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Barcelona estudiarà posar el nom de Salvador 
Dalí a un carrer o plaça de la ciutat 
 

La Comissió de Drets Socials aprova per unanimitat una proposta de Cs 
perquè la Ponència de Nomenclàtor valori dedicar un espai públic al pintor 
referent del surrealisme 
 
Marc Garcia | Dimarts, 16 de Febrer del 2021, a les 12.08 

 
 
La Ponència de Nomenclàtor, l’òrgan encarregat de decidir el nom dels carrers i places de la 
ciutat, estudiarà dedicar un espai de Barcelona a Salvador Dalí. La Comissió de Drets Socials ha 
aprovat aquest dimarts per unanimitat una proposta de Ciutadans que demana elevar a la 
Ponència la petició de posar el nom d’aquest pintor referent del surrealisme a un carrer, plaça o 
avinguda de la ciutat. “La ciutat té un deute pendent amb Dalí”, ha afirmat Marilén Barceló (Cs), 
que ha assegurat que el pintor tenia una vinculació amb Barcelona. 
 
L’estació de la Sagrera? 
En el debat a la comissió, el regidor de Junts Ferran Mascarell ha revelat que el 2005, quan era 
regidor de Cultura de l’Ajuntament, es va tancar un acord amb la Fundació Gala – Salvador 
Dalí perquè el pintor tingués el nom associat a l’estació de la Sagrera. Segons Mascarell, a la 
Fundació no li semblava bé “un carrer qualsevol” i volia “un espai significatiu”. Per això, tenint en 
compte la relació de Dalí amb l’estació de Perpinyà (hi va dedicar un quadre), es va considerar 
que la de la Sagrera podria ser un bon espai, fins i tot també posar el nom del pintor a la plaça 
que hi haurà a l’entrada principal. 
 
El regidor de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa, ha dit que l’Ajuntament té present “l’apunt 
històric” de Mascarell i ha deixat en mans de la Ponència de Nomenclàtor decidir la ubicació final 
tenint en compte “la relació de les persones amb el context polític i social que van viure”. Rabassa 
ha recordat que les deliberacions de la Ponència es voten al ple de districte corresponent. Ha 
respost així les crítiques d’alguns grups, que han demanat una representació més plural a la 
Ponència de Nomenclàtor i li han exigit més agilitat en les deliberacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://beteve.cat/politica/barcelona-estudiara-dedicar-carrer-placa-salvador-dali/ 
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mercats tinguinuns estàndardsde
qualitat, i per això un de cada
quatre euros d’inversió aniran a
aquest pla de millores i mante-
niment”. La regidora responsable
de Comerç, Mercats i Consum
destaca en aquest punt la tasca
conjunta per posar al dia aquests
equipaments que es fa amb els
paradistes, lamajoria agrupats a la
Federació de Mercats Municipals

(FEMM), creada l’any passat. “És
un model molt consolidat, un bon
exemple de col·laboració publico-
privada, i el seu volum és únic; no
hi ha cap altra ciutat ambuna xar-
xademercats tangran igovernada
d’aquestamanera”.
Aquestarealitat,gestionadamit-

jançant un organisme autònom,
l’InstitutMunicipal deMercatsde
Barcelona (IMMB), juntament
amb la representació dels vene-
dors, ha fet possible que ja s’hagin

remodelat 29mercats. La inversió
global, que se situa a l’entorn dels
100 milions d’euros cada quatre
anys (un 85% municipal i un 15%
de paradistes i operadors), ha per-
mès consolidar una activitat que
dona feina a unes 7.500 persones
demanera directa i que genera un
negoci, també directe, de 950 mi-
lions d’euros a l’any. Un 62% dels
barceloninsensónclients. I coma
dada indicadora del seu pes desta-
ca que aquests establiments con-

centren un 32% de la quota en ali-
mentació frescade laciutat.
Les remodelacions integrals, les

actuacions més vistoses, continu-
en. Lamés avançada és la delmer-
cat de Sant Andreu, que es preveu
que s’acabi al juny. Tot seguit co-
mençaran les tasques privatives a
les parades. El trasllat des de l’en-
velatprovisional i l’entradaenser-
vei estan previstos entre el tercer i
elquart trimestre.Lade l’Abaceria
Central, aGràcia, és la segonagran
reforma en marxa. L’edifici, una
vegada retirada la coberta, que te-
niaamiant, avuinomésmantédret
l’esquelet. Aquest any s’aprovarà
el projecte bàsic, es redactarà
l’executiu i es licitaran les obres.
Al mercat d’Horta es redactarà el

projecte i es posarà en marxa la
construcció de l’edifici provisio-
nal. I al deMontserrat, aNouBar-
ris, que no necessitarà envelat,
s’aprovarà el projecte executiu i
s’espera adjudicar i començar les
obresabansde finalsd’any.
Enparal·lel als treballs físics, els

mercats apliquen un pla de digita-
lització que durant la pandèmia ja
ha permès controlar aforaments i
accessos.Tambéelshadesituaren
condicions òptimes per competir
en un escenari comercial en què
internet guanya terreny a gran ve-
locitat. “Ens hem d’adaptar ràpi-
dament a tot el que demanen els
ciutadans, cosa que suposa facili-
tar lacompraenlíniaiqueespugui
accedir almercat fins i totquanes-

RUTA PELS RÈTOLS DELS COMERÇOS HISTÒRICS QUE HAN CAIGUT EN ELS LL IMBS

Quatre reformes totals demercats,
tres gransmillores i 23obresmés
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Missatges
delmés enllà

RosaCardona de tant en tant acos-
tuma a fer un cop d’ull per les res-
tes d’El Ingenio. Aquests dies fan
obresalafincai,sietsorprènemba-
dalit contemplant els rètols de l’es-
tabliment tancat, uns rètols que ja
noanuncienres,doncsetconvidaa
entrar una estona. Ganyotes bur-
letes,mirades inquisitives, somriu-
rescongelats, totesdecartópedra!
Després d’anys de frustrades

resurreccions, Cardona va penjar
aquest estiu el cartell d’“es ven” o
“es lloga”. Alguns inversors fran-
cesos es van interessar per aquest
local del carrer Rauric de 470 me-
tres quadrats, però cap encara no
ha presentat oferta. “Per llei hau-
ran de conservar l’A que ens va fer
Brossa, i els cartells de la façana,
i... però podran muntar el comerç

que vulguin. Vam intentar adaptar
aquesta feina artesanal als temps,
però la gent que va agafar el relleu
no va trobar la manera. No va fun-
cionar res. En mans del mercat no
hi ha futur. Si les administracions
nos’hiimpliquenésmoltdifícilque
això sobrevisqui. Qui apostarà per
una botigamuseu... Passa el temps
i... I jo javaigendarrerir lameva ju-
bilació, ja vaigpassareldol.Al final
perdrem l’esperit. Només que-
daranelsrètols”. Aquestaés laruta
dels rètols dels llimbs, dels que ja
no anuncien res, de missatges del
més enllà sobre unahistòria que es
dilueix.
Llana, mocadors, seda... El de-

tonant del tancament d’El Indio al
carrerdelCarmefasisanysvaserel
lloguer. El 2017 l’Ajuntament de
Barcelona va impedir que el con-
vertissinenunrestaurant,idesprés
novapassarres.Elsrètolsdelacen-

tenària Casa Calicó també es des-
gasten. Fa tres anys la pressió im-
mobiliària lavaempènyerdesde la
plaça de les Olles fins al Poblenou.
L’amo de Coses de Casa, a la plaça
del Pi, també era el propietari de la
finca, però va fer 79 anys, es va
atipar que els seus clients es mo-
rissin i lavavendreauns inversors.
D’aquellabotigadeconfeccionsdel
1972enquedaelrètol iunes lleixes.
La centenària botiga de vins del
carrer Ample LaLionesa va passar
a pitjor vida el 2019. Els veïns ja no
recorden quants anys fa que està
tancat un altre negoci centenari, el
forn Cosialls, al carrer Girona. A la
sevavora,elcartelldelaimmobilià-
riaquegestionael local tapaelrètol
desemprede l’ÒpticaRuizOrtega.
Enelfonstotaixòimportaapoca

gent. No us sentiu enganyats. Un
s’acostuma a tot. Et trobes en un
armari lescartesde lapersonaamb
qui vas fer l’amor per primera ve-
gada i t’adones que ja no signi-
fiquen res. Esteve Vilarrúbies, au-

tor de Comerços emblemàtics de
Barcelona id’altresestudis, sempre
diuquementrelesadministracions
no protegeixin les activitats, l’es-
perit es diluirà demanera inexora-
ble. Un fons de Singapur està ai-
rejant que té 300milions de dòlars
per comprar locals aEspanya, Por-
tugal, Itàlia...Laideaésesperarque
l’economia toqui fons, comprarba-
rat id’aquíunsanysvendrecar.
Un any i poc després del tanca-

ment de la camiseria Xancó el seu
aparador encara ensenya dues ca-
mises i el cartell quevacommemo-
rar els seus 200 anys. Són menys,
almenys a la Rambla, però les lle-
gendes són així. El Gran Cafè del
carrer Avinyó sempre va suscitar
polèmiques.Peruns, singular, i per
d’altres, al contrari. Ja no és més
que un altre restaurant que va
tancar la pandèmia. El virus també
va rematar la llibreriaÀngelBatlle.

EL MIRADORR

Luis Benvenuty

Aquesta és la ruta
pels rètols de tantes
botigues quehan tancat
i nohan tornat a obrir,
queno anuncien res

“Si lesadministracions
nos’hi impliquenés
moltdifícilquetotaixò
sobrevisqui”,diu la
propietàriad’El Ingenio
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CÉSAR RANGEL CÉSAR RANCEL 

con su rótulo rojo, como el marco 
del escaparate. Y su último año, has-
ta la primavera, en el 25. Ahora es-
tos bajos vacíos apenas lucen unas 
letras desgastadas. 

¿Y vieron el rótulo de la mercería 
La Selecta en la rambla Catalunya? 
La letra a de su artículo, desapareci-
da, como el epígrafe de Mercería. Y 
la te, desprendida. La dependienta 
de la tienda de moda abierta desde 
hace dos meses dice que así lo en-
contraron, que no se puede restau-
rar de cualquier modo, que hay que 
hablarlo con el propietario y el 
Ayuntamiento. Y en estos tiempos a 
uno le da reparo tocarle las narices a 
los comerciantes por unas letras. A 
veces los legados son un inconve-
niente... ¿Una tienda de móviles tras 
el rótulo protegido de una librería o 
de una farmacia? ¿Una casa de cam-
bio de moneda anunciada con las le-
tras de una tienda de partituras? Esa 
es la ruta de los rótulos absurdos, 
pero ese es otro drama (hoy esta-
mos en el limbo). 

"Pues a nosotros nos está vinien-
do muy bien conservar el nombre y 
los rótulos -dice Isaac Ramos, en el 
New Phono en la calle Ampie-, 
Aquí vendieron instrumentos mu-
sicales más de cien años y nosotros 
también nos dedicamos a eso. Nos 
estamos beneficiando de ese lega-
do, de aquella reputación entre tan-
tos músicos". Ramos detalla que 
aquel New Phono cerró el verano 
de 2019 y que éste abrió al poco. "So-

"Nos vino muy bien 
conservarlo todo porque 
nos dedicamos a lo 
mismo", dicen los nuevos 
gestores de New Phono 

mos distribuidores de Tico Música, 
también vendemos a tiendas de to-
da España. El único inconveniente 
es que si nos buscas por internet la 
primera noticia es aquel cierre y 
muchos se piensan que estamos ce-
rrados. Necesitamos una noticia 
que diga que estamos abiertos, y 
que genere más clics para que Goo-
gle la ponga encima". Reescribir la 
historia lleva su tiempo. 

Y a final de mes la restauradora 
Arianna Grau reabrirá La Granja 
Vendrell, con sus letras de siempre 
bien restauradas y la receta de la na-
ta popular entre tantos barcelone-
ses tantos años... El singular esta-
blecimiento echó la persiana en 
septiembre del 2019. Sus responsa-
bles se jubilaron, y entonces no en-
contraron a nadie dispuesto a to-
mar el relevo. Otra baja en la lista de 
los históricos de la ciudad. Bueno, 
ya no...» 

La ruta de los 
rótulos que no 
anuncian nada 
Esta es una muestra 

de la ruta por los 

rótulos de unos 

cuantos comercios 

históricos que 

echaron la persiana 

de modo definitiva. 

Ahora sus carteles no 

anuncian nada. 

Algunos de estos 

negocios acaban de 

cerrar, otros llevan 

años en el purgatorio. 

Las tiranías del 

mercado desempe-

ñan en estas historias 

un papel crucial. 
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El rastre encara visible  
dels bombardejos

El projecte de Memòria Soterra-
da vol ajudar a recordar-ho mos-
trant l’impacte que les bombes van 
deixar en la trama urbana. 

Obert a la col·laboració ciutadana 
“Hem fet una recerca prèvia als ar-
xius del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, de l’Arxiu 
Contemporani de Barcelona i del Pa-
velló de la República però hem volgut 
ampliar la nostra recerca i obrir-la a 
la col·laboració ciutadana per regis-
trar els edificis ferits i visibilitzar 
quins continuen tenint marques vi-
sibles, quins tenen les marques tapa-
des o testimonis que puguin explicar 
els canvis que han tingut aquests edi-
ficis”, explica l’arqueòloga Laia Ga-
llego, que també és una de les impul-
sores del projecte. En principi la in-
tenció era fer la recerca tan sols a Ca-
talunya però l’arribada de testimonis 
d’altres punts de l’Estat ha fet que es 
decidís incloure-hi tot el territori es-
panyol. La web es va posar en marxa 
fa dues setmanes i, de moment, té 28 
edificis registrats de Barcelona, Vic, 
Ulldecona, València i Cartagena. 
“Tota aquesta materialitat desperta 
empatia –detalla Gallego–. Altres 
ciutats han fet una gran tasca per 
mantenir viva la memòria dels bom-
bardejos, Londres conserva solars on 
les bombes van destruir els edificis, 
però aquí ens hem centrat en les víc-
times i en la memòria bèl·lica i hem 
oblidat l’impacte a la ciutat”. 

Una de les imatges més icòniques 
que detalla i documenta la web Edi-

ficis Ferits és la plaça de Sant Fe-
lip Neri. A l’església, el gener del 
1938 s’hi refugiaven 146 infants, la 
majoria procedents de la ciutat 
madrilenya d’Alcalá de Henares. 
També hi havia alguns nens barce-
lonins, perquè allà els donaven al-
guna cosa per menjar. A les nou del 
matí d’un diumenge, el 30 de gener 
del 1938, mentre esmorzaven hi va 
haver dues grans explosions simul-
tànies al pati amb claraboia. Les 
baixes es van comptabilitzar en 42 
persones, de les quals una trentena 
eren nens. Només aquell 30 de ge-
ner, segons un article publicat l’en-
demà a La Humanitat, a Barcelona, 
hi va haver 153 morts. Hi ha, però, 
molts altres llocs on es poden ob-
servar restes de metralla, com el 
carrer de les Egipcíaques. El 17 de 
març del 1938 a la cruïlla amb el 
carrer del Carme hi va caure una 
bomba que va tocar un forn de pa i 
una part de l’Escola Milà i Fonta-
nals. El forn va quedar completa-
ment destruït i van morir les perso-
nes que hi havia a dins. Al llarg del 
passeig Picasso de Barcelona són 
encara visibles molts dels impactes 
de la metralla, n’hi ha de totes les 
mides i alguns estan mig tapats. 

A Vic, Gallego destaca el temple 
romà: “És molt interessant per-
què és un patrimoni on se super-
posen diferents etapes històri-
ques”. Vic va patir quatre bombar-
dejos, entre el desembre del 1938 
i l’1 de febrer de 1939. Les colum-
nes del temple romà de la ciutat en 
preserven la memòria.e

Una web recull l’impacte de la metralla visible a les trames urbanes

Una de les façanes malmeses durant la Guerra Civil, al carrer Egipcíaques. CRISTINA CALDERER

MEMÒRIA HISTÒRICA

El polític Joan Reventós no es va 
oblidar mai de la Barcelona bom-
bardejada: “El que recordo amb més 
intensitat era la fortor desagradable 
i característica que exhalaven els 
enderrocs i la runa de les cases en-
fonsades”. Més de 80 anys després 
dels bombardejos que van assolar la 
ciutat i van matar més de 2.500 per-
sones, quin rastre en queda?  

L’Associació Memòria Soterra-
da ha impulsat un projecte col·labo-
ratiu que vol visibilitzar els edificis 
ferits de la Guerra Civil que conti-
nuen en peu. Qualsevol ciutadà pot 
contribuir-hi afegint marques i fo-
tografies des del telèfon mòbil a la 
web d’Edificis Ferits. Els carrers de 
Barcelona van ser bombardejats 
des del 13 de febrer del 1937 fins al 
23 i el 24 de gener del 1939. Al final 
de la guerra, a Barcelona s’havien 
destruït 1.500 immobles. El regis-
tre de l’Ajuntament va anotar 1.816 
morts i 2.719 ferits, però altres do-
cuments xifren els morts en 2.750 
i augmenten el nombre de ferits 
fins a 7.000. Saber el nombre exac-
te de víctimes és encara avui impos-
sible. És molt difícil imaginar com 
devia ser el paisatge d’aquells dies 
de la Guerra Civil: cases destruïdes 
que semblaven tallades amb un ga-
nivet immens, carrers plens de ma-
ons trencats, guix polsós, fustes ve-
lles i joguines inservibles escampa-
des per terra... 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS Tragèdia  

El 1938 van 
morir 42 
persones en 
el bombardeig 
a la plaça Sant 
Felip Neri 

Destrucció  
Al final de la 
guerra, a 
Barcelona 
s’havien 
destruït 1.500 
immobles
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La Fundació 
Vila Casas mostra 

fotografies inèdites 
d’Agustí Centelles
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FOTOGRAFIA

Les fotos inèdites d’Agustí Centelles
La Fundació Vila Casas mostra 130 fotografies de guerra, algunes mai vistes, al Castell de Vila-Seca

Agustí Centelles (1909-1985) va ser 
un pioner del fotoperiodisme eu-
ropeu però sobretot va ser un re-
porter arriscat. Intuïtiu. Compro-
mès. El seu coratge per anar fins a 
primera línia de front ha deixat per 
a la història unes imatges impaga-
bles, tant de la República i la Guer-
ra Civil com dels  exiliats i depor-
tats als camps francesos on ell ma-
teix va acabar empresonat, als 
camps d’Argelers i Bram, on va fer 
600 fotografies.  

És famosa l’anècdota de la seva 
maleta amb 5.000 negatius que va 
deixar a cura d’uns amics francesos 
quan va tornar clandestinament a 
Barcelona, per evitar que l’enxam-
pés la Gestapo. El 1976, mort Fran-
co, Agustí Centelles recupera aquell 
arxiu, positiva els negatius i per fi els 
pot exposar al món. 95 de les còpi-
es que va fer llavors l’autor –amb 
anotacions manuscrites o meca-
noscrrites a la cara o al dors–  s’ex-
posen des d’avui i fins al setembre al 
Castell de Vila-seca. Fins al juny, 
l’entrada serà gratuïta. 

BARCELONA
LAURA SERRA

01. Reunió de les Corts republicanes a Montserrat (1938). 02. Escena del front d’Aragó I (1936). 03. Grup de milicianes. 04. Joc d’infants. AGUSTÍ CENTELLES / FUNDACIÓ VILA CASAS

Però la mostra, que porta per títol 
Testimoni d’una guerra. 1936-1939 
i està comissariada pel primer des-
cobridor de l’obra de Centelles, l’his-
toriador de l’art Daniel Giralt-Mira-
cle, és rellevant per un altre motiu, 
i és que per primera vegada s’hi ex-
posaran 35 fotografies inèdites que 
van ser positivades pel fill de Cen-
telles, en Sergi, al mateix estudi del 
pare. Són còpies modernes a partir 
de negatius que no havien estat re-
velats pel fotògraf. Entre les imatges 
mai vistes hi ha l’enterrament del 
sindicalista i anarquista Buenaven-
tura Durruti, un consell de ministres 
republicà a Montserrat o l’actriu 
Margarida Xirgu representant Bo-
das de sangre de García Lorca.  

Testimoni excepcional 
L’exposició s’obre amb imatges de 
vida quotidiana durant la Repúbli-
ca. S’hi veuen alguns esdeveni-
ments socials –per exemple, la pro-
clamació de Miss Catalunya el 1935 
o l’avituallament de la Volta a Ca-
talunya– i actes populars de la Bar-
celona de l’època. Però els Fets 
d’Octubre de 1934 modelaran el fo-
tògraf: Centelles decideix fer-se fo-
toperiodista avant la lettre i des de 

llavors es dedicarà a buscar les notí-
cies, fugint de la pura anècdota.  

Després vindrà la Guerra Civil, 
que cobreix des del 19 de juliol i que 
li permetrà col·laborar amb grans 
agències com AP, Havas o Fulgur i 
aparèixer en mitjans internacio-
nals. Algunes de les seves imatges 
esdevenen tan icòniques –com la 
dels guàrdies d’assalt al carrer Di-
putació amb cavalls morts fent de 
trinxera– que eclipsen l’abast de to-
ta la seva producció. Centelles va 
marxar al front d’Aragó juntament 
amb les milícies populars. Alguns 
dels retrats mostren soldats riallers 
i mal vestits, potser inconscients del 
que vindria. També hi ha fotografi-
es amb clarobscurs que recorden 
del tot una imatge cinematogràfica. 
S’hi veu el dia a dia de la guerra: dels 
precaris tancs republicans als grups 
de milicianes.  

També hi ha fotos impactants de 
la rereguarda. Un dels moments 
més durs és l’impacte del bombar-
deig a Lleida, que entre altres llocs 
va caure sobre una escola. També hi 
ha la vida a les ciutats, amb nens que 
jugaven a afusellar-se. O bé perso-
nalitats importants en ple míting, 
com Frederica Montseny o Teresa 

Pàmies. El 1939 Centelles va pren-
dre el camí de l’exili i va acabar als 
camps francesos.     

Un llegat salvat  
Testimoni d’una guerra. 1936-1939 
és un recorregut generós, de 130 
imatges, que reuneix tres viatges en 
un: una història vital singular, d’una 
gran qualitat artística i també un re-
tall de la història recent del país. El 
comissari destaca que s’hi copsa “la 
seva intel·ligència, el seu compro-
mís ètic i el seu sentit estètic”.   

L’exposició al Castell de Vila-se-
ca respon a l’acord de la Fundació 
Vila Casas amb el municipi tarrago-
ní, on va desembarcar ara fa un any 
amb una primera mostra de gravats 
de Tàpies. El conjunt fotogràfic és 
propietat de la Fundació Vila Casas, 
que va comprar els últims revelat-
ges originals fets per Agustí Cente-
lles de la mà de l’Ajuntament de 
Barcelona el 2010. Va ser la mane-
ra d’evitar que aquest patrimoni 
sortís del país, com havia passat 
amb l’Arxiu Centelles, que els fills 
van vendre al ministeri de Cultura 
el 2009. Les 145 imatges del fons 
són conservades per l’Arxiu Foto-
gràfic de Barcelona.e    

Revelats  
S’exposen  
35 còpies 
modernes 
que van ser 
positivades 
pel fill 

Període  
El recorregut 
va del 1934  
al 1939 al 
camp de 
Bram, on va 
ser internat

01 03 

03 04 
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CarmenCalvodemana
mésdiscriminació
positiva per al cinema
FERNANDO GARCÍA
Madrid

En plena tempesta política per
les seves diferències amb la mi-
nistra d’Igualtat, Irene Monte-
ro, ahir la vicepresidenta Car-
men Calvo va oferir un suport
entusiasta a l’Associació de Do-
nesCineastes (CIMA)enlaseva
primerajornadasobreelprojec-
te Impulsa, que promou les
obres audiovisuals escrites i fe-
tes per dones. Calvo va dedicar
el discurs inaugural a defensar
les quotes de discriminació po-
sitiva en el cinema –com en la
resta d’activitats culturals i pro-
ductives–,“permésquesemblin
unelement llunyà”.
Enlasevacondiciódepadrina

deCIMA, lanúmerodosdelGo-
vern central va animar les cine-
astes a “continuar exigint”
aquestes polítiques dediscrimi-
nació positiva de gènere, ja que
ni l’evoluciónatural de les coses
ni el temps són suficients, va
opinar, per corregir la desigual-
tati“infrarepresentació”queles
dones pateixen “en tot allò en
quèvolemdiralgunacosa”.
Lesquotesdegènere ja funci-

onen en el món del cinema, a
partir d’incentius en els ajuts
oficials a les pel·lícules. Els úl-
tims anys, i sota l’empenta de
CIMA, els governs han anat in-
crementant els punts addicio-
nals que, dins els percentatges
màxims de subvenció pública,
els films de producció espanyo-
la poden obtenir pel fet d’estar
escrits o dirigits per dones, a
més de tenir una certa propor-
ció de personal femení als seus
equips. Però, segons l’últim in-
formedel’organitzaciódelesci-
neastes, les cineastes en càrrecs
d’alta responsabilitat en la rea-
lització de llargmetratges amb
prou feines arriben a un 30%,
malgrat que a les escoles de ci-
nema els índexs sónmolt supe-
riors. I per bé que la situació ha
millorat els últims anys, el des-
equilibri persisteix. D’aquí ve la
insistènciadeCalvoareforçarla
discriminació positiva. A més a
més, “la democràcia és plena de

quotes i cal preguntar-se per
què la que afecta la desigualtat
degènereés l’únicaqueesqües-
tiona”, va adduir la vicepresi-
dentaprimera.
Després de Calvo va ser el ti-

tular de Cultura, José Manuel
Rodríguez Uribes, qui, en la
clausuradelatrobada,vaconfir-
mar la intenció de l’Executiu
d’aprofundir en aquestes políti-
ques a favor de les dones en la
producció fílmica i en tot el sec-
tor. Sobre els avenços ja acon-
seguits,vasubratllarqueel2020
les ajudes al cinema fet per do-
nes van passar d’11 a 20milions
d’euros.
A la taula rodona celebrada

dins la jornada, que tenia com a
títolElpaperdeladonaenlapro-
ducciódecontinguts, ladirectora
i guionista Isabel Coixet va ani-
mar les seves companyes a “po-

sar fi alscomplexos i lesximple-
ries”. I comaexempled’una co-
sa i l’altra va esmentar els elogis
quefapocunaaltrarealitzadora
havia dirigit a un actor, “que re-
sulta que és el seu nòvio”, per
haver acceptat un paper secun-
dari en una pel·lícula protago-
nitzada per una dona: “És com
quan aplaudim un pare per po-
sarelsbolquersalseufill”,vadir.
La productora Esther García,

màdretadelsgermansAlmodó-
var, va coincidir que les matei-
xes dones són “les primeres que
ensposembastonsa lesrodes,al
marge que l’altre 50% de la po-
blacióocupiposicionspredomi-
nants”.
El programa CIMA Impulsa,

patrocinatperl’InstitutdelCine
iNetflix, afronta aquest anyuna
segona edició en què els projec-
tes elegibles per ser promocio-
natspassarande12a20.

L’Acadèmia delCinemaCatalà distingeix
l’actriuCarmeElias ambelGaudí d’Honor
CINEMA L’actriuCarme
Elias (Barcelona, 1951) serà
guardonada ambelGaudí
d’Honor-MiquelPorter 2021,
màximreconeixementdel
cinemacatalà, durant la gala
de laXIII ediciódels premis
Gaudí, que tindrà lloc el 21 de
març a l’Auditori del Fòrum
CCIB. “Aquesta actriu versàtil
queha fet teatre, cinema i
televisió, sempre ambex-
cel·lència.Aquesta donaque
ha sembrat tant i a qui ara li ha
arribat l’horade collir. Aques-
ta bellesa quehoés tambéde
l’ànima.No se’ns podia acudir
ningúmillor que ella per rebre
elGaudí d’Honord’enguany”,
són les paraules ambquèels

membresde la Juntadirectiva
de l’AcadèmiadelCinema
Catalàhanvolgut distingir la
trajectòria professional de
gairebé cincdècadesd’Elias,
membred’honorde la institu-
ciópresididaper IsonaPasso-
la desdel 2019.
L’actriu, que vadescobrir la
vocació al teatredel seubarri
delClot i ha col·laborat amb
cineastes comPerePortabella,
IsabelCoixet, PedroAlmodó-
var, JavierFesser iCarlos
Vermut, entred’altres, actual-
ment està treballant enunnou
projectede ladirectora vene-
çolanaClaudiaPinto, amb
qui jaha rodat duespel·lícu-
les. /AstridMeseguer

CinesVerdi amplia
el seumenú cinèfil
a la pantalla petita

Nova col·lecció de
llibres al voltant
de dies històrics

CINEMA ElscinemesVerdi
deBarcelonavanacollir ahir
lapresentaciódels seusdos
canalsdevídeosotademan-
da,disponiblesde franca
travésde laplataformade
contingutsSamsungTVPlus.
CinesVerdiTVestàdedicat a
unpúblic cinèfil, oferiràun
ampli catàlegdecinema
d’autornacional i internacio-
nalde tots els temps idedica-
ràcadadiade la setmanaa
una temàticadiferent,men-
trequeCineFeelGoodVerdi
TVseràmésobert i genera-
lista, ambpel·lículesqueens
facin sentirbé. /Redacció

HISTÒRIA L’editorialRosa
delsVents treualmercat la
col·leccióDies quehan fet
Catalunya ambdosprimers
volums:Lavagadels tram-
vies, queva començar l’1 de
marçdel 1951, a càrrecde
FrancescVilanova, iLabu-
llangadeBarcelona,queva
tenir lloc el 25de juliol del
1835, a càrrecdeJordiRoca i
NúriaMiquel. El directorde
la col·lecció,AgustíAlcober-
ro, va explicar que ja espre-
parendos llibresmés, un
sobre l’11 de setembredel
1714 i unaltre sobre els fets
dePratsdeMolló. /Redacció

En l’era d’internet, plagiar resulta
mésràpidifàcilquemai(igualquede-
tectarunplagiador),peròaquestofici
del mal escriure és gairebé tan antic
com les primeres lletres gravades en
unatauleta.ElgrecTeognisjavaidear
al segle V a.C. un segell per controlar
el robatori i la difusió dels seus poe-
mes.PeròvaserelgranMarcialquiva
denunciar en públic el plagi dels seus
cèlebresepigrames. /SílviaColomé

ElgrupmadrilenySmedia
reobreel teatreApolo
Musicals, Joglars o Lorca prenen la sala des del 18 demarç

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El teatre Apolo reobre les portes
desprésdegairebédosanystancat.
Elmític teatredelParal·lel,undels
mésgransdeBarcelona, ambunes
mil localitats, tornaràa lavidael18
demarç gràcies al grupmadrileny
Smedia, que gestiona nombrosos
teatres de la capital. Després de
l’estrepitós fracàs dels anteriors
gestors del teatre, el grup Ethika
Global, l’aventuradelsqualsvadu-
rar menys de dos anys i va acabar
plena de deutes, i malgrat que hi
havia diversos candidats a gestio-
nar el teatre, serà Smedia qui ar-
rencaràunanovaèpoca.
El donostiarraEnriqueSalaber-

ria,presidentdelgrupSmedia, ex-
plica que duran a terme una àm-
plia programació els 365 dies de
l’any, per a laqual ja comptenamb
grans musicals com Fama i amb
obres d’Els Joglars –Señor Ruise-
ñor– o La casa de Bernarda Alba,
del Centro Dramático Nacional,
que arribarà a finals d’agost a
l’Apolois’hiestaràtotelmesdese-
tembre.Aixímateix, estanencon-
verses amb el productor Lucho
Ferruzzo per muntar un especta-
cle amb elmón flamenc de Barce-
lona durant l’estiu, un muntatge
que es pugui integrar al festival
Grec i que atregui els turistes,
queesperaquellavorsjatorninala
ciutat.
Salaberriaexplicaqueelprojec-

te té un caràcter internacional no
només perquè puguin arribar a
l’Apolo companyies internacio-
nals, sinó perquè els projectes
queaportaransortirande les fron-
teres espanyoles al món. És el cas
de l’espectacle d’obertura, el 18 de
març, ¿QuiénmatóaSherlockHol-
mes? El musical, de què estan ne-
gociant vendre els drets en dife-
rents països, explica. “El nostre
afany és tornar el teatre Apolo al
seu origen, com hem fet en altres
llocs. Busquem tornar a cada tea-
tre que gestionemel seu pes espe-
cífic en la societat”, subratlla el
productor.
I assenyala que amb la incorpo-

ració de l’Apolo a la seva xarxa
aconsegueixen tenir presència a
Barcelona i arribar així a un 90%
delmercat. La seva idea és que els
muntatges puguin començar en
qualsevol de les dues ciutats, Bar-
celona o Madrid. “És un projecte

lògic quan les empreses neces-
sitem un volum perquè les coses
siguin factibles”, afirma.
Curiosament, si l’anterior etapa

de l’Apolo la va obrir el 2017 un
muntatge teatral sobre Deu ne-
grets, d’Agatha Christie, titulat Y
no quedará ninguno, els nous ges-
tors també començaran la seva

aventura amb la intriga de ¿Quién
mató a Sherlock Holmes? El musi-
cal, protagonitzat pel popular Da-
nielDiges comaSherlockHolmes
i acompanyat de Talía del Val o
JuliaMöller. Elmuntatge, que se-
rà a la cartellera fins a l’1 de maig,
ha estat creat per Félix Amador i
IvánMacías,queestandarreredel
granèxitElmédico.
Del5al 16demaig l’Apoloanun-

cia, a més, un altre musical, que
busca el gran públic: Antoine, el
musical, sobre la vida de l’autor
d’El Petit Príncep, Antoine de
Saint-Exupéry, escrit i dirigit per
Ignasi Vidal i composició musical
i interpretació de Shuarma, d’Ele-
fantes.
El grup Smedia és el principal

gestor de sales teatrals aMadrid, i
entre els seus espais hi ha el teatre
EDP Gran Vía, el Cofidis Alcázar,
el Capitol Gran Vía, el Pequeño
Gran Vía, el teatre Fígaro, el Tea-
tro Real Carlos III d’Aranjuez i el
teatreLara.

ALBERT SANTAMARIA

Una imatge del Teatre Apolo el 2008

Lanovaetapaobreamb
elmusical ‘¿Quiénmató
aSherlockHolmes?’,
delscreadorsdelgran
èxit ‘Elmédico’

PANORAMA

LLEGIU LA HISTÒRIA SENCERA
SOBREMARCIAL I EL PLAGI A
www.lavanguardia.com/cultura

“Lademocràciaés
plenadequotes ical
preguntar-seperquè
només ladegènere
escritica”,diuCalvo

EL REPTE

I demà: Quin misteri va envoltar
la mort d’uns estudiants
als Urals fa 60 anys?

Quin escriptor va
denunciar unplagi
per primer cop?
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Rosa dels Vents ha tingut l’aplaudi-
ble idea de posar en marxa una 
col·lecció literària que ha subtitulat 
Dies que han fet Catalunya, que seria 
com fer seure al divan psiquiàtric 
una ciutat, país o societat perquè 
rememori la seva vida, aquells mo-
ments que han forjat el seu caràcter, 
fílies, fòbies i fins i tot manies per-
secutòries. És una teràpia amb no-
table èxit en altres llocs, com Itàlia i 
França, i que aquí, coordinada per 
Agustí Alcoberro, acaba de crear els 
dos primers títols sobre la descon-
certant Barcelona, ciutat de pau, 
 diuen ridículament alguns polítics, 
però en veritat una metròpoli abo-
nada a la violència, per no dir al gore. 
En els dos pròxims paràgrafs, la 
prova del nou d’aquesta afirmació. 

El general Pere Nolasc de Bassa 
va intentar defensar-se al seu des-
patx amb la seva espasa, però res va 
poder fer contra els quatre trets del 
geperut Josep Massanet. En la pri-
mera entrega de les aventures d’In-
diana Jones hi ha una escena simi-
lar, graciosa per inesperada, però el 
que va passar el 6 d’agost de 1835, 
com a clímax d’una bullanga de di-
verses jornades que va començar el 
25 de juliol, després d’una pèssima 
tarda toros, va ser d’una brutalitat 
patològica. Bassa va morir al seu 
despatx, a Pla de Palau, seu de la 
màxima autoritat go-
vernamental a Barcelo-
na. Ell només era el se-
gon de bord. Manuel 
Llauder, capità general 
de Catalunya, es va man-
tenir fora de la ciutat 
mentre cremaven esglé-
sies o, com es diu, giraven 
a gran velocitat les agulles 
del rellotge de l’urbanis-
me barceloní perquè allà 
on hi havia convents s’ai-
xequessin mercats, com la 
Boqueria i Santa Caterina, i 
coliseus, com el Liceu. 

Els assaltants van tirar el 
cos de Bassa pel balcó. Li 
van lligar els peus i el van 
arrossegar fins a la plaça de 
Sant Sebastià, avui Antonio 
López. Des d’allà la cercavila 
va seguir pel carrer Ample, 
després Regomir, plaça de 
Sant Jaume, Call, Avinyó, 
Ferran, Nou de la Rambla (abans 
Conde del Asalto) fins a Sant Ramon 
i després va girar per Sant Pau. Ja a la 
Rambla, va cremar en una foguera. 

Es podien elegir altres episodis 
per destacar l’excel·lent treball de 
documentació que els historia-
dors Jordi Roca i Núria Miquel han 
portat a terme per escriure La bu-
llanga de Barcelona, però és inne-
gable que aquest revela que al lli-
bre no hi falten detalls per narrar i 
contextualitzar un capítol tan 
crucial com aquest en la història 
de Barcelona i, no obstant, sovint 
desdenyat. En realitat, tot el segle 
XIX és sovint esquivat per la me-
mòria col·lectiva i, també, per no 
pocs historiadors, molt addictes a 

l’èpica del 1714 i a la desgràcia de la 
Guerra Civil del 1936, però refrac-
taris a aquell segle intermedi, el 
XIX, germinal de molts dels trau-
mes ocults de la ciutat. Aquest, 
com diu Alcoberro, és un país amb 
un cert empatx de dies històrics, i 
la col·lecció de Rosa dels Vents és 
un aconsellable Alka-Seltzer. 

El segon títol, La vaga dels 
tramvies, és un relat en crescendo a 
càrrec de l’historiador Francesc 
Vilanova sobre la més enginyosa i 
eficaç de les protestes realitzades a 
Barcelona, quan, a instàncies de 
no se sap qui, els barcelonins es 
van oposar a la pujada del preu del 
transport públic anant a peu a tot 
arreu. El diumenge 4 de març de 
1951, quart dia de la protesta, per 
posar-ne un exemple, el Barça va 
guanyar sense glòria el Santander 
enmig d’un diluvi, però a l’acabar 
el partit, en contra del previst per 
les autoritats franquistes, la cule-
rada va tornar a peu a casa.  

Protesta amb 12 anys de retard 

Aquella vaga, que en realitat van 
ser dues, una pels tramvies i, 15 di-
es més tard, una altra general, es 
diu que va ser la batalla amb què, 
amb 12 anys de retard, va plantar 
cara Barcelona a l’entrada de les 
tropes franquistes del 26 de gener 
del 1939. Per Vilanova va ser més 
una protesta de cansament per la 
misèria que patien els barcelonins, 
ja que es consumia la meitat de pa 
que el 1936, una cinquena part de 
les patates i una sisena part d’ar-
ròs. Tan pobra era la dieta que va 
ser en aquells anys quan el fran-
quisme va intentar convèncer els 
espanyols que la carn de balena 
era una menja, i fins i tot la va con-
siderar peix perquè es pogués 
vendre els divendres i no contra -
riar així els capellans. 

De la vaga de tramvies s’ha escrit 
poc des del punt de vista historio-
gràfic. L’última vegada, diu Vilano-
va, ho va fer Fèlix Fanés el 1970, i ai-
xò que continua sent un misteri, 

perquè es desconeix qui va 
omplir les bústies de mit-
ja ciutat de textos meca-
nografiats que animaven 
a secundar una aturada 
que fins i tot va gaudir de la 
simpatia de la Falange. Va 
ser, s’ha de remarcar, una 
victòria que alguns, per 
pocs que fossin, van pagar 
amb la seva vida. Van ro-
dar caps, entre altres el del 
governador civil, Eduardo 
Baeza Alegría, per si no en 
va tenir prou que els bar-
celonins es passegessin 
aquells dies amb un lliri per 
ridiculitzar-lo pel seu su-
posat embolic amb Carmen 
de Lirio, la vedet més gran del 
moment.  

El que dèiem. Rosa dels 
Vents acaba de publicar dues 
excel·lents pastilles d’Alka-
Seltzer. Més, sisplau. n

Bert Hardy / Getty Images

BARCELONEJANT

Rosa dels Vents 

fa seure  

BCN al divan

En una ciutat empatxada de dies històrics neix amb dos llibres 
una col·lecció oportuna com un Alka-Seltzer, un de la ‘gore’ 
bullanga del 1835 i un altre de la vaga de tramvies del 1951.

CARLES COLS

Un policia armat pa-
trulla pels carrers de 
Barcelona durant 
una de les jornades 
de la vaga de tram-
vies, el 1951. A sota, 
‘La patuleia’, l’altre 
nom amb què des-
pectivament es va 
qualificar la bu-
llanga del 1835, tal 
com la va portar a 
la tela el pintor 
Antoni Ferran 
 Satayol.

Antoni Ferran Satayol / MUHBA
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SOCIETAT

Neix la Fundació Casaldàliga per
recordar el llegat del bisbe Pere
L’Associació Araguaia amb el
Bisbe Casaldàliga i la família
de Pere Casaldàliga han im-
pulsat una fundació per pre-
servar la memòria de qui va
ser bisbe de São Félix do Ara-
guaia, al Brasil, que va morir el
8 d’agost passat. La idea de la
fundació és difondre les seves
causes, la memòria, el pensa-
ment i el treball que va fer el
bisbe en defensa dels campe-
rols a Llatinoamèrica durant
més de 50 anys. Ahir a la tar-
da, coincidint amb l’aniversari
del naixement del religiós, que
hauria fet 93 anys, es va pre-
sentar la nova fundació en un
acte retransmès en directe
des del canal de YouTube de la
Llibreria Claret. “Sabem que
vivim temps complexos i que
la tasca no serà senzilla, però,
potser per això mateix, hem
decidit mantenir-nos més es-
perançats i més units que mai
al voltant d’una fundació que
vol ser altaveu del missatge i
les causes que en Pere Casal-
dàliga ens ha llegat”, expliquen
el claretià Joan Soler, presi-
dent de l’Associació Araguaia,
i Glòria Casaldàliga, presiden-
ta de la nova fundació. Sis
mesos després de la mort del
bisbe Pere, les dues entitats

veuen el seu traspàs com “un
buit irreparable”, però alhora
consideren una responsabili-
tat divulgar tot allò per què
havia lluitat, els més pobres i
desposseïts trepitjats pels ter-
ratinents i els poderosos. La
idea és que la fundació tingui
diferents vessants de treball:
d’una banda, donar a conèixer
aquí tot el treball, la figura i les
causes del bisbe Pere, i que
Balsareny, el seu poble natal,

sigui “un espai de referència
per fer més visible el seu lle-
gat”, explica Glòria Casaldàli-
ga. “D’altra banda, hi ha un
suport per mantenir l’obra es-
crita de Pere a São Félix do
Araguaia, on hi ha un arxiu
molt important amb part del
seu llegat, i des d’aquí volem
donar suport al manteniment
d’aquest arxiu i la seva digita-
lització”, manté la presidenta
de la fundació. ■ REDACCIÓ

Acte d’homenatge que es va fer a Arbúcies fa uns mesos a
Pere Casaldàliga ■ MANEL LLADÓ

La Maternitat d’Elna, a la xarxa
de la Memòria Democràtica

SOCIETAT

El govern ha aprovat el conve-
ni pel qual el municipi d’Elna,
a la Catalunya del Nord, s’ad-
herirà a la Xarxa d’Espais de
Memòria Democràtica. El cas-
tell de Bardou, on hi va haver
la Maternitat d’Elna entre el
1939 i el 1944, passarà a for-
mar part de les guies i les ru-
tes del Memorial Democràtic i
podrà beneficiar-se de la difu-

sió, la senyalització i el mate-
rial divulgatiu de la Xarxa. La
Maternitat també quedarà in-
closa al mapa de la Xarxa
d’Espais de Memòria, al lloc
web del Memorial Democrà-
tic. El conveni el signaran prò-
ximament la consellera de
Justícia en funcions, Ester Ca-
pella, i l’alcalde d’Elna, Nicolás
Garcia. ■ REDACCIÓ

L’edifici que va ser la Maternitat d’Elna ■ EPA
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La Com!si6n Ejecutlva de la Comlssi60brera Naclonal de Cata-
lunya, reunlda de forma, ur.gente ante los grav~slmos hechos ocurrl-
dos en el d~a de boy, 23 de Yebrero, con la ocupacl6n del Parlamen
to pot parte de miembros de.la Guardla Civll, ha £omado los slg,~i~n
tee acuerdoe: -

I. Conde~ar de fon.a en~rgica este intento sedlcloso contra las
llbertades democr~t~cas.

2. 51amar a £odos los Traba~adores de Cata]unya al paro general
durante los dlae 24 y 25 de Febrezo, co, permanenc~a en los puestos
de trabaJo, en defensa del orden constituclonal y auton6mlco y de
llbertades sindlcales ny pol~ticas~

3. Expresar su flrme apoyo a todas las Inst~tuclones democr~t~:_
cas ¥ a los Do4eres legalmente constitufdos.

4. Llamar a los trabaJadores y a todos los ct,|dadanos de Cata_

l~ya que manten~an una. ac£itud v2gilante en defensa 4e ~a ~eTocr~-
clay se conce~tren en ±as Plazas de pueblos y ciudades a la ~alida
del trabaJo..

Una de les octavilles repartides la matinada del =3 al 24 de febrer de ~98~ despr~s que el Rei crid4s a la calma, perb abans que acab~s el cop d’Estat. / ARXlU CC OO CATALUNYA - FUN~. C~PRIANO GARCFA

23-F, LA NIT DE LES OCTAVILLES

’Quadern’ accedeix a documentaci6 in~dita de CC OO sobre la vaga general convocada a Catalunya
davant del cop d’Estat d’ara fa 40 anys i que contradiu la versi6 oficial de "normalitat absoluta"

Marc Andreu

A mb tot un pals pendent de la Fadio,

el 23 de fearer de 1981 ha passat a la
hist6ria d Espanya i del periodisme

com "la nit dels transistors". Per6 els re-
cords i les cr6niques tantes vegades reescri-
tes sobre l’intent de cop d’Estat de ~a 40
anys dels generals Alfonso Armada i Jaime
Milans del Bosch i del tinent comnel Anto-
nio Tejero, que va segrestar el Congr6s de
Diputats a punta de pistola, solen obviar la
nit de les octavilles. Exceptuant el que po-

dria confessar el rei Joan Caries I o el que
aportarien, si fossin accessibles, les grava-
cions telefbniques del Congr6s i del gabinet
de subsecretaris, ja se sap gaireb6 tot sobre
la trama colpista i el que va passar, minut a
minut, el 23 i 24 de febrer en llocs clau com
Madrid, Valencia i Barcelona. En canvi,
esth poc explicada i menys analitzada la
vaga general que Comissions Obreres va
convocar a Catalunya i que va tenir un se-
guiment notable a la Barcelona metropoli-
tana. Va set l’flnica reacci6 social, real i
efectiva a tot Espanya "en defensa de la

democFacia", corn deien centenars de mi-
lers d’octavilles repartides de matinada des-
pr6s que el Rei cridEs a la calma constitu-
cional per6 abans que acabEs el cop d’Estat
i els diaris arribessin als quioscos.

Ni l’hemeroteca, ni els manuals d’his-
t6ria o les mores obres i documentals dedi-
cats a123-F, i tampoc l’exposici6 que CC OO
va fer al Museu d’Hist6ria de Catalunya
pels seus 50 anys, recullen qu~ va signifi-
car aquella vaga general. Els periodistes
Andreu Farr~s i Pete Cullell si van explicar
l’episodi en un capitol del llibre El 23-F a

Catalunya (Planeta, 1998), perb el rclat s’en-
riqueix amb documentaci6 in6dita de FAr-
xiu Hist6ric de CC OO de Catalunya a la
qual Quadern ha tingut acc6s. Inclou tres
models diferents d’octavilles impreses
aquella nit, documents organitzatius, co-
municats i una trentena de folis amb actes
i notes manuscrites de l’aleshorcs secretari
general de la Comissi60brera Nacional de
Catalunya (CONC), Jos6 Luis L6pez Bulla,
que recopilen accions, posicionaments i de-
l~ats del sindicat entre el 23-F i mar~ de
1981. PASSA A LA PA6INA 2
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REPORTATGE

27 febrero
Barcelona: Plaza Tetubn, 7 tarde

"Encapuchados de plata. Bacalao al pil-pil.
Grupos Aut6nomos Civilizatorios (Tomfis
Jim6nez). H20 (Fermin Murillo). Acci6n
Jotera Lluitaria (Jose Oto). Tripodos Abso-
lutos (Paco Pepe). Cuernos Unificantes
(Mario Chambres). Tfl y yo". Sota el tirol
explicit de Fuerzas presentes aquf en la
COIqC, vet aquila criptica (o encriptada)
llista d’efectius sindicals que L6pez Bulla
va consignar en un foil i que s’acompanya
d’un altre foil amb un esquema que dim "l-
Faltan datos. 2- Milans usado. 3- Falta valo-
raci6n. 4. Ira una manifestaci6n mons-
truo. 5- Asambleas i aturs a tot arreu. No
estoy de acuerdo". Sense data atribulble,
com si que 6s iVacil de fer amb la resta de
documentaci6, aquests dos fulls remeten
a una anMisi d’urg~ncia de la situaci6 i a
les forces disponibles a la seu de CCOO
en algun moment indeterminat de la nit
del 23-F o de l’endemh.

L6pez Bulla (Granada, 1943), a qui l’en-
trada de Tejero al Congr6s ales 18.22 hores
va sorprendre mentre estava en una reuni6
de l’executiva del PSUC, va decidir anar im-
mediatament cap a la seu del sindicat a
l’avinguda Meridiana, al costat de l’Hiper-
cot. Abans d’abordar un taxi a la plata de
Sant Jaume, iveient que elPalau de la Gene-
ralitat estava protegit nom6s per una pare-
lla de Mossos d’Esquadra, el lider de CCOO
va irrompre al despatx del conseller de Tre-
ball, Joan Rigol, i li va oferir 500 sindicalis-
tes per reformat la san del Govern. El presi-
dent Jordi Pujol ho va rebutjar, tal corn no
va set aceeptada la petici6 d’un grup de
militants d’extrema esquerra encapqalats
per l’actor Jordi Dauder que els Mossos re-
partissin armes per fer front al cop d’Estat.
’q’ot es va fer en contra del Govern de Pujol
--diu L6pez Bulla avui--. No es pot dir amb
rigor histbric que tinguessin una enorme
preocupaci6; van tenir un enorme cangue-
Io, una pot tremenda".

Davant les noticies alarmants de Ma-
drid i els rumors que hi havia tancs

baixant per la Diagonal comels que Mi-
lans havia tret a Valencia, la direcci6 del
PSUC (corn la resta de partits) es va ama-
gar en lloc segur despr6s de fer el mateix
amb els arxius i les fitxes dels militants.
Els comunistes van deixar de guhrdia a la
seu local de Barcelona el seu responsable
d’organilzaci6, Enric Cama, i un cartell a
la porta de la seu nacional del carrer Ciu-
talz "Ara tornem". La direcci6 de CCOO,
formada per militants comunistes, va fer
tot el contrari: va amagar els arxius a la
pollastreria que el miliant Manuel Fajula
tenia al costat del mercat del Clot, perb va
citar d’urg~ncia tots els dirigents a la Meri-
diana --Higini Polo i Alfons Labrador van
tornar a correcuita de les reunions que
tenien a Lleida i Girona-- per activar una
convocatbria de vaga general de 48 hores.

No tothom va estar-hi d’acord; alguns
la preferien de 24 hores, o es preguntaven
si era una mesura adient. Perb un cop
aprovat el comunicat cridant a la vaga ge-
neral, que van redactar Labrador (respon-
sable de Comunicaci6) i Agusti Prats (diri-
gent del T~xtil), tal com recullen Farrhs 
Cullell, "les m~quines es van posar en mar-
xa i no van deixar d’imprimir en tota la

nit". Els "centenars de milers d’octavilles"
que calcula L6pez Bulla (un full amb su-
mesa mh en xifra 116.000) es van editar 
la impremta que la Federaci6 del T~xtil
tenia a la planta baixa de la seu de Meridia-
na, i a la que hi havia a la uni6 local de
Barcelona, al carrer Padilla, 173. El respon-
sable d’aquesta flltima, Alfred Clemente,
va fer encendre tots els llums per simular
una activitat m6s fren~tica de la que ja hi
havia. I 6s que dirigents de forces d’esquer-
ra i fins i tot gent de la CNT es van acostar
als locals de CCOO conscients que era
l’flnica organitzaci6 amb capacitat d’en-
frontar-se als colpistes.

Clemente va fer d’amfitri6, ales 11 de la
nit, d’una reuni6 convocada per canals
clandestins a la rebotiga d’una ag~ncia de
viatges del carrer Diputaci6 amb una quin-
zena de representants politics i sindicals
per pactar un comunicat unitari en contra
del cop d’Estat. Se’n van redactar dos (un
cridant a la vaga i l’altre no) per mirar que
fossin assumibles per sigles que inclo’ien
CDC, ERC, UGT, PSC-PSOE, PSUC i tota la
constel-laci6 de l’extrema esquerra, amb la
dificultat afegida que alguna for~a significa-
tiva no hi era perqu~ tenia els dirigents

El 23-F,

Tejero al
Congr~s (a

comportar
trobades,
reflexions i
decisions (corn
la de les
octavilles) en el
marc de CC 00,
de les quals
L6pe~ Bulla va

tes.[JAU~l:OTO]

amagats i no se’ls havia pogut localitzar. La
repercussi6 d’aquell comunicat va ser mini-
ma i a CCOO no van parar mhquines.

MEs moderats van ser a Madrid, on les
cflpules de CCOO i UGT van acordar "paros
de dos horas con asambleas informativas
en todas las empresas". En un comunicat
conjunt datat ales 23.00 hores de123-F, es
va fer una crida "a todos los trabajadores a
evitar durante este dia manifestaciones pfl-
blicas que pudieran dar lugar a situaciones
de enfrentamiento en estos momentos gra-
ves por los que atraviesa el pals". Aquest
era el temor que tenia precisament Pujol,
que havia parlat telefbnicament amb el Rei
(el fam6s ’q’ranquil, Jordi, tranquil") i ha-
via cridat L6pez Bnila a la Generalitat per-
qu~ desconvoquEs la vag~. Tamb~ li ho va
demanar en una agra conversa el governa-
dor civil Jose Maria Codereh.

El lider sindical va arribar a Palau poc
abans de mitjanit amb el CitroEn dos ca-
vails de la seva secrethria Bibiana Bigorra,
i acompanyat pels companys de direcci6
Higini Polo i Benito Fernfindez. Com recull
El 23-Fa Catalunya, es van negar a descon-
vocar la protesta i van discutir a crits: "Va-
ga general, vaga general... Home, no foteu.
Si surten els tancs al carter, no serve~ I si
no surten els tancs al carrer, no cal vaga
general", deia Pujol. El president del Parla-
merit i veterh lider d’ERC, Heribert Barre-
ra, reconegut anticomunista, va admetre
amb un fil de veu: "En el cas que fos un cop
d’Estat, aquesta gent tE ra6".

CCOO va donar la consigna de mantenir
oberts tots els locals de Catalunya per agru-
par la milithncia i mantenir contacte tele-
fbnic, cada horn, amb la seu nacional. Aixi
s’ent~n que poguessin repartir-se les octavi-
lies no nomEs a l’~ea metropolitana. A Tar-
ragona~ per exemple, i segons consta en
una acta manuscrita de l’executiva de la
CONC, es van repartir 15.000 fulls volants i
es va sortir"con megfifonos de mano a expli-
car el golpe". A Barberh del Vall~s, l’alcalde
comunista, Antonio Lobo, va fer servir un
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REPORTATGE

La Catalunya que va
trencar el silenci

Hi va hayer reacci6 social contra el 23-F, per6 les forces
d’esquerra i el moviment obrer comengaven a flaquejar

M. Andreu

L a ausencia de reacci6n so-
cial la tarde del 23 de fe-
biero de 1981 fue una prue-

ha de que la monarquia pada-
mentaria era una superestructu-
ra conseguida por consenso, que
la ciutadania aprohaha pero que
nadie estaha dispuesto a defen-
der como se defiende lo que es
propio’, escriu Giegorio Mor~n
a El precio de la Transici6n. Els
manuals d’histbria, amb especia-
listes com Peie Yshs i Carme Mo-
linero, paden d’una "crida a una
prudent mobili~aci6" per part
de "les organitzacions sindicals".
I aixb diu Jose Luis L6pez Bulla
avui: "Corn que yam ser dels po-
quets que yam altar la veu en les
primeies holes contra d cop de
Tejero, s’ha menystingut i silen-
ciat aqudla acci6 per ficar-nos
en l’eixam dels que no van fer Ies
i nomEs van estar a veumqes ve-
nir. Per aixb el mestre Pietro In-
grao va dir que hi va hayer un
gran silenci a Espanya contra el
cop de Tejero iva salvar dd silen-
ci al moviment sindical de Cata-

Manifestaci6 del =7 de febrer a Barcelona, a la plar~ Tetuan./ARXIU CCOO CATALL/NYA

lunya i, en concmt, a CC OO".
Els papers d’arxiu de CC OO i

les notes de L6pez Bulla demos-
tren que siva hayer-hi reacci6 so-

mentaven a flaquejar. "A CCOO le
ha faltado agilidad", anota L6pez
Bulla que va dir el lider dd PCE,
Santiago Carrillo. Ids dirigents
sindicals n’eien molt conscients.
"Los poderes f~ticos de hecho
controlan la transiciOL Democra-
tizar el aparato dd Estado es un
proceso largo. No estaban las
condiciones para salir a la calle.

Ha habido impaciencia. Papal
nefasto de UGT,
que apost6 por pa-
ro de 2 horas y no
salir a la calle. Va-
lorar el trabajo de-
sarrollado por
CCOO. El peligro
no ha despareci-
do. Necesidad de
un gobierno de
unidad de las fuer-
zas democr~ticas.
Reforzar la uni-
dad con UGT y
otras fuerzas’.
S6n cites anotades
per L6pez Bulla
de l’informe que
Maieelino Cama-
cho vafer a l’exe-
cutiva estatal de
CCOO del 3 de ma-
rt. Entre les notes
del debar hi ha
consignades inter-
vencions que par-
len de "respuesta

cial a Catalunya, perb tamb6, a la institucional, no de masas"; "sin-
vegada, que les forces que havien dicalismo responsable"; "indisci-
impulsat la Transici6 des de l’es- plina en la Confederaci6n", i de
querra i d moviment obrer co- que "las causas del golpe se ini-

cian con la ruptura de los Pactos
de la Moncloa’.

El 6 de mart va ser l’executiva
de la CONC qui va fer balant dd
23-F. L’acta manuscrita ds exten-
sa i detallada~ Certifica que van
assistir-hi 36 persones i que, end
seu informe, L6pez Bulla va adme-
tie que la resposta al cop a la res-
ta d’Espanya havia estat "poca co-
sa" i va demanar "prendie nora"
d’aix5: "Les forces democrhtiques
van iniciar la pressi6, molt impor-
tant, perb no es va articular en
absolut amb cap pressi6 de mas-
ses". l)urant d debar, es va cer till-
car "la feblesa des partita i sindi-
cats" i "l’absEncia total de movi-
ments de masses, associations de
veins i entitats".

Hi va hayer tambE diferEncies
d’opini6 sobre l’encert de convo-
car la vaga de 48 holes en solitari
i "amb descoordinaci6 amb
CCOO i UGT estatals". Algfi va dir:
"Gr:acies al Rei es va atarar el
cop". Un altre, contr:ariament, va
mostrar "preocupaci6 per la
sobievaloraci6 dd paper del Rei’.
I algfi va apuntar clue "els tieballa-
dors veuen la democrhcia amb
els reals que pateixen: atur, expe-
dients de crisi, caiestia de la vi-
da...". Potser per aixb, en unes con-
clusions molt actuals, L6pez Bu-
lla va demanar "no posar al ma-
teix sac" ni a "tota la classe politi-
ca" ni, malgrat la "critica justa", a
tots "ds partits d’esquerra", iva
emfatitzar que calia lligar millor
"la defensa des diets socials arab
la defensa de la democrhcia".

cotxe de la policia munidpal per rec6rrer
els carrers cridant "iA la huelga! iA defen-
der la democracia!". I a l’Alt Pened5s es van
concentrar "150 persones" corn a piquets.

Sembla obvi, perb Alfons Labrador, res-
ponsable de comunicaci6 de CCOO el 1981,
recorda avui que "fa 40 anys no hi havia
internet ni mbbils". Ni xarxes socials que
no fossin les de tota la vidm xarxes de
relaci6 basades en els contactes personals,
al barrio als llocs de treball, i en organitza-
cions sociopolitiques que havien estat clau
per guanyar la democrhcia i tenien molt
present la dictadura i fresca la clandestini-
tat. Per aixb, al costat dels transistors, les
octavilles de CCOO van set clau en una nit i
matinada en qu~ RNE va emetre mflsica
militar i a TVE (flnica televisi6 a l’~poca,
que no funcionava les 24 hores i havia sus-
p~s el Telediario del vespre) no va sortir el
Rei a confirmar l’ordre constitucional fins
ales 1.15 hores de la matinada~ Que la poli-
cia es presentEs a mitjanit al diari La Mafia-
na de Lleida exigint veure els comunicats
sindicals rebuts a la redacci6 corrobora la
importhncia d’aquelles octavilles.

A partir de les cinc de la matinada, L6-
pez Bulla va repartir fulls volants al poligon
del Bon Pastor. Clemente, a l’estaci6 de tren
i metro d’Arc de Triomf. I centenars de diri-
gents i militants comunistes ho van fer ales
boques de metro i a les principals empreses
del pals. DesprEs de l’aHocuci6 del Rei i que
Milans retires els tancs de Valencia, el cop
d’Estat tenia les bores comptades. Perb Te-
jero va mantenir segrestats els diputats al
Congrds fins al migdia del dia 24. "AIIb no
estava acabat i calia donar-hi una resposta
--recorda Clemente avui--. Per aixb el sen-
tit de la vaga de 48 bores, que no va set
tampoc generalitzada de 24, perqu~ les for-
ces eren les que eren; per6 que siva ser una
respesta important’.

Marc Andreu Acebal 4s periodista i historia-

dot i director de[ Centre d’Estudis i Recerca
Sindicals de CCO0 de Catalunya.

Vaga general o normalitat absoluta?

Manifest per la vaga del 27, amb I’afegit de CCOO i UGT. / ccoo car

N ’ormalidad absoluta y expectaci,6n en todo el pais".
Aquest va ser el titular de EL PAIS, el 25 de febrer, en
una informaci6 que recopilava per provlncies qu~ ha-

via passat a Espanya la nit del 23 i el dia 24. NomEs al final,
sota l’epigraf "Paros en Barcelona", va quedar consthncia de
la vaga general a Catalun~qa. Per5 Es a l’arxiu de CCOO i al

nfimero 35 del seu brgan Lluita Obrera on es compr~n
la magnitud d’una resposta que va implicar les princi-
pals empreses catalanes, sobretot al Barcelon~s, Va-
ll~s i Baix Llobregat. SEAT, Pirelli, Siemens, Dragados,
Seix Barral, Unidad HermEtica, Uralita, Riviere... i fins
a una seixantena d’empreses van secundar 24 hores
de vaga. Uns altres 400 centres de treball van fer
aturades parcials i assemblees de treballadors que al
final, i nomEs quan van veure que el cop d’Estat havia
fracassat del tot, van acceptar tornar a la normalitat.

Altra cosa Es quina mena de normalitat va ser. El
mateix 25 de febrer va quedar pal~s quan el Govern
Civil va prohibir Ins manifestacions que CCOO i el
moviment veinal havien convocat arreu de Catalunya
pel dijous 26, des de molt abans del 23-F, en contra de
l’encariment de la vida i en defensa de l’increment de
salaris i pensions.

Dos comunicats de premsa consecutius i les notes
de Jose Luis L6pez Bulla revelen una viva discussi6 al
sindicat: calla mantenir les manifestacions descentra-
litzades de protesta per la crisi social i econbmica i
ampliar-les en defensa de la democrhcia? O calla des-
convocar-les, acatant la instrucci6 governativa, i se-
cundar la manifestaci6 en defensa de la Constituci6
acordada pels principals partits politics pel divendres
27 de febrer i "protestar porque no hemos sido convo-
cados a Ins reuniones"?

I~s il.lustratiu veure com al manifest pel dia 27,
mecanoscrit des de Madrid i signat per UCD, PSOE,
PCE i AP, s’hi van afegir a boligraf les sigles de CCOO i
UGT. A Catalunya, la CONC va decidir no anuHar Ins
manifestacions del 26. CCOO va desplegar els seus
m~Lxims dirigents als 25 punts de concentraci6 d’arreu
de Catalunya per donar la eara davant de qui los,
policia o militants, iva desconvocar nomEs in situ, tot
reconvocant la gent pel dia 27.

Aquesta operaci6 va permetre constatar que, los
per por, per cansament o per desencant, les forces de

mobilitzaci6 popular ja anaven justetes. Una an~lisi i
revisi6 critica de tot plegat es va fer en diferents brgans
de CCOO aquell dia i en jornades posteriors. Perb, men-
trestant, el 26 de febrer les impremtes del sindicat van
tornar a funcionar a tota mhquina per la "manifestaci6
unithria" del 27, a la plata Tetufin de Barcelona, i mi-
lers d’octavetes van sortir de nou "en defensa de la
democrhcia".
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da encàrrec que rebia Villarejo
per presumptament espiar, apor-
tar informació confidencial i al-
tres tasques per les quals va co-
brar quantitats abundants. Tot i
això, la sala vol jutjar tres dels en-
càrrecsenunsol judici.
Atès que la vista es famés com-

plexa, amb més testimonis i més
proves, ha comunicat que aquest
any no es podrà celebrar el judici
perquè nohi ha dates disponibles
aaquestefecte.Ienaquestpuntés

quan el tribunal, presidit per Án-
gela Murillo, fa el moviment se-
güent. Com que al novembre Vi-
llarejo arriba als quatre anys de
presópreventiva,el tempsmàxim
permès, n’acorda la llibertat per-
quèconstataquenoelpodràjutjar
abans.
Aquest moviment deixa la Fis-

caliaAnticorrupció, iel jutgeGar-
cía-Castellón,en la tessiturad’ha-
ver de deixar-lo en llibertat fins
que secelebri el judici. Fonts jurí-
diques expliquen a La Vanguar-

diaque,unavegadaquesesapque
no hi haurà judici ni sentència
abans del 5 de novembre, data en
què compleix lamàximadepresó
preventiva, no queda marge de
maniobra per mantenir-lo a la
presó.
Ara per ara, la Fiscalia pot pre-

sentarunrecursdesúplicadavant
la mateixa sala que ha adoptat la
decisió.Noobstantaixò,sinocan-
viadecriteri,Villarejosortiràdela
presó tard o d’hora. Entre les tres
peces que ja han estat concloses i
estanpendentsde judici,Anticor-
rupció sol·licita per a Villarejo
mésdecentanysdepresó.Només
els anys a què s’enfronta de con-
demna afegits a la sospita dels in-
vestigadors que amaga diners a
l’estranger suposen, segons fonts
jurídiques, un enorme risc de fu-
ga. Tot i això, recorden que no es
potsuperarel límitmàximdepre-
só preventiva. De fet, si s’esgotés
el termini, això suposaria que, en
cas de ser condemnat per l’Audi-
ència Nacional, tampoc no es po-
dria decretar la presó mentre es
resolgués el recurs de cassació,
moment enquèel risc de fugapo-
driaaugmentar.
Les peces que s’han enviat a ju-

dici són Iron, Land i Pintor. Al
bancdels acusats s’hi asseuranun
totalde27persones.Enlaprimera
es jutjaran 13 persones acusades
de suborn, tràfic d’influències,
descobriment i revelació de se-
crets i falsedatdocumentalperun
encàrrec a l’excomissari i al seu
soci Rafael Redondo del despatx
d’advocats Herrero i Asociados
perespiarunsanticssocis.Alape-
çaLand–emmarcadaen laguerra
familiar dels Cereceda per l’he-
rènciadel fundadorde laurbanit-
zació de luxe La Finca (Pozuelo
de Alarcón, Madrid)–, el jutge ha
enviatalbancdelsacusatssetper-
sones.Villarejo,denou,hauriare-
but suposadament l’encàrrec
d’espiardiversos familiars.
L’última peça, Pintor, que té 14

encausats, secentraenlacontrac-
tació per part dels empresaris i
germans Juan i FernandoMuñoz
Tamada –el primer és el marit de
la presentadora Ana Rosa Quin-
tana– dels foscos serveis deVilla-
rejo per aconseguir informació
d’un antic soci amb l’objectiu de
reclamar un deute pendent a
Hisenda.c

CARLOTA GUINDAL
JOAQUÍN VERA
Madrid

L’últimmoviment de l’Audiència
Nacionalaplanaràelcamíperaun
pròxim alliberament de l’exco-
missari de Policia José Manuel
Villarejoabansdeser jutjatperal-
guna de les gairebé 30 peces per
les quals està sent investigat en la
macrocausaanomenadaoperació
Tàndem.
LaseccióquartadelaSalaPenal

de l’Audiència Nacional en va
acordar aquesta setmana la posa-
daenllibertatpertresdelespeces
que estan a punt per ser jutjades.
Aquesta decisió no afecta de ma-
nera immediata la seva situació
penitenciària, perquè manté la
presó preventiva en altres tantes
peces. Tot i això, sí que tindrà un
efecte pròxim que obligarà el jut-
gequel’investiga,ManuelGarcía-
Castellón, aalliberar-lo.
L’Audiència ha fet dos movi-

ments rellevants. D’una banda,
acumularlestrespecesenunaper
a l’enjudiciament. Això vol dir
que, amésdeVillarejo, s’asseuran
al banc dels acusats molts més
processats, persones que el van
contractarper fer feines forade la
legalitatquaneramembredelCos
Nacional de Policia. Tant el jutge
d’instrucció com la Fiscalia ha-
vien dividit en diferents peces ca-

L’Audiència aplana
l’excarceració deVillarejo
El tribunal constata que no es jutjarà l’expolicia aquest any

Armengol remodela
el Govern per donar-li
un altre “impuls” polític
NEKANE D. HERMOSO
Palma

La presidenta balear, Francina
Armengol, va donar ahir un cop
de timó i va aprovar una remode-
lació del Govern que reforça el
poderdelPSOEenel tripartit. Els
canvis només afecten consellers
socialistes, i la presidenta els va

justificar adduint la necessitat de
donar una altre “impuls” a l’Exe-
cutiu enmig de la pandèmia.
Armengol crea una nova Con-

selleria de Fons Europeus, que
s’encarregaràdegestionar totsels
ajuts que arribin per fer front a la
covid. El titular serà el menorquí
Miquel Company, que deixarà la
vicepresidència del Consell de

Mallorca.LapresidentadelPSOE
de Mallorca, Mercedes Garrido,
serà la nova consellera de Presi-
dència, departament que assu-
meix les competències de Funció
Pública i Emergències. Deixa el
càrrec Pilar Costa, una de les per-
sones de la màxima confiança
d’Armengol, que serà portaveu al
Parlament. Josep Marí, fins ara
alcalde de Sant Josep (Eivissa),
serà el nou conseller deMobilitat
i Habitatge en lloc deMarc Pons,
a qui es col·loca alMinisteri per a
la Transició Ecològica. Adminis-
tracions Públiques desapareix,
però la titular, Isabel Castro, con-
tinuarà al Govern. Armengol re-
força, a més, el poder de la seva
màdreta a l’Executiu, el conseller

de Model Econòmic i Turisme,
Iago Negueruela, que assumeix
les funcions de portaveu.
Els canvis arriben enmig d’un

cert desgast polític d’Armengol,
amb crítiques internes dels seus
socis al Govern. Podem ha anun-
ciat quedonarà suport a la petició
deCiutadans de crear una comis-
siód’investigacióquedictamini si
hi hahagut irregularitats en la va-
cunació d’alts càrrecs del Servei
de Salut. Per la seva banda, Més
ha promogut una iniciativa per-
què el Parlament insti a presentar
un recurs d’inconstitucionalitat
contra els pressupostos generals
de l’Estat. La proposta tirarà en-
davant dimarts a la Cambra ba-
learambelsuportdeMés,Mésper

Menorca i la resta de l’oposició.
A les tensions internes s’hi afe-

geix una creixent pressió externa
perpartdel sectorde l’hostaleria i
del turisme per flexibilitzar les
restriccions i mirar de trobar una
solució que permeti recuperar
l’activitat. L’hostaleria ja ha pro-
mogut tres manifestacions a Pal-
ma amb la presència de fins a
4.000 manifestants, mentre que
el sector turístic vapresentar ahir
elmovimentSOSTurismo, quees
va visualitzar en centenars de
pancartes amb aquest lema pen-
jades a les façanes d’hotels tan-
cats per la pandèmia. El sector
turísticdemanaunacampanyade
vacunaciómassiva i unplade res-
cat amb ajuts directes.c

ACN / ARXIU

JoséManuel Villarejo en un judici pel qual va quedar absolt

LUIS B. GARCÍA
Barcelona

La secció tercera de l’Audièn-
cia Provincial d’A Coruña ha
confirmat que el pazo de Mei-
rás i les finques incloses al re-
cinte són propietat de l’Estat,
tal com va decretar el jutjat de
primera instància número 1
d’A Coruña al setembre. Però,
malgrat que valida la condem-
na als hereus de Franco a des-
allotjar el recinte, els reconeix

el dret a ser rescabalats de les
despeses que hi van fer des del
1975 amb l’objectiu de conser-
var l’edifici.
La sentència rectifica l’esti-

mat per la magistrada de pri-
mera instància d’A Coruña,
que va entendre que no era
possible el rescabalament per
les despeses de conservació
perquè la propietat va ser in-
corporada al patrimoni de la
família Franco “demala fe”. Els
magistrats del tribunal diferei-

xen d’aquesta consideració i
entenen que no hi ha proves
que els demandats fossin cons-
cients que el títol de propietat
de Franco fos invàlid. I és que
l’immoble no va estar mai a
nom del dictador perquè la do-
nació feta el 1938 per la Junta
Pro Pazo del Caudillo en un
pergamí no era un títol hàbil
per reconèixer la transmissió.
Tampoc l’escriptura de com-
pravenda del 1941, per la qual
suposadament van vendre
l’immoble a Franco, atès que
era una “simulació absoluta”.
La creença de la família

Franco que l’adquisició era
correcta també està avalada pel
fet que, després de la mort del
dictador, han estat “més de
quatre dècades fent servir el
pazo demanera pública, pacífi-
ca, ininterrompuda i en con-
cepte de propietaris”.
Per tant, els jutges descarten

“mala fe” en la possessió per
part dels demandats, que amés
hi van efectuar “múltiples
obres de rehabilitació i man-
teniment” i fins i tot “múltiples
reparacions” després de l’in-
cendi que hi va tenir lloc l’any
1978.
Contra aquesta resolució s’hi

pot interposar un recurs da-
vant el Tribunal Superior de
Justícia de Galícia o davant el
Tribunal Suprem.c

L’Estat haurà de pagar
als Franco les despeses
del ‘pazo’ deMeirás

EP / ARXIU

Imatge del pazo deMeirás, al municipi de Sada (A Coruña)

L’Audiència
Provincial
d’A Coruña confirma
que l’immoble és
propietat pública

L’excomissari
arribarà al novembre
als quatre anys
màxims de presó
preventiva
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EDUARDO BRAVO, Madrid
E119 de julio de 1936, tras la toma
de los cuarteles de Ataranazas
(Barcelona), Juan Garcia Oliver 
otros militantes anarquistas fue-
ron a reponer fuerzas a un cafetin
cercano al Sindicato de Transpor-
te, donde los duefios les sirvieron
comida y bebida gratis. Segf~n re-
cordaba el futuro ministro de Jus-
ticia, se mezcl6 "el vino con la cer-
veza, el champ~in con el car6 y la
sidra con la horchata", y hasta 61
mismo, abstemio declarado, be-
bi6 ese dia. No obstante, decia:
"No recuerdo que uno solo de los
obreros llegara a emborrachar-
se". Lo narrado pot Garcia Oliver
si no era ficci6n, si era excepci6n.

Numerosos soldados, republi-
canos y franquistas, no solo se em-
borrachaban, sino que fueron con-
sumidores habituales de drogas,
sustancias imprescindibles para
soportar el miedo de los comba-
tes, el dolor de las heridas o la
tristeza provocada pot las muer-
tes de camaradas y la separaci6n
de sus familiares. Aunque la pro-
paganda de uno y otro bando ne-
gaba ese consumo, las autorida-
des tuvieron que aceptar la situa-
ci6n y establecer sistemas de pro-
ducci6n, abastecimiento y distri-
buci6n, tanto en el frente como
en la retaguardia, del mismo mo-
do que hacian con las balas y los
fusiles. "A la hora de enfrentarse
con esa realidad, los republicanos
fueron m~s ut6picos y los fran-
quistas mils pragm~.ticos. Estos fll-
timos, adem~.s, partita1 de una cul-
tura legionaria y africanista que
ya venia negociando con ese te-
ma. Franco y Mill~in Astray, los
dos antialcohol, habian vivido el
problema en las guerras africa-
has y 1o habian incorporado a su
cultura", relata Jorge Marco, pro-
[esor en el departamento de Poli-
tics, Languages and International
Studies en la Universidad de Bath
(Inglaterra), autor de Parafsos en
el infierno (Comares), que se edita
el 22 de febrero, la primera mono-
grafia dedicada al uso de sustan-
cias psicoactivas en la Guerra Ci-
vil. En ella, Marco analiza el papel
que alcohol, tabaco, hachis, morfi-
ha, cocalna y anti~tamina jugaron,
tanto en el desarrollo de la gue-
rra, como en la conformaci6n de
la idea de masculinidad antes, du-
rante y despu6s del conflicto.

El historiador Jorge Marco aborda en ’Paraisos en el infierno’
el uso de sustancias psicoactivas durante la Guerra Civil

1 ,toga en las trincheras
de Espafia

Soldados republicanos beben en el frente. Debajo, cartel contra las adicciones realizado por las Juventudes
Libertarias del Centro. / BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPANA

Ambos bandos
crearon sistemas
de abastecimiento
y distribuci6n

Se calcula que el
conflicto provoc6
medio mill6n de
nuevos alcoh61icos

ClNF.,S Y
tlllll

"En Espafia, el tabaco era un
signo de masculinidad. Formaba
parte de la vida cotidiana desde
que te levantabas. Cuando habla-
bas con alguien, le ofrecias un piti-

11o y era una cosa que no le nega-
bas ni al enemigo. En lo que res-
pecta al alcohol, no se podia ser
hombre si no te gustaba beber
aunque, a la hora de consumirlo,

habia que seguir ciertas conven-
ciones sociales, como que los
hombres de verdad bebian, pero
sin llegar a emborracharse", co-
menta Marco. Como demuestra

la an6cdota de Garcia Oliver, em-
briagarse, ser adicto a la cocaina,
a la mortina o, en definitiva, de-
pender de cualquier sustancia psi-
coactiva en tiempo de guerra estu-
vo mal visto. Las propagandas re-
publicana y franquista asociaron
esas veleidades a falta de valentia.

Sin embargo, ese done discur-
so que criticaba el uso de drogas
por parte de los soldados enemi-
gos mientras facilitaba su acceso
a los del propio bando, provoc6
que, al acabar la guerra, muchos
de los combatientes, republica-
nos y fascistas, mostraran cua-
dros de adicci6n. "En torno a170%
de la poblaci6n masculina mayor
de 14 afios era fumadora. La gue-
rra increment6 esa proporci6n y
lo mismo sucedi6 con el alcohol.
Se calcula que hay medio mill6n
de nuevos alcoh61icos a causa del
conflicto y, respecto alas otras
sustancias, no hay cifras. De cocal-
na el nfimero debi6 de ser muy
reducido, pero si se increment6 el
nftmero de morfin6manos. De los
mils de tres millones de soldados
que combatieron en los dos ej6rci-
tos, no pocos se hicieron adictos
sin ser conscientes de ello por-
que, cuando eran heridos, los m6-
dicos utilizaban morfina sin limi-
te para paliar el dolor".

Parafsos en el infierno no se
centra flnicamente en el periodo
que va de julio de 1936 a abril de
1939. Adem~is de remontarse a los
afios previos al conflicto para estu-
diar los aspectos sociol6gicos aso-
ciados alas drogas, analiza c6mo
se gestionaron las adicciones fina-
lizada la contienda. "En 1o que se
refiere al tabaco, no se hizo nada.
Igual sucedi6 con el hachis, pop
que se pensaba que era algo solo
de legionarios y moros. Con el al-
cohol y la morfina, sin embargo,
no se quiso reconocer que habia
un problema. Las autoridades
franquistas permitieron que hu-
biera alcoh61icos y solo se les en-
vi6 a la c@cel o a centros psiquifi-
tricos cuando cometieron delitos
bajo los efectos de esa sustancia",
explica Marco, que llama la aten-
ci6n sobre la morfina: "Los m6di-
cos siguieron prescribi6ndola sin
restricciones, y asi el Estado fran-
quista se convirti6 en el mayor
proveedor de morfina, solo para
evitar que una crisis de salud se
convirtiera en una crisis social".
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Manuel Hedilla Larrey nació en 

Ambrosero (Cantabria) el 18 de 

julio de 1902 y falleció en Madrid 

el 4 de febrero de 1970. Mecánico 

de profesión, se afi lió a Falange 

Española en 1934. Si en su mo-

mento a José Antonio Primo de 

Rivera lo llamaron «El Ausente», 

a Manuel Hedilla lo podemos de-

nominar «El Olvidado». Después 

del asesinato de José Antonio no 

únicamente se quedó solo, sino 

que intentaron mantenerlo en un 

latente anonimato. Tuvo que pa-

gar un alto precio, pues la cúpula 

de FE se olvidó que era el II Jefe 

Nacional. Hedilla estuvo 235 días 

al frente de Falange. Un periodo 

que va desde el 20 de noviembre 

de 1936 al 20 de abril de 1937.

Lo acusaron de alta traición. 

Se ideó todo un proceso sumarí-

simo para demostrar que tenía 

la intención de derrocar el po-

der establecido por el nuevo jefe 

del Estado. Para algunos era un 

golpista. Se le acusó de críme-

nes ajenos a él. El conocido 

como «caso Hedilla» fue una pre-

sunta conspiración para derrocar 

a Franco en la que el supuesto 

instigador nunca formó parte en 

ella. Todo lo contrario. Se organi-

zó a sus espaldas y no solo le costó 

el cargo, sino que fue encarcelado 

y lo condenaron a muerte. En el 

último momento Franco la con-

mutó por cadena perpetua y fue 

puesto en libertad en 1941. Una 

libertad limitada, pues lo confi na-

ron en Mallorca. Hasta 1947 no 

recobró la plena libertad.

Una conspiración contra él
Es posible que tuviera limitacio-

nes debidas a su origen y a su 

formación intelectual. Ahora 

bien, desde el primer momento, 

por parte de Falange Española, 

existió una conspiración para 

derrocarlo. Si la conspiración 

contra Franco fue el modo menos 

traumático de separar a Hedilla 

del mando de Falange Española, 

la que sufrió Hedilla en propia 

carne fue auspiciada no solo por 

Falange sino por otros miembros 

del bando nacional con el propó-

sito de encumbrar a Franco.

   A Hedilla no se le dejó actuar. 

Nunca se le consideró. Fue, des-

de el primer momento, un apaño 

mientras José Antonio perma-

necía en la cárcel. Nunca se pen-

só que pudiera ser asesinado. 

Esto no estaba en las quinielas 

de nadie. Hedilla, como transi-

ción, era un buen elemento. Al 

conocerse la noticia del asesina-

to de José Antonio –escondida 

para el gran público, pero cono-

cida en ciertos sectores– empe-

zaron a mover fi cha los contra-

rios a Hedilla y aquellos que 

aspiraban no únicamente a os-

tentar el mando supre-

mo de Falange Españo-

la,  sino el  mando 

absoluto del nuevo régi-

men político que surgie-

ra finalizada la Guerra 

Civil. Con José Antonio 

vivo Hedilla era el gran 

valedor de Falange. Con 

José Antonio muerto, He-

dilla sobraba.

De no haber fallecido José 

Antonio, Franco no se hubie-

ra planteado ni aprobado el 

decreto de Unificación. Lo 

hizo cuando estuvo seguro de 

su muerte y cuando pudo con-

jurarse contra todo y contra 

todos. Lo hizo a espaldas de Fa-

lange y del Carlismo. Sabiendo 

que ni Manuel Fal Conde ni Ja-

vier de Borbón-Parma harían 

nada para impedírselo, pues es-

taban en el exilio. Lo hizo sabien-

do que Manuel Hedilla podría ser 

destituido con facilidad. Lo hizo 

después de encarcelar a Rafael 

Galcerán, Agustín Aznar y San-

cho Dávila. Lo hizo, como hemos 

dicho, en contra 

de todo, contra 

todos y a pesar de 

todos. El Cuartel 

General de Fran-

co, teniendo en 

cuenta que del 16 

al 19 de abril de 

1937 se celebraba en Salamanca 

el Consejo Nacional de Falange, 

decidió aprovechar la debilidad 

interna de estos para proceder a 

una maniobra política que les 

permitiera controlar el partido y 

cortar de raíz cualquier inciden-

te que pudiera producirse. 

El decreto de Unifi cación se-

ría un freno a cualquier deci-

sión que se tomara en el Conse-

jo Nacional de Falange. Instantes 

después de finalizar, el 19 de 

abril de 1937, Manuel Hedilla 

recibió la visita de un ayudante 

de Franco. Eran las ocho de la 

tarde. Este le entregó un sobre. 

Acusado de alta traición por conspirar contra el dictador, en 
realidad nunca formó parte de aquello. César Alcalá, autor de un 
ensayo sobre su vida, nos explica las claves de este episodio histórico 

Manuel Hedilla, el 
falangista olvidado que 
se enfrentó a Franco

César Alcalá - Madrid

En su interior, una carta y el 

manifiesto que aquella noche 

Franco pensaba leer por Radio 

Nacional de España. La falta de 

jefatura dentro de Falange –a 

pesar de que Hedilla acababa de 

ser nombrado II Jefe Nacional– 

hizo que no mereciera saberlo 

de viva voz por Franco, sino a 

través de una fría carta. El ma-

nifi esto era el Decreto de Unifi -

cación por el cual, Falange Es-

pañola y de las JONS y la 

Comunión Tradicionalista des-

aparecían como tales, constitu-

yéndose un nuevo partido polí-

tico que pasaría a denominarse 

Falange Española Tradiciona-

lista y de las JONS.

Por así decirlo, Hedilla no fue 

demasiado inteligente. Subesti-

mó el poder de Franco. Se creyó 

con más derecho que él, pues ha-

bía sido elegido por votación. 

Hedilla, junto a 
Pilar Primo de 

Rivera, hermana 
de José Antonio, 

fundador de 
Falange

CULTURA

El «caso Hedilla» se estructuró con un telegrama (arriba, en la 
imagen) y un «no». Pensando que el decreto de Unifi cación podía 
provocar desconcierto escribió el siguiente: «El Generalísimo 
ordena modifi caciones que hubieres por conducto mando supremo 
Falange. Sancionaré severamente iniciativas propias cualquier 
mando Falange sobre el decreto fusión. Acusa recibo urgente. Jefe 
Nacional Hedilla». Para el embajador Wilhem Faupel, el telegrama 
buscaba coartar la autoridad de Franco sobre Falange Española: 
«No era cierto. Hedilla no conspiró. Su propósito era ordenar un 
posible desorden. Pensó que se publicarían muchas informaciones. 
Que podría producirse un caos. La solución era que Falange 
Española solo cumpliera sus órdenes. Él no vino al negarse Hedilla 
a tomar parte de cualquier gobierno o nombramiento después del 
decreto de Unifi cación. Esta decisión lo dejó solo ante el peligro. 
Perdió todos los apoyos. Además, jugó con una carta muy peligro-
sa: tener a Franco como enemigo. Debía haber tenido más amistad 
y familiaridad con él. Hedilla cavó su propia tumba», explica 
Faupel. En 48 horas pasó de ser el II Jefe Nacional de Falange 
Española y de las JONS a proscrito. Fue detenido el 25 de abril de 
1937 y no salió de la cárcel hasta el 18 de julio de 1941.

De ser un Jefe Nacional a proscrito en 48 horas

LA CLAVE
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Como han apuntado varias per-

sonalidades de Falange y algunos 

historiadores, el grave error de 

Hedilla fue no acercarse a Fran-

co. De haberlo hecho, quizá las 

cosas hubieran sido diferentes. 

Ahora bien, siempre fue fiel al 

pensamiento de José Antonio y 

al cargo por el cual lo habían ele-

gido. Acercarse a Franco para 

obtener poder no estaba en su 

pensamiento. Por eso fue cohe-

rente y no aceptó nada de él. Tam-

poco, como se le comentó, quiso 

exiliarse. Se quedó en su puesto. 

Otros, en circunstancias simila-

res, prefi rieron el exilio. Esa co-

herencia lo llevó ante los tribuna-

les. Por todo esto, lo condenaron 

primero a muerte, luego a cuatro 

años de cárcel y después a una 

posterior exclusión y olvido.

Hay una leyenda negra sobre 

Hedilla. Varias de las cosas que 

CULTURA

«MANUEL HEDILLA, 
235 DÍAS AL FRENTE 
DE LA FALANGE» 
CÉSAR ALCALÁ 
SND EDITORES 

258 páginas,  18 euros

se dijeron sobre él eran ciertas, 

pero la inmensa mayoría falta-

ban a la realidad. Lo que nadie ha 

podido negar es que, a pesar de 

sus carencias –siempre compa-

rándolo con José Antonio– su 

coherencia política es innegable. 

Fiel seguidor del pensamiento de 

José Antonio, si bien no se con-

virtió en mito, estuvo a las puer-

tas de serlo. Franco nunca le tuvo 

miedo, a diferencia del que le te-

nía a José Antonio. Tal vez por-

que jamás se dio cuenta de su 

altura política. Ahora bien, en 

unas circunstancias como las vi-

vidas, fue de los pocos en plantar-

le cara a Franco. Si bien apoyó al 

principio de la guerra todo el mo-

vimiento surgido en el bando 

nacional, con posterioridad fue 

crítico con él. Esta valentía lo lle-

vó a la cárcel y al ostracismo. Sin 

embargo, fue valiente y se quedó 

al pie del cañón. Esta dignidad 

personal y política hoy en día es 

muy difícil de encontrar.

En propia carne
Si utilizamos un vocabulario 

guerra civilista, podemos decir 

que Hedilla estuvo en el bando 

vencedor. Esto le sirvió de muy 

poco, pues vivió en propia carne 

la persecución del régimen fran-

quista. Dicen que la historia la 

escriben los vencedores. En este 

caso, «El Olvidado» de Falange 

Española también la escribió, 

aunque fuera en blanco y negro. 

En su momento la envolvieron 

de mentiras y contradicciones. 

La realidad es que la personali-

dad publica y política de Hedilla 

merece un reconocimiento his-

tórico que no ha tenido. Hoy en 

día es un personaje desconocido 

e ignorado. Cincuenta años des-

pués de su muerte merece ser 

rescatado del olvido y resarcir la 

injusticia que contra él se come-

tió por ambos bandos. 

Su gran error fue creerse 
con más derecho que 
Franco y no acercarse a él. 
No aceptó nada y 
tampoco quiso exiliarse La maldita pandemia ha re-

movido muchas cosas. Como 

un terremoto que entierra 

bienes, pero también descu-

bre tesoros. Por un lado, la 

estupefacta ciudadanía puede 

comprobar que, sobre la en-

fermedad, todo son dudas. 

Primero nos dijeron una cosa, 

luego la contraria. Hablaron 

los políticos, sin tener ni idea. 

Llegaron los científi cos, con 

tantas ideas que era imposi-

ble distinguir las correctas de 

las falsas... Desde hace un 

año, todo se ha llenado de in-

formaciones confusas, con-

tradictorias. Y nunca había-

mos visto tanto descarado 

fi ngimiento, un ocultamiento 

tan espantoso y ridículo (por 

evidente). Todo en aras de 

acrecentar la confi anza de los 

electores, que cotiza a la baja 

en el panorama mundial. 

La falsa sinceridad ha 

inundado el paisaje con su 

rapacería depredadora, polí-

tica. Nos piden fe a quienes 

formamos parte de la mayo-

ría, mientras una minoría 

usa el engaño como arma de 

destrucción integral. El ciu-

dadano puede ver cómo todo 

a su alrededor está cubierto 

por un velo de engaño cuando 

a él le piden transparencia, 

conformidad ovejuna. La 

duda impregna la informa-

ción recibida, y agudiza las 

evidencias. El carajal que 

han montado genera daños 

que ninguna campaña de pro-

paganda logrará disimular... 

Si bien, a la sufrida ciudada-

nía se le exige que no dude. 

Una corriente de opinión úni-

ca, autoritaria, nos arrastra. 

No está permitido poner en 

cuestión la verdad ofi cial so-

bre la pandemia, aunque ni 

siquiera la ofi cialidad tiene 

claro cuál es esa verdad. 

A quienes disienten se les 

llama «negacionistas», usan-

do frívolamente el término 

(referido al Holocausto judío). 

Se intenta desterrar despóti-

camente la duda del escenario 

social, civil, mientras en el 

político campa a sus anchas. 

Prohibir la duda es decir adiós 

al método científi co, a la fi lo-

sofía, al avance de los tiem-

pos... Claro que –francamen-

te, querida–, a quienes nos 

prohíben dudar, eso les im-

porta un bledo. O poco más. 

Dudoso 

BONUS -TRACK

Ángela Vallvey 
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Dos lecciones que aprender 
de la pandemia de 1918
Varios investigadores analizan las medidas tomadas durante 
la gripe española y la covid-19: los errores vuelven a repetirse

La semana pasada se han presen-
tado dos estudios científi cos que 
comparan la pandemia provocada 
por la llamada gripe española, en-
tre 1918 y 1920, y la causada por el 
virus SARS-CoV-2, aunque ese no 
era su objetivo inicial. Los dos se 
iniciaron antes de la pandemia ac-
tual para examinar la epidemia de 
1918. El primero comenzó en 2010 
y el segundo en 2015, lo que les per-
mitió contar con un enorme caudal 
de información para comparar 
ambas epidemias y las decisiones 
tomadas por las autoridades al res-
pecto. Ambos equipos están com-
puestos por expertos en virología, 
epidemiología y bioestadísticas. 

De acuerdo con Siddharth Chan-
dra, científi co de la Universidad 
Estatal de Michigan y líder del 
equipo que ha publicado el primer 
estudio en el American Journal of  
Public Health con los coautores 
Julia Christensen y Nigel Paneth, 
en la gripe española se produjeron 
cuatro olas distintas. El primer 
gran pico fue en marzo de 1918. 
«Después de un segundo aumento 
en los casos en octubre de 1918 – ex-
plica Chandra en un comunicado 
de la universidad –, las autoridades 
anunciaron la prohibición de las 
reuniones públicas, al igual que las 
restricciones que se implementa-
ron durante la pandemia de Covid-

Juan Scaliter - Madrid 19». Los datos mostraron que, des-
pués de tres semanas, el número 
de casos disminuyó. Se levantó la 
prohibición y los casos volvieron a 
remontar en diciembre de 1918. 
«La prohibición no detuvo la pro-
pagación de la gripe. Simplemente 
retrasó el aumento de casos», aña-
de Chandra. Las similitudes, tanto 
en la intensidad de las olas como 
en la cronología, comienzan. Otro 
dato sorprendente es que 18 meses 
después, ya en 1920,  se produjo una 
explosión de casos incluso mayor 
que la de octubre de 1918.

«Asumiendo que es el mismo 
virus – afi rma Chandra –, la I Gue-
rra Mundial terminó en 1919 y los 
hombres volvieron a casa con sus 
familias. Teníamos un agente mó-
vil que traía el virus a casa para 
infectar a los miembros de la fami-
lia, lo que explicaría el aumento de 
casos en niños y ancianos. Desafor-
tunadamente, no hay forma de 
confirmar esto. Necesitaríamos 
muestras de los pacientes de 1920 
y compararlas con los de 1918».

A este factor, explica el estudio, 
habría que sumarle el clima: las 
temperaturas más frías con baja 
humedad proporcionaron las con-
diciones óptimas para que el virus 
se propagase. Finalmente otro fac-
tor fue determinante: en 1918 no 
había esperanza de vacuna. 

Para el equipo de Chandra, si no 
se llevan a cabo las previsiones de 

vacunas, es posible que un pico 
como el de 1920 se produzca a fi na-
les de 2021 o principios de 2022. 
«Mucha gente seguirá siendo sus-
ceptible hasta que se vacunen          
–concluye Chandra–».

El segundo estudio, publicado en 
el Annals of Internal Medicine  por 
investigadores de las universida-
des de Zurich y Toronto, no solo ha 
comparado las pandemias, tam-
bién las decisiones tomadas y, un 
factor que pocas veces se analiza, 
si estas eran locales o nacionales. 

Las conclusiones del equipo li-
derado por Kaspar Staub, del Ins-
tituto de Medicina Evolutiva de la 
Universidad de Zurich, muestran 
que si las medidas eran tomadas a 
nivel nacional los resultados eran 
mucho más efectivos para detener 
la propagación, pero cuando se 
dejaba a los ayuntamientos liber-
tad para decidir, al poco tiempo los 
casos volvían a aumentar. 

«Este enfoque vacilante y des-
centralizado durante la pandemia 
del siglo pasado, fue fatal –señala 
Staub en un comunicado– y con-
tribuyó al hecho de que la segunda 
ola se hiciera más fuerte y durara 
más tiempo. En última instancia, 
alrededor del 80% de las enferme-
dades y muertes fueron atribuibles 
a la segunda ola. Si bien todavía 
hay diferencias considerables en-
tre las dos pandemias, las semejan-
zas son notables».

Personal sanitario con mascarilla en EE UU durante la epidemia de gripe española de 1918

AP
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Drets humans Judici a la dictadura militar argentina

Vuit exmilitars de l’Argen-
tina aniran a la presó per
delictes de lesa humanitat
comesos durant la dicta-
dura que va governar
aquest país entre el 1976 i
el 1983. Un tribunal fede-
ral els ha condemnat a tres
cadenes perpètues i a pe-
nes d’entre sis i quinze
anys per segrestos, tortu-
res, homicidis i el robatori
de nadons nascuts en cap-
tivitat a l’ESMA, el centre
de detenció de l’Armada
pel qual van passar més de
5.000 presos polítics.

El veredicte té un enor-
me pes simbòlic perquè
suposa una reparació per
a 816 víctimes i la continu-
ïtat d’una causa que per la
quantitat de delictes i el
nombre d’acusats es va ha-
ver de dividir en quatre ex-
pedients. Els vuit repres-
sors, que no tenien fins ara
condemnes, se sumaran
ara als més de mil militars,
policies i civils sentenciats
a l’Argentina des del 2005,
quan l’anul·lació dels in-
dults i les lleis del perdó
aprovats els anys noranta
van reactivar centenars
de judicis.

El judici ESMA IV, com
se’l coneix als tribunals, va

començar l’agost del 2018
amb deu acusats. Un va
morir en el procés i un al-
tre va aconseguir apartar-
se’n en considerar que els
jutges no serien impar-
cials. Els condemnats són
tots oficials i sotsoficials
de baix rang que treballa-

ven en el grup de tasques
3.3.2. encarregat de se-
grestar, torturar i assassi-
nar activistes d’esquerres
destinats a l’ESMA. Molts
d’ells mai s’havien enfron-
tat a un tribunal, com ara
Ramón Roque Zanabria,
que quan va ingressar a la

unitat era caporal. En el
seu al·legat de defensa,
l’exmilitar va dir que el
1976 el van citar des de
l’ESMA “per formar una
companyia cerimonial”.
“En un procés em diuen
que haig de retirar algunes
coses, que és la causa per
la qual estic acusat, desco-
neixia el que succeïa”, es
va defensar davant dels
jutges, que no van creure
que no estigués al corrent
del que passava als soter-
ranis del centre de deten-
ció. Va rebre quinze anys
de presó per ser partícip
secundari en 67 fets.

Entre algunes de les víc-
times que van ser detingu-

des a l’ESMA hi ha la jove
sueca Dagmar Hagelin, les
monges franceses Léonie
Duquet i Alice Domon i la
fundadora de les Mares de
la Plaza de Mayo, Azucena
Villaflor.

Abordar un gran expe-
dient dividit en quatre
parts ha estat un desafia-
ment per als jutges. En el
primer judici, celebrat el
2007, l’únic imputat va
ser el prefecte Héctor Fe-
bres, encarregat de les em-
barassades que donaven a
llum a l’ESMA. Febres va
morir enverinat amb cia-
nur a la presó un dia abans
de la sentència. El segon
judici va concloure l’octu-

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’Argentina condemna vuit
repressors de la dictadura
CÀRRECS Un tribunal els troba culpables de segrestos, tortures, homicidis i robatori de nadons a l’ESMA, el principal
centre de detenció del govern militar ESCULL Les restriccions de la pandèmia alenteixen la celebració dels judicis

Un mosaic amb cares de persones a l’antic centre de detenció de l’armada, a Buenos Aires ■ JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

Federico
Molina

816
víctimes seran reparades
amb les condemnes als vuit
exmilitars del règim dictato-
rial argentí.

5.000
presos polítics van passar pel
centre de detenció de l’arma-
da, l’ESMA, durant el règim
militar.

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

Les xifres
Buenos Aires
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bre del 2011 amb setze
condemnats després d’es-
coltar uns 180 testimonis.
L’ESMA III va tenir entre
els sentenciats noms cèle-
bres per a la memòria ar-
gentina: l’excapità Alfredo
Astiz i el torturador Jorge
Tigre Acosta. Aquest úl-
tim va haver de sortejar les
restriccions de la pandè-
mia del coronavirus i es va
fer, majoritàriament, de
manera virtual.

El Centre d’Estudis Le-
gals i Socials (CELS), que
hi participa com a quere-
llant, va destacar que la
causa ESMA i “cada judici
que es tira endavant als
tribunals reafirma els
compromisos fundacio-
nals de la democràcia en
contra de la impunitat i el
valor que tenen els drets
humans a l’Argentina”.
“No obstant això”, adver-
teix, “els futurs processos
han d’avançar més ràpid.
En aquesta causa, dos im-

putats van morir sense ve-
redicte”.

Un informe de l’Oficina
de Crims contra la Huma-
nitat detalla que des de la
represa dels judicis, el
2005, es van dictar 250
sentències amb 1.013 per-
sones condemnades i 164
d’absoltes. Hi ha, a més,
373 causes en procés.
L’any passat, per les difi-
cultats de la pandèmia, la
quantitat de causes va ser
més baixa que en anys an-
teriors. Fins al 4 de desem-
bre va haver-hi només nou
sentències, amb 51 con-
demnes i set absolucions.

“S’ha consolidat, a més,
la presó domiciliària com a
modalitat de detenció”,
diu l’informe, sobretot
perquè la major part dels
condemnats són més
grans de setanta anys i te-
nen dret a aquest benefici.

El pas del temps ha ju-
gat en contra de la recerca
de justícia. “Dels 904
morts i mortes en els ca-
torze anys de processos,
692 van morir abans d’ob-
tenir sentència i 212 des-
prés del dictat de la seva
condemna o absolució”,
diu l’informe de l’Oficina
de Crims contra la Huma-
nitat. ■

Mentre que l’Argentina jutja
els crims comesos per la seva
dictadura, l’Estat espanyol no
només no fa el mateix amb
els del franquisme, sinó que
obstaculitza els processos ju-
dicials contra el règim feixis-
ta de Francisco Franco, com
ra els de l’Argentina coneguts
amb el nom de la Querella ar-
gentina.

Els delictes comesos du-
rant el règim franquista estan
prescrits a l’Estat espanyol o
bé amnistiats per la llei del
1997 i no es poden perseguir
com de lesa humanitat per-
què aquest tipus de crims es
van tipificar a partir de l’any
2000. Davant aquesta situa-
ció, diversos querellants van
acudir a l’Argentina per inten-
tar que es jutgessin les morts
i la persecució dels seus fa-
miliars durant el franquisme
emparant-se en la jurisdicció
universal.

L’anomenada Querella ar-
gentina es va posar en marxa

l’any 2010 i va ser interposa-
da per tres ciutadans als
quals es van sumar cente-
nars de persones més. Els
querellants demanaven iden-
tificar i jutjar responsables
dels crims del franquisme
com ara l’exministre Rodolfo
Martín Villa, que va ser impu-
tat l’octubre del 2014. A Mar-
tín Villa el fan responsable de
dotze morts a mans de poli-
cies, guàrdies civils i grups
d’extrema dreta entre el 1976
i el 1978 i demanen que sigui
jutjat per un crim de lesa hu-
manitat i per genocidi amb
motivació ideològica.

Quatre expresidents del
govern espanyol (Felipe Gon-
zález, José María Aznar, José
Luis Rodríguez Zapatero i
Mariano Rajoy van enviar una
carta cadascun a la magistra-
da argentina María Servini
per defensar l’honor de Mar-
tín Villa, que, com la resta de
franquistes, està emparat per
la justícia espanyola.

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

Espanya empara els franquistes

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

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

La major part
dels condemnats
compleixen presó
domiciliària
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Fiscals alemanys acusen de complicitat en assassinats una exsecretària i un exguàrdia de camps de concentració

Els penúltims nazis cap a judici

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

Ancians alemanys que
de joves van integrar
la cohortde segona fi-
la que, amb tasques
adjacents, van contri-

buir a què l’Alemanya nazi perpe-
trés l’Holocaust descobreixen, des-
prés de tota una vida de tranquil·la
impunitat,que la justíciaelscitaara
a retre comptes. En els últims dies,
unanonagenària i uncentenarihan
estat acusatsper laFiscaliadecom-
plicitat amb la maquinària de la
mort.Ella,quetéara95anys,erase-
cretàriaal campdeconcentracióde
Stutthof, a prop deGdansk, a la Po-
lònia ocupada. Ell, de 100 anys, va
serguàrdiaalcampdeconcentració
de Sachsenhausen, molt pròxim a
Berlín.
Els tribunals arahandedecidir si

sónprocessats,dinsdelveloçitardà
esforç a Alemanya per castigar els
autors o responsables dels crims

nazis, inclosos aquellsdelsqualsno
van ser executors directes ni man-
dants, però la participació en els
qualsvaajudarlamaterialitzacióde
lesatrocitats.
Des del final de la SegonaGuerra

Mundial, la justícia germànica ha-
via perseguit autorsmaterials d’as-
sassinatsdelnazisme,oelsquihavi-
en donat les ordres d’assassinar, je-
rarques alts o mitjans. Això va fer
queelsquivanexercirdepecesme-
nors a l’engranatge de l’extermini
no fossinmaiprocessats.
Però en els últims anys, Alema-

nya ha jutjat per complicitat antics
membresde lesSS, gràcies a ladoc-
trinasorgidadesprésde lacondem-
na a cinc anys de presó el 2011 de
l’ucraïnès nacionalitzat nord-ame-
ricà JohnDemjanjuk, quehavia es-
tat guàrdia al camp de Sobibor.
Demjanjuk va morir abans que es
dictéslasentènciad’apel·lació,però
el cas va establir jurisprudència i va
obrirunaviaperprocessarcoopera-
dorsquela justíciaalemanyatransi-

tadesd’aleshores. IrmgardF.vaser
secretària del comandant de Stut-
thofdejunydel1943aabrildel1945.
La Fiscalia d’Itzehoe (land de
Schleswig-Holstein) l’acusa d’“ha-
ver ajudat els responsables del
camp en l’assassinat sistemàtic de
presoners jueus, partisans polone-
sos i presoners de guerra russos”.
S’estima que a Stutthof van ser
assassinades 65.000 persones.
IrmgardF.–queviuenunaresidèn-
cia d’ancians– està acusada d’“aju-
dar i incitar a l’assassinat enmésde
10.000casos”.
Elsfiscalsd’Itzehoevananunciar

els càrrecs contra ella el passat 5 de
febrer, i tresdiesdesprés, laFiscalia
de Neuruppin (land de Branden-
burg) va acusar un centenari resi-
dentalaregiódecomplicitatenl’as-
sassinat de 3.518 persones a Sach-
senhausen.Els fiscals atribueixena
l’home –el nom del qual la premsa
no ha revelat– una contribució
“material i intencionada” en morts
en aquest camp, on va ser guàrdia
entre el 1942 i el 1945. A Sachsen-
hausenvanpatirtreball forçat,gana
i maltractament uns 200.000 cap-
tius, lamajoria jueus,presonerspo-
lítics i soldats soviètics. S’estima
que la meitat dels presoners van
morirde famimalaltia,ovanserdi-
rectamentassassinats.
“Aquest cas és un exemple im-

portant per als supervivents anci-
ans dels camps de concentració i
extermini alemanys –va dir Chris-
toph Heubner, vicepresident exe-
cutiu del Comitè Internacional
d’Auschwitz–.La justíciano tédata
de venciment i la persecució dels
perpetradors no ha d’acabar, ni tan
solsen lavellesa”.
L’exsecretària de Stutthof té el

cap clar, segons els qui la investi-
guen des del 2016, i els fiscals de
Neuruppin afirmen que la salut de
l’exguàrdia de Sachsenhausen li
permetafrontarun judici.
Si els tribunals els processen, po-

drien ser els penúltims nazis a as-
seure’salbancdelsacusats.Peròno
els últims, ja que les investigacions
continuen.

MARKUS SCHREIBER / AP

Unhomecreua laportadel campnazideSachsenhausenel 27degenerdel 2019, eldia commemoratiude lesvíctimesde l’Holocaust

Els independentistes governaran
NovaCaledònia per primer cop
EUSEBIO VAL
París. Corresponsal

La situació a Nova Caledònia està
fentungirràpidiinesperatquepot
accelerar el procés cap a la plena
sobirania, encaraqueambelperill
d’agreujar les tensions entre les
comunitats de l’arxipèlag. És gai-
rebé segur que els independen-
tistes, a partir d’aquest dimecres,
passaran a dirigir el govern d’a-
quest territori francès del Pacífic

sud. Serà el primer cop que passi
des que el 1998 es van firmar els
acordsdeNouméa, fullderutacap
aunaeventualdescolonitzaciópa-
cíficade les illes.
La crisi política s’ha desencade-

nat per culpad’unadecisió econò-
mica de molt de pes, la prevista
venda de les mines de níquel del
sud del país a la multinacional
suïssa Trafigura. Els independen-
tistesdelFrontd’AlliberamentNa-
cional Canac Socialista (FLNKS),

que s’oposen a l’operació, van de-
cidir fa unes setmanes retirar els
seus cinc ministres del Govern
col·legial de l’arxipèlag que com-
parteixenambelslleialistes(parti-
daris de mantenir-se a França).
Però ara aconseguiran el control
de l’Executiu gràcies a un petit
partit frontissa, Despertar Oceà-
nic, ques’haalineat amb l’FLNKS.
Darreredel contenciósminerhi

ha en realitat el conflicte sobre el
projecte independentista, que

exacerba els ànims en un territori
situatalsantípodes,a17.000quilò-
metres de lametròpolis, en el qual
nomésviuen270.000persones.Fa
mésde trenta anyshi vahavergai-
rebé una guerra civil, que París va
aconseguir frenar a l’arbitrar un
acord.Comapart d’aquest pacte a
llarg termini, hi ha hagut ja dos
referèndums d’autodeterminació
desdel2018.Entotsdosesvanim-
posarels lleialistes, sibéenl’últim,
l’octubre del 2020, els contraris a
la independència es van imposar
per poc més del 53% de vots. Les
distàncies s’estan reduint. L’acti-
tuddeDespertarOceànicéssimp-
tomàtica de l’evolució. El 2022
s’ha de celebrar una tercera con-
sulta, tret que hi hagi una renego-

ciacióintegral iespactialguntipus
d’estatut constitucional intermedi
entre la vinculació ambFrança i la
plena independència.
París vol serneutral i admetque

es tracta d’un cas neocolonial que
s’ha de resoldre en una o una altra
direcció. És un tema delicat que
consumeix moltes energies. Els
càlculs geopolítics també són pre-
sents. Els lleialistes argumenten
que la independència convertiria
NovaCaledònia, comestà passant
ambaltresmicroestats del Pacífic,
enunacolòniaeconòmicade facto
de laXina, quepersegueixunapo-
líticaexpansionistamoltagressiva
alaregió.Segonselseupuntdevis-
ta, continuar sent francesos supo-
sariaunaprotecció.

Poques dones processades
AAlemanya,el casde l’ex-

secretàriadeStutthofésespe-
cialmentrellevantperquè,
tretde la immediatapostguer-
raenquèvanser jutjades
guardianesdecampsfeme-
ninscomeldeRavensbrück,
ambproufeiness’haacusato
processatdones,enpartper-
quèen l’estructuradelscamps
nazishihaviarelativament
pocpersonal femení. Irmgard
F.varebre faunanyunrepor-
terde lacadenapúblicaNDR, i
–encaraquenovaaccedira
què lessevesparaulesapare-
guessinposadesentrecome-
tes–vaafirmardavantellque
noesvaassabentardelsassas-
sinatsmassiusaStutthof fins
desprésde laguerraperquè la
finestrade lasevaoficinano

donavaalcamp.Tot iaixò,el
1954haviaestatnomenada
comatestimonien judicis, i va
testificarqueelcomandant
delcamp,PaulWernerHop-
pe, lidictavacartesdiària-
ment.Vadir tambéquepel seu
escriptoripassavatota la
correspondènciaambelde-
partamentde lesSSquesu-
pervisavaelscamps.Ella tenia
llavorsmenysde21anys,per
laqualcosael seupossible
processamentaraestàen
mansd’untribunaldemenors.
Els judicispercomplicitaten
crimsnazisenaquestsanys
hanacabatambcondemnes, si
bécapdelsancianssentenci-
atsnohaanatapresó,oper
raonsdesalut,operquèvan
morirentreapel·lacions.

“Lapersecuciódels
perpetradorsnoha
d’acabar,ni tansolsen
lavellesa”, recalcael
comitèd’Auschwitz
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Un lloc per al fundador del KGB
Nova petició per reinstal·lar una estàtua de Fèlix de Ferro a la Lubianka, seu de l’FSB

GONZALO ARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

Lluny de la polèmica que provo-
ca el nom, en un lloc de pas del
parcMuzeondeMoscou, s’aixe-
ca l’estàtua de Féliks Dzerjinski,
el pare de la policia secreta
bolxevic, la temudaTxekà, ante-
cessora del KGB. Sobre un alt
pedestal, la figura de bronze
sembla esperar amb paciència si
aquesta vegadahi ha sort i la tor-
nen a la seva antiga ubicació, a la
plaça de la Lubianka, d’on va ser
retirada el 1991, l’any que va des-
aparèixer l’URSS i va canviar el
món.
Un grup de polítics, escriptors

i blogaires de tendència nacio-
nalista-patriòtica ha demanat a
l’Ajuntament de Moscou reins-
tal·lar el monument al lloc origi-
nal, davant la seu històrica del
KGB (avui, FSB). A la carta, fir-
mada entre altres per l’escriptor
Zajar Prilepin, líder del Partit
per la Veritat, i Aleksandr Prok-
hànov, director del diari Zavtra,
es reconeix la diversitat d’opini-
ons sobre el personatge històric,
però es destaca el valor arqui-
tectònic de l’home de bronze.
“Des del moment que es va ins-
tal·lar el 1958 al centre de la pla-
ça de la Lubianka, l’obra del ge-
nial monumentalista Ievgueni
Vutxétitx i de l’arquitecte Gri-
gori Zakhàrov va aconseguir
convertir-lo en part del paisatge
històric i cultural de la nostra
capital”, expliquen a la petició.
“Féliks Dzerjinski continua sent
per a una part de la nostra socie-
tat una figura controvertida. Pe-
rò el monument de Vutxétitx i
Zakhàrov és absolutament in-
discutible com a record de la
gran època de les revolucions”,
argumenten.
Commoltes altres estàtues de

líders comunistes, la de Fèlix de
Ferro va ser enderrocada l’agost
del 1991, després del fallit cop
d’Estat contra Mikhaïl Gorbat-
xov i uns mesos abans del final
de la Unió Soviètica. El moment
en què els manifestants fan des-
cendir mitjançant una grua la
seva figura, amb abric llarg fins
als peus i 15 tones de pes, és una
de les imatgesmés conegudesde
la perestroika. També en van
cauremoltes altres, de Stalin, de

Lenin, Bréjnev o Kalinin. A
Moscou, les autoritats van deci-
dir ressituar-les al parc del Mu-
zeon.Que la figuradel responsa-
ble del terror roig és polèmica
gairebé un segle després de la
seva mort (1926) queda reflecti-
da a les enquestes. Una de l’esta-
tal Centre d’Estudis l’Opinió Pú-
blica (Vtsiom), va indicar el 2013
que el 46% de la població es de-
cantaria per tornar el monu-
ment a la Lubianka, mentre que
un altre 25% s’hi va pronunciar
en contra.
Dos anys després, la memòria

de Fèlix de Ferro va tornar a ser
objecte de discussió pública
quan el Partit Comunista va de-
manar un referèndumque va ser
acceptat. Però abans de pre-
sentar les firmes necessàries, va
retirar la iniciativa. El partit
Rússia Unida va proposar con-
vertir la plaça en zona per als
vianants i col·locar una font,
com la que hi havia abans del
1958. La idea va aconseguir una

acceptació del 56%, en una en-
questa del Vtsiom, contra un
37%quedemanava la tornadade
Dzerjinski.
Les organitzacions de drets

humans sempre s’han oposat a
tornar l’estàtua a la Lubianka,
que es va anomenar plaça Dzer-
jinski entre el 1926 i el 1991. “Qui

posa monuments als botxins?”,
s’han preguntat. Però aquesta
vegada també hanmostrat la se-
va oposició des del poder. Dmi-
tri Peskov, portaveu del Krem-
lin, ha dit que la proposta és una
provocació. Valeri Fadéiev, pre-
sident del Consell de Drets Hu-

mans adjunt a la Presidència de
Rússia, rebutja la petició perquè
divideix la societat. “Els autors
de la proposta diuen que la plaça
és buida, que li falta un element
dominant. I afegeixen que el
monument és bo. És veritat.
Però no estem parlant de solu-
cions arquitectòniques, sinó
d’aspectes polítics”, ha argu-
mentat Fadéiev. Si s’accepta la
proposta, “es convertirà en un
insult per a la gent, ja que molts
associen Dzerjinski amb els
pitjors aspectes del règim soviè-
tic”, ha explicat a l’electrònic
Vzgliad.
“Aquest tema ha de contribuir

a la consolidació de la societat, i
no crear cap altra baralla”, va dir
Fadéiev al Consell Social de
Moscou, òrgan consultiu. El seu
vicepresident, Aleksei Venedík-
tov, va proposar un referèndum
en línia que inclogui altres per-
sonatges històrics. La decisió
quedaria en mans de l’Assem-
blea deMoscou.

IGNACIO ORTEGA / EFE

Moscou busca una
alternativa per a
l’antiga ubicació del
monument que no
divideixi la societat

HISTÒRIES DEL MÓN

Vista de la plaça de la Lubian-
ka, al centre de Moscou, on
entre el 1958 i el 1991 hi
havia l’estàtua de Féliks
Dzerjinski, fundador de la
Txekà. La seu de l’FSB (antic
KGB) és l’edifici de la dreta.
A sota, un bust de Fèlix

de Ferro
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She’s a fiery redhead 
with a heart of gold. A sassy
Southern gal whose eu-
phemisms would make a 
sailor blush. She believes
that the four food groups are
gin, rum, vodka and tequila,
and she’d like to invite you 
to happy hour at her place.

Dixie Longate is the drag
persona of actor, writer and
comedian Kris Andersson,
who has been touring with
his solo show, “Dixie’s Tup-
perware Party,” for more
than a decade. Like most
everything else, that came to
a screeching halt in March,
and Andersson was left to
ask: What now?

His answer: a digital “Dix-
ie’s Happy Hour” featuring 
a 95-minute performance
streamed to patrons of 21 arts
centers and theaters across
the country. Nine of those 
organizations are selling
tickets, including the Seger-
strom Center for the Arts in
Costa Mesa, where the show
is running through Feb. 21.

A year into the COVID-19
pandemic, streaming shows
are nothing new, but Anders-
son’s approach of a touring
schedule rather than a one-
off with a particular theater 
is novel. As is his profit-shar-
ing model: Hosting theaters
keep 80% of their ticket sales,
and 20% goes to Andersson
for the cost of the produc-
tion and royalties owed to 
the crew that filmed the
show, which was recorded
with an eye toward making 
it appear live.

“I wanted this to be a way
for me to give back to thea-
ters,” Andersson said by
phone from a long-post-
poned, admittedly still ill-
timed vacation to Puerto Va-
llarta. “My hope is that if this
show sells well, and does well,
it will bring some needed rev-
enue to these regional thea-
ters while they remain shut

down due to COVID.”
Dixie is a beloved charac-

ter in many of the markets
she’s returning to, including
the Denver Center for the
Performing Arts, which has
the show scheduled for a
three-day run in March. An-
dersson has performed in
Denver six times for runs to-
taling 6 1/2 months. Denver
even coproduced a “Tupper-
ware Party” sequel, “Dixie’s
Never Wear a Tube Top 
While Riding a Mechanical
Bull (and 16 Other Things I
Learned While I Was Drink-
ing Last Thursday).”

“We have a long, rich his-
tory with the character of
Dixie Longate,” said John
Ekeberg, executive director
for the center’s Broadway
and cabaret divisions. “Den-
ver has developed an audi-
ence that always comes back
whenever Dixie comes to
town.”

In April, the Denver Cen-
ter was forced to reduce its
staffing costs by more than
half, and Ekeberg said fur-
loughs hit the organization
hard. That’s why it feels so
good to put energy into pro-
moting and selling tickets 
for a show through the box 
office, he said, even if it 
means patrons will enjoy the
performance from home.

In a year in which so many
theater makers have learned
to become de facto film and
television directors, the qual-
ity of streaming theater con-
tent has been rising. Per-
formers learned that imme-
diacy and interactivity work
wonders for audiences ex-
hausted by the passivity of
their Netflix queues. The
monologue — delivered di-
rectly to the camera — has
become a hallmark of pan-
demic-era streaming theater.

Andersson found inspira-
tion in the work of the Geff-
en Playhouse, which has
staged successful streaming
shows through its Stay-
house platform, including
magician Helder Guimarães’
interactive spectacles, “The
Present” and “The Future,”
and writer Sri Rao’s cook-
along memoir “Bollywood
Kitchen.”

Unlike the Geffen’s for-

mat or illusionist-mentalist
Scott Silven’s show pre-
sented through the Broad
Stage, “Dixie’s Happy Hour”
is prerecorded. But Anders-
son employs multicamera
techniques similar to those
used in other recent live-
streamed productions. He
talks directly to the camera,
asks questions of the digital
audience and allows minor
vocal flubs to go unedited.
(Although those might just

be intentional slurring from
all the cocktails Dixie con-
sumes during the in-depth
tour of her liquor cabinet.)

Andersson has partnered
with the company Stream
Ally to create a platform
where shows can be stream-
ed at the same time through
multiple venues in various
time zones, maximizing au-
dience and revenue for par-
ticipating theaters.

Tickets are sold through
each theater’s box office.
Theaters decide how long to
run the show, how many per-
formances to host and how
many tickets to sell to each
performance. Andersson set
a universal base price of $35
per screen to prevent thea-
ters from trying to undercut
one another, but any given
venue can set higher prices
for special packages. Even
though the recording could
theoretically be offered for
on-demand consumption,
Andersson stipulated that 
it be made available as ap-

pointment viewing — an
event that starts at a pre-
scribed time and that unfolds
without a pause button — to
better replicate the theater-
going experience. 

Andersson hopes the
platform has legs and that
others might use it to stage
virtual shows through thea-
ters around the country. This
“Netflix for theater,” as An-
dersson called it, could ulti-
mately democratize which
shows and performers get
into major regional theaters
and performing arts centers,
he said, and make the shows
more accessible to audiences
that might otherwise not at-
tend in person.

In a typical year, Dixie
shows can attract 52,000 to
78,000 patrons. Andersson
hopes the digital version will
reach that number in just a
few months.

“I think this allows us 
to expand our reach,” Seger-
strom President Casey Reitz
said of Dixie’s show and the

pandemic rise of streaming
theater in general. “The idea
has been bandied about for
years, but we were afraid to
pull the trigger, because you
didn’t want to cannibalize
your live audience.”

The pandemic, however,
has changed those calcula-
tions. Segerstrom ticket
sales from April 2019 through
February 2020 totaled 
$18.6 million, Reitz said; with
Segerstrom closed by the 
coronavirus, ticket revenue
from April 2020 to the pre-
sent amounts to less than
$100,000.

COVID-19 has forced the
issue in a compelling way, 
Reitz said, and it’s interest-
ing to see how the conversa-
tion has evolved along with
the art. The enhanced qual-
ity and immediacy of stream-
ing theater have made it 
possible to imagine a future
where live and digital theater
happily coexist.

“It’s just more revenue,
and a broader reach for
everybody,” said Reitz, who
was waiting for updated
ticket sales numbers for
“Dixie’s Happy Hour” but
characterized the show as
doing well.

That’s all Andersson real-
ly wants for the show, which
he considers his way of pay-
ing back the organizations
that supported his rise. Like
Dixie, who takes great pains
to tell her audience members
that they are special just for
being the first ones to make it
to their mama’s eggs, Ander-
sson has a soft spot for hu-
manity, no matter how hurt
or flawed.

“Never miss the great
things right in front of you,”
Dixie tells the audience dur-
ing the show, quoting her
mother. “They are always
there. You sometimes just
need to look a little closer 
to see them.” 

That holds true during a
dark but hopeful winter when
some closed arts venues are
serving as vaccination sites.
Until those places go back to
being the nerve centers of joy
and fulfillment, Longate of-
fers another Dixie-ism: “You
can make anything sparkle
with just a little bit of effort.”

Giving regional theaters a sparkle
Kris Andersson aims
to help pandemic-hit
stages with a streamed
‘Dixie’s Happy Hour.’ 

RAISE a glass with Kris Andersson in “Dixie’s Happy Hour” via Segerstrom. 
Kris Andersson

By Jessica Gelt

That was some bombshell
that New York’s Metropolitan
Museum of Art dropped into
the news cycle the other day.

The nation’s flagship art
museum, sprawling home to
the nation’s greatest collec-
tion of global art, is mulling
whether to sell off paint-
ings, sculptures and other 
art objects to help pay off 
a projected $150-million op-
erating deficit caused by the
COVID-19 pandemic.

Wow!
Not wow to the size of the

museum’s expected deficit,
which we’ve known about
since April. But a definite
wow to the possible plan for
settling it, a scheme the Met
has hitherto always opposed.

The nation is in the throes
of an epic catastrophe, one
that has had a profound ef-
fect on all segments of daily
life, including the cultural
sector. Nothing short of an
epic response will do. But, 
not one to let a good crisis 
go to waste, the museum with
more resources and more
clout than any other is de-
liberating a plan to sell art to
pay bills.

That is a stark admission
of administrative failure. The
COVID-19 crisis is effectively
defeating America’s greatest
art museum.

It gets worse. If the mighty
Met dumps a traditional best
practice, which prohibits
cannibalizing the art collec-
tion to make operational
ends meet, expect the flood-
gates to open. Museums from
New York to Los Angeles 
and everywhere in between
will follow the Met’s lead. 
A tipping point will have 
been reached.

But are we really sup-
posed to believe that the Met
needs to start rummaging
around in its collection for
buried treasure it might un-
load to make ends meet?
When I reached out to the
Met for clarification, a
spokesperson declined to 
discuss the possible sale of
museum art to pay off the
looming deficit. 

The projected $150-million

shortfall is an accumulation
over slightly more than a
year, ending this June. A typi-
cal Met annual operating
budget is about $320 million.

Roughly half is covered by
income on the museum’s
$3.6 billion in endowments.
The rest is realized through
earned income — admis-
sions, exhibition rental fees,
shop sales, etc. — plus grants
and gifts.

The Met is a tourist muse-
um, so earned income has
been battered. Its budgets
rely on a sector of New York
City’s economy not expected
to recover soon. The hit is big.

Yet, it’s that last item —
gifts — that is most shocking.
Met trustees established a
fund to deal with the pan-
demic crisis. According to the
museum’s spokesperson, the
board has raised “just north
of $25 million.”

That is, in a word, pa-
thetic.

Since the pandemic be-
gan, America’s billionaire
class has seen its wealth rise
to astonishing levels. Ameri-
cans for Tax Fairness, a co-
alition of 425 national and
state organizations, reports
“a staggering $1.1 trillion
growth in the collective
wealth of America’s billion-
aires — a nearly 40% leap —
during the past 10 months 
of national emergency.”

Yes, trillion.
Just for the sake of argu-

ment, let’s use Michael R.
Bloomberg as an example.
He’s not a Met trustee, so 
he won’t be pounced on at
the March board meeting,

but he is a well-known New
York art maven and philan-
thropic billionaire.

According to USA To-
day, between mid-March and
mid-October, his wealth in-
creased by $6.9 billion. With 
a pledge of just 2.25% of 
that, he could settle the Met’s
entire projected deficit all 
by himself.

Not 2.25% of his net worth,
mind you, merely 2.25% of 
the unexpected pandemic
windfall. I don’t know how
many billionaires sit on the
board of trustees, arguably
the most prestigious and 
desirable in Manhattan, but 
I am comfortable going with
the adjective “plenty.” 

Time to start writing lots
more checks, or time to step
aside.

I don’t know about you,
but I am sick to death of read-
ing about art museums and
their scandalous schemes 
for stress-free fundraising by
throwing principles to the
winds and selling art from
their collections to pay for
programs, staffing and other
operational costs, pandemic
induced or not. 

In the last 10 months, mu-
seums in Long Beach, Palm
Springs, Baltimore, New
York’s Syracuse, Brooklyn
and now Manhattan have
been behaving badly.

When reading the pitiful
Met story, two words im-
mediately popped into my
head: Patriot Act.

No, the museum is not
planning to wiretap patrons
to find out what’s in their cell-
phones. But it is exploiting an

ill-conceived directive issued
in April by the hapless Assn.
of Art Museum Directors.

The association was in a
panic. With the confusingly
new pandemic raging and
cultural organizations being
shuttered left and right, nor-
mal revenue streams, like 
admissions and gift-shop
sales, had ground to a halt. A
month before, the stock mar-
ket had crashed in a free fall
scarier than that of the Great
Recession. Wall Street was 
in turmoil, interrupting the
predictability of typically 
safe museum endowment 
investments and clouding
the future availability of
wealthy donors.

The directors group de-
cided to temporarily lift the
longtime ban on using deac-
cession funds to underwrite
operations. Deaccessioning
is the process by which art
that is irreparably damaged,
fake, duplicative, of lesser
quality or otherwise no long-
er relevant to the museum’s
mission is removed from the
collection and disposed of,
often through sale.

Deaccessioning is a rou-
tine activity of art collection
management, but it is not 
a general fundraising tool.
Such funds can be applied
only to future art purchases.
Heretofore, any museum 
trying to skirt that would be
professionally shunned, its
accreditation likely to be
yanked.

Under an emergency 
two-year waiver, though, the
directors group decided that
a museum confronting a 

pandemic-initiated financial
crunch could use the pro-
ceeds from deaccessions to
support direct care of the 
rest of its collection. All the
institution needed to do was
publish on its website a state-
ment itemizing what parts of
the annual budget direct care
might include. For two years,
AAMD would look the other
way.

What a museum can not
do, however, is start sorting
through the storage racks
looking for salable merchan-
dise. The revised directive is
explicit: Money gained from
routine collection manage-
ment, past or present, could
be redirected to cover some
operating costs, but “this
temporary approach is not
intended to incentivize deac-
cessioning.”

Apparently, though, the
waiver has incentivized the
Met.

“This is the time when 
we need to keep our options
open,” Met Director Max
Hollein told the New York
Times. As the story put it, the
museum “has begun conver-
sations with auction houses
and its curators about selling
some artworks to help pay 
for care of the collection.”

That’s not routine collec-
tions management; that’s
treasure hunting down in 
the storerooms. Earned in-
come remains low, but the
Met marches on as if it 
hadn’t heard about restored
investment markets.

What the Met is doing
poses two grave dangers.

First, even the many art
museum directors who op-
pose a rule change will begin
to feel pressure from their
own trustees to follow the
leader: “Hey, the Met does 
it; why can’t we?”

Second, university art
museums will face a special
threat. Building a significant
art collection is not the lead-
ing priority of the schools
that house them: “Hey, we
need a new chemistry build-
ing. Let’s sell the Van Gogh!”

Museum leaders will lose
an essential professional
shield.

Selling art from the collec-
tion to pay the bills is tanta-
mount to eating the seed
corn. A museum’s collection
is the reason it exists. But
here comes the Met to tell 
us that, well, you know, 
sometimes things are so 
bad maybe you just gotta.

The irony is that the Met,

with deep pockets and in-
comparably deep collections,
is unlike almost every other
art museum in America. 
It’s an anomaly — a tourist
mecca in a wealthy interna-
tional city that is the nation’s
financial center. Those terms
just don’t apply to art muse-
ums in Sacramento, Tulsa,
Okla., or Coral Gables, Fla.,
which will shoulder the un-
intended consequences of
what the Met decides.

In fact, the only analogous
museum in the nation is a
neighbor just down Fifth
Avenue — the Museum of
Modern Art, with its own
deep pockets and incompa-
rably deep collections. Other
American art museums don’t
enjoy the same privileges and
resources as these two. (The
Getty Trust’s endowment is
almost twice the Met’s, but its
museum is only one of four
Getty programs.) 

MoMA’s director, Glenn
Lowry, is on record favoring
relaxation of standards to al-
low deaccessioning to fund
programs, exhibitions and
publications. 

“None of us have a full 
perspective on how the pan-
demic will play out,” Hol-
lein warned the newspaper,
which apparently had been
tipped off to the sales discus-
sions by a hungry auction
house. “It would be inappro-
priate for us not to consider
it, when we’re still in this
foggy situation.”

It was odd that Hollein
was tasked with speaking 
on behalf of the museum. 
Yes, he’s the director, but he
does not hold the admini-
strative reins.

Those belong to Met Pres-
ident and Chief Executive
Daniel H. Weiss, a former col-
lege president. The Met is 
distinctive in giving the top
job to an administrative chief
executive, while the director
ranks No. 2. The board of
trustees has the ultimate say
in establishing policy, and
Hollein has an advisory role.
But the final managerial 
decision rests with Weiss.

The CEO was nowhere to
be seen in the story. Hollein
was likely meant to lend a 
veneer of director credibility
to the appalling plan. After
all, when you are making 
the outlandish claim that 
the art market is an ideal so-
lution to your museum’s pan-
demic crisis problem, best
not to have the budget guy
standing out front.

Deficit-hit Met may be thinking unthinkable

THE MET in New York City is home to nation’s greatest collection of global art. 
The Met

Selling some of its
treasures would set a
bad precedent. Where
are the rich donors?

CHRISTOPHER KNIGHT
ART CRITIC

‘Dixie’s 
Happy Hour’

Where: Streaming through
Segerstrom Center for the
Arts

When: Through Feb. 21

Tickets: $35 per
household

Info: scfta.org

Running time: 1 hour, 35
minutes (no intermission)
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TRADUCCIO AUTOMATICA: 

Pot ser que el fet que es produeixi un èxit de dèficit sigui 
impensable 
  La venda d’alguns dels seus tresors seria un mal precedent. On són els donants 
rics? 
CHRISTOPHER CAVALLER 
CRÍTICA D'ART 
Va ser una bomba que el Metropolitan Museum of Art de Nova York va llançar al cicle de notícies l’altre dia. 
El museu artístic insígnia de la nació, on s’estén la col·lecció més gran d’art mundial de la nació, reflexiona sobre la 
possibilitat de vendre pintures, escultures i altres objectes d’art per ajudar a pagar un dèficit operatiu previst de 150 
milions de dòlars causat pel Pandèmia del covid19. 
Vaja! 
No sorprèn la mida del dèficit esperat del museu, que coneixem des de l’abril. Però una sorpresa definitiva al possible pla 
per resoldre-ho, un esquema al que sempre s’ha oposat Met. 
La nació es troba en plena situació de catàstrofe èpica, que ha tingut un efecte profund en tots els segments de la vida 
quotidiana, inclòs el sector cultural. Res menys que una resposta èpica no servirà. Però, ningú que deixi perdre una bona 
crisi, el museu amb més recursos i més influència que qualsevol altre està alliberant un pla per vendre art per pagar 
factures. 
Això suposa una clara admissió del fracàs administratiu. La crisi del COVID-19 està derrotant efectivament el museu d’art 
més gran d’Amèrica. 
Empitjora. Si el poderós Met aboca una bona pràctica tradicional, que prohibeix canibalitzar la col·lecció d'art per 
aconseguir els fins operatius, espereu que s'obrin les comportes. Els museus de Nova York a Los Angeles i a qualsevol 
lloc entremig seguiran la pista del Met. S'haurà assolit un punt d'inflexió. 
Però, realment, se suposa que creiem que el Met ha de començar a remenar en la seva col·lecció per trobar un tresor 
enterrat que podria descarregar per arribar a la fi? Quan vaig contactar amb el Met per obtenir aclariments, un portaveu 
es va negar a discutir la possible venda d'art museístic per pagar el dèficit imminent. 
El dèficit previst de 150 milions de dòlars és una acumulació de poc més d’un any, que finalitzarà aquest juny. Un 
pressupost operatiu anual Met típic és d'uns 320 milions de dòlars. 
Aproximadament la meitat està coberta pels ingressos de 3.600 milions de dòlars del museu en dotacions. La resta es 
realitza mitjançant ingressos obtinguts (ingressos, despeses de lloguer d’exposicions, vendes de botigues, etc.), a més 
de subvencions i regals. 
El Met és un museu turístic, de manera que els ingressos obtinguts han estat maltractats. Els seus pressupostos 
depenen d’un sector de l’economia de la ciutat de Nova York que no s’espera que es recuperi aviat. L’èxit és gran. 
Tot i això, és l’últim article, els regals, el més impactant. Els patrons de Met van establir un fons per fer front a la crisi 
panèmica. Segons el portaveu del museu, la junta ha recaptat "just al nord dels 25 milions de dòlars". 
És a dir, en una paraula, patètic. 
Des que va començar la pandèmia, la classe multimilionària nord-americana ha vist augmentar la seva riquesa fins a 
nivells sorprenents. Estats Units d'Amèrica per a la Justícia Fiscal, una coalició de 425 organitzacions estatals i 
nacionals, informa que "un creixement sorprenent d'1,1 bilions de dòlars en la riquesa col·lectiva de mil milions d'aire 
americans (un salt de gairebé el 40%) durant els darrers deu mesos d'emergència nacional. ” 
Sí, bilions. 
Només per argumentar, fem servir Michael R. Bloomberg com a exemple. No és un administrador de Met, de manera que 
no se li deixarà caure a la reunió del consell de març, 
però és un conegut home de l'art i multimilionari filastròpic de Nova York. 
Segons EUA avui, entre mitjans de març i mitjans d'octubre, la seva riquesa va augmentar en 6.900 milions de dòlars. 
Amb una promesa de només el 2,25%, podria liquidar tot el dèficit previst del Met. 
No un 2,25% del seu patrimoni net, tingueu en compte, només un 2,25% de la inesperada inesperada pandèmia. No sé 
quants multimilionaris formen part del patronat, sens dubte el més prestigiós i desitjable de Manhattan, però em sento 
còmode amb l’adjectiu “molt”. 
És hora de començar a escriure molts més xecs o de deixar de banda. 
No sé vosaltres, però estic fart de morir llegint sobre museus d'art i els seus escandalosos esquemes per recaptar fons 
sense estrès tirant principis al vent i venent art de les seves col·leccions per pagar programes, personal i altres. costos 
operatius, pandèmia induïda o no. 
Els últims deu mesos, museus de Long Beach, Palm Springs, Baltimore, Syracuse de Nova York, Brooklyn i ara 
Manhattan s’han comportat malament. 
En llegir la lamentable història de Met, em van aparèixer immediatament dues paraules: Patriot Act. 
No, el museu no té previst fer escoltes telefòniques als usuaris per saber què hi ha als telèfons mòbils. Però està 
explotant un 
mal concebuda directiva emesa a l'abril per la desgraciada Assn. de directors de museus d'art. 
L’associació estava en pànic. Amb la confusió de les noves organitzacions culturals i pandèmiques enfonsades a 
l'esquerra i la dreta, els fluxos d'ingressos normals, com ara les entrades i les vendes de botigues de regals, s'havien 
aturat. Un mes abans, el mercat borsari s'havia estavellat en una caiguda lliure més aterradora que la de la Gran 
Recessió. Wall Street estava en plena convulsió, interrompent la previsibilitat de les inversions en dotacions museístiques 
típicament segures i enfosquint la disponibilitat futura de donants rics. 
El directe El grup va decidir aixecar temporalment la prohibició de fer servir fons de deacessió per subscriure operacions. 
La desaccessió és el procés mitjançant el qual l’art que es fa malbé de forma irreparable, és fals, es duplica, té menys 
qualitat o que no és rellevant per a la missió del museu i s’elimina de la col·lecció, sovint mitjançant la venda. 
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La desaccessió és una activitat rutinària de gestió de col·leccions d'art, però no és una eina general de recaptació de 
fons. Aquests fons només es poden aplicar a futures compres d'art. Fins ara, qualsevol museu que intentés vorejar el que 
seria defugit professionalment, probablement es retiraria la seva acreditació. 
Sota una renúncia d'emergència de dos anys, però, el grup de directors va decidir que un museu s'enfrontés a andemic-
initiated financial crunch could use the pro- ceeds from deaccessions to support direct care of the rest of its collection. All 
the institution needed to do was publish on its website a state- ment itemizing what parts of the annual budget direct care 
might include. For two years, AAMD would look the other way.  
What a museum can not do, however, is start sorting through the storage racks looking for salable merchan- dise. The 
revised directive is explicit: Money gained from routine collection manage- ment, past or present, could be redirected to 
cover some operating costs, but “this temporary approach is not intended to incentivize deac- cessioning.”  
Apparently, though, the waiver has incentivized the Met.  
“This is the time when we need to keep our options open,” Met Director Max Hollein told the New York Times. As the story 
put it, the museum “has begun conver- sations with auction houses and its curators about selling some artworks to help 
pay for care of the collection.”  
That’s not routine collec- tions management; that’s treasure hunting down in the storerooms. Earned in- come remains 
low, but the Met marches on as if it hadn’t heard about restored investment markets.  
What the Met is doing poses two grave dangers.  
First, even the many art museum directors who op- pose a rule change will begin to feel pressure from their own trustees 
to follow the leader: “Hey, the Met does it; why can’t we?”  
Second, university art museums will face a special threat. Building a significant art collection is not the lead- ing priority of 
the schools that house them: “Hey, we need a new chemistry build- ing. Let’s sell the Van Gogh!”  
Museum leaders will lose an essential professional shield.  
Selling art from the collec- tion to pay the bills is tanta- mount to eating the seed corn. A museum’s collection is the reason 
it exists. But here comes the Met to tell us that, well, you know, sometimes things are so bad maybe you just gotta.  
The irony is that the Met,  
with deep pockets and in- comparably deep collections, is unlike almost every other art museum in America. It’s an 
anomaly — a tourist mecca in a wealthy interna- tional city that is the nation’s financial center. Those terms just don’t 
apply to art muse- ums in Sacramento, Tulsa, Okla., or Coral Gables, Fla., which will shoulder the un- intended 
consequences of what the Met decides.  
In fact, the only analogous museum in the nation is a neighbor just down Fifth Avenue — the Museum of Modern Art, with 
its own deep pockets and incompa- rably deep collections. Other American art museums don’t enjoy the same privileges 
and resources as these two. (The Getty Trust’s endowment is almost twice the Met’s, but its museum is only one of four 
Getty programs.)  
MoMA’s director, Glenn Lowry, is on record favoring relaxation of standards to al- low deaccessioning to fund programs, 
exhibitions and publications.  
“None of us have a full perspective on how the pan- demic will play out,” Hol- lein warned the newspaper, which 
apparently had been tipped off to the sales discus- sions by a hungry auction house. “It would be inappro- priate for us not 
to consider it, when we’re still in this foggy situation.”  
It was odd that Hollein was tasked with speaking on behalf of the museum. Yes, he’s the director, but he does not hold the 
admini- strative reins.  
Those belong to Met Pres- ident and Chief Executive Daniel H. Weiss, a former col- lege president. The Met is distinctive 
in giving the top job to an administrative chief executive, while the director ranks No. 2. The board of trustees has the 
ultimate say in establishing policy, and Hollein has an advisory role. But the final managerial decision rests with Weiss.  
The CEO was nowhere to be seen in the story. Hollein was likely meant to lend a veneer of director credibility to the 
appalling plan. After all, when you are making the outlandish claim that the art market is an ideal so- lution to your 
museum’s pan- demic crisis problem, best not to have the budget guy standing out front.  
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Divendres, 19 de febrer del 2021  |24  | Entre Tots

— Digui’m, ¿quines van ser les 
condicions socials que van donar 
lloc a aquesta revolució feminista? 
Si és que ho va ser. ¿Vostè li posa-
ria aquest rètol? 
— Crec més aviat que va ser una 
evolució, una cosa que estava ger-
minant des de principis de segle 
però que als anys 20 va fer el gran 
salt a la feina, a l’estudi, al protago-
nisme en els mitjans de comunica-
ció. Va ser una evolució natural que 
es va produir a tots els països, i que 
a Espanya es va concretar amb 
l’ajuda d’una legislació que va tra-
duir el que es palpava al carrer. 

— Per una vegada, la política va 
fer el que havia de fer, ¿no?  
— Com va dir Adolfo Suárez en la 
transició, quan li van preguntar 
per què s’havien de fer determina-
des lleis en la nova democràcia es-
panyola: «Hem de portar al Parla-
ment el que ja és normal al carrer». 
Era una mica això: el que ja era 
normal al carrer, el Govern de la 
República ho va convertir en la llei 
del vot, la llei del divorci... Lleis que 
van ajudar molt a la integració de la 
dona en àmbits que li eren vedats 
fins aleshores. 

— El que queda clar al llibre és el 
paper capital del periodisme en la 
difusió d’aquesta evolució. 
— Hi va jugar un paper clau. Si es 
fes una anàlisi quantitativa de to-
tes les publicacions gràfiques 
d’aquells anys es veuria que a les 
portades el 70% són dones. Per ai-
xò el llibre s’anomena així, Muje-
res en primera plana, perquè per 
primera vegada les dones aparei-
xen en portada, i ja no simplement 
com «la dona de», sinó com la 
campiona de natació, l’alcaldessa, 
la jutge... Es visualitza aquest accés 
de la dona a llocs que abans eren 
masculins. 

— Llegint aquests articles es pot 
veure que tot és tan nou que ni tan 
sols hi ha un llenguatge per ano-

menar-ho. L’alcaldessa, per 
exemple, que no sap si dir-se a ella 
mateixa alcaldessa. 
— Ja sap el que diu Wittgenstein: 
els límits del meu llenguatge són 
els límits del meu món. El món era 
un món anomenat en clau mascu-
lina, així que es va improvisant so-
bre la marxa, per això ni les matei-
xes dones s’atreveixen a dir-se al-
caldesses, ni metges. Anomenar la 
cosa era molt difícil, tenint en 
compte que ni tan sols s’havia re-
conegut la cosa. 

— Es nota una gran diferència 
en el to quan els articles són es-
crits per homes i quan són es-

crits per dones.  
— Sí, perquè les dones que escri-
uen aquests articles estan molt im-
plicades en aquest apostolat feme-
ní. Josefina Carabias, Magda Dona-
to o Rosa María Arquimbau són 
dones que saben el que els ha costat 
aconseguir aquest estatus perio-
dístic, de manera que adopten cer-
ta complicitat amb les protagonis-
tes dels seus reportatges. Tenen 
consciència que és un moment que 
s’ha d’aprofitar. 

— ¿Sacrificant objectivitat?  
— No és un periodisme objectiu, 
no, és un periodisme subjectiu 
però en la seva versió guareix, per-

què és un moment que totes 
aquestes dones periodistes creuen 
que la premsa ha d’acompanyar; 
igual que la premsa, a la mort de 
Franco, per exemple, es va impli-
car molt amb la transició demo-
cràtica. Són moments en què és di-
fícil ser objectiu, perquè és un mo-
ment que saps que és d’evolució i 
que beneficiarà tota la societat. 

— De part dels homes periodistes 
s’adverteix fins i tot rebuig. 
Aquest article de Francisco Coves 
a Estampa, li llegeixo: «En la reac-
ción ante un pañito torcido se po-
drá distinguir siempre un sexo de 
otro… por muchas sorpresas que 
nos depare el futuro».  
— I fixi’s, Francisco Coves era un 
periodista d’esquerres. Però sí, hi 
ha un deix perdonavides, jo l’ano-
meno així. Molta gent que es troba 
de cara amb el fenomen no sap si 
prendre-s’ho una mica a broma. 
També hi ha l’article sobre Merce-
des Bassols, la campiona de nata-
ció, on es diu que «la campiona 
d’Espanya és una bona noia», per-
què la persona que ha titulat no 
concep que hi hagi una dona que 
sigui campiona de natació, que 
treballi, que dirigeixi un equip... Tot 
això es veu molt excèntric en 
aquell moment. 

— Alhora que hi havia un afany 
de les dones d’incorporar-se a la 
societat, n’hi havia un altre de 
paral·lel de crear els seus propis 
espais, ¿no? Espais a part. La Re-
sidència de Senyoretes Estudi-
ants, el Club Femení d’Esports, el 
Club de Senyoretes... No deixa de 
tenir alguna cosa de paradoxa. 
— Sí, jo crec que en part perquè 
s’estava començant des de zero. 
Personatges com María de Maez-
tu, o Carmen Baroja, que era ger-
mana de Pío Baroja, van començar 
amb aquestes institucions, que 
d’alguna manera volien traspas-
sar a l’àmbit espanyol institucions 
anglosaxones. Van ser els primers 
àmbits en els quals la dona podia 
tenir, com deia Virginia Wolf, 
aquesta habitació pròpia, en pla 
«parlarem entre nosaltres de les 
coses que ens preocupen». 

— ¿Quines diferències hi ha entre 
el que va passar llavors i el que es-
tà passant ara?  
— Crec que després del fran-
quisme s’ha donat per entès que 
determinades formes de feminis-
me són pròpies de l’esquerra i no 
de la dreta, mentre que en aquell 
moment no hi havia aquesta ins-
trumentalització del concepte fe-
minista per una determinada op-
ció política. El feminisme militava 
tant a l’esquerra com a la dreta. 
Pensi que el vot femení el va de-
fensar Clara Campoamor, que era 
una diputada de centredreta. La 
politització no li fa cap bé al femi-
nisme, són drets civils que no han 
de tenir color polític. n

«Ni l’alcaldessa s’atrevia a dir-se 
a si mateixa ‘alcaldessa’»

El periodista Sergi Doria ha recopilat a ‘Mujeres en primera plana’ (Edhasa) una sèrie d’articles publicats 
en magazins i publicacions gràfiques dels anys 20 i 30 del segle passat que donen compte de l’ascensió 

social de la dona espanyola en el període d’entreguerres. El llibre reflecteix el fonamental paper  
del periodisme a l’hora d’explicar un fenomen que la Guerra Civil va esborrar de cop.

Sergi Doria

MAURICIO BERNAL 

Barcelona

Sergi Doria, a Barcelona, fa uns dies.

Ricard Cugat

«Per primer cop 
les dones copen 
les portades, i ja 
no simplement 
com a ‘dona de’» 

«Les periodistes 
sabien que era  
una evolució  
que s’havia 
d’acompanyar  
des de la premsa» 

«Llavors el 
feminisme no era 
instrumentalitzat 
per cap opció 
política»

‘Mujeres en 
primera plana’ 

SERGI DORIA 

Editorial Edhasa  
334 pàgines  
Preu: 19 euros 
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DAVID GUERRERO
Barcelona

Són tants els retards que acumula
el projecte de la T-Mobilitat que
quan algú diu una data de posada
en marxa, la resta deixa anar una
rialla descreguda. L’última, i apa-
rentment definitiva, és el dime-
cres 21 d’abril. A partir d’aquest
dia, els usuaris del transport pú-
blic podran utilitzar la targeta de
plàstic que estava cridada a ser
una revolució tecnològica fa una
dècada però que d’innovadora ja
noen té res.
L’empresa concessionària

SocMobilitat, encarregada del
desenvolupament del projecte
per encàrrec de l’Autoritat del
TransportMetropolità(ATM),ha
informat tots els implicats que el
21 d’abril és el dia que té previst
activar el servei, segons ha pogut
saberLaVanguardia.Noestracta-
rà d’un canvi massiu. La primera
fase estarà delimitada territorial-

es resolguin abans de la data
marcada.
Els plans definitius no deixen

de ser un simple canvi de dates
respecte a l’últim calendari donat
a conèixer abans de la pandèmia.
Onposavael2020arahihanposat
el2021.Quanelcoronavirusenca-
ranohavia aparegut, es treballava
amb l’objectiu de començar el
desplegament l’abril de l’any pas-

sat. El personal directament im-
plicat en el projecte reconeix que
abans de l’estat d’alarma encara
quedavamolta feinaper fer i, si no
hagués estat per la pandèmia, hi
hauria hagut un altre vergonyós
incompliment. L’objectiu ara és
que el 21 d’abril hi hagi màquines
preparades per al nou sistema en
cadascun dels autobusos, tramvi-
es i estacions demetro i tren de la
capital catalana i l’entorn.
Desde faalgunes setmanes jahi

ha personal dels diferents opera-
dorsqueviatjaambunaT-Mobili-
tat de prova per anar provant el
funcionamentdelesmàquinesva-
lidadores.Alspuntsdevendatam-
bé s’hi està incorporant la tecno-
logia que permetrà recarregar la
targeta de plàstic amb els títols
disponibles, previ pagament de
4,5 euros per adquirir-la per pri-
mera vegada. Al seu torn, l’aplica-
cióperatelèfonsmòbilsrepelsúl-
tims retocsdedesenvolupament.
La fase següent, sense una data

definida, serà ampliar l’operativa
a la T-Casual i la resta de les tar-
getes,amésdelsabonamentssoci-
alsperamenorsi jubilats.Després
correspondrà al desplegament
més enllà de la coronametropoli-
tana idefinireldebatencaraobert
sobre el model tarifari per quilo-
metratge, que ja queda per al prò-
ximgovernde laGeneralitat.

GENT

Aparentment preparats.El nou sistema ja es pot veure a la granmajoria d’estacions de tren imetro de Barcelona
MANÉ ESPINOSA

LaT-Mobilitat s’estrena el 21
d’abril a l’àreametropolitana
Els usuaris ambabonaments deviatges il·limitats seranels primers apassar-se a lanova targeta

Divendres, 19 de febrer del 2021

Francis Franco
valora la sentència
que els obliga a
deixar el ‘pazo’

PÀGINA 6

FASE INICIAL

Elsistemacomençarà
delimitata36municipis
delazona1 inomés
ambT-UsualoT-Jove

UN ANY DESPRÉS

La pandèmia va servir
com a excusa per
amagar l’enèsim
retard del projecte

ment i a uns determinats títols de
transport.
Els primers a utilitzar la nova

targeta seran els viatgers més re-
currents, els que viatgin amb
una T-Usual (l’antiga T-Mes) o
una T-Jove, l’abonament trimes-
tral de desplaçaments il·limitats
per a menors de 25 anys que ac-
tualment témolt poca demanda a
causa de l’absència de classes
presencials a les universitats. A
més a més, estarà limitada a la
zona 1 de transport públic, que
inclou els 36 municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB).
La Generalitat guarda silenci i

els operadors de transport públic
es limitenaafirmarquesegueixen
lesdirectriusde l’ATMiqueestan
treballant per tenir-ho tot a punt
quan arribi el dia. En nombroses
estacions ja es poden veure des
de fa tempsels sistemesde lectura
digital sense contacte a què s’hau-
rà d’acostar la targeta de plàstic o

el telèfonmòbil. Són just a la part
superior d’on ara es validen els
arcaics bitllets de cartró, amb
què conviuran indistintament els
pròxims mesos. Tot i així, fonts
del sector asseguren queRodalies

i Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC) tenen els deures avançats i
ben fets,mentre que aTransports
Metropolitans de Barcelona
(TMB) els problemes s’acumulen
iningúnoposa lamàal focperquè

Més busos elèctrics i híbrids
TransportsMetropolitans

de Barcelona (TMB) ha
iniciat els tràmits per licitar
210 autobusos elèctrics i
híbrids que en substitueixin
d’altres de tecnologies més
contaminants de 15 anys
d’antiguitat. Amb aquestes
adquisicions es vol “avançar
en la reducció d’emissions
els pròxims quatre anys”. La
licitació està valorada en
116 milions d’euros i dividi-
da en cinc lots, dos dels
quals pertanyen a vehicles

100% elèctrics i d’emissió
zero, que sumen 78 unitats.
Amés dels elèctrics es fabri-
caran 85 autobusos híbrids
de gas natural comprimit, 23
només de gas natural com-
primit i 24més de dos pisos,
que estaran destinats al Bus
Turístic, i de propulsió hí-
brida dièsel-elèctrica. La
presidenta de TMB, Rosa
Alarcón, va situar la licitació
en l’objectiu que la flota
sigui “innovadora, eficient,
segura, neta i sostenible”.
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ens qualifica de tenidors de mala
fe, de manera que hem de córrer
amb lesdespesesdemanteniment
i conservació. Jo no soc advocat,
peròelsque sí queensabenm’han
dit que això no es pot fer: quan
planteges una demanda, l’objecte
de litigi queda circumscrit a uns

extrems. Doncs bé, la jutgessa de
primera instància sentencia que
somposseïdorsdemala fe i enuna
execució provisional ordena me-
sures cautelars sobre els béns que
hi ha al pazo, que no han estat ob-
jecte del procediment i són indu-
bitativament nostres. Finalment,

l’Audiència resol que no hi ha ha-
gut mala fe per part nostra com a
hereus”.
Laqüestiódelabonaomalafeés

fonamental per sostenir la indem-
nització per 44 anys de manteni-
ment, conservació i fins i tot re-
construcciódelcastell.Tot iqueel

per forçahadesermésalta: “Nosé
aquesta xifra amb exactitud, però
ésmoltmésd’unmilió. La recons-
trucció que va emprendre lameva
mare als noranta, a causa d’un in-
cendi devastador ocorregut el
1978, va ser costosíssima. El meu
pare no volia i ho va fer ella més
tard, cap al 1998. En tot cas, hi ha
moltes maneres d’acreditar
aquest tema: si s’han fet obres, es
taxen; els emoluments de les per-
sonesques’ocupavendel jardí i de
la casa, es valoren. Les despeses
més recents, òbviament, estan to-
tes facturades, però fa 40 anys és
impossible.Aquestésunaltrepro-
blema, per això li deia allò delmal
decap”.
En una peça separada, hi ha

l’aferdelsbénsmoblesqueatreso-
ra el pazo i que la justícia els va
obligar a lliurar, un punt contra el
qual jahanrecorregut.Unacomis-
sió d’experts va fer un inventari

Francisco Franco Martínez-Bor-
diú, l’únic dels nets del dictador
que va canviar l’ordre dels cog-
noms, és marquès de Villaverde i
senyor de Meirás, si bé aquest úl-
tim títol ha quedat buit de contin-
gut material: el pazo deMeirás és
de patrimoni públic. Ho va dictar
l’AudiènciaProvinciald’ACoruña
divendres, després de 82 anys en
mans de la família Franco. El tri-
bunal no atorga legitimitat al do-
cument que recull la donació del
castellcomaregaldelscorunyesos
al general revoltat eldesembredel
1938,abansdeconvertir-seendic-
tador i cap de l’Estat. Per als seus
hereus és una derrota a mitges, ja
que malgrat que s’han vist expul-
satsdelpazo, el tribunalvaestimar
partdelseurecurs i l’Estatelshau-
rà d’indemnitzar per les despeses
deconservació imantenimentdes
del 1975.Enqualsevol cas, la guer-
ra no s’ha acabat: la família s’ha
reunit aquesta setmana i ha de-
cidit recórrer davant el Tribunal
Suprem per sol·licitar l’anul·lació
del desallotjament mentre no re-
bin la compensació econòmica

queordena l’Audiència.
Francis Franco valora aquesta

sentència per a La Vanguardia:
“Llegeixoentitularsqueelpazode
Meirás ha tornat a l’Estat. No, és
queelpazonovasermaidel’Estat,
encara que avui, després de tants
anys de plets, només emprovoqui
maldecaps.Quanva tenir lloc l’ex-
humació del meu avi, algú em va
dir aquesta frase del Buscón, de
Quevedo: “En un país sense justí-
cia, quin perill tenir la raó”. Des
d’aleshores han passat una sèrie
de fets, com ara que una jutgessa
hagi mostrat un servilisme tre-
mendanantmoltmésenllàdelque
demanava l’Estat”. Es refereix a
l’admissió, per part del jutjat de
primera instància, del canvi de
qualificació en la qualitat de pos-
seïdorsdelpazo: “L’Estatpresenta
la seva demanda i ens considera
tenidors de bona fe; tot i això, en
l’audiènciaprèviacanviadepareri

ANDRÉS
GUERRA

Barcelona

Segon fill
Joaquín Cortés i Mónica
Moreno han estat pares
El bailaor JoaquinCortés i la psicòlogaMó-
nica Moreno van donar ahir la benvinguda
al seu segon fill, a Madrid. La parella, que
sumadeu anys de relació, va anunciar al de-
sembre que tornarien a ser pares. Tenen un
fill, en Romeo, nascut l’octubre del 2018.

Va morir a l’hospital
Detenen el sospitós
d’atropellar el pare de Minaj
L’autor de l’atropellament mortal a Robert
Maraj, pare de la cantant Nicki Minaj, s’ha
lliurat a la policia. Charles Polevich (70) es-
tà acusat d’abandonar l’escena de l’accident
i d’amagar el vehicle. L’han posat en lliber-
tat sota una fiança de 250.000 dòlars .

Francis Franco valora la sentència de desallotjament deMeirás i la família anirà al TS

“El ‘pazo’ nova serde l’Estat”

“La reconstrucció que
va emprendre lameva
mare va sermolt
costosa”, assegura
el net del dictador

ANTONIO GARCIA / EFE

El protagonista
Francisco Franco
Martínez-Bordiú
parla sobre la
qüestió per a
La Vanguardia

Una propietat
amb història
El castell va haver
de ser rehabilitat
després d’un
incendi el 1978

pazo(lacasapairal)notornaràmai
en mans dels Franco, Luis Felipe
Utrera-Molina, advocat de la fa-
mília, presentarà els pròxims dies
un recurs davant el Tribunal Su-
premperexigirl’anul·laciódelque
considerenuna“precipitada”pèr-
duade lasevapossessiómentreno
rebin la compensació econòmica
del’Estat.Elseuimportfinalenca-
ra és indeterminat. S’ha parlat del
voltant d’un milió d’euros, però
Francis Franco creu que la suma
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Lovatovaestar apuntdemorir
La cantant va tenir un infart i tres vessaments cerebrals per una sobredosi

LORENA MONTÓN Barcelona

Dancing with the devil, és a dir,
ballant amb el diable. Així és
com es diu el nou documental
de Demi Lovato, en què explica,
per primera vegada i davant les
càmeres, comva ser la sobredosi
que va patir el juliol del 2018 i
que gairebé li costa la vida. Es
tracta d’un dels episodis més
foscos de la vida de la cantant de
27 anys, que des de l’adolescèn-
cia lluita contra diverses addic-
cions. Al tràiler de l’enregistra-
ment confessa que va patir un
infart i tres vessaments cere-
brals com a conseqüència de la
barreja de drogues i alcohol.
Les declaracions que es poden

veure en l’avanç del documental
són estremidores. Fa uns mesos
ja es va anunciar que Demi Lo-
vato estava preparant unprojec-
te en què parlaria extensament
sobre aquell episodi de sobredo-
si, peròningúno estava preparat
per descobrir les dures conse-
qüències que va patir. Al tràiler
de Dacing with the devil podem
veure la cantant asseguda da-
vant la càmera fent afirmacions
tan impactants com aquesta:
“Els metges van dir que només
tenia 5 o 10minutsmés de vida”.
En el projecte audiovisual no

només hi participa ella, sinó
també els seus pares, les seves
germanes i amics i gent del seu
entorn. Fins i tot altres grans ar-
tistes, com ara Elton John o
ChristinaAguilera, s’hanprestat
a parlar sobre el que comporta
ser una jove estrella de la mú-
sica.
I és que Demi Lovato va estar

a punt demorir i, després de set-
manes a l’hospital, es va poder

recuperar de la sobredosi i co-
mençar una nova vida. La can-
tant ha revelat que aquell epi-
sodi li va provocar un infart i
tres vessaments cerebrals, una
cosa que ha tingut conseqüènci-
es posteriors en la seva salut.
“Em vaig quedar amb dany

cerebral i encara estic lluitant
contra els efectes. No puc con-
duir vehicles perquè tinc punts
cecs a la vista. Durant molt de
temps no vaig poder llegir”, ex-
plica Lovato, mentre una de les
persones entrevistades recorda
com l’artista li deia “no puc veu-
re res”.
Demi Lovato es va poder re-

cuperar del seriós contratemps
després de setmanes en rehabi-
litació. L’artista porta una vida
sana, cuida l’alimentació i fa es-
port, allunyada, a més, de tots
els mals hàbits que li han causat
problemes seriosos al llarg de la
vida.
“Estic agraïda per aquests re-

cordatoris, però dono les gràcies
per ser algú que no va haver de
fer gaire per rehabilitar-se. La
rehabilitació va arribar en el pla
emocional”, explica l’artista al
seu documental, que s’estrenarà
al març al festival cinematogrà-
fic South by Southwest (SXSW)
d’Austin (Texas).

Dani Martín
44

44
42
61cantant

Millie Bobby Brown
actriu

Eloy Azorín
actor

Cristina Ramos
cantant

Andreu de York
príncep del Regne Unit

ANIVERSARIDona de portada
L’‘¡Hola!’ celebra el 70è
aniversari d’Isabel Preysler
Isabel Preysler va fer ahir 70 anys i l’¡Hola!
dedica la portada i el reportatge principal a
un dels personatges preferits de la revista
repassant la seva trajectòria i revelant al-
guns dels seus secrets. La revista es ven de-
mà amb La Vanguardia per 2,70 euros.

17

L’artistarevelaen
undocumental
l’incident,queva
passarel2018 idelqual
lihanquedatseqüeles

Cantant i actriu
Demi Lovato, de 27
anys, lluita des que
era una adolescent
contra múltiples
addiccions. Ara

afirma que porta
una vida sana, que
cuida l’alimentació i
que practica esport,
allunyada dels mals
hàbits

Gabí, Conrad,
Zambdas,
Jordi, Àlvar
de Còrdova,
Barbat,
Elisabet,
Marcel,
Quodvultdeus,
Publi, Julià

SANTORAL

CABALAR / EFE

REDACCIÓ Barcelona

La firma Carolina Herrera desti-
narà set milions de dòlars a pro-
porcionar tests, equipament mè-
dic, ambulàncies, equipshigiènics
i suport psicològic a comunitats
afectades per la pandèmia del co-
ronavirusa totelmón.
El projecte solidari Carolina

HerreraHeart forHopeesva fun-
dar el maig del 2020 entorn d’un
dels valors més apreciats de la

marca: l’artesania. Per això, un
percentatgedelavendadelesbos-
ses de mà i accessoris Carolina
Herrera adquirits entre el 8 de
maig i el 31 de desembre del 2020
es donarà a la Creu Roja i laMitja
Lluna Roja i serà distribuït a 44
països. “És la nostra responsabili-
tat intentar ferdelmónunllocmi-
llor”,afirmaladissenyadoravene-
çolana. “No ens podemquedar de
braçosplegatsenmomentsdecri-
si. M’enorgulleix que aquest pro-

jectemostri lasolidaritatdelsnos-
tres clients, equips i amics; espero
que continuï inspirant més actes
de bondat. Podem lluitar plegats,
coma indústria i comacomunitat
global”. Iafegeix: “Sentimunaad-
miració absoluta per la tasca de la
Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.
Poder-hi col·laborar és unprivile-
gi, i la millor manera d’assegurar-
nosque la contribucióde lanostra
comunitat serà feta servir de ma-
nera justa, igualitària i intel·li-
gent”.
La plataforma va néixer per ca-

nalitzar la generositat dels clients
deCarolinaHerrera.“Aquestaini-
ciativapertanyatoteslespersones
que, triant les nostres bosses de
mà, han contribuït amb una part
de l’import a les entitats amb què
col·laborem”, afirma Wes Gor-
don,directorcreatiude la firma.

CarolinaHerrera dona
7milions dedòlars per
combatre la pandèmia

La dissenyadora veneçolana

dels béns de valor històric que es
troben a Meirás, un total de 697.
Sota quin argument recorren con-
tra la decisió del tribunal? “Que
aquests béns són nostres. Hi ha
trofeusmeus de caça, delmeu avi,
unquadrepintatperell, llençosfa-
miliars obra de Sotomayor... I cre-
iem que això ho guanyarem per-
què és antijurídic, ja que els béns
mobles no s’han discutit al judici.
L’Estatreivindicaunes finquesre-
gistrals on s’ubica l’edificació, pe-
rò en capmoment, en una sentèn-
cia de 600 pàgines, es parla dels
bénsmobles.Quehàgimposseït la
casa pairal demanera pacífica du-
rant un determinat termini de
temps –més del que marca la llei
per a la usucapió– no implica que
aquests béns no fossin per si ma-
teix nostres. Afegeixi vostè les pe-
ces que va comprar la meva mare
després de l’incendi que va tenir

lloc a finals dels anys setanta. Es-
colti, que són nostres!”, insisteix
FrancisFranco.
Tot i això, molts els van portar

allà les tropes de l’exèrcit vence-
dor. Per exemple, unapica baptis-
mal de l’església de Frumales (Se-
gòvia) o les figures d’Abraham i
Isaac, que pertanyien a la catedral
deSantiago.“Lesestàtuessónnos-
tres.Així ho fixaun judici guanyat
enprimera instànciaa l’Audiència
Provincial. Si es demostra que un
béno és nostre, no tenimcap inte-
rès a quedar-nos-el. Però enten-
gui’m: sidemà jo li reclamoavostè
una cosa dient que és meva, ho
haurédedemostrar.Quihad’estar
disposat a pledejar és qui demana
alguna cosa. D’acord amb la llei,
nosaltres som els propietaris per
haver tingut aquests béns durant
un període de 44 anys, però fins i
tot així, si s’acaba demostrant que
nohosom,capproblema”.
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