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Suport de l’Ajuntament en el 30 aniversari de la 
defensa de les víctimes del terrorisme a Catalunya 
19/01/2021 

Els regidors de Drets de Ciutadania i de Memòria Democràtica visiten la Unitat d’Atenció 
i Valoració d’Afectats per Terrorisme (UAVAT) per commemorar l’efemèride 

El regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, i el regidor de Memòria 
Democràtica, Jordi Rabassa, han participat aquest matí per commemorar els 30 anys de defensa 
dels drets de les víctimes i persones afectades per terrorisme, a l’actual seu de la Unitat 
d’Atenció i Valoració d’Afectats pel Terrorisme a Torre Jussana, el centre municipal de serveis 
per a associacions al districte d’Horta-Guinardó. A la trobada han compartit espai amb Robert 
Manrique, representant de la UAVAT i qui va ser impulsor de la delegació catalana de 
l’Associació de Víctimes del Terrorisme fa 30 anys, que ha compartit amb els representants del 
Govern municipal informació sobre la documentació i tasca duta a terme en defensa de les 
persones afectades pel terrorisme les darreres dècades. 

L’Ajuntament de Barcelona té subscrit un conveni l’Associació 11-M Afectados del 
Terrorismo, amb la qual col·labora la UAVAT, per tal de proporcionar suport econòmic i jurídic 
amb 50.000 euros a les acusacions penals que representen les entitats i les víctimes dels 
atemptats del 17A en el judici que se celebra actualment a l’Audiència Nacional. Aquesta 
aportació municipal se suma al suport econòmic amb 80.000 euros, proporcionat entre el 2017 i 
el 2018 a la UAVAT per al suport psicològic, seguiment i orientació de les persones que van 
patir els atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils. 

La UAVAT està constituïda per psicòlegs clínics, psiquiatres, advocats i professionals experts 
en atenció a les víctimes del terrorisme, i dirigida per persones amb llarga experiència en 
l’atenció a persones afectades. 
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Ana María Matute tindrà un carrer a Barcelona 
 

El carrer de Ramiro de Maeztu portarà el nom de la novel·lista en espera de 
l'aprovació definitiva de la Ponència de Nomenclàtor 
 
Àlex Jassé | Ricard Cosialls | Dilluns, 18 de Gener del 2021, a les 23.12 

 
 
Els districtes de Gràcia i Horta-Guinardó han aprovat canviar la nomenclatura del carrer que 
porta el nom de Ramiro de Maeztu, ubicat entre els barris de Can Baró i la Salut, pel d’Ana María 
Matute. Ara la proposta de canvi de nom s’elevarà a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de 
Barcelona perquè s’aprovi definitivament. 
 
El canvi de nom és una reivindicació veïnal 
El nom del polític i escriptor, Ramiro de Maeztu, és dels pocs que resten a la ciutat imposats 
pel règim franquista en acabar la Guerra Civil. I és que l’intel·lectual basc va passar de 
simpatitzar amb els socialistes a adoptar posicions més conservadores. Ara els districtes de 
Gràcia i Horta-Guinardó han aprovat canviar el nom del carrer que porta el seu nom pel d’Ana 
María Matute. No es tracta, a més, d’un carrer menor. Està ubicat a tocar de la plaça de Sanllehy i 
és un dels principals accessos al Parc Güell. 
 
Ana María Matute va ser veïna de Can Baró 
L’escriptora, novel·lista i guanyadora del Premi Planeta i el Premi Cervantes, entre d’altres, va 
triomfar amb títols com ‘Pequeño teatro’ o ‘Los Abel’. Va morir el 2014, així ja s’han complert els 
cinc anys que estableix la normativa municipal per poder dedicar un carrer a algú i el seu nom 
està més arrelat a la ciutat. De fet, la reivindicació del canvi de nom és d’un grup de veïns de Can 
Baró que vol honorar així Matute, que va ser veïna del barri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://beteve.cat/politica/ana-maria-matute-carrer-ramiro-maeztu/ 
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Leseleccionsseranel30demaig,
pendentsdepossiblesrecursos

PIROSCHKA VAN DE WOUW / REUTERS

ESCÀNDOL I DIMISSIÓ DEL GOVERNHOLANDÈS

El primer ministre holandès, el liberal
MarkRutte,vaanunciarahir ladimissióen
bloc del seu Govern després d’assumir la

responsabilitat d’anys de mala gestió dels
ajuts a l’atenció dels nens, que ha portat a
la ruïnamilers de famílies, moltes d’immi-

grants.A la imatge,Rutte abandonant ahir
el palau Reial, després d’informar el rei de
la seva decisió. INTERNACIONAL / P. 6
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l’economia
La iniciativa, el segon pla d’es-
tímulmésambiciósde lahistòria
després del de l’any 2020, s’hau-
rà de negociar al Congrés i in-
clou un xec de 1.400 dòlars per a
cada nord-americà. També ser-
virà per prorrogar els ajuts per
als aturats i per augmentar el
ritme de vacunació. INTERNA-
CIONAL / P. 3 , 4 I EDITORIAL
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El Govern i la resta de partits menys
el PSC acorden l’ajornament

Iceta rebutja que el retard serveixi per
canviar llistes o invalidar vots per correu
POLÍTICA / P. 9

ElGovern i lamajoriadepartits,
amblasignificativaexcepciódel
PSC, van acordar ahir endarre-
rir les eleccions catalanes del 14
de febrer al 30 de maig. El PSC
va advertir que no tolerarà que
pel camí es canviïn les regles i,
per exemple, es modifiquin les
llistes ja presentades.
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L’elecció del president del
Barça es posposa al març i
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ESPORTS / P. 36 I 37

Villarejo es
presenta com
a víctima del
CNI davant
el jutge
POLÍTICA / P. 12

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

482000

92314

Diario

1962 CM² - 173%

58820 €

1,28-29

España

16 Enero, 2021

P.8



28 LAVANGUARDIA DISSABTE, 16 GENER 2021

Layret, elpolític
desconegut

Revelacions biogràfiques inèdites en el
centenari del seu assassinat per uns pistolers

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona / Sabadell

E
l centenari de la
mort de l’advocat i
polític Francesc
Layret o, per ser
més concrets, de
l’assassinat a trets

per uns pistolers a les ordres del
Sindicat Lliure, ha passat pràcti-
cament desapercebut, i això que
vaserunadelespersonalitatsmés
influents de la Catalunya de fa un
segle.Lasevaactuaciócomaregi-
dor i alcaldeaccidentalde l’Ajun-
tamentdeBarcelona icomadipu-
tat per Sabadell alCongrés, el seu
ascendent i la seva relació amb
Lluís Companys, però sobretot la
seva tasca com a advocat labora-
lista, sovint per defensar treballa-
dorsde laCNT, i lasevaactuacióa
favor del moviment obrer i el ca-
talanisme, el convertiren en un
personatge incòmode.
El llibre Francesc Layret. Vida,

obra i pensament (Tigre de Pa-
per), de l’advocat i diputat de la

Cultura
Una exposició a Sabadell i un llibre de Vidal Aragonés

anys unaparàlisi a les cames i per
sostenir-se necessitava un bastó i
unacrossa, i tot i així teniadificul-
tats per caminar.
Fins ara les biografies existents

(Paco Madrid, Joaquim Ferrer,
FrancescCasares iunaobrade te-
atre de Maria Aurèlia Capmany i
Xavier Romeu) no donaven gai-
res pistes de l’atemptat. Es deia
queelsassassinserenelsgermans
Muntadas iquemaise’lshaviade-
tingut. Però segons s’explica ara,
en el llibre i l’exposició, els pisto-
lers vanserFulgencioVera iPaulí
Pallàs (aquest en realitat era un
nom fals, ja que correspon al fill
de l’anarquista que el 1893 va in-
tentar assassinar el governador
militar de Catalunya, el general
MartínezCampos). Van cobrar la
recompensa de 40.000 pessetes
(per fer-se una idea el sou mitjà
anual era de 1.200) en unhotel de
la rambla Santa Mònica i ho van
celebrar al Cafè Lion d’Or, sota el
TeatrePrincipal.VapagarMatías
Muntadas, amo de La España In-
dustrial, a qui el Rei Alfons XIII

Caricatura. Dibuix
publicat a L’Esquella
de la Torratxa, un
exemple de la

popularitat de
Layret com a polític i
de la seva tossu-
deria

CUPVidalAragonés, i l’exposició
FrancescLayret,diputatperSaba-
dell. El fil roig del catalanisme al
Museud’HistòriadeSabadell, co-
missariadaper l’historiadorJordi
Serrano, no tan sols omplen
aquest buit sinó que aporten da-
des inèdites sobre el personatge i
sobre les últimes hores de la seva
vida, abans que fos abatut de set
tretsperdospistolersa laportade
la seva casa del carrer Balmes, 26,
deBarcelona. Tenia 40 anys.
El30denovembrede1920Lay-

ret tenia previst anar a veure l’al-
caldedeBarcelona,AntonioMar-
tínez,perdemanar-li que interce-
dís per 36 sindicalistes detinguts.
Entre ells, Lluís Companys, i es
rumorejava que els volien dur a
l’illa africana de Fernando Poo,
tot i que en realitat els van portar
al penal de la Mola, de Maó. I
quan Layretanavacapelcotxeon
l’esperava Mercè Micó, dona de
Companys, el van assassinar.
L’acompanyava el senyor Rodrí-
guez, el seu assistent personal,
perquè Layret patia des dels dos

.FUNDACIÓ JOSEP IRLA / AUTOR DESCONEGUT
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ment, Layret proposava una can-
didatura que aplegués des del
PSOE i la UGT fins al moviment
republicà i catalanista i sectors de
la CNT. Ja havia impulsat primer
la Unió Federal Nacionalista Re-
publicana i més tard el Partit Re-
publicà Català. Aquest darrer
partit va ser el primer de l’Estat
que es va adherir a la Tercera In-
ternacional comunista.
Layret era un persona prepara-

da i brillant, de bona família, amb
dues carreres (Dret i Filosofia),

amb domini de quatre llengües.
“UnhomedelRenaixementenun
cos trencat”, ha escrit Aragonés.
Va posar tota la seva capacitat in-
tel·lectual al servei de la causa
obrera, sense deixar el pragma-
tisme.
L’any 1908des de l’Ajuntament

deBarcelonavallançarunprojec-
ted’escolamixta,gratuïta icatala-
na.Nova reeixir fins a laRepúbli-

haviaconceditel títoldecomtede
Santa María de Sans. Els dos pis-
tolers van ser detinguts, però al
cap de poc es va saber que s’havi-
en“escapat”de lapresó.Deuanys
més tard, amb la República, tor-
nen a ser detinguts i amb ells Ra-
monSales,delSindicatLliure,pe-
rò l’any 1935 són alliberats d’a-
cord a una amnistia anterior.
A l’exposició de Sabadell es po-

den resseguir al detall les últimes
36horesdevidadeLayret.També
s’exposa la darrera carta que en-
via al diputat Marcel·lí Domingo,
el mateix el dia de l’assassinat, i
diverses peces facilitades pels
seus descendents, com una taula
original del seu despatx, fotogra-
fiesde l’àlbumfamiliar i unrellot-
ge que es fabricava a la seva em-
presa del pare. I esmostren fotos
del multitudinari enterrament a
Barcelona. Un grup de treballa-
dors van arrabassar el fèretre de
mans dels empleats de la funerà-
ria i el van dur a coll. El seguici es
va convertir en una impressio-
nant manifestació de dol, inter-
rompuda per la Guàrdia Civil a
cavall. L’oficial que va donar l’or-
dre d’atacar va colpejar el taüt
amb el seu sabre i tot seguit hi va
haver fortes càrregues. L’Avenir,
setmanari creat per Layret, ho
descriu així: “Es desplegà per la
dita força una càrrega brutal, for-
midable, de la que molts ciuta-
dans resultaren atropellats i amb
contusions no respectant ni a les
senyores, ni a les representa-
cions”.
Tant el llibre com l’exposició

posen èmfasi en el context
d’aquest assassinat. L’any 1917
s’havia posat en marxa l’Assem-
blea de Parlamentaris i d’aquest
any és també una vaga general, a
la qual seguirà la vaga de la Cana-
denca i el locaut de la patronal. I
en aquest context d’enfronta-

ca i va provocar, entre d’altres, la
reacció contrària de l’Església. El
cardenal Salvador Casañas cla-
mava: “Les escoles neutres en re-
ligió ibisexuals.Elnostremunici-
pi implícitament negava la divina
missió de l’Església i la posava la
nivell de les sectes infernals in-
ventades pels enemics de Crist”.
Layret no deixava indiferent.

Com va dir el seu amic, Salva-
dor Seguí, El noi del Sucre, arran
de la seva mort: “Ja saben el que
han fet”. Incomodava. Darrere
d’aquell assassinat hi havia el go-
vernador civil de Barcelona, Se-
veriano Martínez Anido, que els
anys següents dirigí una forta re-
pressiósobreelmovimentobrer, i
el Sindicat Lliure, braç executor
dels líders cenetistes i emparat
per la patronal. Seguí vamorir as-
sassinat tres anysdesprés. ICom-
panys, que havia coincidit amb
Layret al Liceu Poliglota i a la
Universitat, i amb qui mantenia
una forta relació, va ser afusellat
el 1940. Com assenyala l’historia-
dorJordiSerrano,“els treshomes
que representaven el pensament,
l’organització i l’acció d’unmovi-
ment polític que buscava una
confluència àmplia d’esquerres i
nacional, per sobre dels partits
van tenir un tràgic final”.
L’exposició es clou amb una

cançó de Teresa Rebull, membre
dels Setze Jutges i filla deBalbina
Pi, líder feminista del Círcol Re-
publicà Federal de Sabadell i que
havia fet, ja embarassada, la dar-
rera campanya electoral amb
Layret. La cançó recull unpoema
deMariaMercèMarçal dedicat a
Layret: “Dia trenta de novembre,
/ nit d’hores decapitades! / Vint
bales foren, vintbales! /dia trenta
de novembre, / nit sense alba de
matí! /Ai!, commoria lanit! /Cai-
gué la crossa del poble! Segaren
l’alè de l’aire!”.c

Màrius Serra

D’Oklahoma
aCalifòrnia

T
emps era temps, quan els dies erenmés
llargs i escurçàvem les nits amb delit,
uns bons amics emvanencomanar l’ex-
pressió “fer unOklahoma” per descriu-

re aquelles nits que passàvem en blanc i per tot
descans ens permetíem una estona estirats al llit
(o al sofà o a qualsevol altra superfície mínima-
ment tova) senseni treure’ns la roba.Tot i que els
meus amics tenien un passat escoltista, el refe-
rent final del topònim era el western, la idíl·lica
imatge d’aquells aventurers amb barret d’assal-
tar el Capitoli que travessaven el bosc a cavall i a
la nit s’aturavena feruna capcinada a la vorad’un
foc de camp.
El nostre Oklahoma era pur idiolecte, segura-

ment motivat per la sonoritat entre domèstica
(homa) i feréstega (Okla), però el cert és que
l’imaginari del somni americà no ens era tan aliè
com certs prejudicis ens podien fer creure. Pot-
ser per això, No escriuré la teva història (Empú-
ries), de Laura Fàbregas, m’ha semblat una
novel·la tan propera com les que Ramon Erra o
Antoni Pladevall situen a Osona. Fàbregas va es-
criure la seva primera novel·la a Amsterdam (la
ciutat, no l’editorial) i en neerlandès –Het meisje
met de negen vingers, 2007–, traduïda al català
per Maria Rosich com La nena dels nou dits (Co-
lumna, 2008). Després de dues novel·les més,
anys de docència al Laboratori de Lletres i set
anys de silenci, torna ambNo escriuré la teva his-
tòria.
Fàbregas juxtaposa dues línies narratives que

circulen en sentits contraris des del punt de vista
temporal, entre 1920 i l’actualitat. La novel·la co-
mença a Califòrnia, amb la galta de Dylan Pont

enganxada a l’asfalt calent després d’un accident
demoto, i continua amb l’obstinada lluita deMa-
tilda i Clifford Pont per camins de carro tot fu-
gint de les penalitats d’Oklahoma. La barreja
d’asfalt i polseguera provoca un vaivé lectormolt
estimulant. Els primers episodis contemporanis
són desconcertants i els d’un segle enrere respo-
nen a l’èpica lineal dels pioners, explicada amb
un pols narratiu que incorpora el lector a la cara-
vana.
El trajecte dels Pont és un eslàlom esforçat cap

al futur entès com a conquesta, no exempt de
circumstàncies tràgiques, mentre que el contra-
punt contemporani es va perfilant com una re-
cerca clàssica en els orígens familiars, limitada a
tres generacions en consonància amb la dimen-
sió habitual del fons d’armari històric nord-ame-
ricà. El punt disruptiu rau en la segona genera-
ció, una mena de baula perduda a la qual l’acci-
dentat Dylan s’aproxima com un tros de ferro a
un magnet.
El paisatge decadent de Salton Sea, un llac

interior que havia estat molt glamurós durant els
anys seixanta i ara les guies turístiques rebategen
com un mar Mort apocalíptic, resulta l’escenari
ideal per a la revelació del secret que va separar
mare i fill. Ara que el camp de batalla sembla ha-
ver-se desplaçat al control del relat, la paradoxal
decisió d’en Dylan que explicita el títol pren un
sentit refulgent. Una novel·la Pont.

La barreja d’asfalt i polseguera
provoca un vaivé
molt estimulant que ens porta
d’Oklahoma a Califòrnia

lL’home. Francesc
Layret, a causa d’una
paràlisi a les cames,
duia crossa i bastó

AmbLatorrevigía (Impedimenta)arribaunade les joiesde la literaturaaustraliana.Aquestanovel·ladel
1966reflecteix lavidade lesgermanesLaura iClareVaizeyaSydney.Desprésdemorirelpare, lamare,una
esnobociosa, tornaràsolaAnglaterra i ellesacabaranacasadeFelixShaw,el capde laLaura,queescasa
ambella.La fronteraentre lesbonesaccions i elmaltractamentésmés tènuequenosembla. /XaviAyén

ELIZABETH HARROWER (1928-2020), L’ESCRIPTORA AMAGADA D’AUSTRÀLIA

Literatura

PER OBRIR BOCA LLEGIU PART DE LA
NOVEL·LA I SOBRE
HARROWER A

www.lavanguardia.com/cultura

L’enterrament.
Els obrers van dur a
coll el fèretre pels
carrers de Barcelona

VAN REBRE 40.000 PESSETES

ElpropietarideLa
EspañaIndustrialva
pagaralsdospistolers
quevanmatarLayret

MÉS ENLLÀ DELS PARTITS

Layretpropugnavaun
ampliacordpolític,del
PSOEasectorsdeCNT
irepublicanscatalans

‘CAIGUÉ LA CROSSA DEL POBLE’

Una cançó deTeresa
Rebull, amb lletra de
MariaMercèMarçal,
recorda Layret

INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC / ARXIU MAS
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otip de finals del 
1839). 

Una de les entitats 
en què Xifré es va im-
plicar va ser la Caixa 
d’Estalvis de Barcelona 
i Mont de Pietat, de la 
qual va ser el primer 
president des del 1844, 

el mateix any que es va 
crear el Banc de Barcelona gràcies a un 
jove Manuel Girona Agrafel, influït 
precisament per Xifré. En un altre or-
dre de coses, va finançar les investiga-
cions heterodoxes de Marià Cubí en el 
terreny de la frenologia i el magnetis-
me animal. 

La mort li va arribar el 1856, quan 
ja era un dels homes més rics d’Euro-
pa, amb un patrimoni que ja abans de 
traspassar s’enfilava per sobre dels 120 
milions de rals. La seva única descen-
dència, Josep Xifré Downing, no va te-
nir la mateixa empenta comercial i es 
va estimar més viure una vida diletant, 
amb el col·leccionisme com a pilar cen-
tral. Va viure una bona part de la seva 
vida a París però, malgrat això, la for-
tuna no va minvar: es va implicar en el 
ferrocarril Barcelona-Mataró (el pri-
mer de l’Estat si obviem Cuba), el sub-
mergible de Narcís Monturiol i la com-
panyia explotadora del canal de Suez, 
aquesta última per influència de Fer-
dinand de Lesseps, que havia viscut als 
porxos d’en Xifré mentre era cònsol a 
Barcelona.—David Valero Carreras

t
Talent

H O M E N O T S  I  D O N A S S E S  
De fugir dels 

deutes a 
convertir-se en un 

dels homes més 
rics d’Europa 

Xifré Casas se’n va anar a Cuba 
ofegat pels crèdits del seu pare i va 
acabar triomfant com a empresari  

UN BANQUER CATALÀ passeja per 
Manhattan amb la seguretat que li con-
fereix haver triomfat a la vida. Som a 
l’any 1830 i el banquer és Josep Xifré, un 
fill d’Arenys de Mar que ha fet fortuna 
al Carib i que l’ha multiplicada als Es-
tats Units. Però la seva història comen-
ça molt abans, i no pas de la millor ma-
nera. De ben jove, el 1789, es va embar-
car a correcuita cap a Cuba fugint dels 
creditors del seu difunt pare, que l’em-
paitaven per mirar de recuperar els 
deutes. I allà es va trobar amb el paradís 
de tants i tants catalans que cercaven 
la terra promesa dels negocis d’alta ren-
dibilitat. Precisament, algunes de les 
principals activitats del seu pare abans 
de caure en desgràcia eren a Amèrica, de 

manera que va 
aprofitar les con-
nexions familiars 
amb el Nou Món 
per fer-se un forat 
en l’ecosistema 
dels negocis locals. 
La primera activi-
tat va ser a l’adobe-
ria del seu oncle, 
que feia anys que 
estava instal·lat a 
Cuba, una empresa 
que va fer créixer 
fins a convertir-la 

en un ric monopoli. El seu olfacte únic 
per als negocis i el seu caràcter empre-
nedor el van dur a diversificar-se i a im-
plicar-se també en els afers típics dels 
indians: sucre, cafè, alcohol i, qui sap, 
potser també el tràfic d’esclaus. 

L’acumulació d’una gran fortuna i, 
per tant, l’excedent de capitals que ges-
tionava, el va dur d’una manera natural, 
el 1818, a convertir-se en banquer, i això 
va donar una nova dimensió a la seva 
carrera. I com que el comerç amb els ve-
ïns del nord, els Estats Units, no para-
va de créixer, el 1823 va optar per ins-
tal·lar-se a Nova York i fer-se un lloc a 
l’elit de la societat. Poc abans s’havia ca-
sat amb la irlandesa Judith Downing, fi-

lla del seu agent 
a la ciutat Thomas 
Downing, i just arribat a 
la ciutat va fixar el 343 de 
Greenwich Street com a 
base de les seves activi-
tats. Allà va conèixer el 
gran banquer Peter Har-
mony (o Harmong, que 
en realitat era un immi-
grant espanyol anomenat Pedro Gime-
no), que l’introduiria en els negocis ban-
caris i també immobiliaris. Conscient 
del seu triomf, li van venir ganes de tor-
nar a trepitjar terres catalanes, de ma-
nera que el 1830 va fer una excursió per 
voltar per tot Europa amb estades fre-
qüents a Barcelona, que seria la seva 
destinació definitiva a partir del 1840. 

AMB ELS NEGOCIS a l’altra banda de 
l’Atlàntic encara brollant generosa-
ment, va destinar una bona part de la se-
va fortuna a iniciatives de caràcter soci-
al i benèfic. A Barcelona es va fer cons-
truir la seva residència –que també eren 
les oficines, així com apartaments de 
lloguer– en el que avui és un edifici molt 
conegut al qual la majoria de gent es re-
fereix com “els porxos d’en Xifré”, on 
ara està situat el mític i gairebé bicente-
nari restaurant 7 Portes. L’edifici, aixe-
cat entre el 1836 i el 1840, està carregat 
de simbologia maçònica i té el curiós 
honor de ser –juntament amb la veïna 
Llotja– el primer edifici de l’Estat que 
apareix en una fotografia (un daguerre-

Quan va 
tornar a 
Barcelona 
va construir 
la seva 
residència 
on ara hi ha 
el restaurant 
7 Portes

Josep Xifré 
Casas 
E M P R E S A R I  
I  B A N Q U E R
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curt període de temps, des de finals 
del 2018 fins a l’octubre del 2019, 
moment en què el govern francès va 
decidir tornar-los a tancar amb 
pany i clau. Afortunadament, l’his-
toriador Xavier Juncosa i Gurguí al 
llarg d’aquells mesos va poder fer-
ne milers de fotografies al Service 
Historique de la Défense (SHD) de 
Vincennes. Juncosa tornarà als ar-
xius francesos ben aviat per consul-
tar unes carpetes amb un contingut 
sorprenent.  

L’historiador va publicar part de 
la informació al llarg de diferents 
articles durant el mes d’agost a 
l’ARA. Però molta documentació en 
va quedar fora i ara aplega bona part 
del contingut de la sèrie de 51 carpe-
tes que va trobar amb l’enigmàtic 
epígraf Établissement des travaux 
ruraux en Espagne (ETRE) al llibre 
El contraespionatge francès a Barce-
lona (1943-1945), que publica 
Col·lecció Nèmesi Història. En 
aquest primer volum, Juncosa, que 
està corregint el segon, dedicat a 
Madrid i el Marroc, hi publica més 
de 600 fitxes de francesos, ale-
manys i espanyols que treballaven 
per als serveis secrets d’intel·ligèn-
cia de Pétain, Hitler i Franco. 

Travaux ruraux, que es podria 
traduir com a treballs rurals, és un 
nom curiós, però una bona tapado-

PAÍS, PÀTRIA I CORRUPCIÓ 
Barcelona sota la lupa del 
contraespionatge francès

Juncosa descobreix milers d’informes sobre la capital catalana entre 1943 i 1945

ra per als contraespies francesos, ja 
que l’emparava la societat Génie 
Rural, actualment IGREF, l’empre-
sa pública francesa que s’encarrega 
de les mines, ponts i camins. Sota la 
Creu Roja francesa també s’hi van 
amagar un bon nombre d’agents.  

En els seus informes, que escrivi-
en amb tinta invisible, hi fan acura-
des descripcions físiques –des del 
color dels ulls fins a les cicatrius vi-
sibles–, enumeren metòdicament 
adreces, telèfons, amistats, fins i tot 
amants, llocs de trobades i de passos 
fronterers, els noms de passadors, 
els models dels vehicles que utilit-
zaven o el finançament de què dis-
posaven. “Per sobre de tot, la seva 
missió era seguir els alemanys, que 
es pot dir que aquells anys gairebé 
senyorejaven el territori espanyol”, 
explica l’historiador. 

Corrupció a tots els nivells 
Però no tot era per al país o per al go-
vern d’aquells moments. Els infor-
mes dels contraespies detallen que 
van ser molts els que es van lucrar 
força durant aquells anys. Els casos 
de corrupció abunden, moltes vega-
des sota la permissivitat dels serveis 
secrets alemanys i el beneplàcit de 
les autoritats franquistes. N’hi ha a 
tots els nivells, des del tràfic de divi-
ses i contractes que duien a terme 

els directius a Barcelona de l’em-
presa farmacèutica Bayer fins a la 
que practicaven els mateixos espi-
es, agents infiltrats i agents dobles: 
cotxes robats a França i revenuts a 
Catalunya, cristalleries espoliades 
a la Bohèmia txeca i revenudes al 
passeig de Gràcia, pintures robades 
als jueus centreeuropeus que es re-
venien a la capital catalana o els di-
amants d’Anvers que es mostraven 
a la coneguda joiera Bauer. Els me-
sos de març i abril del 1945, quan els 
nazis ja havien perdut la guerra, a 
Barcelona hi va haver un gran nom-
bre de canvis de titulars de comptes 
i propietats. “Els alemanys van ha-
ver de menester un gran nombre de 
testaferros, és impressionant el 
nombre de famílies catalanes que es 
van enriquir de la nit al dia, els bancs 
en tenen la documentació però no la 
faciliten”, diu Juncosa. 

Assassinats i desaparicions 
Hi havia agents que cobraven, però 
d’altres que no ho feien. Molts hi 
van deixar la pell. “Als informes ex-
pliquen quan són assassinats els de 
l’altre bàndol, sovint els feien des-
aparèixer. Però no parlen en cap do-
cument de les seves baixes –detalla 
l’historiador–. N’hi havia però no 
les esmentaven”. 

L’historiador vol que aquesta do-
cumentació sigui útil per a futurs 
historiadors: “Fins ara comptàvem 
amb quatre fonts (britànica, nord-
americana, alemanya i espanyola) i 
la font francesa havia sigut oblida-
da. Aquest és el meu regal, perquè la 
documentació que he trobat contra-
diu l’opinió i el posicionament polí-
tic, historiogràfic i popularment ac-
ceptat d’alguns personatges ben co-
neguts d’aquell període crucial. Hi 
ha desenes de milers de documents 
a Vincennes sobre el nostre passat 
recent que esperen ser estudiats”, 
alerta Juncosa.e

A finals del 1942 encara no estava 
gens clar qui guanyaria la Segona 
Guerra Mundial i Barcelona era un 
formigueig d’homes i dones d’un 
bàndol i l’altre que intentaven es-
brinar l’ambient que es coïa a la ciu-
tat. El 8 de novembre del 1942 els 
aliats havien ocupat el nord de 
l’Àfrica francès i Charles de Gaulle, 
el general que dirigia la resistència 
francesa i futur president de Fran-
ça, va decidir enviar els seus contra-
espies a Barcelona, sobretot per 
controlar qui passava la frontera. 
Les operacions es dirigien des d’Al-
ger i, més tard, es van enviar agents 
a Sant Sebastià i a Madrid.  

Entre el 1943 i el 1945, els contra-
espies van escriure milers de docu-
ments que revelen facetes poc cone-
gudes d’aquella Barcelona franquis-
ta i més d’una sorpresa sobre alguns 
noms força coneguts. Hi ha des de 
Pedro Abadal, el metge que va certi-
ficar la mort de Companys, fins a 
Manuel Aznar –avi de José María 
Aznar i director de La Vanguardia–, 
passant pel músic Bernald Hilda, el 
pintor Josep Maria Sert o el perio-
dista Carles Sentís. Aquests docu-
ments van ser desclassificats per un 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. Al Palau de la Música es van celebrar els aniversaris de Hitler durant la Segona Guerra Mundial. PÉREZ DE ROZAS (ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA)  02. Xavier Juncosa. FERRAN FORNÉ
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Tapadora  
Els agents 
s’ocultaven 
sota Travaux 
Ruraux i la 
Creu Roja

Beneficis 
“Moltes 
famílies 
catalanes es 
van enriquir 
de la nit al dia” 
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La lluita
oblidadade
les àvies

CRISTINA SEN
Barcelona

Elles van ser les grans salvadores
delessevesfamílies, lesqueambla
seva fortalesa i empenta van espe-
ronar els seus cap a la vida, els van
protegir, van treballar de valent
perquè tiressin endavant en con-
dicions duríssimes. Les seves són
les vides oblidades per la història
oficial rescatadesaraperdeuperi-
odistesal llibreNietasde laMemo-
ria (ed. Bala Perdida), en què nar-
ren les vides de les seves àvies po-
sant llum a la lluita de la vida
quotidianadurant laGuerraCivil i
“l’ermimmensque lavasucceir”.
Deu relats que emergeixen de

‘Nietasdela
Memoria’rescata
delsilenci la

històriadelesdones
quevansostenir

elpaísenlaguerrai
ladictadura

EL EPO TATGE

puntsdiferentsd’Espanya, d’ideo-
logiesdistants,dediversoscontex-
tossocioeconòmicsperòambforts
fils en comú.La Isabel, la Juana, la
Coronada, la Juliana, la María,
l’Angelines, laLuz, laLola, laBeni-
ta, laCristina, laVicentai laLoren-
za van ser dones que al seudia “no
van significar oficialment res i ho
vansertotpera lessevesfamílies”,
expliquen les autores. “Dones si-
lenciades, i fins i tot menyscaba-
des, quevan lluitar contramil difi-
cultats durant la Guerra Civil i en
l’ermimmensque lavasucceir”.
Elllibreesvacomençaraquallar

arrandel 8 demarç del 2018, quan
elfeminismeesvaaglutinarenuna
mobilitzaciómassiva i al col·lectiu
Las Periodistes Paramos va sorgir
la idea, la necessitat, de recordar
les històries de les àvies, històries

oblidades.CarolinaPecharromán,
Carme Freixa, Concha San Fran-
cisco, Cristina Prieto, Isabel Do-
net, Isa Gaspar, María Grijelmo,
MarianÁlvarez,NoemíSanJuan i
Sara Plaza, periodistes feministes,
esvanposarabussejarenaquestes
històries arraconades, a confron-
tar dades i a escriure un cant coral
quemostraunacara tan fonamen-
talcomocultadelamemòriahistò-
rica.
Els va tocar viure en una època,

explicaCarolinaPecharromán, en
què no tenien drets, eines, per de-
cidir sobre les seves vides. Eren
mares, esposes, filles que es van
veure arrossegades per les cir-
cumstàncies, per la dedicació als
homes i no per decisions pròpies.
Partien així, subratlla, d’un des-
avantatge atroç per ser dones. Pe-
rò malgrat això, són històries de
fortalesa.Inosónrelatsd’excepci-
ons, sinó d’una valentia generalit-
zada que enterra qualsevol victi-
mització.
La Juana, que embarassada i

amb quatre fills va perdre el seu
maritalaguerraivahaverd’afron-
tar la difícil decisió d’evacuar-ne
algun fora deMadrid. La dolorosa
recercaposterior, lamortdelafilla
petita, la seva determinació per
treballar i tirarendavant.És lahis-
tòria de l’àvia de Pilar Sebastián,
querescataPecharromán.
Determinacióqueéstambélade

la Juliana, que treballa al petit ne-
goci familiar de fabricació de xo-
colata, que amb cinc fills veu com
elsseusplans,elseuprojectedevi-
da es veu truncat pel setge en un
poble petit de Zamora. Assetjada
per les seves idees progressistes i
per l’enveja davant la seva incipi-
entvidaburgesa.
La periodistaConcha SanFran-

cisco reconstrueix la vida de la se-
va àvia Juliana, que ellamateixa li
anavaexplicantenelspassejosdu-
rant les vacances d’estiu a Sala-
manca. Ella, i totes les protagonis-
tes, explica, eren dones valentes
queesvanenfrontaral’adversitat i
a unamàquinamolt potent de ter-
ror. Van estirar tota la família, van
posar la vida al centre i moltes,
com la seva àvia, van tenir multi-
plicitat de papers, domèstics i la-
borals.
Enel contextd’unatmosfera re-

pressiva enquèals anysquaranta i
cinquanta,comrelataCristinaPri-
eto, tot erapecat i enquè lesdones
eren vistes com “un úter per parir
sense control, una serventa per-
manent i una esposa abnegada”, la
sevaàviaCristinavaseracomiada-
da de la feina com a talladora en
uns grans magatzems. “La llei es-
tablia que un mes abans del casa-
ment lesdoneshaviende firmar el
seu acomiadament voluntari i per
tornar a accedir a la vida laboral
passats dos anys havien de tenir el
permísdelmarit”.
La majoria no tornaven. “Tot i

quem’havia guanyat unabonapo-

NIETAS DE LA MEMORIA

La Cristina
Protagonitza
el relat Respirar
sin aire; a la
fotografia
asseguda a la
moto del seu
nòvio

NIETAS DE LA MEMORIA

L’Angelines
Amb els nens de
qui feia de
mainadera a
Getxo protago-
nitzaMolinos,
tejares, mandi-
les y pañales

NIETAS DE LA MEMORIA

La Juana
A Brussel·les
quan va anar
retrobar-se amb
el seu fill José
María. Protago-
nitzaMi abuela
Juana

NIETAS DE LA MEMORIA

La Isabel
Poc després de
casar-se amb en
Nicolás a la fira
d’Albacete. És la
protagonista
del relat Vida
mía

NIETAS DE LA MEMORIA

La Lola
Protagonitza el
relat Lola y
Benita. Las
cartas perdidas
en una foto
d’estudi als
20 anys
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sició –relata– vaig haver de deixar
la feina per ser mestressa de casa
pera tota lavida”.
Però aquestes no són històries

de víctimes. La periodista Carme
Freixasubratllaque“ellesvan for-
jar el que som avui”. “Per recupe-
rar la història del nostre país cal
rescatarlahistòriadelavidaquoti-
diana –indica–, i la lluita d’aques-
tes dones va ser el gran ascensor
socialdelpaís”.Elseuesforçvaser
elquevaajudarmoltsdelsseusfills
ifilles,netsinetesapoderestudiar,
a arribar a la universitat. No ho va
fer l’Estat, com a França, sinó que
hovan ferelles.
El relatdeFreixaéseldelsbuits,

eldebuscarenelsgranssilencisde
la seva família. En aquest fil con-
ductor enquè les dones, “conside-
rades ciutadanes de segona cate-
goria,noerenpropietàriesdelase-
va vida i sota l’etiqueta pejorativa
demestressadecasavangestionar
recursos, vanplanificar, vansalva-
guardar els seus de la dictadura
fossin d’esquerres o de dretes i
sense saber-ho tambévan ser acti-
vistespolítiques”.
La María, que va tenir set fills,

emprèn camí cap a Burgos el 1932
ambel seumarit a la recercad’una
vidamillor. És allà on regentenun
restaurant amb pensió, l’Ambos
Mundos, on treballen dia i nit.La
María va ser empresonada a Pam-
plona.Rapada,enunescondicions
físiques duríssimes, relata, “com

gallines amuntegades”. Va poder
sortir gràcies a la carta del militar
malalt queundiavaentrar a l’Am-
bosMundos demanant cura i aju-
da.
La María va perdre un fill als 6

anys,comaltresdonesd’aquestre-
lat coral. Com la Juana, que no va
trobar mai en Luis. Però sí que es
va poder tornar a abraçar amb en
José María a Brussel·les 20 anys
més tard i després de trucar totes
les portes del món per descobrir
onera.
La història del país s’ha escrit

des de la mirada masculina, co-
menten les autores, i aquest llibre
volcompensaraquestbiaix.Unas-
saig que va més enllà de les seves
pàgines perquè aquestes periodis-
tes han obert unweb i un blog que
convida la societat a anar incorpo-
rantnousrelatssobreaquestesdo-
nesoblidadesen lahistòriaoficial.
El que ens vandeixar, assenyala

CarmeFreixa,vanserlliçonsdevi-
da i energia i per això considera
que les institucions haurien d’ha-
bilitar una partida vinculada a la
llei de la Memòria Històrica per
poder continuar traient a la llum
aquestahistòriade lavidaquotidi-
anadelpaís.
Aquest desembre Nietas de la

Memoria rebia el premiEstandar-
te2020almillorassaig.“Ésuntros
delahistòriarecentquehaviaque-
dat amagat sota l’olla, sota munts
de roba plegada o d’un davantal”,

s’assenyalava per explicar els mo-
tiusdelguardó.Hiharecordsde la
GuerraCivil, però sobretot, s’indi-
cava, de feina, fam, por. I també
alegries, solidaritat, generositat,
cures...
“LaMaríaexplicaqueacasaser-

va, governada per dones, no hi ha-
via temps per a laments, malgrat
que la guerra els tocava per molts
fronts.Lasevamarevaassumir to-
ta la responsabilitat sense gairebé
despentinar-se, i els records de la
María no són tan tenebrosos,mal-
grat laduresadelmoment.Sortiaa
vendre, tot i quenoestavapermès,
peraixòlapolicialivaprendremés
d’una vegada les flors. Venia als
mercats, a la sortida del carrer, als
encants d’Embajadores...”. La for-
çade lesque lluitavenpelsaltres.
Eldiaque lesautoresesvanreu-

nir amb l’editora Lorena Carbajo
per rubricar la posada en marxa
del llibrevanconfluiral carrerSan
BernardodeMadridambunapro-
testa dels moviments feministes
davant el Ministeri de Justícia
contra la sentènciadeLaManada.
Vasercomsi lahistòrias’hagués

alineat, comenten. El feminisme
que encara ha de batallar per la
igualtat real també teixeix la seva
història rescatant lluites oblida-
des.c

BALA PERDIDA

Les autores deNietas de laMemoria

EL FIL

Donesvalentesquevan
treballardevalentper
protegir i tirarendavant
lessevesfamílies

ELS MOTIUS

La història oficial i
masculina ha esquivat
el paper fonamental
que van exercir

EL CONTEXT

D’orígens diferents,
van haver de lluitar
en un país on no
tenien drets

JOSÉ NÚÑEZ

La Juliana
Protagonitza
el relat La hija
del chocolatero,
situat al
poble de Casa-
seca de las
Chanas

NIETAS DE LA MEMORIA

La Coronada
Protagonitza el
relata Y nos
tocó crecer
situat a Badajoz.
Va treballar en
un taller de
costura

NIETAS DE LA MEMORIA

LaMaría
Protagonista del
relat La Mala
Guerra, amb cinc
dels seus set fills.
El més gran dels
nens vamorir
amb 6 anys

NIETAS DE LA MEMORIA

La María
En una fotogra-
fia d’estudi
quan tenia
24 anys.
Protagonitza el
relat Flores de
papel
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Memòria
cultural aprova
debombes

DAVID RUIZ MARULL
Barcelona

L’
arxipèlag Sval-
bard és un terri-
tori neutral des
de l’any 1925. Se-
gons el tractat

que van signar fins a 40 nacions,
aquest grupd’illes situades al vol-
tant del paral·lel 78, que està sota
la jurisdicció de Noruega, hauria
de quedar fora de qualsevol tipus
de conflicte bèl·lic.
Spitsbergen és una de les tres

úniques illes habitades de la zona
i lamés gran de tot l’arxipèlag. Si-
tuadaa laconfluènciaentre l’oceà
Àrtic i els mars de Grenlàndia i
Barentsz, la zona és famosa per-
què acull el magatzem de llavors
de Svalbard (Svalbard Global Se-
ed Vault, en anglès), una arca del
judici final en què es conserven
unes 10.000 llavors, protegides
d’una teòrica guerra nuclear o
d’un canvi climàtic sobtat.
Des de l’any 2017 és, a més a

més, el lloc remot que allotja
l’Arctic World Archive (AWA),
una iniciativa de l’empresa noru-
egade tecnologiaPiqlASper pre-
servar “lamemòriamundial” dels
perills dels desastres naturals, els
canvis tecnològics, la pirateria o
les guerres.
“Lanostra ambició és serunar-

xiu mundial segur per ajudar a
preservar la memòria digital del
planeta i garantir que les obres
més irreemplaçables de l’art, la li-
teratura i la cultura siguin prote-
gides i estiguin disponibles per-
què les generacions futures les
puguin utilitzar. No tenim un lí-
mit al cap,només recollir i emma-
gatzemar la quantitat més gran
possible”, explica a La Vanguar-
dia Patricia Alfheim, portaveu
de l’AWA.
Unade lesúltimesadquisicions

de la col·lecció ha estat una còpia
digital dels prop de 400.000 ob-
jectes que acollirà el nou Museu
Nacional de Noruega, que té pre-
vist obrir les portes l’any 2022,
un arxiu que inclou l’obra més

icònica de l’artista més cèlebre
del país.
El crit,d’EdvardMunch, acom-

panyarà els documents de la Fun-
dació Felipe González, les actes
del 1812dels dos primers plens de
la Diputació de Barcelona, ma-
nuscrits de la Biblioteca del Vati-
cà o les obres d’Olga Tokarczuk,
Nobel de Literatura del 2018, als
fitxers emmagatzemats dins una
antiga mina de carbó ubicada a

prop de Longyearbyen, l’assenta-
mentmés important de Svalbard.

Sistema piqlFilm
Tots els textos, fotografies, pel·lí-
cules i enregistraments s’han
transferit a piqlFilm, un nou sis-
tema analògic capaç de retenir
dades digitals i mantenir-les se-
gures sense connexió. Diuen que
és unmètode especialment eficaç
davant el pas del temps perquè, a
més a més de tenir una vida útil
superior als 1.000 anys, l’únic que
cal per llegir el material emma-
gatzemat és llum.
La custòdia subterrània d’arte-

factes i registres no és res nou.
Durant la Segona GuerraMundi-
al, laNational Gallery de Londres
va dispersar els seus tresors per
Manod Quarry, una mina de pis-
sarra en desús localitzada a prop
de la ciutat deBlaenauFfestiniog,
a Gal·les.
Al doctor Xavier Roigé, especi-

alistaenPatrimoniCultural iMu-
seologia de la Universitat de Bar-
celona, l’Arctic World Archive li
recorda, salvant les distàncies, els
2,3 milions de microfilms que
reuneixen la història familiar de
la humanitat i que els mormons
emmagatzemen 200 metres sota
terra a la cripta de la Muntanya
de Granit, a Utah (EUA).
“Un dels punts més interes-

sants de l’AWA és que hi ha una
voluntat de preservació del patri-
moni de caràcter internacional,
quan normalment és nacional”,
assenyala Roigé. “Fins ara s’acos-
tumava a guardar objectes al lloc
a què pertanyien o des d’on van
ser espoliats. Per això és lògic que
hi pugui haver un cert recel a in-
cloure els béns en aquest catà-
leg”, afegeix.
Tampoc no és habitual que la

conservació esdugui a termecom
a iniciativaprivada. “És canviar el
xip. Labasedel patrimoni eraque
estigués catalogat i fos públic.
Sorprèn que aquí es deixi en
mans d’una empresa i podria te-
nir un cert risc, perquè deixa de
pertànyer a tothom”, assenyala.

Nausikaä El-Mecky, professo-
ra de la Universitat Pompeu Fa-
bra experta en censura i destruc-
ció de l’art al llarg de la història,
entén que el projecte té un punt
“romàntic i utòpic”.
“Generar còpies digitals per

poder reproduir les obres per
sempre més genera la sensació
que la cultura no es pot destruir.
Però no serà mai el mateix que
anar a veure uns objectes o cami-

nar a través d’edificis històrics”,
assegura.
“És impossible preservar una

obra d’art. Encara que se’n fes
una rèplica perfecta, només n’en-
senyaria un cinc per cent, perquè
no tindríem el tacte, l’olor, la ma-
nera com la llum li cau a sobre, la
mida, l’edifici on està emmagat-
zemat... I si només digitalitzem la
part visual perdem per sempre
tots els altres aspectes sensorials

EL EPO TATGE

Els dipòsitsmés destacats del catàleg de l’AWA

PIQL AS

El Vaticà,
principal font
de l’Arctic
World Archive

Ha dipositat més
de 500 manuscrits
“de gran valor
històric i cultural”,
incloent-hi un text
de Lluc, l’evange-
lista, i una versió
de l’Alcorà

Tres dipòsits
del Museu
Nacional
de Noruega

Inclouen El crit,
d’Edvard Munch, i
obres d’artistes
femenines com
ara Harriet Bac-
ker, Britta Mara-
katt-Labba i Eline
Mugaas

Arxius de
la Fundació
Felipe
González

Han digitalitzat
transcripcions de
reunions secretes,
fotografies, cartes
i notes escrites a
mà de l’expresi-
dent del Govern
espanyol

L’ArcticWorld
Archivemira de
preservar “la

memòriamundial”
davant possibles
desastres naturals

o guerres
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de la formamaterial”, afegeix El-
Mecky.

Odeuropa
Laseva col·legaCaroVerbeek, in-
tegrant del projecte Odeuropa,
que mira de reconstruir i preser-
var (també digitalment) les olors
històriques, li ha “fet entendre
que les obres d’art no només són
visuals” i que els arxius digitals
no tenenencompte totauna sèrie

d’elements imperceptibles que
acompanyen qualsevol objecte
material, destaca la professora de
la UPF.
Sobre els sentits, Nausikaä El-

Mecky coincideix amb Xavier
Roigé. “Actualment donem molt
de valor a la cosa física, però
l’emoció i el tipus d’experiència
que genera un objecte encara no
l’aconsegueix el format digital”,
argumenta l’expert de la UB. En

el futur, tot i això, aquesta per-
cepció podria canviar. “D’aquí
500 anys, quan ja no existeixi
l’original d’una obra, les còpies (o
les fotografies) potser mantin-
dran el valor simbòlic i aconse-
guiran transmetre emocions”,
diu. La veritat és que tampoc no
cal anar tan lluny.
Amb la pandèmia de la covid,

elsmuseushanperdutun75%del
públic i busquen fórmules per fer

arribar el catàleg als ciutadans
obrint les col·leccions a través
d’internetogenerant reproducci-
ons amb impressores 3D per por-
tar-les a hospitals, residències i
escoles on es poden fer exposici-
ons o debats.
No s’ha d’oblidar que l’incendi

del 2018 que va destruir elMuseu
Nacional del Brasil, ubicat a Rio
de Janeiro, ja va fer saltar totes
les alarmes. Allà es van perdre
més de 20milions d’objectes, des
d’ossos de dinosaure i mòmies
egípcies fins a milers d’estris de
les civilitzacions ameríndies.
També va contribuir a aquest
efecte la destrucció del jaciment
de Palmira a mans de l’Estat
Islàmic.

Minimitzar danys
Lapropostade l’ArcticWorldAr-
chive és una manera de minimit-
zar danys d’aquesta mena, tot i
que planteja un altre problema,
segons els especialistes consul-
tats per La Vanguardia: què és el
que es preservarà? La resposta a
aquesta pregunta podria semblar
òbvia, però no ho és tant. “Estem
molt influïts per l’alta cultura, pe-
rò correm el risc de caure en l’es-
nobisme i transmetre a les gene-
racions futures una societat dis-
torsionada, una il·lusió”, revela
Nausikaä El-Mecky.
“Tenim una idea molt senzilla

del que és un arxiu –afegeix–, pe-
rò cal tenir en compte que no és
objectiu, sinó molt subjectiu. Es
dissenya d’una manera determi-
nada i inclou el quedecideix algú,
que excloumoltes altres coses”.
Xavier Roigé és del mateix pa-

rer. “De tots els objectes que es
creen només se’n conserva una
petita part. L’atzar hi té un paper
important, i el valor simbòlic
també. Però normalment es pre-
servenmés coses de les classes ri-
ques i altes que no pas de les po-
pulars. El debat, a més a més, es
complica molt ara mateix per la
quantitat ingent d’objectes que
produïm i perquè molts dels ma-
terials utilitzats tenen una dura-

da efímera. A l’hora de conservar,
el debat és tècnic, però també
polític. I sobretot molt difícil”,
conclou.
L’escriptora Doris Lessing va

publicar el 2006 la novel·la The
story of general Dann and Mara’s
daughter, Griot and the snow dog
(traduïda al castellà perBruguera
com Historia del general Dann y
de la hija de Mara, de Griot y del
perro de las nieves). L’obra se
situa en un futur postapocalíptic
en què el gel fos cobreix tot un
continent.
El protagonista principal, en

Dann, s’obsessiona amb una bi-
blioteca que els antics van deixar
segellada darrere una mena de
protecció de plàstic. Corre contra
el temps i la violència d’altres tri-
bus intentant entendre tots els
textos possibles abans que l’aigua
desintegri les pàgines o que
aquestes quedin destruïdes per la

guerra. I si elmón s’acaba tal com
el coneixem, què en quedarà, de
nosaltres?
“L’Arctic World Archive i al-

tres espais com aquest em sem-
blen, com a reflexió final, que són
llocs que busquen l’impossible,
que és preservar tota la nostra
cultura. Però és la mateixa idea
romàntica que reflecteix l’art,
que també pretén aconseguir
l’impossible. Encara que la meta
sigui inabastable, és molt vàlida”,
assegura El-Mecky.c

MAJA HITIJ / GETTY

L ’AWA

Guardadocuments
delaFundacióFelipe
Gonzálezodela
DiputaciódeBarcelona

L ’ANY 2018

L’incendi que va
destruir elMuseu
Nacional del Brasil va
fer saltar les alarmes

MAJA HITIJ / GETTY

PIQL AS

Coves
d’Ajanta,
patrimoni de
la Unesco

Imatges d’alta
resolució de les
pintures i escultu-
res ubicades en
29 grutes artifici-
als esculpides a
partir del segle II
abans de Crist

Manuscrits
de l’egiptòleg
Ippolito
Rosellini

La Universitat de
Pisa ha guardat
a l’Arctic World
Archive una de les
obres indispensa-
bles per als estudi-
osos de l’antic
Egipte

Les obres
completes de
l’escriptora
Olga Tokarczuk

La fundació
de la Nobel de
Literatura del
2018 ha digitalit-
zat les 14
novel·les de la
coneguda auto-
ra polonesa

Spitsbergen
Una de les tres úni-
ques illes habita-
des de Svalbard
(a dalt).L’AWA
se situa a prop
de Logyear-
byen

PiqlFilm
El sistema (a
l’esquerra) és
eficaç davant el pas
del temps: té una
vida útil de 1.000
anys i només cal
llum per llegir-lo

Mina
Els arxius guar-
dats a l’Arctic
World Archive
estan emmagat-
zemats en una
antiga mina de
carbó (dreta)

Protecció
L’espai (a sota)
pretén preservar “la
memòriamundial”
de possibles de-
sastres naturals,
la pirateria o
les guerres
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Un homenatge a la valentia de les Brigades 
Internacionals 
 
La Barcelona desconeguda | 11 gener 2021 | Horta-Guinardó | Línia Sant Martí 

 
 
“Sou la història, sou la llegenda, sou l’exemple heroic de la solidaritat i de la universalitat de la 
democràcia”. Aquesta és una part del discurs que la líder comunista Dolores Ibárruri, ‘la 
Pasionaria’, va dedicar als integrants de les Brigades Internacionals quan van marxar d’Espanya 
el mes d’octubre de 1938, després d’haver lluitat a favor de la República durant bona part de la 
Guerra Civil. També és un dels fragments que es poden llegir en una inscripció al peu del 
monument ‘David i Goliat. Homenatge a les Brigades Internacionals’, a la rambla del Carmel. 
 
Les Brigades Internacionals van ser unitats militars formades per voluntaris de diversos països 
del món que van venir a defensar la República en plena Guerra Civil. La pressió internacional va 
fer que a finals de 1938 es retiressin del conflicte. El govern republicà els va organitzar un comiat 
multitudinari i molt emotiu a Barcelona. 
 
La seva petjada no es va esborrar i, mig segle més tard, el 28 d’octubre de 1988, la Spanish Civil 
War Historical Society va impulsar la inauguració d’un monument a Barcelona per commemorar 
el 50è aniversari de la partida d’Espanya dels brigadistes. L’obra de bronze, que es troba al 
Carmel i va ser creada per l’escultor nord-americà Roy Shifrin, representa el tors nu de David 
amb un escut a la mà sobre un pedestal de formigó. A la base de l’escultura hi ha la figura de 
Goliat. Des que es va crear el monument, cada darrer dissabte d’octubre es fa un acte 
d’homenatge als brigadistes. 
 
L’escultura va ser finançada per l’associació que agrupa el batalló Abraham Lincoln, format per 
soldats nord-americans, i per la mateixa Spanish Civil War Historical Society. Entre els ciutadans 
dels Estats Units que van aportar diners per al monument hi havia Edward Kennedy, Woody 
Allen, Gregory Peck, Leonard Bernstein, Norman Mailer o Harry Belafonte, socis de l’entitat 
promotora. A la inauguració de l’obra hi va assistir algun supervivent de la Brigada Lincoln, 
excombatents d’altres països a la Guerra Civil i personalitats com el vell combatent comunista 
Gregorio López Raimundo. Barcelona va ser la ciutat escollida per fer-hi aquest monument pel 
fet que aquí s’havia realitzat la desfilada de comiat de les Brigades, el 28 d’octubre de 1938. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://liniaxarxa.cat/liniasantmarti/bcn-desconeguda/un-homenatge-a-la-valentia-de-les-brigades-
internacionals/ 
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El tribunal frena l’intent de
citarVillarejo en el 17-A
Les defenses volien introduir la teoria de la conspiració

CARLOTA GUINDAL
Madrid

El president del tribunal que jutja
els atemptatsdeBarcelona iCam-
brilsdel 17d’agostdel2017,Alfon-
so Guevara, va frenar ahir en sec
l’intent de les defenses de citar
com a testimoni l’excomissari de
policia empresonat José Manuel
Villarejo per haver introduït la
sospita sobre la teoria de la cons-
piració respecte a lamatança.
L’advocat de Driss Oukabir, un

dels acusats de formar part pre-
sumptament de la cèl·lula terro-
rista, va demanar, en nom de les
tres defenses, que se citi Villarejo
coma testimoni en el judici, arran
del que va dir en la declaració di-
vendresenunavistaenquètambé
va ser interrogada com a testimo-
ni l’examiga del rei Joan Carles
CorinnaLarsen.
Concretament Villarejo, que va

declarar com a acusat i, per tant,
senseobligaciódedir la veritat, va
assegurar que el Centre Nacional
d’Intel·ligència (CNI) va refusar
el seu oferiment de tenir com a
confident un informador seu de
l’entorn del gihadisme. Segons va
dir, la informació quepodia oferir
el seu col·laborador hauria pogut
evitar atacs com el del 17-A. Tot i
això, segons la seva tesi, el CNI li
va dir que no els interessava per-
què ja treballavaperalsserveisse-
cretsmarroquins.
El lletrat d’Oukabir va intentar

introduirenel judici,comaúltima
bala quan falten pocs dies perquè
esdonipertancatdalavistaoral, la
teoria de la conspiració sobre els
possibles vincles de l’imamdeRi-
poll,Abdelbaki esSatty, líderde la
cèl·lula queva cometre els atemp-
tats, ambelCNI.Atravésd’aques-
ta teoria s’ha arribat a afirmar que
els serveis secrets el tenienmoni-
torat abansdels atemptats.
Aquesta tesi es va començar a

difondre l’estiu del 2018 i va ser
aplaudida per alguns membres
del Govern de la Generalitat, en
aquell moment presidit per Quim
Torra, però ha estat desmuntada

per totes les dades que s’han ofert
en la investigació. Amés, ni el fis-
cal ni el jutge d’instrucció ni el
tribunal han trobat res que ho
sustentés.
El lletrat va sostenir que Villa-

rejo podria “donar llum” sobre el
suposat paper com a agent doble
en el CNI i el servei secretmarro-

quí d’Es Satty, de què va parlar
l’excomissari, empresonatperha-
ver liderat presumptament una
organització criminal.
Segons la investigació, l’imam

va morir en l’explosió del xalet
d’Alcanar(Tarragona)lanitabans
dels atemptats. En aquesta casa la
cèl·lulaguardavaunagranquanti-
tatd’explosius,granades i fins i tot
cinturons bomba que havien de
fer servir per a un atac a Catalu-

nya. Tot i això, tal coms’ha repro-
duïtdurantel judiciquesecelebra
des del novembre, el mal ús del
material va fer que explotés i s’es-
fondrés la casa, cosaquevacausar
lamort d’Es Satty i d’un altre dels
membres de la cèl·lula, Youssef
Aalla.L’explosió i lamortdel líder
va provocar que l’endemà la resta
delsmembresdelacèl·lula impro-
visessin atropellamentsmassius a
la Rambla de Barcelona i al pas-
seigmarítimdeCambrils.
“Nohitécabuda,evidentment”,

va advertir el jutge Guevara, que
va explicar que l’única opció per
introduir una nova testifical en el
ple és que hi hagués hagut alguna
mena de revelació prou significa-
tiva en la vista oral per introduir
unaltreelement, cosaque, aparer
seu, no ha passat. “El que digui
aquest senyor o cap altre no ens
afecta. No hi té cabuda. Punt”, va
concloure.
Aquest dilluns l’Audiència Na-

cional va reprendre el judici per
la matança del 17-A després de
l’aturadadeNadal i lesnevadesde
Madrid. La previsió és que quedi
vist per a sentència la setmana
queve.

El jutge Guevara
conclou: “El que digui
aquest senyor o cap
altre no afecta”
la vista oral

EFE / ARXIU

El jutge Guevara, al centre, durant una sessió del judici del 17-A

El CGPJ es reunirà
dijous per respondre a
la reforma exprés
JOAQUÍN VERA
Madrid

El Consell General del Po-
der Judicial es reunirà en un
ple extraordinari dijous per
debatre quina resposta dona
a la negativa de la Mesa del
Congrés a sol·licitar informe
de l’òrgan de govern dels
jutges per a la llei de refor-
ma del CGPJ. El seu presi-
dent, CarlosLesmes, va con-
vocar la reunió després que
divendres els deu vocals
conservadors –lameitat dels
que componen el Consell–
la sol·licitessin.
Del debat que tindrà lloc

dijous previsiblement en
sortirà la resposta –que
s’haurà de sotmetre a vota-
ció– a la decisió dels dos
grups parlamentaris que
sustenten el Govern central
(PSOE i Unides Podem)
d’optar per la proposició de
llei per reformar el CGPJ,
una via que evita els infor-

mes consultius i accelera
el tràmit. Tot i això, la refor-
ma exprés només limita
les funcions de l’òrgan, com
la de nomenar jutges men-
tre el mandat estigui pror-
rogat.
Des delmoment que se sà-

piga la resposta, és més que
probable que hi hagi el se-
güent xoc de trens entre
l’Executiu de Pedro
Sánchez i l’òrgan de govern
dels jutges, que fa més de
dos anys que està en funci-
ons en espera de ser reno-
vat. Les fonts consultades
auguraven que la celebració
de les eleccions a Catalunya
el 14 de febrer, com estava
previst, conduirien a un
acord posterior per renovar
el Consell, sense cap cita
electoral a la vista, però
l’ajornament podria allargar
la disputa institucional
fins que se n’actualitzi la
composició d’una vegada
per totes.

Paralitzada la retirada
dels carrers aPrieto i
LargoCaballero aMadrid
J. VERA Madrid

Els carrers dels socialistes
Francisco Largo Caballero
i Indalecio Prieto de mo-
ment es queden a la llista de
vies de Madrid, malgrat
que en el cas del primer els
operaris de l’Ajuntament
ja van retirar la placa des-
prés que el ple aprovés la
iniciativa presentada per
Vox amb els vots favorables
del Partit Popular i Ciuta-
dans.
Un jutjat de la capital ha

suspès de manera cautelar
la retirada del nomenclàtor
dels carrers dedicats als dos

polítics, la trajectòria dels
quals definia a la proposta
com a “sanguinària” i “sinis-
tra”. El jutge pren aquesta
decisió en espera d’entrar
en el fons de la qüestió, per
“preservar l’interès gene-
ral”, ja que fins que es resol-
gui el recurs el canvi a la llis-
ta de carrers pot ocasionar
molèsties i perjudicis “de di-
ferent ordre”. La interlocu-
tòria assenyala que aquesta
paralització mira d’“evitar
el deteriorament de la credi-
bilitat municipal” per part
dels ciutadans “atès el vaivé
dels noms d’aquests car-
rers”.
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ElPDECatendossaaJxCat l’enorme
facturade ladefensadelspresos

La dissolució de l’antiga Conver-
gència Democràtica de Catalunya
(CDC), primer en el Partit Demò-
crata Europeu Català (PDECat) i
després en Junts per Catalunya
(JxCat), téunaderivada inespera-
da: alguns dels advocats que van
defensareneljudicidelprocésim-
putats que militaven en aquesta
formació continuen sense cobrar
unapart importantdelesminutes,
segonshanexplicat aLaVanguar-
dia fontsdel cas.
Alguns dels avui condemnats

–Josep Rull, Jordi Turull i Joa-
quimForn–pertanyienalPDECat
quan van ser jutjats, però després
van ingressar a Junts per Catalu-
nya, la formació creada i liderada
perCarlesPuigdemontdesdeBèl-
gica, i els seus advocats han vist
com el partit que va assumir d’en-
trada el cost de les seves defenses
–el PDECat–ha entrat en serioses
dificultats per complir a temps.
Part dels costos del judici (es va
acabar fa464dies) continua sense
serabonadaalsseus lletrats.Enal-
gun cas està pendent al voltant
d’un 30% del global. El PDECat
abona en ocasions 2.000 o 5.000
euros.
Un portaveu del PDECat va as-

segurar ahir a La Vanguardia que
elpartithaassumitelcostde lade-
fensadeForn,Turull iRull durant
tots aquests anys i que ho conti-
nuaràfentd’acordambelcalenda-
ri queesva fixar. “Hempagat cen-
tenars i centenars de milers d’eu-
ros i ho continuarem fent fins a
complir ambelqueestàpactat”.
DesprésdelpasaJxCatdelstres

exmilitants del PDECat, que es va

de Sànchez havia anat a càrrec de
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC).Araelsquatrepresospaga-
randelmateix compte.Cal afegir-
hi lesdefensesd’altresd’imputats.
Pel que fa al que queda per sal-

dar, el PDECat assegura que va
pactar amb els advocats un calen-
dari que s’ha anat complint cada
mes.“N’hihaalgunsambquiliqui-
darem a l’abril, i d’altres, al juny.
Però aquest any estarà tot. El nos-
trepropòsit és complir”.
Les factures de la defensa han

causat severes dificultats econò-
miques al partit, cosa que, en oca-
sions,haobligata feralgunsacrifi-
ci alsmateixos treballadors.
Un diputat puigdemontista

qualifica de “vergonyós” que un
assumpte d’aquesta classe “conti-
nuïobert”.Capdelsadvocatsafec-
tatsnovavoleroferirexplicacions
públiques.Unvadirquenoté“cap
queixa” del tracte rebut del seu
client, i no va entrar en cap més
detall. Un dels advocats afectats
pels retards és Francesc Homs,
que va ser conseller de Presidèn-
ciaambArturMas iquevaexercir
com a coordinador jurídic de les
defenses.
Els advocats van ser contractats

atítolpersonalpels imputats,però
elPDECatvaassumirdesdelprin-
cipi els costos del procediment,
iniciat a finalsdel 2017 iquehasu-
posat per a alguns lletrats una de-
dicació pràcticament exclusiva.
Durantel judici, celebrat alTribu-
nal Suprem durant exactament
120 dies, entre el 12 de febrer i el
12de junydel 2019, lesdefenses es
van haver de traslladar completa-
ment aMadrid, amb els costos en
dietes que això comporta. Des-
prés, els recursos derivats de la si-
tuaciópenitenciàriadels condem-
nats (la sentència es va saber el 14
d’octubre del 2019) no ha fet sinó
encarir els costosencaramés.
I l’horitzó no perdona: la pers-

pectiva per a tots ells és recórrer
primer alConstitucional i després
alTribunalEuropeudeDretsHu-
mans, aEstrasburg.
Cas a part és el de l’exconseller

deCultura Santi Vila, que està pa-
gant la sevadesafeccióa lacausa: a
més d’assumir en bona mesura la
seva defensa personalment, va ser
abandonat pel govern de Quim
Torra. Per assumir les decisions
del mateix executiu en el cas dels
béns religiososdelmonestir deSi-
xena que reclamava Aragó, ha de
reunirunafiançade216.000euros
(entre estalvis i la taxació d’un pis
propi) a compte de la fiança que li
demana l’AjuntamentdeVilanova
de Sixena per no haver tornat (ai-
xò ho va acordar el Govern) els
béns abans que es pronunciés el
TribunalSuprem.

Algunsdelslletratsdecondemnatsquevanpertànyeralpartithereude
Convergènciacontinuensensecobrarlesminutesderivadesdelprocésjudicial
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El banc dels acusats en el judici de l’1-O al Tribunal Suprem

Les antigues seus deCDC, en disputa
L’Audiència de Barcelona i

una jutgessamercantil dis-
crepen sobre com liquidar les
seus de CDC. Segons la sen-
tència del cas del Palau de la
Música, CDC havia de reinte-
grar 6.676.105 euros que va
rebre per finançament irre-
gular. Amb aquesta finalitat,
es van embargar 22 seus de la
formació. En paral·lel, el 8
d’octubre del 2020, CDC va
presentar concurs de credi-
tors al jutjat mercantil 9 de
Barcelona, amb un deute de
4,3 milions d’euros.

I a partir d’aquí, la polèmica.
A l’octubre la jutgessa del
mercantil va dictar una acta
en què aixecava l’embarga-
ment de les seus (que estan
valorades en 3.665.434 euros)
i les incloïa en el concurs de
creditors, a fi de rescabalar
primer els perjudicats que hi
consten. Però al novembre
l’Audiència de Barcelona va
emetre una altra interlocutò-
ria en què prohibia aixecar
els embargaments –aquesta
instància té preferència–,
cosa que va demorar la deci-

sió final fins que se solucio-
nés el conflicte de competèn-
cia, que encara no està resolt
i en què haurà d’intervenir o
el TSJC o el Suprem. Per
tant, en aquests moments hi
ha dues instàncies disputant-
se qui té dret a tenir les seus
de CDC, una en un procés
mercantil, en el qual els be-
neficiats serien el Banco de
Santander i Hisenda, i una
altra en un de penal, en el
qual els diners servirien per
pagar el Palau de laMúsica i
Hisenda.

afondo@lavanguardia.es

JULIO HURTADO Barcelona

El centenari de la mort d’Emilia
Pardo Bazán suma un nou motiu
de celebració amb l’obertura al
públic dels jardins del palau que
la novel·lista va fer construir el
1893 i de què el dictador Francis-
co Franco es va apropiar durant
la Guerra Civil.
En mans de l’Estat des del de-

sembre, el 30 de gener el pazo de
Meirásobrirà laporta exterior als

veïns de Sada (A Coruña), els
únics que de moment podran
passejar, a causa del confinament
municipal, al voltant de l’edifici,
onno espodrà entrar, si la pandè-
mia ho permet, fins al març.
La comissió tècnica del pazo de

Meirás també va decidir ahir
constituir un grup d’experts per
abordar els usos futurs, amb una
primera exposició sobre la seva
atribolada història i la lluita de la
societat civil per recuperar-lo.

El ‘pazo’ deMeirás
obre els jardins al públic

formalitzar al setembre, el partit
esvacomprometreapagar totsels
actes derivats de la seva defensa
fins al 30d’octubre.
A partir d’aquesta data serà

JxCat qui assumirà les noves fac-
tures,a lesqualss’afegiranlesdela

defensa d’un altre pres, Jordi
Sànchez, que avui és secretari ge-
neral del partit. Fonts d’aquesta
formació van confirmar que
aquest és l’acord i que l’assumei-
xen. Els presos, que en alguns ca-
sos tenen forts vincles d’amistat

amb els seus defensors, estan vi-
vint lasituació“ambgran incomo-
ditat”, explicauna fontdel cas.
El traspàs d’aquestes factures

nohaestatexemptdetensionsque
–afegeix– s’han traslladat a l’inte-
riordelapresó.Finsara, ladefensa
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ANA LATORRE 
ana.latorre@20minutos.es / @analatwr 

«Contar el pasado desde la hon-
radez». Este es el principal de-
ber de un historiador, según 
afirma José Calvo Poyato (Ca-
bra, 1951), quien, como tal, cele-
bra el lanzamiento de su nue-
vo libro, La España austera (Ar-
zalia), en cuyas páginas se 
acerca a la vida cotidiana de 
quienes «vivieron, disfrutaron 
y padecieron» el cuarto de si-
glo comprendido entre el fin de 
las cartillas de racionamiento 
(1952) y la muerte Franco (1975),  
años de crecimiento económi-
co a los que el Régimen se refi-
rió como ‘el milagro español’. 

El autor ahonda en el estilo de 
vida de todas aquellas personas 
que, en el contexto de «una dic-
tadura no tan monolítica co-
mo se suele decir», experimen-
taron en sus propias carnes 
grandes cambios en la vivienda, 
la alimentación, la higiene y la 
vestimenta, así como en la mo-
ral, la enseñanza, las relaciones 
personales o los rituales de ocio. 
«Los grandes acontecimientos 
influyen en la vida cotidiana de 
la gente. En esos años se fra-
guó una una amplia clase media 
como nunca antes en nuestra 
historia que fue clave para llegar 
a la Transición de los años 70», 
avanza a 20minutos. 

Al margen de cuestiones ideo-
lógicas, ya que «la dictadura fue 
una cosa abominable en mu-
chos aspectos», Calvo rinde ho-
menaje a la cotidianeidad de 
una época en la que «sociali-
zar en la calle tenía un valor que 
ahora se ha perdido»; un perio-
do en el que la sociedad, a ritmo 
de Los Bravos y su Black is 
black, «cambió hasta en la for-
ma de bailar». El escritor refuer-
za estas ideas incluyendo en el 
libro un total de 60 fotografías 
inéditas tomadas dentro y fue-
ra de la vivienda: en el colegio, 
la iglesia, en la plaza de toros e, 
incluso, durante un guateque.  

Y, ¿por qué definir nuestro pa-
ís como una «España austera»? 
Pues bien, Calvo considera que 
la austeridad era un rasgo defi-
nitorio de «la inmensa mayo-
ría de las familias», y lo trata 
de una forma «positiva»: «Se 
ha llegado a hablar del austeri-
cidio, pero la gente era preca-
vida, sabía administrarse. Esto 
tenía unas ventajas que, pro-
bablemente, echaremos de me-
nos en un tiempo. Pienso que la 
austeridad no es un problema. 
En muchas circunstancias, de 
hecho, es una virtud».  

Autor de otros ensayos como 
El milagro del Prado (2018), y de 
novelas históricas como La ru-
ta infinita (2019), el escritor se 
enorgullece de incluir, por pri-
mera vez en un libro suyo, «va-
liosos testimonios orales»: «Le 
dan una frescura extraordinaria 
al texto. Incluso hay vivencias 
personales mías que no son ex-
clusivas. Muchas personas que 
lean el libro pueden identificar-
se con ellas, ver que su juventud 
fue tal y como la cuento». 

En La España austera, el escri-
tor tampoco pierde de vista la si-
tuación política de aquellos 
años, pues afectó a las realida-
des diarias con las que se coexis-
tía. Así, aborda la importancia 
que tuvieron para la sociedad 
acontecimientos como los pac-
tos con EE UU (1953), el Plan 
de Estabilización (1959) o la ce-
lebración del Concilio Vaticano 
II (1962). «Podemos explicar las 
cosas del presente gracias a los 
sucesos del pasado», zanja.●

El historiador José Calvo Poyato retrata en su nuevo libro la 
rutina de la población durante el milagro económico español

Una familia asiste a un bautizo. JUAN ANTONIO RÍOS CARRATALÁ

«Pienso que la 
austeridad no es un 
problema. En muchas 
circunstancias,  
de hecho, es una virtud» 
JOSÉ CALVO POYATO 
Historiador

“

LUCES Y SOMBRAS DE 
LA ESPAÑA AUSTERA

Un grupo de jóvenes goza de un concierto. JUAN ANTONIO RÍOS CARRATALÁ

Una familia posa en la playa. JUAN ANTONIO RÍOS CARRATALÁ

EL LIBRO 

ENSAYO 
La España austera 
José Calvo Poyato 
Arzalia ediciones, 2020 
392 páginas. 22,95€

●7 
20M.ES/CULTURA 
Puedes leer este reportaje, así 
como otras entrevistas y noticias 
sobre libros, en nuestra página web.

20’’ 
Celtas Cortos despide a 
Trump con una canción 
El grupo Celtas Cortos ha publi-
cado la canción Adiós, presiden-
te, con la que critica el mandato 
del estadounidense Donald 
Trump, que abandonó ayer la 
Casa Blanca. El tema fue creado  
antes del asalto al Capitolio. 

El 19 de febrero  
vuelve ‘El internado’ 
El 19 de febrero se estrenará en 
Amazon Prime Video el reboot 
de la serie El internado, que vio 
la luz en 2007 en Antena 3. El in-

ternado: Las Cumbres tendrá 
ocho capítulos y contará, entre 
otros actores, con Natalia Dicen-
ta, Alberto Amarilla, Asia Or-
tega y Albert Salazar. 

Duhamel podría 
sustituir a Hammer 
El actor Josh Duhamel está en 
conversaciones con los estudios 
Lionsgate para sustituir en el fil-
me Shotgun Wedding a Armie 
Hammer, que ha recibido acu-
saciones de acosador y «caní-
bal» tras la publicación de unos 
mensajes que envió a mujeres. 

El cantante de Kiss lanza 
disco con otro grupo 
Paul Stanley, cantante del gru-

po Kiss, ha formado otra ban-
da llamada Soul Station y publi-
cará con ella el 5 de marzo un ál-
bum titulado Now And Then. 
Con él rinde tributo a artistas 
y canciones del catálogo clási-
co de música soul y r&b.  

Multa a la dueña de  
la plataforma Steam 
La Comisión Europea ha multa-
do a Valve, propietaria de la pla-
taforma Steam, y a cinco empre-
sas de videojuegos (Bandai 
Namco, Capcom, Focus Home, 
Koch Media y ZeniMax) con 7,8 
millones de euros por restringir 
las ventas de ciertos juegos pa-
ra PC en función de la ubicación 
geográfica de los usuarios.

LA FRASE 

«La inseguridad se vuelve 
pequeña cuando hablas 
de ella con alguien en 
quien confías, como un 
terapeuta o un consejero» 
PRIYANKA CHOPRA 
Actriz

El Museo del Prado tiene previs-
to acometer a lo largo de este 
año una reordenación impor-
tante de sus obras, una inicia-
tiva que afectará a la pintura eu-
ropea del siglo XVIII, las salas de 
Goya y la pintura del siglo XIX.  

El motivo es que la pinaco-
teca sea más «inclusiva», por eso 
se incluirán más piezas de pin-
toras –algunas serán nuevas ad-
quisiciones– y de épocas y paí-
ses que no estaban incluidos 

hasta ahora en la colección per-
manente. El éxito de Reencuen-
tro, la exposición que el Prado 
preparó para la reapertura tras 
el confinamiento por la pan-
demia y que concentra sus 
obras maestras en la gran bóve-
da central, ha sido el detonan-
te para tomar la decisión. 

Por otro lado, el presidente 
aragonés, Javier Lambán, man-
tuvo ayer varias reuniones con 
el museo y con el Ministerio de 
Cultura para impulsar las cele-
braciones del 275 aniversario del 
pintor Francisco de Goya y po-
ner en valor su legado artísti-
co. El dirigente regional quie-
re, además, una relación estable 
con la pinacoteca. ● R. C.

El Prado 
reordenará sus 
obras para ser 
más inclusivo
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Una exposici6n refine los iconos
populares y representativos de la

cultura audiovisual de los ochenta

La memoria de la
Generaci6n X

todavia importa

MIGUEL CANT~)N, Madrid
Natalia GarcEs (Madrid, 42 afios)
recuerda ir de pequefia al vi-
deoclub con su madre a alquilar
peliculas y ver una y otra vez con
su hermano Los Goonies en casa.
Un guifio a esa experiencia com-
partida pot tantos nifios de una
misma generaci6n no podia faltar
en la exposici6n La cultura attdio-
visual en los ahos 80. Referentes
de la Generaci6n X en Espaha, de
la que ella es coordinadora y que
incluye un recorrido a waves de
cuatro secciones diferenciadas
por la moda, la mfisica, el cine y
la televisi6n, adem(ts de un peque-
fio homenaje a otro referente
inevitable de la Epoca, como son
los videojuegos. La muestra, gra-
tuita, est~i situada en la Capilla de
San Ildefonso de la Universidad
de Alcalfi hasta el 7 de marzo.

Los miembros de la Genera-
ci6n X, nacidos entre los afios
1965 y 1980, crecieron marcados
por el final de la dictadura. "l~ra-
mos gente que tuvo suerte, por-
que no tuvimos que salir de una
guerra. Est~bamos m~s acomo-
dados. Ademfis, pasamos de la
parte m~.s gris Eel franquismo a
la libertad absoluta", sefiala Gar-
cEs. Fueron tambiEn los primeros
j6venes que empezaron a con-
sumir contenido audiovisual en
sus casas: "Ya somos una genera-
ci6n digital, porque en nuestra

Epoca apareci6 Internet, los vi-
deojuegos y el walkman’:

Ese cambio social llev6 a un
tipo de consumo domdstico que
dio una nueva dimensi6n al
concepto de fan. Por vez primera,
podias atrapar Io que admirabas
en una cinta de casete o en un
VHS. "Asi naci6 el fen6meno friki,
porque se podia ver aquello que
te gustaba muchas veces se-
guidas. En aquella dpoca habia
solo una cadena de televisi6n, asi
que todos veiamos lo mismo una
y otra vez" evoca GarcEs. /Ego
parecido ocurre en la mOsica con
los primeros vinilos que llegaron
de Queen, Michael Jackson o
Madonna.

En ese recorrido nost~.lgico de
la muestra --que se puede visitar
de forma guiada previa reserva y
por un eur~, se pueden vet foto-
gramas de las peliculas y series
de la Epoca, revistas como la Su-
perpop y una selecci6n de replicas
basadas en moldes de objetos co-
mo la pistola de Mad Max, un tra-
je de Dune o una estatua de Han
Solo en carbonita que George Lu-
cas utiliz6 para hacer El lmperio
contraataca (1980). "Es del molde
original y tiene una marca que
dej6 el director con el dedo". Tam-
biEn incluye listas de reproduc-
ci6n que la gente se puede descar-
gar, junto a vinilos de Epoca. En la
secci6n de videojuegos destaca el

M:~scara de Figrin D’an, un personaje de Star Wars, en la exposici6n, en una imagen de los organizadores.

La muestra es
un reflejo de
la creatividad
de la 6poca evocada

"Los j6venes yen
c6mo se divertian
sus padres", afirma
la coordinadora

cElebre Donkey Kong. "Tuve la
Atari y despuEs comenz6 la gente
a diferenciarse entre Sega o Nin-
tendo. Me gustaba m~s Sonic, pe-
ro me hice mayor y me abonE a
Mario" dice GarcEs, que de vez en
cuando sigue reuniEndose con
sus amigos a jugar.

La exposiciEn es un reflejo de
la creatividad de toda una genera-
ci6n. "En el cine, los efectos espe-
ciales se hacian a travEs de ma-
quetas. Yen Robocop el actor add-
gazaba un kilo y medio al dia pot
el peso del traje que llevaba. Con
pocos recursos se hacia grandes
maravillas". En la actualidad la
mayoria de las peliculas se hacen
a travEs del ordenador y GarcEs
cree que ese cambio marca los
gniones: "No importa que sea una
gran historia, sino los efectos es-

peciales que rauestra. Es un cam-
bio que ya se refleja en La amena-
zafantasma (1999). Pero en nues-
tra Epoca, una pelicula como Bla-
de Runner (1982) supuso una au-
tEntica revoluci6n". Sin embargo,
la coordinadora de la exposici6n
no cree que se trat6 de una falta
de crentividad sino de un cambio
social: "Cada vez consumimos
im~genes con m~s rapidez. Prefe-
rimos vet cosas m~s cortas’.

La cultura audiovisual en los
afios ochenta no solo ha sido refe-
rente en la GeneraciEn X, sino en
las posteriores. Por eso, la mues-
tra es familiar y se vea padres e
hijos. "Se vea los padres decir:
mira esto era, cuando yo era pe-
quefio. Los j6venes yen c6mo se
divertian sus p~dres en aquella
Epoca yes muy emocionante".
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i  OTRAS VOCES

HACE YA algunos años, el filósofo y científico belga 
Jean Bricmont, conocido por sus críticas al posmoder-
nismo, alertaba de la aparición de una nueva tenden-
cia política que denominaba «gauche moral». Según 
Bricmont, era el producto de los fracasos históricos del 
socialismo real y de la crisis de la socialdemocracia. 
Suponía el abandono de los proyectos tradicionales de 
transformación social, centrando su interés en la rei-
vindicación de las minorías –homosexuales, LGTBI, 
emigrantes– y en temas como la memoria histórica, la 
lucha por el pasado o el antifascismo. Todo lo cual lle-
vaba, en opinión del autor, a la tiranía de lo política-
mente correcto y a la instauración de una «república 
de censores». En ese sentido, una de las armas de la 
gauche moral era el recurso al sentimentalismo, una 
deliberada manipulación de los sentimientos. Algo que 
resulta evidente en su recurso a las llamadas políticas 
de memoria. Desde esta perspectiva, viene a definirse 
toda la historia de la Humanidad como una lucha en-
tre víctimas y verdugos, oprimidos y opresores, el bien 
y el mal. Lo cual tiene como consecuencia privar al 
conjunto de la población –y en particular a las nuevas 
generaciones– de la posibilidad de desarrollar el senti-
do de la proporción, sin el cual la información no es 
más que una forma superior de ignorancia. Sin duda, 
el primer representante español de la gauche moral fue 
José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el principio, su 
estrategia política estuvo muy clara: sentimentalismo 
y memoria histórica contra las derechas.  

Durante casi 20 años, 
la sociedad española ha 
sido sometida, a través 
de los medios, la literatu-
ra, el teatro, el cine y la 
historiografía a un claro 
proceso de sentimentali-
zación política, por parte 
de una izquierda intelec-

tual afecta a los postulados de la gauche moral. Nove-
listas como Albero Méndez, Manuel Rivas o Dulce 
Chacón publicaron obras de relativo éxito en las que 
se ofrece una interpretación de la Guerra Civil, cuyo 
maniqueísmo y contenido sentimentaloide resulta, al 
menos en mi opinión, difícilmente soportable. Incluso 
un crítico e historiador de la literatura tan izquierdista 
como José Carlos Mainer no duda en calificar el con-
tenido de algunas de estas obras de «blandas», «dulzo-
nas» y tendentes a la «trivialización sentimental». Y lo 

mismo ha ocurrido en el cine. Películas dedicadas a la 
Guerra Civil, como Libertarias, La lengua de las mari-
posas, Los girasoles ciegos o El laberinto del fauno in-
ciden deliberadamente en la caricatura, por la presen-
cia de personajes intachables por su progresismo en 
contraposición a curas perversos y militares, falangis-
tas y burgueses deliberadamente sádicos.  

 En este proceso, la historiografía ha tenido un papel 
de primer orden, con su incidencia en el tema de la de-
nominada memoria histórica. Esta tiene como objetivo 
fundar una identidad o la defensa de las reivindicacio-
nes de grupos sociales y políticos concretos. Se trata de 
un modo de relación con el pasado de carácter afectivo 
y sentimental; lo que implica un culto al recuerdo y a la 
conmemoración obsesiva de ciertos sucesos: fosas co-
munes, campos de concentración, monumentos, etc. La 
memoria histórica es, además, selectiva por naturaleza, 
ya que tiene como fundamento una selección partidis-
ta de los acontecimientos. Por ello, resultan muy signi-
ficativas la referencia de historiadores de izquierdas co-
mo Ricard Vinyes a los «pasados utilizables»; y la de Jo-
sep Fontana a los «presentes recordados». Y es que, en 
el fondo, memoria histórica e Historia representan dos 
formas antagónicas de relación con el pasado. La me-
moria histórica se sostiene en la conmemoración, mien-
tras que la búsqueda histórica lo hace mediante el tra-
bajo de investigación. La primera está, por definición, 
al abrigo de dudas y revisiones; la segunda admite, por 
principio, la posibilidad de revi-
sión, en la medida en que ambi-
ciona establecer los hechos y si-
tuarlos en su contexto para evi-
tar anacronismos. La memoria 
demanda adhesión; la historia, 
distancia. Y es que, como seña-
la Tzvetan Todorov, el mayor 
peligro de las políticas de me-
moria es la instauración de una 
memoria incompleta, es decir, 
una narración que descontex-
tualiza el proceso histórico con-
creto, silencia acontecimientos 
claves del pasado y margina a 
los sectores sociales y políticos 
que se sentían amenazados por 
los procesos sociales de carác-
ter revolucionario.  

 Y es que, bajo el manto sen-
timentaloide, laten proyectos 
políticos muy concretos. Como 
señala uno de los portavoces de 
los movimientos memorialistas, 
Rafael Escudero Alday, su obje-
tivo es la reivindicación históri-
ca de la II República, como «un 
instrumento político de futuro». 
Historiadores de izquierdas, co-
mo Ricard Vinyes, demandaron 
una «memoria de Estado». Esta 
demanda no quedó en mera 
teoría, sino que cristalizó en el 
denominado Memorial Demo-
crático, instaurado en Cataluña 
en 2007. Vinyes definía la institución como una plata-
forma para difundir «el pasado utilizable», cuyo objeti-
vo era acabar con «el modelo de impunidad y sus con-
secuencias en la construcción del relato fundacional de 
nuestra democracia que han mantenido los sucesivos 
gobiernos desde 1977». Para otro de sus promotores, 
Jordi Borja, el Memorial Democrático servía para «des-
legitimar el franquismo y los neofranquistas que pervi-
ven todavía en la vida pública española, en el ámbito es-
trictamente político, en algunos medios de comunica-
ción, en la Iglesia católica y en ciertos grupos 
económicos y profesionales». Según Vinyes, los «mode-
los democráticos» eran militantes comunistas como 
Clara Zetkin, Dolores Ibárruri o Carlo Feltrinelli.  

El 26 de diciembre de 2007 se dio el primer paso ha-
cia la instauración de la memoria incompleta con la pu-
blicación en el BOE de la Ley de Memoria Histórica, en 
la que se identificaba la democracia con las izquierdas, 
incluidos los miembros de las comunistas Brigadas In-
ternacionales, y se definía la era de Franco como «do-
loroso período de nuestra Historia». En el campo polí-

tico de la derecha no hubo respuesta, ni política ni cul-
tural. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy no de-
rogó la Ley de Memoria Histórica, limitándose, cínica-
mente, a paralizar su financiación.  

Naturalmente, la ofensiva memorialista iba más allá. 
En febrero de 2014, se publicó un manifiesto de intelec-
tuales de izquierda, firmado entre otros por Josep Fon-
tana, Ángel Viñas, Nicolás Sánchez Albornoz, José Luis 
Abellán, José Manuel Caballero Bonald, en favor de la 
instauración de la III República. Los firmantes desea-
ban, entre otras cosas, poner fin a la «anomalía» de que 
el Jefe de Estado fuese un «Rey impuesto por el dicta-
dor»; y la República como «una urgente necesidad de 
regeneración democrática». 

EN ENERO de 2020 se dio un nuevo paso a la instau-
ración de la memoria incompleta. El Gobierno 
PSOE/Podemos elaboró una nueva Proposición de 
Ley de Memoria Democrática, en el mismo sentido 
que las anteriores: «Consejo de la Memoria», sancio-
nes económicas e ilegalización de las fundaciones 
que defiendan el franquismo, resignificación el Valle 
de los Caídos, etc. En septiembre, el Gobierno apro-
baba el proyecto, cuyo objetivo era, según Carmen 
Calvo, la «ordenación del pasado». Una significativa 
reacción se produjo en Madrid, cuando Vox, en un 
pleno del Ayuntamiento, propuso la retirada de los 
nombres de Francisco Largo Caballero e Indalecio 

Prieto del callejero de la capital. Sorprendentemente, 
el Partido Popular y Ciudadanos apoyaron la iniciati-
va. Lo que produjo el rechazo de las izquierdas y de 
algunos historiadores, que apoyaron un curioso «In-
forme Técnico», en el que se defendía la revolución 
de octubre de 1934, la figura de los líderes socialistas 
y el carácter democrático de la República durante la 
Guerra Civil. Increíble, pero cierto. Tal es la situación 
en la que nos encontramos. La izquierda española ha 
articulado una vulgata sectaria que quiere imponer al 
conjunto de la sociedad. Y, lo que es peor, que divide 
a los españoles. Muestra, además, una dramática au-
sencia de habitus científico, de auténticos investiga-
dores, y de una percepción de la realidad que no per-
mite mirar más allá de un craso pragmatismo políti-
co. «Facciamo storia, non moralismo», decía el 
historiador italiano Renzo de Felice. Ese esa es la res-
puesta, ese es el camino. 

 
Pedro Carlos González Cuevas es historiador y profesor de 
Historia de las Ideas Políticas en la UNED.

La izquierda ha articulado una 
vulgata sectaria que quiere 
imponer a la sociedad. Y, lo 
peor, divide a los españoles 

RAÚL ARIAS

El autor subraya el 
sentimentalismo desde el que la izquierda 
explota las llamadas políticas de memoria 
histórica, guiadas por la definición de la 
historia como una lucha entre víctimas y 
verdugos, entre oprimidos y opresores.

HISTORIATRIBUNA i

Pasados 
utilizables  
y memorias 
incompletas  
PEDRO CARLOS  
GONZÁLEZ CUEVAS
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Cent anys del PCI
Roma recorda la fundació del Partit Comunista Italià, el més influent d’Europa Occidental

ANNA BUJ
Roma. Corresponsal

A
Itàlia continua sent
objecte de grans divi-
sions. La dreta encara
el considera el pitjor
mal que ha patit el

país.Peròtambémoltsvellscompo-
nents, progressistes i joves idealis-
tes recorden amb nostàlgia els
temps del Partit Comunista Italià
(PCI), iahircommemoravenlaseva
fundació,el21degenerdel1921.Per
lasevainfluènciai longevitat, lama-
rea roja italiana va ser considerada
lamés important de l’EuropaOcci-
dental.
Tot va començar amb l’escissió

que vamarcar per sempre la histò-
riade l’esquerra italiana, sinoeuro-
pea, quan l’intel·lectual Antonio
Gramsci i els seus amics van aban-
donarelPartitSocialistaItalià(PSI)
percrearelPCIenelcongrésdeLi-
vorno.Va ser laprimerade lesmol-
tes divisions en aquest espectre po-
lític,desdibuixatprimerenelPartit
Demòcratad’Esquerrael1991 iavui
refundat dins del Partit Demòcrata
(PD), en el Govern de Giuseppe
Conte.
LadeGramsci va serunaescissió

teatral. Itàlia acabavade sortir ven-
cedora, peròdeslluïda, de laPrime-
ra Guerra Mundial. Entre els res-
sons de la revolució bolxevic, van
brollarrevoltessocials iocupacions
de fàbriques al seu nord industrial.
En aquellmoment el PSI estava di-
vidit en tres ànimes. La primera, la
minoria reformista,majoritària en-
tre els dirigents del partit, que pen-
saven que s’havia d’estar en el qua-
dre legal existent.La segonaànima,
la “maximalista”, desitjava una re-
volució semblant a la russa però no
tenia agenda. I després hi havia
l’ànima comunista, la de Gramsci,
queconsideravaquelarevolucióno
podia esperar. En aquest context,
després de la Tercera Internacio-
nal, en la qual Lenin va comminar
que els partits que volien tenir una
relació amb la Rússia soviètica ex-
pulsessin els seus components re-
formistes, va néixer el PCI. En el
pitjor delsmoments, la debilitat del
socialisme, segons molts historia-
dors, va contribuir a l’auge del fei-
xisme. L’any següent Benito Mus-
solini va fer la marxa sobre Roma i
va il·legalitzarelpartit el 1926.
Amblessevesllumsiombres,una

formació que va néixer amb ànima
revolucionària va acabar sent un
dels pilars de la democràcia italia-
na.Lasevaresistènciadurantel fei-
xisme va propulsar el PCI a la Pri-
mera República, a través del caris-
màtic Palmiro Togliatti –dos
milions depersones van anar al seu
funeral–, i va engrandir elmite que
encara avui regna sobre la figurade
Gramsci.
El mite té diverses lectures, ex-

plica l’historiador de la universitat
de Florència Gabriele Paolini. “La
primera és perquè va morir només
sis dies després de deixar la presó.
La segona, perquè va afavorir l’he-
gemonia cultural del PCI, engran-
dida per persones com Pier Paolo
Pasolini. I després, la seva fortuna
creix en oposició a la de Togliatti,
que va rebutjar condemnar Stalin.
Gramscinovatenirtempsdecome-
treerrorsen lagestió”,diu.
El PCI va aconseguir tenir una

gran estructura que ha perdurat
pràcticament fins a l’actualitat en
regions com la Toscana, l’Emília-

Romanya o l’Úmbria. Va créixer en
paral·lela laressacadelMaigdel68,
i sobretot amb Enrico Berlinguer,
artífex de l’eurocomunisme amb
Santiago Carrillo i Georges Mar-
chais, que defensava que la ruta del
PCI havia de ser diferent de la de
l’URSS. “Mai renegant ideològica-
ment de l’horitzó del comunisme,

va ser una variant europea, demo-
cràtica, respectuosa de la llibertat”,
escrivia ahir el secretari generaldel
PD, Nicola Zingaretti. En els vui-
tanta,desprésdelmisteriósassassi-
nat d’Aldo Moro i el final de l’em-
penta del 68, va arribar el declivi.
Berlinguer,quevamorirel 1984,no

esvaatrevirmaia ferelpasde tren-
car amb Moscou amb l’esperança
que el comunisme soviètic es de-
mocratitzés.Nohivahaverruptura
fins a la caiguda del mur de Berlín,
propulsat per dirigents com Piero
Fassino, l’últim secretari dels De-
mòcrates d’Esquerra (DS), hereus
del Partit Demòcrata d’Esquerres i
avui diputat del PD, que recorda
que el retard es va deure també a la
casualitat. “L’octubre del 1989 hi
havia eleccions a Roma i no era
oportú canviar els símbols. Des-
prés, casualitat, hi vahaveruna set-
manaambmoltsdies festius”.
Els hereus del PCI continuen di-

vidits com en la seva fundació. La
prova,escriuenalgunsmitjansitali-
ans, és l’enèsima crisi política con-
duïda per Matteo Renzi, que fa un
any i mig es va escindir del PD per
crear el seupropi partit. “La divisió
del 1921 fou un desacord tan aspre
que va fer oblidar que l’enemic era
Mussolini –comenta Fassino–. La
divisió és el mal que amenaça l’es-
querradesdesempre”.

MONDADORI PORTFOLIO / GETTY

La deGramsci, el
mite del qual encara
perviu avui dia, va ser
la primera divisió
de l’esquerra italiana

HISTÒRIES DEL MÓN

A dalt, manifestació del
Partit Comunista Italià
el 1983 contra els míssils
i la cursa armamentística

del tram final de la
guerra freda. A baix,

Gramsci, l’històric dirigent
que considerava que la

revolució no podia esperar

Una història
italiana

GEMMA SAURA
Barcelona

Una majoria aclaparadora de la
població a sis estats membres de
l’OTAN,inclosaEspanya,creuque
els seuspaïsoshauriend’unir-seal
tractat sobre la Prohibició d’Ar-
mesNuclears,queentraavuienvi-
gormalgratelrebuigdelsEUAiels
seussocisde l’AliançaAtlàntica.
El 89% dels espanyols, el 87%

dels italians, el 86% dels islande-

sos,el78%delsholandesosielsda-
nesos i el 77% dels belgues vol en-
traraltractat,segonsunaenquesta
realitzada als sis països per l’em-
presaYouGovperalacoalicióabo-
licionista ICAN.
El tractat, que prohibeix la pro-

ducció,l’úsil’emmagatzematgede
l’armament i és aplaudit pels acti-
vistes com la fita més important
delsúltimsanysenmatèriadedes-
armament, demoment és essenci-
alment simbòlic. Entre els 86 paï-

sossignants iels51que l’hanratifi-
cat, no hi ha cap dels nou estats
nuclears –els Estats Units, Rússia,
Xina, el Regne Unit, França, l’Ín-
dia, el Pakistan, Corea del Nord o
Israel–ni tampoc larestademem-
bresde l’OTAN.
Malgrat els obstacles que van

posar aquests països a la seva ne-
gociació a l’ONU, el tractat es va
aprovarel2017i, tresanysdesprés,
l’octubre passat, es va assolir el
llindar de 50 ratificacions, el mí-

nimnecessari perquèun tractat es
converteixi en llei internacional.
No és vinculant, tot i això, amb els
païsosnosignants.
Els Estats Units, amb el suport

dels seus socis en l’aliança, han
pressionat els països signants per-
quècorregeixinelseu“errorestra-
tègic”ihanditqueeltractatpodria
fins i tot augmentar les possibili-
tatsd’unatacnuclear.L’OTANin-
sisteix que l’“únic camí creïble”
capaldesarmamentnuclearconti-
nua sent el tractat deno-prolifera-
ciódel 1970.
L’ICAN(CampanyaInternacio-

nalper l’AboliciódelesArmesNu-
clears), coalició que va guanyar el
Nobel de la Pau el 2017 pel seupa-
per en l’aprovació del tractat a les

Nacions Unides, ha encarregat el
sondeigperdemostrarcomd’allu-
nyats estan els interessos dels go-
vernsdelsentirmajoritaridelapo-
blació.
L’enquesta indica també que

una majoria de la gent a Itàlia
(74%), Holanda (58%), Bèlgica
(57%)iAlemanya(83%),elsquatre
païsoseuropeus,amésdeTurquia,
que tenen armes nuclears dels Es-
tatsUnitsalseuterritori,volquese
lesendugui.
A Espanya, el 79% dels enques-

tats assegura que es negaria a ser
clientd’unbancofonsdepensions
si sabésqueelsseusdinerss’inver-
teixen en empreses que fabriquen
o dissenyen armes nuclears. Un
10%nohorebutjaria.

Un89%d’espanyols vol unir-se
a la prohibició d’armes nuclears
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CARLES COLS
Barcelona

La culpa 6s de Martin Scorsese i de
la s~rie que ha rodat per a Netflix
arab un finic propOsit, posar seals
peus de Pescriptora, columnista,
actrin ocasional i blfida llengua
llarga Fran Lebowitz (m6s infor
maci6 a la p~g 35). Sdn nom6s set
capitols¯ Supongamos que Nueva
York es una c iudad.Aquest 6s el tltol.
Val la pena perqu~ per sofa de la
clorhidrica manerade parlar ipen-
sat de Lebowitz surt una molt ben
teixida teoria sobre qu~ fa que No-
vaYork, malgrat totesles sevesin-
gratituds, sigui una ciutat excel-
lent. ElpropOsit aqui no 6s fer pre -
tencioses comparacions, perqu~ la
Gran Poma 6s la Gran Repera es
posialcostat de lametr6polique es
posi, per6 en el primer episodi Le-
bowitz dedica uns minuts a la
quantitat de textos que hiha escrits
ales voreres i cal~ades de Nova
YorkAix6 sl que mereix una com-
paraciO.Almenys, arab Barcelona.

E1 cas ~s que elterra de NovaYork
6s tic en literatura. Hi ha anuncis,
grafitis, advert~ncies,plaques com-
memorativesi,apropde labibliote-
capfiblica de la ciutat, fins i tot una
quarantena de frases immortals de
gent de diferents disciplines artlsti-
ques.Algunes s6n gaireb6 premo-
nit6ries dels populistes temps que
corren. <<La veritat exist eLv~ Nom6s

En paviments escrits, passi6 de Fran Lebowitz, ninfffi
li planta cara a Nova York, per6 els pocs que hi ha a Barcelona

la definei×en corn una ciutat tastaolletes i inconstant.

Suposem
que Barcelona

calinventar la fa]sedat>>.Aquesta6s
de Georges Braque. En contrast, la
literatura tatuada sobre la pell de
Barcelona ~s, a primer cop d~ull,
gubre (<<un de cada tres morts en
accident de transit anava a peu>>) i,
aixlque s~avanqa en la recerca, des-
coratjadora,perqu[ retrata aques-
ta ciutat corn una gran tastaolletes
que comenga tantes coses corn les
que no acaba.Aquf presentem uns
exemples fruit d~una llarga cap-
balxa excursi6.

Aquest avls als vianants abans
citat no t6 rods recorregut que lain
formaci6 que aporta. I~s pura esta-
dfstica. No hi ha en ell ni un bri
d~enginy, alguna cosa aixf com la
gr~cia d~aquestes noves plaques
que decoren un centenar d~em
bomals de la ciutat arab un text en
qu[ es recorda que el mar comenga
all~, just en aquesta reixa que de-
semboca al clavegueram, aixf que
res d~utilitzar-la corn a paperera.
T6 el seu qu[, cert, per6 no deLxa

ser una simple c6pia d’una es
trat~giaid~ntica duta a terme molt
abans a Cadis, Sevilla i Palma de
Mallorca. Ahem malament.

Res de textos furtius

Aquests dos primers exemples sSn,
queda clar, missatges institucio-
rials, res a veure amb aquells fur-
tins textos arab qu[ es despertaven
els carters de Madrid fa sis anys
(<<mi mds sen tido b~same>> , <<re co-
merfa a versos>>...), que, segur, en-

cantarien aLebowitz. Enunprimer
resum, Barcelona, o, Madrid, 1,
Nova York, ja nien parlerr~

Els terres de Barcelona, no obs-
tant, requereixen una mirada pot-
set m~s maldient, psicoanalltica
fins i tot, perqu~ al final a aquesta
ciutat se la coneix millor pelque un
dia va voler ter perb no va aconse
gulf, perqu~ es va quedar curta de
forces iganes. E1 cas m6s clar 6s el
d’aquestes diverses dotzenes de
plaques arab qu~ es va premiar als
anys 9o les botigues que donaven
personalitat a la ciutat. Foses en
bronze, es coHocaven davant la
porta d’entrada per remarcar que
en aquest g~nere, en el de1 comer~
singular, Barcelona no teniaigual.
De ben6ides, aviat van passar a set
maldides.

En el dia d’avui, abunden a la
ciu tat les plaques sense botiga. Ca-
sos, n’hi ha molts. Per citar-ne
una, Peines y Cepillos Ciutad, que
estava al nfimero 1/+ de Portal de
l’Angel i que tenia una formidable
historiassa darrere. Fa loo anys, la
mare de Jos6 Cintad va estalviar
perqu~ elseu fillpogu6s evitar anar
a la guerra de1Rif, perb ellva des -
denyar aquesta drecera, vaviatjar,
corn rants d’altres, real vestit i
pit jot armat alnord
de l’Africa, i, de
tomada a casa, va
destinar aquells
diners a obrir la
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seva botiga de pintes i raspalls, el
1922. Era una preciositat Fins itot
els calbs hientraven. Avui nom6s
enqueda laplaca, davant elnfime-
ro 14, encerta manera comuna de-
nfincia simb61ica de la brutal indi-
textitzad6 del centre de Barcelona.

Moltes altres botigues merei-
xien una placa i no la van obtenir.
Elprojecte, senzillament, va caure
en l’oblit. Cap alcalde posterior a
PasqualMaragallva creure que los
necessariinstaHar m6s plaques, a
tall dqatura’t, bala!, quan la llei
d~arrendaments urbans va matar
en s6rie una dotzena llarga de bo-
tigues irrepetibles.Aix6 ~s set una
ciutat tastaolletes.

Hiha un altre exemple gaireb~
id6ntic. Pitjor encara, gaireb6 obli-
dat Encaraborratxa per haver or-
ganitzat uns Jocs Olfmpics de cate-
goria, al’autoritat municipalse fiva
oc6rrer tenir el seu propi Holly-
wood Boulevard de la lama, per6 no
arab roans d~actors, sin6 arab peus
d~esportistes.Va arribar alseu zenit
arab 2/+ plaques. En van retirar una,
la de Lance Armstrong, quan es va
saber quepedalava ambmales arts.
Les 23 restants passen totalment
inadvertides en un tros de vorera
situat entre l’estadi L1Ms Compa-
nysielMuseu Olfmpic, i~s unall~s-

tima, perqu6 els peus, calCats o
descal¢os, s6n molt m6s sugge-
rentsque les roans.Alberto Tomba
va deixar l’empremta de la seva bo -
ta d’esqul, Pau Gasol la seva llesca
gegant de calCat esportiu, Severia-
no Balleteros la seva sabata clave-
tejadaiMarkSpitziManuel Esfiar-
te van posar descal¢os, elprimer
arab un peu grec de manuali, el se
gon, arab uncan6nic peu egipcL

Bombardeig feixista

La lama d’aquest bulevard va ser
efimera,per61a sevaplusmarca de
menysteniment va set polvoritza-
da per un altre cas molt m& reve-
lador sobre corn de disputada est~
aquesta ciutat arab els textos dels
seus terres. E1 r6cord d’estrena i
ocultaci6 l’ostenta una minfiscula
rajola de bronze instal.lada a la
placeta de ManuelRibG amagada
enmig del que un
dia va set el barri
jueu. E12015 es va
coHocar al terra,
ambcertapompa,
un text en me
m6ria de les 16
persones que van
morir all~ durant
un bombardeig
feixista el 3o de
gener del 1938.
Tan bmtals van
ser aquelles ex-
plosions que all~
on abans nom6s _ ,
hihavia carrerons
es va obrir, de
manerainespera-

placa del CManlfest de
Barcelona’ de la mmbla
de Catalunya, diverses
crides a la responsabilitat
delsvianants, una placa
de bronze davant una
botiga hist6rlca la llegen-
da amb la data i ~’hora de
l’atempta,t en mem6ria
de les ~Twctimes mot -
tals del ~7-A del 2m7,i
la placa que recorda els
bombardeios franquistes
del gener del ~938.

da, el solar perfecte per a una
plaCa, que amb el temps va acabar
per portar el nom de ManuelRib6.
La placa, el dit, es va col.locar arab
gran emoci6, per6 un minut des
pr6s que se n’anessin les autori-
tats, unbar va parar r~pid les tau

les per ales quals ja esperaven des
de feia estona uns turistes.Va ser
vista i no vista.Aix6 sl, gr~cies a la
pand6mia 6s possible visitar

M6s respecte ha mosl~at la ciutat
amb l ’ anom enat Man ifiest deBarc e-
lona estampat en plena rambla de

Catalunya, a l’altura del carrer de
C6rsega, un altre exemple d’aquest
permanent vullinopuc de laciutat.
La seva pres6ncia passa mo it inad-
vertida, per6 el van firmar m6s de
7oo cares conegudlssimes de la
indfistria del cine, entre dies Paul
Nexam~an, Woody Allen, Martin
Scorsese, Roman Polansky, Ber
nardo Bertolucci, Brian de Palma...,
poca broma. Es vacoHocar durant
aquells curts qua~:e anys dels 8o en
qu6 Barcelona va voler ser tan refe-
rencial corn Cannes en qflesti6 de
cine. Eltestival apuntava maneres,
per6novaquallar.Un altre fiasco.

FArep~s pavimentalobligaacitar,
per descomptat, les llegendes a la
Rambla en mem6ria de les 17 vlcti-
rues mortals de l’atemptat de117
d’agost del 2o17. ~<Barcelona, que la
pau et cobreixi, i oh!,ciutat de pau>~.
Aquest 6s eltext, en quatre idiomes,

que es pot llegir al
voltant del lloc en
qu6 el terrorista va
posar fialseu mortal
atropellament. All6
de ciutat de pau do -
naria per a un llarg i
suc6s debar E1 m6s
destacable, per6, 6s
el que els va passar
a aquestes plaques
el desembre passat.
O.uatre musulmans
van cobrir arab ci-
ment la porci6 en
~rab arab l’arg~ment
quenoespodentre-
pitjar paraules escri
tes en la mateixa
lleng~a de PAlcor~

O.uedaran moltes m6s plaques
altinter, segur. Per6 per acabar res
millor que Pstolperstein de laplaCa
de Sant Jaume. Imita els que es-
quitxen els carters d~Alemanya,
davant el que un dia va ser llar de
jueus v~ctimes dels nazis. E1 cas 6s
que la Generalitat va decidir que
Llufs Companys es mereixia un
stolperstein. Es va coHocar el 15
d~octubre. E1 problema 6s que la
llamborda ha quedat darrere de les
tanques que envoltenelPalau de la
Generalitat des que elproc6s es va
endiablar.Fran Lebowitz segur que
li trauria suc alcas. ̄
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Descansi en
pau, Ildefons

Cerdà

Sincerament, a diferènciad’alguns
urbanistes i arquitectes i de polí-
tics i opinants sobrevinguts a es-
pecialistes en la matèria, no tinc

ni la més punyetera idea de què faria Il-
defons Cerdà i Sunyer si aixequés el cap
(una altra de zombis no, sisplau) i veiés
què s’ha fet amb un Eixample que no va
arribar a ser mai el que ell havia traçat
sobre el pla i teoritzat en els seus escrits.
Ignoro si, com diuen uns, es posaria les
mans al cap i patiria un atac denervis ob-
servant en què s’han convertit els seus
xamfrans o si, al contrari, com sostenen
d’altres, aplaudiria rabiosament amb les
orelles davant les últimes exhibicions
d’urbanisme tàctic.
Resulta curiosa, i fins a cert punt ver-

gonyosa, la relació d’aquesta ciutat amb
el dissenyador de la Barcelona postem-
murallada. Ara tothom l’invoca per atri-
buir-se la seva herència. Em recorda el
que passa a cada campanya electoral o
aquests dies, ambmotiu del seu 80è ani-
versari, amb el llegat de l’alcalde Mara-
gall, quepretenen fer seu fins i tot els que
no fa gaire temps deien les mil pestes de
la gran transformació urbana pilotada
per ell. Però el cas és que el tracte rebut
per Cerdà, ja en vida i en els 145 anys
transcorreguts des de la sevamort, acon-
sellaria als seus retardats descobridors
guardar, encara que fos per una mica
de dignitat i modèstia, un respectuós
silenci.
Ara es diu que s’està desvirtuant el seu

projecte.No emsembla que la qüestió si-
gui aquesta. Discutim obertament, sense
precipitacions ni fets consumats, què cal
fer amb l’Eixample, comadaptar-lo auns

nous temps en què el model demobilitat
urbana que hem conegut fins ara, agradi
o no, té els anys comptats. Valorem la
conveniència d’aquests invents d’utilitat
més que dubtosa que s’arreceren sota el
paraigua de l’anomenat urbanisme tàc-
tic. Però siguem més cauts a l’hora de
proclamar que és en aquest precís mo-
ment quan s’està desvirtuant el pla Cer-
dà. La història de l’Eixample, com ja in-
tuïa i patia l’autor (recomano la lectura
de Cuatro palabras sobre el Ensanche di-
rigidas al público de Barcelona, un argu-
mentari crític del mateix Cerdà datat el
1861), és una història de continus atemp-
tats contra l’essència d’un projecte que
de neutral en tenia poc. El seu objectiu
era, en paraules de l’autor, que “gran nú-
mero de familias encuentren holgado e
higiénico albergue, que solo pueden ha-
llarlo harto mezquino y caro en demasía
en el antiguo recinto de la ciudad”.
Rellegim Cerdà, sempre és bo anar als

clàssics, però deixem-lo descansar en
pau. I si volemhonrarmerescudament la
seva memòria, vilipendiada al nomen-
clàtor amb una plaça que no acaba de
merèixer aquell nom, potser és el mo-
ment, ara que les noves Glòries van pre-
nent forma, d’erigir allà el monument
promès ja fa deu anys.

Ignoro si es posaria lesmans
al cap si veiés el que
fan amb l’Eixample o
si aplaudiria amb les orelles

Ramon Suñé

La pandèmia no frena
els grafitis ferroviaris

INCIVISME

MANÉ ESPINOSA / ARXIU

Netejar les pintades dels trens de Rodalies costa a l’anymés de 6,5 milions

JESÚS SANCHO
Barcelona

Mésde6,5milions a l’any. És el que va
costar a les arques públiques esborrar
els grafitis dels vagons de Rodalies
durant el 2020, segons dades publica-
des ahir per Renfe. L’operador ferro-
viari va detallar que al voltant d’un
80% dels combois que circulen a Ca-
talunya estan guixats i a cada tren li
han fet pintades més de set vegades.
En total, els serveis de neteja van in-
tervenir en 68.000 metres quadrats
de superfície. Per frenar aquests actes
vandàlics, la companyia va interposar
fins a 1.009 denúncies per intrusió,
cosa que suposa una mitjana d’una
mica més de dues sancions diàries.
Renfe va denunciar que els atacs

porten importants afectacions al ser-
vei amb retards i trens suprimits “per

falta de visibilitat o pintades en els
elements de seguretat”. A més de les
molèsties ocasionades als viatgers per
l’olor dels aerosols, l’empresa va des-
tacar que aquestes accions obliguen a
alterar la programació dels recorre-
guts dels combois per planificar la ne-
teja i cal deixar-los immobilitzatsmés
temps del previst, “cosa que compor-
tamodificar la logística de distribució
dels trens”.
L’operador va recórrer una vegada

més a la ironia per denunciar aquesta
situació que va qualificar de “xacra”.
En un comunicat va fer broma dient

que els grafiters, “demanera voluntà-
ria i desinteressada”, ajudaran a es-
borrar les pintades i estaven predis-
posats a pagar els costos que van su-
posar els seus actes vandàlics. Tot i
això, “desgraciadament tota la infor-
mació anteriorno se la creuningú”, va

afegir la companyia. Tot i que el 2019
el cost de la factura per eliminar el
rastre de les pintades va sermés gran
–més de vuit milions–, el confina-
ment i les restriccions de mobilitat
decretades arran de l’emergència sa-
nitària no han frenat els grafiters. Els
operadors del transport públic i els
sindicats alerten que en la majoria
dels casos són organitzats, actuen en
grup i de vegades amb una actitud vi-
olenta que ha implicat llançaments de
pedres i agressions a vigilants de se-
guretat.
D’algun temps ençà el sector dema-

na penes més dures per posar fi a la
impunitat d’aquestes accions. En
aquest sentit, un jutge va condemnar
l’any passat 16 mesos de presó a un
grafiter i li va prohibir accedir al me-
tro de Barcelona durant dos anys per
haver pintat vagons de la línia 4.
Fa unsmesos, a finals de novembre,

la Policia Nacional i els Mossos d’Es-
quadra van anunciar en una operació
conjunta la detencióde99grafiters en
diferents ciutats del territori espanyol
per haver guixat trens en el transport
públic. Aquestes accions van causar
uns danys valorats en uns 22 milions
d’euros, segons van revelar en aquell
moment fonts policials.

Renfe interposa unmiler
de sancions als grafiters
a Catalunya el 2020 i
destinamés de 6,5milions
a esborrar les pintades
dels vagons de Rodalies

PAU ECHAUZ Lleida

Els quinze alcaldes del Pallars Sobirà i el
president del Consell Comarcal es van
plantarahiralPalaudelaGeneralitati, tot
iquevanhaverd’esperarunabonaestona
que se’ls fes un lloc a l’agenda, van acon-
seguir una entrevista amb el vicepresi-
dent,PereAragonès, ielconsellerdeTer-
ritori, DamiàCalvet. La reivindicació ge-
neral es basa en el “malestar” que viu la
comarca pel que consideren “menys-

preu”delaGeneralitatper lescomarques
demuntanya,“desqueesvahaverdesus-
pendre la celebració del Doctor Music
Festival l’estiudel2019”.
Segons va explicar el president del

ConsellComarcaldelSobirà,Carles Isús,
“l’agenda electoral marcarà el ritme dels
acords presos, però Aragonès i Calvet
s’han compromès a fer més inversions a
l’heliport de Tírvia i a comprar els apa-
rells necessaris per convertir-lo en una
basedelSEM”.ElGovernvadecidir tras-

lladar a la Seu d’Urgell la base operativa
delGrupd’ActuacionsEspecials(GRAE).
“La reivindicació més prioritària era
aconseguir que no es tanqués l’heliport
deTírvia”,vaafirmarelpresidentcomar-
cal. Els alcaldes van demanar que els cri-
teris de confinament municipal que de-
creta el Procicat respecte de la pandèmia
tinguin “una consideració diferent per al
Pallars Sobirà” i no només per a la lluita
contralapandèmia. “Necessitemunano-
va revisió de la llei de Muntanya que
introdueixi les modificacions legals ne-
cessàries perquè les comarques pirinen-
ques tinguinun tractediferent”, va afegir
Isús.ElsalcaldesvanrecordaraCalvetles
inversions que encara s’han de materia-
litzar en carreteres i en asfaltatge de ca-
minscomarcals.

LaGeneralitat no tancarà
l’heliport deTírvia

Cada tren ha estat
guixatmés de set
vegades, segons
informa la companyia
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