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Colau reclama "no bajar la guardia" ni ser 
indiferentes ante discursos odio 
CAT-MEMORIA HISTÓRICA 

Barcelona, 28 ene (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido este jueves del 
"resurgimiento" de nuevas formas de intolerancia y ha reclamado "no bajar la guardia" ni ser 
indiferentes ante cualquier expresión de odio.,En el acto de conmemoración del Día Internacional 
en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el que también ha participado la consellera de 
Justicia, Ester Capella, Colau ha lamentado el auge de la extrema derecha en todo el mundo y ha 
avisado que en Cataluña tamb 
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Barcelona, 28 ene (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido este jueves del 
"resurgimiento" de nuevas formas de intolerancia y ha reclamado "no bajar la guardia" ni ser indiferentes 
ante cualquier expresión de odio. En el acto de conmemoración del Día Internacional en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, en el que también ha participado la consellera de Justicia, Ester Capella, Colau 
ha lamentado el auge de la extrema derecha en todo el mundo y ha avisado que en Cataluña también 
crecen los discursos racistas y xenófobos, recordando las pintadas antisemitas que aparecieron en el 
centro de Barcelona hace unos meses en el marco de una protesta contra las restricciones anticovid. 

"Podemos borrar las pintadas, y lo hicimos, pero no podemos permanecer indiferentes, no podemos bajar 
la guardia ante ninguna expresión de odio, tenemos que ser activos denunciando las mentiras, tenemos 
que ser firmes contra los negacionistas y beligerantes en favor de la justicia, la libertad, la vida y los 
derechos humanos", ha subrayado Colau. 

Al respecto, ha considerado que la educación de las generaciones más jóvenes, la promoción de la 
defensa de los derechos humanos y la creación de una ciudadanía crítica y responsable son "las mejores 
vacunas contra la indiferencia, el odio y el olvido". 

La alcaldesa, que ha enfatizado que el acto de hoy es "imprescindible", ha apuntado que el homenaje a las 
víctimas "no es solo un acto de justicia, sino también el mejor antídoto para que no vuelvan el nazismo y 
el fascismo". 

Durante el acto se han encendido 7 velas en recuerdo de los seis millones de judíos asesinados por los 
nazis, de la resistencia judía, del millón y medio de niños judíos víctimas de la barbarie, de las víctimas 
del pueblo gitano, los republicanos deportados, de los otros colectivos que sufrieron la persecución y 
asesinatos por el nazismo y de los "Justos entre las Naciones", aquellos hombres y mujeres que 
arriesgaron su vida para salvar a los judíos perseguidos. 

"Recordar a las víctimas significa humanizarlas, su memoria tiene una tarea de carácter preventivo: 
Mantener encendidas todas las alarmas para evitar cualquier repetición, aunque sea parcial, de lo que 
pasó", ha señalado Capella. En este sentido, ha destacado la instalación en Cataluña de 260 placas 
Stolpersteine, los adoquines con nombres de víctimas del Holocausto grabados para recordar de manera 
individualizada a los deportados de los campos nazis. EFE 
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Institutos proyectarán video en que alumnos 
reflexionan sobre genocidio nazi  
Barcelona, 26 ene. (EFE).- Un total de 21 institutos catalanes proyectarán mañana 
miércoles, a las 12.30 horas y de manera simultánea, un vídeo que recopila fragmentos de 
los trabajos audiovisuales que llevaron a cabo sus alumnos de ESO y Bachillerato y en los 
que reflexionaban sobre el genocidio nazi. 

La entidad Memorial Democrático y la Conselleria de Educación han editado el vídeo a 
partir de los proyectos audiovisuales de unos dos minutos de duración elaboradas por 
unos 600 alumnos de los 21 centros educativos que participaron en la iniciativa y que 
tomaron como punto de partida el lema "Be the light in the darkness" (Sé la luz en medio 
de la oscuridad). 
El video se proyectará mañana miércoles, coincidiendo con el Día Internacional en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto, ha informado en un comunicado Govern de la 
Generalitat. 
Al margen de los institutos donde se verá el video, los centros que estén interesados en 
visionarlo, podrán hacerlo desde el canal de Youtube del Memorial Democrático, en la 
web del Memorial Democrático y en XTEC-Red Telemática Educativa de Cataluña. 
Otra actividad programada es la proyección de un audiovisual educativo en la Filmoteca de 
Cataluña que muestra fragmentos de películas y documentales sobre el Holocausto, y que 
tendrá lugar el próximo día 28 de enero, organizada por la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo con la colaboración del Memorial Democrático. 
Está previsto que asistan a la proyección 52 estudiantes de la escuela Claret de Barcelona y 
tras ella participarán en un debate con varios miembros de la Amical de Ravensbrück. 
Por otra parte, para el mismo jueves 28 de enero, a las 18.00 horas la Conselleria de 
Justicia y el Ayuntamiento de Barcelona han organizado una ceremonia en recuerdo de las 
víctimas del Holocausto que tendrá lugar en el Salón del Tinell del Ayuntamiento de 
Barcelona, presidido por la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y la consellera de Justicia, 
Ester Capella. 
En el acto, un representante de cada uno de los colectivos que fueron víctimas del 
Holocausto encenderá una vela por las víctimas del genocidio nazi, habrá un minuto de 
silencio y se leerán textos sobre el Holocausto. 
Debido a la pandemia, el acceso presencial al acto quedará restringido a los 
representantes de las instituciones y de los colectivos de víctimas, pero el acto se emitirá 
en directo a través del canal de Youtube del Memorial Democrático. EFE.  
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Per celebrar el centenari del tren aMataró es va reproduir tot l’històric comboi

La setmana passada
em van quedar enca-
ra moltes coses per
explicar sobre el fer-

rocarril aMataró.
Els del vers fàcil i laïcisme a

flor de pell no van trigar a di-
fondreunrodolíenganxós:“Lo
bautizanporelcivil/yleponen
Ferrocarril”.Vetaquíelventall
que va aprofitar per estampar
l’impressor Bosch del carrer
delBou,queapareixrevestitde
totalaingenuïtatpròpiadelgè-
nere: “Entre los inventos mil /
ninguno hay tan portentoso /
como el del ferrocarril. / Tan
rápidocomoel viento / te lleva
hasta Mataró / el carril en un
momento. / Jamás tal cosa se
vio: / el comerenBarcelona/y
elcenarenMataró.”
Així doncs, nova ser estrany

que tanta rapidesadonésales a
pretensions abans inimagi-
nables, com per exemple que
els mataronins preguessin a la
companyia que programés un
tren en certs dies per així per-
metre’ls tornar de Barcelona a
casa al final de certs especta-
cles.
El temor que generava el

tren incrementava la sospita
que acabaria en un fracàs
colossal; alhora, el comú de la

gent es reconeixia crèdul da-
vantqualsevolanuncidecatàs-
trofe, verbigràcia que les es-
purnesquellançavalalocomo-
tora provocarien incendis als
camps per on circulés. Soste-
nienque,segonsrigorosesanà-
lisis químiques, els fums de la
locomotora eren tòxics en ex-
trem i l’òxid de carboni era

moltnociuperalspulmons.
El barceloní doctor Amigó,

que no té a veure res el del no-
menclàtor, va arribar a dicta-
minar ambaire sentenciós que
“el sotragueig produït pel tren
seriacausadefreqüentsmalal-
tiesnervioses”.
Uns quants dies abans de la

inauguracióesperada, es va in-
cendiar un dels ponts. Va que-
dar clar que havia estat provo-
cat; no era cap sorpresa, ja que
n’hi havia massa que es consi-
deravendamnificatsperaquell

artefacte diabòlic, començant
pelsquetenienaveureambles
diligències, malgrat que li au-
guravenunfracàs.Noesvaha-
ver de lamentar cap més inci-
dent.
Per desacreditar el camí de

ferro, va arrelar la llegenda ur-
bana que calia greix infantil
perquèaixílliscavamillor,cosa
que motivava que cada nit re-
corregués Barcelona un tipus
querecolliaelsnensdolents,no
sense abans picar-los al cap o
retorçar-los el clatell abans de
ficar-los dins del sac. Quan era
petit encara es podia sentir:
“Porta’t bé o vindrà l’homedel
sac!”.Tal llegendavadonarpà-
bul a la idea quedesapareixien
nens, cosa que va amotinar les
mares de la Barceloneta, que
van intentar assaltar l’estació i
calar-hi foc.
Les novetats en l’àmbit de la

ciència i de la tècnica van ser
mal rebudes no només en
aquestes contrades i també en
èpoques ben diverses; és una
constant pròpia de la psico-
logia autodefensiva, que s’es-
vaeix quancomprova les seves
bondats.

Elprimer tren i el
malvathomedel sac

Aquell sotragueig
havia de causar
malalties nervioses,
segons dictaminava
el doctor Amigó

PÉREZ DE ROZAS / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

QUADERN BARCELONÍ

UNA LLEGENDA URBANA
A l’exposició que el palau
Güell dedica al pintorAleix
Clapés es comenta que una
de les seves pintures la va
comprarTrotski el 1920 a
París per dosmilions de
francs. Va quedar al Krem-
lin i Stalin la va elogiar en
una carta escrita per ell
mateix i enviada a l’artista.
Tot es considera una llegen-
da.No és estrany, ja que no
estar documentada en cap
dels tres escenaris ben
diferenciats no encaixa amb

el que sabem sobre els per-
sonatges. N’hi ha prou prou
amb repassar la formidable
biografia que Isaac
Deutscher va consagrar a
Trotski per aclarir que
aleshores ni tan sols va
trepitjar París, centrat a
dirigir l’Exèrcit Roig en la
seva lluita ambPolònia i a
visitar el front a bord del seu
tren blindat. En aquell con-
text no l’imagino, sabuda la
seva ètica revolucionària,
malgastant dosmilions de
francs en comptes de dedi-

car-los a la causa.Ni tampoc
no veig el brutal imés gran
genocida del segle, Stalin,
aplicat a escriure de pròpia
màuna carta sobre el qua-
dre d’un pintor que desco-
neixia. En fi, una llegenda
tan basta que nomereixeria
ni ser explicada. Sobre
aquestes històries sospito-
ses es deia abans: “Aquest té
molta terra a l’Havana”, per
així alertar de qui desitjava
presumir d’alguna cosa
sense la possibilitat de po-
der comprovar-ho.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

Mataró desmantella desenes d’horts il·legals
amb casetes d’obra i barraques
MATARÓ L’Ajuntamentde
Mataróhacomençat adesmante-
llar elshortsurbans i les casetes
d’obraqueelsúltimsmesos s’ha-
vien instal·lat enuns terrenys
privatsde la zonadel Sorrall, a la
partposteriordel complexespor-
tiumunicipal, enparal·lel a la
rierad’Argentona.Prèviament la
policia va identificar els ocupants,
a quihanotificat la il·legalitat
d’instal·lar-se enuna fincaquali-
ficadacomaespai verdpúblic en
sòlurbànourbanitzable, queno
admet capmenadeconstrucció.
Elsúltimsmesos s’haviendetec-

tat fins a29parcel·les ambcases
d’obra iprefabricades i fins i tot
algunanimaldegranja.A l’ocupa-
ció il·legal s’hi afegeixquea les
casetes, onalgunapersonaper-
noctava, s’hi guardaven líquids
inflamables, per tant suposavaun
greuproblemadeseguretat.En
aquest sentit, recordenquealmes
d’agostunapartdelshorts van
quedar arrasatsperun incendi.El
costde la intervenció subsidiària
l’hauràd’assumir elpropietari del
terreny, aqui tambés’obliga
a instal·lar-hiuna tancaperime-
tral. /FedeCedó

AJUNTAMENT DE MATARÓ

La policia deMataró desmantella els horts del Sorrall

BATEC
CIUTADÀ

Barcelona s’adapta a la situació sanitària
i limita les festes de Santa Eulàlia
BARCELONA Lasituació sanitària
faque les festesdeSantaEulàlia,
copatronadeBarcelona, s’hi adap-
tin iquesesuspenguin lesactivi-
tatsquesecelebravenal carrer,
comvaanunciarahir l’Institut
MunicipaldeCulturadeBarcelo-
na.Esmantindrà l’exposicióde les
gegantesapartirdeldia6alpatide
l’Ajuntament, comtambé lesex-
posicionsque tindran llocalBorn
Centre deCultura iMemòriades
dediumengequeve,dia7, finsal
21de febrer.Eldimecres 10a les
18 horesespresentaràel llibre
Gegants i gegantesdeBarcelona. 52
retallables, al canaldeYouTubede
culturapopulardeBarcelona.El
llibreestàdestinataunpúblic

familiar i volpromoure lahistòria,
curiositats i anècdotesdelsge-
gantsdeBarcelonaenunformat
amè ididàctic.Per la sevabanda,
elsmuseusmantindran lesportes
oberteseldia 12 i 13d’aquestmes
ambtallers, exposicions i activi-
tatsdestinadesaunpúblicde totes
lesedats.Lacerimòniadelpendó i
l’ofrena floral es retransmetran
eldivendres 12a lesxarxes socials
i a lapàginawebde les festes (Bar-
celona.cat/santaeulalia).En
l’apartatdeSantaEulàliaen línia
espodenrecuperar les festes i
activitatsd’anysanteriorsgràcies
a les fotografies i vídeosaportats
per lescolles, entitats i federa-
cions. /MireiaMarcó

SANTBOI DE LL. Unió dePage-
sos va traslladar alsMossos
d’Esquadra la preocupació per
l’augment dels actes incívics i
els robatoris els últimsmesos al
parc agrari del BaixLlobregat.
Segons va explicar ahir el sindi-
cat, la policia catalana es va
comprometre a augmentar la
presència a la zona. Alguns dels
robatoris afecten la collita de
carxofes, que segons explica
Unió dePagesos podrien aca-
bar arribant almercat demane-
ra fraudulenta. Amés, van
remarcar que l’auge de passe-
jants i ciclistes afecta el dia a dia
dels agricultors. /JosePolo

Unió de Pagesos
denuncia robatoris
al parc agrari

Presó per a la dona
que va assassinar
la seva parella
VILADECANS El jutjatd’instruc-
ciónúmero6deGavàvaordenar
ahir l’ingrésapresóprovisional
sense fiançade ladonade37anys
acusadad’assassinarpresumpta-
ment la sevaparelladiumengea
Viladecans.Segons la interlocu-
tòria, lamateixaacusadavareco-
nèixerenunprimermoment
davantelsMossos i enuna truca-
daal seu fill quevamatar l’home,
de65anys,peròdesprésvaasse-
gurarque lavíctimavarelliscar i
vacauresobreelganivetqueella
portavaa lamà.Algunsveïnsvan
alertarque lapresumptaassassi-
napodiaestar sotaelsefectesde
l’alcohol. /JosePolo
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La Fiscalia de Barcelona ha pre-
sentat una querella per un delicte 
contra el medi ambient i un altre 
relatiu a la protecció de la fauna i 
flora contra tres directius de 
l’empresa Dictesa i la mateixa 
companyia per l’incendi succeït 
l’11 de desembre del 2019 a la seva 
planta de Montornès del Vallès. El 
succés va causar vessaments de 
productes tòxics i la contaminació 
del riu Besòs, cosa que va ocasio-
nar la mort de milers de peixos i la 
desaparició del 99% de la fauna 
piscícola de la zona. El ministeri 
públic té oberta una altra investi-
gació, encara no finalitzada, sobre 
l’actuació de la Generalitat en re-
lació amb el control d’aquesta 
companyia. 

Dictesa, dedicada al reciclatge 
de dissolvents i tractament de resi-
dus industrials, havia sigut sancio-
nada en diverses ocasions des del 
2011 per incompliments de la nor-
mativa i, sobretot, pel deficient 
emmagatzemament dels residus i 
per falta d’autorització per realit-
zar determinades tasques, segons 
especifica la querella. L’Agència de 
Residus de Catalunya va imposar 

una inspecció que es va efectuar el 
2017, i es va tancar el 7 de maig de 
2018 amb una sanció de 48.000 eu-
ros, que l’empresa va liquidar, al 
detectar-se un emmagatzema-
ment superior a la capacitat per-
mesa, l’acumulació de materials 
fora de lloc (envasos buits) i la falta 
de traçabilitat en la gestió docu-
mental de residus. En la del 2019 es 
va obrir un nou expedient sancio-
nador, notificat el 8 d’octubre, amb 
una sanció de 10.000 euros. 

El fiscal Antoni Pelegrín sosté 
que els querellats, cada un dins de 
la seva responsabilitat, «eren co-
neixedors en tot moment» que a la 
planta de Montornès «hi havia una 
important acumulació de residus 
perillosos» que «ordinàriament» 
era «molt superior» al permès i 
que, a més, es guardava en «llocs 
no autoritzats». Incideix que tam-
bé sabien que aquests residus en 
ocasions es guarden sense etique-
tar, quan devien estar-ho de ma-
nera «clara», i sense que es cone-
gués realment el veritable contin-
gut d’aquests recipients. 

Bidó brut i perillós 

La querella precisa que els acusats 
també eren coneixedors que en 
l’activitat de destil·lació dels dis-
solvents utilitzats, que es realitza-

va durant les 24 hores, treballa-
dors no qualificats per fer-ho ha-
vien buidat petits bidons de resi-
dus en un altre de metàl·lic de 200 
litres, que «sempre s’aprofitava 
sense netejar-lo». Això implicava 
barrejar en moltes ocasions pro-
ductes tòxics i perillosos «no cor-
rectament identificats» i altament 
inflamables. 

Aquesta situació d’«incompli-
ments greus de tota la normativa 
mediambiental», apunta el fiscal, 
va suposar que la matinada de l’11 
de desembre del 2019 un treballa-
dor barregés al bidó de 200 litres 
els residus sense conèixer de qui-
nes substancies es tractava, fet 
que va provocar una «reacció 
exotèrmica» i l’emissió de fum, 
fins que, finalment, va començar 
a cremar. El foc va afectar ràpida-
ment altres recipients amb resi-

dus i l’incendi es va estendre per la 
planta. No va entrar en funciona-
ment cap equip d’extinció. En 
aquell moment hi havia al lloc 
1.176 tones de dissolvent, que es 
van cremar o van caure a terra. 

Una part important d’aquesta 
substància va anar a parar al riu 
Besòs sense cap tractament, fet que 
va originar que desaparegués la vi-
da aquàtica des de Montornès fins a 
la desembocadura. Els vessaments 
«incontrolats» van durar dies amb 
els consegüents «efectes nefastos» 
i un «desastre ecològic» dels de 
«més» magnitud que es recorden a 
Espanya, argumenta el fiscal. I ad-
verteix que «serà molt difícil i cos-
tosa» la recuperació de l’ecosiste-
ma. Les substàncies també van 
contaminar les aigües subterrànies 
i van emetre a l’atmosfera com-
postos perillosos. n

Querella del fiscal 
per l’incendi que va 
contaminar el Besòs

DESASTRE AMBIENTAL

J. G. ALBALAT 
Barcelona

Recollida de peixos després del vessament al Besòs el desembre del 2019.

Elisenda Pons

Més de 1.000 
tones  de 
dissolvent es  
van incendiar o 
van caure a terra

Arriben les festes de Santa 
Eulàlia, però no se’n va la 
pandèmia. Així que cal adaptar-
se, i això passa per suspendre cer-
caviles, balls i la resta d’activitats 

tradicionals que se celebren al 
car rer. Tot i que sí que es faran els 
dos moments més significatius 
de la festa: la cerimònia del pendó 
de Santa Eulàlia i l’ofrena floral a 
la copatrona de la ciutat. Els actes 
es faran sense públic, però po-
dran seguir-se el divendres 12 a 
les 12.00 hores i a les 19.15 hores, 

respectivament, a través de la 
web de les festes i les xarxes so-
cials. L’opció virtual estarà vigent 
durant totes les festes També es 
mantindran, amb totes les mesu-
res de seguretat necessàries, les 
exposicions organitzades per les 
associacions, com la de les ge-
gantes Laies, la del bestiari infan-

til de Barcelona, la del bestiari 
històric de Corpus, l’exposició de 
capgrossos i la mostra fotogràfi-
ca de la Federació Catalana de Ca-
tifaires. La primera es desplegarà 
al pati de l’ajuntament des del 6 
de febrer fins al 12; la resta, a El 
Born Centre de Cultura i Memòria 
del 7 al 21 de febrer.  

Els museus obriran portes el 12 
i 13, igual com La Casa dels Entre-
mesos, que exhibirà les exposici-
ons ‘Per no perdre el temps. Ca-
lendaris tradicionals, des del món 
rural a la societat industrial’ i 
‘Ombres xineses de Joan Ama-
des’. I el dimecres 10 es presenta-
rà el llibre ‘Gegants i gegantes de 
Barcelona. 52 retallables’, una 
publicació dirigida al públic fami-
liar amb il·lustracions de Laia 
Berloso, disseny de La Japonesa i 
textos de Nico Alonso. nEl cartell de Santa Eulàlia.

Museus oberts i activitats en 
línia a la festa de Santa Eulàlia

La pandèmia obliga a suspendre tots els actes de carrer excepte  
la cerimònia del pendó i l’ofrena floral, que es faran sense públic.

TRADICIÓ

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Un incorrecte emmagatzematge de residus va originar 
el foc i el vessament. L’ecosistema entre Montornès  
i la desembocadura va quedar greument afectat.
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EL PASSAT 
NEGRER 

D’ANTONIO 
LÓPEZ  

CULTURA 

Un historiador 
detalla les proves 
del tràfic a Cuba 
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HISTÒRIA

Les proves del 
passat negrer 

d’Antonio López
tiu, gràcies a la implicació d’homes de 
negocis, funcionaris corruptes, mari-
ners, capitans de vaixell... “A vegades 
era força descarat, algun vaixell ne-
grer va arribar a atracar al port de 
l’Havana, però la majoria entraven 
d’amagat i després fins i tot es crema-
va el vaixell i els papers”, detalla l’his-
toriador, que calcula que als ports de 
l’illa hi van arribar uns 1.500 vaixells 
carregats d’africans. 

La corrupció dels funcionaris  
Fins ara, quan es parlava del passat 
negrer de López se citava sobretot 
La verdadera vida de Antonio López, 
el llibre que va escriure el seu cu-
nyat, Pancho Bru. “¿Quiere saberse 
ahora el comercio que el insigne D. 
Antonio López hacía? Traficaba en 
carne humana; sí, lectores míos. Era 
comerciante negrero”, escriu Bru. 
Rodrigo diu que les afirmacions que 
fa el cunyat són versemblants per-
què els plets que menciona són als 
arxius notarials de Santiago de Cu-
ba. Al nou llibre hi ha més proves, 
com els informes dels britànics. 
L’octubre del 1850, el cònsol brità-
nic a Santiago de Cuba, James For-
bes, va denunciar que la goleta espa-
nyola Deseada havia desembarcat 
clandestinament uns 280 esclaus a 
Juragua, un petit port natural. Els 
britànics, que tenien una potent xar-
xa d’espies, sabien que portaven 
captius procedents de l’Àfrica per-
què abans d’arribar a Cuba la gole-
ta havia fet parada a la illa holande-
sa de Curaçao per agafar aigua i 
menjar. Es van obrir investigacions 
i expedients i es va prendre declara-
ció als dos principals sospitosos, la 
companyia Vinent Hermanos i An-
tonio López López, que va afirmar 
que desconeixia aquest desembar-
cament. Tanmateix, va reconèixer 
haver enviat “no 15 sinó 79 negres a 
Batabanó, els quals no eren bozales 
[provinents de l’Àfrica] sinó criolls 
[el nom que rebien aleshores els es-
claus que ja estaven regularitzats a 
l’illa]”. López admetia que es dedica-
va al tràfic de “negres” des del 1846 
enviant-los a aquelles parts de la illa 
on en treia més profit. Això, però, era 
legal en aquell moment perquè no 
implicava el tràfic amb Àfrica. 

Els britànics van continuar in-
vestigant, si bé els funcionaris espa-

nyols frustraven qualsevol avenç. El 
10 d’abril del 1851 el cònsol general 
britànic a Cuba, Jos T. Crawford, 
denunciava la passivitat dels funci-
onaris i militars espanyols dedicats 
a la repressió del tràfic d’esclaus. La 
Deseada va tornar a salpar des de 
Cuba rumb a l’Àfrica el 25 de gener 
del 1851 i aquesta vegada va ser cap-
turada a les costes de Calabar, al 
sud-est de Nigèria. Els tripulants 
havien fugit i s’havien emportat la 
bandera i els papers. A dins només 
hi quedaven deu africans, però la 
nau estava equipada per a 300. 

El matrimoni li va canviar la vida 
L’ombra d’Antonio López acompa-
nya des de fa anys el professor d’his-
tòria de la Universitat Pompeu Fa-
bra. Rodrigo ha investigat sobretot 
els interessos econòmics espanyols 
a Cuba i les Filipines. A l’historiador 
li agrada descriure López com un 
home de negocis, més que empresa-
ri o emprenedor. “Va ser comerci-
ant, navilier, banquer, es va implicar 
en el desenvolupament de ferrocar-

L’historiador Martín Rodrigo detalla com l’empresari 
va amassar una immensa fortuna amb el tràfic a Cuba

ril...”, diu Rodrigo. Va tenir una di-
mensió política i pública força im-
portant però no va estar mai a pri-
mera fila sinó que sobretot va actu-
ar en el marc dels grups de pressió. 
Va fer créixer la seva fortuna pràc-
ticament partint del no-res. 

Rodrigo ha pogut accedir a la bi-
ografia inèdita que va escriure el 
besnet de López, Ramón de San 
Pedro, on s’apunta una informació 
fins ara desconeguda. López, 
abans d’anar a Cuba, va passar per 
Mèxic. Va abandonar Espanya als 
17 anys perquè temia que el crides-
sin a files. A Cuba hi va arribar el 
1838, just quan la colònia espa-
nyola era la principal producto-
ra de sucre del món gràcies al tre-
ball esclau. López va començar 
treballant per a altres fins que va 
poder tenir el seu propi negoci. 
Rodrigo aporta un altra dada que 
es desconeixia i és que, durant 
aquells primers anys a Cuba, l’es-
clavista va tenir una filla que va re-
conèixer però que mai va legitimar: 
Consuelo López López.  

Quan el 4 de març del 2018 l’Ajunta-
ment de Barcelona va retirar l’està-
tua d’Antonio López López, primer 
marquès de Comillas (1817-1883), 
es va desfermar la polèmica als mit-
jans i es van publicar articles d’opi-
nió en què es defensava que el mo-
nument no havia de moure’s de la 
plaça –que avui continua duent el 
nom del ric empresari–. L’argu-
ment és que enlloc constava que el 
marquès de Comillas hagués trafi-
cat amb esclaus.  

L’historiador Martín Rodrigo re-
bat ara aquestes veus amb Un hom-
bre, mil negocios. La controvertida 
historia de Antonio López, marqués 
de Comillas (Ariel), on aporta les 
proves documentals i els testimonis 
que confirmen que López va ser un 
esclavista i, a més, va comerciar amb 
esclaus quan era il·legal. “Sense ai-
xò no hagués pogut amassar la for-
tuna que el va convertir en l’empre-
sari més ric de Catalunya”, diu Ro-
drigo. López va arribar a acumular 
un patrimoni de 24 milions de pes-
setes, un capital que superava de 
llarg el d’altres prohoms de l’època 
com ara Joan Güell, que al morir va 
deixar 7,2 milions de pessetes. 

Cuba, gran mercat negrer 
En l’imaginari de molts, els Estats 
Units va ser el gran país esclavista, 
però Cuba –colònia espanyola fins 
al 1902– va superar-los amb escreix. 
“A Cuba hi van arribar 900.000 es-
claus, i als Estats Units, un territo-
ri molt més gran, uns 390.000 en to-
ta la seva història –detalla Rodrigo–. 
A Cuba es morien molt més aviat, i 
als Estats Units, en canvi, vivien 
més i tenien fills”. De fet, Cuba, des-
prés del Brasil, va ser el segon mer-
cat d’esclaus del món: “Gairebé 
600.000 esclaus van arribar a Cuba 
entre el 1861 i el 1871, quan el tràfic 
ja era il·legal; al Brasil, en canvi, a 
partir del 1821 ja no van arribar-hi 
més esclaus”, diu Rodrigo. 

A Cuba, fins al 1886 es podien com-
prar i vendre esclaus però no portar-
ne de l’Àfrica. Va ser precisament 
quan estava prohibit, entre el 1821 i el 
1886, quan el negoci va ser més lucra-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS Prohom  

López va 
acumular un 
patrimoni de 
24 milions de 
pessetes, i 
Joan Güell, 7,2

Descoberta  
A Cuba va 
tenir una filla 
que va 
reconèixer 
però mai 
va legitimar 

L’estàtua d’Antonio López,  
al costat de l’estàtua de la 
Victòria, als magatzems del 
Centre de Col·leccions de la 
Zona Franca, l’espai on el 
Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA) classifica i conserva 
milers d’objectes. CÈLIA ATSET
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L’activitat de López a Cuba era 
frenètica i va aconseguir el capital 
per fer possible molts dels seus ne-
gocis aliant-se amb els principals 
empresaris de Cuba, la majoria 
d’origen català. Domingo Antonio 
Valdés o Andrés Bru van ser alguns 
dels seus finançadors. López va 
pressionar per accelerar el seu ca-
sament amb la filla de Bru, Luisa. El 
motiu de les presses no era la pas-
sió, sinó que el matrimoni, econò-
micament, li va canviar la vida. Ara 
bé, no sabem què pensava el con-
trovertit home de negocis, l’estàtua 
del qual ara reposa al Centre de 
Col·leccions de la Zona Franca, l’es-
pai on el Museu d’Història de Bar-
celona guarda milers d’objectes. No 
existeix cap arxiu personal o fami-
liar amb cartes que puguin deixar 
entreveure els seus pensaments 
més íntims. La família vivia al Palau 
Moja, però quan el 1980 la Genera-
litat va comprar l’edifici, de papers 
pràcticament no n’hi havia. Conti-
nua sent un personatge amb molts 
clarobscurs.e

Bones relacions amb 
el rei Alfons XII
El rei Alfons XII va estiuejar el 
1881 i el 1882 a la finca que la 
família López tenia a Comillas. 
L’empresari sempre va desta-
car a l’hora de tenir cura de les 
seves relacions i també a l’ho-
ra de casar els fills. Mentre el 
monarca era a la localitat càn-
tabra, López va tancar alguns 
negocis. Per exemple, es va fir-
mar un reial decret que tras-
passava el servei dels vapors 
de correus de Cuba a la Nave-
gación Transatlántica, funda-
da a Barcelona, aquell mateix 
estiu, per López. Un traspàs 
que va incrementar notable-
ment la seva fortuna. Alfons 
XII estava tan agraït que tam-
bé li va atorgar un nou títol al 
marquès de Comillas, el de 
grande de España.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

78000

12863

Diario

991 CM² - 118%

10502 €

1,26-27

España

1 Febrero, 2021

P.11



34  | Barcelona Dilluns, 1 de febrer del 2021  |Barcelona34

REVISIÓ HISTÒRICA

L’estàtua d’Antonio López va ser 
descavalcada del seu pedestal el 4 
de març del 2018 perquè algú que 
va comerciar amb esclaus, com es 
va remarcar durant la gresca or-
ganitzada per celebrar un acte tan 
simbòlic, no mereix honors a Bar-
celona. La plaça, vaja, encara con-
tinua dedicada a Antonio López. 
Hi ha plans per canviar-ne el nom. 
Quan passi, serà el seu sisè baptis-
me. La qüestió és que enmig 
d’aquest parèntesi, de dos anys ja, 
Martín Rodrigo Alharilla, pro-
fessor d’Història Contemporània 
a la Universitat Pompeu Fabra, 
acaba de publicar la més exhausti-
va biografia sobre López, marquès 
de Comillas, Grande de España i, 
probablement, el barceloní més 
adinerat del segle XIX, un retrat 
amb què, segons com es miri, la 
condició de mercader d’esclaus no 
seria l’única raó de pes per reti-
rar-li els honors. 

Un hombre, mil negocios és una 
profunda immersió documental 
que no només acredita que López 

va ser un eixerit mitjancer en la 
compra i venda d’esclaus a Cuba, 
sinó que quan va tornar a la penín-
sula amb una gran fortuna, es va 
convertir en el paradigma d’una 
prototípica classe d’empresari es-
panyol que només entén i practica 
el lliure mercat si el poder polític li 
subjecta el paraigua quan plou. Els 
episodis lopezians que relata Ro-
drigo Alharilla resulten tan fami-
liars que, a la seva manera, es po-
dria intuir una obliqua admonició 
sobre el temps present. 

Segona entrega 

L’autor no és un desconegut en 
aquesta sempre discutida matè -
ria. El 2017 va sorprendre la co-
munitat acadèmica i, sobretot, la 
política local amb el capítol inicial 
d’un llibre coral titulat Negreros y 
esclavos, Barcelona y la esclavitud 
atlántica, en el qual revelava que 
avantpassats d’algun primer es-
pasa català van ser capturats per 
la flota britànica amb (com diria 
Hergé) stoc de coc. El passat negrer 
de la família no és una cosa de què 
es presumeixi, però els temps co-
rren en contra de l’ocultació, ce-
lebra Rodrigo Alharilla, gràcies al 

fet que al Regne Unit tota la infor-
mació sobre tan infame tràfic 
d’éssers humans ha sigut per fi 
digitalitzada i oberta al públic per 
a la lliure consulta. És així, en 
part, com ha aconseguit de ma-
nera inequívoca concloure el de-
bat sobre si Antonio López va ser 
un negrer o si, al contrari, com 
han defensat aquests últims anys 
alguns hereus de la burgesia ca-
talana, José Joaquín Güell de Am-
puero, per exemple, això només 
són maledicències. 

La llegenda literalment negra 
sobre López va començar dos anys 
després de la seva mort perquè el 
seu cunyat, Francisco Bru Lassús, 
enemistat amb ell, va publicar un 
encès libel en què, sobretot, desta-
cava que el marquès de Comillas, 
intocable en vida, «s’entenia amb 
els capitans negrers i a l’arribada 
dels vaixells comprava tot el ca-
rregament a baix preu a Santiago 
de Cuba i l’enviava a l’Havana i a 
altres punts de l’illa».  

Negres dels dos ‘secsos’ 

La recerca de Rodrigo Alharilla 
avala les acusacions d’aquell cun-
yat ofès i conclou fefaentment que 
aquell jove que va arribar a Cuba el 
1838 per obrir una botiga de pro-
ductes de fireta aviat va veure 
l’oportunitat de fer negoci amb 
una cosa que des de ja feia un any 
era il·legal a l’Espanya peninsular, 
el tràfic transatlàntic d’esclaus. El 
1850 va ser sorprès quan recollia 
un carregament d’africans en una 
platja cubana, transportats a bord 
de la goleta La Deseada. A la Cuba 
colonial, la compra i venda de 
persones no estava prohibida, 
però sí la importació des de l’Àfri-

ca, així que el que va passar en 
aquella platja ja seria, per si sol, 
una indeleble taca curricular en el 
prohom que un dia seria López. 
Però hi ha més proves. 

«Compran negros de ambos sec-
sos en partidas y sueltos al contado 
los señores Antonio López y herma-
no». L’anunci, publicat a El Redac-
tor de Santiago de Cuba, afegia la 
direcció als interessats: carrer de 
la Marina, número 38. Que amb 
els beneficis de cada transacció es 
poguessin amassar fortunes no és 
estrany en vista d’un parell de xi-
fres que Rodrigo Alharilla posa 
sobre la taula. Als Estats Units, 
diu, es calcula que van arribar 
capturades a l’Àfrica i traslladades 
per força unes 390.000 persones. 
A Cuba, amb idèntic sistema i 
propòsit, unes 900.000. 

A mitjans del segle XIX, l’Ha-
vana era la quarta ciutat més po-
blada d’Amèrica, després de 
Mèxic, Lima i Nova York, una 
urbs capaç de desafiar en prospe-
ritat Barcelona. El primer ferro-
carril d’Espanya, de fet, no va ser 
el de Mataró, sinó el de l’Havana. 
Però el 1852 l’illa va encadenar un 
terratrèmol, unes pluges torren-

Antonio 
López, no 
només un 
negrer

Un exhaustiu llibre repassa la biografia del 
marquès de Comillas i deixa clar que la 
seva condició d’esclavista no és l’única raó 
per la qual la seva estàtua reposa al ras en 
un dipòsit municipal. Malgrat això, BCN 
encara li dedica una plaça a prop del mar.

CARLES COLS 
Barcelona

La premsa  cubana 
de l’època va 
publicar anuncis 
del mercader a la 
recerca d’esclaus 

Un cunyat va  
ser el primer  
a avisar de  
les males arts  
de l’empresari

4 de març del 2018. L’escultura d’Antonio López és retirada del seu  
pedestal, a la plaça que encara avui porta el seu nom a prop del mar.

Jordi Cotrina
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cials i una epidèmia de còlera, 
tres catàstrofes que, potser, van 
empènyer López a tornar. Va triar 
Barcelona, i és sobre aquesta eta-
pa sobre la qual Rodrigo Alharilla 
realitza un retrat hiperrealista de 
l’empresari. 

Guerra, vaixells i cantina 

Molt resumit, perquè sempre és 
millor llegir el llibre, López, a més 
d’altres negocis, funda una navi-
liera per a la qual aviat trobarà un 
lucratiu ús. La insurrecció a Cuba 
és creixent. Ell i 127 empresaris 
espanyols més, la majoria cata-
lans, pressionen el Govern perquè 
enviï tropes a l’illa. El segle XIX no 
és precisament una bassa d’oli a 
l’Espanya peninsular. Se succeei-
xen les guerres carlines, cruels 
fins a límits insospitats. López i 
els seus associats s’encarreguen 
de reclutar voluntaris. El Govern 
cedeix, però no té barcos amb què 
transportar la tropa. López, sí. 
Cobra per cada soldat i, el que és 
millor, treu un enorme benefici 
pel que consumeixen a la cantina 
durant la travessia. 

Espanya era, entrat ja l’últim 
terç del segle XIX, una anomalia a 

Europa. A la majoria de capitals 
del vell continent ja es passava 
una certa vergonya pel passat es-
clavista i a Barcelona i Madrid en-
cara es defensava públicament la 

seva conveniència. En aquest 
context, el 1870 Antonio Ló-

pez va ser un indispensable 
promotor de l’anomenat 
Cercle Hispà Ultramarí, el 
més pròxim a un partit 
negrer que hi hagi hagut 
a Espanya. Va fracassar 
en el seu intent d’evitar 
l’abolició de l’esclavitud 
a les colònies hispanes, 
és cert, però en la seva 
curta història hi ha un 

episodi que Rodrigo Al-
harilla ha tingut el gran 

encert de rescatar de l’oblit. 
Amb Juan Güell com a 

president i Antonio López al 
lloc de vicepresident, el Cercle 

Hispà Ultramarí va nomenar soci 
d’honor un periodista i escriptor 
de desconcertant record, José 
Ferrer de Couto, exmilitar, pro-
tagonista de duels a pistola, di-
rector d’un diari a Nova York 
pròxim a les tesis confederades 
del sud esclavista i, fet que proba-

blement li va obrir les portes del 
Cercle, autor d’un llibre titulat Los 
negros en sus diversos estados y 
condiciones, tales como son, cómo 
se supone que son y cómo deben ser. 
No era un ningú. Afirmava que als 
africans no se’ls podia fer millor 
favor que «arrencar-los dels al-
tars del Dimoni i trasplantar-los a 
terres cultes on a finalment arri-
baven al coneixement de Déu i de 
la vida social, pels camins de la 
religió i el treball».  

Antonio i Victòria 

Ferrer de Couto no té carrer a 
Barcelona. López, com s’ha dit al 
principi, encara té la seva plaça. 
La seva estàtua continua dreta, 
en un dipòsit. Per les seves mesu-
res, dorm al ras. Té parella. A la 
seva esquerra hi ha la Victòria que 
Frederic Marès va esculpir per 
encàrrec del franquisme. ¿És 
adequat aquest retir? Rodrigo Al-
harilla opina que la destinació 
d’aquesta estàtua hauria de ser 
un museu en el qual s’exhibeixi 
en el seu adequat context, no per 
a més glòria del personatge, sinó 
per a contrició col·lectiva. Potser 
algun día... n

Elise
nda P

ons

El Palau Moja, la millor cantonada de la Barcelona antiga, que Antonio 
López va comprar per 700.000 pessetes el 1870. Situat a la Rambla 

amb Portaferrissa, va ser construït el 1774. 

L’estàtua d’Antonio López, al dipòsit municipal de la Zona Franca, 
compartint la fresca amb la ‘Victòria’ de Frederic Marés.

Manu Mitru
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E1 Instituto del Patrimonio Cultural
digitaliza 4.000 imfigenes que el

fot6grafo tom6 de paisajes, escenas
tipicas y monumentos en dos d6cadas

Wunderlich, un
alem n para las

postales de Espafia
MANUEL MORALES, Madrid

Una panor~.mica de Granada to-
mada por el fot6grafo Jean Lau-
rent en 1871, otra de una bullicio-
sa Puerta del Sol, del portugu~s
Ant6nio Passaporte, a finales de
los arios veinte del siglo pasado, o
el testimonio gr~ifico de c6mo se
traslad6 La familia de Carlos IV,
de Goya, a Valencia durante la
Guerra Civil. Una meridiana for-
ma de comprobar el estado y las
transformaciones en el patrimo-
nio cultural espariol, desde me-
diados del siglo XIX hasta la ac-
tualidad, es darse un paseo pot la
web de la Fototeca del Instituto
del Patrimonio Cultural de Espa-
ria (IPCE). Son m~.s de 275.000
imP.genes digitalizadas del casi
medio mill6n que atesora este or-
ganismo, dependiente del Minis-
terio de Cultura.

A ese fondo que cualquiera
puede consultar se acaban de su-
mar los 4.000 positivos del archi-
vodel fot6grafo alemgm Otto
Wunderlich (Stuttgart, 1887-Ma-
drid, 1975). Son im~genes que co-
rresponden a los ~lbumes de los
viajes que Wunderlich hizo pot
casi toda Espafia entre 1913 y
1930, afios en los que retrat6 pai-
sajes, monumentos y escenas po-
pulates de la mayoria de las pro-
vincias. Como los personajes que
posan en el patio de la toledana
posada de la Sangre, en 1914; o
los que lo hacen en un patio cor-
dob6s, en 1927, con sus vecinos
asomados a balcones y ventanas.

Formado en su pals, Wunderli-
ch desarroll6 sin embargo buena
parte de su obra fotogrgtfica en
Espafia, a partir de 1914, "cuando
vino por motivos laborales a una
empresa minera de Ja6n", dice
Teresa Diaz, jefa del servicio de
Documentaci6n del IPCE. Es ese

hombre con traje a rayas, botas,
gorra y gafas, apoyado en el mu-
ro de una vivienda, que mira al
suelo, en un retrato de 1910, to-
mado no se sabe d6nde. El mis-
mo que, como un reportero, to-
m6 instant~.neas de las calles de
Paris inundadas ese afio."Su ar-
chivo se adquiri6 en 2008 y se
termin6 de catalogar en 2018 y
tiene en total unas 45.000 pie-
zas", ariade Diaz. Wunderlich
complet6 21 ~lbumes
de sus viajes por Euro-
pa, sobre todo de Ale-
mania, Francia e Ingla-
terra, entre 1910 y
1914, y otros seis de Es-
pafia. Como otros fot6-
grafos extranjeros, se
sinti6 atraido pot la po-
pularidad en toda Euro-
pa de las postales, que
a los burgueses les gus-
taba enviar o reeibir co-
mo serial de su estatus,
en una etapa de desa-
rrollo de las comunica-
clones.

E1 alem~n realiz6
proyectos de encargo
para instituciones cul-
turales y empresas en
los que busc6 desde t6-
picos de la tradici6n a
obras de arte... "Con ad-
mirable precisi6n t6cni-
ca y exquisita sensibili-
dad", destaca Diaz.
Wunderlich hacia nego-
cio. "Vendia sus fotogra-
fias en series y tambi~n
las publicaba en la prensa. Una
selecci6n de efias se public6 en el
libro Espafia, de 1929", escribe so-
bre el alem/m el fotohistoriador
Publio L6pez Mond~jar en su His-
toria de la fotografia en Espafia.

Otra colecci6n de las 27 que

La Posada de la Sangre, en Toledo, fotografiada por Otto Wunderlich en 1914. Debajo, el autor alem6n
retratado el 3 de julio de 1910, en un lugar que se desconoce. / INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EsPAr~A

Sus proyectos eran
encargos de
instituciones de la
cultura y empresas

componen la Fototeca
del IPCE es la del archi-
vo Pando. Ahora pue-
den verse 3.000 im~tge-
nes digitalizadas de
Juan Miguel Pando Ba-
rrero (1915-1992). Pan-
do fue una marca que
funcion6 a 1o largo de
m~ts de cincuenta afios,
ya que la continu6 su
hijo, Juan Pando Des-
pierto, hasta 2003. "Es
el m~s voluminoso de
los archivos conserva-
dos en el IPCE, adquiri-
do en 2005, con m~s de
125.000 im~genes de te-
m~tica variada", expli-
ca Diaz. Desde 1940
hasta 1993, la Agencia
Pando trabaj6 para nu-
merosos clientes: mu-
seos, galerias, coleccio-
nistas y artistas, indus-
trias de ingenieria; en-
cargos de publicidad
mercial e imagen em-
presarial, fotografia de

arquitectura, etc.
De forma paralela, los Pando

mostraron un gran interfis pot la
fotografia de paisaje y de carS.c-
ter etnogr(ffico en sus viajes pot
Espafia y Marruecos, entre 1950

1970. Lo que ahora puede verse

es 1o que desde el IPCE se deno-
mina "fondo Binacional Esparia-
Marruecos", con gentes, pueblos
y monumentos, la mitad m~ls o
menos de cada pals. En sus to-
mas destaca la delicadeza de
unos colores suaves. "Eran nega-
tivos en buen estado yen forma-
to de seis pot seis centimetros".
En 2018 ga se habian subido a la
web otras 50.000 fotos.

La Fototeca ha mejorado su
buscador, comentan sus respon-
sables, para facilitar el acceso a
todos sus archivos, joyas como el
fondo del conde de Polentinos,
que se compone de unas 10.000
placas de vidrio, la mayoria
estereosc6picas (compuestas pot
dos imageries unidas, tomadas
desde distintos ~ngulos, que al
contemplarse con un visor se con-
vierten en una sola, tridimensio-
nal y con sensaci6n de profundi-
dad), tomadas en las tres prime-
ras ddcadas del siglo XX por Aure-
lio de Colmenares y Orgaz, conde
de Polentinos (Madrid,
1873-1947), un arist6crata gran
aficionado a la fotografia. Un fon-
do, en definitiva, en constante
crecimiento, tanto por la adquisi-
ci6n de nuevos conjuntos como
pot la continua digitalizaci6n, pa-
ra viajar al pasado del patrimo-
nio artistico nacional.
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Perpinyà es confirma com la gran fossa de l’exili 
La llista que ha fet pública el Me-

morial Democràtic s’ha trobat pràc-
ticament “per casualitat”, gràcies a 
un llistat publicat pel ministeri 
d’Afers Exteriors al BOE el 12 de 
març del 1940 i a un article de La 
Vanguardia del febrer del 1940.  

Una llista detallada dels morts 
Unes 475.000 persones, entre sol-
dats i població civil, van traspassar 
la frontera entre el gener i el febrer 
del 1939 fugint de l’ocupació mili-
tar franquista. La recerca aporta i 
concentra en un mateix document 
totes les dades biogràfiques que 
s’han localitzat de les víctimes i les 
identifica per nom i cognom, sexe, 
edat, lloc i data de defunció i, en cas 
que se sàpiga, la data de naixement 
i el lloc origen. De les persones de 
les quals es coneix l’origen, la gran 
majoria eren catalans (42,3%), se-
guits d’aragonesos (11%), andalusos 
(10,1%), valencians (6,5%) i madri-
lenys (6,5%). En el cas de Catalu-
nya, es documenta també el lloc 
d’enterrament. 

Refugiats inundant el camí central del camp del 
Barcarès. FONS AUGUSTE CHAUVIN / ARCHIVES DÉP. PYRÉNÉES-ORIENTALES

Els historiadors també han con-
sultat altres llistes, com la publica-
da pel diari El Socialista de Tolosa 
de Llenguadoc, el setembre del 
1952, centrada en les víctimes del 
camp de Bram o Pigne, o la llista de 
víctimes al camp de Setfonts. El Me-
morial Democràtic incorporarà les 
dades d’aquesta recerca al Cost Hu-
mà de la Guerra Civil, que en 
aquests moments conté 62.061 re-
gistres. El Cost Humà de la Guerra 
Civil és una iniciativa que va comen-
çar el 1984 Josep Benet i que, per 
falta de recursos, ha avançat molt 
lentament. 

No se sap quants catalans van 
morir a l’exili, només se’n tenen càl-
culs aproximats. Alguns historia-
dors creuen que uns 15.000 van mo-
rir als camps d’internament france-
sos a causa de la duresa de les condi-
cions i les malalties. Milers van ser 
enviats als camps de concentració 
nazis, d’altres van patir tortura, pre-
só, l’oblit i la marginació quan van 
tornar a l’Espanya de Franco. Molts 
no van tornar mai.e

MEMÒRIA HISTÒRICA

Han passat 82 anys des del final de 
la Guerra Civil però encara no sa-
bem quantes vides s’hi van perdre. 
A poc a poc van sortint noves dades 
i nous documents que constaten un 
drama terrible. L’última aportació 
és una llista amb 1.685 exiliats repu-
blicans morts entre el 1939 i el 1940 
als camps d’internament francesos. 
Però n’hi ha molts més. Els histori-
adors Jordi Oliva, Martí Picas i No-
emí Riudor, que són els que han tro-
bat i han documentat la llista, con-
tinuen investigant i ara mateix ja 
sumen més de 2.200 morts. Només 
a Perpinyà, Oliva calcula que hi ha 
enterrats entre 800 i 900 exiliats. 
“És el destí de molts moribunds i 
malalts que provenen dels camps 
propers [Argelers, Brams, Sant Ce-
brià, Voló, Agde, Vernet, Setfonts...] 
–explica Oliva–. A Perpinyà en cer-
tifiquen la mort i els enterren. És 
una gran fossa”. 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

P.15



JOAN MIRO: LA CONQUESTA
DE NOVA YORK

Documents in dits
a ha tingut
acc6s ’Quadern’
permeten
reconstruir
la decisiva estada
de nou mesos
de l’artista el 1947
a la llavors nova
capital de l’art

Josep Massot

E s prou coneguda la relaci6 de Mir6
arab Paris, Barcelona, Mont-roig i
Mallorca, per6 hi ha un buit docu-

mental sobre la seva estada de nou mesos
a Nova York el 1947, en el perlode m~s
llarg dels que Mir6 va viure ford del pals,
tret de la seva etapa francesa, i que va resul-
tar set decisiu per consolidar la seva fama
universal.

El 12 de febrer de 1947, Joan Mir6 com-
plia als seus 53 anys un veil somni i trepitja-
va per primera vegada els careers de Nova
York, l’any de la gran nevada i de la vacu-
naci6 massiva contra l’epid~mia de retold.
Aquell g~lid mati els vianants de la luxosa
Madison Avenue deurien mirar at6nits
l’atrotinat LaSalle que feia m6s soroll que
el m~s gran cotxe de bombers, conduit per
l’escultor Alexander Calder, coronat arab
una barretina catalana. Hi anaven dins ca-
mi de l’apartament prestat pels pintors
Yves Tanguy i Kay Sage al 9.50 First Ave-
nue, un dels cinc pisos on viurien. Mir6
deixava enrere l’anmrgor per la derrota re-
publicana en la Guerra Civil, els anys en
qu~ va creure que Hitler, Mussolini i Fran-
co havien sepultat el m6n en el qual creia,
la pot i el menysteniment a la Barcelona
franquista, i la fatiga d’una Europa en
ru~nes.

L’excusa del viatge era l’enc~rrec d’un
mural al nou Terrace Plaza Hotel de Cinci-
natti per 12.000 d61ars, dissenyat per Gor-
don Burnshaft. Mir6, despr~s de superar
els problemes per aconseguir el visat, va
volar arab la seva dona Pilar i la seva Slid
Maria Dolors cap a Lisboa el S de febrer.
Allotjat a l’hotel Borges, del career Garrett,
descobreix les acolorides cer~miques por-
tugueses i brasileres i mant~ una trobada
amb Jos6 de Almada Negreiros. Una vaga
de la Pan AJnerican endarrereix la seva par-
tida i malbarata el sopar de benvinguda
que havien preparat l’arquitecte Josep
Lluis Sert, el seu actiu valedor James John-
son Sweeney, Calder i el seu galerista no-
valorqu~s, Pierre Matisse.

Calder li havia ofert pintar el mural al
seu taller de Roxbury (Connecticut), per6

Mir6, lent de Jfipiter en una par6dia de J~piter i Tetis, d Ingres, idea de I artista Louise Bourgeois, a Nova York, el 1947, / THE EASTON FOUNDATION

Mir6 ho va trobar massa allunyat de la ciu-
tat, i els seus amics van aconseguir que el
tambfi pintor Carl Holly li llogu~s el seu, al
career 119, a l’Spanish Harlem, cantonada
Lexington, en una zona h~bitada per nom-
brosos porto-riquenys i que tenia al davant
una botiga de queviures regentada per ca-
talans. La seva promesa d’aprendre angl~s
no lava complir mai i alx6 liva impedir
intimar amb pintors monolingfies nord-

americans: es va acostumar aviat que el
confonguessin amb una dona per culpa del
seu nom, Joan.

Nova York va enlluernar Mir6. E1 van
fascinar l’energia de la ciutat, el circ de tres
pistes de Madison Square, el teatre xin6s
de Chinatown, els estilitzats autom6bils,
els colors canviants sobre la pell dels edifi-
cis de Times Square... Va mostrar el seu
entusiasme per l’hoquei sobre gel, els par-

tits nocturns de beisbol (hi anava acompa-
nyat pel pintor afroameric~ Romare Bear-
den, amic de Holly) i pels gratacels, que li
semblaven tenir tanta forqa com les
pir~mides d’Egipte. Fins i tot va ballar arnb
una negra gegantina a The Savoy Ballro-
om, el bressol interracial del frenetic i acro-
bhtic ball lindy hop i on Charlie Parker i
Dizzie Gillispie comenqaven a inventar el
be-bop. PASSA A LA P,~GINA 2
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REPORTATGE

Una de les primeres cites 6s amb
Marcel Duchamp, comissari de Le su-
rrdalisme el 1947, programada pel ju-
liol a ]a Maeght, arab ]a qual Andr6
Breton volia reorientar el surrealis-
me al m6n de la postguerra. A111arg
dels nou mesos sovinteja el bohemi
Jumble Shop de Greenwich, fa esta-
des a casa de Calder i passa caps de
setmana al Town Farm de Tanguy i
a la casa llogada els estius pels Sert a
Long Island. A l’abril visita Cincinatti
per signar el contracte, al maig cele-
bra a Milford i’aniversari de l’artista
i mecenes Katherine Dreier (que va
mostrar ]a primera obra de Mir6 als
EUA en 1926) i a l’agost rebutja una
invitaci6 de Max Ernst i Dorothea
Tanning al seu ranxo de Sedona (Ari-

S’hi troba amb yells coneguts, pin-
tots, mfisics, arquitectes, co].leccio-
nistes i poetes, com Var6se, Fredrick
Kiesler, Le Corbusier i el seu cosi
Pierre Jeanerette, Matta, Rufino Ta-

mayo, Seligmann, Lam, Chagall, Peg-
gy Guggenheim, Saul Steinberg, Pa-
vel Tch61itxev i la seva parella Char-
les Henri Morgan... El 13 de maig
Mir6 mostra una selecci6 d’obres a
la galeria Matisse. "Mir6 6s l’finic pin-
tot aparegut des de 1925 --~s a dir,
despr~s de Matisse, Picasso, Klee i
Kandinski-- l’art del qual ha est6s els
limits de la pintura occidental d’una
manera comparable a la d’ells", va
escriure l’influent critic Clement
Greenberg a The Nation.

EIs artistes joves el reben com
un heroi de la vella avantguarda eu-
ropea i un model que els havia inspi-
rat, sobretot per l’exposici6 del Mo-
MA de 1941 i les Constellations el
1945. Visita estudis de pintors corn
el d’Arshile Gorky a Union Square,
on en un sopar amenitzat pel guita-
rrista gitano Carlos Montoya fauna
demostraci6 de com beure d’un
port6, i riuen, la cara regalimada de
vi, i ballen flamenc i canten cantons
arm6nies i catalanes, alegres i
melancbliques. Una altra tarda va a
la casa de la cineasta neozelandesa
Len Lye, perqu/~ li fes un retrat se-
gons una t6cnica que desenvolupa-
va els rayographs de Man Ray. De
l’entusiasta acollida dels joves a Mi-
r6 en dona fe el primer nfimero de
la revista que aglutina els nous mo-
viments, Tiger’s Eye, i l’exemplar
inaugural de Possibilities, fundada

Els artistes
joves van
rebre Mir6
corn un heroi
de la vella
avantguarda
europea

per Robert Motherwell i Harold Ro-
senberg, mentor de l’escola de Nova
York.

Tamb6 el visiten a ell al taller de
Holty artistes corn William Baziotes,
Barnett Newman i Adolph Gottlieb.
Newman pensava que el surrealis-
me de t~cnica acad~mica (Dali, Ma-
gritte...), farcit d’artefaetes i sense
contingut emocional, era un retorn
al realisme. "Mir6 --diu--, l’excepci6
a aquest moviment neorealista, va
ser l’finic que va continuar arab la
tradici6 moderna d’usar la pintura
expressivament, corn a llenguatge ar-
tistic, en lloc de pict6ricament, per
representar objectes. Per aix6 el mo-
viment el veu corn a lider".

Uimpacte de Nova York sobre
Mir6 el revitalitza i li inspirarh una
nova manera de pintar. Mentre pinta
el mural, la seva implicaci6 en l’Ate-
lier 17 del seu amic, el britS.nic Stan-
ley W. Hayter, 6s intensa. El taller
era en un loft situat al carrer 8, da-
munt Rosenthal’s, la botiga que
prov6ia els artistes de Greenwich.
Entre els treballs que hi va fer, desta-
quen les plartxes per a la segona
edici6 del llibre L’Antit~te, de Tristan
Tzara. Tamb6 es dedica a fer di-
buixos per a un night club, i al juliol,
ales provamres d’impressi6 arab el
poeta escoc6s Ruthven Todd per des-
cobrir un dels grans secrets de Wi-
lliam Blake: una t6cnica de gravat en

Fragments d’un possible &lbum de Mir6 a Nova York, el
1947: amb la filla, retratats per Louise Bourgeois, que
deuria jugar arab el que va pintar Balthus el 1937 a Paris;
una picada d’ullet molt d’ella, que considerava Mir6
"diferent", com deix& escrit en el seu dietari in&dit (a
dalt, el fragment). A I’esquerra, una de les poques imatges
del pintor amb gratacels de fons: Mir6, Pilar Juncosa i
Dolors amb Moncha Longas (arab barter gran), esposa 
Josep Llu(s Sert. / THE EASTON FO~ATIO~ / ~. L ~T

relleu anhloga a l’escriptura autom~t-
tica surrealista.

Per a l’experiment, Hayter i Todd
aconsegueixen una planxa original
de Blake de la col.leccionista Lessing
Rosenwald. Un alia va entrar al taller
Diane, la filla de Thomas Bouchard,
el cineasta que filmava un curt amb
Mir6 pintant un quadre (germen
d’Around and abont Mir6 amb mfisi-
ca de Varbse que comen~aria a ro-
dar el 1952), i Mir6 va dir que havien
de fer poemes ales noies, iHustrats
per pintors (Tanguy, Lipchiz, Ernst,
Calder...) arab la nova t~cnica. Dali
va demanar participar-hi, perb Todd
va dir que "no vaig aconseguir es-
criure un poema destinat a ell". En
realitat, una excusa per excloure’n
Dali, corn ja havien let el 1937 Sert i
Mir6 al Pavell6 de la Repflblica de
Paris. El nucli dur del m6n de l’art ja
havia donat l’esquena al pintor em-
pordan6s pels seus xous publicitaris,
la seva feina de retratista de la burge-
sia i les seres declaracions a favor de

Franco. L’any segfient tornaria a Ca-
talunya.

Un altre encS.rrec va ser un aigua-
fort fet amb un clau d’una ferradura
de cavall, part del Brunidor Portfo-
lio, projecte del critic Nicholas Calas
arab set surrealistes (Ernst, Hayter,
Lain, Matta, Mir6, Seligmann i Tan-
guy) per dirimir si la linia o la forma
ester relacionada arab el pensament,
mentre que el color o la llum es vin-
cula a l’emoci6.

Ruthven Todd, el pintor i editor
de les obres de Blake, tenia la missi6
d’instruir Mir6 en com arribar al ta-
ller de Holty sense perdre’s. Despr6s
de sortir de l’Atelier i dinar al proper
restaurant Lafayette, van agafar el
metro a Union Square per anar a l’es-
tudi de Holty al carrer 119. El rag6
~scriu Todd-- "traquetejava, se sac-
sejava i sotraguejava corn si el seu
comportament pogu6s persuadir els
passatgers que viatjaven a molta
rues velocitat de la que realment ho
feien. Mir6 va patir el soroll6s i
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REPORTATGE

E1 dia que l’artista Louise Bourgeois
va aconseguir que Mir6 rigues dues vegades

J. Massot

H
" i ha unes fotos diverti-

des de Joan Mir6 fetes
. per l’artista i esculto-

ra Louise Bourgeois a primers
de juny a l’apartament de1235
East 46th St., prestat per Ri-
chard de Rochemont, director
de l’oficina de Time-Life a Pa-
ris. E11937, Bourgeois visitava
an6nimament les exposicions
de Mir6 arab un sentiment alli-
berador del conservadorisme
de l’escola de Belles Arts.

No va ser fins que es van
trobar al taller de Hayter el
1947 que es van fer amics. La
jove artista de 36 anys, casada
amb el reputat professor d’art
Robert Goldwater iamb tres
fills, estava aprenent gravat
per il.lustrar els seus relats He
Disappeared into Complete Si-
lence. Als seus diaris inedits ha-
via anotat una conversa amb
el matrimoni Andrd Masson i
Rose Maklhs, mantinguda el
1944. Rose, maliciosament ta-
fanera, li va comentar que Mi-
r6, quan li demanaven la seva
opini6 sobre qualsevol cosa, sempre deia primer "I tu?". El
considerava un burghs, i li havia contat una an~cdota sobre
Pilar Juncosa i una llagosta tan poc edificant que Makl~s va
concloure qualificant-lo de "b~stia i feixista". Bourgeois no
tenia una bona opini6 dels surrealistes francesos exiliats als
Estats Units i lamentava que Breton i Duchamp (al qual
admirava) la veiessin "nom6s corn una noia", no corn una
artista. Mir6, en canvi, pensava ella, "era diferent".

La jove artista converteix la trobada arab la familia Mir6
en dues perfomances privades. La primera 6s un exercici de
reconstrucci6 de la membria i de retraducci6 del retrat que
havia fet Balthus a Mir6 i la seva filla el 1937, que ja era a la

inc6mode passeig en obligat silenci.
Mentre pujhvem les escales cap a la
sortida del carrer 125, es va tornar
cap a mi amb expressi6 seriosa. ’Tor-
nero en autobfis, si, Todd?’".

A l’Atelier 17 s’hi troba amb Po-
llock, per6 cap d’ells parlava l’idio-
ma de l’altre. Pollock havia exposat
l’abril al MoMA, just al costat de
Paysage anim~ de Mir6, el gran mu-
ral que havia fet per a Peggy Guggen-
helm, i considerava "Picasso i Mir6
els dos artistes que mds admiro". Els
expressionistes abstractes volien
aprendre dels surrealistes mds abs-
tractes que no d’aquells figuratius
corn Magritte o Dali. Una des les
lliqons tretes, a banda de Pall-over i
els camps de color, era la immensa
forga expressiva de la linea que bro-
lla instintiva quan lamh accepta que
un quadre tingui vida pr6pia. D’al-
tra, la reinterpretaci6 de l’automatis-
me inconscient, derivat ara en Ac-
tion Painting.

Quan va acabar el mural de Cinci-
natti, Arnold Newman li fa unes fo-
tos al taller de Holty. Mir6 hi posa
orgull6s i triomfant, per6, corn va as-
senyalar el critic James T. Soby, Far-
tista ho va pintar massa de pressa,
lluny de la solitud dels seus tallers de
Catalunya i sense tenir en compte
que, una vegada coHocat al restau-
rant Gourmet, una gruixuda colum-
na interferiria la visi6 de la part dre-
ta del mural. Holty va explicar que al
principi Mir6 havia pensat fer el mu-
ral en blanc, blau i negre. Uempresa-
ri John J. Emery, que ho va encarre-

en que
sota), Possiblement van ser fotografiats pel marit de I’artista, Robert Goldwater. / rile EASTON FOUNDATION

vegada una traducci6 d’una
obra de Josef Reinhardt. Feia
deu anys des que els hi havia
vist quan anaven a posar per
al pintor suis a un altell de la
galeria Pierre. Ella, que detes-
tara el seu pare, considera que
aquella expressi6 seriosa i
greu que l’arist6crata Balthus
veia apropiada per a un refu-
giat de l’Espanya en guerra fal-
sejava la relaci6 del pare amb
la filla, i els fotografia --l’imat-
ge 6s in~dita-- arab la mateixa
posici6, per6 ara arab Mir6
sonrient i mirant felig Dolors,
una noia ja de 17 anys.

La segona performance se
li acut quan ella diu a Mir6
que el considerava un mestre
m6s important que Picasso.
Uelogi dona peu a la idea de
parodiar jocosament el qua-
dre Jfipiter i Tetis d’Ingres: ella
ret homenatge implorant de
genolls al cofoi dfu Mir6, asse-
gut en el tron de l’Olimp de la
pintura i vestit cbmicament
amb la seva pr6pia obra, una

banderola part de la decoraci6 de la Internationale Surr6alis-
te. Per reforqar la broma, apleguen dos munts de llibres sobre
Picasso perqu~ hi recolzi els peus i enalteixi aixi la seva altura
artistica. A l’anvers de la primera foto, Bourgeois va escriure.
"Noti’s la severa expressi6 en la pintura de Balthus i el somriu-
re embadalit en la foto. Mir6 va somiure dues vegades. Una,
quan els seus peus van set fermament plantats damunt els
llibres de Picasso. La segona, quart va mirar la seva pr6pia
creaci6: Dolores va nfixer el 1930". En un text de 1994 a
Artforum, Louise Bourgeois aHudeix a l’escena de Jflpiter:
"Ell no era una persona ambiciosa... No t6 res a veure arab el
complex Olimp".

La CIA "ni confirma ni nega"
registres sobre Mir6, diu a ’Quadern’

E 11947 els diners eren a Nova York, que tanmateix no era encara el centre
mundial de l’art ni els joves artistes admiradors de Mir6 tenien el reco-
neixement oficial. Washington trigaria uns anys a iniciar la gran ope-

raci6 de la guerra freda cultural: difondre amb ajut de la CIA l’expressionisme
abs~acte nord-americ~ coma emblema de la lliure empresa i la llibertat
creativa enfront de l’art propugnat pels nazis i FURS& i en la qual participa-
rien, alguns d’ells sense saber-ho, amics de Mir6: Clement Greenberg, que
escrivia a la revista trotskista Partisan Review, comprada per la CIA, i James T.
Soby i James J. Sweeney, vinculats al MoMA de Rockefeller i al Guggenheim.
Sweeney va dir que havia acceptat el finan~ament de l’aghncia (creada el 1947)
m6s endavant, als anys cinquanta, perqu6 era l’tinica instancia de l’Estat que
donava diners ales arts, malgrat el senador McCarthy.

E1 seu argument, salvant les dist~ncies d’una democr~cia i una dictadura, 6s
semblant al que van donar T~tpies, Oteiza, Chillida o Saura a inicis dds anys
cinquanta quan van acceptar que el franquisme promogu~s l’art abstracte al
pavell6 d’Espanya a les biennals internacionals, mentre a l’interior reprimia
les llibertats. Mir6 i Picasso es van negar a participar-hi. L’FBI ha respost a
Quadern que no els consta cap menci6 a Mir6, i un portaveu de l’aghncia, Mark
Lilly, ha informat per carta a aquest suplement que "la CIA no pot ni confirmar
ni negar l’existhncia de registres sobre Mir6". Sovint, les aghncies fan servir
aquesta d~tusula per protegir mhtodes propis i fonts de tercers. / J. MASSOY

gar, anava a ]’esmdi a veure com
avanqava el seu mural. Mir6 no el
volia rebre, per6 Holty liva transme-
tre un comentari de l’hoteler: "Mi-
llorar~ quart hi posi els colors". I Mi-
r6 va introduir m6s colors. Holty no
sap si perquh s’ho va repensar o per-
quh nomds volia satisfer el seu paga-
dot. El director del museu de Cinci-
natti, Phillip Adams, explicava que
Emery li va demanar, anguniat: "Di-
gue’m, Phillip, quh distingueix un Mi-
r6 bo d’un de dolent?".

E1 15 d’octubre de 1947, els Mir6
salpen a bord del vaixell Habana
rumba Lisboa i Barcelona, arab 30
hores de temporal i arab el llibre de
Lorca Poeta en Nueva York. Del viat-
ge, a m6s dels estimuls esmentats i
de contactes amb coHeccionistes de-
cisius per a la seva carrera, consoli-
dats als altres sis viatges posteriors,
incl6s el de 1959, per rebre el premi
Guggenheim de marts del president
Eisenhower, va treure la conclusi6
que si s’haguEs exiliat als Estats
Units, li hauria faltat la forqa que li
donava el contacte arab la terra de
Mont-roig i el mar de Mallorca. Va
rebutjar el suggeriment de Sert de
tornar a viure a Paris. "Despr6s del
primer pas let a Nova York arab la
maya gran pintura va escriure ,
re’he reafirmat rues en el que sem-
pre he dit: la pintura de cavallet
homes val per relaxar-se o aconse-
guir una certa poesia ~:lue no 6s
poc--, perb cal anar cap ales coses
de gran envergadura humana i
coHectiva, gaireb6 anbnima".
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malaltia per infecció de bacil de 
Koch, és a dir, la tuberculosi. 

“Vam crear aquells informes clí-
nics per indicar que les persones no 
estaven malaltes, sinó que eren no-
més jueus –va explicar anys després 
el doctor Vittorio Emanuele Sacer-
doti–. En el moment en què s’havia 
d’indicar la malaltia, escrivíem sín-
drome K, com Kesserling o Kappler, 
que en realitat volia dir: «Estic fent 
entrar un jueu»”. 

Vetat per Mussolini 
Sacerdoti era un jove metge de 28 
anys que havia perdut la llicència 
per exercir per la seva condició de 
jueu, després que el 1938 el règim 
feixista de Benito Mussolini va pro-
mulgar les anomenades lleis racials 
que van legitimar la persecució dels 
ciutadans jueus i els van obrir les 
portes dels camps d’extermini ale-
manys. Gràcies al doctor Borro-
meo, va aconseguir ser contractat a 
l’hospital, un dels més antics de Ro-
ma, que formava part del territori 
Vaticà d’extramurs. 

La nova malaltia es va convertir 
en una epidèmia entre els jueus 
perseguits. Els metges van advertir 
les autoritats alemanyes que la pa-
tologia era tan perillosa que l’hos-
pital va haver d’habilitar una plan-
ta sencera per als hebreus ingres-
sats, incloses criatures. Un d’ells 
era Gabriele Sonnino, que tenia no-
més 4 anys quan es va amagar amb 
la seva família entre els murs de 
l’hospital. “El Fatebenefratelli va 
ser una salvació. La meva família i 
jo vam estar prop d’un mes dormint 
entre els malalts –va recordar du-
rant un acte organitzat pel Vaticà i 
la comunitat jueva de Roma–. El 
meu pare ens deia que tinguéssim 
molta cura i que si s’acostaven els 
alemanys havíem de tossir”. 

Els refugiats es quedaven a l’hos-
pital fins que els metges els declara-
ven morts i els lliuraven documents 
d’identitat falsos que fabricava una 
tipografia clandestina al barri del 
Trastevere. La falsa epidèmia era un 
secret fins i tot per a altres metges 
i la resta de pacients ingressats. “Les 

SS no gosaven acostar-se pensant 
que no valia la pena córrer el risc 
perquè, en qualsevol cas, la síndro-
me K ens hauria matat igualment”, 
recorda Gabriele Sonnino. 

Només en una ocasió els nazis 
van insistir per intentar aclarir el 
misteri d’aquella desconeguda ma-
laltia i van enviar un metge militar 
per inspeccionar l’hospital. Borro-
meo, que parlava alemany, el va re-
bre amb mascareta i li va explicar 
que es tractava d’una patologia neu-
rodegenerativa letal, que causava 
forts mals de cap i vòmits. El metge 
alemany va fer una ràpida visita a 
distància dels falsos malalts i va 
abandonar el centre ràpidament. 

Itàlia va celebrar aquesta setma-
na el Dia Internacional de les Víc-
times de l’Holocaust, en record de 
l’alliberament d’Auschwitz-Birke-
nau el 27 de gener del 1945. Més de 
nou mil italians d’origen hebreu van 
ser deportats a camps d’extermini 
durant la Segona Guerra Mundial. 

Alerta pel negacionisme 
Tot i això, segons un estudi recent, 
en els últims 15 anys el percentatge 
d’italians que no creuen que existís 
l’Holocaust ha augmentat del 2,7% 
al 15,6%. Mentrestant, un 16% sos-
tenen que la persecució als jueus no 
va causar tants morts. “La intole-
rància està creixent a Europa i no 
podem tapar-nos els ulls”, assegu-
ra Daniela Tedeschi, viuda d’un su-
pervivent d’Auschwitz i presidenta 
de l’Associació Fills de l’Holocaust 
a Milà. “Des d’alguns punts de vis-
ta moltes coses s’estan repetint i 
hem d’actuar ràpid perquè això va 
passar fa només 80 anys”.e

L’epidèmia inventada 
que va salvar centenars 

de jueus dels nazis 
Tres metges de l’Hospital Fatebenefratelli van idear la 

síndrome K per evitar que fossin deportats a Auschwitz

Encoberts  
Es quedaven 
a l’hospital 
fins que en 
sortien amb 
una nova 
identitat

Codi  
La K es referia 
als oficials de 
les SS que 
controlaven 
la Itàlia 
ocupada

MEMÒRIA HISTÒRICA

La nit del 16 d’octubre del 1943, du-
rant l’ocupació nazi de Roma, les 
tropes alemanyes van irrompre al 
barri jueu de la capital italiana. A 
pocs metres d’allà, tres metges de 
l’Hospital Fatebenefratelli, situat a 
l’illa Tiberina, davant del gueto, van 
assistir impotents a la detenció i la 
deportació al camp de concentració 
d’Auschwitz-Birkenau de més de 
mil jueus romans. Només 16 van 
aconseguir tornar-ne amb vida. 

Les hores que van seguir aquella 
dramàtica nit, el director de l’hos-
pital, Giovanni Borromeo, va idear 
un pla per refugiar un centenar de 
jueus que havien aconseguit esca-
par-se dels militars. En complicitat 
amb els doctors Adriano Ossicini, 
psiquiatre i membre de la Resistèn-
cia, i Vittorio Emanuele Sacerdoti, 
que exercia sota una falsa identitat, 
van ingressar els refugiats com a 
pacients i van falsificar els informes 
clínics apuntant en el seu diagnòs-
tic una malaltia desconeguda fins 
aleshores: la síndrome K. Una pato-
logia extremadament contagiosa i 
letal que va fer que els militars re-
nunciessin a deportar els falsos 
moribunds. 

La K es referia als oficials de les SS 
Albert Kesselring, el general encar-
regat de mantenir el control a la Ità-
lia ocupada i defensar-la dels aliats 
que avançaven pel sud de país, i Her-
bert Kappler, el tinent coronel de la 
Gestapo a Roma que va liderar la ba-
tuda al gueto. Però per als alemanys 
la síndrome K recordava massa la 

MILÀ
SORAYA MELGUIZO

01. Una unitat de l’Hospital Fatebenefratelli dedicada a atendre els suposats pacients de la síndrome K. 02. Un retrat de Giovanni Borromeo. WIKIPEDIA
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l Museu de Camins, un pro-
jecte que té com a objectiu
preservar i recuperar la xar-
xa de camins antics de la

vall de Siarb, al Pallars Sobirà, ha
posat en marxa una ruta de sende-
risme que uneix diversos elements
bèl·lics construïts durant la Guerra
Civil, amb la particularitat que l’iti-
nerari permet observar el front “en
360 graus”, és a dir, que des de la
posició d’un dels bàndols es veu la
del contrari. Aquest recorregut for-
ma part d’un nou projecte anome-
nat Camins de memòria, a partir
del qual també s’ha recollit el tes-
timoni oral d’aquell moment histò-
ric aportat per una vintena d’avis
residents en aquella zona.

La nova ruta és circular i té una
extensió total de 17 quilòmetres, al
llarg dels quals es poden veure di-
versos vestigis de les dues línies del
Front del Pallars, la nacional i la
republicana, i contemplar el paisat-
ge de la vall de Siarb. A més, recor-
re diversos pobles de la vall, cosa
que fa més fàcil seguir-la en dues
etapes. Una de les impulsores, la
periodista Gemma Cots, responsa-
ble del Museu de Camins, explica
a l’ACN que aquest itinerari per-
met, per primera vegada, unir en
un mateix relat l’espai de les trin-

E

xeres de Sant Quir i els búnquers
de Vilamur. Aquests darrers ja te-
nen senyalització del Memorial De-
mocràtic, entitat que també parti-
cipa en aquest nou projecte.

Un altre dels impulsors del mu-
seu, Marc Cortina, que gestiona el
refugi de la vall de Siarb, assenyala
que aquest recorregut permet des-
cobrir les diferències que hi havia
entre les infraestructures dels dos
bàndols en la Guerra Civil. Així,
mentre que els murs de pedra seca
són presents a la zona de les trinxe-
res, la construcció dels búnquers es
va fer també amb ciment. La degra-
dació del pas del temps és l’únic ele-
ment que ha modificat aquest pa-

trimoni, segons explica Cortina,
que hi afegeix que, en canvi, algu-
nes peces de filferro, piquetes i al-
tres metalls que van quedar a la
zona van ser utilitzats pels veïns
per fer diversos elements quoti-
dians, com ara reixes per a les fi-
nestres de les cases.

Cots, que, com Cortina, va im-
pulsar el projecte des de l’entitat
Balmes Blancs, explica que el pro-
jecte també ha permès editar part
de les entrevistes fetes a una vinte-
na d’avis que resideixen a la vall, en
les quals parlen de les seves vivèn-
cies durant la guerra i la postguer-
ra, a més de valorar el procés de re-
cuperació dels valors democràtics i

l’etapa de la Transició. Tot aquest
material es pot trobar al canal de
YouTube de l’equipament museís-
tic i al seu lloc web, en el qual tam-
bé hi ha una versió només d’àudio.
D’aquesta manera, una altra de les
propostes del Museu de Camins és
escoltar tots aquests testimonis
mentre es fa la ruta i, en aquest
sentit, es preveu de cara al futur in-
cloure-hi senyals amb fragments
concrets que parlin sobre l’entorn i
els punts de visita.

Les posicions franquistes es van
establir a la zona on hi ha els bún-
quers de Vilamur l’abril del 1938,
mentre que les republicanes van
ocupar la zona de la serra de Sant
Quir, i, segons la responsable del
Museu de Camins, aquesta línia de
front va provocar “un moment de
tensió” a la vall, tot i no ser un lloc
de “grans batalles ni bombardejos”.
Malgrat això, els veïns de diversos
pobles de la zona es van veure obli-
gats a marxar i es van trobar, en
tornar-hi, que tot havia quedat des-
truït i saquejat. ■

PROJECTE · El Museu de Camins recupera una ruta que permet veure restes de les trinxeres i
els búnquers dels dos bàndols ON? · L’antic camí, circular, fa 17 quilòmetres per la vall de Siarb

Als búnquers
de Vilamur,
Soriguera, al
Pallars Sobirà, és
on tenien fixades les
posicions les tropes
franquistes ■ ACN
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Memòria històrica

La Guerra Civil en 360°
Redacció
SORIGUERA
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El Museu de Camins 
té com a objectiu la
recuperació d’antigues
rutes al Pallars Sobirà
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ANUNCI 
del Consell Comarcal del Solsonès sobre
l’aprovació inicial de normativa

El Ple del Consell Comarcal del Solsonès,
en la sessió de data 21 de gener de 2021,
ha aprovat inicialment el Reglament de pres-
tacions socials i el II Pla intern d’igualtat en-
tre dones i homes de l’entitat.

Aquests acords, juntament amb els expe-
dients, se sotmeten a informació pública per
un termini de 30 dies, comptats a partir de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un
mitjà de comunicació escrit diari i en el tau-
ler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte que
s’hi puguin presentar reclamacions i/o al·le-
gacions, de conformitat amb l’article 49 de la
Llei de bases de règim local; l’article 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya, i l’article
63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activi-
tats i serveis dels ens locals, que es podran
fer arribar a la Secretaria del Consell Comar-
cal del Solsonès, carrer Dominics, 12
(25280) de Solsona, o a través de la Seu
Electrònica de l’Entitat.

Dit Reglament i Pla es podran consultar a la
seu electrònica d’aquest Consell Comarcal:
https://www.seu-e.cat/web/ccsolsones.

Si no es formula cap al·legació ni cap recla-
mació en el període d’informació pública, els
acords provisionals esdevindran definitius.

Sara Alarcón i Postils – Presidenta

Solsona, 26 de gener de 2021

837583-1238290Q 135023-1238231Q

Exp. 2020/000001/1218

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
de data 18 de gener de 2021, acordà  l’apro-
vació inicial del Reglament regulador de la
gestió documental de l’Ajuntament de Pre-
mià de Dalt.

D’acord amb el que estableix l’article  63 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’a-
prova el Reglament d’obres, activitats i ser-
veis dels ens locals, s’exposa l’expedient al
públic per un termini de TRENTA DIES hà-
bils a partir de l’endemà de l’última publica-
ció de l’anunci, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) o en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), per tal que els interessats puguin
examinar-lo i presentar-hi les al·legacions i/o
reclamacions que considerin oportunes. En
el supòsit que no es presentin al·legacions
i/o reclamacions durant el termini esmentat,
l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a
definitiu, sense la necessitat de l’adopció
d’un nou acord.

Així mateix, també es procedirà a publicar
l’anunci en un mitjà de comunicació escrita i
a l’e-Tauler.

La consulta del text íntegre del Reglament
regulador de la gestió documental de l’Ajun-
tament de Premià de Dalt es podrà fer a tra-
vés de l’e-Tauler.

Premià de Dalt, 20 de gener de 2021.

Josep Triadó i Bergés

Alcalde

Ajuntament de
Premià de Dalt

135024-1238291Q

Ajuntament de Santa Susanna
EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el 26 de gener de 2021, ha aprovat inicialment el
“Projecte bàsic i executiu d’acabament de la segona planta de l’edifici de secundària del recinte
de l’Institut - escola Montagut”, redactat per l’arquitecte Víctor Vila Garcia (exp. X2021000175).
Se sotmet el projecte a informació pública pel termini de 30 dies, comptats des de l’endemà de la
publicació del present edicte en el BOP, a fi que tots els interessats puguin examinar-lo i presen-
tar-hi les al·legacions que considerin oportunes.
L’alcalde,
Joan Campolier i Montsant
Santa Susanna, 28 de gener de 2021

Centenars d’interins con-
tractats per la Generalitat
van protagonitzar, ahir
diumenge, una marxa len-
ta per reclamar que l’admi-
nistració compleixi les di-
rectrius marcades pel Tri-
bunal de Justícia de la
Unió Europea (TJUE) i els
ofereixi un contracte fix
per frenar la situació

“d’abús” que pateixen.
L’acte de protesta, que va
aplegar més de dos-cents
vehicles, segons l’organit-
zació, va arrencar a la pla-
ça Espanya i va acabar da-
vant l’estació de França,
on representants de la Pla-
taforma d’Interins de Ca-
talunya (PIC) van llegir un
manifest en què es reivin-
dicava la seva tasca i mani-
festaven la seva preocupa-
ció. “Quan el treball tem-
poral s’eternitza en el
temps, es converteix en
precari”, va apuntar la por-
taveu de la PIC, Elisabet
Ramos.

La caravana de cotxes

va iniciar la seva marxa a
les onze del matí i va seguir
un recorregut per les prin-
cipals vies del centre de
Barcelona. Amb el lema de
Fixedat ara, els interins es
van manifestar a favor de
la fixesa del personal tem-
poral de les administra-
cions públiques i van exigir
la paralització de tots els

processos selectius oberts
de les places que estan ocu-
pades per aquest personal.

La protesta, que també
es va produir en 26 ciutats
de 15 comunitats autò-
nomes, havia estat con-
vocada per la Plataforma
Estatal de Temporals
Públics en Frau de Llei
(#MI15F). ■

Redacció
BARCELONA

a Els contractats  
per la Generalitat
reclamen que  
se’ls passi a fixos

Marxa lenta  
de centenars
d’interins

La marxa lenta a la sortida, a la plaça Espanya de
Barcelona ■ ACN
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Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas del Holocausto  

"Los supervivientes españoles de los campos nazis nos 
dijeron 'cuéntalo', pero España no lo ha hecho"  
Familiares de víctimas españolas del nazismo lamentan que "se hayan silenciado sus historias". 
De los 9.300 prisioneros españoles, dos tercios no sobrevivieron: "450 fueron gaseados, 
posiblemente como material de experimentación para las prácticas de exterminio 
posteriores", relata el historiador Benito Bermejo  

Olga Rodríguez  

26 de enero de 2021 22:20h  

Nueve mil trescientos españoles y españolas pasaron por campos de concentración nazis. Sus 
relatos son estremecedores, pero se conocen poco en nuestro país. "Los supervivientes hicieron 
un juramento: vivir para contarlo. Pero a pesar de ello en España se han silenciado sus 
historias", lamenta Esther Calcerrada, sobrina nieta de Enrique Calcerrada Guijarro, uno de los 
presos republicanos españoles que logró salir con vida del campo de concentración de Gusen, 
donde estuvo cuatro años, desde 1941 a 1945.  

"Cuando consiguió la libertad lo ingresaron en un hospital, en el que permaneció casi dos años. 
Era joven, tenía 26 años en 1945, pero las secuelas debieron ser tremendas", relata. "Yo no 
conocí su historia hasta que fui adulta. Mi tío abuelo escribió sus memorias del campo y en 
2003 se publicaron. Mi padre me regaló el libro. Cuando lo leí no daba crédito. Desde entonces 
he tratado de que su historia y la de otros salga a la luz, porque claramente en este país se ha 
apostado deliberadamente por el silencio", indica en conversación con elDiario.es.  

Un recorrido por las 'piedras de la memoria' 

Desde hace unos años varios familiares de víctimas españolas del nazismo se coordinan a través 
del movimiento Triángulo Azul, dentro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica. Este martes, víspera del Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas del 
Holocausto, algunos se reunieron en la calle Bravo Murillo de Madrid, para realizar un breve 
recorrido por algunas zonas de la ciudad señalizadas con las llamadas Stolpersteine –'piedras de 
la memoria' o literalmente, en alemán, 'piedras que hacen tropezar'– una iniciativa ciudadana 
que recuerda a supervivientes y asesinados españoles en campos de concentración nazis.  

A falta de proyectos oficiales, las propias familias impulsan la colocación de estas piedras en 
varias ciudades de nuestro país, junto a edificios donde vivieron las víctimas. Las Stolpersteine 
están realizadas por el alemán Gunter Demnig, quien ideó esta iniciativa hace años. Desde 
entonces el escultor ha creado más de 70.000 piezas que han sido instaladas en 24 países, en 
recuerdo de víctimas de 24 nacionalidades. Cuando Jesús Rodríguez e Isabel Martínez, 
activistas de la memoria histórica, conocieron el proyecto en un viaje a Alemania, enseguida se 
plantearon extenderlo a España. Ya se han colocado unas cuantas decenas, y la intención es 
proseguir.  
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Miguel Nogués es nieto de Juan Antonio García Acero, un carabinero que permaneció leal a la 
República y terminó siendo asesinado en el campo nazi de Gusen, subcampo de Mauthausen: 
"Mi abuelo se quedó viudo, con seis hijos, poco antes del estallido de la Guerra Civil, en mayo 
de 1936. Cuando comenzó la guerra, se mantuvo fiel a la República y luchó en varios frentes, 
primero defendió la Casa de Campo en Madrid y posteriormente se fue a Barcelona", relata en 
conversación con elDiario.es.  

Españoles como material de experimento nazi  

"Tenemos un par de postales que envió a mi tía –que cuidaba a mi madre y a sus hermanos– en 
1937 desde Catalunya. Después ya tuvo que irse a Francia, allí estuvo en el campo de 
concentración de Argelès, entre otros. Formó parte de un batallón de trabajadores extranjeros, le 
destinaron a reforzar una línea de tren, allí le cogieron los nazis y le enviaron a varios campos, 
pasó por Mauthausen y, posteriormente, el 15 de febrero de 1941, le enviaron al campo de 
concentración de Gusen", cuenta.  

Cuando las autoridades alemanas contactaron con la dictadura franquista para determinar el 
destino de los prisioneros españoles, el Gobierno de Franco se negó a protegerlos. "No contaron 
con la protección de España, las autoridades fueron informadas pero se abstuvieron, a pesar de 
que había hasta presos menores de edad", relata en conversación con elDiario.es el historiador 
Benito Bermejo, especializado en el estudio de los deportados españoles.  

Félix Quesada fue uno de esos presos. Tenía 14 años cuando entró en el campo nazi de 
Mauthausen. "Salió vivo, cosa que no es habitual, porque dos tercios de los españoles murieron 
en aquellos campos", indica Bermejo. La mayoría de las víctimas mortales fallecían de hambre, 
por trabajos forzados –lo que los nazis llamaban ‘exterminio por trabajo’– o por enfermedad, sin 
atención médica. Los nazis llamaban a los españoles "los de la España roja".  

"Unos 450 españoles fueron directamente asesinados en la cámara de gas, a unos 40 kilómetros 
de Mauthausen", informa Bermejo. "Es posible que en algunos casos ya estuvieran en las 
últimas, pero creyeron conveniente gasearlos, posiblemente con un objetivo experimental, para 
tomar nota de cómo funcionaban esos procedimientos que estaban desarrollando para matar a 
gente a gran escala, lo que posteriormente pondrían en práctica a partir de 1942, principalmente 
para el exterminio de los judíos", indica.  

"Esos 450 gaseados españoles fueron material de experimentación para esas prácticas de 
exterminio posteriores. Incluso el equipo técnico encargado de llevarlas a cabo fue el mismo, 
que se trasladaría más al este, a los campos de Polonia, donde empezaron a practicarse las 
matanzas a gran escala en cámaras de gas", señala.  

Juan Antonio García, el abuelo de Miguel Nogués, fue asesinado en Gusen el 23 de diciembre 
de 1941, con 48 años de edad. "Entró por la puerta y años después salió por la chimenea", dice 
Nogués con la voz emocionada.  

"El campo de entrada de los españoles era Mauthausen, pero Gusen [subcampo adyacente] fue 
el escenario donde se produjeron las grandes matanzas de españoles, entre noviembre de 1941 y 
febrero de 1942. Está poco visibilizado, a pesar de que fue mucho más grande y proporcionó 
más beneficios a los nazis", explica  

Tras los campos nazis, apátridas  

Gusen llegó a desplegarse en tres campos: Gusen 1, 2 y 3, que albergaron tres canteras y una red 
de túneles construida cuando los aliados comenzaron a bombardear la zona. "En esos túneles los 
presos construían piezas de los aviones nazis, que luego se montaban fuera del campo", cuenta.  
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Nogués es uno de los demandantes en la querella argentina que investiga los contra los crímenes 
del franquismo. "Varias familias de españoles deportados presentamos la querella el pasado año, 
en febrero, y estamos a la espera de que la jueza nos tome declaración", explica. "Lo que dijeron 
los supervivientes españoles cuando salieron de los campos nazis fue: 'Cuéntalo'. Pero no se 
respetó esa petición, y lo que permaneció en todo el espacio temporal fue el silencio, incluso 
ahora. Y eso es lo más terrible", denuncia.  

"Al mantenerse la historia en el anonimato, no se ha hecho justicia de ninguna clase", añade 
Nogués, y prosigue: "No hay que olvidar que cuando salieron de los campos, el 5 de mayo de 
1945, llamado Día de la Liberación, para ellos no hubo liberación como tal, porque no tenían a 
dónde ir, no podían volver a su país porque la dictadura franquista se lo impedía, eran apátridas, 
estaban en una situación más terrible e indigna de la que pudieron tener otros".  

"Demasiado silenciado" 

"El Estado español se ha esforzado en silenciar de forma deliberada", lamenta Esther 
Calcerrada. "Dieron su vida, pero además sus familias también pagaron las consecuencias del 
franquismo. Tenemos que contar su experiencia, lo que pasó. Es el mandato de los 
supervivientes: Contarlo, para que se conozca la verdad, y que se proceda a ejercer la justicia 
que no han tenido. Que se repare ese silencio tan atroz en el que se ha sumergido su memoria", 
remata Nogués.  

Muchos familiares de estas víctimas tienen la determinación de seguir adelante con las 'piedras 
de la memoria'. Solo en Madrid pretenden instalar 492, el número de madrileños deportados que 
hubo en los campos nazis. El precio de cada una ronda los 120 euros, y su pago recae en las 
propias familias. "Es un procedimiento sencillo, no necesitamos grandes cosas de las 
autoridades, simplemente que no se opongan", comentan.  

"Es una iniciativa que ayuda a darse cuenta de que hablamos de trayectorias de gente normal, y 
eso es importante. Y se presta a visitar, como ya se está haciendo, con estudiantes de 
Secundaria, esos lugares donde se han colocado las piedras. Habitualmente están incrustadas en 
el suelo, a la altura del último portal donde vivieron las víctimas. Y de ese modo se puede 
comentar con los estudiantes qué pasó, es un buen soporte para que la gente empiece a 
interesarse", reflexiona el historiador Bermejo.  

"En este país se sabe más de las dictaduras ajenas que de la nuestra. Nos llevamos las manos a 
la cabeza con las atrocidades extranjeras y no reconocemos las propias, ni a los españoles que 
lucharon contra el fascismo. El lavado de cerebro perdura desde hace demasiado, y cuanto más 
tiempo transcurre más difícil es reconducirlo. Es importante conocer y reconocer la lucha contra 
el fascismo, y más ahora, que parece que estamos dando pasos hacia atrás", reflexiona Esther 
Calcerrada.  
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LUI$ R. AIZPEOLEA, San Sebastian
El 6 de febrero de 1996 alas 13.45,
cuando Fernando Mflgica Her-
zog, abogado y exdirigente socia-
lista vasco, de 62 afios, salia de su
despacho en la donostiarra calle
Prim, el etarra Javier Garcia Gaz-
telu le dispar6 en la nuca. Falleci6
casi al instante. Ocho dias des-
puEs, Francisco Tom,is y Valiente,
expresidente del Tribunal Consti-
tucional, de 63 afios, rue asesina-
do por el etarra Jon
Bienzobas en su despa-
cho de la Universidad
Aut6noma de Madrid
cuando hablaba pot te-
1Efono con su colega
Elias Diaz. Tomfis y Va-
liente acababa de re-
dactar un texto, Razo-
nes y tentaciones del Es-
tado, en el que hacia re-
ferencia al crimen de
Mfigic9 y que public6
EL PAlS al din siguien-
te de su propio asesina-
to. La casualidad no
acab6 ahi. Pocas sema-
nas despuEs, Jose Ra-
m6n Recalde glosaria,
tambidn en este peri6-
dico, el debate abierto
por el fallecido Tom~ts
y Valiente con otro rex-
to, Sentido de Estado. E1
catedrfitico y exconse-
jero del Gobierno vas-
co resultaria herido
gravemente, tambiEn
pot ETA, cuatro ahos
despuEs. Lo recuerda
Luis Castells, catedrfiti-
co de Historia de la
Universidad del Pals
Vasco (UPV), cuando

Los asesinatos de Mtigica y Tom,is y Valiente hace 25 afios
supusieron un aldabonazo contra el terrorismo

La rebeli6n de las manos
blancas contra ETA

se cumplen 25 afios de Estudiantes de la Aut6noma de Madrid se manifestaron tras el asesinato de Tomds y Valiente en 1996. / CRIST(~BA[. MANUEL
ambos asesinatos.

Ambos crimenes impactaron Jose Mari Mfigica recuerda
especialmente en mla familia so- Una rnemoria militante para quo sn familia "hi perdona n~.
cialista a punto de perder el Go- olvida": "La demoerada debe

que la democracia sobreviva set militante frente al odio y la
exclusi6n. No puede marginar-
se la memoria del terrorismo.
El PSOE es un partido de me-
moria, la del franquismo y la
del terrorismo. Si se blanquea
se convierte en irreconocible".

bierno. "ETA est/t matando a mis
amigos", dijo el entonces presi-
dente, Felipe Gonzgtlez. "Desde
1995, ETA inici6 una campafia de
asesinatos de gran impacto social
para compensar su debilidad tras
la detenci6n de su direcci6n en

Ana Tomfis y Valiente y Jos~
Mari Mfigica, hijos de los asesi-
nados, reclaman una memoria
democrfitica contra el terroris-

similar? Se 1o debemos a quie-
nes, como mi padre, cayeron
victimas del fanatismo".

Aria Tomfis tambiEn critica

ri6 en Auschwitz. Su judaismo no
s61o era herencia familiar sino in-
dignaci6n militante contra el na-
zismo y el Holocausto".

ETA no calcul6 que ambos ase-
sinatos marcarian un salto cuali-
tativo en la movilizaci6n contra la
banda terrorista. "Tras conocerse
el asesinato de Tomfis y Valiente,
los estudiantes de la UAM se ma-
nifestaron masivamente. Surgi6
el movimiento de las manos blan-

casy las consignas de
iBasta ya! y iVascos si,
ETA no! La Universi-
dad se sinti6 atacada. Y
tampoco, hasta enton-
ces, hubo una manifes-
taci6n tan masiva con-
tra el terrorismo como
la que se celebr6 en el
centro de la capital", su-
braya Castells.

Fue el prefimbulo
de la rebeli6n que al
afio siguiente empez6
con el asesinato del
concejal del PP de Er-
mua (Bizkaia), Miguel
Angel Blanco. Carlos
Totorica, entonces al-
calde de Ermua, re-
cuerda que cuando se
enter6 del asesinato de
Tomfis y Valiente se in-
dign6 tanto que, par
vez primera, redact6
un bando con un llama-
miento a la poblaci6n
con su condena.

El asesinato de Mfi-
gica coincidi6 en Eus-
kadi con los secuestros
de ETA del empresario
Jose Maria Aldaya y el
funcionario de prisio-
nes Jose Antonio Orte-
ga Lara. "En aquellos

momentos se pas6 en el Pais Vas-
co de las manifestaciones silencio-
sas contra ETA a gritar iBasta ya!,
a lucir el lazo azul en protesta con-
tra ETA; a resistir a los abertzales
radicales; a acudir a manifestarse
ante Ins sedes de Batasuna a pedir-
les cuentas".

ETA, tras matar a Mfigica Her-
zog, consigui6 que la comunidad

Bidart (Francia). TambiEn activ6
la kale borroka, queen 1996 bati6
su record con 1.113 ataques. ETA
pretendia extender el miedo a to-
da la poblaci6n. Impuso, incluso,
una nueva direcci6n en Herri Ba-
tasuna, sustituyendo a dirigentes
moderados como Patxi Zabaleta
o Ifiigo Iruin pot una cflpula, su-
bordinada a ella, en torno a Flo-
ren Aoiz’, sefiala Castells.

ETA empez6 su campafia de
extensi6n del terror con el asesi-
nato del dirigente del PP vasco
Gregorio Ord6fiez, en 1995. Lo
intent6, pero fracas6, con el en-
tonces lider de la oposici6n, Jo-
sE Maria Aznar, y el rey Juan
Carlos, el mismo afio. Yen 1996,
en la precampafia de las eleccio-
nes generales, que gan6 Aznar,
asesin6 a Mfigica y Tomfis y Va-
liente. Ambos compartian su mi-
litancia antifranquista, y ETA sa-
bia el impacto de su asesinato.
"Tomfis y Valiente fue expedien-
tado con otros tres catedrfiticos
de la Universidad de Salamanca,
pot el ministro de Educaci6n
franquista Julio Rodriguez pot
su actitud democr~itica. Con la
democracia rue magistrado del
Tribunal Constitucional y de
1986 a 1992, su presidente. Feli-
pe Gonzfilez, del que era amigo,

mo de ETA como una exigen-
cia militante para que la demo-
cracia sobreviva. Ana Tom~s
sefiala: "Hace nada, aqui una
banda terrorista que perseguia
la independencia asesinaba y
algunos partidos miraban para
otro lado cuando no lo apoya-
ban. En las escuelas de Alema-
nia es obligado el estudio del
nazismo y del Holocausto.
Busca promover una reflexi6n
critica sobre el pasado, gPor
qu6 no hacer en Espafia algo

le ofreci6 ser ministro de Justi-
cia, pero prefiri6 regresar a la
Universidad", recuerda Castells.

Aria Tomfis y Valiente recuer-
da el disgusto de su padre, mflitan-
te contra la pena de muerte, pot
los fusilamientos del regimen
franquista de dos miembros de
ETA y tres del FRAP en 1975 asi
como sus textos en los que recha-
zaba el terrorismo, pero tambiEn
la guerra sucia contra el terroris-
mo. E1 delirio de ETA lleg6 al ex-
tremo de explicar su crimen pot
"inspirar estrategias contra el
pueblo vasco". E1 jurista no lleva-
ba escolta, igual que Mflgica, pot
1o que fueron dianas fficiles.

Mfigica se afili6 al PSOE en

al lider de EH Bildu, Arnaldo
Otegi y al vicepresidente Pablo
lglesias: "Comprendo que haya
voces que defiendan racionali-
zar el debate sobre Bildu. Pero
para que sea moralmente
legitima tiene un recorrido
pendiente(...) Siempre encuen-
tran algtin resquicio para elu-
dir la condena. Las declaracio-
nes de Iglesias alabando el
recorrido Etico de Otegi me
parecen, pot decirlo suavemen-
te, sumamente cuestionables".

Ambos crimenes
movilizaron a la
sociedad, contra el
cfilculo de la banda

La comunidad judia
equipar6 la muerte
de Mfigica con la
persecuci6n nazi

De Bildu sefiala: "Es un partido
de memoria. Su politica gira
sobre los terroristas. Tiene un
embajador en Iglesias. No
particip6 en el combate contra
ETA. Ofende al comparar un
pr6fugo [Carles Puigdemont]
con el exilio republicano. Parti-
cipar en alianzas con Bildu
hace irreconocible al PSOE.
Hay que defender los princi-
pios democrfiticos frente a
proyectos totalitarios. No pode-
mos bajar la guardia".

1964 con su hermano Enrique,
ministro de Justicia entre 1988 y
1991 y artifice de la politica de dis-
persiEn de los presos etarras. "A
diferencia de Enrique, apenas tu-
vo cargos pflblicos. $61o, durante
breve tiempo, fue concejal en San
Sebastifin. Particip6 en la recons-
trucci6n del PSOE en el Congreso
de Suresnes, en 1974, y fue clave
en el renacimiento del socialismo
vasco", destaca Castells. Su hijo,
Jose Marl, resalta sus raices: "Mi
padre sufri6 la peste del nazismo,
del franquismo y de ETA. Su pa-
dre, republicano, muri6 en el exi-
lio. Su tio, socialista, fusilado. Y
parte de la thmilia de su madre,
Paulette Herzog, judia polaca, mu-

judia equiparase su persecuci6n
con la de los nazis. El rabino de
Bayona rez6 el kadish en su despe-
dida, yen nombre de la comuni-
dad judia dijo: "Si la persecuci6n
de los nazis que sufri6 su madre,
Paulette Herzog, judia polaca,
marc6 su vida, la de los terroris-
tas de ETA le ha puesto fin. Nues-
tra comunidad agradece a un
hombre que luch6 para que Espa-
fin reconociera como Estado a Is-
rael, pals que consideraba su se-
gunda patria". E1 Fondo Nacional
Judio plant6 miles de/trboles en
la ciudad israeli de Haruvit en su
recuerdo.

Cuando se enter6 del asesina-
to de Tom,is y Valiente, la familia
Mfigica viaj6 a Madrid para visi-
tar a sus parientes y asistir a la
gran manifestaci6n contra ETA.
Ana Tomfis recuerda cEmo la fa-
milia Mflgica les dijo: "A vosotros
la gente os apoya. Pero en el Pals
Vasco hemos visto una pintada
que decia iFernando, j6dete!". Ca-
sial mismo tiempo, el entonces
rector de la UPV, Pello Salabum,
plante6 en el homenaje de la Uni-
versidad vasca a los dos referen-
tes asesinados por ETA la gran
cuesti6n: "Quieren hacernos
creer que hay dos bandos donde
s61o hay una minoria fascista".
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MEMÒRIA

Una imatge pintada de María Domínguez 
Remón (1882-1936). LATINAPATERSON / WIKIPEDIA

Troben les restes de  
la primera alcaldessa 

democràtica de l’Estat

Una peineta destrossada per l’impacte d’una 
bala i unes agulles de cap al costat d’un esque-
let enterrat sense tomba ni nom al cementiri 
de Fuendejalón. És tot el que queda d’una do-
na pionera, María Domínguez, la primera al-
caldessa democràtica d’Espanya. Domínguez, 
que de petita gairebé no havia pogut anar a 
l’escola i va ser autodidacta, defensava el dret 
a l’educació, sobretot de les dones, i el 1932 
va ser la primera alcaldessa de la Segona Re-
pública Espanyola a la població de Gallur (Sa-
ragossa). Quan va deixar l’alcaldia, un any des-
prés, es va dedicar a la docència i el periodis-
me. El 1936, poc després que esclatés la Guer-
ra Civil, els franquistes li van disparar un tret 
al cap i la van tirar en una fossa comuna. 
Aquest cap de setmana, les seves restes s’han 
pogut exhumar i ara es compararan amb 
l’ADN dels seus familiars. 

Mestra i periodista 
Domínguez va lluitar per la seva pròpia lliber-
tat i per la d’altres dones. Els seus pares eren 
jornalers i ella, de ben petita, ajudava al camp. 
Quan va fer 18 anys la van obligar a casar-se i 
aviat van arribar els maltractaments. Va mar-
xar a Barcelona, on va treballar servint cases. 
Va estalviar fins a poder-se comprar una mà-
quina de cosir, que li va permetre guanyar-se 
la vida de manera més autònoma i tornar a 
l’Aragó. Va començar a llegir i a estudiar. Va 
treballar perquè els infants tinguessin una 
educació digna. Va ser alcaldessa del 29 de ju-
liol del 1932 al 6 de febrer del 1933. El 1934 
l’Editorial Castro de Madrid li va publicar el 
llibre Opiniones de mujeres, en què es recullen 
quatre conferències seves sobre feminisme, 
socialisme i republicanisme. Hi va defensar 
la llei de divorci i la igualtat, i hi denunciava 
que la dona estava oprimida des de temps im-
memorials per l’Església i pels homes.e
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Cristina Correa paseaba por un
mercado en la plaza de Tapine-
ria, en Valencia, cuando le llamó
la atención un pequeño fajo de
postales de hoteles norteameri-
canos con mensajes amorosos y
cotidianos dirigidos a una tal
Carmen Muñoz, a finales de los
años cincuenta. Compró las pos-
tales, junto con algunas fotos y
muchas cartas, y quedó
fascinada con la histo-
ria que en ellas se desen-
lazaba. Junto a su com-
pañera y amiga Desirée
Belmonte, decidió em-
prender una búsqueda
para armar la biografía
de aquella mujer que
empezaron a conocer a
través de su correspon-
dencia. El proceso fue
largo y lleno de sorpre-
sas, y al final quedó to-
do plasmado en una
obra de teatro, docu-
mental y autobiográfi-
ca; la marca de la casa
de Belmonte. La obra,
que se vive como el rela-
to de una anécdota salpi-
cada de vídeos, interpre-
taciones y objetos, se
llama Homenaje a una
desconocida y se presen-
ta enMadrid por prime-
ra vez en tres funcio-
nes, entre el 4 y el 6 de
febrero, en la sala Cuar-
ta Pared.

Las dos amigas
—que se conocieron ha-
ce casi 20 años en el gru-
po de teatro de la Uni-
versidad de Valencia—
dedicaron dos años a
los trabajos de investiga-
ción y montaje de la
obra, que en 2020 fue
finalista en los Premios Max a
Mejor Espectáculo y Autoría Re-
velación.

Todo comenzó una tarde en
la casa de Correa, cuando Bel-
monte la visitó pues aquella esta-
ba postrada por una ciática. Ese
día decidieron empezar a leer
las cartas, que llevaban meses
en una caja, y enseguida su ima-
ginación comenzó a maquinar.
Pronto se dieron cuenta de que
querían saber qué había sido en
realidad de la vida de una mujer
que daban por fallecida. “En ese
sentido, este es un homenaje a
la vida de cualquiera a través de
ella y de sus cartas, para decir
que la vida importa aunque se
haya quedado abandonada en
un mercado”, cuenta Correa.

Mujer del siglo XX
La investigación tenía como ob-
jetivo que la historia deMuñoz y
el relato de dos amigas en busca
de la memoria de una mujer del
siglo pasado terminara en una
obra de teatro. Pero no sería
una puesta en escena tradicio-
nal. “El punto es exponer una
historia y también lo que yo he
vivido durante el proceso. La
dramaturgia cabalga esos dos re-
latos”, explica Belmonte. Esto es
lo que ella misma ha denomina-
do “teatro documental autobio-
gráfico” y es lo que produce des-
de el 2010 con su compañía, La
Catrina.

EnHomenaje a una desconoci-
da, Belmonte y Correa, que tra-
baja como guionista en el pro-

grama de televisión El Hormi-
guero, intercalan la historia de
Carmen Muñoz con el relato de
la búsqueda, que está grabada
completamente. “Hay partes de
mi diario que cuento al público
en escena. No hay personajes
porque lo que estoy contando es
la vida real, aunque sí me gusta
introducir otros elementos na-
rrativos. Hago flashbacks y pro-
yecto una entrevista. También
trabajo con objetos que han for-
mado parte de la investigación”,
cuenta Belmonte.

No obstante, en la obra de tea-

tro también hay interpretación,
pues en ciertosmomentos repro-
ducen un diálogo entre Carmen
y su marido que se da en las car-
tas. “Pero es todo muy natural,
no nos vestimos de Carmen Mu-
ñoz, ni ponemos voz de hombre
cuando habla Antonio, su mari-
do”, aclara Belmonte.

Así, se cuenta un proceso en
primera persona y, a la vez, se
relata la vida de alguien a través
de la lectura de algunos de sus
intercambios más íntimos: las
cartas a su pareja. “Intuimos
que Carmen tenía mucha perso-

nalidad viendo cómo contaba
las cosas cotidianas, porque ella
estaba con los críos todo el día.
Era una persona que se notaba
que tenía carácter, muy categóri-
ca. Él era una persona más cari-
ñosa, pero se les veía que se que-
rían un montón”, relata Correa.
Esa primera imagen que forma-
ron se fue completando a medi-
da que descubrían más sobre la

mujer de las cartas. Ha-
bía estudiado Bellas Ar-
tes pasados los 50 años
y había sido una de las
fundadoras del Grup
Llum, un colectivo de
cinco pintoras valencia-
nas con las que había
llegado a exponer en dis-
tintos países de Europa
y Latinoamérica.

En un geriátrico
Sin embargo, la búsque-
da tropezó con una
enorme sorpresa que
dio una dimensión nue-
va a la historia. Carmen
Muñoz seguía viva. Te-
nía 94 y vivía en una re-
sidencia en La Eliana,
un pueblo a 25 kilóme-
tros de Valencia. “Para
mí fue como ir a ver a
una estrella de rock. Me
había metido en su vida
de tal manera que era
como un ídolo”, dice Bel-
monte emocionada al
relatar el momento en
que la conocieron.

Pero aquel primer
encuentro no fue muy
fructífero. Muñoz había
sufrido un ictus, estaba
en silla de ruedas e, ine-
vitablemente, tenía
unos días mejores que
otros. No obstante, a lo

largo de los meses la fueron visi-
tando más y confirmaron todo
lo que por las cartas sabían de
aquella mujer que les obsesionó
durante tanto tiempo. “Fue ma-
ravilloso. Habíamos estado
construyendo su biografía a tra-
vés de otras personas, de libros
que habíamos encontrado, de
catálogos de exposiciones, de
sus amigas. La imagen que te-
níamos de ella era la de unamu-
jermuy cañera, de mucho carác-
ter, sin pelos en la lengua; lue-
go, cuando la conocimos, com-
probamos que era efectivamen-
te así”, cuenta Correa.

Carmen Muñoz falleció, con
96 años, en noviembre del año
pasado; pero la relación que pu-
dieron cultivar con ella las dos
creadoras de Homenaje a una
desconocida ya forma parte de la
historia de sus vidas. Las tres
sesiones programadas en la sala
Cuarta Pared dan inicio a una
gira nacional que harán a través
de la Red de Teatros Alternati-
vos a lo largo de 2021. Cada vez
que presenten la obra, Muñoz
estará allí, en el escenario, con
ellas, en una especie de celebra-
ción a la memoria de quien será
siempre una inspiración como
una mujer fuerte y decidida.

La obra se presenta a las 20.00
en la Sala Teatro Cuarta Pared
(Calle de Ercilla, 17. Metro Emba-
jadores o Acacias) hasta el 6 de
febrero. Las entradas se pueden
adquirir por 14 euros en la pági-
na web.

Un fajo de cartas hallado en unmercadillo inspiró ‘Homenaje
a una desconocida’, que llega a la sala Cuarta Pared

La historia rescatada
de Carmen Muñoz

Las cartas y fotos de Carmen Muñoz que inspiraron la obra. / V. J.

Cristina Correa y Desirée Belmonte, en un momento de Homenaje a una desconocida. / VICENTE JIMÉNEZ

NICHOLAS DALE, Madrid

La protagonista
vivía en una
residencia y había
sufrido un ictus

“Era muy cañera, de
mucho carácter”,
dice la actriz
Cristina Correa
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La jueva que va decidir tornar
Margot Friedländer, supervivent de l’Holocaust, viu a Berlín després de 64 anys als Estats Units

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

A
ssegudadavantl’ordi-
nador a la residència
degentgrandeBerlín
on resideix, Margot
Friedländer, de 99

anys, va aixecar lamà esquerra per
ensenyar a la càmera un collaret
d’ambre de grans gruixuts. “El co-
llaret era de la meva mare, era a la
sevabossademà; labossademàme
la va lliurar una coneguda, que em
vadonarl’últimmissatgedelamare
per a mi: ‘Intenta fer la teva vida’”,
va relatar Friedländer, supervivent
de l’Holocaust, que el 20 de gener
del 1943 va veure per últim cop la
seva mare Auguste i el seu germà
Ralph.
LaMargot tenia 21 anys, i amb la

seva família jueva –el seu cognom
eraBendheim–espreparavaperfu-
girjustaquelldiacapaSilèsia,al’ac-
tual Polònia. “Jo tornava a casa, se-
rienlesnostresúltimeshoresaBer-
lín i, quan arribava, vaig veure al
replà un home amb un abric fosc,
que escoltava davant de la nostra
porta”. La Gestapo s’havia avançat
als seus plans: enRalph, de 17 anys,
va ser detingut amb tres persones
més al pis deKreuzberg onvivien, i
lamare,quenohiera,quanhovasa-
bervadecidir lliurar-se també.
“La coneguda de la meva mare

emvarepetirlessevesparaules: ‘He
decidit anar a la policia, me’n vaig
ambenRalphonsigui; intenta fer la
tevavida’”,varelatarlasenyoraFri-
edländer dimecres, en una trobada
virtual promoguda per l’associació
alemanya Iniciativa 27 de gener, el
dia del 1945 que les tropes sovièti-
ques van alliberar el camp de con-
centració i extermini nazi
d’Auschwitz.Allàvanserdeportats
i assassinats lamare i el germàde la
Margot.
Sovint les terribles històries dels

supervivents de l’Holocaust conte-
nentombsicasualitatsquevancon-
tribuiralmiracledelasevasalvació.
La joveMargot va trobar a la bossa
demàmaterna la seva agenda amb
una llista de contactes –la va ense-
nyar també a la càmera perquè la
veiéssim–, a la qual va recórrer per
passar a la clandestinitat. Es va te-
nyir el cabell de ros vermellós, i un
metge li va operar el nas perquè
semblés menys jueva. “Vaig viure
durant 15 mesos a Berlín amagada

peralemanys,finsa16personesque
no em coneixien però que em van
ajudar,encaraqueperaellsfosmolt
perillós”,diu.
Alaprimaveradel1944laMargot

va ser descoberta en un control po-
licial rutinari i deportada al camp
deconcentraciódeTheresienstadt,
a l’actual República Txeca. Allà va
topar amb Adolf Friedländer, jueu
berlinèsqueconeixiaiambquiesva
casar quan va acabar la guerra. La
mare de l’Adolf també havia estat
assassinada a Auschwitz. Després
de l’alliberament de Theresiens-
tadt el maig del 1945 per tropes so-
viètiques, la parella es va embarcar
amb rumb als Estats Units, el país
quenohaviaacceditalsintentsdela
mare de la Margot d’obtenir visat
peremigrar.VanviureaNovaYork:
ella va treballar en una agència de
viatges i també com a cosidora; ell,
en organitzacions jueves. No van
tenir fills.L’Adolf vamorirel 1997.
Iperaestupefacciódemolts,des-

prés de tota una vida a Nova York,
Margot Friedländer va decidir tor-

nararesidiralBerlínnatal.El2003,
jaoctogenària,vavisitarperprimer
cop la capital d’Alemanya dins del
programa de visites de l’Ajunta-
ment per a supervivents de l’Holo-
caustberlinesos.“Emvaigsentires-
pontàniament feliç per ser d’una
ciutat tan bonica; però després em
vaigpreguntarsirealmentpodiadir

alguna cosa així”, cavil·la Friedlän-
der, que parla alemany sense ac-
cent, ja que ella i el seu marit van
continuar parlant-lo a casa a Nova
York.
El 2009 va viure set mesos de

provaalaresidènciadeSchöneberg
onésara, i el2010s’hivamudarper

sempre. “Els amics de Nova York
emdeien: ‘Compotsanaraunaresi-
dènciadegentgranaBerlín?Potser
que hi visquin persones que van
aplaudirelsnazis’.Peròvaigdecidir
queaixò janom’importa; aquíhiha
molta gent agradable”, ha explicat
Friedländerdiversesvegades.
Amb el collaret d’ambre i l’agen-

dade la sevamare, encaraconserva
l’estrella groga que portava a The-
resienstadt, que va brandar també
davant la càmera. És ciutadana
d’honor de Berlín, té altres conde-
coracions alemanyes i abans de la
pandèmia anava amb regularitat a
escolesaexplicar l’inexplicable.
SobrelasevaprimeravisitaaBer-

línesvarodarundocumental,Don’t
call it Heimweh (No ho anomenis
nostàlgia); i la sevabiografia, unau-
diollibre de l’editorial Rowohlt,
porta el títol de la frase amb què la
marelavaconvidarasalvar-se:Ver-
suche, dein Leben zu machen! (in-
tenta fer la teva vida). Friedländer
morirà a Berlín, però vol ser enter-
radaaNovaYorkambelseumarit.

GREGOR FISCHER / GETTY

“ANovaYorkem
deien: ‘Vasauna
residènciadegentgran
aBerlín?Hideuviure
gentquevasernazi’”

HISTÒRIES DEL MÓN

Margot Friedländer, el desem-
bre del 2019. A baix, l’Stolpers-
tein (pedra commemorativa de
víctimes del nazisme) del seu
marit Adolf, davant la casa de
Berlín on va viure ell. Aquestes

pedres honren persones
assassinades, però també a

perseguits que van sobreviure

Veu i memòria
històrica

Milesde religiosasdan
suvidaen lospaíses

máspobres.

Gracias a Dios
Gracias a ti:

MUJERES
EXTRAORDINARIAS

ES2121002415420200140293

14-F
amb Adrià Santasusagna

Amb el suport de: ESCOLTA’L A rac1.cat

i a l’app de RAC1
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Aquesta primavera es commemora un segle i 
mig d’un dels episodis fundacionals de la 
memòria revolucionària. Tot va començar el 
18 de març de 1871 amb la insurrecció popular 
contra els nous governants de la III República 
–sorgida mesos enrere després de la derrota 
de Napoleó III davant els prussians–, que es 
refugiaran a Versalles, i finalitzarà amb la 
setmana sagnant de finals de maig, una ma-
tança estremidora i una repressió brutal que 
va anar seguida de la llei marcial que es pro-
longaria durant cinc anys. El Mur dels Comu-
ners al cementiri de Père-Lachaise recorda 
l’afusellament, en grups de 10, de no menys 
de 30.000 persones. Deu mil més serien de-
portades a Nova Caledònia. 

L’esperit del comunisme que recorria Eu-
ropa el 1848 es va encarnar en la Comuna de 
París. Més enllà dels motius, els ideals o el 
fracàs, la seva importància i transcendència 
residia per a Marx en la seva «existència fàc-
tica», que va commocionar les classes domi-
nants burgeses, les quals, terroritzades da-
vant la subversió de l’ordre social, van proce-
dir com el rei Herodes al genocidi, en aquest 
cas, social. Malgrat l’escissió a l’any següent 
entre marxistes i anarquistes, la memòria de 
la primera revolució social seria vindicada 
per tots els corrents polítics i sindicals del 
moviment obrer internacional. Lenin i 
Trotsky van establir el lligam entre la Comu-
na i la revolució bolxevic de 1917. Els anar-
quistes catalans també ho van fer amb la re-
volució de 1936. Fins i tot els republicans 
burgesos, amb el pas del temps, van vindicar 
la Comuna com una insurrecció en defensa 
de la III República Francesa. 

Kristin Ross, en el seu llibre Lujo comunal. 
El imaginario político de la Comuna de París 
(2016), ens ofereix una nova aproximació a 
partir dels escrits i les veus dels seus prota-
gonistes. Una mirada sorprenent, estimu-
lant i de rabiosa actualitat. Per a la profes-
sora de literatura el món dels comuners és 
molt més a prop del nostre que el món dels 
nostres pares, principalment, per a la ma-
joria dels nostres joves que es passen gran 
part del seu temps no treballant, sinó a la 
recerca de feina.  

El 30 d’abril de 1871, el pintor de la im-
pactant tela L’Origen del món– el quadro 
hiperrealista amb pèl púbic femení inclòs–, 
el bohemi tranuitador –assidu a les tertúlies 
de clubs i tavernes, amic del poeta maleït 
Baudelaire i del filòsof anarquista Proud-
hon– el revolucionari –etiquetat com a pe-
rillós per les autoritats des del seu bateig de 
foc a les barricades de 1848– i, a la fi, el de-
legat de Belles Arts a la Comuna Gustave 
Coubert escrivia als seus pares: «París havia 
renunciat a ser la capital de França». París 
era la capital del món. Una metròpolis de 

prop dos milions d’habitants, molts d’ells 
procedents de tots els racons del planeta, 
refugi de proscrits i punt de trobada de tot 
tipus de subversius. La Comuna va reconèi-
xer de manera immediata la ciutadania a 
tots els estrangers incorporant-los al go-
vern de la ciutat. Tal com pregonava l’im-
pulsor de la geografia social i apassionat 
communard Élisée Reclus: «El nostre crit de 
guerra ja no és ‘Visca la República’ sinó ‘Vis-
ca la República Universal’». Tota una ruptu-
ra amb el relat nacional, que va quedar plas-
mada amb la substitució de la bandera tri-
color per la bandera vermella. La mateixa 

gaseta oficial del moviment revolucionari 
publicava el millor titular: La bandera de la 
Comuna és la República Universal.  

La Comuna de París no era una revolució 
més sinó una de nova, que identificava el 
concepte de república universal amb el de 
república dels treballadors. Amb els afuse-
llaments de música de fons, el dirigent co-
muner Eugène Pottier va escriure la lletra 
de La Internacional, que es convertiria en 
l’himne del moviment obrer, el moviment 
real disposat a abolir l’estat de coses pre-
sents: «Del passat no en deixarem cap ras-
tre / estols d’esclaus tots amunt, tothom / el 
món canviarà de base / no hem estat res, ho 
serem tot». Louise Michel, la mestra d’es-
cola que va liderar la insurrecció des del pri-
mer dia i, sens dubte, la figura més icònica 
de la Comuna i, posteriorment, del movi-
ment anarquista, va escriure un poema es-
quinçador i esperançador el 8 de setembre 
de 1871 a la presó de Versalles: «Tornarem 
en multitud innombrable / tornarem per 
tots els camins / com espectres venjadors 
sortint de l’ombra». n 

Una fita fundacional del moviment obrer

El món dels comuners és a prop del nostre, sobretot per a la majoria de joves

No va ser una revolució 
més sinó una de nova, que 
va trencar amb el relat 
nacional i va plantejar  
una república universal

Leonard Beard

Andreu Mayayo

150è aniversari de la Comuna Zadie 
i Sèneca

Estoics

Miqui Otero

És curiós que gairebé no puguis 
xerrar ni amb els teus amics en un 
bar, però que estrenyis llaços amb 
colles de fa gairebé dos mil anys 
que parlen i discuteixen en pòrtics. 
Un dia quedo per prendre un chupi-
to de cicuta amb gínger amb Sène-
ca, un altre passejo amb Epictet i 
l’endemà acosto broquetes a la fo-
guera del campament de guerra 
amb Marc Aureli. Sempre he tingut 
ocurrències que sintonitzaven amb 
les seves, com quan, sent un nen 
profundament obsessionat amb el 
Gran Tema, vaig arribar a una con-
clusió vagament estoica i molt re-
pel·lent: «Hi ha una única certesa, 
ens morirem, i un únic consol: no 
serem els únics». 

No soc tampoc l’únic que, en 
temps de confinaments, renúncies 
i pèrdues i desitjos frustrats, troba 
consol en els filòsofs estoics. Abun-
den les reedicions de tots ells i, de 
fet, Taurus acaba de publicar Lecci-
ones de estoicismo, de John Sellars, 
un manual per a no-tan-dummies. 
En males mans, els estoics sem-
blen xerrameca barata de coach 
xerraire, autoajuda amb coartada 
intel·lectual, però fins i tot la para-
normalment intel·ligent Zadie 
Smith reconeix al seu recent llibret 
d’assajos pandèmics que l’havia 
ajudat llegir-los durant el primer 
confinament. 

No és estrany, si partim del fet 
que ells van explicar que gran part 
del nostre sofriment és per la nostra 
manera de pensar. Que no s’ha de 
témer o queixar-se, perquè tot el 
que succeeix o bé és suportable o bé 
ets incapaç de suportar-ho. Que res 
depèn tant de les coses que passen, 
sinó de com les encaixem. Que cal 
centrar-se en el que podem con-
trolar: judicis, impulsos, desitjos. 
Que no dominem el nostre destí, 
però el destí actua a través de no-
saltres: som actors d’una obra que 
no hem escrit, però que podem in-
terpretar. Fins i tot ens farà menys 
por la mort, si assumim que no som 
tan importants: a la nostra esquena 
i per davant només hi ha eternitat 
sense nosaltres. Etcètera. A la no-
vel·la Stoner, al protagonista li 
 diuen: «El senyor Shakespeare li 
parla a través de 300 anys, senyor 
Stoner, ¿l’escolta?». Els estoics ens 
parlen a través de gairebé dos mil 
febrers de sol i ombra, mort i vida. 
¿Ens calmem, obrim una cervesa i 
els escoltem? n

P Andreu Mayayo és catedràtic  
d’Història Contemporània (UB). 
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doncs, d’Estat francès.Mercaders
rics i influents que se les tenien
amb les autoritats locals. Ser
membre del consolat passava de
paresafillso,afaltadedescendèn-
cia, era subhastat almillor postor.
A mesura que avança el llibre

aquestsmercaderscomencenate-
nir nom i cognoms iuna cosa sem-
blant passa amb els cònsols i les
persones a càrrec d’algunes insti-
tucions franceses de prestigi. A
mitjans del segle XIX, els noms
dels mercaders es comencen a
apoderar de les pàgines: Amédée
Cros, bonapartista que el 1840 in-
augura a Sants una fàbrica de pro-
ductes químics; Charles Lebon, el
1841, crea una companyia de gas i
electricitat aBarcelona;Francisco
RivièreBonetón, el 1854, obreuna
fàbricade telesmetàl·liquesaSant
Martí deProvençals;ErnestGani-
vet, el 1855 ens porta la seva bras-
serie, una fàbrica de cervesa que,
un any després, serà secundada

per la Moritz i, el 1872, pels
Damm, alsacians de Sélestat. Qui
m’hauria dit que els Moritz i els
Damm eren francesos. I el 1842,
ens arriba de Màlaga al consolat
de Barcelona Férdinand de Les-
seps, que serà sis anys entrenosal-
tres, abans d’anar-se’n a Madrid,
després a Itàlia i al final a Egipte,
amb el seu amic el sultà. Quan jo
era un xaval i estudiava als Jesuï-
tes, el diplomàtic Lesseps era co-
negut per la seva estreta relació
amb la construcció del Canal de
Suez. Si tenia una plaça a Barcelo-
na,era,crèiem,peraixò,pelcanal i
les possibles relacionsdeBarcelo-
na, d’Espanya, amb el canal. Vaja,
que ningú no ens havia dit que
Lesseps, en la seva condició de
cònsol francès a Barcelona, havia
salvat, el mes de desembre del
1842, molts espanyols de la mort
gràciesaunparelldevaixells fran-

Aquellacolònia francesa

Lacolònia, elqueen lame-
va joventut es deia la co-
lònia francesa de Barce-
lona, acaba de publicar

un llibre la mar d’interessant: Les
Français de Barcelone. Ombres et
lumières duXVeauXXe siècle.Les
entitats –la colònia– que han par-
ticipat en l’esmentadaobra són les
següents: Société Générale Fran-
çaise de Bienfaisance de Barcelo-
ne-Société d’Assistance Françai-
se, Cercle des Français-Barcelone
Accueil, Consulat Général de
France deBarcelone, Chambre de
Commerce et d’Industrie Fran-
çaise de Barcelone, Lycée Fran-
çais de Barcelone, Institut Fran-
çais de Barcelone, Paroisse Fran-
çaise de Barcelone Notre-Dame
de Lourdes, Fundació Privada
École Française Ferdinand de
Lesseps, Association des Amis
d’Alsace en Catalogne, Associati-
on Générale Française des Anci-
ensCombattants-sectionCatalog-
ne, Jaimes, Librairie Française de
Barcelona... Vaja, que hi són tots o
gairebé tots. El llibre, ricament
il·lustrat ambmés de 100 fotogra-
fies i documentshistòrics, compta
amb la direcció de l’historiador
GuillaumeHorn,unenarca(École
Normale Supérieure) que, segons
lamevamodestaopinió,ha fetuna
feina excel·lent. El llibre va ser
presentat a l’Institut Français la
setmanapassada.
El llibre, no cal dir-ho, és un lli-

breper als francesos, per a la colò-
nia francesa de Barcelona que de-
sitgisaberquèfeienelsseusavant-
passats en aquesta ciutat tan
diferent de com és avui dia. D’on
sorgeix l’actual Société Générale
Française de Bienfaisance deBar-
celone?Doncs té el seu origen, se-
gles enrere, en aquella confraria
de Sant Lluís que s’encarregava
d’ajudar els francesos pobres que
queienmalalts o de l’enterrament
dels francesos que no disposaven
de diners i no s’ho podien perme-
tre.Amén,esclar,d’organitzarfes-
tes religioses per als seus conciu-
tadans.
I el consolat, què era el que avui

coneixem com el consolat de
França a Barcelona a finals de
l’EdatMitjana?Doncsunconsolat
“des marchands de la ville”. Res,

cesos ancorats al port de Barcelo-
na. Per això li vandonar la plaça.
Però la nostra ignorància no es

limitava a la figura de Lesseps.
Ningú a l’escola no ens havia ex-
plicat que Catalunya havia estat
francesa des del 1812 fins al 31 de
gener del 1814. Va ser durant les
guerres napoleòniques. El 1812
Catalunya, dividida en quatre de-
partaments, passa a dependre de
JosepBonaparte finsqueBarcelo-
na torna a ser espanyola amb Fer-
ranVII. Per què no ens ho van ex-
plicar? Per què el germà deNapo-
leó va convertir el català en
llengua administrativa com el
francès?Operquèels francesosde
França van impedir per un temps
les bestialitats de la Inquisició?
El llibre de la nostra colònia

francesa arriba fins al 1947. Hi
haurà un segon volum que espero
amb summe interès, imés des que
en el primer apareix la figura de
Pierre Deffontaines, el que va ser
director de l’Institut Français de
Barcelona, el primer francès de
Barcelona –perquè va acabar
sent-ho– al que vaig tractar i vaig
admirar i al qual li dec tantes i tan-
tes coses. Segons el llibre de la co-
lòniafrancesa,elPierreDeffontai-
nes que arriba a Barcelona el 1939
és un anticomunista visceral, ca-
tòlic i petenista: elmariscal Pétain
és el seu padrí (el pare de Deffon-
taines era, pel que sembla, un ge-
neralcompanydePétain).El llibre
narra l’evolució de Deffontaines
del petenisme a la Resistència,
incapaç de pair l’armistici i la
política de Vichy amb els nazis.
Aquest és el Deffontaines que jo
vaig conèixer.
Per amolts barcelonins el llibre

delanostracolòniafrancesaelsfa-
rà gust de cervesa. Per a altres,
pocs,ésprobablequeelsrecordiel
que l’àvia explicavad’aquell sopar
amb el marquès de..., aquell fran-
cès tan guapo i simpàtic al Cafè de
París (de Barcelona). Per a mi ha
estatunregalretrobar-meambPi-
erreDeffontaines, al qual els artis-
tes catalans deuen tant, i al qual,
quan l’any 1978 vaig estar onze
mesos al capdavant de la Cultura
municipal, vaigdemanar,vaigexi-
giruncarrerounaplaçaaBarcelo-
na, comLesseps. Sense èxit.c

ANA JIMÉNEZ

L’Institut Français de Barcelone, al carrerMoià, una de les institucions del país veí a la ciutat

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA

TomàsMolina
El20dedesembre,mentre éremal platódurantunapubli-
citat deLaMarató deTV3vaig estar xerrant ambelmeteo-
ròlegTomàsMolina. Juraria quenohavíem intercanviat
maimésdedues frases seguides.Noel coneixia, i la veritat
és quevaigdescobrir unpersonatgemolt interessant i so-
bretot divertit. Estàvemparlant de sèries ambdiversos
companysdeLaMarató a tres quarts dequinzede lamati-
nada abansd’arribar a la xifra final de recaptació quanMo-
lina vadeixar anar tres sèries pràcticamentdesconegudes:
Merlin (no ladeTV3),Shadowhunters i TheShannara chro-
nicles...Ni idea. Sort dels nostres expertsPereSolàGimfer-
rer iAlejandraPalés. Amplien la sinopsi de les sèries de
Molina:mags, dimonis, vampirs... és adir,mons fantàstics.

DILLUNS

Gabriel Weber
Connectem ambHaifa, a Israel, per saber els motius de la
vacunació amb velocitat de creuer que hi està havent allà.
El doctor GabrielWeber, director del departament d’epi-
demiologia de l’hospital Carmel de Haifa, ens atén. Faig la
introducció en català i quan ens dona els bons dies des
d’Israel saluda amb un “Bon dia” i em diu que creu que ha
entès el que s’ha dit, i quan el pregunto com és que entén
el català, des de Haifa em respon: “Gràcies a Serrat”. Em
sorprenc i canvio de tema. Al final de l’entrevista li pre-
gunto quina és la seva cançó de JoanManuel Serrat prefe-
rida i em diu que, sens dubte,Mediterráneo. A la tarda em
poso a escoltar versions de la cançó i m’enamoro d’una en
italià del veterà i gran Gino Paoli.

DIMARTS

Mabel Lozano
Hemsortit entusiasmats de l’entrevista amb aquesta exmo-
del, actriu i ara directora de documentals socials. A Filmin
ja es pot gaudir deBiografía del cadáver de unamujer, un
documental cru sobre la història de la Yamiled, explotada
sexualment i que va ser cosida a trets davant del seu nen en
un poble deNavarra. Divuitminuts d’un documental tan
tremend comnecessari. Ha estat nominat al premiGoya al
millor curtmetratge documental. LaMabel és una comuni-
cadora excel·lent, esmenja elmicròfon, té una credibilitat
admirable. Acabada la conversa, aquesta antiga actriu de
Berlanga (París-Tombuctú), deGarci (Tiovivo c. 1950) o de
Betriu (Una pareja perfecta), promet que si guanya el Goya
torna a l’estudi amb l’estatueta. Li prenem la paraula.

DIMECRES

Maria del Mar Bonet
Temorosa de la covid, Maria del Mar Bonet s’asseu a l’es-
tudi d’ElMón a RAC1 a distància i ambmascareta. L’últi-
ma vegada que vaig estar amb la Bonet va ser un dinar amb
uns amics fa pocs mesos, en què vam riure molt parlant de
la música i de la vida. Reconec que avui està commai.
Emocionada, encantada i excitada amb la sortida al mercat
del seu nou disc, un directe amb Borja Penalba gravat al
teatreMicalet de Valencia. Té unes ganes boges de tornar
als escenaris. Ja té concerts tancats i espera que la pandè-
mia doni treva aquests pròximsmesos. La Bonet s’emocio-
na escoltant l’anàlisi que fa Arnau Tordera d’una de les
cançons més il·lustres de la història de la música en català:
Què volen aquesta gent? Val la pena: a Rac1.cat

DIJOUS

Enric Sierra
A lesnouenpunt connectemambel debat dels candidats a
la presidència de laGeneralitat queorganitzaLaVanguar-
dia al palauMacayadeBarcelona.Moderaruncara a cara és
difícil;moderarundebat a quatre, complicat, peròunamb
noucandidats és impossible. Enric Sierra, director adjunt
deLaVanguardia ,hoaconsegueix.Ambels tertuliansdels
divendres (Bosch,López, Serra i Folch) i l’ajudadeToni
Aira, PereMas iMarcMartínezAmat, debatemsobre el que
sentim.Undebat pacífic i ambbon to. La claude l’èxit:
l’eliminaciódeblocs temàtics.Dosminuts d’entradaper a
cadascú i elminut final. Entremig, undebat de tots contra
tots però ambordre. I quanundebat és ordenat ésmèrit del
moderador, quepassadesapercebut. Bravo,Enric.

DIVENDRES

Els ‘mercaders’
francesos van tenir
un paper destacat a
Barcelona a partir de
mitjans del segle XIX

EL DIETARI
D’‘EL MÓN’

Setmana22:Mentreesperemlesvacunes i leseleccions
parlemdesèriesambunmeteoròleg,de laplagade la
prostitucióambunaactriu idirectoradecinema,depolítics
ambunacantant ideSerratambunviròleg israelià.

Jordi Basté
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