi-
verses instal·lacions com La
Deliciosa; aviat va tenir tant
d’èxit, que després es va atre-
vir a construir la que es con-
vertirà sens dubte en la millor
imésprestigiosade laciutat: el
casino balneari Sant Sebastià.

Enaquells anys i ambunan-
tecedent així, sembla que les
noies es podrien incorporar
amb tota naturalitat a un club.
No va ser així, ja que aviat es
vanadonarque l’inconvenient
consistia no tant a competir,
sinó a disposar de la condició
de sòcia. Va ser significatiu el
que va succeir al ClubNatació

Barcelona, l’entitat més im-
portant. Ja el 1914, el destacat
industrial tèxtil Artur Sedó va
presentar de manera oficial
una proposta en aquest sentit.
La directiva es va limitar a ob-
jectar la manca de prou espai
per instal·lar els vestidors exi-
gibles.No es va tornar a consi-
derar la petició i tot va conti-
nuar igual.
Mentrestant, sovintejaven

les competicions en què elles
nonomés competien, sinóque
demostraven la sevabonapre-

paració i fins i tot en especiali-
tats no tan comunes, com per
exemple laCopaFemenina de
Balandres.
Va ser important l’actuació

del soci carismàtic Emili Solé
Brufau al ClubNatació Barce-
lona: promocionava el sector
infantil i el femení. Amb les
noies no li va resultar fàcil,
però per fi va aconseguir de
moment que fossin admeses
totes les que eren familiars
d’un soci.
Va ser significatiu que per fi

s’acceptés que la dona pogués
adquirir la condició pròpia i
individual de sòcia; i era im-
portant que això passés en
l’entitat més important, el
Club Natació Barcelona, ja
que s’escamparia l’exemple.
La Vanguardia va dedicar la
seva portada amb la fotografia
a tota pàgina de la guanyadora
de la CopaNadal del 1929.
Una pionera va ser Josefina

Torrens. Quan la vaig entre-
vistar tenia 104 anys i exhibia
una memòria envejable. De
moltnenavaserunanedadora
apassionada i va firmar lapeti-
ció d’ingrés al CNB. Reconei-
xia que els homes no li van fer
mai mal paper per haver estat
admesa.
Les noies tenien per fi obert

el camí de la natació. I van
demostrar amb excel·lència la
bondat d’aquesta mesura
igualitària i de normalització
social.

Elprimerclub
denoiesa l’aigua

Catorze dones
acabaven de crear
el dia primer
d’octubre del 1912
una entitat pionera

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

QUADERN BARCELONÍ

FORA PATINETS
Arran de la recent legislació
imposada (per fi!) a la circu-
lació de patinets elèctrics,
no vaig tenir capmena de
dubte del lloc quemereixia
ser observat. Vaig passejar
per la rambla de Catalunya,
que sempre és un plaer.
Vaig veure amb disgust el
pas d’un patinet i un ciclista.
En el fons, no em va estra-
nyar gens nimica. Va ser el
primer territori per als
vianants prohibit a les bici-
cletes. Un guàrdia urbà va

honrar l’uniforme que por-
tava quan vamultar el des-
pistat alcaldeMaragall, que
circulava pedalant per
aquest passeig tan elegant.
Poc després van ser pintats
uns discos enormes al pavi-
ment que indicaven que no
era permès el pas a aquelles
dues rodes. Un fracàs total, i
continuen importunant els
soferts vianants. He presen-
ciat unes quantes vegades
que els guàrdies urbans no
multen els infractors, con-
ducta injustificable i també

denunciable, que no vaig
obviar. Fa anys que és pit-
jor: no hi ha capmena de
vigilància. Ja veurem quin
serà el resultat que caldrà
esperar sobre els patinets a
les voreres de l’Eixample.
Són legió els que a la Gran
Via utilitzen el carril contra
direcció, cosa que obliga
llavors a envair el territori
dels vianants. Sembla que
no hi ha cap altra opció per
fer-los passar per l’adreça-
dor que lamulta. Però on
són els guàrdies urbans?

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

Més de 200 punts de recollida d’arbres de
Nadal per reutilitzar-los en parcs i jardins
BARCELONA L’Ajuntament ha
instal·lat 226 espais per a la re-
collida d’arbres de Nadal repar-
tits pels deu districtes de la ciu-
tat. Com cada any, els espais
estaran habilitats durant els dies
posteriors a les festes, des d’avui
i fins al diumenge 17 de gener.
L’objectiu no és cap altre que
evitar l’abandonament en qual-
sevol lloc dels avets i de bran-
ques diverses utilitzades com a
elements decoratius durant les
festes. Tot allò que els veïns
donen per amortitzat, és aprofi-
tat com a recurs per als equips

municipals de jardineria. Al
viver són triturats, es deixen
madurar les restes durant dos o
tres mesos acompanyats d’un
tractament i s’obté un encoixinat
que s’utilitza per a tasques de
manteniment als espais verds de
la ciutat perquè permet millorar
la retenció de la humitat i evitar
la proliferació de males herbes.
L’any passat, amb els 8.809 ar-
bres de Nadal recollits en punts
dels carrers, es van fer 150 me-
tres cúbics de triturat per a
parcs, jardins i petites zones
verdes. / Redacció

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Dostreballadorsmunicipalscarreguenarbresenunaimatged’arxiu

BATEC
CIUTADÀ

L’Ajuntament deValència es compromet a
“millorar” els protocols després de la cavalcada
VALÈNCIA L’endemà de les
massificacions a la plaça de
l’Ajuntament de València per la
cavalcada dels Reis d’Orient i
després de la picabaralla políti-
ca, l’equip de govern va lamentar
els fets ahir en un comunicat i es
va comprometre a millorar els
protocols. Al text defensen que
les massificacions van passar “en
unmoment puntual” i que, en
tot cas, va ser “una entrada ràpi-
da” que “es va produir sense
convocatòria”. Així han entonat
el mea culpa: “Lamentem la
situació que es va produir. Cal-
drà millorar els protocols per
assegurar que no hi hagi cap
escletxa, ni tan sols puntual, i

que puguin veure’s comprome-
ses les mesures sanitàries, enca-
ra que sigui a l’aire lliure”. Tot i
això, fonts municipals han deri-
vat part de la responsabilitat al
Consell: “S’han seguit totes les
indicacions i normes de les
autoritats sanitàries, publicades
tant al BOE com al DOGV,
igual com s’ha fet en totes les
activitats que s’han organitzat
per part de l’Ajuntament al
voltant de les festes de Nadal”.
El Consistori defensa que
l’acte “comptava amb una plani-
ficació prèvia i completa en
compliment de les mesures esta-
blertes per les autoritats sanità-
ries”. /Raquel Andrés Durà

BARCELONA ElsMossos d’Es-
quadra han denunciat 16 perso-
nes que ahir a lamatinada van
participar en una festa il·legal, en
una nau de la Zona Franca, al
districte de Sants-Montjuic de
Barcelona. Dels 16 denunciats,
els policies autonòmics en van
detenir un, però no per res vin-
culat a la festa sinó perquè quan
el van identificar van comprovar
que tenia un requeriment judici-
al vigent. La denúncia contra les
16 persones és per incompliment
de lesmesures sanitàries impo-
sades per la pandèmia de la co-
vid, com ara per saltar-se el toc
de queda nocturn i anar sense
mascareta. Amés, elsMossos
treballen per identificar els orga-

nitzadors de lamanifestació que
va tenir lloc als carrers del barri
deGràcia durant la nit de Reis.
Pel que sembla, en lamarxa, en
principimuntada pelmoviment
okupa, hi van participar al vol-
tant de 225 persones. Fonts de la
policia de la Generalitat van
informar ahir a Europa Press que
l’acte convocat a través de les
xarxes socials està sent investigat
comunamanifestació no comu-
nicada, i no pas comuna simple
rua, en elmarc de les restriccions
per la pandèmia. ElsMossos
també busquen els participants
que no van respectar lesmesures
per evitar els contagis de corona-
virus i els que van fermalbé
mobiliari públic. / Redacció

Denunciats 16 participants en una festa
il·legal en una nau de la Zona Franca
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«L’Església s’assembla a un hos -
pital de campanya on arriben per-
sones ferides». Aquestes paraules 
pronunciades pel papa Francesc el 
2014 van inspirar Peio Sánchez, 
rector de l’església de Santa Anna, 
a fundar un hospital de campanya a 
la parròquia. Així va ser. Des del 
2017, en el que va ser monestir de 
l’ordre del Sant Sepulcre de Jerusa-
lem en el segle XII i el 1493 va acollir 
les Corts convocades per Ferran II 
s’alimenta i dona empara a qui no 
té un tros de pa per posar-se a la 
boca ni catre per descansar. Això és 
així i va ser així, a excepció del pa-
rèntesi imposat per la Covid-19.  
El confinament ho va canviar tot, 
les vides dels més necessitats, per 
descomptat, i també la de molts 
dels que fins al març del 2020 no 
entraven en la categoria de vulne-
rables, a més de les formes, que no 
el fons, de procedir de la parròquia.  

Llavors Santa Anna va haver 
d’adaptar-se. I tancar. Els àpats van 
passar de prendre’s in situ a prepa-
rar-se per emportar. Si no es podia 
menjar en un restaurant tampoc en 
una parròquia. I als sensesostre as-
sidus se’ls van sumar els que tenien 
llar fins que el virus va fer estralls. 
L’hospital de campanya va sumar 
usuaris. I cues. Les mateixes que 
van cridar l’atenció a Maria Contre-
ras Coll (Barcelona, 1991), fotògra-
fa documental amb volença per 
«temes relacionats amb els drets de 
les dones i en com aquestes trans-

formen les estructures socials i re-
ligions». El passat havia de ser un 
any de viatge per a aquesta profes-
sional. L’esperava l’Índia per seguir 
amb el seu projecte, però el confi-
nament la va agafar a Barcelona. 
Massa compromesa amb el món i 
amb el seu art per quedar-se de 
braços plegats. El destí va fer que, 
mentre ella pensava què podia 
fer com a professional i com 
podia ser d’utilitat, les cues a 
Santa Anna apareguessin 
per televisió.  

Doncs això, les cues i el 
seu afany per denunciar i 
documentar la van empè-
nyer a agafar la càmera i 
anar a aquest tranquil racó 
de Ciutat Vella pel qual tantes 
vegades havia passat sense fi-
xar l’atenció. «Vaig trobar tot ti-
pus de persones, gent que ja era 
vulnerable abans de la pandèmia i 

també gent que per primera vega-
da a la vida per culpa dels efectes de 
la Covid-19 es veia buscant menjar 
i sense poder pagar el lloguer». Va 
decidir involucrar-se en la histò-

ria: «Volia amplificar la tasca que 
es feia a Santa Anna i amplificar la 
veu de la gent que es veia obligada 
a demanar auxili». Ella també va 
demanar ajuda per com de gran i 
important que li va semblar el pro-
jecte. Ho va fer sol·licitant una  
beca de la National Geographic 

Society destinada a periodistes 
de tot el món per posar en 

evidència històries locals 
sobre els estralls del coro-
navirus. Així la petita gran 
història de Santa Anna és 
una de les 150 que van 
cridar l’atenció de l’orga-
nització internacional.  

Les imatges pengen 
del claustre gòtic de la par-

ròquia, i estaran allà fins al 
15 de gener, obertes al públic i 

als usuaris de l’hospital de 
campanya que ja ha tornat a 
obrir les portes. Contreras Coll es 

va centrar sobretot en la història 
de tres dones: Meritxell Galindo, 
Hannane El Jaui i C.V., a les quals 
els imperatius de la pandèmia han 
deixat per primera vegada en la 
seva vida sense recursos. La mira-
da esbiaixada obeeix tant a l’inte-
rès de la fotògrafa com a la reali-
tat, que en aquest cas és el mateix: 
«Segons l’EPA l’atur és del 16%, 
però entre les dones puja fins al 
18%. Vivim en una societat patri-
arcal, i els efectes socials i econò-
mics de qualsevol crisi afecten so-
bretot les dones. I per a mostra, la 
història de Meritxell Galindo que 
penja retratada a l’exposició: «És 
impactant. Una persona normal i 
corrent de classe mitjana, amb 
feina i un pis de lloguer a Gràcia. 
De sobte perd la feina arran de la 
crisi de la Covid i es troba al carrer. 
I per primera vegada necessita 
ajuda i menjar per subsistir».  

Exploradora al Nepal 

La d’ara no és la primera beca que 
rep Contreras Coll de la National 
Geographic Society, també és ex-
ploradora de l’organització inter-
nacional, però el de Santa Anna sí 
que és el seu treball més local. No 
defuig de la proximitat: «Les his-
tòries locals són importants per 
evidenciar com els problemes glo-
bals afecten problemes hiperlo-
cals», afirma. Tot i que el seu tre-
ball més reconegut com a becada 
de l’organisme la va portar set me-
sos al Nepal per documentar tant 
l’estigma que allà representa la 
menstruació com la difícil vida de 
les nenes deesses. «Els temes són 
els que em porten als llocs», afir-
ma. Aquest març, el tema era al 
costat de casa, a Santa Anna. n

BARCELONEJANT

La grandesa de 

Santa Anna

La fotògrafa Maria Contreras Coll exposa un reportatge, 
becat per la National Geographic Society, sobre l’ajuda  
de la parròquia als més necessitats durant la pandèmia.

NATÀLIA FARRÉ

Preparació a Santa Anna de menjar per emportar-se, durant el confinament del març. A baix, Maria Contreras Coll sosté un retrat de Meritxell Galindo exposat al claustre.

Maria Contreras Coll

Manu Mitru
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passeig de Sant Joan el 1929. Du-
rant laGuerraCivil, va tenir sort, és
a dir, no la va malmetre cap bom-
bardeig tot i ser a trenta metres de
l’antigafàbricaElizalde.Menysfor-
tuna va tenir el medalló dels reis,
que va desaparèixer de la font du-
rant les hostilitats i va ser trobat el
1947, brut i mutilat, vaja, fet una
merda, enunmagatzemmunicipal.
RestauratperAmadeoNoria,vaser
tornataposara lloc l’anysegüent.
I així arribem a l’estiu del 2010,

quan el semideu i els lleons de la
font, a més del medalló reial, són
portats en un camió descobert per
ser restaurats. El 30 de novembre
tornen al passeig i, segons explica
Antoni González, la font s’havia
convertit en un jacuzzi d’una blan-
cor sorprenent. Pel que fa almeda-
lló, de restaurat res de res: estava
mésomenyscomelvatrobarNoria
el 1948.
Durant l’any de la pandèmia, la

font d’Hèrcules ha estat arreglada
per una empresa especialitzada, in
situ.Elsúltimsmesosnoesveianin-

gú treballant-hi, com si l’haguessin
abandonada,peròaquestasetmana,
de sobte, hem vist com l’aigua tor-
nava a brollar per les goles (és un
dir) dels dos lleons, i els coloms es
cagaven de nou al cap del semideu.
Ben aviat veurem algun esparver
fer-seunbanyet al jacuzzi, peròpel
que fa al medalló, quin desastre. Si
el mes de novembre del 2010 ens
vantornarunmonarcasenseunull,
avui,mesqueunborni, semblacom
siunesparvers’hihaguéscagataso-
bre, l’hagués cegat. I de la pobra
Maria Lluïsa, millor que no en par-
lem.
Ignoro el que els meus veïns del

passeigdeSantJoandeDalt,deuen
pensar del tracte rebut per la mo-
narquiaespanyola, sota lasuposada
protecciód’aquestreidebastosdis-
fressatdesemideugrec.Jurariaque
per alguns, si hi ha monarquia,
aquest és el rei de bastos, carlí més

La fontd’Hèrcules

El passeig de Sant Joan de
Dalt,elmeubarridesdefa
trenta anys, jo el solc ano-
menar, afectuosament, el

cementiri de les estàtues. Per què?
Doncs perquè quan hi ha una està-
tua que fa nosa a la circulació o el
que sigui, a tal o tal avinguda o car-
rer de Barcelona,me la instal·len al
meu passeig sense més ni més. La
mésfamosaés,sensdubte,elmonu-
ment a JosepAnselmClavé, elmú-
sic, poeta i polític fundador dels fa-
mosos cors que porten el seu nom,
queestrobadaltdelpasseig,entrela
travessera de Gràcia i el carrer de
Sant Antoni Maria Claret. Obra de
l’arquitecte JosepVilaseca (l’escul-
turaésdeManuelFuxà), va ser ins-
tal·latalarambladeCatalunya,d’on
l’alcaldePorcioles lava ferretirarel
1960per traslladar-lo al seu empla-
çamentactual.
Però no és del senyor Clavé i del

seufamósmonumentquejovoldria
parlar-vosavui, sinódelaqueesco-
neixcomlafontd’Hèrculesiqueno
és sinó un monument al monarca
Carles IV i a la seva règia esposa, el
qual es troba enmig del passeig a
l’altura del carrer Còrsega. Segons
ens informa elmeubon amicAnto-
ni González Moreno-Navarro, ar-
quitecte i restaurador de monu-
ments –i entre moltes altres coses
crític taurí que va ser de La Van-
guardia–, l’home quemés sap i mi-
llorhaescritsobreelnostrepasseig,
la fontd’Hèrcules és elmonument,
lafontmésantigadelanostraciutat.
Va ser inaugurat el 1802ambmotiu
de lavisitadel reiCarles IVa lanos-
tra ciutat i els seus autors van ser
l’escultor Salvador Gurri i el mar-
brista JosepMaret. Antoni Gonzá-
lez la descriu així : “Està presidida
per la figura despullada de l’heroi
(més propera a la imatge del rei de
bastos que a la de un deu). Apareix
recolzat sobre el garrot i amb la pell
del lleó de Nemea embolicada al
braçesquerrecomquiportaunaga-
vardinaundiaimprevisiblementas-
soleiat.( ...)Enelprismecoronatper
impostesquesostélafigura,alacara
quearamiraalamar,hihaunmeda-
lló ovalat amb les efigies de Carles
IV i la seva esposaMariaLluïsa ...” (
AntoniGonzálezMoreno-Navarro.
Un passeig de Barcelona. Sant Joan
deDalt.Història,gent iarquitectura.
VolumII.Barcelona,2011).
La font d’ Hèrcules va arribar al

enconcret, iperlamajoria,entreels
qualsm’incloc, el nostre passeig no
esmereix un bunyol demonument
comaquest.Unmonumentquevea
confirmar el poc afecte que la nos-
tra alcaldessa (i veïna del nostre
barri), Ada Colau, té no només a la
monarquia que ens ha tocat, sinó al
seupropibarri, atèsquenoensdes-
lliurad’aquestarelíquiamunicipal i
se l’endú a una altra banda, com fe-
ien els seus col·legues, Porcioles i
tutti frutti quan els venia de gust,
que raons no els en faltaven. I en
comptes d’aquest bunyol, des del
punt de vista escultòric, proporcio-
nar-nos, oferir-nos, el 2021, una es-
tàtua del guapo i divertit Joan La-
porta –“ un noi del passeig”, com
l’anomena Antoni González–, en-
voltat de boniques lleones brasile-
res i xutant una pilota, profètica,
cap a l’infinit... . Qualsevol cosa
abans que aquest Carles IV amb el
rostredefinitivamentrestaurat,per
noparlar,repeteixoiacabo,delase-
varègiaesposa, etcètera, etcètera.
P.S. Lameva veïna, la Paquita, es

va mostrar encantada amb la re-
cepta del capó farcit a la catalana
que li vaig oferir la setmana passa-
da.“Entensmés?,emdiu.Itant,vet
aquí la del pastís de llàgrimes. “Es
barrejamitja bosseta de llevat amb
250 g de farina formant un cor. Al
centre es col·loquen tres ous d’es-
curçó i 100 g de sucre. Es treballen
elsous i el sucre finsquequedines-
cumosos. S’afegeix unamica de sal
fina i lapelad’una llimona. S’incor-
poren100gdefetusd’àngeliespas-
ta totplegatamblesmans.S’enfari-
na bé la planxa de pastisseria, per-
què aquesta pasta és molt
trencadissa. S’estira lapasta ambel
corró igualment enfarinat fins a
fer-ne un motllo de pa de pessic,
fins als¾d’altura. Es rentenbé les
llàgrimes,s’escorreniesdistribuei-
xen adues capes al fons delmotllo.
Esbarregendosrovellsd’oudetór-
toraambunamiquetadesucre, s’hi
afegeixen 250 g de sucre vainillat i
una perla negra. S’aboca la barreja
sobre les llàgrimes del motllo i es
posaelpastísal forn,a temperatura
mitjana, durant dotze hores. A
trenc d’alba, es retira del forn i es
deixa refredar. El pastís de llàgri-
mes s’acostuma a servir acompa-
nyatdemelmeladadellirisiunaco-
peta de verí venecià, preferent-
mentmortal.Bonprofit.c

LLIBERT TEIXIDÓ

La fontmonumental ubicada a la cruïlla del passeig Sant Joan amb el carrer Còrsega

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA

Conxita Barbeta
PilarRahola llançaundebatd’alt interès social: s’hande
vacunarobligatòriamentels sanitarisque treballenenresi-
dències?Lapreguntaésampliableaaltres sectors laborals
queafecten la salutpúblicaenèpocadepandèmia.Endirecte
parlemambConxitaBarbeta, la segonapersonavacunadaa
Catalunya,directorade la residènciaFeixaLlargade l’Hos-
pitalet.Lasevarespostanodeixadubtes: “Totselsprofessio-
nalsenshauríemdevacunar.Ésnecessari.Ensvacunenper
donarexemple, i amés teniml’enormesortdeserelspri-
mers.Hanestatmesos terriblesa les residències”. Durant
aquesta setmana tinceldebatmoltpresent: la llibertatd’elec-
ciódavant la llibertat sanitària.Hotincclar: semprecal evitar
riscos. Iquinovulgui, quees recol·loquienunaaltra feina.

DILLUNS

JulioManrique / Cristina Genebat
Fins al 17 de gener Les tres germanes, de Txékhov, al Tea-
tre Lliure, amb el segell de JulioManrique i un càsting de
bandera liderat perMaria Rodríguez, Elena Tarrats i Cris-
tina Genebat i acompanyat pels talentosos Iván Benet,
Marc Rius, Mireia Aixalà, Lluís Soler, Carme Fortuny,
Jordi Rico i Joan Amargós.
Avui ens visiten JulioManrique i Cristina Genebat (per

cert, amb un llibre interessant al mercat: Som iguals o no?).
Joan Lluís García els pregunta per la tercera persona que
ha ajudat a adaptar el text de Txékhov, l’escriptor i col·la-
borador d’ElMón a RAC1Marc Artigau. I la resposta de
JulioManrique genera un atac de riure als presents: “Arti-
gau per fer un trio és fantàstic”. Txim pum.

DIMARTS

Juan Carlos Campo
Sento el ministre de Justícia: amable, pactista i, com diu el
periodista i tertulià Francesc-Marc Álvaro, “com José
Tomás”... va amb la capota incorporada. Ho toreja tot
sense entrar en pràcticament res. Soc dels romàntics que
continuen pensant que, si nomillores el silenci, calla.
S’agraeix que unministre s’expliqui, cosa que amb el PP en
el govern d’Espanya era francament difícil, però, alhora, si
han de parlar és per explicar alguna cosa. No em refereixo
a cap titular, veritable plaga politicomediàtica del segle
XXI, sinó a explicar alguna cosa, comentar-la i fins i tot
desenvolupar-la. Parlar al ciutadà i no al periodista, expli-
car al veí i no al militant. Sento el ministre i penso que tant
ell com els oients hem perdut 45minuts del nostre temps.

DIMECRES

Antoine Griezmann
Ahir vaig veure el Barça, 1-Eibar, 1. Fa temps que em va
passar l’edat de llançar res al televisor o d’insultar algú que
nom’escolta. Però quan vaig veure que era Braithwaite el
pobre que picava el penal a falta deMessi em va sortir el
fanàtic/hooligan que porto dins adormit. Sento a la tertúlia
de futbol Miguel Rico dient el que jo havia pensat la nit
abans: però on és, Griezmann? Que aquest senyor no xuta
els penals amb la selecció campiona del món? S’amaga, o
que es foti el danès? I, per descomptat, amb el Barça tam-
bé, com a la política, cal una bona comunicació. En una
època de crisi bestial l’única veu la posa un senyor que fa
cinc mesos que és al club (Koeman), un capità que diu
poca cosa (Messi) i ningúmés. Un desastre global.

DIJOUS

Miquel Iceta
Sentoa la repeticiód’ElmónaRAC1 l’entrevistaaMiquel
Iceta,queahirvadecidir abandonar lacarreraa lapresidèn-
ciade laGeneralitat ideixarpasalministreSalvador Illa.Avui
Iceta s’explica idespréspenjaaTwitter l’entrevistaambel
titular “IllaéselMesside lapolítica”.Elscomentaris, enge-
neral, sónatroços.Aquestsdieshe llegitbarbaritatsdirigides
a totselspolítics,pensincompensin.Nosóncrítiques. Són
insults,menyspreus... Aquesta setmana tambéhanafectatel
pianistaJamesRhodesper la sevanacionalització.Noentenc
que lapolíticaescontinuïexpressantallàambel festivalde
bestiesesqueningúnocorregeixa fique lanecessàriacrítica
guanyiel vòmit.Quinseràelprimerpartitque, comJoeBi-
den,decidiràque lacampanyaaTwitter sigui inapreciable?

DIVENDRES

Elmonument confirma
el poc afecte
que la nostra alcaldessa
té a lamonarquia i
al seu propi barri

EL DIETARI
D’‘EL MÓN’

Setmana 18: ja han arribat les vacunes, parlem

de teatre amb Julio Manrique i Cristina Genebat, un

ministre ens ve a veure, el desastre de 2020 del Barça

i el canvi al PSC: entra Illa per Iceta.

Jordi Basté
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L’autora catalana va gua-
nyar ahir el premi Nadal
amb la novel·la El lunes

nos querrán, protagonitzada per
dues noies filles de l’emigració
musulmana a la perifèria barcelo-
nina. Maria Barbal va guanyar el
JosepPla ambTàndem. /P. 30

La Pasqua Militar
d’aquest any, la sete-
na que presideix Fe-
lip VI, va estarmarca-

da per les restriccions sanità-
ries, igual comva passar amb la
recepció del Dotze d’Octubre.
La Casa del Rei va mesurar els
espais per respectar les distàn-
cies de seguretat al PalauReial,
tant en la recepció a les auto-
ritats i alts caps de l’Estat com
al saló del Tron, des d’on Felip
VI i la ministra de Defensa,
Margarita Robles, van pro-
nunciar els seus discursos. En
concret, al saló del Tronnomés
va accedir un terç dels convi-

dats, tots amb mascareta i
guardant una certa distància
física. La resta d’assistents van
passar davant els Reis i van se-
guir l’acte a través d’una pa-
ntalla des del saló de Colum-
nes. Els periodistes van seguir
els discursos en una sala de
premsa habilitada per a l’oca-
sió. “La difícil situació sani-
tària ens impedeix celebrar
aquest dia comdesitjaríem”, va
lamentar el Rei. També es va
suprimir el vi d’honor amb què
habitualment conclou l’acte i
en el qual Felip, Letícia i les au-
toritats tenen ocasió de xerrar
de forma relaxada.

Malgrat que el Proci-
cat va recomanar
suspendre les ca-
valcades dels Reis

d’Orient de dimarts, alguns ajun-
taments van optar per passejar
Melcior,Gaspar iBaltasar en tota
mena de vehicles pels carrers de
les seves ciutats. Encara que tèc-
nicament no se’ls va dir cavalca-
da, les rutes d’aquests passejos
van ser publicades perquè els
nensilessevesfamíliespoguessin
veure’ls passar. Des del Procicat
es va lamentar ahir que s’hagués
actuat d’aquesta manera i es va
recordarqueéstascadelsMossos
d’Esquadra controlar aquestes

cercaviles alternatives a les habi-
tuals comitives reials. No obstant
això, la celebració en general de
l’arribadadelsReis d’Orient es va
fer seguint lesnormes i lamajoria
dels nens van seguir per televisió
aquestesdevenimentanual.
Onhivahaverméspolèmicava

ser a València. Dimarts a la nit es
van veure imatges molt inquie-
tants de multitud al voltant de
l’Ajuntament de la ciutat per sa-
ludar els Reis d’Orient. Aquesta
situació va provocar ahir reacci-
ons polítiques diverses que van
portar el Consistori valencià a la-
mentarelsfetsiamillorarelspro-
tocolsen futuresocasions.
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Control de les cavalcades

ENDEFENSA DE TRUMP. Amb una bandera dels EUA a la mà i lluint un curiós barret “tribal”, un seguidor de Donald
Trump discuteix acaloradament amb unmembre de seguretat del Capitoli durant la invasió de la Cambra de Representants.

SAUL LOEB / AFP
LA IMATGE

DonaldTrump, obstinat a
negar la seva derrota, va
empènyer ahir a Wa-

shington els seus seguidors, con-
centrats a la capital, a rebel·lar-se.
Després, alguns centenars van as-
saltarelCapitoli i van interrompre
lavotacióaJoeBiden. /P.3

Donald Trump
President dels EUA

La intenció de l’oposició
democràtica de Hong
Kong d’unir-se l’estiu

passat va serdenunciadaperLam
com a “subversiva” i ara 53 acti-
vistes han estat detinguts, sota
aquesta mateixa acusació, en una
gran batuda policial. / P. 10

Carrie Lam
Cap de Govern de Hong Kong

La Comunitat de Madrid
està investigant un con-
junt d’anomalies en la va-

cunació efectuada en una de les
residències del Grup Casablanca,
on s’hauria administrat el medi-
cament a familiars dels residents
i a capellans. / P.26

Ignacio Fernández-Cid
President del Grup Casablanca

Sense contemplacions

Mésdequaranta anys després de superar el
franquisme, encara avui es conserven a
Espanya certs estereotips negatius sobre
el paper de l’exèrcit malgrat que la feina i
el caràcter dels homes i les dones que for-

menavui les forces armadesno tenen res a veure amb ladicta-
dura. Només cal veure l’esforç d’aquests últimsmesos en aju-
dadels afectats per la covid o totes les operacions humanitàri-
es que l’exèrcit espanyol efectua per mig món per dissipar
aquesta impressió. Però de vegades només fa falta que una
minoria demilitars retirats facin soroll en un xat perquè apa-
reguidenouel fantasmadel soroll de sabres i s’estengui l’errà-
tica impressió que Espanya és una democràcia tutelada per
poders no democràtics.
Per això és tan important que l’Estat reaccioni amb claredat

i amb duresa contra aquells nostàlgics del passat. La cerimò-
nia d’ahir de la Pasqua Militar era una bona oportunitat per
reiterar que aquest temanoespresta a cap tipusdebromes.El
Rei va ser clar quan va recordar als membres de l’exèrcit que

tots “estem incondicionalment compromesos” amb laConsti-
tució quemarca “els deures a què tots estem subjectes”.
I més directa va ser la ministra de Defensa, Margarita Ro-

bles, qui en la seva intervenció va qualificar aquest col·lectiu
de militars retirats d’“insignificant minoria” que “només me-
reix el rebuig més absolut, per la seva intolerància, els seus
deliris i un allunyament total dels valors castrenses”. Robles,
d’una trajectòria democràtica impecable i amb un llarg full de
serveis (una de les primeres jutgesses del Suprem, primera
presidenta d’una sala de l’Audiència Nacional o secretària
d’Estat d’Interior en l’últim govern de Felipe González), ha
demostrat que no contemporitzarà amb aquests sectors i cal
aplaudir la seva decisió de buscar una fórmula per treure
l’uniforme a aquells militars retirats
que el deshonrin amb la seva actua-
ció i comportament.
Aquest és el camí. Perquèunami-

noria sorollosa no pot enterbolir tot
el que fa bé unamajoria silenciosa.

Jordi Juan
Director
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Quan vaig conèixer la notícia de la
rave celebrada en una nau indus-
trial de Llinars del Vallès, se’m va
ferpresent laprimerade les lleis fo-
namentals de l’estupidesa humana,

que va formular l’historiador Carlo M. Ci-
polla: “Sempre i demanera inevitable cadas-
cúdenosaltres subestimaelnombred’indivi-
dusestúpidsquecirculenpelmón”.L’estupi-
desa nohi entén demodes ni de vestuaris: els
estúpidspodenaparèixer ambdessuadorade
caputxa i també poden presentar-se amb
americana i corbata en un sopar muntat per
l’establishment; en aquest cas, l’estètica de
l’estúpidhaestat lade la falsarebel·liaapartir
dequatrepastilles,música a tot volum iposat
dezombi simpàtic.
Algú va penjar una mena de manifest de

protesta contra la intervenció policial en una
paret de la nau on es feia la rave. És una pro-
clamadignad’estudi,queacabaambduesfra-
ses que revelen un pensamentmolt elaborat:
“El sistema no funciona. Hora de salir!!!”. A
bandade la raresadels tres signesd’exclama-
ció, costa saber què vol dir exactament “hora
de salir”. Sortir del sistema? Sortir de la rave?

Sortir de Llinars? Sortir d’unmateix? La cal-
culada ambigüitat del lema indica que dar-
rere d’aquesta iniciativa potser hi ha una
ment preclara, algú que témoltes coses a dir.
Algú dotat també per a la poesia. Fixeu-vos:
“En estemomento la freeparty es un símbolo
de libertad y vida. Un grito potente. Un res-
piro profundo”. Vet aquí una fraseologia que
pot servir tant per vendre cerveses com per
demanarelvot.Catalunyanovasobradadeli-
deratges, animo l’autoroautorsd’aquestpro-
grama–endiremelmanifestdeLlinars–apro-
var sort als comicis del 14-F, commés serem
més riurem.
Més enllà de la rica literatura política que

ha generat aquest aquelarre, les ensenyances
de Cipolla van ressonar novament dins del
meucapenveureper televisióelpobredirec-
tor general dels Mossos d’Esquadra, Pere
Ferrer, mirant d’explicar –des del lloc del
show–que l’actuaciópolicial seria alhoradu-
ra però sense prendremal, que seria –per re-
sumir– molt catalana. Fora de joc? Segons
l’historiador italià, el fet que els estúpids no
segueixin les reglesde la racionalitatprovoca
dues coses: “a) engeneral, l’atac ensagafaper

sorpresa; b) fins i tot quan es té coneixement
de l’atac, noéspossibleorganitzarunadefen-
sa racional, perquè l’atac, en simateix,manca
de qualsevol tipus d’estructura racional”. En
dies així, és quanmolta gent –independentis-
tes també– lamenta que la Generalitat tingui
competències policials. Hobbes té mala
premsa a Catalunya, fins i tot per frenar un
mala l’interèsgeneral.Aquíhovolemtot:que
desallotginlafestaimmediatament,peròcom
si fos la sortidadels infantsd’unaguarderia.
Tot aquest episodi de la rave, amb la seva

escenografia vagament apocalíptica i el con-
trapunt de la comprensible indignació dels
habitantsdelacomarca,donariaperaunami-
nisèriedeNetflixsobreels límits invisiblesde
l’aplicaciódeles lleisquanlapandèmiaestra-
dueixencomportamentsquenotenencaplò-
gica (foradelcapricideposarenrisc lapròpia
vida i la de tothom). Serà difícil –em temo–
que algú sigui condemnat per aquests fets, la
jutgessanohiveudelictecontralasalutpúbli-
ca, cosa que ens recorda que la realitat sovint
desborda les lleis. A més, els participants es-
trangers–quenoerenpocs–jadeuensermolt
lluny del país. I tal dia farà un any. Si ens po-
sempostmoderns,potseracabaremdientque
“la rave de Llinars no ha tingut lloc”, imitant
el títol d’un llibredeBaudrillard.
Encanvi, elspenososretretsentredeparta-

ments delGovern arrandel cas (més la piula-
da de la candidata Borràs demanant una “ac-
tuació ferma”al consellerdel seumateixpar-
tit) hauriende tenir tractamentde sainetmés
que de telesèrie. “L’estúpid és més perillós
queelmalvat”,Cipolladixit.

Francesc-Marc Álvaro

Aquí ho volem tot: el
desallotjament immediat
de la festa, però comsi fos
la sortida d’una guarderia

Moltesdiscuteixsobreelfemi-
nisme o no de Cristina Pe-
droche, sobre si el seu strip-
tease respon a la seva lliber-
tat o només a un cànon

decidit pels homes. Aquest Cap d’Any, per
treure’s l’edredódesobre i ensenyar lescuixes

i la silueta dels pits, l’artista ha cobrat 60.000
euros. Aquí ho deixo. Es discuteix, deia, sobre
Pedroche imoltpocsobreelmasclismenostre
de cadadia, que jaha fet crosta en lanovanor-
malitat tant com en la vella. Ben aviat, dues
campanyes electorals com dues condemnes, i
què hi observem? L’home liderant, sempre al
davant, i ladonadesegona.
Fixin-se,sino,enlescandidaturesambopci-

onsreals, apriori,d’ocupar lapresidènciade la
Generalitat.N’hi haunes altres quatrede lide-
rades per dones, efectivament, però el cas és
que ni ERC, ni PSC ni Junts no han optat per
unaaspirantperencapçalarlasevallista.Iaixò
deJunts té suc.UnaespreguntaperquèPuig-
demont,podentfer-ho,nohaanatdedosiBor-
ràs d’u, i més quan el suposat efecteWaterloo

en nom del legitimisme funcionaria (o no)
igual.Puigdemontnihiésni se l’esperaaCata-
lunya.Si,comellhadit,volBorràsdepresiden-
ta, llavorsperquè ladeixaunpas enrere?Des-
prèn el president la sensació que sense ell,
mascle alfa, la dama en conflictes no podrà
conquerir el poder, que amés serà per delega-
ció.DeuestarconvençutPuigdemontqueaixò
seuésgimnàstica, inomagnèsia.
Flacfavoralmissatgedelaigualtat, també,el

quefaelBarça.Onsónlesdonesprecandidates
a la presidència?Ni una. Potser no n’hi ha que
puguindirigir l’empresaBarçacomara l’Eibar
o el Leganés? De nou candidats, nou homes.
Nou, omplint-se la boca del valor dels equips
femenins. Bah. Que ho decideixin les dones,
peròami totemsemblamolt lamentable.

Pedroche,Puigdemont i elBarça

Susana Quadrado

No. Pau Casals no va
planejar mai aquell
discurs, ell no espe-
rava la medalla de la

Pau, s’havia limitat a dirigir un
concert. Va quedar tan emocio-
nat ambel guardóqueva impro-
visar...Eradirecte, clar, i sempre
deiaelquevolia.
Així m’ho va explicar la seva

vídua, fa ara una dècada. Marta
Casals acabava d’arribar de
Washington i mentre narrava
comva conèixer elmestre aNo-
va York, quan era una jove vio-
loncel·lista, servidora no podia
apartar lamirada del rivet blanc
delChanel negreni de les perles
ni del floc canós. Això passava
quan entrevistàvem amb el per-
sonatgealdavant inoambelnas
enunapantalla.
Aquest any en fa 50 del famós

discurs de PauCasals a l’ONU. I
el 2021 s’omplirà d’activitats
d’homenatge. Algú citarà el seu
nomenvainohiharestanenga-
nyós com parlar per boca d’un
mort; ellnoetcontradiràmai.
Així que preparin-se per pre-

senciarelsquivoldranapropiar-
se de la icona Pau Casals. Espe-
remqueelsdescendentsdelsqui
el van estimar (ell ja en tenia 95
quanvapronunciar l’“I amaCa-
talan”)ho impedeixin.
La temptació serà preguntar

quèdiriaavuiPauCasalssobreel
nacionalisme, l’indult, lamonar-
quia, però els futuribles són le-

tals. “El que els puc assegurar
–opinava la seva vídua el 2011–
ésqueelsanimariaapreservarla
seva llengua, la sevahistòria”.
Quan va començar la Guerra

Mundial Casals era a Prades.
Tothom sabia del seu activisme,
figuravaenuna llistaperserafu-
sellat. Vaig preguntar a la vídua
si l’admirava més del que l’esti-
mava. “El vaig estimar des de
l’admiració, quan el vaig veure
escriure cartes als refugiats”.De
la seva estranya parella se’n van
dir maldats. Quan es van casar,
ella en tenia 20 i ell 80. “Sí... Es
veuqueno llegienels clàssics!”.
Un dia, mentre era amb uns

amicsjugantaldòminoCasalsva
començaraofegar-se.Vaarribar
l’ambulància, no va voler llitera.
“Jo me’n vaig assegut, com vos-
tè, al seu costat”, va dir al xofer.
Janova tornaracasa.
La Marta es va casar després

amb Eugene Istomin, amic de
Casals.QuanIstominvamorirel
vanenterraralcostatdelmestre,
com era la seva voluntat. “Sí,
vam decidir que seria bonic –va
dirella–estar totsallà”.

Eldiscursde
PauCasals

Núria Escur

Preparin-se per
als qui voldran
apropiar-se de la
icona Pau Casals

APUNTS DEL NATURAL – JL MARTÍN

Cipolla a la ‘rave’
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residenta de l’Acadèmia
del Cinema Europeu, la
cineasta polonesa Ag-
nieszka Holland (Varsò-

via, 1948) es va donar a conèi-
xer internacionalment amb Eu-
ropa, Europa (1990), film no-
minat a l’Oscar, i va tornar a
parlar de la persecució jueva
pels nazis a In the darkness
(2011). A Mr. Jones, estrenat
directament a les plataformes
Filmin i Movistar+, aborda un
altra genocidi amb milions de
morts: la fam a Ucraïna provo-
cada pels plans econòmics del
règim estalinista. El film es va
presentar al passat Bcn Film
Fest i vam poder entrevistar la
directora per videoconferència.

És cert, com planteja la pel·lí-
cula, que George Orwell es va
inspirar en part en la fam
d’Ucraïna el 1933 per escriure
‘La rebel·lió dels animals’?
El llibre de George Orwell em
sembla que és una metàfora so-
bre els crims i les trampes ideo-
lògiques de Stalin. Quan es va
publicar, el 1943, alguns preso-
ners dels camps d’Ucraïna el
van llegir i van passar que parla-
va de la seva experiència de la
fam al seu país. Per això s’ha
traduït el llibre a l’ucraïnès i ha
estat publicat per petites edito-
rials. Una de les traductores a
l’ucraïnès és justament Andrea
Chalupa, que és la guionista de
Mr. Jones.

P
Quina part de veritat i quina
part de ficció hi ha a ‘Mr. Jo-
nes’?
El que va passar a Ucraïna no
s’exagera gens, és un fragment
petit d’un panorama molt trà-
gic. S’han dramatitzat algunes
coses del viatge de Gareth Jones
[el periodista protagonista], pe-
rò, en conjunt, el 90% va passar
tal com ho expliquem.

Què li va interessar d’aquest
guió i de la història?
No coneixia Andrea Chalupa i
quan vaig rebre el guió la meva
primera reacció va ser dir: “No
vull filmar una altra història so-
bre els crims de la humanitat!”
He fet moltes històries sobre
l’Holocaust, i psicològicament
és molt cansat. Però quan el
vaig llegir, vaig pensar que la
història era important, perquè
els crims comunistes no han en-
trat gaire a la consciència global
de la humanitat, i s’han oblidat,
s’han perdonat i s’han esvaït de
la memòria del poble, i això és
terriblement injust i perillós,
perquè la història es repeteix
sobretot si no n’aprenem les lli-
çons. El segon motiu pel qual
em va interessar el guió és per la
importància que dona a les pre-
guntes en el món del periodis-
me, a les investigacions honra-
des, i per la denúncia dels perills
de la corrupció i la manipulació
dels mitjans de comunicació.

Li sembla important explicar
les històries dels anys trenta i
quaranta a les generacions ac-

tuals?
Estic una mica preocupada
quan es parla de l’obligació de les
persones creatives, de si tenen
l’obligació d’explicar o de fer ai-
xò o allò. L’artista ha de ser lliu-
re, però, per una altra banda, el
meu temperament personal és
força polític. I quan sento els pe-
rills del retorn dels sistemes i rè-

gims que han estat responsables
de la mort de milions de perso-
nes crec que n’he de parlar, pro-
clamar-ho als quatre vents, i el
silenci per a mi seria inapropiat.

La veritat és massa sovint vícti-
ma dels interessos polítics i
econòmics, els anys trenta i en
l’actualitat?

Sí, la veritat és molt fràgil i
l’hem de defensar i ser curosos
perquè no ens la robin. Algunes
similituds entre els anys trenta
i la nostra època són molt visi-
bles i perilloses.

La gent idealista com Gareth
Jones és imprescindible?
Absolutament. Aquells que pen-
sen que els valors són més im-
portants que la manipulació són
totalment necessaris per a la sa-
lut de la humanitat. Ara estem
en un lloc en què no pots ocul-

tar la veritat, ens enfrontem
a#@ un perill existencial per a
l’ésser humà. Les catàstrofes
climàtiques i epidemiològiques,
la desigualtat i la injustícia, la si-
tuació econòmica, els proble-
mes als sectors de l’educació i
de la salut... Hi ha tants perills
que la humanitat només gua-
nyarà si està unida. L’agenda
dels governs populistes consis-
teix a dividir i manipular.

Ha fet algunes col·laboracions
puntuals amb la televisió
nord-americana, alguns
capítols de sèries...
Els darrers 15 o 20 anys, la tele-
visió nord-americana s’ha con-
vertit en l’eina narrativa audio-
visual més vital i inventiva,
mentre que el cinema nord-
americà ha esdevingut molt
més convencional. 

“Els crims comunistes
s’han esvaït de la memòria”
Bernat Salvà
BARCELONA

Entrevista Agnieszka Holland La cineasta polonesa i presidenta de l’Acadèmia
del Cinema Europeu denuncia la fam a la Ucraïna dels anys trenta a ‘Mr. Jones’

Holland entén el cinema com una eina de denúncia ■ ZEBRA FILMS

L’artista ha de ser
lliure, però el meu
temperament és
polític, i el silenci, per
mi, seria inapropiat
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