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La ciutat és un gran cementiri. 
Així va ser. Però que ningú s’es-
panti. La sentència obeeix al fet 
que des de temps remots el pla 
de Barcelona ha sigut ocupat en 
una mesura o una altra. No cal 
dir que tots els que han mort o 
viscut per aquests verals han si-
gut enterrats aquí d’una manera 
o una altra. I allà segueixen. Així, 
passejar per la zona que s’obre 
entre Via Laietana i el passeig del 
Born és trepitjar necròpolis pa-
leo cristianes. Al subsol de la pla-
ça d’Antoni Maura, per exemple, 
hi ha una tomba que es creu que 
podria haver allotjat un bisbe per 
la seva ornamentació. No es pot 
visitar, però es manté.  

Tot i que no totes les zones 
pretèrites de descans etern han 
tingut tanta sort. Algunes han 
desaparegut sota els fonaments 
del progrés: poc queda del que 
va ser cementiri jueu medieval  
a Montjuïc, ara Club de Tret i 
Mirador de l’Alcalde, amb pa -

viment que inclou una estrella 
de David com a memòria. I d’al-
tres, han vist només temporal-
ment la llum: durant la cons-
trucció del pàrquing del Born es 
va trobar una maqbara, una 
 necròpolis musulmana, amb 20 
sepultures mirant a la Meca, pe-

rò que fora l’única que es conei-
xia (i coneix) a Barcelona no va 
evitar que se li tirés terra a sobre. 
Eren temps preolímpics de poca 
sensibilitat arqueològica i molta 
necessitat urbanística. 

D’això i més, de la cultura fu-
nerària a Barcelona, parla Ningú 

se n’escapa (editorial Lloproig), 
un llibre escrit per quatre histo-
riadors (Pau Vinyes, Gregor Si-
les, Margarida Salvadó i Alba 
Vendrell), que recorre el com i 
l’on de les inhumacions a Barce-
lona des del segle VI abans de 
Crist fins a l’actualitat. «Del pa-

leolític hi ha rastres d’assenta-
ments, però no funeraris. Amb el 
neolític apareixen les primeres 
poblacions humanes estables i 
comença una relació amb el pai-
satge i això inclou els enterra-
ments», explica Siles. I d’aquella 
època és la barcelonina més 
 antiga que es coneix. Una dona 
d’uns vint anys de 158 centíme-
tres d’altura. La van trobar asse-
guda en una petita fossa amb les 
cames i braços recollits sobre 
l’estómac i recolzada en una pa-
ret mirant a ponent a la plaça de 
la Vila de Madrid, on hi ha la ne-
cròpolis romana més ben con-
servada de la ciutat, tot i que la 
desconeguda va néixer i va morir 
entre els anys 5535 i 5460 abans 
de Crist, quan encara faltava 
molt per a la fundació de Barcino. 

Incineració ibera 

Impossible saber amb certesa 
com va ser la seva inhumació, si 
hi va haver festa o qualsevol altre 
tipus de ritual. Si va ser o no aco-
miadada en olor de multituds.  
Sí que ho van ser Francesc Macià, 
Buenaventura Durruti, Jacint 

Morir a  
Barcelona

A Santa Caterina hi havia necròpolis paleocristianes  
i l’únic cementiri musulmà medieval trobat fins  

ara està situat sota el terra del Born.

PASSAT I PRESENT DE LA CIUTAT
NATÀLIA FARRÉ 

Barcelona

 Joan Cortadellas

‘El petó de la mort’ de 
 Jaume Barba, l’escultura 
més coneguda del cemen -
tiri del Poblenou.
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Ver daguer, Prat de la Riba i Anto-
ni Gaudí. I així ho explica el llibre. 
El del poeta de Folgueroles va ser 
el primer funeral del segle XX de 
duel col·lectiu amb desmais in-
closos, el 1902. No es va quedar 
enrere, el 1936, el líder anarquis-
ta el taüt del qual va ser portat en 
braços pels seus companys i va 
tardar el seu temps a recórrer la 
Via Laietana. Però de les inhu-
macions més antigues, els de-
talls a conèixer són menors o fins 
i tot nuls. És el cas, per exemple, 
dels ibers de Barcelona. No s’han 
trobat vestigis fúnebres. Cert  
és que es tractava d’una cultura  
que apostava per la incineració, 
però tampoc s’han trobat espais 
 custodis de les cendres que col-
locaven en urnes. 

Més coneguts són els cos-
tums funeraris de Barcino. Aquí, 
com en totes les colònies roma-
nes, el recinte urbà, el pomeri-
um, era sagrat i per tant estava 
vetat a qualsevol inhumació. Els 
documents indiquen que a la co-
lònia Genetiva Iulia (situada a 
Osuna, Andalusia), saltar-se la 
llei suposava una multa de 5.000 
sestercis, i se suposa que a 
 Barcino havia de ser el mateix. 
De manera que les necròpolis 
d’aquella època s’ubicaven ex-
tramurs i a prop dels camins. És 
el cas de la conservada (i muse-
ografiada) a la plaça de la Vila de 
Madrid: 85 sepulcres que han 
donat molta informació de la 
societat del moment. «És molt 
interessant veure com des del 
món funerari es pot deduir com 
era el món en un període deter-
minat», assegura Siles.  

Làpides sense nom 

Els primers cristians van mante-
nir certs costums romans, com 
les inhumacions fora de la ciutat, 
tot i que a diferència dels seus 
predecessors no van aprofitar 
necròpolis antigues, sinó que en 
van crear noves. Tampoc com-
partien el costum pagà d’identi-
ficar el difunt en una làpida o si 
ho feien, era sobre materials pe-
ribles que no s’han conservat. 
L’excepció és el nen Magnus, 
l’única llosa funerària d’aquest 
període, segle V, amb nom tro-
bada a Barcelona. Va aparèixer a 
Sant Gervasi, té simbologia cris-
tiana i el següent epitafi: «Aquí 
descansa Magnus, nen fidel, en 
pau, que va viure tres anys.» A 
partir del segle VI, els enterra-
ments van passar a realitzar-se 
intramurs, primer per a les elits i 
després per a tothom. I així van 
néixer els cementiris parroqui-
als, avui convertits en places de 
passeig. Són les que s’ubiquen al 
costat dels temples medievals: 
com la plaça de Santa Maria 

(Santa Maria del Mar), la del Pi 
(Santa Maria del Pi), la de Sant 
Pere (Sant Pere de les Puel·les) i 
la de Sant Jaume (on ara s’aixeca 
l’ajuntament, antany s’aixecava 
l’església de Sant Jaume). 

Els cementiris parroquials van 
tancar, entre el 1786 i el 1787, per 
decret i per higiene, i per obra i 
gràcia de Carles III. «Hi va haver 
molta oposició, perquè estaven 
molt arrelats a la societat. La idea 
inicial era traslladar els cossos 
però no es va culminar. Possible-
ment es van buidar les zones més 
superiors, però no les més pro-
fundes», puntualitza Siles. Ce-
mentiris convertits en places i ra-
vals en cementiris. El primer en 
inaugurar-se fora de la ciutat va 
ser el del Poblenou, inicialment 
utilitzat per als pobres i després 
reconstruït, entre el 1816 i el 1819, 
per a tothom. Malgrat l’oposició 
ciutadana, el 1821 es va veure la 
seva utilitat. Aquell any la febre 
groga que va assolar Barcelona va 
matar més de 6.000 persones que 
van ser enterrades allà.  

El cementiri del Poblenou, 
però, no és l’únic que acull víc -
times d’epidèmia. El 2012, sota 
de la sagristia de l’església de 
Sant Just i Pastor es va localitzar 
una fossa comuna amb morts 
dels episodis de pesta negra que 
al segle XIV van arrasar Europa. 
Cent vint cossos de totes les 
edats coberts per calç viva. Més 
o menys la mateixa quantitat 
que les obres de construcció  
de la línia del tren d’alta velo -
citat a la Sagrera van deixar al 
descobert, el 2008.  

Un hipogeu, datat entre el 
2800 i el 2600 abans de Crist, 
amb víctimes del mateix mal.  
Es creu que van morir a causa 
d’una epidèmia perquè es  
van enterrar simultàniament i 
no presenten ferides. I perquè 
s’han documentat nombrosos 
cadàvers, en diferents assenta-
ments europeus amb la mateixa 
cronologia i amb el mateix bac-
teri que va provocar l’anomena-
da plaga de Justinià, al segle VI, i 
la pesta negra al XIV.  

Són algunes restes que des-
grana el llibre i poden veure’s o 
trepitjar a la ciutat, però també 
n’hi ha que simplement han des-
aparegut, com el dolmen que se 
sap que existia a Montjuïc el 1883 
i del qual ara no hi ha ni rastre. n

Un llibre repassa la 
cultura funerària  
a Barcelona des  
del segle VI  
abans de Crist

El Periódico / Ricard Cugat

El multitudinari enterrament del dirigent anarquista José Buenaven-
tura Durruti al seu pas per Via Laietana, el novembre del 1936.

Restes de la necròpolis romana localitzada al subsòl  
de l’actual plaça de la Vila de Madrid, a Ciutat Vella.

Tombes aparegudes durant una prospecció a l’avinguda de 
Francesc Cambó, al costat del mercat de Santa Caterina.
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d’altres defineixen la incertesa
d’aquell inici.
El panorama estava destinat a

canviar aviat, ja que el cronista
oficial Víctor Balaguer havia re-
but ja el 28 d’octubre del 1863
l’encàrrec de batejar tots els car-
rers de l’Eixample. Ho va fer
amb una eficàcia exemplar, con-
firmadapel respecte que sempre
ha merescut.
La implantació immediata

d’aquell nomenclàtor historicis-
ta i tan raonable va aportar una
ajuda per afavorir l’orientació.
Aquesta anècdota dona la mesu-
ra del que passava. El prestigiós
doctor AntoniMendoza va tenir
la gosadia d’anar a instal·lar-se ja
llavors a la cantonada d’Enric
Granados i París; malgrat que va
imprimir targetes amb el plànol
inclòs, va perdre tota la cliente-
la.
Aquesta casa estava condem-

nada al picot. L’arquitecte i pro-
fessor Enric Granell va docu-
mentar-ne l’antiguitat, cosa que
va permetre salvar-la. Va sorgir
un altre contratemps: en una ar-
rencada de populisme infantil
l’Ajuntament d’Ada Colau va es-
grimir la pretensió de mantenir
el grafiti dels okupes que tacava
la façana sencera. Resultava que
sis anys d’història grotesca vali-
en més que la imatge mantingu-
da durant segle i mig. El triomf
del seny ha prevalgut i ha per-
mès així exhumar aquesta ins-
cripció pionera i històrica.

LLUÍS PERMANYER
Barcelona

Durant el procés de rehabilita-
ció de la casa que la veu popular
denominava com La Carbone-
ria, ha estat exhumada la més
antiga inscripció conservada en
tot l’Eixample. S’hi pot llegir la
paraula manzana, seguida de
dos caràcters una mica impreci-
sos però que haurien de ser 10.
Quan encara no havia estat re-

vocada completament la façana,
va ser estampada directament
sobre elmur demaó que entron-
ca amb l’edifici veí del carrer
Comte d’Urgell, 30. Es tracta de
la casa promoguda per Narcís

PATRIMONI

ARXIU ENRIC GRANELL

La inscripció rescatada durant la rehabilitació de la casa coneguda com La Carboneria

ARXIU

Aspecte que tenia la casa l’any 2007, abans de ser okupada
ÀLEX GARCIA/ARXIU.

La fincaenuna imatgemésrecentambel grafiti que finalmentnoesvapreservar

Tarragó que s’alça al xamfrà tan
original format amb el carrer
Floridablanca,122.
En haver sol·licitat el permís

de construcció unes setmanes
abans que les quatre cantonades
de les cases Cerdà (Roger de
Llúria i Consell de Cent), resulta
que ha de ser estimada com la
més antiga que es conserva a
l’Eixample. Totes van ser pro-
jectades pel mestre d’obres An-
toni Valls i Galí i començades a
construir el 1864.
La inscripció descoberta evo-

ca alguns aspectes burocràtics
del balbucient naixement de
l’Eixample. Era un solar gegantí:
deu vegades més gran que la
Barcelona emmurallada i el més
extens que hi havia en una gran
ciutat europea de l’època.
Acostumats a l’angostura

mantinguda durant segles a cau-
sa de les muralles, potser una
vastitud així provocava inquie-
tud o gairebé vertigen.
Per això els funcionaris muni-

cipals aviat hi van prendre car-
tes per controlar i dominar el

procés constructiu, tot i que ex-
hibia un ritme molt lent.
Cerdà va marcar sobre el plà-

nol els carrers amb lletres i nú-
meros; era ja un esbós d’ordena-
ció. Un document del 1863 conté
la proposta que l’oficial de taula
de la Secció 4a, responsable de
l’urbanisme, eleva a la superiori-
tat per intentar aclarir aquest
procés. Suggereix numerar les
illes i també les cases a mesura
que siguin construïdes, la qual
cosa contribuirà a introduir or-
dre i control. Tal suggeriment i

Reapareix la inscripciómés
antiga de l’Eixample
El 1864 les lletres
identificaven la que
avui és la històrica
casa del xamfrà
d’Urgell i
Floridablanca

JESÚS SANCHO Barcelona

La font ornamental més antiga
de Barcelona ja torna a lluir. La
font d’Hèrcules, situada a la cru-
ïlla del passeig de Sant Joan amb
el carrer Còrsega, ha estat sot-
mesa a un procés de restauració
que s’ha centrat en una neteja
general de les superfícies per eli-
minar una pàtina d’òxid incrus-
tada amb el pas dels anys i l’eli-
minació de taques verdes.
Elmonument, ambmésdedos

segles d’història i tallat amb pe-
dra deMontjuïc, està format per
un pilar que aguanta dret un
Hèrcules despullat amb un gar-
rot i amb la pell del lleó de Ne-
mea al braç esquerre.

Les feines de restauració, que
han costat 72.000 euros, també
han fet la impermeabilització de
diversos elements, com les esca-
les de la cascada del monument.
A més, s’han restaurat els meda-
llons de marbre, un amb l’escut
deBarcelona i un altre ambel re-
trat deCarles IV i de la sevadona
Maria Lluïsa de Parma.
Es tracta d’una font viatgera

que ha tingut tres emplaçaments
diferents. El primer va ser el
passeig de l’Esplanada, un espai
enjardinat ja desaparegut entre
el barri de la Ribera i la fortalesa
de la Ciutadella. Des de l’any
1928 ocupa el lloc actual, quan es
va urbanitzar el passeig de Sant
Joan.

Restaurada la font
ornamentalmés antiga

LLIBERT TEIXIDÓ

La font d’Hèrcules es troba a la cruïlla del passeig de Sant Joan amb el carrer Còrsega
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Una dona parla davant un micr6fon de Radio Barcelona, durant la Guerra Civil. / ARXlU FOTOCRkFIC DE BARCELONA

DIES DE R DIO... A BARCELONA

Un llibre coral i una exposici6 reivindiquen la radio com a mitj& de masses a la
Catalunya dels anys vint i trenta i el paper de la dona en la seva consolidaci6

Joan Esculies

L’Aviposa la primera pedra pera,,una
caseta i hortet.., pagant un altre. El
setmanari conservador Defensa

dels Interessos Catalans (DIC) carregava
aixi contra R~.dio Associaci6 de Catalunya
perqu~ permetia que Francesc Maci~t do-
nds el tret de sortida de les obres del xalet
a Valldoreix que l’emissora sortejava en-
tre els participants d’un concurs infantil
d’hist6ria de Catalunya. E1 president de la
Generalitat, per6, aquell diumenge 22 d’oc-
tubre de 1933 no es va quedar al c6ctel
posterior, ni ales sardanes, ni ales activi-
tats infantils, ni al partit de futbol progra-

mat per acompanyar l’acte. Tenia pressa.
De Valldoreix va anar a l’avinguda firal

de Montjuic, on, dalt d’un cotxe descapotat
i al costat del conseller Josep DencS~s, va
saludar els escamots uniformats de les Jo-
ventuts d’Esquerra Republicana-Estat
Catal& (JEREC) que desfilaven cap a FEsta-
di Olimpic per celebrar-hi un festival poli-
tic i esportiu. L’Avi, continuava ~.cid el DIC,
"rhpidament emprengu6 el viatge de re-
torn arab la cua entre cames, per tal d’anar
a fer el ’Hitler’ en la desfilada cbmico-feixis-
ta dels escamots de la camisa verda".

L’agenda presidencial d’aquell mati
il.lustra b6 les noves pr~.ctiques publici-
t~tries radiofbniques ~1 xalet es va con~-

ixer com La Lechera perqu~ el finanqava
Nestld--, la politica propera de Macih i la
complexitat del moment politic davant les
eleccions a Corts de novembre d’aquell
any. L’historiador Josep Lluis Martin Ber-
bois explica l’episodi al llibre Barcelona, ca-
pital de la r~dio, que coedita juntament
arab la historiadora Susanna Tavera i l’es-
tudi6s Armand Balsebre.

El volum de 400 pggines, que ha publi-
cat el Memorial Democrgtic, aplega 25 as-
saigs, molts dels quals s6n d’especialistes
en la histbria de la comunicaci6, sobre
l’aparici6, evoluci6 i repercussi6 de la rhdio
en els anys vint i trenta i el paper que hi va
tenir la dona. Alguns grans eixos explica-

rien l’espectacular eclosi6 del mitjh a la
capital catalan&

¯ Un ’musicbox" classista. Mentre al caf~-
braseria de l’Hotel Col6n de la plaqa de
Catalunya de Barcelona la clientela benes-
tant s’entret6 amb mflsica de piano de
forts, al sis~ pis s’emet la programaci6 de
R&dio Barcelona. L’estudi, inaugurat el 14
de novembre de 1924 per fer-ho coincidir
amb l’inici de la BBC dos anys abans, ds
petit, circular, corn l’escenari d’un teatre,
amb sostre entapissat, cortina ondulada i
un done pis de catifes per impedir les
ressonhncies i amortir els sons exteriors.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

79000

11474

Semanal

3393 CM² - 300%

41850 €

1-3

España

14 Enero, 2021

P.8



REPORTATGE

E1 seu cost diari --lloguer d’ins-
tal.lacions, personal, orquestra i
rapsodes-- 6s d’unes rail pessetes,
descriu Balsebre, catedrhtic de
comunicaci6 de la Universitat Autb-
noma de Barcelona.

El 1925 nom6s s’emet de sis de
la tarda a onze de la nit. S6n po-
ques hores, perb l’impacte que
tindr~t la posada en marxa del "dia-
ri sense paper", corn es publicita
l’emissora, seth espectacular, enca-
ra que, de moment, l’audi6ncia si-
gui burgesa i que mateixa revista
de la rhdio expliciti en una imatge
d’una senyora elegant, fumant,
arab auriculars i un ned6 a costat,
que "la joven sefiora sabe conciliar
la radio con sus deberes dom6sti-
cos". A mitjans de gener ja s’ha re-
transm6s de manera integra la pri-
mere 6pete del Liceu, La flauta
m(~gica, de Mozart. Mfisica clhs-
sica, considerada culta, i sardanes
davant de la "mflsica tirando a ne-
gro" del jazz, per exemple, o els
"belles modernos americanos",
corn el xarleston o one-step, que
van coster m6s d’introduir.

A1 novembre d’aquell any, Car-
los Gardel, de gira per Barcelona,
va graver al Teatre Ode6n i va
avanqar a R~idio Catalana els te-
rues que despr6s va interpreter al
Goya. Era, segons la periodista Syl-
via Roig, "la primera vegada que
actuava en una rhdio d’Europa".
La participaci6 de l’estrella argenti-

clatar al continent-- en la competi-
dora de Rhdio Barcelona no 6s ca-
sual. R~dio Catalana, inaugurada
el 20 de juny de 1925, tenia una
vocaci6 rues interclassista. Cerca-
va pfiblics rn6s populars i el tango
li ho permetia. Deu anys despr6s,
la mateixa emissora anunciaria
I’accident d’avi6 en qu~ va morir
Gardel, tel corn recordava en les
seves mem6ries d’infhncia Josep
Maria Espinhs.

¯ Pugnes empresarials. Rhdio Bar-
celona va ser el resultat de l’estrat6-
gia comercial de les filials i els dele-
gats de les grans multinacionals
del sector de la radiodifusi6 a Euro-
pa, sobretot per aconseguir vendre
aparells receptors, que era el nego-
ci de la r~dio aleshores. Entre els
seus impulsors hi havia l’Associa-
ci6 Nacional de R~diodifusi6
(ANR), amb l’empresari osonenc
Eduard Bif~ coma figura destaca-
da. El projecte, explica Balsebre, es
basava en el catalanisme de la Lli-
ga Regionalista, per6 m6s que poli-
tic, era cultural.

La r/~dio es va poder desenvolu-
par enmig de la dictadura de Mi-
guel Primo de Rivera (1923-1930)
perqu~ el dictador va renunciar a
un servei de rg, dio pfiblica i en va
permetre un de beset en la iniciati-
va privada. Durant rnig any, Rhdio
Barcelona va set l’finica emissora a
Catalunya, per6 aviat van emetre
Rhdio Catalana, arab m6s pot6ncia
i cobertura --propietat de Fempre-
sari Hugo Heusch, de Perlas Maj6-
rice--, i l’emissora madrilenya Ra-
dio Ib~rica.

Rhdio Barcelona va viure uns
primers anys convulsos quan I’em-
presari biscai Ricardo Urgoiti, al
capdavant d’Uni6n Radio Madrid,
va decidir comprar-la. Malgrat les
dificultats econ6rniques i la neces-
sitat de la inversi6, Rif~ i la testa
d’accionistes de I’ANR no es van
sentir mai c6modes arab la fusi6.
Urgoiti constru~a un imperi
radiof6nic peninsular. Debilitava
els rivals i els adquiria. Un cop al

La for~a del mitj~:
Companys~ en una

al.locuci6 tom a
president de la

Generalitat, i
Toreski, ~dol de

masses, que acab~ a
la pres6 el 1937 per

un di~leg amb el seu
Mfliu. / AFB

La rhdio va
comenqar corn
un producte
burg6s;
la majoria
d’obrers no
tenien diners
per a l’aparell

capdavant de Rhdio Barcelona,
aixb 6s el que va fer amb Rhdio
Catalana la primavera de 1929: un
any despr6s de comprar-la, va des-
apar6ixer.

Per contra, I’hivern d’aquell any
l’Associaci6 Nacional de R~dio-
difusi6 es va desvincular de Rhdio
Barcelona. AI merge de difer6ncies
ideolbgiques i de prefer~ncies de
programaci6, va set el factor eco-
n6mic el que ho va propiciar, tel
corn explica Manuel Fermlndez,
professor de la Universitat Complu-
tense de Madrid. L’any segment,
part dels empresaris de I’ANR van
impulsar Rhdio Associaci6 de Cata-
lunya (RAC), arab una clara voca-
ci6 catalanista, en un moment en
qu6 la dictadura esllanguia.

¯ El soroll publicitari. D’inici, el
tret diferenciador de Rhdio Asso-
ciaci6 de Catalunya va ser I’fls mo-

dern de la publicitat. A Bhdio Barce-
lona costava introduir falques per-
qub la seva prbpia revista conside-
rava que era un soroll indesitjable,
corn si les emissores haguessin d’in-
tercalar "contra su voluntad, capi-
tulos de prosa en la po~tica marcha
de sus tareas preferidas". Es lamen-
tara no tenir altra opci6 que fer-ne
fis "para vivir, aunque penosainen-
te, por medio del anuncio".

Ales acaballes dels anys vint,
Espanya era un dels pai’sos euro-
peus amb una proporci6 --1,2 per
rail-- m6s baixa d’oients "cotit-
zants", ~s a dir, que paguessin pel
seu receptor. A1 Regne Unit, per
exemple, ho feien el 53 per mil i a
Alemanya, el 28 per mil. E1 profes-
sor de l’Escola Industrial Enric Cal-
vet, germS, de l’aleshores director
de La Vanguardia, Agusti, Gaziel,
va proposar quotes forqades a l’es-
til de la BBC, per6 la proposta mai

es va implementer. I ds que la majo-
ria d’obrers no tenien diners per
comprar un aparell receptor i enca-
ra rnenys per aportar la quota po-
pular mensual d’una pesseta que
s’esperava que servis per sostenir
la rhdio.

A partir de 1933, en canvi, Bhdio
Associaci6, davant de les quotes i
de la venda d’aparells, va apostar
de raanera decidida per la publici-
tat per sostenir l’emissora. No ho
va fer, per6, per vendre minuts
d’anuncis de paraules, sin6 pel pa-
trocini de programes corn a format
publicitari. Un dels impulsors de
l’emissora, Ramon P6rez-Pujol, va
expresser al setmanari Mirador
que "la publicitat, que sempre acos-
tuma a ~sser pesada per als radio-
oients, sembla que darrerament ha
ester encaminada cap a uns via-
ranys que la fan m~s tolerable".

La RAC tamb6 va incorporar
l’enregistrament discogrhfic en els
estudis de la rhdio per generar in-
gressos. Bhdio Barcelona va acabar
fent el mateix, i als anys trenta la
competitivitat entre les dues emis-
sores, ales quals as vinculaven le$
nombroses emissores locals que
van apar~ixer arreu de Catalunya,
van millorar molt la qualitat dels
programes radiofbnics.

¯ Entre la politica i l’esport. Si en
el cop d’Estat de Primo de Rivera,
el setembre de 1923, la rhdio va te-
nit una import~ncia residual, en la
proclarnaci6 de la Repflblica l’abril
de 1931 ja en va tenir molta m~s.
No tothom, perb, ho veia igual. Rif’a
s’oposava a l’fis de la rhdio corn a
mitj~i de propaganda politica i elec-
toral. Contra la seva opini6, perb, el
mitj~ va fer-se fonamental en
aquest 5.tobit. Tal com ressegueix
el professor de la UAB Arnau Gon-
z~lez Vilalta, la nit del 6 d’octubre
de 1934, per exemple, el conseller
Denchs va aprofitar-la per cridar
proclames i posar discs de sarda-
nes per animar a la rebel.li6. Un
"Visca Espanya!" desesperat del se-
paratista va marcar l’histribnic fi-
nal hertzi~ de la insurrecci6.

Va ser, perb, durant la Guerra
Civil quan la rhdio va esdevenir un
veritable mitjS_ de cornunicaci6 de
masses a Catalunya i a la testa d’Es-
panya. Uhistoriador Ferran Aisa re-
cull l’fls queen van fer aleshores
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els sindicats i partits, i el periodista
i historiador Daniel Arasa, el dels
quintacolumnistes. Sobretot, per6,
va ser Lluis Companys qui la va
emprar per provar d’alqar la moral
a la rereguarda. L’historiador Jo-
sep Maria Figueres ha recollit totes
les intervencions --orals i escri-
tes , m6s de 250 textos, del presi-
dent de la Generalitat entre 1936 i
1939 en el volum Discursos de gue-
rra, de 750 pagines, que tamb6 ha
publicat el Memorial Democratic a
final de 2020.

A1 marge del seu fls politic,
per& la radio va acompanyar sobre-
tot l’auge esportiu retransmetent
les diverses competicions. La perio-
dista Marga Lluch recorda que a
Espanya la primera lava fer el
1926 per Rb.dio Barcelona el locu-
tor Josep Miret Soler. Va ser el com-
bat de boxa de pesos pesats que es
va celebrar a la ciutat entre el pfl-
gil Paulino Uzcudun i l’itali~. Ermi-
nio Spalla, arab victbria del
guipuscoa. La primera retrans-
missi6 futbolistica a Barcelona no
va arribar fins el novembre 1927 en
el derbi a Sarria entre l’Espanyol i
el Barqa (2-1).

La ficci6 dramhtica no va tenir

una gran rellevancia en els anys
vint i trenta a la radio catalana; en
canvi, la mflsica era preponderant.
Luis Miguel Pedrero, de la Universi-
tat de Nebrija, explica que l’estudi
de l’Hotel Col6n, desprfs d’acollir
gaireb6 300 solistes i 80 grups mu-
sicals en la seva primera tempora-
da, va quedar petit i el juny de 1925
van comenqar les obres de dos
nous estudis de Radio Barcelona al
teatre Tivoli, al carrer Casp, per tal
que hi poguessin actuar arab m6s
espai.

Aixi mateix, una de les estrelles
indiscutibles de la graella en els
anys trenta va ser Josep Torres Vi-
lata, Toreski, que entretenia petits i
grans amb el seu espectacle de ven-
triloc amb el Miliu, un nen entre-
maliat de vuit anys. L’actual direc-
tor de Radio Barcelona, Jaume Ser-
ra, dedica un article a l’atzarosa vi-
da d’aquest locutor que va pro-
moure tamb6 la radiobenefici~n-
cia. "Senyor Toreski, per qu~ posen
reixes ales presons?", preguntava
candid el Miliu en comenqar el
1937. "Perqu~ no hi entrin els lla-
dres". E1 dialeg el va dur a la pres6.
Enmig de la guerra ni els personat-
ges corn ell, condecorats per lama-

teixa Generalitat, s’escapaven de la
rigidesa comunicativa.

¯ Les pioneres. Les dones van te-
nir un paper fonamental en el des-
envolupament de la radio a Cata-
lunya. "No nom6s en la part creati-
va, 6s a dir arab la producci6 de
continguts musicals o verbals --diu
en el volum Silvia Espinosa, de la
Universitat de Giron~, sin6 tam-
b6 treballant en aquelles tasques
m6s allunyades de la comunicaci6
en antena i ocupant carrecs en
l’administraci6 de les empreses
radiof6niques i de les revistes". Ma-
ria Queralt, per exemple, va exer-
cir als anys vint de secret~ria gene-
ral de Radio Barcelona i Maria Sa-
bat6 va set la primera dona
funcionaria i secretaria del direc-
tor de la mateixa emissora.

Maria Cinta Balagu6, per exem-
pie, parlava el 1926 a Radio Barcelo-
na de temes culturals des d’un ves-
sant conservador. "La dona, la bo-
na mestressa de casa, que les pecu-
liars obligacions l’allunyen del con-
tinu bullici de les diversions mun-
danes, t6 un mitj~ excel.lent per re-
crear-li les idees", expressava. Tam-
b6 hi havia actrius que es van pas-

I’aprovaci6 de
I’Estatut per les
Corts (193a), 
primeres
instal-lacions de
R~dio Barcelona a

/ GASPAR-SAGARRA (A~B)

Despr6s de
la guerra,
les dories
que havien fet
rhdio arnb la
Repfiblica van
set apartades
del micr6fon

sar o van combinar la professi6
amb la radio, corn Carmen Marti-
nez-Illescas o Rosita Cot& que par-
ticipaven a I~adio F~mina. Era un
espai de Radio Barcelona que prete-
nia animar-les a "seguir el camino
de la virtu& del perfeccionamiento
moral y de la caridad, a la par que
inspira y despierta justos senti-
mientos reivindicativos de los sa-
grados derechos a que somos indu-
dablemente acreedoras".

E1 seu paper era notori. Tant
que, quan el 26 de gener de 1939 les
tropes rebels van entrar a Barcelo-
na, van anar de dret a Radio
Associaci6 de Catalunya per aturar
la locuci6 de Rosalia Rovira i Fran-
cina Boris. E1 catala va trigar a tor-
nar-se a sentir ales ones i RAC va
passar a dir-se Radio Espafia en
Barcelona. Rovira, militant d’Estat
Catalh que durant la guerra havia
passat per una txeca, va hayer de
dedicar-se a fer de modista. E1 fran-
quisme no liva permetre de trobar
feina en cap emissora. Corn ella, al-
tres dones van patir la repressi6 del
nou r/~gim. Amb una orientaci6 del
tot diferent, per6, la radio que elles
havien contribuit a consolidar ja
formava part de la vida de la gent.
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un dels punts que no resoldrà els ne-
guits de les víctimes dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils, que, con-
sultades per l’ARA quan faltava poc 
per començar el judici, demanaven 
que s’aclarissin tots els fets. Però el 
que s’ha vist és que abans del 17-A 
els cossos policials no estaven al 
darrere d’Es-Satty i no hi haurà 
temps d’aprofundir més perquè el 
jutge Alfonso Guevara preveu en-
llestir les sessions pendents en les 
pròximes dues setmanes. Només el 
temporal Filomena podrà endarre-
rir lleugerament el calendari pre-

Recta final del judici del 17-A 
que no resoldrà tots els neguits
El jutge preveu enllestir les sessions que falten en les pròximes dues setmanes

vist, ja que les pròximes dues sessi-
ons s’han hagut d’ajornar.  

Després de tres setmanes d’atu-
rada per les vacances de Nadal, Gue-
vara, que per precaució ha reservat 
la sala de l’Audiència Nacional per a 
tot el mes de gener, vol encarrilar la 
recta final donant, en principi, sis 
dies a la Fiscalia i als advocats per 
tancar les sessions que queden. Es 
calcula que els primers dies seran 
perquè declarin els pèrits que falta-
ven i per a les proves documentals, 
mentre que els altres ja seran per als 
informes de les diverses parts –per 

saber si mantenen les peticions que 
feien abans del judici–. De fet, tot 
apunta que encara que algunes acu-
sacions demanin l’acusació d’assas-
sinat per als acusats, com reclamen 
les víctimes, el tribunal no la reco-
llirà en la condemna. 

Si una cosa ha quedat clara en el 
judici és que la cèl·lula de Ripoll pla-
nejava uns atemptats amb furgone-
tes carregades de triperòxid de tria-
cetona (TATP) que no es van execu-
tar a causa de l’explosió del xalet 
d’Alcanar. L’autor de l’atropella-
ment a la Rambla i els cinc de 
l’atemptat a Cambrils van cometre 
un atac terrorista improvisat que no 
estava previst en el pla dissenyat 
amb els altres membres del grup. 
Tant el jutge d’instrucció de l’Audi-
ència Nacional com la Fiscalia han 
avalat aquesta tesi, que el tribunal 
presidit per Guevara ha donat per 
bona. En canvi, el que pot deixar al-
gun dubte és si a Driss Oukabir, un 
dels tres jutjats, se’l pot considerar 
el desè membre de la cèl·lula o el seu 
rol hauria sigut de col·laborador 
–cosa que li rebaixaria la condem-
na–. Aquest serà un dels punts en 
què caldrà esperar a la sentència. 

Moltes respostes pendents 
Però, tot i la sentència, hi haurà in-
terrogants que continuaran sense 
resposta, com ara si hi havia algú 
més que hagués freqüentat el xalet 
d’Alcanar que no fos detectat durant 
la investigació, quins contactes tenia 
el grup de Ripoll amb l’Estat Islàmic 
o a qui s’ha d’atribuir la responsabi-
litat que l’estat espanyol no vigilés la 
venda de material per fer explosius 
malgrat estar-hi obligat –un dels 
punts que tampoc s’ha abordat al ju-
dici–. També ha sorprès la falta de 
col·laboració d’alguns països, sobre-
tot de Bèlgica i el Marroc, per aclarir 
el pas dels membres de la cèl·lula per 
l’estranger.e

Peticions 
Les víctimes 
volien que 
s’aclarissin 
tots els fets i 
una acusació 
d’assassinat

ATAC TERRORISTA A CATALUNYA

Costa de creure que Abdelbaki es-
Satty, l’imam que capitanejava la 
cèl·lula de Ripoll, no hagués generat 
cap alerta als cossos de seguretat. A 
principis del 2000 Es-Satty tenia 
vincles amb el jihadisme d’Al-Qai-
da: en l’operació Xacal a Vilanova i 
la Geltrú i de manera indirecta en 
l’operació Tigris, que va facilitar la 
fugida d’implicats en l’atemptat de 
l’11-M a Madrid. Uns anys més tard, 
el 2014, quan acabava de sortir de 
la presó per tràfic de drogues, va in-
tentar radicalitzar dos joves a Cas-
telló, on feia d’imam. A principis del 
2016 Es-Satty presumia de relaci-
ons amb el CNI en una comunitat 
islàmica a Bèlgica on volia treballar, 
però al final va tornar a fer d’imam a 
Ripoll. Aquell mateix any va gestar 
el grup que prepararia el pla per 
atemptar el 20 d’agost del 2017 a la 
Sagrada Família, el Camp Nou i la 
Torre Eiffel. 

El judici del 17-A, que des del 10 
de novembre té lloc a l’Audiència 
Nacional, ha presentat aquest perfil 
d’Es-Satty, però no ha abordat 
quins contactes va tenir amb el CNI 
i fins quan. Tampoc s’han donat més 
detalls del que aporta el sumari de la 
causa judicial, que recull que el CNI 
i la Guàrdia Civil van visitar Es-Sat-
ty a la presó de Castelló. Aquest és 

BARCELONA
PAU ESPARCH

Memorial que es va fer a la Rambla com a homenatge a les víctimes. CRISTINA CALDERER

Les tres claus que marcaran el recorregut judicial
●  El dubte de la sentència 
Si es manté la previsió, d’aquí pocs dies el 
jutge Alfonso Guevara donarà el judici del 
17-A vist per a sentència. I no seria estrany 
que el tribunal de l’Audiència Nacional de-
cideixi avalar les peticions de condemna 
que fa la Fiscalia per a dos dels tres acusats 
–Mohamed Houli Chemlal, ferit a Alcanar 
i processat com a membre de la cèl·lula, i Sa-
ïd ben Iazza, col·laborador– però no està tan 
clar el rol que atribuirà a Driss Oukabir. 
 
●  L’acusació d’assassinat 
El que es veu inevitable és que la condem-
na sigui per terrorisme –per pertànyer o 
col·laborar amb una organització terroris-
ta– però no per assassinat, perquè amb tota 

probabilitat es considerarà que els jutjats 
no van participar en el pla improvisat per 
cometre els atemptats terroristes del 17 i el 
18 d’agost –els autors materials de Barcelo-
na i Cambrils van ser abatuts pels Mossos. 
 
●  La decisió definitiva? 
Un cop hi hagi sentència de l’Audiència Na-
cional, que si no es dictés abans de l’agost 
deixaria els acusats automàticament en lli-
bertat –perquè ja no es pot prorrogar més 
la seva presó preventiva–, les acusacions 
podran presentar recurs. L’advocat dels 
pares del nen de Rubí mort a la Rambla ha 
obert la porta a les víctimes internacionals 
a demanar justícia als seus països en funció 
del resultat de la sentència.

Procés 
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El Caso Scala: el proceso judicial que ocasionó la 
persecución del movimiento libertario en España 
Los acusados siempre sostuvieron que el incendio de la popular sala de fiestas de 
Barcelona, del que se cumplen 43 años, fue un montaje por parte de un Estado 
temeroso de los anarquistas, que habían cosechado una gran implantación en el 
ámbito laboral de la mano de CNT y tenían bastante poder social. 

MADRID 

11/01/2021 07:18  

Guillermo Martínez 

Aquella tarde Xavi había ido al cine Paladium de Barcelona a ver Emmanuelle, la 
primera película erótica que se proyectaba en España. Recuerda que después intentó 
poner en práctica algunas de las escenas de la película. Fue la última vez en muchos 
años que tuvo una relación sexual con Pilar, su pareja. Era la noche del 15 de enero de 
1978, una fecha que le marcaría toda su vida. 

Ese mismo día, por la mañana, miles de personas habían discurrido por las calles de la 
capital catalana convocados por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en contra 
de los Pactos de la Moncloa. En esa riada de manifestantes, como puntos insignificantes 
entre la masa amorfa que pronto dejarían de serlo, se encontraban Arturo, Pepe, Joaquín 
y el propio Xavi cargando por turnos con una bolsa de deporte en la que guardaban seis 
cócteles molotov que acabarían lanzando contra una conocida sala de fiestas. 

Así daba comienzo el Caso Scala, el proceso judicial y político que terminó con un 
incipiente y revolucionario movimiento libertario y por el que ingresaron en prisión 
tres jóvenes acusados de un atentado que terminó con la vida de cuatro trabajadores 
(Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo) y del que no hay pruebas 
que les incriminen más allá del testimonio policial. 

Xavi, en realidad, es el diminutivo de Xavier Cañadas Gascón, acusado del atentado del 
Scala y condenado a 17 años de cárcel. Inmortalizó su testimonio en el libro El Caso 
Scala. Terrorismo de Estado y algo más (Virus Editorial, 2008), un volumen escrito en 
primera persona en el que detalla los pormenores de aquel proceso judicial que 
protagonizó. 

"Con ese montaje el Estado pretendía terminar con una serie de grupos armados" 

En contra de lo que comúnmente se ha afirmado sobre el asunto, Cañadas, a sus 62 
años, defiende que "con ese montaje el Estado pretendía terminar con una serie de 
grupos armados que básicamente estaban haciendo atracos, pero que vertebraban el 
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movimiento libertario de aquel tiempo y no se encontraban ligados a la CNT, sino que 
eran grupos autónomos", en sus propias palabras. 

Dudas sobre la autoría del atentado 

Por tanto, inmovilizar a la central anarcosindicalista, el único gran actor a nivel estatal 
que se oponía a los Pactos de la Moncloa, quedaba fuera de la ecuación, según Cañadas. 
Sea como fuere, el declive del sindicato fue un hecho. ¿Pero qué pasó realmente aquella 
mañana del 15 de enero de 1978 en Barcelona? 

acudieron a la cita de la CNT influidos por Joaquín Gambín Hernández, un 
confidente de la Policía que les había inducido a preparar los artefactos y tirarlos en la 
entrada de la sala de fiestas Scala, en la que el 70% de los trabajadores militaban en 
la central anarcosindicalista. Y así sucedió. Hubiera sido otra de las tantas acciones 
reivindicativas que se llevaban a cabo en aquellos años, muchas de ellas sin apenas 
repercusión, sino fuera porque la sala de fiestas terminó ardiendo casi en su totalidad. 

La enjundia de la cuestión radica en que nunca se probó que esos cócteles molotov 
hicieran arder la sala. Muchos interrogantes sobrevuelan aún el caso, cuando cumple 
su 43 aniversario. Por ejemplo, el jefe superior del Cuerpo de Bomberos de la 
Diputación de Barcelona declaró que "ese destrozo solo lo ha podido provocar una 
bomba de deflagración masiva, compuesta de fósforo y no unos simples cócteles 
molotov, y el fósforo es propiedad única y exclusiva del Ejército". Unas palabras que 
le valieron la destitución inmediata de su cargo. 

"Ese destrozo solo lo ha podido provocar una bomba de deflagración masiva, (...) 
propiedad exclusiva del Ejército" 

Otro ejemplo: antes de cumplirse las diligencias por el sumario, el entonces ministro del 
Interior, Rodolfo Martín Villa, pagó tres talones de 1.300.000 pesetas y otro de 
800.000 a los familiares de las víctimas para que no se personaran como perjudicados 
en el sumario. Y así hasta casi dos decenas de argumentos que el propio Cañadas 
esgrime en su libro. 

El juicio, la CNT y el infiltrado de la Policía 

Al final, permaneció en la cárcel casi 8 años por aquello, desde enero de 1978 hasta 
septiembre de 1986, cuatro meses menos que sus dos compañeros de militancia 
condenados. Entró con 19 años y salió con 26. Durante ese tiempo, infinidad de 
torturas y vejaciones le acompañaron durante su periplo de reclusión por varias de las 
cárceles del Estado español. 

"Ningún juez nos tomó nunca declaración, ni el primer juez de Instrucción, ni el juez 
de la Audiencia Nacional, ni el Tribunal de la Audiencia Provincial ni el Tribunal 
Supremo que fue quien finalmente, dos años después de nuestra detención, en 1980, 
decidió que nuestra causa constituía un «delito común» y, por tanto, debía ser entendida 
en la Audiencia Provincial de Barcelona", escribe Cañadas en su libro. 

El Caso Scala dejó entrever las diferentes posturas que ya afloraban en la CNT: "El 
juicio se iba a llevar como nosotros queríamos, no como pretendía la CNT o los 
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abogados, por lo que ante la imposibilidad de la CNT de tomar las riendas de nuestro 
destino, tomaron la decisión de dejar de pagar a nuestros abogados", rememora el 
anarquista, que afirma que inmediatamente después comunicó su baja en el sindicato. 

La sentencia firme les condenó a 1 año por fabricación de explosivos, 3 años por 
transporte de explosivos, 6 años por imprudencia temeraria con causa de muertes y 7 
años por estragos con causa de muertes. En total, 17 años de condena para Pepe, 
Arturo y Xavi, de los que terminaron cumpliendo la mitad por la concesión de la 
redención de pena por trabajo y la libertad condicional. 

A Luis, otro anarquista que detuvieron por su presunta involucración en el Caso Scala, 
lo condenaron a 6 meses por imprudencia temeraria con causa de muertes y 2 años por 
estragos con causa de muertes. A Rosa, la pareja de Pepe, le condenaron a 6 meses por 
encubridora. 

Pero su juicio, en el que en ningún momento había aparecido la figura del confidente de 
la Policía que precipitó los hechos, no fue el único que se celebró durante el proceso. 
Tres años después del primero, ya en 1983, llegaría el segundo. "Único inculpado: 
Joaquín Gambín Hernández, que entonces tenía 51 años de edad. Testigos: Arturo, 
Pepe y yo", escribe Cañadas en el libro de Virus Editorial. 

El Ministerio Fiscal pedía para él un total de 16 años de prisión, "pero la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, seguramente en merecido pago de 
sus servicios como provocador y confidente del Estado, lo condenó finalmente a 7 
años". Cuando el confidente policial que propició los acontecimientos salió de prisión 
volvió a casa de sus padres, haciéndose tratar con el nombre de Juárez. 

Martín Villa, persona clave en el "montaje" 

"Anarquismo y bombas, una combinación que nunca falla" 

Luis E. Herrero, director del filme El entusiasmo, en el que repasa la efervescencia del 
movimiento libertario en los años 1976 y 1977, agrega que "al relacionar a la CNT con 
el atentado, lo que se busca es implicarla en un acto terrorista, desacreditarla ante la 
opinión pública. Anarquismo y bombas, una combinación que nunca falla. Supone una 
fuerte sacudida a su prestigio que, suficientemente aireada por la prensa, cala en la 
población y en el movimiento obrero". Este historiador considera que estos hechos 
"tensionarán internamente al movimiento libertario, que tampoco era homogéneo, 
sino todo lo contrario, y las diferencias se acentuarán más". 

"Tanto Adolfo Suárez como Rodolfo Martín Villa conocían bien el poder de los medios 
de comunicación, así que, no eran ingenuos a la hora de utilizar los resortes del poder. 
La prensa jugó un papel importante a la hora de crear un clima de señalamiento o de 
confusión. Es de prever que en los primeros días se filtrasen informaciones falsas y 
directores de periódico les diesen pábulo sin contrastar debidamente. En connivencia 
o no, no lo sabemos, pero por aquel entonces tampoco había una gran tradición de 
prensa progresista en el país, así que algunos publicaron lo que les vino en gana a partir 
de esas informaciones poco contrastadas y cuyo origen todo el mundo puede imaginar", 
declara a Público el director del documental producido por Hanoi Films y Aved 
Producciones. 
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Cuestionado por el papel que jugó el ministro del Interior en aquellos sucesos, Herrero 
responde que "solo la justicia hubiera podido delimitar las consecuencias penales de 
Martín Villa. No fue así. La Querella Argentina por primera vez ha llevado a declarar a 
un exministro franquista ante la Justicia, aunque está por ver qué tipo de 
responsabilidades pudo tener Martín Villa en los sucesos de Vitoria, en los que el 
titular de Gobernación era Fraga. En Scala, sin embargo, el ministro de Interior era él. 
No cabe duda por tanto que en términos políticos no puede haber otro responsable 
último que el propio ministro". 

Vida después de la prisión 

"Solo la justicia hubiera podido delimitar las consecuencias penales de Martín Villa. No 
fue así" 

Al mismo tiempo que las penurias que sufrió en la cárcel se sucedían, el tiempo también 
pasaba para Cañadas. Hasta que llegó septiembre de 1986, fecha en la que recobró la 
libertad. Los inculpados nunca aceptaron ser autores del atentado. "Después de 
aquello no he vuelto a militar en ninguna organización. He estado en grupos de apoyo a 
presos y por la legalización de las drogas, pero nada más allá", agrega. También afirma 
que "la única forma posible de entender la vida es la anarquía, que no deja de ser 
una filosofía de vida". 

Tras salir de la cárcel, Cañadas continuó con Pilar, la pareja con la que fue al cine aquel 
15 de enero de 1978 y que también fue torturada por las fuerzas policiales. Tuvieron 
un hijo. Tras varias experiencias laborales, desde que cumplió 45 años está considerado 
como pensionista por la Seguridad Social debido a problemas de salud. Cobra 650 euros 
de pensión y okupa una vivienda en un bloque propiedad de Cajamar que liberó en 
2013 junto con otros compañeros: "Aquella fue la última acción directa que realicé en 
mi vida, pero los demás preceptos de solidaridad y autogestión los tengo presentes en 
mi día a día", concluye. 

El grupo de música punk Sin Dios resumió el Caso Scala  en unos versos: "Hoy con el 
tiempo nos preguntamos / cómo sienta vivir de los muertos / doscientos millones no es 
un mal sueldo / la carne anarquista se paga a buen precio, / pero la mejor venganza es 
ser otra vez pesadilla / que de nuevo estamos aquí los anarquistas. / En el Scala hay 
sangre de cuatro obreros, / no fueron los anarquistas, que fue el Gobierno". 

A nivel judicial, el Caso Scala está considerado secreto de Estado, por lo que habrá que 
esperar hasta 2028 para que la sociedad tenga acceso a los documentos del proceso 
judicial. Seguimos sin saber qué pasó exactamente ni quién mató a cuatro trabajadores 
de la sala de fiestas. Otra experiencia más que vertebra la Transición española, una 
etapa política en la que, con el paso del tiempo, aparecen más oscuros que claros. Y de 
aquellos barros, estos lodos. 
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Unanticpassadís secret
cuidaràels tresorsde l’Ateneu
El nou Espai Rogent acollirà 40.000 volums de la institució

XAVIER CERVERA

Una imatge del nou Espai Rogent, sota l’Ateneu, remodelat per acollir llibres del segle XV al XIX

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ha servit de matusser magatzem
de bar en les seves últimes èpo-
ques, però va tenir moments, com
durant la convulsaBarcelonade la
GuerraCivil, enquèva servir fins i
tot de passadís secret. Comunica-
va subterràniament la plaça Vila
deMadrid amb el cafèMoka de la
Rambla, i va servir així elmaig del
1937 per aprovisionar els guàrdies
d’assalt que estaven apostats al
Moka rere barricades contra els
militantsdelPOUM,quecontrola-
ven l’edificioposatde laReialAca-
dèmiadeCiènciesiArtsielcinema
Poliorama,alateuladadelqualGe-
orge Orwell va passar dies sense
menjar ni tabac. I ara aquest espai
situat sota el jardí de l’AteneuBar-
celonès–ique la institucióva tenir
llogatalMoka–hadeixatd’emma-
gatzemar caixes de beguda i es
convertiràen l’espaiquepreserva-
rà els tresors més rutilants de la
gran biblioteca del centre, ni més
ni menys que 40.000 volums –del

segle XV al XIX– després d’unes
complexes obres que van obligar
finsi totatraslladartemporalment
ambunagruapart de les palmeres
del jardí romàntic a un viver del
Maresme.
Han estat 800.000 euros d’in-

versió, finançats per la Fundació
LaCaixa i el Departament deCul-
turadelaGeneralitat,permateria-
litzar el projecte de l’arquitecte
Mateu Barba i recuperar l’Espai
Rogent, batejat així per Elies Ro-
gent, l’arquitecte que el 1864 va
ampliar el Palau Savassona que
aculll’Ateneucreant,amés,aquest
espai subterrani per als nous pro-
pietarisburgesosdelpalau,elsger-
mans Serra Farreras. Que proba-
blementelvanutilitzarperalsseus
negocis comercials. Un espai co-
bert per voltes de canó rebaixades
queaguantavenmésd’unmetrede
terradel jardí.Ara s’ha impermea-
bilitzat tot, s’hi han instal·lat mà-
quinespermantenir la temperatu-
ra i la humitat dels llibres i s’ha
connectat l’espai amb la resta de
l’Ateneua travésd’unascensor.

El president de l’entitat, Jordi
Casassas, va recordar quenecessi-
tavenunespaiperquècreixéslabi-
blioteca,queamb300.000volums,
va assenyalar, és lamés important
de les privades de Catalunya, i un
30% dels fons, va apuntar, no són
en cap altra. Va recordar que la bi-
blioteca de l’Ateneu es va configu-
rarseguintels interessosdelssocis
de la institució: “Del 1860enenda-
vant eren la granburgesiadelpaís,
lagran intel·lectualitat ielgranpe-
riodismeambtots els seus interes-
sos universals, i per això aquesta
era la biblioteca a què arribaven a
Catalunya i Espanya les novetats
de les ciències modernes, l’antro-
pologia, la psicologia social, l’eco-
nomia,lapolitologia.Totesvanen-
trar per aquí, i per això, a més del
patrimoni d’incunables del segle
XVenendavant, era lagranbiblio-
teca on venien tots els universita-
ris del moment a estudiar, perquè
la de la universitat resultava ar-
caica.Desdel 1860 fins a laGuerra
Civil va ser la granbibliotecadinà-
mica”, vaconcloureCasassas.

XAVI AYÉN
Barcelona

La pròrroga de les restriccions
per coronavirus fins al 25 de
gener a Catalunya s’ha cobrat
un dany col·lateral de granmi-
da: les llibreries demés de 400
metres quadrats, que, com la
resta de comerços d’aquestes
proporcions, no tenen auto-
ritzat obrir ni un sol dia de la
setmana, mentre que les de
menys d’aquesta superfície
nomésestanobligadesatancar
el capde setmana.
Tot i que algunes pertanyen

a cadenes, com la
Casa del Llibre, del
grup Planeta, moltes
d’altres són indepen-
dents i reben un dur
cop econòmic que
deixarà els seus
comptes en mal estat
i, en algun cas, fins i
tot podria amenaçar-
ne la supervivència.
Tot això es produeix,
paradoxalment, poc
temps després de la
declaració de la cul-
tura com a bé essen-
cial que va fer el
Govern de la Genera-
litat i que no ha servit
per incloure aquests
establiments entre els
que poden ser oberts.
El manteniment de la
xarxa de llibreries sol
ser un discurs recur-
rentalabocadelsresponsables
polítics de l’àrea de cultura.
Algunes de les llibreries

afectades són Altaïr, Alibri, la
nova Ona o La Central del Ra-
val. Les gestions del Gremi de
Llibreters amb el Govern –per
intentar que poguessin obrir,
almenys restringint-ne la su-
perfície a l’espai permès legal-
ment– han resultat infructuo-
ses. LaCambradelLlibre–que
agrupa llibreters, editors, dis-
tribuïdors i dissenyadors– es
manifesta“profundamentpre-
ocupada, decebuda i enganya-
da”per l’Executiu català.

Helena Bernadas, propie-
tàriad’Altaïr,eraahirdinsdela
seva llibreria, rere la persiana,
organitzant capses i devolu-
cions al distribuïdor. “No ens
han donat cap possible alter-
nativa –es queixava–, com
simplement tancar una de les
plantes. D’aquesta manera, els
nostres 700 metres quadrats
de superfície comercial s’hau-
rien quedat en 350. Ni tan sols
podem atendre amb cita prè-
via, client a client. Això hauria
estat una solució que ens hau-
ria permès almenys facturar
sota mínims. Ens hem coordi-

nat alguns dels afectats, però...
Jam’explicaran per què un es-
pai de 1.000 metres amb una
dotzena de persones a dins és
menys higiènic que una botiga
de cincmetres amb tres perso-
nes, perquè jonohoentenc”.
“No resulta una mesura jus-

ta per a ningú –admet–, però
els llibreters independents te-
nim menys múscul econòmic.
La nostra oferta en línia, mal-
grat que existeix i tenim tots
els títols, atreu menys públic
que la de les grans corpora-
cions,comAmazon,queensón
els grans beneficiats”.

Les llibreries demés
de 400m2 pateixen
l’obligació de tancar

Helena Bernadas a Altaïr ahir
MANÉ ESPINOSA

Qui és elMambrúque se’n
va anar a la guerra i no se
sapquan en tornarà?

EL REPTE

GETTY

El duc deMarlborough

Els arguments que abor-
den algunes cançons in-
fantils són sovint sor-
prenents, com ara la

d’en Joan Petit quan balla, de la
qual ja vamparlar en aquesta sec-
ció, o la d’Antón Carolina, que va
matar la sevadona, la va ficardins
d’un sac i la va dur a moldre. Les
nenes de fa uns quants anys la
cantaven amb alegria mentre sal-
taven a la corda o jugaven a les
gomes. També, durant generaci-
ons i generacions, la canalla en
castellà ha cantat allò que diu que
“Mambrú se fue a la guerra, / qué
dolor, qué dolor, qué pena. /

Mambrú se fue a la guerra, / no sé
cuándo vendrá. / Do-re-mi, do-
re-fa, / no sé cuándo vendrá”.
Lacançó, però, no té l’origenen

castellà, sinóqueelprimer llocon
esvapopularitzar va ser aFrança,
en l’època de la cort de Versalles.
I encara, apunta la Viquipèdia,
pot ser que l’origen sigui una to-
nada àrab. En qualsevol cas, la
cançó va esdevenir tan popular a
les terres del rei Lluís XVI, que
Beethoven la va fer servir en la
seva peça La victòria de Welling-
ton. Entre trets i canonades, se
sent aquesta tonada, que repre-
senta les tropes franceses, men-

tre que les angleses el músic de
Bonn les va identificar amb Rule
Britannia.
Mambrú, doncs, va tenir una

primera versió francesa, que co-
mença així: “Malbrough s’en va-
t-en guerre. / Mironton, miron-
ton, mirontaine. / Malbrough
s’en va-t-en guerre, / ne sait
quand reviendra”. Mambrú va
ser la hispanització d’aquestMal-
brough francès, que alhora havia
estat la gal·lització de Marlbo-
rough, una població anglesa, al
comtat de Wiltshire, que va do-
nar nom al ducat homònim.
El primer duc deMarlborough

va ser John Churchill, i és a
aquest militar i estadista anglès a
qui els francesos li van dedicar,
fotetes, aquesta cançó, quan el
van donar per mort en una de les
batalles entre els dos exèrcits du-
rant la guerra de Successió espa-
nyola. De Marlborough en parla
Albert SánchezPiñol a la sevano-
vel·la Victus, que s’esdevé justa-

ment durant la guerra del 1714 i el
setge de Barcelona.
I encara una última curiositat.

Tot i que la cançó té versions en
altres idiomes, entre les quals
també hi ha l’anglès, amb una lle-
tra no burleta com ho és la fran-
cesa i la castellana, sinó ben exal-
tada, comparant-lo ni més ni
menys que amb Alexandre el
Gran (“Malbrook the Prince of
Commanders / is gone to war in
Flanders. / His fame’s like Ale-
xander’s, / But when will he co-
me home? /Mironton, mironton,
mirontaine”), lamelodia, unami-
camodificada, ha passat a ser una
de les cançonsmés populars en la
llengua de John Churchill, el pri-
mer duc de Marlborough: “For
he’s a jolly good fellow”, que en
català cantem tot dient: “Perquè
és un noi excel·lent”. Si escolteu
la peça esmentada de Beethoven,
ara sembla la cançó de Mambrú,
ara sembla la del noi excel·lent.

MAGÍ CAMPS

I DEMÀ...
Quinpersonatge real va inspirar
lamisteriosa LadyWhistledown

de la sèrieBridgerton?
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Piano con la ubicaci6n de la nueva biblioteca patrimonial del Ateneu Barcelon~s en el Espai Rogent, bajo el jardin de la entidad. / ATENEU [~A[~CELON~S

El Ateneu Barcelon s recupera un
espacio de 1864 para ubicar su biblioteca

patrimonial con 45.000 vohimenes

Libros antiguos
bajo peces
y palmeras

CARLES GELI, Barcelona
Los peces del estanque del Ate-
neu BarcelonEs no entendian na-
da el pasado mayo: hacia meses
que no veian a los socios y luego
los trasladaron a un vivero del
Montseny, del mismo modo que
sus cinco palmeras vecinas (cua-
tro Livistona Chinensis y una Pal-
ma Canaria) eran desenterradas
y salian volando, con unas grfias
que salvaron seis pisos, destino al
Maresme. La explicaci6n era la
necesidad de levantar el suelo del
jardin romfintico de la entidad pa-
ra impermeabilizarlo y habilitar
bajo 61 un espacio donde ubicar
cerca de 45.000 de los volfimenes
mils preciados de su biblioteca,
en un espacio abovedado que
construyera en 1846 el reputado

arquitecto Elies Rogent, quien
ahora darfi nombre a la bibliote-
ca patrimonial de la instituci6n,
en el carrer del Bot, frente a la
actual plaza de la Vila de Madrid.

"El del Ateneu BarcelonEs es
un edificio que te devuelve mils
de 1o que t~ le pones", define poE-
ticamente el arquitecto Mateu
Barb~ encargado de una de esas
operaciones que los tEcnicos reco-
miendan no hacer nunc~ ubicar
un espacio como biblioteca o ar-
chivo cerca (o debajo) de algo
que genera humedad, enemigo
natural del papel. Pero habia que
amortizar: "El espacio de la casa
es finito y las necesidades de la
biblioteca no paran de crecer", re-
sume el presidente de la entidad,
Jordi Casassas. La operaci6n, con

un coste de 792.000 euros, finan-
ciados por la Generalitat y la
Fundaci6 La Caixa, cumple am-
bos requisitos. El espacio recupe-
ra unos bajos que formaban par-
te de los edificios de la colindante
calle del Bot, 23-25, que dos ricos
industriales de Vic, los hermanos
Serra Farreras, adquirieron en la
segunda mitad del XIX para am-
pliar el Palau Savassona, sede del
Ateneu BarcelonEs y declarado
Bien Cultural de InterEs Nacional
por la Generalitat.

La fusi6n de ambos inmuebles
se inici6 en 1864 a cargo del arqui-
recto Rogent (1821-1897), que 
afio antes habia empezado la
construcci6n de la Universidad
de Barcelona bajo la forma de un
edificio neomedieval y luego diri-
giria la restauraci6n del monaste-
rio de Ripoll y tambiEn las obras
de la Exposici6n Universal de
1888.

"Los arcos de ladrillo estfin
muy bien hechos, la construc-
ci6n es toda muy buena", consta-
ta Barba ante el espacio de 284
metros cuadrados originales, con
un ancho de casi 4,5 metros, que
se ha respetado al mfiximo tras
haberse despejado todos los com-
partimentos del antiguo almacEn
arrendado que cobijaba. AI final,
se han conservado incluso tres
de las columnas de hierro origina-
les que 1o sustentaban, si bien sin
funci6n. La burbuja antihume-
dad, el gran y costoso reto de la

Tt]nel secreto
para la guerra
y el amor

El Ateneu BarcelonEs tuvo
alquilado el ahora Espai
Rogent al ntrora care Moka
de La Rambla. Las obras hart
hecho aflorar de nuevo un
pasadizo subterrfineo que 1o
cruzaba y que eomunicaba el
hist6rico local con la actual
plaza de la Vila de Madrid.
La leyenda le atribuye dos
funciones. Una, la via por la
que se proveia a los guardias
de asalto parapetados en el
Moka en los Fets de Maig de
1937, 1o que explicaria que
aguantaran dias impert&ri-
tos apuntando al edificio de
enfrente, el Teatro Poliora-
ma, donde en cambio estuvie-
ton sin comida ni tabaco los
insurgentes del POUM, como
sufri6 George Orwell, aposta-
do en el tejado del teatro, 1o
que record6 en Homenaje a
Cntalufia. Una interpreta-
ci6n mils antigua y maliciosa
dice que el ttlnel permRia las
visitas clandestinas entre las
monjas del convento de
Santa Teresa que habia en la
plaza de la Vila de Madrid y
los curas de la cereana igle-
sia de Betlem en La Rambla.

obra, estfi compuesto por media
docena de capas alslantes de di-
versa tipologia que separan el te-
cho abovedado del recinto del
subsuelo del jardin.

Como la edificaci6n que ahora
acoge el Espal Rogent no tenia
conexi6n directa con los espacios
principales del Palau Savassona,
se ha rehabilitado el antiguo as-
censor-montacargas del jardin,
que ahora llegarfi hasta el nuevo
espacio y 1o conectarfi con los ser-
vicios bibliotecarios de la enti-
dad, en la tercera planta. Los ar-
marios compactos que alberga ya
acogerfin en breve unos 45.000
volfimenes, mayormente "libros
de los siglos XV al XIX, con un
especial catfilogo del XVIII", fija
Casassas. Entre los que estrena-
rfin la sala estarfin una famosa
Encyclopddie, de Diderot y D’AI-
embert, del XVIII, asi como unos
manuscritos de unos cfinticos de
Petrarca, del XV, en catalfin,
amen de otrasjoyas de una biblio-
teca con mils de 300.000 volfime-
nes, de las mils importantes de
Espafia en manos privadas y de
la que casi un 30% de su fondo no
puede hallarse en ningfin otro
centro.

El nuevo equipamiento reci-
bi6 ayer mismo una visita-relfim-
pago de la consejera de Cultura,
Angels Ponsa, que asegur6 que
las librerias deberfin seguir sin
poder abrir los fines de semana
(ni ningfin dia las de mils de 400
metros cuadrados) en la pr6rro-
ga de las medidas de cierres de
comercios no esenciales por la
pandemia hasta el 24 de enero, si
bien la Generalitat declar6 en sep-
tiembre la cultura bien esencial.
"Desgraciadamente, no hay cam-
bios", dijo la consejera, tras una
mascarilla negra en la que podia
leerse, parad6jicamente, "MEs
cultura!".

La del nuevo Espai Rogent no
serfi la finica novedad arquitect6-
nica que vivirfi el Ateneu Barcelo-
nEs, ya que Casassas avanz6 que
en mayo se iniciarfin obras de "ra-
cionalizaci6n" del uso de la Entra-
da de Carruatges, el acceso princi-
pal al edificio, en la calle de la
Canuda. Serfi su Oltimo legado,
en tanto tras dos mandatos no
podrfi presentarse ya alas futu-
ras elecciones a la presidencia de
la entidad, a celebrar en matzo.
Mientras, las palmeras ya ban
vuelto a su lugar; no asi los peces:
las restricciones par confina-
miento municipal les mantienen
aOn, intrigados, en el Montseny.
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Temporada TNC 2020/21

Vint-i-cinc anys després
de la guerra a l’ex-Iugoslà-
via, a una de les entre
25.000 i 50.000 dones que
van ser violades li costa ca-
minar tranquil·lament pel
bosc, on viu. Quan van
anar a retratar-la per al
projecte de denúncia im-
pulsat pel col·lectiu Cultu-
ra i Conflicte, no va voler
allunyar-se gaire. Va excu-
sar-se dient: “Encara hi ha
algú al bosc.” La drama-
turga Anna Maria Ricart
Codina, que era present a

la sessió fotogràfica, va en-
tendre que era una subtil
forma de retratar l’angú-
nia, encara latent. I va po-
sar la cita com a títol de
l’espectacle. Des d’aquest
dijous i fins al 7 de febrer
es podrà veure al TNC un
treball que, a partir de la
realitat de tres dones vio-
lades (i de fills fruit de les
violacions), dona llum al
crim perpetrat com a es-
tratègia de neteja ètnica
en la guerra de l’ex-Iugos-
làvia. Aquesta dura veritat
contrasta amb el record
que els mateixos intèr-
prets tenen d’aquella

guerra, que estava succe-
int a dues hores de vol
d’una Barcelona cofoia
pels Jocs Olímpics. (A Sa-
rajevo, l’havien viscut uns
anys abans.)

Hi ha hagut una llarga
conversa entre els mem-
bres de Cultura i Conflicte
de fins a quin punt tenien
dret d’exposar la vida de
terceres persones. La res-
posta va venir d’elles ma-
teixes: els demanaven que
en parlessin. Perquè 25
anys després d’haver-ho
patit, s’han cansat d’espe-
rar inútilment que es reco-
negui aquella pràctica.

Avui, les dones han de con-
viure amb els seus agres-
sors, que viuen lliurement
a prop seu. Ni la comunitat
ni les famílies els han es-

tigmatitzat. Elles no volen
venjança; només esperen
justícia. Perquè és a partir
d’aquest reconeixement
que es podrien reconstruir
els llaços entre les dife-
rents comunitats.

Joan Arqué Solà diri-
geix aquest muntatge que
estableix continus ponts
amb l’actualitat. Perquè
avui es continuen utilit-
zant les violacions a la po-
blació com a estratègia per
afeblir l’enemic i perquè la
majoria dels violadors
continuen lliures, sense
haver mostrat penedi-
ment. Teresa Turiera,

membre de l’equip de do-
cumentació del projecte,
explica que en el muntat-
ge hi apareix només un
soldat ras que va declarar
a la Haia que havia estat
forçat a violar dones en els
camps de detenció. Per
contra, l’obra també in-
clou el testimoni de Dusko
Tadic, el primer condem-
nat pel Tribunal Penal In-
ternacional de la Haia per
violació com a crim de
guerra. Turiera recorda:
“El vam entrevistar el
2019 a Belgrad, on ara viu
després de complir 20
anys de presó. Encara ara

Amenaça contínua
El muntatge ‘Encara hi ha algú al bosc’ contraposa el testimoni de les dones que
van ser violades a l’ex-Iugoslàvia amb el dia a dia dels Jocs Olímpics a Barcelona

Jordi Bordes
BARCELONA

Un detall de l’exposició vinculada a ‘Encara hi ha algú al bosc’, que es pot veure, fins al 30 de gener, a l’antiga presó de La Model, a Barcelona ■ ORIOL CASANOVAS

Les testimonis
demanen que
se’n parli, que es
conegui i que se
sentenciïn els
violadors
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nega els càrrecs. L’hem in-
corporat per mostrar l’alt
grau de negacionisme que
encara hi ha.”

Montse Esteve, Judit
Farrés, Ariadna Gil, Erol
Ileri, Òscar Muñoz, Pep
Pascual i Magda Puig parti-
cipen en un muntatge co-
ral, en què als testimonis
s’hi sumen les projeccions i
també la música. Al costat
dels relats més crus també
hi ha instants de quotidia-
nitat perquè, tot i el drama
que viuen aquestes testi-
monis, “la vida segueix i
també riuen”, comenta la
dramaturga. Ariadna Gil
defineix com a “bufetada”

l’espectacle, que passa
amb molta agilitat. I és que
Arqué repeteix la fórmula
de la música amb Farrés i
Pascual, com ja va fer a Qui
ets?, en què es representa-
va el testimoni de Llullu, el
fill amb paràlisi cerebral de
Màrius Serra, que l’escrip-
tor va transformar en un
conte vitalista i que Arqué
transformaria en un es-
pectacle tendre.

El muntatge ha comen-
çat a fer les primeres fun-
cions per Catalunya (com
ara al Temporada Alta, on
es va estrenar oficial-
ment), abans d’arribar al
TNC. L’impacte que pro-
dueix als espectadors és
comprometedor. Comen-
ta el coordinador de pro-
gramació Xavier Pujolràs
que en cap altre espectacle
d’Albertí a la direcció artís-
tica al TNC hi ha hagut
aquest consens: tothom
s’hi sent implicat. L’ame-
naça de les violacions de
guerra continua. La por és
contínua. I l’única alterna-
tiva és exposar-ho i empa-
titzar amb les víctimes. ■

El projecte de Cultura i Con-
flicte vol abraçar el màxim de
públic i inquietuds. Per això, a
més de l’obra de teatre, hi ha
un documental (es va emetre
ahir al Sense ficció de TV3) i
una exposició a La Model de
Barcelona. A causa de la Co-
vid, es gestiona una inscrip-
ció prèvia al correu culturai-
conflicte@gmail.com. L’expo-
sició es pot visitar fins al 30
de gener.

L’exposició dins de La Mo-
del imposa. Les dones també
van ser recloses en centres
de detenció (on posterior-
ment serien violades). A La
Model coincideixen amb la
realitat dels presos polítics
que van omplir les cel·les du-
rant el franquisme. L’exposi-
ció d’imatges d’Oriol Casano-
vas ajuda a entendre el cas de
cada protagonista (hi ha les
dones violades i també els
fills que van néixer arran
d’aquella violació). En alguns
espais es pengen les fotos
entre llençols. És la fórmula
que va trobar la població de
Sarajevo per evitar les bales
dels franctiradors: els dispa-
raven impunement.

Paral·lelament, també es
vol traslladar la realitat
d’aquest conflicte (encara la-
tent) als instituts: consisteix
en una videoconferència de
50 minuts amb un professio-
nal de l’equip després de veu-
re el documental. Parlen amb
estudiants a partir de quart
d’ESO de la importància de la
memòria històrica, de quan
acaba una guerra, de la impu-
nitat, del cos de la dona com
a escenari de conquesta o de
com passar dels testimonis
reals a la ficció, en el cas
d’instituts especialitzats en
arts escèniques, que poden
triar si la xerrada és amb els
directors del documental, el
director teatral, la dramatur-
ga o, fins i tot, alguna de les
actrius. Al TNC, només es po-
drà fer una sessió amb les es-
coles: serà el 27 de gener. El
22 de gener s’ha organitzat
un col·loqui posterior a la fun-
ció.

Un altre dels reptes que es
persegueix en aquest projec-
te és traslladar-lo a Sarajevo.
Perquè el puguin veure les
testimonis que van explicar a
càmera el seu cas.

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

Una exposició a La Model

La “bufetada”,
segons Ariadna
Gil, conviu amb
instants de
quotidianitat i
humor vital
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JUSTO BARRANCO
Barcelona

És un projecte múltiple –una obra
de teatre, una mostra fotogràfica i
un documental– per ensenyar per
totselsmitjanseldolor, ladenúncia
i les ànsies no pas de revenja sinó
de justícia de tants de milers de
dones –fins a 50.000– que van ser
violades com a estratègia bèl·lica
durant la guerra de Bòsnia a inicis

dels noranta.Aquestes dones enca-
ra s’han de trobar cada dia amb els
seusagressorsalspobles i ciutats.
Un projecte ambiciós titulat En-

carahihaalgúalbosc,quevanéixer
volent adaptar al TNCuna novel·la
de la periodista croata Slavenka
Drakulic –Como si yo no estuviera
(Anagrama), que retrata els efectes
delesviolacionsmassivesaBòsnia–
,peròqueamesuraqueagafavacosi
els responsables de l’obra entrevis-
tavenensuccessiusviatgesalazona

les dones que van patir les agres-
sions, i finsitotelsfillsquevantenir
–alguns dels quals van ser donats
en adopció perquè no els podien
veure: simbolitzaven l’horror dels
campsde concentració i l’enemic–,
es va acabar convertint enunaobra
de teatre documental protagonit-
zada a partir de demà al TNC per
Ariadna Gil. L’obra recull les veus
literals de tres dones violades i dels
fills fruitd’aquellesviolacions.

Gil encarna Nevenka Kobrano-
vik, una bosniana amb arrels croa-
tes a qui van violar els serbis i que
recorda que quan va començar la
guerra semblava impossible que
passés un horror així perquè la po-
blació estava molt barrejada. Una
dona que va quedar trencada, que
va passar anys abans de poder
parlar-ne,aquilapolicialivadema-
nartestimonis(!) iaquielseumarit,
quan va tornar després de la guer-
ra i la va veure destruïda, va aca-

bar pegant, violant i abandonant.
La seva història puja a l’escenari

del TNC amb la voluntat no només
derecordarquèvapassar,diuenGil
i Ricart, sinó de recordar què fèiem
totsmentre passava i com es conti-
nuarepetintavuiamblesemigrants
violades en la travessia a Europa.
Peròaméselsresponsablesdelpro-
jecte, el col·lectiuCultura iConflic-
te, en què hi ha el director teatral
Joan Arqué, la dramaturga Anna

Maria Ricart, la perio-
dista Teresa Turiera o
el fotògraf Oriol Ca-
sanovas, han muntat
unamostra fotogràfica
visible fins al 30 de ge-
ner aLaModel envisi-
tes guiades programa-
des (culturaiconflic-
te@gmail.com).
Als passadissos de

la presó hi ha panells
explicatius i fotogra-
fies, i emociona l’últi-
ma galeria carcerària,
plena de llençols pen-
jant del sostre com els
que es penjaven a Sa-
rajevo per protegir la
població dels francti-
radors. Són llençols
entre els quals apa-
reixen les dones i els
fills de l’obra, una de
lesquals,AjnaJusic,va

crear una associació de nens
oblidats quan va descobrir que el
seupareerauncriminaldeguerra i
quelasevamarevaaguantar15anys
abans d’explicar-li l’horror. La
tercera pota del projecte és un
documentalque,sotaelmateixtítol
del’obrateatral,vaemetreahirTV3
i que es pot veure a Filmin. El títol
és una frase de Nevenka, que viu
sola i encara sent por perquè no
s’han solucionat els crims que es
vancometre.

Lesviolacionsmassivesde
Bòsnia, alTNC iLaModel
Ariada Gil protagonitza l’obra ‘Encara hi ha algú al bosc’

CÉSAR RANGEL

Una de les imatges de fills de dones violades a la guerra penjades a LaModel

JUSTO BARRANCO Barcelona

Va ser la primera dona que va
guanyarelpremiNacionaldeLi-
teraturaDramàtica, i hova fer el
2010ambAquelaire infinito,una
obra amb un Ulisses contempo-
rani convertit en un estranger,
un emigrant més amb l’odissea
particular de sobreviure en un
món en accelerada transforma-
ció i que deixa l’individu inde-
fens. I aquella poesia i aquella
èticacontinuencaracteritzantel
teatredeLluïsaCunillé (Badalo-
na, 1961), amb unes obres que
han protagonitzat les últimes
dècades del teatre català –Après
moi, le déluge, Barcelona, mapa
d’ombres– i ho continuen fent:
d’una banda, el gran tancament
dels vuit anys de Xavier Albertí
al capdavant del Teatre Nacio-
nal serà al maig la seva obra
L’emperadriu del Paral·lel, i de
l’altra, des d’avui i fins al 14 de
febrer lasalaBeckett,onl’autora
es va formar a principis dels no-
ranta amb José Sanchis Sinis-
terra, li dedica un gran cicle en
què es podran veure tres de les
seves obres, a part de lectures
dramatitzades, taules rodones i
conferències sobre els seus per-
sonatges i la seva recepció inter-
nacional.
Pel director de laBeckett, To-

ni Casares, Cunillé és la drama-
turgamésimportantdelpanora-
macatalàactual, i lessevesobres
“ens hand’ajudar en aquestmo-
ment a tenirunamirada sobre el
món més poètica”. Casares va
recordar que, després de la Bec-
kett, vanserclaupera l’autora la
companyia Hongaresa de Tea-
tre ambPacoZarzoso i les seves
col·laboracions amb Xavier Al-
bertí.A laBeckett s’hi veuran les

pròximes setmanes les seves
obresEls subornats, en què Lur-
desBarbadirigeixelsactorsdela
companyia La Ruta 40; El jardí,
dirigida perAlbert Arribas, iPe-
dra i cruïlla, ambPacoZarzoso.
Casares subratlla que progra-

mar-les és important perquè “la
mirada de Cunillé sobre el món
és especialment necessària ara,
una mirada descontaminada
d’estereotips, tòpics i llocs co-
muns, una mirada valenta que
parladeladificultatdemantenir
unaposicióèticaenunmóncada
vegada més incomprensible”.
“Aquestamiradapoèticaiperso-
nal és una invitació a parar-nos
unmomentireflexionarsobreel

nostre paper, el nostre grau de
responsabilitat respectealmóni
lesmanerescomelvivim”.
En aquest sentit, Barba expli-

ca que Els subornats “parla de
la política, la corrupció i els
monsqueenaquestmomenttre-
pidant van morint perquè no hi
tenen cabuda, estan fets a lame-
surade l’home i l’hemsobrepas-
sat”.“I,alhora,hihalaqüestióde
la responsabilitat, de prendre
unadecisiómalgratquesapsque
et deixarà a l’estacada. Aquesta
responsabilitat individual fa tre-
molar el teu món, però també
creaun terratrèmol al voltant en
ununivers en què sembla quehi
haexcusespera tot”, conclou.

El teatre poètic i ètic
deLluïsaCunillé pren
la salaBeckett

LeticiaDolera, al Brossa
LeticiaDolera iPauRoca

aterrendesd’avui i finsal7
de febrera l’Escenari
BrossadelBornper inter-
pretarel lluminósmonò-
legdeDuncanMacMillan
Lescosesexcepcionals.Els
dos intèrprets s’alternen
perdonarvidaaaquesta
comèdiaqueabordatemes

tansonorscomladepres-
sió iel suïcidi i enquè l’epi-
centreésuna llista inaca-
badade lescosesper les
qualspaga lapenaviure.
El textvatriomfaral fes-
tivald’Edimburg i tant
RocacomDolera jaelvan
interpretaralClubCapitol
abansdel seutancament.

“Aborda ladificultat
demanteniruna
posicióèticaen
unmóncadavegada
més incomprensible”

Antònia Jaume en una escena d’El jardí, a la sala Beckett
PERE COTS

GUIATEMPS LLIURE
TEATRES

MUSEUS

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.
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viera de Slavenka Drakulic, la rigo-
rosa i colpidora recerca periodísti-
ca de Teresa Turiera, juntament 
amb el director Joan Arqué i la dra-
maturga Anna Maria Ricart, que van 
localitzar i entrevistar els testimo-
nis i van viatjar a Bòsnia fins a set o 
vuit vegades al llarg de tres anys, va 
fer que decidissin aixecar el seu pro-
pi relat i que aquest acabés tenint 
tres potes: l’espectacle teatral que es 
podrà veure al Teatre Nacional fins 
al 16 de febrer, el documental que es 
va emetre ahir al Sense ficció de TV3 
i una exposició de fotografies d’Ori-
ol Casanovas que es pot visitar a la 
presó Model (amb cita prèvia). 

L’espectacle del Teatre Nacional 
vol donar veu a les grans oblidades 
–encarnades per Montse Esteve, Ju-
dit Farrés, Ariadna Gil, Erol Ileri, 
Òscar Muñoz, Pep Pascual i Magda 
Puig– però també posar de manifest 
“on érem nosaltres el 1992, què en 
sabíem de la guerra i què hi fèiem, 
què hi feia Europa”, diu Anna Maria 
Ricart. “A nosaltres ens queda a la 
memòria pels Jocs Olímpics, però a 
dues hores de vol d’aquí, a Sarajevo, 
passava el que passava”, afegeix. 
L’eufòria que es vivia a Barcelona 
era tragèdia en una altra riba del Me-
diterrani. “L’obra és com una bufe-
tada. T’obliga a pensar que coses tan 

El teatre reobre les pitjors ferides 
de la Guerra de Bòsnia 

‘Encara hi ha algú al bosc’ porta al TNC i a la Model els testimonis de dones violades i els seus fills

TEATRE

Meliha Merdjic només tenia 13 anys 
quan les tropes sèrbies amb l’ajuda 
de l’exèrcit popular iugoslau van 
ocupar la seva ciutat, Visegrad, al 
nord-est de Bòsnia i Hercegovina. 
El seu testimoni és un dels més es-
fereïdors que es poden imaginar. Els 
soldats van matar una vintena de 
membres de la seva família, la majo-
ria homes i nens. Ella va haver de 
veure com degollaven el seu germà 
de 16 anys. A les dones les van tortu-
rar i violar. Van sobreviure ella i la 
seva mare, que va estar segrestada 
en un antic hotel, a disposició dels 
soldats. “Tot el que es va fer va ser 
un treball pensat i sistemàtic. Així 
s’esborra el passat i la gent ja no tor-
na, perquè no té on tornar”, diu la 
Meliha. Aquell lloc infaust avui és 
un balneari de luxe. “La guerra so-
bre el terreny va acabar fa 25 anys, 
però per a mi la guerra encara no ha 
acabat”, assegura. Aquesta és una 
afirmació que comparteixen totes 
les víctimes de la violència sexual de 
la Guerra de Bòsnia (1992-1995). Els 
Acords de Dayton van suposar la fi 
política del conflicte, però queda la 
metralla psicològica: els malsons i la 
por, la falta de reconeixement, la ne-
gació dels fets, la burla de la justícia, 
la desmemòria de les institucions, 
tot això segueix sent sal a la ferida. 

Encara hi ha algú al bosc és el títol 
del projecte que recull alguns super-
vivents de la violència sexual a Bòs-
nia –entre 25.000 i 50.000 dones 
van ser violades com a arma de guer-
ra i hi ha centenars de fills nascuts de 
violacions– i els dona veu i altaveu. 
I s’ha d’anomenar projecte perquè si 
bé va néixer amb la idea de conver-
tir-se en un espectacle de teatre ba-
sat en la novel·la Como si yo no estu-

BARCELONA
LAURA SERRA

L’equip creatiu d’Encara hi ha algú al bosc a la galeria de la presó Model on hi ha l’exposició de fotografies. FRANCESC MELCION

terribles continuen passant avui, i 
què hi fem nosaltres davant de l’hor-
ror que tenim al voltant”, diu Ari-
adna Gil, fent referència als refugi-
ats. Per jugar aquest doble pla, els ac-
tors s’interpreten a ells mateixos i a 
la vegada representen les víctimes 
reals, s’expressen amb les seves pa-
raules i gestos.  “Ens hem plantejat 
quin dret tenim a parlar del dolor 
d’altres persones. Elles ens ho han 
demanat: «Parleu-ne perquè a nos-
altres no ens fan cas»”, recorda  Ri-
cart.  La intenció és que el projecte 
arribi a les escoles, als altres països 
europeus i, sobretot, als Balcans. 
“Els hi devem”, afirma Turiera.e

1992 
Mentre aquí 
hi havia els 
Jocs, “a dues 
hores de vol”, 
la guerra 
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Troben 61 fosses sota un camp 
d’ametllers a Móra d’Ebre

s’acabaria convertint en un profes-
sional de referència de la medicina 
de guerra. També hi va treballar el 
doctor Miquel Gras Artero, que va 
anotar en una llibreta el nom d’una 
trentena dels soldats que se li van 
morir (un familiar va entregar la lli-
breta a l’entitat No Jubilem la Me-
mòria, de Falset). Aquesta és l’úni-
ca pista per intentar posar nom i 
cognoms als morts. Un dels noms 
que apareixen a la llista és el del sol-
dat Josep Aubeso, a qui la filla i el 
net estan buscant a través del cens 

de desapareguts de la Generalitat. 
Com que totes les restes òssies se-
ran exhumades i s’analitzaran a la 
UAB, se’ls extraurà el perfil d’ADN, 
que es podria creuar amb el dels fa-
miliars per comprovar si, finalment, 
han trobat el pare mort.  

Sense comptar Santa Magdale-
na, des del 2017 el Pla de Fosses ha 
permès l’obertura de 33 fosses i la 
recuperació de les restes mortals de 
339 persones. Només vuit d’aques-
tes persones han sigut identificades 
genèticament.e

El mas de Santa Magdalena estava situat entre el front i Móra d’Ebre i 
intervenia els ferits o els enviava a la rereguarda. GENERALITAT DE CATALUNYA

El mas de Santa Magdalena va ser un hospital de guerra el 1938

MEMÒRIA HISTÒRICA

A simple vista, res feia pensar que 
sota aquell camp d’ametllers aban-
donats, on sovint pasturaven ove-
lles, s’hi amagaven 61 fosses comu-
nes excavades l’estiu del 1938. És 
només una de les feixes del mas de 
Santa Magdalena, situat a l’extrem 
de la serra de Cavalls i a uns 10 qui-
lòmetres de Móra d’Ebre. El 2015, 
una investigació de la Universitat 
Rovira i Virgili que tenia per objec-
tiu ampliar el mapa de fosses va as-
senyalar que en aquell punt, avui 
una masia ruïnosa, hi havia hagut 
un hospital de guerra de l’exèrcit 
republicà. Al desembre es va co-
mençar a treballar en una extensió 
equivalent a un terç d’un camp de 
futbol. Els arqueòlegs de moment 
han localitzat 13 individus d’una 
única fossa, la més gran. Queden 60 
fosses per obrir. 

Es desconeix quants cossos po-
drien sortir-ne. Als hospitals de 
guerra del Soleràs i Miravet en van 
sortir 146 i 111, respectivament. El 
mas de Santa Magdalena devia fun-
cionar des de poc després de l’inici 
de la Batalla de l’Ebre, el 25 de juli-
ol del 1938, i fins que es va perdre la 
serra de Cavalls, el 4 de novembre, 
només dotze dies abans de donar 
per perduda la batalla en què van 
lluitar uns 250.000 soldats i van 
morir entre 16.000 i 32.000 perso-
nes, segons diferents fonts. El mas 
estava ben situat: “Era a prop del 
front i estava ben connectat amb 
Móra d’Ebre per facilitar l’evacua-
ció, però a la vegada no era a peu de 
carretera i no entorpia la resta de 
transports de guerra”, explica a 
l’ARA el director de l’excavació, l’ar-
queòleg Sergi González Planas, de 
l’empresa Iltirta Arqueologia. Era 
un lloc de cribatge dels ferits que es 
podien enviar a la rereguarda i d’in-
tervenció als més greus. Els que no 
se’n sortien, acabaven als terrenys 
adjacents a la casa. 

Un dels que hi van treballar 
aquell estiu va ser el metge neoze-
landès Douglas Jolly, que després 

BARCELONA
LAURA SERRA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

78000

16634

Diario

336 CM² - 40%

1780 €

39

España

9 Enero, 2021

P.22



SONDEIG DE GAD3 PER A ‘LA VANGUARDIA’

Elsuporta la independència
caual43%davantquasiun
50%quehivotariaencontra

POLÍTICA / P. 10 I 11

Trump
preparauna
tracafinal
abansdedeixar
lapresidència
El president dels Estats Units,
DonaldTrump, ha preparat una
agenda trepidant per als pro-
persnoudiesque faltenper aca-
bar el mandat que podria in-
cloure mesures controvertides.
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XAVI JURIO

‘FILOMENA’ SE’N VA DEIXANT EMPREMTA A CATALUNYA

La borrascaFilomena es recordarà durant
anys per la nevada històrica que va deixar
al seupas. Si dissabtevaafectarMadrid i el

centre de laPenínsula, ahir la neuva caure
amb força a Catalunya i va causar proble-
mesa les comarquesdeTarragona iLleida,

ambcarreteres tallades i gruixosenormes.
A la foto, una parella intenta desenterrar
el seu cotxe a Falset. SOCIETAT / P. 22 A 24
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La futura junta del Barça s’enfronta
a unmandat d’austeritat i retallades
La situació econòmica del club és dramàtica, amb un deute
disparat, sense liquiditat i una previsió d’ingressos impossible
ESPORTS / P. 38 I 39

PRESENTACIÓ DE FIRMES

Avui se sabrà quants
presidenciables hi haurà

ESPORTS / P. 39
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afronta l’any
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Merkel
INTERNACIONAL / P. 3, 4 I EDITORIAL

Un 61% dona suport a l’indult dels polítics
presos per rebaixar la tensió del conflicte català

Un 80%dels votants d’ERC i JxCat veu inviable
unaDUI encara que obtinguin lamajoria

NS/NC

8,5% 8,1%

En un referèndum sobre la independència
de Catalunya, què votaríeu?
Enquesta de setembre del 2020

No

48,9% 46,7%

Sí

42,6% 45,2%
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ARCHIVO FAMILIAR

Grans
reporteres

dels anys trenta
Les llibreries acullen novetats de les pioneres

del ‘nou periodisme’ als mitjans de comunicació
de l’edat d’or del gènere durant la República

XAVI AYÉN
Barcelona

La dona de la foto-
grafia de la dreta és
–contraelquepodria
semblar– molt gran.
Es tracta de l’avilesa
Josefina Carabias

(1908-1980), reportera i una de
les excel·lents periodistes dels anys
trenta que viuen una revifalla a
les llibreries.
Sergi Dòria ha publicat a Edhasa

l’antologiaMujeres en primera pla-
na. “Lamevaprimera intenció–ex-
plica– era reivindicar la qualitat li-
teràriade lacrònicaperiodísticaels
anys de la República, d’aquí va néi-
xerUnpaísencrisis (2018).Vaigpa-
raresmenten la feinadereporteres
com Magda Donato, Rosa Maria
Arquimbau, Irene Polo (hi ha una
antologiadelsseusarticlesaLaMar
de Fàcil), Josefina Carabias... Eren
tan bones –les firmes estrella dels
mitjans– i tenien tanta frescor que
emvaquedarmoltmaterial fora,ai-
xí que vaig proposar de fer un altre
llibre centrat en els articles d’elles,
ambd’altresdeperiodistesdelsdos
sexes que reflectien el nou paper
social de la dona, així com alguns
perfils destacats, amb la condició
d’anarmésenllàdel cànonpolítica-
ment correcte o de les dones que ja
sónmolt conegudes”.
Fa poc també han aparegut les

obres completes de l’andalús Ma-
nuel ChavesNogales (1897-1944) a
Libros del Asteroide. Però l’accent
en el vessant femení mostra que hi
va haver dones a primera línia del
gènere. “Lapionera a estar integra-
da a la plantilla d’una redacció va
ser Carabias –afirma Dòria al diari
Ahora, la competència azañista de
l’Abc.MagdaDonato també va for-
mar part de la plantilla de diversos
mitjans, es deiaEvaNelkenperò es
vacanviarelnomperquèno la rela-
cionessin amb la seva germana di-
putada, Margarita Nelken, que era
molt coneguda”.
Entre les joies del volum, justa-

ment Donato visita els espectacles
de varietats del Paral·lel barceloní,
ambelseufum,lessevescupletistes
i lessevesdonesfatals, i s’hi interes-
sa per detalls comel que cobren les
artistes; o ens parla de les floristes
delaRambla,enconcretdelaCaro-
lina, la sagade laqual continuaamb
paradaalmateix llocel2021.
El dia 20 Seix Barral posarà a la

venda Los que le llamábamos don
Manuel, la biografia de Manuel
Azaña que Josefina Carabias va es-
criure, dememòria, en període de-
mocràtic (es va publicar l’any de la
seva mort, el 1980). L’autora va te-
nir tracte personal amb Azaña des
dels tempsquenomés era “unpolí-
tic sense èxit” que freqüentava
l’Ateneo de Madrid. El llibre té
alhora l’ambicióbiogràfica i el tode
crònica en directe, amb anècdotes
comlaboutadedeValle-Inclán,que
diu, referint-se a l’Estatut, que
“Azaña gaudia irritant el màxim
nombredegentpossible” iquesino
li havia importat complaure els ca-
talanseraperquè“ambellsnohade
viure”. Carabias va amb Azaña a
Barcelona,onésrebutpelpresident
Macià. El seu crit al balcó del Palau
davant lamultitud (“Catalanes, ¡vi-
va España!”), després d’un sorprès
silenci, “és contestat amb entusias-

me”pelpúblic, segonsconstataCa-
rabias.
De vegades hi havia paradoxes.

Enuna crònicaparlamentària, des-
cobrim que diverses diputades
d’esquerres –com Margarita Nel-
ken– es van oposar en un debat del
Congrés a concedir el vot a les do-
nes. “L’esquerracreiaque,engene-
ral, lesdoneserenmésconservado-
res que els marits –apunta Dòria,
perquè anavenmés a missa, tenien
instintmaternal iesdeixavenacon-
sellarpelconfessor.Nelkendiuque
si fossin totesuniversitàries...Teni-
enporque fosunabossadevotsper
a les dretes. I es van equivocar: la
dreta va guanyar, però no pels vots
de les dones sinó perquè la CNT,
amb un milió d’afiliats, va procla-
mar el seu ‘Obrer, no votis!’ i molta
gentesvaquedaracasa”.
Sorprèn la vigència d’alguns dels

debats, comel de concedir un sou a
lesmestressesdecasa.IreneFalcón
–que va ser secretària de Dolores
Ibárruri– proposa a Estampa un
avançat sistema,comaraqueels in-
gressosqueentrenenuna llaresdi-
videixin en dues parts iguals, inde-
pendentmentdesiels ingressal’ho-
meo ladona.
Per les pàgines d’un món en què

eranotíciaquelesdonesentressina
la universitat i on encara nopodien
exercir certs càrrecsooficis, també
hivahaver iniciativescuriosescom
el madrileny Club de las Solteras,
que Dòria qualifica d’“un Tinder

Cultura
Entre el periodisme i la història

Al rovell de l’ou
Josefina Carabias, el 1932, a la
presentació dels Guàrdies d’Assalt,
cos de seguretat de la República

avant la lettre. Mentre unes dones
lluitaven pel divorci, d’altres esta-
ven fartesde ser ‘solteres’ i van cre-
araquestaxarxadecontactes”.
Entre els perfils inclosos, hi ha el

de Dolores Ibárruri, però molt
abans de ser qui va arribar a ser,
quan era bastant desconeguda.
L’entrevista Víctor R. Añibarro al
seu desgavellat casalot de la conca
minerabiscaïna, i la futura líder co-
munistalirevelaqueeratradicional
i anava amissa, però “quan emvaig
casar, als 20 anys, em vaig trobar
queelmeumarit emparlavadel so-
cialisme i de l’obrerisme amb una
insistència que convertia les nos-
tres conversesenunmonòleg”, així
queesvaposarallegirsobreeltema
perpoder-li replicar.
Alícia de Larrocha, amb 6 anys,

“ja eraunanenamediàtica, que feia
concerts al Palau de la Música,
l’equivalentaLavozkids”, fabroma
l’antòleg. Els pares es van preocu-
parper l’obsessióde lanena,queno
arribavanialspedals, segonsdecla-
renaFélixCentenoaEstampa,però
després “ens vam convèncer que el
pianoperellaéscomuna joguina”.
Comsi estiguéssim llegint retalls

groguencs, cobren vida personat-
ges fascinants comMari Josep Co-
lomer, “la primera aviadora civil
d’Espanya”.OPaquitaMorales, tit-
llada de “dona perillosa” pel perio-
distaperquè,comacampionadetir,
porta revòlver. OLilí Álvarez, “que
va ser laprimeragrancampiona in-
ternacional de tennis, que després
vapassaraserescriptora iperiodis-
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mereixen un capítol a part, com els
clubs, associacions i residències fe-
menines. A Madrid es va fundar el
Lyceum Club, i a Barcelona es va
crear,amésdelClubFemení id’Es-
ports,unaresidènciaperasenyore-
tes “adospisos altsd’ungratacelde
laGranViaLaietana”quevisitaRo-
saMariaArquimbau(dequiComa-
negra va editar el seu llibre sobre la
prostitució). “Tres àpats diaris, la-
vabos, totes les atencions” i, com a
mostrademodernitat, “jahapassat
l’època de les ‘carrabines’”, i per ai-
xòlesllogateresvanalcinema,alte-
atre i a ballar, ja que –assegura Ar-
quimbau– “el perill que les nostres
àvies ens posen coma argument ha
existitsempre,entotes lesèpoques,
i ésunperill relatiu”.
Peròn’hi hamoltesmés: advoca-

des pioneres, una bugadera de Cà-
ceres que arriba a enginyera, una
metge que dinamitza les dones de
Tetuan...Ha fetun llibre feminista?
“Sí –respon Dòria, perquè narra la
lluitapelsdretspersonalsde lesdo-
nes. Malgrat que de vegades algu-
nes cròniquesmasculines tenenun
deix perdonavides, o exalten la
‘gran bellesa’ de l’entrevistada, he
optatpermantenir-ho,comareflex
d’aquestes visions. També hi ha re-
portatges molt curiosos, com el
d’aquelles dones del nord d’Espa-
nya, orgulloses del matriarcat, que
rebutgenelvot femeníperquè ‘nos-
altres ja diem a l’home el que ha de
votar’.Tenienporque,ambdosvots
a casa, naixessin baralles amb el
marit”.

Trumpisme per
anys i panys

Al mes de desembre es coneixen les
paraules de l’any que han estat més
significatives i rellevants des del
punt de vista informatiu, segons les

institucions lingüístiques i els mitjans de co-
municació. Al 2020, per raons òbvies, les pa-
raules triades van sermonotemàtiques: confi-
nament, pandèmia, covid... Amb l’any nou
s’ha consolidat definitivament el trumpisme,
que sobreviurà el singular –per dir-ho ambun
adjectiu suau– inquilí que està a punt d’aban-
donar la Casa Blanca, si us plau per força.
El sufix -isme ha creat unmunt de paraules,

com les referents a corrents artístics: impres-
sionisme, cubisme, dadaisme... Altres vegades
ha estat un nom de persona el que ha servit
per designar moviments artístics, filosòfics i
polítics. Alguns han estat efímers, com el ler-
rouxisme que va infantar Lerroux, i d’altres
continuen en el temps i travessen els segles.
De Maquiavel tenim el maquiavel·lisme, i de
KarlMarx, el marxisme, amb les subdivisions
del leninisme i de l’estalinisme, deLenin i Sta-
lin, que van marcar amb la falç i el martell la
política del segle XX.
I ara ha aparegut el trumpisme. Quan sem-

blava que finalment ens desempallegàvemdel
paio que ha governat els Estats Units i de re-
truc mig món els últims quatre anys, la seva
manera de fer s’afiança, allà i aquí, i, allò que
semblava que el vent s’havia d’endur, adqui-
reix unes dimensions mai vistes a la terra del
pallassoRonaldMcDonald. L’assalt alCapito-
li, liderat per personatges sortits d’una festa

on no para de sonar Village People, ha estat el
colofó de quatre anys que han corroborat
aquell tòpic que diu que la realitat supera la
ficció.
Les grans plomes nord-americanes, capa-

ces d’inventar les situacions més inversem-
blants als seus llibres i pel·lícules, han vist
com l’home de les lletres gegantines i daura-
des als seus gratacels els prenia de la boca el
pa dels seus fills. L’Ajuntament de Chicago,
abans que Trump arribés a instal·lar-se aWa-
shington al número 1600 de l’avinguda de
Pennsilvània, volia redactar una ordenança
municipal que prohibís que les lletres fossin
més grans d’una certa mida, per tal que el
magnat es veiés obligat a retirar les que ocu-
pen la façana del gratacel de la Ciutat Vento-
sa, la torre Trump, esclar. No hi van ser a
temps.
Potser quan arribi el desembre i haguem de

votar la paraula del 2021 ja no ens en recorda-
rem, però és evident que el trumpisme i les
referències al singular president continuaran
vives anys i panys. Caldrà veure com definei-
xen aquest isme els diccionaris, però penso
que no els serà fàcil, perquè, amb cada nova
acció de l’ínclit personatge, la definició que-
darà obsoleta.

La sevamanera de fer
adquireix unes dimensions
mai vistes a la terra del
pallasso RonaldMcDonald

ta, i va arribar aMadrid el 1931 com
a enviada delDailyMail per fer un
reportatgesobre laRepública”.
El cas de l’assassinat de la nena

prodigiHildegart enmans de la se-
vamare,AuroraRodríguez–queha
inspirat Almudena Grandes en la
seva última novel·la, La madre de
Frankenstein– és descrit aquí amb
la fredor de la prosa periodística
d’Antonio G. Linares a Crónica.
“Portar qualsevol doctrina a l’ex-
tremcondueixalabogeria–explica
Dòria–, aquí va ser el cas del femi-
nisme.Aquestadona recull lesdoc-
trines genètiques molt en voga als
anys trenta, l’eugenèsia que van
aprofitarelsnazis, i lesaplicaalase-
va filla. Es busca un capellà teòleg
perquè la fecundi i la voldràmode-
lar comsi fosDéudavantun trosde
fang.I,delamateixamaneraqueun
escultor destrueix l’obra si no el sa-
tisfà, ellavapensarquehopodia fer
ambla filla”.
Pelquesemblaenaquests llibres,

estava envoga elmètodede la infil-
tració (disfressar-se o fer-se passar
per algú) per aconseguir informa-
ció. Alguns exemples vistosos els
protagonitza Magda Donato co-
lant-se a la presó després de la si-
mulaciód’undelicte,oalmanicomi
(on va estar internada unmes, cosa
que dona peu a vívids retrats de les
pacients) o als menjadors socials
fent-se passar per captaire. Luisa
Carnés, més modesta, es posa a la
cuade l’atur i explica les peripècies
d’unadonaquebusca feina.
També hi ha altres llocs que es

La primera aviadora
Portada de La Vanguardia amb
Maria Josep Colomer, primera
aviadora civil d’Espanya

L’atzar.Dolores Ibárruri diu que
va començar a llegir sobre socialis-
me només perquè el seumarit no
tingués l’última paraula a taula

COMANEGRA

La visitant
RosaMaria Arquimbau va escriure
sobre la Residència de Senyoretes
en un gratacel de la Via Laietana

JOSEFINA CARABIAS

N’editen labiografiad’Azaña,
aquivaveurecridar“¡Viva
España!”a laplaçaSantJaume

ESPORT

APaquitaMorales, campiona
de tir, la titllende “dona
perillosa”perquèduia revòlver

MAGDA DONATO

Mestradelasuplantació,va
ingressaralapresóienun
manicomiperescriuredeltema

ÀLEX GARCIA

Sergi Dòria

LLETRA
PETITA

Magí

Camps

mcamps@lavanguardia.es

HenryDavidThoreauensvaconvidar faanysaCaminar,adesferel camí i agaudirde lesvirtutsespirituals
delmoviment.Vaconstruirunacabanaalsboscos (onesvaretiraraviuredurantdosanys) i ensvaregalar
obrescomWalden, o lavidaalsboscos iLadesobediència civil.AraelneurocientíficShaneO'Maraanalitzaa
Elogiodel caminar (Anagrama)elsbeneficisdelpasseigdesd’unaperspectivaneurofisiològica. /NúriaEscur
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ELDARRER
EMBOSCAT

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

V
alentíAmbrós, de
17 anys, va rebre
el 25 d’abril del
1938 l’ordre d’in-
corporar-se a
l’exèrcit popular

de la República. Havia nascut el
1920 ipertanyiaa la llevadelbibe-
ró, reclutada comun últim recurs
per combatre les tropes “nacio-
nals”. I llavors, per evitar d’en-
gruixir “les files perverses del
marxisme que capitaneja el traï-
dorNegrín", vadecidir amagar-se
al bosc com ja ho havia fet mesos
abans el seupare i algunamic seu.
Va ser un més dels centenars de
desertors que serien coneguts
amb el sobrenom dels “embos-
cats” i ara, al cap de més de 80
anys, ha aparegut el seu dietari
personal.
El futur hereu de la masia Can

Ferran deCastellbell i el Vilar, un
poble situat alpeude lamuntanya
deMontserrat, vaescriureundia-
ri durant els noumesos que va es-
tar amagat. Valentí Ambrós va
morir el 1999 i aquella llibreta es
va estar en una de les seves propi-
etats, fins que va desaparèixer a
causad’unrobatori. I faunsmesos
un col·leccionista la va fer arribar
a l’associació Memòria i Història
de Manresa, entitat que s’ha dis-
tingit per la tasca que fa d’investi-
gació i recerca de documents his-
tòrics,quepengenalseuweb(me-
moria.cat). Es va encarregar a
l’historiador Genís Frontera que
el transcrivís i l’estudiés, i ara s’ha
donat a conèixer enversiódigital.
ValentíAmbróseraun jovecul-

turalment inquiet, persona d’or-
dre, fill d’un propietari rural.
Col·locat en la disjuntiva d’una
polarització extrema, no va dub-
tar a posar-se al costat dels fran-
quistes per defensar els seus inte-
ressos de classe i l’herència del
carlisme.Però, comassenyalaGe-
nísFrontera,era“mésd’AccióCa-
tòlicaquedel jou i les fletxes”.Ara
la publicació d’aquest diari inèdit
permet reviure no només les se-
vesaventures ielperill quevapla-
narsobre lasevavida i lade laseva
família, sinóaltresdetalls de la re-
reguarda en aquest racó del Ba-
ges. I és així com sabem que el
junydel 1938,molt apropd’ones-
tava emboscat, va veure com el
president Lluís Companys i la se-
va família s’instal·laven a la Torre
Burés, els propietaris de la fàbrica
i la colònia que enportava el nom.
“Els bombardejos sobre Barcelo-
na cadavegada sónméseficaços, i
la prova d’això és que Companys
ha decidit venir a passar les nits a
laTorreBurés", anota al diari.
Perevitarquemolestessin lase-

vafamília,vanfercórrer laveupel
poble que s’havia escapat a Fran-
ça. En realitat va passar gairebé
totes les nits a casa seva, tot i que
de dia o quan sabia que podien
anar-lo a buscar s’amagava a la
barracade vinyadelTender (“des
de l’esmentadabarracaesdomina
molt bé la nostra casa i part de la
carretera del Brunet”). Als pa-
rentsméspròxims els va fer creu-
re que s’amagava en una cova de
Montserrat.Desdelseuamagatall
va poder seguir l’evolució de la

Cultura
Els desertors de la lleva del biberó

Apareix el dietari d’un jove que va viure nou mesos
amagat perquè no l’allistessin a les files republicanes

guerra. “Cada vegada que sento
bombardejar Barcelona, és quan
més tranquil estic, perquè penso
que queden menys fàbriques de
materialdeguerra; llàstimaquehi
morin persones que pensen i va-
lenigualquenosaltres”,escriuel9

de juny, sempre encastellà.
El llenguatge del dietarimostra

laradicalitzaciódemoment.“Pot-
ser m’han declarat desertor, però
no m’importa, sinó que m’honra;
abans que ser víctimade la barbà-
rie dels rojos al front de batalla,

defensant una causa que detesto,
he preferit amagar-me i des de la
meva nova situació faré tota clas-
se d’obstruccions”, va escriure un
dels primers dies. La seva única
font d’informació eraRadioNaci-
onal de Salamanca, a través de la

qual també escoltava missa. El 15
d’agost va anotar: “He pregat a la
Mare de Déu perquè ens conce-
deixi lagràciaqueaquestanysigui
l’últim que hàgim de conviure
amb els criminals marxistes”. I el
26 d’agost va escriure respecte a
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Llàtzer
Moix

Noés fàcil
trobar el lema

D’
aquí dues setmanes el Barça
tindrà nou president. Demà
expira el termini perquè els
candidats presentin les 2.257
signatures de socis requeri-

desperentraralacampanyaelectoral.Hihanou
aspirants, però semblaquemoltsd’ellsnoacon-
seguiran reunir-les. Perquè no tots tenen, ni de
bon tros, elmateix suport. Segonsuna enquesta
deMundoDeportivo, el candidatmés ben situat
acaparamésd’un50%delaintenciódevot.L’úl-
timnoarribaa l’1%.
Lameva passió pel futbol és de baixa intensi-

tat. També ho és la que em desperta el Barça.
L’efectede lessevesvictòriesoderrotessobreel
meuànimésbaix, especialment si el comparem
amb els que generen altres àmbits. Disculpeu-
me: socunamicaestrany.Potserperaixò lapas-
sió dels culers emcausa sorpresa,misteri i inte-
rèsantropològic.
Henavegatpelswebsdelscandidatsambl’es-

perança de desentranyar aquest misteri, conèi-
xerlessevespropostes,elslemesquelessintetit-
zen i elsmotius i els projectes que les sustenten.
Engeneralhaestatunaexperiènciadecebedora.
El lemadelcandidatmésbensituatenelsson-

dejos es resumeix en tres paraules: “Estimemel
Barça”.Ambaixòjaestariatotdit.Éscertquequi
el pronuncia conrea la seva reputació d’amant
de prestacions berlusconianes (reforçada en
una carta als culers en què afirma: “Estimo el
Barça, estimol’afició, estimolaMasia iestimoel
club”).Peròpotseraquest lemaensdiupocaco-
sa: és improbable que qui aspira a presidir un
club en declivi esportiu i vertiginosament en-

deutat no se l’estimi ambbogeria.Almenys amb
prou bogeria per proposar una cosa dificilíssi-
ma:“Tornemaviureelsmillorsanysdelanostra
història”. Això és impossible, perquè si els mi-
llors anys ja els vamviure, els venidorsnohose-
ran; i si aquests ho han de ser, els passats no ho
foren.
Elsegoncandidatmésbensituata lesenques-

tes ha triat com a lema “Sí al futur”. Tampoc no
s’ha lluït pas. El futur arriba i t’atrapa: no és res
que es pugui triar. Tret que pensis a abandonar
aquesta vall de llàgrimes. Però en aquest cas un
noestàperpresidir res.
Altrescandidats subratllenal lemaqueporta-

ranelsmillorsalBarça–aixòésunincentiu?Que
novadeblaugrana, elmillor jugadordelmón?–.
O destaquen la seva fidelitat al club, cosa que se
suposaquehande tenir i que ésobligada.Algun
candidathagosatsituarlapeticiódetransparèn-
cia en el lema electoral. Però a l’enquesta figura
entreelsmenysapreciats.
Quedifícil queés trobarun lemasòlid i il·lusi-

onant, oi? Les emocions s’estimulen amb facili-
tat, sobretot entre els aficionats (o, pitjor, entre
els votants del 14-F). Però quan arrossegues un
deute superior als 800 milions d’euros, tens
l’equip en fase de reconstrucció i jugues en un
estadi que exigeix una reforma integral urgent
(peralaqualnohihacalés), lesemocionsservei-
xenperalqueserveixen:peramoltpoc.

Els candidats a presidir
el Barça tenen en alta estima
les emocions, que serveixen
de poc per dirigir el club

Amèrica ha estat la moderna terra promesa, el lloc per somiar, fer-se unmateix o construir-hi una
utopia. Als anys vint del segle passat, una família catalanista llibertària va fugir de la dictadura de
Primo de Rivera per bastir una nova comunitat anarquista i llibertària al Brasil, que s’havia de dir
Nova Catalunya. Aquesta és la història que narra Enric Larreula a La vida promesa (La Campana).

L’INTENT NOVEL·LAT DE CONSTRUIR UNA COMUNITAT CATALANA LLIBERTÀRIA AL BRASIL UN SEGLE ENRERE

Literatura

Per fer boca MÉS SOBRE LA

NOVEL·LA D’ENRIC

LARREULA A

www.lavanguardia.com/encatala

calitzat juntament amb el diari,
que reflecteix les queixes per l’es-
cassa militància en aquella orga-
nització.
L’aparició d’aquest dietari ve

precedit de la publicació el 2016
d’un altre Diari d’un emboscat
(Publicacions de l’Abadia de

Montserrat) del jove Jau-
me Ollé, del Mas Sant
Miquel, del Bruc, a es-
cassa distància de Cas-
tellbell, i el 2011 per un
ampli reportatge a Sàpi-
enssobreunaltreembos-
cat, Josep Ballester, del
Solsonès. Es van afegir a
altres testimonis recollits
pelMemorialDemocràtic
al projecte Solsonès, terra
d’emboscats, a un docu-
mental de TV3 i al llibre
d’Esther Miralles: Embos-
cats.Laguerradelsquenohi
vananar.
El fenomen dels embos-

cats va tenir lloc sobretot a
les comarques de la Catalu-
nya central, més allunyades
de França, cosa que en difi-
cultava la fugida, i més des-
poblades, amb masies i bos-
cos que els emparaven. Es
creu que podrien haver arri-
bat a ser milers els joves que
van rebutjar la mobilització, i
quealgunsfinsi totvanfer una
certa tascadeguerrilla.Elpare
del protagonista, segons el dia-
ri, va tallar uns cables telefò-
nics per evitar la comunicació
republicanadurant la retirada.
A la postguerra el fenomen va

passara la inversa, ihivahaverre-
publicans, els “talps”, que es van
amagar durant mesos i anys per
por de la repressió franquista. El
2019 lapel·lículaLatrinchera infi-
nita, premiada amb dos Goya, es
va inspirar en Manuel Cortés, al-
calde de la localitat malaguenya
deMijas durant la República, que
vaviureocultnimésnimenysque
trenta anys. Alguns es van llançar
a lamuntanya i es van unir al ma-
quis, i també se’ls coneix com a
emboscats.c

El refugi
La Torre Burés
de Castellbell i
el Vilar va servir
de residència de
Lluís Companys
el 1938

unaamnistia:“Llegimlasensacio-
nal notícia i proposta que ens fa el
doctor Negrín. Ens convida que
enspresentem tots els desertors, i
ens diu que, si ho fem durant la
primera quinzena de setembre,
seremperdonats. (...) Jaqueno
elshapogut agafarper la força,
ara pretén caçar-los amb bo-
nesparaules”.
A partir de l’octubre del

1938 comença a veure una
desfilada d’ambulàncies i
trens carregats de ferits,
l’augment dels desertors i les
caravanes d’evacuats. De la
desmoralització passa a l’op-
timisme. El 29 de desembre
apunta: “Els marxistes
d’aquesta vila comencen a
fer molt mala cara, perquè
els nacionals avancen per
tot el front de Catalunya”. I
el6degener: “Déuenscon-
cedeixi la gràcia que deixi
de ploure aviat i que surti
un sol brillant, perquè les
forces nacionals que actu-
en per la regió catalana no
parinni un solmoment”.
Laguerraacabael26de

gener: “Aquesta tarda,
després de dinar, les ge-
nuïnes tropes d’Espanya,
que tan magistralment
dirigeix el nostre Caudi-
llo Franco, han fet una
entrada triomfal al po-
ble. (...) Nosaltres, així
que hem vist i sentit els
soldats, vestits decorosament, en-
tonant himnes patriòtics, hem
sortit al carrer per llançar-nos als
seus braços i abraçar-los efusiva-
ment. Ha estat sens dubte un dels
moments més emocionants de la
mevavida,perquèperalgunacosa
torno a pertànyer a Espanya, per
alguna cosa ja tornoa ser lliure!”.

La publicació del dietari
l’acompanyala investigaciódutaa
terme per Genís Frontera, que
contextualitza l’entorn social, po-
lític i ideològic a què pertanyia
Valentí Ambrós, el perfil dels em-
boscats, i inclou un informe de la
FalangedeCastellbelldel1955, lo-

El biberó
Valentí Ambrós,
després de la
derrota republi-
cana, quan es va
incorporar a les
files franquistes

El cartell
Cartell del PSUC,
obra de Jacint
Bofarull, contra
els emboscats i
desertors de
l’exèrcit popular

AL PEU DE MONTSERRAT

Valentí Ambrós es va amagar
entre casa seva i una barraca
deCastellbell i el Vilar

TEMOR DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA

Unahistòriaparal·lelaés
ladels “talps”, els republicans
amagatsdurant lapostguerra
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Documentos familiares permiten rescatar
la historia del aviador barcelonEs Vicente

Pinar, abrasado en su Chato en 1938

La vida de un
piloto de caza, en
una caja de puros

JACINTO ANTON, Barcelona
La vieja y romfintica foto de color
sepia 1o muestra enfundado en
una chaqueta de cuero, cubierto
con el gorro de piloto con antipa-
rras y escudrifiando el cielo, no
en busca de ayes precisamente.
Vicente Pinar Marsans, aviador
de las Fuerzas AEreas de la Repfi-
blica nacido en Barcelona, luch6
durante la Guerra Civil con veinte
afios a los mandos de un caza Po-
likarpov 1-15 Chato, y muri6 en su
aparato, abrasado. Su historia ha
podido set minuciosamente re-
construida, gracias al esfuerzo de
un familiar, su sobrino Manel Pi-
nat, y el hallazgo de documentos,
entre ellos los galones e insignias
del piloto y el comunicado de su
muerte, que se habian conserva-
do en dos cajas de puros en el
taller de la familia en el barrio de
Sant Antoni.

Manel Pinar ha rastreado la vi-
da de su tio en un precioso ejem-
plo de memoria hist6rica familiar
y la ha plasmado en un conmove-
dot y voluntarioso libro lleno de
fotos, cartas y otros interesantisi-
mos documentos y testimonios.
Vicente Pinar, el aviador 1o ha edi-
tado la Asociaci6n de Aviadores
de la Repfiblica (ADAR) que 
colaborado con el sobrino del pilo-
to. Le han asesorado especialmen-
te David Gesali y David [fiiguez,
histuriadores oficiales de ADAR,
toda una garantia.

Manel Pinar recuerda que en
los afios sesenta sus padres le lle-
varon a Osso de Cinca, en Huesca,
a visitar la rumba del hermano de
su padre. Cuarenta afios despuEs,
dice, ese punto final se convirti6
en el inicio de su relato, zC6mo
habia ido a parar el tio Vicente a
ese lugar?

Vicente, "un chico de 19 afios,
se sangre caliente y delgado como
un clavo", sail6 de casa una mafia-
na de finales de 1936 para alistar-
seen el ejErcito leal al Gobierno
republicano como aviador. Deja-
ba atrfis sus estudios de electrici-
dad en la Escuela del Trabajo, un
puesto en la empresa de ascenso-
res Fuster Fabra (en la actual pla-
za de les Gl6ries) de la que su tio
era director general, y a su novia,
Pepita. Para los padres ver mar-
char a Vicente a la guerra fue duri-
simo: habian perdido par enfer-
medad a siete de sus nueve hijos
(el otto superviviente era el her-
mano pequefio de Vicente, Car-
los, padre del autor del libro).

El joven que se alistaba para
volar ya era un apasionado de los
aviones desde nifio: una foto fami-
liar 1o muestra en unos carnava-
les en la Rambla en 1920 tripulan-
do un avi6n de juguete.

Le escogieron para ira formar-
sea la URSS, a la escuela de pilo-
tos de Kirovabad. Lleg6 tras un

Su sobrino
ha escrito un libro
asesorado por la
asociaci6n ADAR

Realizaba
acrobacias sobre su
barrio para su
hermano pequefio

largo periplo pasando por Estam-
bul. Vivi6 el durisimo y acelerado
entrenamiento como piloto de ca-
za en el que murieron varios com-
pafieros, entre ellos Manuel Re-
calde, cuyo hermano gemelo Jose
estaba en la misma promoci6n.
La familia de Pinar conserva diez
cartas de Vicente desde Kirova-
bad. De vuelta, despuEs de una se-
mana de permiso en Barcelona (y
una estancia en MoscO donde a
los aviadores se les pro-
porcion6 compafiia fe-
menina, para horror de
Pepita), fue nombrado
sargento piloto y envia-
do al Frente del Centro.
Pasa despuEs al Frente
Norte dentro de la escua-
drilla vasca y el 2 de ene-
ro de 1938 (se conserva
el salvoconducto para
viajar) se incorpora en
Sabadell a la 4a escuadri-
lla de Chatos del Grupo
26 de Caza. Su misi6n, la
vigilancia de las costas
de Barcelona contra los
ataques de los hidroavio-
nes alemanes (noctur-
nos) y los trimotores ita-
llanos Savoia S.79 (diur-
nos) que despegan de
Pollensa para bombar-
dear la capital catalana.
Un dia, Vicente vuela con su Cha-
to sobre los tejados del barrio de
Sant Antoni y hace unas piruetas
para que 1o yea su hermano. Pos-
teriormente, el aviador vuela en
el frente de Teruel desde el aer6-
dromo de Barracas.Su Oltimo
combate es el 12 de marzo de
1938. Su avi6n resulta acribillado,
par 1o que aterriza en Caspe (Cam-
pillo), donde hay una escuadrilla
de Moscas. AI dia siguiente vuelve
a despegar para regresar a su ba-
se y entonces sufre el accidente
en el que se mata. Posiblemente,
el dep6sito de gasolina estaba agu-
jerado par las balas y el combusti-
ble se sail6 e incendi6. El avi6n se
convirti6 en una antorcha con el
piloto dentro. El aparato, reza el
diario de operaciones del aer6dro-
mo, capot6 momentos despuEs de
del despegue "pereciendo el pilo-

to Vicente Pinar carbonizado".
En su libro, Manel Pinar no se

limita a documentar la vida de su
tio. lmagina la carta que sabemos
que escribi6 la vispera de su

muerte pero que no se conserv6 y
explica que El mismo ha volado
con los galones y los emblemas de
su tio, el abrasado aviador, en el
bolsillo de la cazadora...
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El nuevo texto del Gobierno de Pedro Sánchez reanuda la tarea 
de hacer política con la historia reciente. Se aprobará este año

La Ley de Memoria 
Democrática o cómo 
adoptar un solo relato

José María Marco

Trabajos de exhumación en la fosa del cementerio civil del cementerio de Guadalajara, el pasado mes de octubre

Uno de los elementos más claros 
de continuidad entre la Presiden-
cia de Rodríguez Zapatero y la de 
Sánchez es la Memoria, la Memo-
ria más o menos histórica, digá-
moslo así, porque es bien sabido 
que la musa de la historia y la de 
la memoria mantienen relaciones 
harto complicadas. En diciembre 
de 2007, el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero aprobó, sin que mediara 
compromiso electoral alguno, su 
Ley de Memoria Histórica. Cuan-
do su sucesor estuvo bien estable-
cido en su segundo gobierno, me-
diado el mes de septiembre de 
2020, el de Sánchez aprobó la suya, 
bautizada como Ley de Memoria 
Democrática. Lo de «histórica» no 
bastaba. Había que hacer explíci-
to el designio de la primera ley. 
Apropiarse de la historia de Espa-
ña y manipularla a fondo, en pri-
mer lugar. Luego culminar la 
ruptura con los pactos fundacio-
nales de la Transición ya iniciada 
en el anterior mandato socialista. 
Y, por fin empezar a construir, 
sobre lo ya realizado por su ante-
cesor, un nuevo régimen de orien-
tación republicana, gobernado 
exclusivamente, y para siempre, 
por republicanos, como el que no 
lograron levantar los gobernan-
tes de la Segunda República.

Para que las cosas quedaran 
bien claras y nadie se llamara a 
engaño, el Título preliminar, que 
en un primer momento parece 
incluir en la «memoria democrá-
tica» a todas las víctimas de la 
Guerra Civil y de la represión pos-
terior, se limita luego a mencionar 
el «golpe de Estado del 18 de julio» 
sin la menor referencia a las dece-
nas de miles de víctimas de los 
republicanos, desde la subleva-
ción violenta de Jaca en 1930 has-
ta los últimos días de la guerra. La 
memoria, sea histórica o demo-
crática, tiene estas cosas: que los 
lapsus son tan significativos, a 
más, que lo recordado. No es pe-
queña ni ligera la herencia la que, 
por confesión propia, aunque 
inarticulada, asumen quienes así 
se empeñan en seguir haciendo 
política con la historia. 

En realidad, el gran logro, por 
ahora, de este segundo Gobierno 
de Sánchez es la redacción de este 
anteproyecto, que el covid-19 ha 

ESPAÑA Primer año de Gobierno (II)

impedido elevar a categoría de 
Ley. Llegará a no mucho más tar-
dar, como declaró la vicepresi-
denta Carmen Calvo en su pre-
sentación, cuando insistió en que 
la Ley busca «la verdad». El Go-
bierno de Sánchez, obviamente, 
sabe lo que es la verdad histórica, 
está capacitado para enunciarla 
y, cómo no, para dictarla a socie-
dad española. En esto la vicepre-
sidenta seguía el espíritu de la 
«Comisión de la Verdad» anun-
ciada en el proyecto de ley que el 
grupo socialista presentó en el 
Congreso en diciembre de 2017, y 
que tanta polémica suscitó.

LA CRONOLOGÍA

23 de junio
El Congreso rechaza 
investigar a Felipe González 
por la creación de los GAL.

25 de junio
El Gobierno logra pactar con 
patronal y sindicatos los ERTE 
hasta septiembre.

25 de junio
El Congreso rechaza la 
reprobación de Marlaska por 
el cese de Pérez de los Cobos.

12 de julio
Alberto Nuñez Feijóo e Iñigo 
Urkullu ganan las elecciones 
en Galicia y País Vasco.

3 de julio
Gobierno, patronal y 
sindicatos fi rman un pacto 
por el empleo.
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Calvo. Están previstas medidas 
educativas, jurídicas (de anula-
ción de sentencias) y de archivo y 
reconstrucción de la «memoria de 
las víctimas», terreno resbaladizo 
donde los haya. Como ya sospe-
chábamos, ni una sola vez se alude 
a las víctimas de la represión ocu-
rrida en el bando republicano.

Mientras llega el cumplimiento 
de este programa, el Gobierno ha 
dado algunos pasos importantes. 
Uno ha sido la toma de posesión 
del Pazo de Meirás, el pasado mes 
de diciembre, que continúa explo-
tando el fi lón abierto con el tras-
lado de los restos de Franco. Sin 
sentencia fi rme, pero con el grado 
de espectáculo tan del gusto del 
Gobierno social-peronista, la ac-
ción ha suscitado una interesante 
polémica con la Junta de Galicia, 
encantada con los hechos, pero 
más interesada en recordar a 
Emilia Pardo Bazán que a Fran-
cisco Franco. Veremos quién 
gana, y cómo se combinan dos 
historias complicadas. (Es sabido 
que el hijo mayor y el nieto de 
Pardo Bazán fueron asesinados 
en Madrid en 1936 y no se sabe si 
esas son víctimas memorizables, 
eso sin contar con la peliaguda 
reconversión de Pardo Bazán en 
una escritora gallega). Otro mo-
mento fuerte de la política de la 
democracia memorialística ha 
sido la nueva exposición sobre 
Azaña, que conmemoraba esta 
vez los 80 años del fallecimiento 
de Azaña. (Hubo otra, en 1990, con 
motivo del cincuenta aniversa-
rio.) Bien organizada y con exce-
lentes documentos, la exposición, 
sin embargo, no trata los muchos 
aspectos polémicos de la obra de 
Azaña. Tampoco recoge la crítica 
que el propio Azaña hace a sus 
colegas y a la política republicana 
en sus diarios de entre 1931 y 1933, 
ni las mucho más duras que ver-
tió en tiempos de guerra sobre un 
régimen que él mismo considera-
ba acabado desde que se derrum-
bó en julio de 1936, bajo la doble 
acometida de sublevados y revo-
lucionarios. Para la Memoria 
Democrática solo una parte del 
legado de Azaña parece acepta-
ble. Habrá que ver cómo se las 
arreglan para borrar la otra 
cuando promulguen la nueva ley. 
No cogerán de nuevas a don Ma-
nuel, que sabía cómo se las gastan 
sus amigos.

El otro gran logro es la crea-
ción, en enero de 2020, de la Se-
cretaría de Estado de Memoria 
Democrática. Sustituye a la anti-
gua Dirección General de Memo-
ria Histórica y en vez de depender 
del Ministerio de Justicia, ha pa-
sado a ser uno de los altos órga-
nos del Ministerio de la Presiden-
cia. La subida en la jerarquía 
administrativo-política y la nue-
va ubicación dan buena cuenta 
de la importancia que Sánchez y 
su Gobierno social-peronista 
otorgan a este asunto, que no ha 
encontrado hasta ahora una res-
puesta sensata e inteligente, en 

yectos que la nueva Secretaría 
General se había propuesto. Entre 
ellos está la «resignifi cación» del 
Valle de los Caídos y borrar del 
espacio público cualquier recuer-
do de la dictadura de Franco (aquí 
la «memoria» alcanza un grado de 
selección extraordinario: ¿cómo 
borrar cuarenta años de histo-
ria?). La nueva Secretaría de Es-
tado se propone también extinguir 
las fundaciones y las asociaciones 
que tienen por objetivo la apología 
del franquismo o la incitación al 
odio, es decir, de cualquiera que 
discrepe de la versión ofi cial, la 
voz de la «verdad», según Carmen 

los partidos de la oposición.
Y como hay Secretaría de Esta-

do, también hay secretario de Es-
tado para la Memoria Democráti-
ca. Ostenta el cargo el antiguo 
director general del mismo ramo, 
Fernando Martínez López, políti-
co socialista –en su día, secretario 
ejecutivo de Memoria Histórica en 
la Comisión Ejecutiva Federal del 
PSOE–, historiador especializado 
en el republicanismo y el progre-
sismo de los siglos XIX, además de 
fuertemente comprometido con 
el movimiento memorialístico. 
También en este caso el covid-19 
ha paralizado los ambiciosos pro-

ESPAÑAPrimer año de Gobierno (II)

21 de julio
España contará con 140.000 
millones del fondo de 
recuperación de Europa.

22 de julio
El Congreso aprueba las 
resoluciones de la Comisión 
para la Reconstrucción.

3 de agosto
El rey Juan Carlos abandona 
España y abre una grieta en 
el Gobierno de coalición.

10 de septiembre
El Gobierno sufre su primera 
derrota parlamentaria por 
los remanentes locales.

11 de agosto
Imputan a Podemos y sus 
cargos delitos de malversa-
ción y administración desleal.

Juicios nulos 
El Consejo de Ministros 
aprobó el 15 de septiembre 
el anteproyecto de la Ley de 
Memoria Democrática, que 
prevé aprobar este año. El 
nuevo texto declara nulos 
de pleno derecho «los 
juicios franquistas» y prevé 
hacer del Valle de los Caídos 
un cementerio civil.

Democracia
La LMD no rescata el 
término de memoria 
«histórica» porque 
pretende «elevar el foco» y 
proyectarse no solo sobre la 
Guerra Civil y la dictadura, 
sino poner en valor la 
historia democrática.

Recuperar fosas 
La norma ilegalizará las 
asociaciones y fundaciones 
que hagan apología del 
franquismo y encargará al 
Estado la recuperación de 
restos humanos de las fosas 
comunes. La Fundación 
Franco ve así amenazada su 
continuidad.

Multas 
La ley incorpora un régimen 
sancionador, que contiene 
multas de entre 200 y 
150.000 euros. Las 
sanciones más altas 
castigarán, por ejemplo, el 
traslado de víctimas de la 
Guerra Civil y de la dictadura 
sin autorización. 

Fiscalía de Sala 
Asimismo, se creará una 
Fiscalía de Sala en el 
Tribunal Supremo para la 
investigación de los hechos 
producidos entre la 
contienda y la aprobación 
de la Constitución.

LAS CLAVES
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«Des del 1936 fins al 1975 o el 
1978, el franquisme va practicar 
una lobotomia al sector esquerre 
de la societat espanyola. Li va 
arrencar aquesta part, que està 
costant molt recompondre. Des 
d’Aznar veiem una dreta embra-
vida, a la qual li ha sortit un fill, 
Vox. I encara ens preguntem com 
hi ha militars que diuen aquestes 
coses...», planteja l’historiador 
Francisco Espinosa, en al·lusió als 
que defensaven en un xat afusellar 
26 milions d’espanyols. «A Ale-
manya, Merkel va dissoldre un cos 
militar on es va saber que hi havia 
membres d’extrema dreta. Aquí 
ningú s’atreveix. Segueixen allà 
perquè mai s’han vist en la neces-
sitat de canviar els seus referents 
franquistes», lamenta l’estudiós 
extremeny, que ha bussejat en 
l’Arxiu Militar de Sevilla per abo-
car llum que «dona veu als 
vençuts», mostrant els mecanis-
mes de «la repressió franquista 
als pobles, en àmbit local.»  

D’aquesta investigació va crear 
ja La justicia de Queipo i La columna 
de la muerte i ara sorgeix Por la sa-
grada causa nacional. Historias de 
un tiempo oscuro (Crítica), un as-
saig que, apunta Espinosa des del 
seu domicili a Sevilla, se centra en 
60 expedients instruïts pels ven-
cedors a la zona de Badajoz, esce-
nari de ferotge repressió i que 
«representa –afegeix– l’ocorre-
gut a tota l’Espanya rural ocupa-
da» durant la Guerra Civil. 

«El llibre aporta informació de 
la terrible situació en què van que-
dar els vençuts, molts d’assassi-
nats o durant anys a la presó, i els 
seus familiars» però també sobre 
«els grups de base dels quals va 
néixer el franquisme, represen-
tants del nou poder, que controla-

ven l’administració local seguint 
instruccions de dalt. D’aquests va 
néixer la dictadura i expliquen el 
nostre present».  

«La por entre els vençuts era 
absoluta i ha perdurat fins fa poc. 
I els vencedors saben en tot mo-
ment com han arribat on són», 
assegura Espinosa, que rebutja 
l’argument d’alguns que «els ro-
jos també van assassinar». «Hi ha 
un abisme entre les dues repres-
sions. Una és la resposta a l’altra. 
Per justificar el cop els franquis-
tes es van inventar que estava a 
punt d’esclatar un procés revolu-

cionari quan en realitat ja tenien 
un pla d’extermini per arrasar tot 
el que fes tuf de República». A 
més, a Badajoz, «la majoria dels 
presos de dretes seguien vius 

quan van arribar els ocupants 
perquè les autoritats republica-
nes així ho van voler». 

Aquesta «situació de terror que 
va començar el 1936 no es va tren-
car fins a finals dels anys 40», as-
senyala. «Va ser amb l’emigració, 
quan desenes de milers de perso-
nes, que ja no podien continuar 
convivint amb veïns que els ha-
vien perseguit o matat els seus, 
se’n van a Catalunya, Madrid,  País 
Basc o a Europa».  

D’aquesta repressió mereix ca-
pítol a part l’exercida contra les 
dones vençudes. «Eran part del 

botí. Al desaparèixer l’estat de dret 
estaven indefenses. Van ser vícti-
mes de violència sexual per part 
de les tropes només per ser dones. 
També si havien tingut alguna 
responsabilitat en el pla polític o 
social en la República i per ser fa-
mília de vençut: mare, dona, filla... 
si el pare, marit o germà havia fu-
git les utilitzaven per pressionar-
los perquè tornessin». Si la viola-
da era d’esquerres i el violador era 
de Falange o de família poderosa, 
no hi havia càstig.  

Espinosa desmunta la creença 
que encara perdura que la repres-
sió era cosa de falangistes. «Eren 
una força paramilitar i tenien una 
responsabilitat, però eren l’esca-
lafó més baix, la mà d’obra del te-
rror perquè era la cúpula de l’estat 
major la que donava les ordres que 
arribaven als pobles de torturar, 
detenir o portar al mur de conten-
ció. Els militars els van utilitzar 
per no tacar-se les mans i quedar 
ells com els bons». 

Les fosses i «la placidesa» 

Espinosa és escèptic davant la 
pròxima llei de memòria demo-
cràtica, «perquè la de memòria 
històrica va ser molt superficial». 
«Queda molt per fer. Encara hi ha 
arxius judicials militars que no 
s’han desclassificat», lamenta. I 
afegeix: «La dreta espanyola ve 
d’una anomalia. La dreta europea 
neix de la derrota del feixisme i va 
participar en el seu ensorrament. 
Però l’espanyola mai ha trencat 
amb la dictadura ni vol assumir la 
cultura democràtica. Així, ¿com 
admetran Rajoy o Casado que 
existeixin fosses i desapareguts? 
¿com va poder dir Mayor Oreja 
que el franquisme va ser una èpo-
ca d’extraordinària placidesa?». n

L’extermini blau de la Guerra Civil

L’historiador Francisco Espinosa dona veu als vençuts 
i descobreix els botxins a ‘Por la sagrada causa na -

cional’, assaig sobre la repressió franquista a la zona de 
Badajoz, extrapolable a tota l’Espanya rural.

Llibres

ANNA ABELLA 

Barcelona

Afusellaments a Badajoz, exemple de la repressió franquista durant la guerra civil.

‘Les fosses del silenci’

«El franquisme  
va practicar  
una lobotomia  
al sector esquerre  
de la societat 
espanyola»
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Lesparadoxes
dePardoBazán
Un centenari per revisitar l’obra d’una de
les grans intel·lectuals dels últims segles

FERNANDO GARCÍA
Madrid

En època de polaritats i
simplificacions, la re-
visió de la rica i poliè-
drica figura d’Emilia
PardoBazánadquireix

propietats de vacuna contra el mal
del sectarisme.Conservadora imo-
derna, elitista i lluitadora, devota
catòlica i fervent feminista, la cos-
mopolita escriptora gallega és l’en-
carnació de les paradoxes pròpies
de la vida i de la creacióhumana.El
centenaride la sevamort convidaa
redescobrir l’immens llegat literari
i vital de la narradora corunyesa
nascudael 1851:unade lesméspre-
sents alsmanualsde lletresde totes
les generacions però potser també
de les menys reivindicades, al-
menysfinsfapoc,perunsdirigentsi
creadorsd’opinió sovint proclius al
maniqueisme iels clixés.

L’elecció de tot. L’exdirector de la
RAE Darío Villanueva, expert en
l’escriptora i editor de les seves
obres completes amb JoséManuel
González Herrán, cita Ortega y
Gasset per subratllar com Pardo
Bazánvacombatre“eldramahumà
d’haverdetriarconstantmententre
unacosaiunaaltra”alpreudepres-
cindir sempre d’alguna cosa. “Ella
no va renunciar a res” –assenyala–,
nienlesideesnienelsactes.També

és cert que el seu origen entre bur-
gèsiaristocràtic,coronatambelseu
reconeixementcomacomtessaper
Alfons XIII, li oferia un còmode
matalàs protector des del qual triar
el que va voler sense temor a críti-
ques,pressionsopenúries. “Peròés
significatiu com ella es va entossu-
dir aviureenbonapartdelque feia,
i com, de fet, no va deixar de treba-
llar mai ni de formar-se”, prosse-
gueix Villanueva. L’acadèmic es-
menta com a prova de la seva tena-
citat la revista mensual de 120
pàgines que ella sola va fer durant
gairebé tres anys (1891-1892), El
Nuevo Teatro Crítico, en què com-
binavaopinionssobrepolítica i lite-
ratura. Això sense deixar de publi-
carnovel·les,relats,contes,assajosi
llibresdeviatge.

Una noble amb els peus a terra. A
Emilia Pardo Bazán se la va consi-
derar sempre, i abansde res, comla
introductora del naturalisme lite-
rariaEspanya. Imalgratque l’abast
d’aquella adscripció seva al corrent
lideratperÉmileZola té límitscon-
siderables, el que ningú no discu-
teix és la important dimensió rea-
lista de la seva obra i el gir que amb
això va contribuir a donar la litera-
tura espanyola. Alhora que va arti-
cular la seva simpatia pel naturalis-
me a l’assaigLa cuestión palpitante,
lanovel·lista va inaugurarunanova
etapa en la seva trajectòria i en el
panoramaliterariamblapublicació
de La Tribuna (1883), una història
delluitaidesenganysd’unacigarre-
ra corunyesa en ple moviment

obrer. Ningú fins aleshores, i molt
menysunadonadefamília il·lustre,
havia retratat amb precisió l’ambi-
ent, els personatges, la manera de
parlar i les rutines d’una fàbrica, en
concret ladeTabacosde laCoruña.
La publicació de La cuestión palpi-
tante, que els seus col·legues més
carques van associar a l’“ateisme i
llibertinatge” suposadament im-
portats deFrança, amésde les visi-
tesa la factoriacorunyesaentreball

decampperaLaTribuna, van tenir
unaltcostpera lanarradora;nono-
més a causa d’atacs furibunds d’es-
criptorstandestacatscomMarceli-
noMenéndezPelayo,sinóenforma
d’agreujament de la crisi matrimo-
nial que la distanciava del seu ara
“horroritzat” marit, José Quiroga.
Segons la biògrafa Carmen Bravo-
Villasante, ladefensa i l’exercicidel
naturalisme van ser el detonant de
la rupturade laparella.

Conservadora i feminista.Enunar-
ticle sobre La ideología política de
EmiliaPardoBazánalarevistaano-
menada, precisament, La tribuna,
el president de la Real Academia
Galega, Xosé Ramón Barreiro Fer-
nández, perfila així l’ideari de l’es-
criptora: “Carlisme militant en la
seva joventut, des del qual va evo-
lucionar cap a posicions més ober-
tes, per col·laborar en diaris res-
tauracionistes i liberals, però sense

renunciarmaia la seva ideologiade
tendència absolutista, catòlica or-
todoxa, antirevolucionària i anti-
parlamentarista”.Tot i això, aquest
itineraridinsel conservadorismeel
va compatibilitzar ambun feminis-
me que va portar fins a les últimes
conseqüències, sobre el paper i en
el dia a dia. Si en la ficció van ser la
cigarrera Amparo i algunes de les
seves companyes les que van en-
capçalar aquest alliberament, la
mateixa escriptora va deixar clar
alsseusarticlesquinaeralasevapo-
sició en qüestions de gènere i da-
vantelsatacsqueperaixòrebiadels
sectorsmésmasclistesdelmoment.
Gairebé sempre ho va fer amb iro-
nia, un altre dels seus trets: “Tor-
na’ma lamemòria–vaescriure,per
exemple– la tirallonga d’articles en
què,quanvaigcomençarlamevavi-
da literària, se’m va aconsellar, ba-
sant el dictamen en raons assenya-
des, que em dediqués a sargir mit-
jons”...

Tradicional i libèrrima. Paradoxal o
contradictori, el tradicionalismede
Pardo Bazán contrasta vivament
amblasevaactitudmésqueavança-
da en les relacions afectives. Potser
des d’abans, però sobretot després
de la separació en bons termes del

Cultura
Cent anys de la mort de la narradora gallega

.

EL NATURALISME, UN PROBLEMA

La defensa del corrent
de Zola li va costar
crítiques i va accelerar
que se separés
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Julià Guillamon

Albert Béguin
contra Franco

Del primer any d’estudiant d’univer-
sitat francòfil conservo quatre llibres
francesos, llegits en castellà, que em
vancanviarlavida:Circeyelpavoreal,

de Jean Rousset, sobre el barroc; els dos volums
de La Alemania romántica, de Marcel Brion; El
agua y los sueños,deGastonBachelard, iEl alma
romántica y el sueño, d’Albert Béguin. Quins lli-
bres! T’introduïen de ple en el món de la gran
cultura,ambunariquesadereferents iunasensi-
bilitat que t’enlluernaven i et convidaven a dei-
xar-ho tot per ser comels seus autors: assagista!,
crític!Encaraaraes reediten iels recomanomolt
especialmentalsmeus lectors.
Vaig estar felicíssim quan, anys després, par-

lant ambelsmeus amics, els poetes JosepPalau i
Fabre i Joan Perucho, vaig saber que havien co-
negutBéguin.Era comaquell nen, fill d’unaami-
ga, que quan la mare li parlava dels dinosaures,
ques’havienextingitfeiamoltsanys,livapregun-
tar, pobra criatura: “Tu els vas veure?”. Amb els
seus estudis sobreGérarddeNerval, LéonBloy i
el Balzac visionari, Béguin (1901-1957) era una
bèstiamitològica.PalauiFabrevamuntarunavi-
sitaaJoanMiró,a l’estudidelpassatgedelcrèdit,
ambPerucho,Triadú i l’hispanistaMauriceMo-
lho.Palausempreexplicavaque,quanvatornara
Suïssa,Béguinhaviaescritunarticlemoltdurso-
breelrègimdeFranco.Entreelsintel·lectualsca-
talansnocrecqueningúl’arribésaveure.Peròva
circularentreelsmanaiesi,enunmomentenquè
lescosescomençavenaanardemalborràsperals
seus aliats de l’Eix, va caure com una bomba.
Doncs bé: je l’ai trouvé! Es va publicar el 29 de
marçde1945, sensesignar.Lapresentacióparla-

vad’un“voyageuréminent rentrérecemmentde
Madridetquia suouvrir l’oeil, et lebon”.
Ésundocumentextraordinari.Béguindescriu

la vida regalada d’un professor que va aBarcelo-
naiaMadridperunesconferències.Elsgransho-
tels, elsbarrisde luxe: la façanadel règim.Esme-
ravella de la quantitat astronòmica de pessetes
queval tot,delagentquelesté idecomselesgas-
ta,delsproductesdeluxequeestroben.Esmera-
velladelaquantitatd’uniformesqueesveuenper
totarreu,enunpaísquenotécapamenaçadese-
guretatnicapperill exterior.Sortintper lacarre-
tera de Toledo veu els barris devastats per la
guerra, que no s’han reconstruït, i la gent pobra
que furga a les escombraries. Descriu el mercat
negre del port de Barcelona, que ni tan sols és
clandestí: formapart de l’engranatge del govern.
Parla dels tripijocs i de la perversiómoral, fona-
mentadaenunacorrupciódelllenguatge.Béguin
eraunescriptorcatòlic: labufetadaal’esglésiaes-
panyolacòmplicedeFrancoésdelesquefanèpo-
ca. I el poble? Indiferent, apàtic, només entre els
bascos i els catalans es manté la resistència. Els
catalans, que no poden imprimir en català ni les
targetesdevisita, sónmolt actius, els seuspoetes
miren cap a França. No hi haurà llibertat verita-
ble, si el gran alliberament dedemànoarrossega
el poble espanyol, necessari, Béguin diu per a la
cristiandat, però vol dir per a Europa. No va ser
així, i aramira.

Esmeravella de la quantitat
d’uniformes que es veuen
per tot arreu, en un país
que no té cap perill exterior

Una mestra
A més de narradora
prolífica, Emilia
Pardo Bazán va tenir

un paper fonamental
en la difusió dels
moviments literaris
de la seva època

Mèxichauriad’haver estat per a Izaro laprimeraparadad’un2020pledeviatges, concerts i bonesnotí-
cies. Però lapandèmia va impedir quepoguéspresentar comteniaplanejat el seu tercerdisc,Limones en
invierno. D’aquell viatge, però, enva sorgir una col·laboració amb l’artistaKillAnistonque s’estrena
demà.Unabonaexcusaperdescobrir la veu i el talent d’aquesta jove artista. /AnderGoyoaga

L’ENCANT D’UNA VEU DIFERENT PER A TEMPS D’INCERTESA
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seu marit, amb qui s’havia casat
amb 16 anys i tenia un fill i dues fi-
lles, la intel·lectual va mantenir un
tòrrid idil·li ambPérezGaldós, una
relació que ella va combinar amb
aventures esporàdiques amb el lla-
vors jove editor imés tardmecenes
JoséLázaroGaldiano,o–segonsles
xafarderies– amb l’escriptor català
Narcís Oller. La novel·lista va tenir
un altre affaire ambVicente Blasco
Ibáñez, però la cosa va acabar
abruptament quan ell la va acusar
d’haver-lirobatlaideaperauncon-
te que encara tenia per escriurepe-
rò que ja li havia explicat a ella. La
relacióambGaldós–queellvacom-
paginarambd’altres,entrelesquals
destaca laquevamantenir ambLo-
renzaCobián,maredelasevaúnica
filla,laMaría–vaserllargaiintensa.
“Etmenjountrosdegalta iunaguia
delbigoti”,deiaperexemple l’auto-
ra al seu il·lustre amant, a qui ano-
menaba “monín, pánfilo de mi co-
razón,roedor,camaraíta”o“miqui-
ñomío”, segons lacorrespondència
que es conserva d’ella cap a ell. La
primavera del 1889, quan la gallega
jahaviapublicatLospazosdeUlloa i
ell Fortunata y Jacinta, l’escriptora
va regalar al seu amant unapeçade

robaíntimaqued’algunamanerava
sortir volant i va acabar en mans
d’un guarda a la Castellana deMa-
drid.Ellavacomentarjocosaenuna
de les seves missives: “Per fortuna,
aquella peça no tenia la marca que
portaven altres del mateix gènere:
una E coronada”. I va fantasiejar
amb la idea que hagués estat “deu
segons”al capdelguarda.

Rural i cosmopolita.PardoBazánva
situar al camp algunes de les seves
novel·les principals, com ara Los
pazosdeUlloa i la seva continuació,
Lamadrenaturaleza.Segonslapro-
fessora i editora Ermitas Penas,
gran coneixedora de la seva obra,
entre els gairebé sis-cents contes
que va escriure són més els que
transcorrenalmediruralgallecque
a la ciutat, ja sigui Marineda –el
nom amb què va rebatejar A Coru-
ña– com Madrid. L’autora va de-
mostrarunsconeixementsaprecia-
bles de botànica i en especial sobre
elscostumsrurals. I vaconvertir en
gran temade la sevanarrativa la in-
fluènciadelanaturaenelscompor-
tamentshumansmésrudes,davant
el refinament sovint feble dels ur-
banites. Però si algú de l’èpocame-
reixel títoldecosmopolita, aquesta
és tambéPardoBazán.Lasevaedu-
cacióal’EscolaFrancesadeMadrid
li va facilitar la relació amb grans
autors francesos –incloent-hi Zola,
Victor Hugo o els germans Gon-
court– en successives estades a
França,onselavaarribaraconside-
rarpartdelasocietatliterària.Villa-
nueva assenyala que “doña Emilia

novadeixardeviatjarmai, sobretot
aFrança,però tambéaAnglaterra”.
I que la seva curiositat intel·lectual
la va induir a aprendre anglès per
llegir en els seus originals Byron i
Shakespeare, i fer el mateix amb
l’alemany quan el 1873 el seu amic
GinerdelosRios lavaposarencon-
tacte amb el krausisme”. L’acadè-
mic cita una carta aNarcís Oller en
què ella es queixava de semblar
“una de les poques persones que [a
Espanya] tenen el cap per mirar el
que passa a l’estranger”. Pardo Ba-
zán també vamostrar un gran cos-
mopolitisme pel que fa a la recerca
delamodernitatielprogrés, i l’inte-
rèspelsavençoscientíficsitecnolò-
gics. Per això es va interessar per
l’electricitat, va aplaudir la irrupció
del cinema i va escriure sobre cièn-
cia, en especial sobre el darwinis-
me,encaraque fospercriticar-lo.A
més amés, va ser tota una pionera:
primera corresponsal estrangera, a
Roma i a París, primera presidenta
del’àreadeliteraturadel’Ateneude
Madrid, primera catedràtica de Li-
teratura a la Universitat Central de
Madrid... Conservadora, sí, però
tambéavançada i, a la sevamanera,
progressista. És a dir, paradoxal i
inclassificable. I en tot cas, impres-
cindible .

Meirás ja crea debat després de
la resolució contra els Franco
L’anomenatpazodeMeirás,

robatpelsFranco iacabatderetor-
nara l’Estatperresolució judicial,
vaserunamicamésque lacasade
PardoBazán.Ellamateixavadis-
senyar l’edifici, quevapreferir
anomenarTorresdeMeirásper la
seva“visiócríticadeldecadentmón
delspazos”,vadir faunsdiesaLa
VozdeGalicia l’historiadord’Ar-
quitecturaJesúsSánchez,autor
d’uncompletestudi sobre l’immo-
ble.Araqueel destíde lamansió
estàendebat,Sáncheztéclara la
sevaposició: “Lescasesd’escrip-
torssón incompatiblesambqualse-
volcontingutquetinguiaveure
ambposicionspolítiques.Sónmons
íntimsontotgiraentornde l’autor.
ElpasdeFrancocalexplicar-lo,
peròenunparelld’espaiscon-
crets”.PardoBazán,creuelprofes-

sor, “vaser lagrandamnificadaper
l’apropiaciódeldictador, i éshora
defer-li justícia”.L’especialista i
exdirectorde laRAEDaríoVilla-
nuevahicoincideix: “Nohauríem
deconvertir laqüestiódeMeirásen
unnouVallede losCaídos.Confio
queel llocesconvertiràenuncen-
trederecordaPardoBazán”,asse-
nyala.Hihaaltrespuntsdevista,
entreelsqualsdestaquenelsque
advoquenperconsagrar lacasaa la
memòriahistòrica ial recordde les
atrocitatsdel franquisme.Laqües-
tióharessuscitat lapolèmicasobre
el suposatracismeiantisemitisme
quedeixenveurealgunstextosde
l’escriptora.Villanuevacreuque
aquestsplantejaments, avui intole-
rables, “nohandeser jutjatsambla
perspectivadelpresent, sensetenir
encompteelcontextde l’època”.

.

El pazo robat per Franco, que l’autora va anomenar Torres deMeirás

EMANCIPADA

Esvaguanyarlavidai
vatenirelsamantsque
vavoler:Galdós, Blasco
Ibáñez, Galdiano...

L A C O M M E M O R A C I Ó

El centenari d’Emilia PardoBa-
zán (1851-1921) tindrà coma acte
central una gran exposició a la Bi-
bliotecaNacional (BNE) entre el 21
demaig i el 29 d’agost. Després la
mostra visitarà elKioskoAlfonso
d’ACoruña sota els auspicis de la
Xunta i la Real AcademiaGalega,
entitat que tambéprojecta un pos-
sible congrés i l’edició de publicaci-
ons sobre l’escriptora. Ambmés de
200peces entre llibres impresos,
manuscrits, gravats o fotografies
procedents de lamateixaBNE i
altres institucions, l’exposició es
titulaEmilia PardoBazán. El reto de
lamodernidad, i té coma comissària
la historiadora i catedràtica Isabel
Burdiel, autora d’una recent biogra-
fia de la novel·lista. Amés d’aquest
tret demodernitat, lamostra sub-
ratllarà “la dimensió transnacional
i europea” de la narradora. I s’en-
dinsarà en les “ambivalències” de
PardoBazán, que apareixerà “com
a catòlica, carlina i feminista radi-
cal; coma gallega i cosmopolita”.

Una gran exposició
a la BibliotecaNacional
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El fallido acoso al 
corazón de la 
democracia 

estadounidense, en 
forma de violenta 

invasión del 
Capitolio de 
Washington, 

guarda muchos 
elementos en 
común con un 

episodio de nuestra 
propia historia, en 
el que después de 

una serie de 
desavenencias 

entre O’Donnell y 
Espartero, la 

Milicia Nacional 
intentó tomar el 
Congreso de los 
Diputados por la 

fuerza

 Así se asaltó el 
Congreso de los 

Diputados en 1856

A fi nales de 1853, la crisis políti-

ca española se tradujo en un 

fuerte enfrentamiento parla-

mentario que Luis José Sarto-

rius, presidente del Gobierno, 

solucionó mediante la disolu-

ción de las cámaras y la persecu-

ción de los opositores, que en el 

caso de unos cuantos militares 

notables se tradujo en su confi -

namiento en plazas lejanas a la 

capital. Bloqueada la actividad 

en el Parlamento, la oposición 

parecía abocada a defender sus 

derechos mediante las armas.

El 28 de junio de 1854 se produ-

jo un levantamiento militar que, 

si bien no fue derrotado, no al-

canzó su propósito de expulsar 

al Gobierno y recuperar la nor-

malidad política. Pronto empe-

zaron a estallar las sublevacio-

nes populares, producto del 

descontento de los sectores de-

mócratas y republicanos. El es-

tallido fi nal lo constituyó la su-

blevación madrileña del 17 de 

julio, que llenó las calles de ba-

rricadas en las que se integraron 

todas las capas sociales de la po-

blación.

Programa revolucionario
Tras la victoria, los combatien-

tes quedaron integrados en la 

Milicia Nacional, que era uno de 

los puntos del programa revolu-

cionario. Esta incorporación 

anulaba los reglamentos y el es-

píritu inicial de la institución, y 

fue uno de los elementos de ten-

sión durante el Bienio Progresis-

ta (1854-1856).El nuevo Gobierno 

tenía dos almas: la progresista 

de Espartero y la conservadora 

de O’Donnell. A ellos se unía la 

tensión en las calles dirigida por 

demócratas y republicanos, que 

tenían una importante actividad 

a través de la Milicia Nacional.

A pesar de ello, las expresiones 

del malestar continuaron a tra-

vés de nuevos cauces. El 26 de 

marzo una reunión de los co-

mandantes madrileños de la Mi-

licia Nacional destinada inicial-

mente a resolver cuestiones 

organizativas acabó aprobando 

CULTURA

licia, en un texto defendido sor-

prendentemente en la reunión 

por su miembro más radical, 

Pascual Madoz. Ocho meses des-

pués, Zaragoza fue el escenario 

de una alteración del orden para 

impedir el trasporte de grano 

con destino al mercado exterior, 

que necesitaba grandes cantida-

des para alimentar a los ejércitos 

que combatían en Crimea. La 

Milicia Nacional fue enviada a 

restaurar el orden y en lugar de 

ello se unió a los amotinados, que 

se mantuvieron durante tres 

días. 

El capitán general Ignacio Gu-

rrea procedió a su reorganiza-

ción, pero no pudo impedir que 

se redactase un manifi esto en el 

que se denunciaba la situación 

de las clases populares, que afec-

taba no solo a la capital aragone-

sa sino a todo el país. Dicho texto, 

refrendado por 2.000 zaragoza-

nos, en su mayoría integrantes 

de la Milicia Nacional, fue remi-

tido a las Cortes.

El resumen del escrito inclui-

do en el Diario de Sesiones seña-

la: «Un número considerable de 

vecinos de Zaragoza acude a las 

Cortes para que se cumpla la vo-

luntad nacional tal cual se creyó 

sobreentendida en el programa 

de Manzanares, procurando que 

el presupuesto del Estado no ex-

ceda de los medios con que cuen-

ta e1 país para cubrirle, y que se 

establezca una administración 

sencilla». El trasfondo de la pe-

tición era la su-

presión del im-

puesto de puertas 

y consumos que, 

inicialmente abo-

lido, fue repuesto 

unos meses más 

tarde. La sesión 

del 7 de enero de 

1856, en que se de-

batió el documen-

to, fue aprovechada por los de-

mócratas para hacer una crítica 

del gobierno centrándose en dos 

aspectos: el incumplimiento del 

programa de la revolución de 

1854 y la política de nombra-

mientos en la que los progresis-

tas habían sido postergados. 

Cayetano Cardero, goberna-

la petición de un cambio político 

porque «muchas de las cuestio-

nes ocurridas desde agosto no 

habrían sido resueltas del modo 

que lo fueron si antes los coman-

dantes, jefes de las compañías, 

hubiesen explorado, como de-

bían, la voluntad de todos». En 

una nueva reunión se solicitó el 

cese de cuatro ministros. Al jus-

tifi car la postura señalaban que 

habían adoptado tal determina-

ción a fi n de evitar los efectos del 

descontento existente en las fi las 

de la Milicia Nacional Madrile-

ña.

La mecha de Zaragoza
La rápida respuesta del Consejo 

de Ministros (fechada el 28 de 

marzo de 1855) fue la presenta-

ción en el parlamento de una 

propuesta de ley que prohibía 

expresamente deliberar a la Mi-

José Ramón Urquijo Goitia

Espartero, en           
el centro y 

fl anqueado por 
la bancada 

progresista, en 
una sesión de 

1854 y obra de    
E. L. Velázquez
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dor civil de Madrid, califi có a los 

fi rmantes de facciosos, término 

que irritó a los demócratas. La 

plana mayor de este grupo (Es-

tanislao Figueras, Eduardo Ruiz 

Pons, José Ordax Avecilla, Euge-

nio García Ruiz, José Mª Orense, 

Carlos Godínez de Paz, y Fran-

cisco García López) intervino 

para pedirque  las Cortes se sir-

viesen declarar que reconocían 

«los buenos deseos que han guia-

do a los fi rmantes de la exposi-

ción al ejercer el derecho de pe-

tición y que han oído con 

desagrado que se califi case de 

faccioso el contenido del docu-

mento».

   Parte del público de las tribunas, 

entre los que había algunos mili-

cianos, se retiró. El descontento 

originado por la decisión de las 

Cortes se evidenció en las discu-

siones que tuvieron lugar en el 

puesto de guardia del edifi cio. Un 

grupo de milicianos, dirigidos 

por el sargento Mayor, se encami-

nó hacia una taberna de la vecina 

calle de Cedaceros, en donde dis-

cutieron sobre lo sucedido.

Durante la discusión se conde-

nó el acuerdo de la Asamblea, se 

vitoreó a Zaragoza, la República, 

el pueblo soberano, la Milicia, y 

se decía llegado «el momento de 

vencer o morir». Iguales discu-

siones tuvieron lugar en el cuer-

po de guardia. Los milicianos 

participantes en tales conversa-

ciones eran unos treinta de la 3ª. 

Compañía del 2º. Batallón de Li-

geros, que estaba ese día de ser-

vicio, mientras que los de la oc-

tava compañía del mismo se 

mantenían ajenos a la misma. 

Poco después, Mayor, sargento 

de la tercera compañía, decidió 

entregar cartuchos y pistones 

para cargar los fusiles.

Diputados en armas
Hacia las cuatro y cuarto se in-

formó a Veamurguia, capitán de 

la guardia, de la actitud que iban 

tomando los milicianos y de las 

«preocupaciones militares» que 

habían adoptado. En vista de ello 

acudió al puesto de guardia para 

averiguar la razón de la carga de 

los fusiles. Pero este hecho au-

mentó la efervescencia entre los 

nacionales, quienes capitanea-

dos por el sargento Mayor se 

mostraron hostilmente contra 

sus jefes. Ni siquiera la interven-

ción de Camacho, comandante 

del Batallón, logró calmar los 

ánimos. Mayor gritando «por la 

libertad, compañeros, a las ar-

mas» se arrojó defi nitivamente 

a la rebelión. De inmediato Ca-

macho y Veamurguía acudieron 

a presencia del general Infante, 

presidente de las Cortes, para 

que intentara evitar lo que pare-

cía imposible de parar. Pero ni la 

autoridad moral que podía supo-

ner la presencia de hombres 

como Infante, San Miguel o Pa-

tricio de la Escosura y Vega Ar-

mijo, que acudieron al puesto de 

guardia, fue capaz de pacifi car 

los ánimos.

Haciendo caso omiso de las 

órdenes y consejos, los amotina-

dos se lanzaron a la calle. Se dis-

pararon los primeros tiros al 

aire, en la plaza de las Cortes y 

la calle Florín, hoy Floridablan-

ca. Los gritos y los disparos de 

los milicianos alertaron y sem-

braron el pánico en la represen-

tación nacional. Casi inmediata-

mente se cerraron las puertas 

del Congreso. A continuación, se 

sustituyeron a otros milicianos 

de la misma compañía que ha-

cían guardia en las tribunas y de 

quienes se sospechaba debían 

disparar sobre los diputados 

cuando se apagasen las luces. 

También se detuvo al centinela 

que guardaba la puerta de las 

Cortes, que pretendía salir para 

unirse a los sublevados y de 

quien se dice que insultó a Es-

partero.

Los diputados que tenían car-

gos en la Milicia se pusieron al 

frente de sus batallones, mien-

tras que los generales desplega-

ron las tropas por la capital. Fi-

gueras, que poco antes había 

excitado a los espectadores de las 

tribunas afi rmando estar presto 

a asumir el papel de Catilina, 

ahora tomaba la palabra para, 

en nombre del partido demócra-

ta, condenar la sublevación.

Hacia las ocho de la tarde la 

ciudad volvió a la normalidad, 

mientras que la caballería de la 

Milicia, el cuerpo más selecto 

militar y socialmente, patrulla-

ba las calles. Esa misma noche 

se secuestró el ejemplar del pe-

riódico demócrata «La Sobera-

nía» y se detuvo a la mayoría de 

los sublevados, quienes al día 

siguiente comparecieron ante el 

Consejo de Subordinación y Dis-

ciplina de la Milicia Nacional. Su 

enjuiciamiento provocó un en-

frentamiento con los sectores 

moderados que deseaban pasa-

sen a la jurisdicción militar, pro-

puesta que fue impedida por el 

Tribunal Supremo.

El Consejo, fi nalmente, decre-

tó la expulsión de 34 milicianos: 

2 tenientes, 4 sargentos, 4 cabos 

y 24 nacionales. Unos meses más 

tarde la Prensa informaba de 

que el sargento Mayor había sido 

condenado a 16 años de cárcel.

José Ramón Urquijo Goitia pertenece a la 

Real Academia de la Historia y es profesor de 

Investigación en el CSIC
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Elizabeth Jelin / Experta en memoria en América 
Latina: “La clase social, el género y la etnicidad son 
centrales en los trabajos sobre la memoria” 
Andrea A. Gálvez 14/01/2021  

Estrella Herrera  

Elizabeth Jelin (Buenos Aires, 1941) es una de las pioneras de los estudios sobre 
memoria en Argentina y en América Latina, lleva cuarenta años dedicada al tema y 
sigue haciendo preguntas. La normatividad y la moralidad son términos que intenta no 
aplicar en su vida personal, académica y política, que en ella no son tres, sino una. Le 
interesan los derechos humanos, los movimientos sociales, el género, la familia y las 
memorias de la represión política, temas que han marcado su larga trayectoria de 
investigación.  

Es profesora de varias universidades, investigadora superior del Consejo Nacional de 
Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina (Conicet) y actualmente dirige el 
Instituto de Desarrollo Económico y Social. Premiada por su trayectoria en las ciencias 
sociales por el gobierno argentino en 2013, ha publicado numerosos artículos y varios 
libros, entre los que destacan Los trabajos de la memoria (2002) y La Lucha por el 
pasado (2017). El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  (Clacso) acaba de 
publicar la antología de su obra. 

Lleva acompañando procesos de memoria en distintos lugares durante cuatro 
décadas. ¿Por qué se acercó a este tema? 

Todo tema de investigación tiene una dimensión autobiográfica, no es solo una pregunta 
racional. Es algo que nos molesta, que nos apasiona, que nos intriga. Me gusta decir que 
yo no elegí trabajar sobre memoria sino que choqué con ella. 

Lo que yo empecé trabajando y acompañando como ciudadana, desde un compromiso 
cívico y también como tema de investigación, fue el movimiento de derechos humanos 
y fue este el que en el momento de la transición a la democracia empezó a hablar de 
memoria. Entonces me tuve que preguntar: ¿qué diablos es la memoria? 

En su libro La lucha por el pasado distingue entre la memoria y lo memorable, ¿a 
qué se refiere esta diferencia? 

Lo memorable es algo que conmueve e involucra una reflexión, es entonces cuando 
aparecen los trabajos de memoria 
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La memoria es una función psíquica y neurológica de los seres humanos que tiene que 
ver con qué cosas del pasado quedan registradas, dónde y cómo. En el proceso de 
socialización aprendemos a comer, a vestirnos, aprendemos conductas y prácticas que 
recordamos y que nos resultan habituales, sobre las que no hay reflexión. Lo memorable 
aparece cuando se rompe el orden de lo habitual y pasa algo diferente, cuando algo 
sorprende ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. Lo memorable es algo que 
conmueve e involucra una reflexión, es entonces cuando aparecen los trabajos de 
memoria. 

¿Por qué alguien empieza a buscar en el pasado? 

La búsqueda de sentidos en el pasado no siempre se da racionalmente, normalmente es 
una mezcla entre voluntad y racionalidad pero a veces también las preguntas irrumpen. 

Cuando hay cierta reflexión, ¿podemos hablar de una memoria crítica? 

Tiene que ver con cuánta repetición hay o por el contrario cuánta reelaboración hay del 
pasado. Lo crítico tiene que ver con esta reelaboración. 

 Reivindico el derecho al silencio, si una víctima no quiere hablar que no hable 

Como ciudadana no estoy a favor de moralizar la memoria, no hay ningún deber de 
memoria. La gente hace lo que puede hacer. Reconstruirse como persona significa 
muchas cosas, hay aspectos que no queremos decir en nuestra vida privada, hay cosas 
que no compartimos. Reivindico el derecho al silencio, si una víctima no quiere hablar 
que no hable. 

Vivimos en una época donde se da cierta repetición y saturación sobre los temas 
relacionados con el pasado. 

La memoria social tiene que ver con las normas y las redes de la vida social. Pero puede 
haber algo muy significativo que a una cierta persona no le resulta interesante. Es lo que 
me pasa a mí personalmente, estoy cansada de leer libros y ver películas sobre la 
memoria. 

La saturación, un concepto muy estudiado, principalmente por la pensadora Régine 
Robin en su libro La mémoire saturée, tiene que ver con el receptor, pero también tiene 
que ver con la repetición y la insistencia. Estamos en un clima de época memorialista, 
muy volcado a retomar el pasado, pero muchas veces sin aportar nuevas perspectivas. 

El título de su libro es La lucha del pasado. ¿De qué dependen estas victorias y 
derrotas? 

El título del libro contradice mi pensamiento porque yo hablo de “luchas” en plural, 
pero por una cuestión editorial había que ponerlo en singular. Para mí es importante que 
sean plurales. 

La relación con el pasado no es el pasado, sino que se da en escenarios del presente. 
Cada presente histórico selecciona algún aspecto del pasado, porque no existe algo 
parecido a la cristalización 

P.45



Lo que sostengo es que hay un proceso histórico social de luchas que no se acaban. No 
le temo al conflicto, creo que el conflicto social es productivo; la cuestión es encontrar 
las maneras de negociar y saber que todo resultado que surja de esas negociaciones será 
provisorio, si tomamos un tiempo largo de la historia. Nuevas circunstancias y 
escenarios políticos invitarán a repensar, a reelaborar los sentidos del pasado. La 
relación con el pasado no es el pasado, sino que se da en escenarios del presente. Cada 
presente histórico seleccionará algún aspecto del pasado, porque no existe algo parecido 
a la cristalización. Como estamos viendo con los monumentos, que a pesar de estar 
hechos en la piedra más dura o en bronce, se tiran abajo y se intervienen. 

Argentina es tenida como país de referencia en las políticas de memoria. Los 
movimientos de derechos humanos tuvieron un rol fundamental. ¿Por qué cree 
que esto sucedió? 

El movimiento de derechos humanos, si bien tuvo altibajos, movilizó mucha gente en 
Argentina. Probablemente no hay otro país donde el movimiento de derechos humanos 
haya sido tan visible, tan ruidoso y tan creativo en sus imágenes y en sus consignas. En 
general los movimientos sociales en el país tienen una tradición de lucha que es 
fuertemente callejera. De hecho, en el noticiero de la mañana te informan sobre los 
cortes de calle que habrá en el día a causa de las manifestaciones. Esto se da porque los 
movimientos sociales en Argentina expresan sus demandas hacia el Estado y sus 
alegrías y sus tristezas en las calles. En cierto sentido, la calle es el lugar de la política. 

Los testigos y afectados directos tuvieron un papel central dentro de las 
discusiones de memoria en Argentina, ¿este proceso fue similar en otros lugares? 

Si una piensa en la Alemania nazi y todo lo que pasó después, vemos que en Nuremberg 
no hubo voces, no hubo testigos, las voces de víctimas aparecieron después en el juicio 
de Eichmann en Jerusalén. 

A partir de los años setenta, a nivel internacional cobra centralidad el paradigma de los 
derechos humanos y pone a las víctimas en el centro. Dentro de este paradigma lo que 
importa no es lo que has hecho sino lo que te han hecho, por qué te transformaron en 
víctima. 

Da la sensación de que las voces de las familias de las víctimas fueron más 
escuchadas en Argentina que en otros países, ¿por qué? 

Es importante recordar que en Argentina la represión incluyó jóvenes estudiantes y 
militantes de sectores medios y medios altos. Es una cuestión de clase la que explica por 
qué esas voces de víctimas de familiares tuvieron tanto peso en Argentina. Si secuestran 
al hijo o hija de un rector de una universidad esa persona tiene un capital cultural y 
social que lo hace mucho más protagonista. En Guatemala, por poner un ejemplo, la 
represión y las masacres afectan fundamentalmente a poblaciones originarias que en 
muchos casos no hablan castellano. 

Las Madres de Plaza de Mayo dieron la vuelta al mundo. ¿Por qué tuvieron tanto 
altavoz? 

P.46



La fuerza del familismo y del maternalismo estuvo muy presente. Tiene que ver con 
quién tiene la legitimidad para demandar: ¿es la ciudadanía o es la madre?, no tienen 
por qué ser dos cosas contrapuestas, sin embargo, aquí la sociedad y el Estado le 
otorgaron mayor legitimidad a la voz del familismo y, dentro del familismo, a la imagen 
emblemática de la madre, anclada en la creencia de que no hay ningún sufrimiento 
análogo al de una madre que pierde a un hijo o hija. 

El rol de la madre como figura central en la lucha por la memoria, ¿permitió 
llegar a consensos más amplios? 

El testimonio en primera persona y más cuando es un testimonio doliente del 
sufrimiento provoca una identificación fuerte, un compromiso emocional que el libro de 
historia no transmite. 

Una de las consignas históricas del movimiento de Derechos Humanos en 
Argentina es el “Nunca Más” que marca una dirección hacia el futuro. ¿De qué 
forma se relacionan las memorias con el presente y el futuro? 

Tiene que ver con qué queremos transmitir en el presente, con quién, contra quién 
estamos luchando para hacer visible una visión de la historia, del pasado o el presente. 
Las memorias siempre están en lucha sobre las interpretaciones del pasado. El “Nunca 
Más” tiene una orientación futura que enseña a no repetir. Hay una orientación futura 
sobre la cual sabemos poco. Es muy incierto. 

Hay quien sostiene que las políticas de memoria son positivas para tener mejores 
democracias. ¿Cree que sirven para construir sociedades más justas? 

La idea de democracia es opuesta a la idea de consenso, porque hay diversidades y el 
consenso solo se puede lograr por la fuerza, matando y reprimiendo 

Para mí esa es una gran pregunta. Hay una parte de las prácticas y las políticas de la 
memoria que tiene que ver con la intención de homenajear a víctimas, o dar espacio a 
voces subalternas que no tienen lugar en el panteón oficial. Pero si eso sirve o no 
instrumentalmente para que en el futuro haya más democracia, menos muertes, más 
igualdad... ¿Cuál es la relación entre las memorias de la dictadura y las desigualdades 
sociales? No la veo directa. 

Depende. Porque si lo que vamos a tener son memorias de los lugares centrales y no 
vamos a tener espacio para las memorias subalternas, entonces reproducimos 
hegemonía. Por eso la clase social, el género y la etnicidad son centrales en los trabajos 
sobre la memoria. 

También hay una tendencia de ciertos sectores que pretenden barrer lo sucedido 
bajo la alfombra. ¿Qué opina de estas posturas? 

Negar o silenciar no es una salida. Podría ser una salida en un estado totalitario, pero no 
en una democracia. Aún hay ciertas legislaciones que prohíben hablar sobre ciertos 
asuntos. En Polonia, por ejemplo, hay una ley que prohíbe que se mencione que hubo 
polacos colaboracionistas con los nazis. Ninguna ley negacionista sirve, lo único que 
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hace es revolver el avispero y revictimizar. Es importante no pensar en que las ideas 
matan, si se prohíben quizá sí. 

Para mí la idea de democracia es opuesta a la idea de consenso, porque hay diversidades 
y el consenso solo se puede lograr por la fuerza, matando y reprimiendo. En una 
democracia se tiene derecho a pensar diferente, la cuestión es cómo se establecen las 
reglas del juego para que se produzca el debate. 

En ciertos momentos históricos, se van perdiendo los testigos directos de las 
violencias estatales y de las dictaduras, como sucede en España. ¿Qué papel 
cumplen las nuevas generaciones en los procesos de memoria? 

En qué momento posterior se van a revivir las memorias de un pasado es algo 
enigmático. Ahora bien, hay toda una dinámica de transmisión de silencios, que tiene 
que ver con qué transmisiones explícitas e implícitas –en palabras o en silencios– vamos 
dejando para las generaciones posteriores. A veces, por no dañar a los hijos/as no se 
habla, pero sin embargo, los hijos notan ese silencio, sienten ese vacío y empiezan a 
averiguar por su cuenta. Tal vez no preguntan para no revivir el sufrimiento de sus 
padres o de sus abuelos/as. El cuidado al otro a veces nos lleva por caminos 
complicados. Pero aún así, los silencios se van transmitiendo intragrupalmente, no sólo 
a nivel familiar. ¿Por qué el movimiento en España está llevado fundamentalmente por 
nietos y nietas más que por hijos e hijas, saltándose una generación? Porque hay 
silencios que no pueden romperse por temor. 

Sin embargo, la tercera generación los va rompiendo, ¿por qué? 

Se siente más libre, pueden hacer preguntas que personas que lo vivieron en sus carnes 
no pueden, no se animan. Las relaciones intergeneracionales son importantes porque 
aparecen otras preguntas y ahí es donde se generan creatividades interesantes. 
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van explotar el valor i el patriotisme. 
“No vull que ningú oblidi que el me-
ravellós país en què s’ha convertit 
avui el Japó s’ha construït sobre la ba-
se de les seves morts”, reflexiona.  

Els kamikazes són els símbol més 
potent de la guerra al Japó, un exem-
ple nítid dels perills del nacionalisme 
fervorós i el fanatisme marcial. Pe-
rò a mesura que la generació que va 
viure la guerra desapareix, els dos 
costats de l’espectre polític japonès 
competeixen per reinterpretar els 
kamikazes per a un públic encara di-
vidit sobre el llegat d’aquell conflic-
te. Per a la dreta, són un símbol de les 
virtuts tradicionals i de l’esperit de 
sacrifici que consideren lamentable-
ment absent en la societat japonesa 
moderna. Per a l’esquerra, són part 
d’una generació que va ser destruï-
da pel militarisme japonès i un po-
tent recordatori de la importància de 
mantenir el pacifisme que ha carac-
teritzat el país d’ençà de la guerra. 

Passió pels avions 
Però la història d’Odachi desafia 
els estereotips evocats sovint per 
uns i altres. Es va presentar vo-
luntari per lluitar en una guerra 
que creia que el seu país no gua-
nyaria, i no es penedeix de la se-
va decisió. Estava preparat per 
morir per protegir els que estima-
va, però no per llençar la seva vi-
da. Avui està incondicionalment 
en contra de la guerra i creu que 
la Constitució pacifista del Japó 
està bé tal com és, tot i que con-

tinua sent un ferm defensor del 
dret del seu país a l’autodefensa.  
Criat en un poble proper a una ba-
se aèria, Odachi sempre s’havia sen-
tit atret pels avions i quan van co-
mençar la guerra va decidir que al-
gun dia en pilotaria. Es va allistar a 
les forces armades el 1943 i es va 
unir als yokaren, un grup d’elit 
d’adolescents que van ser entrenats 
com a pilots militars. Odachi asse-
nyala que els yokaren eren diferents 
d’altres kamikazes que simplement 
havien sigut arrencats de l’escola i 
enviats a morir gairebé sense entre-
nament. Tot i així, ells també van 
ser preparats per morir en combats 
aeris ja abans del gir desesperat del 
Japó cap a les missions suïcides. 
“Tots sabíem que «feliços per sem-
pre» era un resultat improbable. No 
estàvem destinats a viure gaire 
temps”, va escriure Odachi al seu 
llibre, Memòries d’un kamikaze.  

Quan Odachi va arribar a Taiwan, 
aleshores sota ocupació japonesa, 
l’agost del 1944, la guerra entrava a la 
fase final. La victòria aliada es veia 
cada vegada més inevitable i les tàc-
tiques japoneses van començar a exi-
gir un sacrifici humà encara més 
gran. En els combats aeris, els pilots 
tenien una instrucció: “Intentar des-
truir l’enemic amb els nostres propis 
motors”, va escriure Odachi. “Evi-
dentment, la mort era una certesa si 
això passava, però com a mínim ens 
enduríem l’enemic amb nosaltres”, 
afegeix. La tàctica es basava en la cre-
ença que els pilots japonesos estaven 

més disposats a morir que 
els seus enemics.  

La força d’aquesta 
convicció es va posar a 
prova l’octubre del 
1944, quan l’exèrcit ja-
ponès va decidir ju-

gar-se el tot pel tot per 
aturar un atac nord-

americà contra les seves 
forces a les Filipines. Ofici-

als japonesos van explicar a 
Odachi i els seus companys el pla de 
dur a terme missions suïcides i van 
demanar voluntaris. Com a respos-
ta van obtenir un silenci estupefac-
te. Només quan els van començar a 
sermonejar van aparèixer, amb re-
ticències, els primers voluntaris, es-
criu. “Bàsicament ens estaven enta-
banant perquè ens suïcidéssim”, re-
corda.  

Missions fallides 
El dia 25 Odachi va presenciar com 
el primer grup de pilots suïcides 
s’enlairava des d’una pista destros-
sada per les bombes a les Filipines. 
Mesos després, ell i alguns com-
panys van fugir a Taiwan, on el 4 
d’abril del 1945 se li va ordenar la 
primera missió en els seus deu me-
sos com a pilot suïcida. L’avió d’Oda-
chi va ser carregat amb una bomba 
de 500 quilos, un pes tan gran que li 
hauria impossibilitat esquivar l’ene-
mic. Quan els pilots americans el van 
veure, va llançar la bomba al mig del 
mar i va fugir. A la següent missió, 
el seu grup no va aconseguir trobar 
cap objectiu. Les sis següents també 
van acabar en fracàs.  

Després de cada intent, Odachi 
havia d’esperar setmanes fins a re-
bre noves ordres. Cada nit els ofi-
cials anunciaven qui sortiria a 
combatre l’endemà. “Semblava un 
repartiment de penes de mort, i 
revoltava l’estómac”, diu al llibre. 
Al final, els pilots s’havien tornat 
“indiferents sobre les qüestions de 
la vida i la mort”. “La nostra úni-
ca preocupació era fer que el nos-
tre últim moment servís per a al-
guna cosa”, recorda Odachi.  

Però aquest moment no va arri-
bar mai. En la seva última missió, 
l’avió es preparava per enlairar-se 
quan un membre de l’equip de terra 
va córrer cap a la pista, cridant i fent 
senyals a l’esquadró perquè s’atu-
rés. L’emperador, li van dir, acaba-
va d’anunciar la rendició del Japó. 
Se’n tornava a casa.  

De camí, quan un tren el va por-
tar a través de les restes bombarde-
jades d’Hiroshima, va entendre re-
alment que la guerra s’havia acabat. 
A casa seva, a Tòquio, va agafar la 
petita espasa cerimonial que com-
memorava el seu estatuts de kami-
kaze i la va llançar a la llar de foc, on 
es va convertir en una massa d’acer. 
Els seus únics records de la guerra 
són un grapat de fotografies i el re-
gal d’una dona jove que va conèixer 
a Taiwan: una bufanda de seda, fe-
ta amb un tros de paracaigudes, que 
està brodada amb flors de cirerer i 
una àncora blava, els símbols dels 
yokaren. Odachi no ha revelat mai la 
identitat de la dona. És una de les 
poques coses de la guerra sobre les 
quals encara es nega a parlar.e 

“Jo vaig ser un kamikaze” 
Un dels últims supervivents dels esquadrons de pilots suïcides japonesos 

s’explica 70 anys després

Homenatge  
“El Japó d’avui 
s’ha construït 
sobre les 
morts dels  
kamikazes”, 
diu Odachi

Símbol  
Els kamikazes 
són un 
exemple dels 
perills del 
nacionalisme 
fanàtic 

Durant més de sis dèca-
des, Kazuo Odachi va 
guardar un secret: amb 
17 anys es va convertir 
en kamikaze, un dels 

milers de joves pilots japonesos que 
tenien l’encàrrec de donar les seves 
vides en missions suïcides desespe-
rades poc abans del final de la Sego-
na Guerra Mundial. Mentre cons-
truïa una família i una carrera com 
a agent de policia de Tòquio, va 
mantenir el seu secret per a pràcti-
cament tothom, fins i tot la seva do-
na, que només sabia que havia fet de 
pilot a l’exèrcit. Considerava que 
l’experiència seria difícil d’explicar 
a una societat que majoritàriament 
veia els kamikazes com uns fanàtics 
que es presentaven voluntaris per 
a un sacrifici incomprensible.  

Però amb el temps, a mesura que la 
complexa relació del Japó amb la 
guerra va anar canviant, Odachi va 
començar a compartir la seva histò-
ria amb un petit grup d’amics. El 2016 
va publicar unes memòries en què ex-
plicava com cada nit s’adormia pre-
guntant-se si l’endemà arribaria el 
seu torn de morir per una causa per-
duda. Odachi, que ara té 93 anys, és un 
dels últims supervivents d’un grup 
que no havia de sobreviure. Diu que 
amb el seu llibre volia recordar els pi-
lots com uns homes joves als quals els 

Imatge d’un avió kamikaze cremant a la coberta d’un vaixell l’any 1944. GETTY A dalt, Kasuo Odachi quan era pilot. K.O.  
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