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Dilluns, 22 de Febrer del 2021, a les 13.06 

 
Entrevista a Jordi Rabassa. Projecte Memòries del 
confinament 
 
 

 
 
 
El regidor de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Rabassa, ens parla del 
projecte Memòries del confinament. 
(Veure a partir min 41’).  
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La Federació Catalana de Natació celebra el centenari reivindicant una història plena d’èxits

Un segle de glòria dins de l’aigua

Però a finals dels anys 50 l’Estat va 
començar a construir piscines, entre les 
quals les primeres cobertes de Catalu-
nya, com les del CN Manresa (1955) i el 
CN Sabadell (1959). A més, el CN Ba-
nyoles ja havia consolidat la travessia de 
l’estany i arribaven els primers entre-
nadors estrangers, com l’hongarès Já-
nos Gergely al CN Montjuïc i el neerlan-
dès Kees Oudegeest al Sabadell. Noms 
clau en el salt de qualitat dels anys 60, 
quan Isabel Castañé esdevindria la pri-
mera nedadora olímpica i Miquel Tor-
res el primer català que pujava en un po-
di europeu. Els noms de Maria Ballesté, 
Santiago Esteve i especialment Mari 
Pau Corominas es van convertir en re-
ferents per a una generació. Corominas, 
de fet, esdevindria la primera catalana 
finalista olímpica el 1968. 

La veritable era d’or arribaria, esclar, 
amb els Jocs Olímpics del 1992. Just 
abans Sergi López es va convertir en el 
primer català que havia guanyat una 
medalla olímpica, amb el seu bronze als 
200 metres braça en els Jocs Olímpics 
de Seül del 1988. L’impuls del 1992 va 
significar beques, diners i medalles grà-
cies a Erika Villaécija i el sabadellenc 
David Meca, que va posar de moda la na-
tació en aigües obertes. Però qui més 
lluny ha arribat és la badalonina Mire-
ia Belmonte, guanyadora de quatre me-
dalles olímpiques: un or en 200 m papa-
llona, dues plates (200 m papallona, 
800 m lliures) i un bronze (400 m es-
tils), entre Londres 2012 i Rio 2016. 

Però on s’han obtingut més medalles 
és a la sincronitzada, modalitat que ar-
riba a la dècada dels 40. El gran salt de 
qualitat es va donar amb la fundació del 
Club Natació Kallípolis (1968). Si la pri-
mera heroïna va ser María José Bilbao, 
que va debutar en un Mundial, tot va 
canviar un cop Anna Tarrés va comen-
çar a entrenar una nova generació. La de 
Gemma Mengual, amb les seves 24 me-
dalles mundials, 18 en campionats 
d’Europa i 2 medalles olímpiques. I des-
prés Andrea Fuentes i Ona Carbonell. 

En waterpolo, en què els primers ca-
talans ja van ser olímpics el 1948, tam-
bé han sigut les dones les que de mica en 
mica han guanyat més títols, sobretot al 
CN Sabadell, tot i que el gran nom és, 
sens dubte, Manel Estiarte, que va par-
ticipar en sis Jocs Olímpics i va guanyar 
l’or el 1996. Disciplines que miren amb 
esperança el futur, pendents de si po-
dran viatjar al Japó per ser olímpics 
d’aquí a uns mesos. El camí que va co-
mençar a les aigües del port de Barcelo-
na hauria de continuar, si tot va bé, a la 
capital japonesa.e

001. La primera seu del CN Barcelona. CN BARCELONA 02. La primera piscina artificial 
de Catalunya va ser la del CN Sabadell. CN SABADELL 03. La britànica Tracey Miles a 
les piscines Picornell durant els JJOO de Barcelona del 1992. SIMON BRUTTY / GETTY 

04. Gemma Mengual i Ona Carbonell als JJOO de Rio del 2016. BUDA MENDES / GETTY

 
Més de 250 catalans han 
estat olímpics, amb grans 
èxits de la sincronitzada

Tot va començar a tocar del 
mar, evidentment. El 25 de 
febrer del 1921 es va fundar la 
Federació Catalana de Nata-
ció després d’una reunió a la 

seu del Centre Autonomista de Depen-
dents del Comerç i de la Indústria, el 
CADCI. Al capdavall de la Rambla, gai-
rebé davant del monument a Colom. 
Aquell dia els representants del CN Bar-
celona, el CN Atlètic i el CN Sabadell van 
atorgar la primera presidència a Jaume 
Mestres i Fossas, el brillant arquitecte 
que va deixar la seva signatura en unes 
quantes instal·lacions esportives. Actu-
alment, la FCN la formen 128 clubs que 
sumen més de 17.000 llicències.  

Les arrels de la natació catalana són 
anteriors a la reunió del 1921. El 15 de se-
tembre del 1907, divuit valents van sal-
tar a les aigües del port a la zona de les 
Golondrines per nedar en un circuit de-
limitat per una boia. Era la primera edi-
ció de la Copa Solé, una cursa impulsada 
per Manuel Solé. L’èxit va fer que el 10 
de novembre del 1907 es fundés el CN 
Barcelona a la seu del Gimnàs Solé, a to-
car de la Rambla. Sí, la mateixa entitat on 
havia nascut el Barça poc abans. Aquest 
gimnàs, que havia fundat a la segona 
meitat del segle XIX Francisco Solé, es 
convertia en un espai clau per al desen-
volupament de l’esport català modern. 
Manuel Solé, nebot d’en Francisco, ha-
via arribat de la seva Benissanet natal i 
es va convertir en el primer vicepresi-
dent del CN Barcelona, entitat presidi-
da per Bernat Picornell, sense deixar de 
ser professor d’esgrima i de gimnàstica i 
futbolista del Barça. Era l’època dels 
sportsmen, que feien de tot. Picornell, en 
canvi, estava centrat en la natació. Nas-
cut a Marsella, seria l’ànima de la nata-
ció catalana organitzant els primers par-
tits de waterpolo contra mariners angle-
sos de pas, ocuparia càrrecs a la federa-
ció i organitzaria la primera edició de la 
Copa Nadal el 1908.  

Una nova època 
Al CN Barcelona ràpidament li va sorgir 
un veí disposat a fer soroll, el Club Na-
tació Atlètic (el 1992 es va fusionar amb 
el Barceloneta). I també el club que ha 
donat més esportistes olímpics, el CN 
Sabadell. De fet, el 23 de juny del 1918 es 
va construir a Sabadell la primera pisci-
na a l’Estat amb objectius eminentment 
esportius. El naixement de la FCN va 
permetre organitzar campionats i do-
nar un impuls a la construcció de pisci-
nes. Al darrere hi havia noms com els de 
Picornell, Solé i Mestres, que també li-
deraven els esforços per fer de Barce-
lona ciutat olímpica ja els anys 20. Van 
ser uns anys apassionants, en què per 
primer cop es van organitzar competi-
cions per a dones. I, de fet, han sigut les 
dones qui han arribat més lluny. I això 
que va costar, sobretot els anys 40, des-
prés de la guerra.  

Reportatge

CORRESPONSAL  
ESPORTIU

TONI PADILLA

 
La primera cursa s’havia 
fet uns anys abans, el 
1907, al  port de Barcelona
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40 anys d’ombres

Són possiblement quatre les per-
sones que podrien revelar totes
les claus del cop d’estat del 23 de
febrerdel 1981: el llavors rei, Joan
Carles I; el tinent coronel de la
Guàrdia Civil Antonio Tejero; el
general de divisió Alfonso Arma-
da iComyn; i el tinentgeneralJai-
meMilans del Bosch.
Hi ha un problema de verb: re-

velar? Queda res per explicar del
quevapassar faquarantaanysen-
rere?
També hi ha un problema bio-

lògic: dos d’ells, Armada iMilans,
van morir sense revelar –o al-
menys deixar escrit– res d’allò
que avui continuem preguntant-
nos. I queobéno sabremmai obé
no va passarmai.
Els altres dos esmentats més

amunt mai han parlat gaire ni
d’aquell dia ni dels previs. El rei,
una vegada el 2011, en el 30è ani-
versari, quan se li va preguntar si
algun dia se sabria la veritat com-
pleta, va dir: “Ja se sap tot i el que
no se sap s’ho inventen”.
Quan va ser jutjat, Tejero va

dir: “El que jo voldria és que algú
m’expliqués allò del 23-F, perquè
jo no ho entenc”.
En l’imaginari popular, és i serà

molt més seductor continuar
pensant que hi ha secrets per en-
tendre. Col·labora en aquesta via
que el cop d’estat del 23-F es va
preparar sense papers o informes
i que només anys després van co-
mençar a aparèixer textos: a part
d’investigacions periodístiques,
van aparèixer els dels implicats,
escrits a la presó, per desviar les
mirades cap a dalt, cada un per
sobre dels seus galons.
En tot cas, en el 40è aniversari

d’aquell intent de cop d’estat hi
continua havent preguntes en
l’aire. Potser es responen amb un
simple monosíl·lab –negatiu– i
llavorsnohihamésqueafegir: sa-
bia el rei el que es coïa, va enco-
ratjar o va dirigir el cop? Sabien
els serveis secrets espanyols què
passava, ho van encoratjar o ho
van dirigir? Va ser aquell un “cop
tou” que havia de concloure amb
un govern multicolor que va evi-
tar un “cop dur” que hauria con-
clòs amb un govern de militars i
polítics passats a fusell? Va ser un
mecanodepeces de llautó que els
principals implicats van anar
construint-se sense que cap aca-
bésmai de saber quinapeçaposa-

va l’altre, amb l’objectiu últim,
tan marcial, de salvar Espanya
d’aquella democràcia tendra que
tolerava els comunistes, estava
sent massacrada per ETA i el
GRAPO i s’estava a punt de des-
membrarper lescessionsautonò-
miques i la devastadora crisi eco-
nòmica?
Mirem enrere: el rumor d’un

cop, o de diversos cops, és al car-
rer. ElmateixTejero ho ha inten-
tat el 1978, conspirant amb ultres
a la cafeteria Galaxia de Madrid,
però algú l’ha delatat i ha estat
condemnat, elmaig del 1980, a sis
irrisoris mesos de presó. És una
manera deno irritar (més) elsmi-
litars o una invitació a tornar a in-
tentar-ho?
En aquell ambient, a finals de

gener del 1981 dimiteix el presi-
dent del govern, Adolfo Suárez,
en qui el mateix rei ja no confia.
Perquè aquell rei, encara que la

Constitució estigui aprovada i
s’hagin consolidat els nous po-
dersde l’Estat, encaramanamolt,
i ara està profundament preocu-
pat per la seva Espanya i així ho
expressa a tot aquell que passa
per la Zarzuela.
Sembla que la dimissió de Suá-

rez (i la seva substitució per Leo-
poldoCalvoSotelo)potapaivagar
l’erupció, però en realitat l’excita.
Abans que hi hagi un nou govern,
Tejero vol imposar el seu (de mi-
litars?), Milans del Bosch vol im-
posar el seu (amb ell mateix al
capdavant?, amb el seu amic Ar-
mada?) i Armada vol imposar el
seu (de concentració). I en el cas
d’aquest últim, sembla que la re-
morestà tandifosa iparladaentre
tots que l’únic que no pot ser és
mentida. No pot ser mentida que
elmecanoconsisteixi que, d’algu-
na manera, la Moncloa es quedi
sense inquilí i davant el buit de
poder apareixi Alfonso Armada.
Un militar de prestigi, a més, vell
tutor del rei, a més funda de tots
els sabres, a més, envoltat de mi-
nistres de diversos partits. Qui
s’oposarà a això com a solució
d’un país envoltat de barrancs, si
exceptuem l’OTAN, París, Bonn,
Londres i la immensa majoria
dels espanyols, que acaben de re-
cuperar (i han exercit), el dret al
vot? La clau és: enganya o no en-
ganya Armada els seus companys
de rebel·lió quan els diu que el rei
està molt preocupat? Esclar que

no, però estar preocupat no és el
mateix que ser-hi darrere. Avui,
aquell rei està molt lluny, a Abu
Dhabi, i això és combustible afe-
git per a qui vulgui creure que, el
1981, va estarmolt a prop.

Va tenir cap paper el rei?
“La implicació del rei és la falòr-
nia òbvia que llança la ultradreta
per protegir-se, per al·legar obe-
diència deguda. Qualsevol diri-
gent comet errors, i el rei els va
cometre, i aquells errors d’alguna
maneravanpropiciar el cop.Però

Dimartsfaràquatredècadesdel’intentdecopd’Estatdeltinentcoronelde
laGuàrdiaCivilAntonioTejero.Vaserunaixecamentpreparatsensepapers,

fetquedificultasaberunaveritatclara.Elsdubtesprossegueixen

FONSA

Barcelona

SANTIAGO

TARÍN

IGNACIO

OROVIO

JAUME V.

AROCA

EL COP D’ESTAT del 1981 (1): ELS INTERROGANTS

qui el va parar va ser ell, encara
que això avui faci riure alguns”.
Qui així de contundent es pro-
nuncia és l’escriptor Javier Cer-
cas, que durant quatre anys va in-
vestigar els fets per al seu llibre
Anatomia d’un instant (Monda-
dori), que ara es reedita en una
novaedició.Cercas va entrevistar
desenes de persones, moltes de
les quals han mort des d’alesho-
res. Si la implicació de Joan Car-
les I va calar en el relat públic va
ser per pur sil·logisme: si el rei es-
tà preocupat i així ho transmet a
la seva gent més propera (entre
ells aArmada), iArmadas’ofereix
comasolució, abansodurant l’as-
salt, i durant l’assalt el rei roman
callat set hores, és queel rei vaor-
ganitzar o sabia o almenys ho va
tolerar.
“És el mite fundacional de la

democràcia espanyola i els mites
barregen mentides i veritats, i
aquell any 1981 pensàvem que ja
érem una democràcia i apareix el
personatge de Lorca (Tejero és
d’aquest poble) engegant trets al
Congrés. Jo vaig escriure una no-
vel·la sense ficció sobre una gran
ficció col·lectiva. Sobretot perquè
els protagonistes del cop van
mentir des del primer dia per ex-
culpar-se, i la fantasia popular ha
fet la restaperhaverpensatqueel
23-Fcontinuapledesecrets”, afe-
geix el narrador.
És cert a més que en un tèlex

enviat pel rei al colpista Milans
del Bosch li diu: “Després d’a-
quest missatge no puc tornar en-
rere”. Què va voler dir?
Un ex-alt responsable dels ser-

veis secrets, entrevistat per La
Vanguardia al seu pis de Madrid,
sosté que “si el rei hagués volgut
que això anés endavant... absen-
tant-se del despatx una estona
s’estén lamentida. Armada va co-
metre una falta que cometen els
que han servit als reis: el rei esta-
vapreocupat lògicamentper la si-
tuació, iArmadavadirqueel rei li
havia demanat que l’informés de
tot, però una cosa és ser els seus
ulls i una altra ser els seus llavis.
Aquesta familiaritat es va tornar
contra el rei, com si ell fos l’inspi-
rador”.
I la tardançadel rei a pronunci-

ar-se? “És lògica: necessita palpar
abans la situació. Tots elsmilitars
de lacúpulavanparlarentreells, i
el rei va haver de fer el mateix.

Sónmoltes hores al telèfon.Nohi
hamésmisteri”, afirma.
En teoria, totes les comunicaci-

ons de Zarzuela es registren, per
seguretat. No s’han fet mai públi-
ques les d’aquella nit.
“Jo afirmo que el rei va autorit-

zar Armada perquè reconduís
qualsevol intent de cop d’estat,
però no que el liderés o el come-
tés”, afirma l’historiador Roberto
Muñoz, que acaba de publicar El
23-F i els altres cops d’estat de la
transició (L’Esfera dels llibres).
“Sent inferior jeràrquicament a
Milans, Armada li havia demanat
que es reunís amb nuclis colpis-
tes, iMilans ho fa pensant que es-
tà obeint el rei”.
ProssegueixCercas: “Ésuna fa-

lòrnia que el rei el toleri per pa-
rar-lo i legitimar-se. No sabia res
de la trama de la presa del Con-
grés. Amb tota rotunditat, si ell hi
hagués estat darrere, el cop surt.
No és que m’importi la monar-
quia, m’importa la veritat”.

Un cop ‘tou’ que
en va evitar un de ‘dur’?
Acabada d’aprovar una Constitu-
ció que desmantellava quaranta
anys de dictadura, acabat de lega-
litzar el Partit Comunista (el per-
dedor de la guerra, en l’esquema
de lamajor part dels militars), les
informacions sobre amenaces
colpistes eren constants, explica

“Laimplicació
delreiés lafalòrnia
òbviaquellança
laultradretaper
protegir-se,per
al·legarobediència
deguda”

“

Javier Cercas
ESCRIPTOR

Unacosa
queemva
tranquil·litzar
ésqueaquell
intent
noteniacapsuport
popular”

“

RodolfoMartínVilla
EXMINISTRE

El 23-F almatí,
Armadadiuqueha
d’anar al despatx
‘perquèno sé
quinabogeria farà
Milans’. Alguna
cosa sabia, esclar”

“

Font anònima
EX-ALT CAP DEL CESID

“Armadali
demanaaMilans
queesreuneixiamb
nucliscolpistes, i
Milanshofaperquè
creuqueenrealitat
obeeixelrei”.

“

Roberto Muñoz Bolaños
HISTORIADOR

Quan passa
[l’assalt al
Congrés],
els capitans
generals esperen.
Però només
Milans actua”

“

Fontanònima
EXCOMANDAMENTDELCESID

Cronologia
1 de març del 1979
Se celebren les primeres elecci-
ons sota l’empara de la Consti-
tució aprovada l’any anterior.
Adolfo Suárez (UCD) és elegit
president del Govern.

29 de gener del 1981
Suárez presenta la dimissió
després de l’enderrocament de
l’UCD. Calvo Sotelo és designat
per substituir-lo.

23 de febrer del 1981
Es produeix el cop de Tejero
durant la sessió d’investidura de
Calvo Sotelo. El tinent coronel ja
havia estat detingut el 12 de
novembre del 1978 per la seva
participació en l’organització
d’un altre intent, l’operació
Galaxia.

25 de febrer del 1981
Resolta la crisi, Calvo Sotelo és
investit president.

3 de juny del 1982
Es dona a conèixer la sentència
del Consell de Guerra pel qual
són condemnades 30 persones,
gairebé totes militars, implicats
en l’intent de cop d’Estat. L’any
següent, a l’abril, el Tribunal
Suprem incrementa les penes
imposades fins a 30 anys de
presó per a Tejero, Milans i
Armada.

28 d’octubre del 1982
Se celebren noves eleccions en
què el PSOE obtindrà una majo-
ria àmplia.

23-F
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MANUEL P. BARRIOPEDRO / EFE

Història
La icònica imatge del
colpista Antonio
Tejero després
d’irrompre a
la tribuna del
Congrés dels Dipu-
tats, al crit de “Quiet
tothom!”. En el judici,
Tejero diria ignorar
encara per a què o
per a qui va fer allò.

a aquest diari algú que va estar en
diversos nivells de la seva cúpula
molts anys. Va ser la gosadia de
Tejero la que va permetre que es
dugués a terme? Per què aquest i
nod’altres?Una investigació pos-
terior del Ministeri de l’Interior
afirma que “el 23-F va ser la for-
ma instrumental per frenar un
copdur, anomenat ‘el copdels co-
ronels’. S’hi preveien detencions
massives i la suspensió dels par-
tits polítics. Al rei se li plantejaria
que l’acceptés,o sino,quemarxés
d’Espanya”. Segons aquestes te-
sis, per al 23-F s’instrumentalitza
Tejero,quecreuqueésel copdur,
i per aixòel capitàMuñecasdiu al
Congrés que està esperant l’“au-
toritat competent, militar per
descomptat”.

Hi va haver elefant blanc?
La tesi més estesa diu que qui
hauria pogut liderar ungovernde
concentració –solució a la presa
del congrés i el consegüent buit
de poder– era Armada.
“Quan va dimitir Suárez i apa-

rèixer l’opció Calvo Sotelo, Teje-
ro va pel seu compte. El 16 de fe-
brer trucaaValència i explicaque
l’opció d’Armada decau. Que si li
donen permís per a la presa del
congrés.Milansdiu quequimana
ésArmada. PeròTejero insisteix i
allà decideixen aprofitar el seu
ímpetu per portar Armada al po-
der”, avaluaMuñoz.

Aquesta tesi més o menys en-
caixa amb la que sosté un ex-alt
responsable del Cesid: “Armada
diu que esmunta enmarxa, enca-
ra que crec que tenia més conei-
xement del que va dir en el judici.
En un actemilitar elmateix 23-F,
unes hores abans del cop, explica
als seuscompanysmilitarsqueno
es queda al vi que oferien al final
perquè havia d’anar al despatx
‘perquè no sé quina bogeria farà
Milans’. De manera que alguna
cosa sabia. El delicte d’Armada és
nohaver impedit aquella bogeria.
Però això denota que Armada no
és en l’origen. Ami, el mateix Ar-
mada em va dir després del cop
que volia salvar Milans de l’at-
zucac. Ells eren els dos únics co-
mandaments monàrquics d’a-
quell grup”.
Per a Martín Villa, “Tejero és

l’únic que no va dissimular en el
judici. Tenia un plantejament
elemental, barroer. Havia de
creure que tenia suports. Possi-
blement al capdavant hi havia
Milans, oaixòhaviadecreureTe-
jero. Armada havia de creure que
podia ser investit, però el proble-
ma és que el Congrés estava pres.
Era una cosa de bojos”

Va poder triomfar el cop?
Uns dies després del 23-F, un in-
formede laCIAdeia que “l’intent
del cop d’Estat de la setmanapas-
sada evidentment va estar molt

més a prop de prosperar del que
el Govern vol admetre”.
Si novaprosperar va serper ra-

onsde fons i per algunes circums-
tàncies concretes (que els colpis-
tes no van preveure): “El so de les
càmeres de televisió és clau per-
què anul·la l’opció Armada, per-
què a fora es coneix la violència
que està havent-hi. Armadahavia
d’anar a l’hora H+2, que eren les
20.20 h”, exposa Muñoz, però
“l’exèrcit sabia que un cop d’estat
no era factible, sabia del despres-
tigi que això suposava a Europa”.
L’ex-alt cap del Cesid analitza

altres raons de fons que fan fra-
cassar el cop: “De l’‘alguna cosa
cal fer’ a fer-hohi ha un gran tros,
perquèels carrosdecombat és fà-
cil treure’ls al carrer, però molt
difícil tornar a tancar-los. I és que
amb un cop d’estat Espanya no
entrava a l’OTAN i tampoc a la
UnióEuropea, però això els únics
que noho veuen són els fanàtics”.
Per a Rodolfo Martín Villa, en

aquell moment ministre d’Admi-
nistracióTerritorial, “PerquèTe-
jero va entrar al Congrés és inex-
plicable; no s’explica amb la lògi-
ca. A undels guàrdies de l’assalt li
vaig preguntar què hi feia allà i
emvacomentar quehihaviamolt
d’atur. No tenia sentit. Una altra
cosa és que encertessin amb l’es-
cenari, perquè estàvem tots con-
gregats allà. Van crear un espec-
tacle, és cert, però vergonyós”,

explica per telèfon a aquest diari.
L’advocat Eduardo Navarro,

undelsmésestretscol·laboradors
d’Adolfo Suárez en aquell mo-
ment, va publicar un llibre (L’om-
bra de Suárez) en què afirmava
que hi havia tres operacionsmili-
tars en marxa: la dels tinents ge-
nerals, ladels coronels i ladels es-
pontanis. Aquesta última pivo-
tava sobre Tejero, ja des de
l’anomenada operació Galaxia,
una conspiració desbaratada el
1978. Segons Navarro, el projecte
de cop arrenca el juliol del 1980
en un restaurant de Madrid, en
un dinar entre Tejero, García
Carrés i el tinent coronel Pedro
MasOliver, ajudantdeMilansdel
Bosch. Va ser Tejero qui va estu-
diar com prendre el Congrés; a
través deMas Oliver vamantenir
contacte amb Milans. Aquest i
Armada es veuen a València el 10
de gener, 44 dies abans del cop.
Tot i que abans de la dimissió de
Suárez. Milans creia que era el
copperal governdeconcentració
i per això s’hi va unir, va afirmar
Navarro. El 18 de gener és la reu-
nió clau, en què s’acorda la presa
del Congrés per imposar un go-
vern que faci front al terrorisme.
ElcapitàgeneraldeSevilla,Pedro
Merry Gordon, estava, pel que
sembla amb l’aixecament, però
aquell 23-F no va ser operatiu. En
una investigació posterior del
Ministeri de l’Interior a què tam-

bé ha tingut accés ara La Van-
guardia es va saber que aquell dia
estava tan begut que no va poder
ni contestar la trucada del rei. Se
l’anomenava “capità ginebra” en
aquell moment, explica un ex-alt
càrrec d’Interior.
L’historiador Jesús Palacios

recorda “una analogia: el cas de
De Gaulle el 1958, davant el mal-
estar de l’exèrcit francès per la si-
tuació a Algèria, el 23-F és una
còpia”.
UnaltreexagentdelCesid, amb

càrrec mitjà als anys vuitanta en-
trevistat per La Vanguardia, re-
marca que “en aquell moment en
un sol recinte hi havia tot el go-
vern, tots els diputats, les més al-
tesmagistraturesde l’estat judici-
al i polític; tots els quepodienevi-
tar-ho eren allà. Però quan passa,
els capitans generals esperaven.
Només Milans actua i Quintana
[capità general de Madrid] neu-
tralitza totes lespossibilitats fins i
tot demoviments de tropes aMa-
drid.Tejerova serunapseudoim-
provisació”.
“Tota la tarda i finsa lesonzede

la nit el rei impedeix amb les se-
ves trucades que surtin tropes,
excepte a València”, detalla Cer-
cas, “També intenta treure Teje-
ro del Congrés, a través d’Aram-
buru Topete i de Fernández
Campo. Tots dos parlen amb Te-
jero. Cap a les 23.30 h estava a
punt de proposar-se l’opció Ar-
mada, però comet l’error de dir
que és una proposta del rei, que
no ha sortit com esperaven, i en
veure que es proposa un govern
de socialistes i comunistes i ell a
l’exili, s’enfurisma”. És el mo-
mentmés perillós. Entre les onze
de la nit i les quatre de la matina-
da Tejero pot començar a dispa-
rar contra la classe política. La té
tota allà.

Hi va haver trama civil?
És una de les grans llegendes
23-F. “Una cosa que em va tran-
quil·litzar –prossegueix Martín
Villa– és que aquell intent no te-
nia cap suport popular”. L’histo-
riador Muñoz sosté que sí, mal-
grat que estava composta per tot
just tres o quatre persones, de les
quals únicament va ser jutjada
GarcíaCarrés, queva assistir adi-
verses reunions amb Milans del
Bosch, i fins i tot se’l va expulsar
d’una. Sí que hi va haver diversos
empresaris implicats, en la seva
opinió. Una font policial que va
conèixer les investigacionsposte-
riors ésmoltmés explícita: “Eren
uns tarambanes, les folklòriques
de Tejero”, com García Carrés,
però amb pes nul en la prepara-
ció. “De civils implicats non’hi ha
més de cinc. Era una insensatesa
que hi hagués una trama civil,
perquè en l’operació Galaxia que
intenta Tejero el gran error és
que ho sap tothom”.
Per al també historiador Jesús

Palacios, la trama civil eren els
partits que participarien en el go-
vern de concentració i cita les de-
claracions que en van fer Marcos
Vizcaya i Jordi Pujol, així com el
dinar a Lleida entre Armada, En-
rique Múgica, Joan Reventós i
Antoni Siurana. “De suport civil
no n’hi havia ni un; no hi havia
ningú darrere”, afirma Martín
Villa.
Aquest diari va localitzar a tra-

vés d’advocats i persones pròxi-
mes set delsmilitars que van per-
petrar el cop amb Tejero. Cap
d’ells no va voler parlar. c

Qualsevol
dirigent comet
errors, i els que
va cometre el rei
d’algunamanera
van propiciar
el cop”

“

Javier Cercas
ESCRIPTOR

Elsodeles
càmeresdeTVés
clauperquèanul·la
l’opcióArmada.A
foraesconeix
laviolènciaquehi
estàhavent”

“

Roberto Muñoz
HISTORIADOR

Hihauna
analogia:DeGaulle
el1958,davantel
malestarde
l’exèrcit francèsper
Algèria;el23-Fn’és
unacòpia”

“

Jesús Palacios
HISTORIADOR

“Era una
insensatesa que hi
hagués una trama
civil, perquè a
l’operació Galaxia
anterior ho sabia
tothom”

“

Font anònima
INVESTIGADOR POLICIAL

“Armada
havia de creure
que podia ser
investit, però
el problema és
que el Congrés
estava pres”

“

RodolfoMartínVilla
EXMINISTRE afondo@lavanguardia.es
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EFE

Unpaís aturat 17 hores

–Congrés,digueu?
La veu de la dona és tremolosa.

Fa un parell d’hores un grup de
guàrdiescivilshaentratamblesar-
mes desenfundades al Congrés
dels Diputats, quan s’està votant
l’elecció deLeopoldoCalvo Sotelo
com a president del govern. El seu
antecessor, Adolfo Suárez, ha di-
mitit vint-i-cinc dies abans, i el vot
del diputatManuelNúñezEncabo
queda confós dins la remor de la
tropa que assalta l’edifici. Tejero i
la seva banda han irromput a la
Cambra a les 18.23 hores del 23 de
febrer del 1981 amb allò per tots
sentit i recordatde“¡Quietotodoel
mundo!”. Els diputats han estat
instats a tirar-se a terra, els guàrdi-
es han disparat ràfegues demetra-
lladoraperquèsesàpigaquimana i
el país s’ha quedat sense govern i
sense respiració. Una càmera de
televisió ha gravat l’episodi i serà
clau perquè a l’exterior se sàpiga
amb quines maneres han arribat
els colpistes. Perquè si pretenien
evitar un govern de Calvo Sotelo i
aplanar l’elecció d’Alfonso Arma-
da com a president de consens,
aquells trets compliquen les coses.
Al capdepocsminuts, el capitàJe-
súsMuñecas s’adreçaalsdiputats i
els demana que estiguin tranquils,
que aviat arribarà l’autoritat –“mi-
litar”, per descomptat– i aclarirà
quèpassarà tot seguit.
QuihatrucatalCongrésésFran-

cisco Laína, president de la comis-
sió de secretaris i subsecretaris
d’Estat, formadapels númerosdos
de tots els ministeris, constituïda
aquella tarda com a govern provi-
sionaldavantelbuitgeneratpelse-
grestdelsseusrespectiuscaps.Laí-
na demana per Tejero. Tejero es
posa al telèfon. Laína li pregunta
que què és “aquella barbaritat”,
que què està passant, que ho aturi,
que li posen un avió perquè aban-
doniEspanya.Tejeroal·legaquees
marejaals avions.
El relat d’aquesta escena és de

José Terceiro Lomba, llavors sub-
secretaride laPresidència.
El cop ha sorprès Terceiro –re-

cordapertelèfonaLaVanguardia–
a la Universitat Complutense de
Madrid. “En aquells primers mo-
ments la confusióeraabsoluta.Em
van dir que havien entrat terroris-
tesd’ETAvestitsdemilitars”.
L’aleshores diputat i ministre

Rodolfo Martín Villa recorda que
aquell dia, després de fracassar la
primeravotació, havia anat adinar
amb Pío Cabanillas i Juan José
Rosón,queeranimésnimenysque
elministrede l’Interior. “Hedere-
conèixerquecapnovaparlarsobre
el que passaria. Vam parlar de la
majoria simple deCalvo Sotelo, de
qui formaria el govern i del que ca-
lia fermés endavant. No teníemni
lamésmínima sospita del quepas-

11.45 h: L’ALLIBERAMENT DELS DIPUTATS

Els diputats –Manuel Fraga entre ells– als voltants del Congrés dels Diputats quan van començar a ser alliberats
pels 288 agents de la Guàrdia Civil que unes disset hores abans havien ocupat l’edifici

FONSA

Barcelona

SANTIAGO

TARÍN

IGNACIO

OROVIO

JAUME V.

AROCA

El cop d’Estat del 1981 (3): la intrahistòria d’una nit d’insomni

23-F

Vamdecidir
redactar un
manifest; en
llegir-lo, un va
dir: ‘Això pot ser
el nostre
afusellament’”

“

José Terceiro Lomba

Exsubsecretari d’Estat

Molt
respectuós,
Tejero em va dir:
‘Com vol que
després d’haver
fet això faci
el contrari?’”

“

Rodolfo Martín Villa

Exministre

A certa hora
de la nit
hi havia
molta por
que Tejero
fes una
escabetxada”

“

Font anònima

Ex-alt càrrec del Cesid

Quan
vam saber
que el rei
havia parlat,
el primer dubte
va ser: a favor
de qui?”

“

José Bono

Exdiputat del PSOE

El vídeo [del
rei] va trigar
perquè va caldre
repetir-lo; així
que van arribar,
vaig ordenar
que s’emetés”

“

Fernando Castedo

Exdirector de RTVE

saria”, explica per telèfon a aquest
diari.
“Desqueelsveigentrarjonotinc

cap dubte que és un cop d’Estat,
perquèpocsdiesabanshevistfotos
de Tejero i Ynestrillas. Però em
confonc i penso que Tejero és
Ynestrillas, i l’hi dic al diputat que
era al meu costat”, explica el lla-
vors diputat del PSOE i secretari

quart de laMesa del Congrés José
Bono, que després seria ministre
deDefensaipresidentdelCongrés.
Terceiro explica que va ser seva

la idea de crear una comissió de
subsecretaris, tot i que de vegades
s’haatribuïtalrei la iniciativa.“Des
de presidència del govern –detalla
Terceiro– truco a Luis Sánchez

Harguindey, subsecretarid’Interi-
or, i lidicquehavíemdereunir-nos
els subsecretaris, els membres del
govern que no estem segrestats, i
posar-nos al capdavant. Vaig pro-
posar que ens trobéssim a la seu
d’Interiorperquèdesd’allàenspo-
díem comunicar ambmés facilitat
ambels governadors civils.Aixího
vam acordar i així ho vaig dir a al-
guns alts funcionaris. Encara veig
les seves cares pàl·lides. Emdiuen:
‘Ves-te’ntuienstruquesquanarri-
bis’.Algunsvancreurequeerauna
trampaque joelsparava”.
Als carrers de Madrid, la calma

és cada vegadamés tensa. “Érema
les nostres oficines de Conde Du-
que”,recordaRafaelVera,enaque-
lla època delegat municipal de se-
guretat deMadrid, “i el nostre cap
de policia, Javier Lobo, em va dir
que una columna de jeeps anava
capalcongrésperòqueparavenals
semàfors: ‘Siparenals semàforsno
passarà res’, em va dir Lobo”, re-
cordaenunacafeteriadeMadrid.
El fotoperiodista Roberto Cere-

cedotambévaaconseguirentraral

Congrés..., però aviat el van expul-
sar.Vasentiralaràdioelquepassa-
va i se’n va anarmolt depressa cap
allà. “En una font em vaig mullar
els cabells, em vaig pentinar cap
enrerea l’estil feixista,vaigamagar
la càmera i el magnetòfon a la ga-
vardina i a la porta delCongrés em
vaig posar molt decidit, cridant
‘¡ArribaEspaña!’ i ‘¡Yaerahora, jo-
der!’, demaneraqueemvandeixar
passar! Vanpensar que era undels
seus.Serravalesdentsdelaporque
tenia, però vaig anar fent fotos al
pati, i anavaaentrar a l’edifici però
emvapararelcapitàMuñecas iem
va dir que no els enganyaria, que
forad’allà.Amblesfotosquetenia i
elmagnetòfongravant teniaun re-
portatgeboníssim,peròemvan fer
fora i una vegada fora em van aga-
farunspaiosdepaisà,ambpistoles,
em van prendre el rodet de la cà-
meraielmagnetòfon.Emvaigque-
dar senseres”.
Terceiro ja és al Ministeri de

l’Interior. “Comencen a arribar
subsecretaris, ens constituïm i de-
cidimredactarunmanifest.El fem

eldiplomàticCarlosRoblesPiquer
i jo. Llegint-lo a la resta de subse-
cretaris, un va dir: ‘Això pot ser el
nostreafusellament’”.
Dins del Congrés, la tensió és

màxima: “Quan Tejero dispara
aquells trets –prossegueix Bono–
jo era l’últim de la fila, jo vaig ser
quimésapropvaserde lasevapis-
tola, i el que vaig sentir va ser por.
Vaig témer per lameva vida. Érem
davant un grup de salvapàtries i
feixistes que volien que tornéssim
a aquell macabre joc de l’oca”, a la
dictadura.
“Allà dins hi va haver coses sin-

gulars”, recorda Martín Villa. “Jo
vaig sortir delmeuescóduesvega-
des. Com que havia estat ministre
de l’Interior els guàrdies civils em
feienlasalutaciómilitar.Lasegona
vegadalivaigpreguntaraunonera
Tejeroperquè volia parlar ambell,
havia tingut relacióambell perquè
sent ministre [de Governació, que
després seria Interior] vaig propo-
sar que el rellevessin dues vegades
de comandaments. Després li van
donar una destinació en què, per

Els secretaris i
subsecretaris d’Estat
van formar un govern
provisional que va ser
clau el 23-F
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exemple,s’incloïalaseguretatdela
Moncloa. Vam tenir una conversa
molt curta. Li vaig dir que això no
tenia sentit, que havia de dissol-
dre-ho. Em va contestar molt res-
pectuós i em va dir: ‘Com vol que
després d’haver fet això faci ara el
contrari?’”.
A la seu del Ministeri de l’Inte-

rior, FranciscoLaína –era director
de laSeguretatde l’Estat–està sos-
pesantunaoperaciódelsGEOdela
Policia Nacional, esbotzant les
portes del Congrés i contraatacant
els guàrdies civils. “‘Paco’, li dic
–diu Terceiro–, ‘actuarem com a
òrgan col·legiat i analitzant-ho tot
abansdeprecipitar-nos’”.
“Una de les primeres coses que

vaig fer des d’allà –afegeix Tercei-
ro–vasertrucaraFernandoCaste-
do, director general de Radiotele-
visió Espanyola, pensant que des-
présdelCongréselqueintentarien
controlarserialatelevisióilaràdio.
M’explica que ha entrat un tinent
ambunfusell al seudespatx ique li
haordenatqueaRàdioNacionalhi
posimúsicamilitar”.
“Estava reunit a Presidència

–l’avui advocat Castedo rep La
Vanguardia al seu despatx deMa-
drid– quan em van avisar del cop.
Vaig anar volant cap a Prado del
Rey i poc després em truca Sabino
FernándezCampo[secretarigene-
ral de la Casa del Rei] i em diu que
és molt probable que vinguin a la
televisió.Desenganxoel coixíde la
cadira i hi fico a sota el vídeo amb
les imatgesdeTejero”.
“Al cap de poca estona vaig sen-

tir soroll i vaig sortir del despatx
–prossegueix–. Venia un sergent
ambunapistolaa lamàpreguntant
qui manava allà, a RTVE. Les se-
cretàries estavenmolt espantades,
es van tirar a terra. No vaig saber
mai qui era el sergent. Era jove, jo
crec que tenia la mà una mica tre-
molosa.Emdiuquetéinstruccions
que a Ràdio Nacional només s’hi
emeti música militar i que se sus-
penen tots els informatius. A mi
noméssem’ocorreposar-li lamàal
braçidemanar-liquedeixilapisto-
la a la taula, i ho fa.Al capd’unaes-
tona ve al meu despatx el capità
que estava al comandament. S’as-
seu davant meu, amb dos soldats
amb fusells al darrere. M’ordena
que no hi ha informatius i que ell
pren el comandament de la casa.
Hovaig indicaraldirectordeTVE.
A lameva secretària, Pilar Larum-
be,queeramoltllesta, livaigdema-
nar que em donés ‘aquells expedi-
ents pendents de firma’. Ella sabia
perfectamentqueaaquellahorano
hihaviaresafirmar,peròvaenten-
drequevoliapassar-liunmissatge.
Vaig redactar una nota en la qual
deiaqueJesúsPicatosteanésagra-
varunmissatgedel rei.Hivananar
Picatoste i Pedro Erquicia, per ca-
minssecundarispersi lazonaesta-
vapresa, això emvanexplicar, i ai-
xòelsvaocuparmés tempsdelque
eranormal”.
La comissió de subsecretaris

planifica una estratègia. Atesa la
falta d’avenços, decideixen consi-
derar el que està passant com un
segrest.“Johohaviavistalespel·lí-
cules: calia parlar amb el segresta-
dor”, rememoraTerceiro.
Contacten amb el psicòleg José

Luis Pinillos perquè analitzi la si-
tuació ipronostiquiquanfaràefec-
teenelsassaltants la tensióde lasi-
tuació,quancomençaranadesmo-
ralitzar-se.
“A mesura que la nit avança i

l’autoritatmilitarquehananunciat
no ve vam començar a imaginar
que els anaven les coses mala-
ment”,prossegueixJoséBono.

Alguns alts caps de la Guàrdia
Civil i de la Policia estan reunits a
l’hotel Palace, davant del Congrés.
Un ex-alt dirigent dels serveis
secrets espanyols revela en una
entrevista ambLaVanguardiauna
conversa entre el director general
de la Guàrdia Civil, José Luis
Aramburu Topete, i el general Al-
fonso Armada, quan aquest últim
s’adreçaalCongrésperparlar amb
Tejero.
–Què li oferiràs? –pregunta

Aramburu.
–Ungovernpresiditpermi.
–Aquest govern dura fins que

surtin lliures, i llavorsusafusellen.
Armada, efectivament, s’entre-

vistaràambTejeroperoferir-liuna
sortida: un govern de consens pre-
siditperellmateixidosavionsper-
quèsurtid’Espanya.Tejeros’hine-
garà. En aquell moment “hi havia

molta por queTejero fes una esca-
betxada”, afegeix aquesta font, per
béqueel líderdels colpistes també
es compromet enaquella entrevis-
ta amb Armada que “no passarà
res”.
“La nit va ser llarguíssima”,

prossegueix Terceiro. “Quan vam
tenirelmanifestvamparlaramblí-
derspolíticsquenoerenadinsper-
quèestiguessinalcasdelcontingut
i hi donessin suport.Del Partit Co-
munista vam parlar amb Carlos
Alonso Zaldívar. Es va posar a la
nostra disposició, amb gran res-
ponsabilitat. Va ser un comporta-
ment ben diferent del represen-
tant del PSOE, el nom del qual no
vullrecordar.Noenteniadonarsu-
port a unmanifest del govern per-
què érem d’UCD. Quan el text va
estarapuntvamtrucaralaZarzue-
laper llegir-l’hial rei.Ellensvadir:

‘Espera, que us passo Sabino’”.
És Sabino qui pronuncia una

altra de les frases per a la història
aquellanit:“Nihiés,nisel’espera”,
etziba a José Juste, general de la
Divisió Cuirassada Brunete, quan
aquest últim pregunta si Alfonso
Armada, que suposadament ha de
ser l’“autoritat militar” que recon-
dueixi la situació (i després presi-
deixi el govern), havia arribat a la
Zarzuela.
“El rei no podia sortir amb una

idea d’unitat i que de sobte sortis-
sin capitans generals a dir-li que
tururut, com va dir Laína. Aquells
anys el rei pasturava els militars,
eraelseucapjeràrquic,peròestava
en un equilibri absolutament ines-
table, sempre en una corda fluixa.
Hi havia hostilitats del PSOE, des
de dins de la UCD, i des del PCE,
que li deien Joan Carles el Breu”,
analitzaTerceiro.
Elmissatgedel rei, taxativament

en contra del cop, es va emetre a la
1.14hde lamatinada.
“Elvídeova trigarperquèvacal-

dre repetir-lo”, justifica Castedo.
“Erquicia coneixia bé elmitjà tele-
visiu, i no els va agradar comhavia
quedat la primera vegada i va fer
una segonapresa.Vanarribar amb
la cinta després de les dotze de la
nit.Així quevanarribarvaigdonar
ordre que s’emetés immediata-
ment, elvampreparar ielvampas-
sar. Cada minut era important, i
allò ens va tranquil·litzar a tots”.
Els militars que havien ocupat
RTVE al principi del cop s’havien
retirat, iabansCastedoelshaviafet
una pregunta salvavides: “Entenc
que recupero el comandament
d’aquestacasa”.
“Vaig passar una por, diguem-

ne, reverencial, com continuo te-
nint-ne ara en un judici. Seria in-
conscient no haver-ne tingut”,
apunta Castedo. “Jo amb prou fei-
nes feia un mes que era al càrrec i
havia patit atacs des de l’esquerra i
desde ladreta. Si el copd’Estat tri-
omfavaaminom’hauriaanatbé”.
“Quanvamsaberqueel reihavia

parlat, el primer dubte va ser: a fa-
vor de qui?”, confessa Bono. “Per
un transistor que tenia Abril Mar-
torell vam poder saber que ho ha-
via fet a favorde laConstitució.De
mica en mica, va anar canviant la
nostrapor.Vaserunanitambmol-
tes emocions, perquè també tení-
em ira, i ràbia que els salvapàtries
volguessin una altra vegada es-
guerrar lademocràciaespanyola”.
“El dubte [sobre el rei] el teníem

tots”, admet Castedo, “perquè la
rumorologiaelsituavadarreredels
militars, però era un rumor possi-
blement interessat pels mateixos
colpistes. Elmissatge del rei va ser
un cant a la Constitució, i ja no hi
haviacapdubte”.
Castedo recorda que, encara

desprésdelmissatgedel rei, van ir-
rompre a RTVE una dotzena de
guàrdies civils per exigir que
s’emetés una proclamamilitar per
incitar els espanyols a afegir-se al
moviment dels militars, dient que
el patrocinava el rei, i amenaçant
amb agressions. “Vaig veure molt
clarqueaixònohopodíememetre.
Em semblava una fal·làcia: el rei
acabava de fer aquell discurs a fa-
vordelaConstitucióiperSabinojo
sabia què pensava la Casa Reial. Si
arribem a emetre aquell missatge
creem un problema per a milions
depersones”.
“Des delmeu punt de vista hi va

haver una clara intervenció de la
providència. A diferència de qual-
sevolactededesordrepúblic,nohi
va haver una gota de sang, ni una
esgarrapada.Vasermiraculós”,ce-
lebraTerceiro.
L’ex-alt cap del Cesid conclou

amb el detall que li explicaria més
tardundelsprotagonistesde lanit,
el vicepresident i militar Manuel
GutiérrezMellado: “Un dels guàr-
dies civils armats que tenia davant
meu venia directament de casa,
perquè portavamitjons de colors i
no pas d’uniforme: com pretenien
donaruncopaixí?”.

Hora a hora del 23-F

23 DE FEBRER

18.23 h

El tinent coronel de la
Guàrdia Civil Antonio
Tejero irromp al capda-
vant de 200 guàrdies
civils a l’hemicicle del
Congrés, on es votava la
investidura de Leopoldo
Calvo Sotelo com a nou
president del govern.

18.23

El tinent general Manuel
Gutiérrez Mellado, vice-
president primer del
govern, és sacsejat per
Tejero mentre diverses
ràfegues de subfusells
impacten a la cúpula de
l’hemicicle. El president
Adolfo Suárez intenta
socorre’l.

19.00

A València el capità
general de la III regió
militar, Jaime Milans del
Bosch, assumeix tots els
poders civils i militars
mitjançant un ban.

19.15

Els assaltants deixen
sortir del Congrés dels
Diputats els civils i funci-
onaris. Minuts després
també deixaran sortir els
periodistes que cobrien
la investidura frustrada
de Calvo Sotelo.

19.30

El tinent general Milans
del Bosch ordena el
desplegament a València
de la divisió Maestrazgo,
amb mig centenar de
carros de combat i uns
1.800 homes, en l’ano-
menada operació
Turia.

19.30

Tres esquadrons
amb blindats procedents
de l’aquarterament
de Retamares, a Madrid,
ocupen les instal·lacions
de l’ens públic RTVE
a Prado del Rey.
Televisió Espanyola altera
la programació i Ràdio
Nacional comença a
emetre marxes
militars.

19.30

Suárez s’aixeca de l’escó
i demana de parlar amb
el responsable de la
força de seguretat. Com
a resposta se sent un crit
que passarà a la història:
“¡Se sienten, coño!”.

20.00

Tejero ordena la sortida i
reclusió en diverses de-
pendències del Congrés
de Suárez i Gutiérrez
Mellado.

20.05

El president de la UCD,
Agustín Rodríguez Saha-
gún; els secretaris gene-
rals del PSOE, Felipe
González, i del PCE,
Santiago Carrillo, i el
vicesecretari general
dels socialistes, Alfonso
Guerra, queden aïllats
en una sala al Congrés.

20.20

Jordi Pujol i el rei Joan
Carles mantenen una
conversa en què el mo-
narca li demana confian-
ça. En sortirà la frase:
“Tranquil, Jordi, tran-
quil”.

20.43

Un dels assaltants del
Congrés llegeix a l’hemi-
cicle un comunicat en
què s’informa que a
València s’han desplegat
unitats militars pels
carrers.

21.00

Les unitats que havien
pres el control de RTVE
es retiren. Això permet
que el director de la
Seguretat de l’Estat,
Francisco Laína, llegeixi
un comunicat en què
anuncia la constitució
d’un govern provisional
integrat pels subsecre-
taris i presidit per ell
mateix.

21.30

La Junta de Caps d’Estat
Major assenyala en un
comunicat que s’han
pres mesures per repri-
mir qualsevol atemptat
contra la Constitució.

21.30

El Consell General del
Poder Judicial, que
també s’ha reunit des-
prés que s’hagi sabut
l’assalt al Congrés, ofere-
ix la seva lleialtat al rei i
a la Constitució.

22.30

El tinent coronel Tejero
entra a l’hemicicle i
anuncia als guàrdies que
el custodien que “la II,
III, IV i V regió militar
han dit sí al tinent gene-
ral Milans del Bosch com
a president del govern”.

23.50

Entren al Congrés el
segon cap de l’Estat
Major de l’Exèrcit, el
general Alfonso Armada,
i el director general de la
Guàrdia Civil, el general
José Luis Aramburu
Topete, per entrevistar-
se amb Tejero. Ben aviat
Aramburu abandonarà
el Congrés.

24 DE FEBRER

1.14

El rei, amb uniforme
de capità general, diri-
geix un missatge a través
de ràdio i televisió en
què ordena el manteni-
ment de l’ordre constitu-
cional. Poc després
Milans del Bosch ordena
la retirada de les tropes
a València.

1.18

El general Armada aban-
dona el Congrés.

1.30

Una columna de vehicles
de la Policia Militar a les
ordres del comandant
Emilio Pardo Zancada
arriben al Congrés dels
Diputats.

2.30

El Rei adverteix a Milans
del Bosch que qui es
revolti provocarà una
altra guerra civil,
segons el tèlex que
ha enviat el mateix
Joan Carles al
general.

5.30

L’exdirigent sindical i
ultradretà Juan García
Carrés, implicat en la
trama civil del cop d’Es-
tat, és detingut al seu
domicili.

5.45

Mitjançant un altre ban,
Milans del Bosch deixa
sense efecte l’estat
d’excepció.

8.50

A l’hemicicle, el presi-
dent del PP, Manuel
Fraga, increpa Tejero i,
descordant-se la
jaqueta, diu: “Jo ja no
aguanto més... Dispareu
contra mi”, crit a què
s’afegeixen altres dipu-
tats. Dirigint-se a la
sortida, Fraga afegeix:
“Prefereixo morir amb
honra que viure amb
vilipendi”.

9.00

Als voltants del Congrés
el tinent coronel Tejero
signa la rendició en el
denominat pacte del
capó, en què es deixava
sortir els guàrdies civils
de l’hemicicle i s’eximia
de responsabilitat els
que tinguessin gradua-
cions de tinent cap
avall.

10.00

S’autoritza la sortida de
les diputades que hi ha a
l’hemicicle. Després de
resistir-s’hi, s’avenen a
sortir-ne a petició dels
seus companys.

10.30

Una desena de guàrdies
civils es lliuren a la Poli-
cia Militar.

11.50

El govern, els diputats i
els periodistes tancats
comencen a sortir del
Congrés.

12.27

Tejero es lliura a Aram-
buru Topete i abandona
el Congrés amb guàrdies
civils implicats en
l’assalt.

afondo@lavanguardia.com

EldirectordeRTVEva
passarunanotaoculta
alasevasecretària
perquèenviésunequip
agravarelvídeodelrei
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Barcelona

El vespre del 23 de fe-
brer i la llargamatina-
da del 24 van ser sin-
gularment pacífics a
Catalunya, amb no-

mésalgunsincidentsaïllats.Ambla
miradaposadaen l’agitaciódelsúl-
tims anys, resulta sorprenent la se-
renitatdelaciutadania,cosaqueno
significaquenoesvisquésambuna
gran angoixa els esdeveniments
d’aquella llarganit.
Els informesque va enviar el go-

vernador civil, José Coderch, a la
secretaria general de Seguretat,
que ha localitzat l’historiador Jau-
me Claret, descriuen una situació
de gairebé tota normalitat. “En ge-
neral –explica Claret– la població
es va mantenir a l’expectativa”.
Claret recorda un comentari de
l’historiadormilitarMarianoAgui-
lar, que, davant les notícies que ar-
ribavendeBarcelona, va subratllar
la següent anotació: “Serenitat ex-
terna. No va caldre la constitució
de la juntadedefensa,casúnicatot
Espanya”.
Segonsaquestesnotes, finsaldia

24, i quan el cop ja s’havia resolt,
amb prou feines es van produir al-
gunes concentracions de suport a
la democràcia en diversosmunici-
pis de l’àrea metropolitana. El dia
27 va tenir lloc una manifestació
unitària. “Lacridaa lavagageneral
plantejada ahir a la nit –escriu Co-
derchenundels tèlexs, datat segu-
rament el matí del 24 de febrer–
per CC.OO., la CNT i grups extra-
parlamentaris no s’està seguint, la
tònica general són aturades de du-
es hores en assemblees informati-
ves i absència total demobilitzaci-
onsals carrers”.
Potser el fetmés greu d’aquelles

hores va ser el que va passar, ja la
matinada del dia 24, a Santa Colo-
ma de Gramenet, on la façana de
l’Ajuntament –governada llavors
per l’alcalde comunista Lluís Her-
nández–vasermetralladadesd’un
vehicle sense causar danys perso-
nals,malgratqueunadelesbalesva
travessarlafinestraivaferblancen
una de les cadires de la sala de go-
vern, on en aquell moment no hi
havianingú.
L’incident va quedar ressenyat

en un dels informes confidencials
que la direcció general de la Guàr-
diaCivil varebresobre la situacióa
Catalunya i en què també s’asse-
nyalava que abans que quedés clar
que el cop estava fracassant elsmi-
litants del PSUC havien començat
a buidar l’arxiu de la seva seu cen-
tral al carrer Ciutat de Barcelona.
Per unes hores els comunistes ca-
talansvanrecuperar lespràctiques
de supervivència de la clandestini-
tat:abansderes,posarforadeperill
l’organització.
Respecte a les guarnicions mili-

tars, en tots els informes remesos
des del Govern civil se subratllava
que “la situació de les forces i cos-
sos de seguretat de l’Estat és de
completa normalitat, com també
de les forces armades”. Aquest pa-
ràgraf es repeteix en tots els comu-
nicats enviats des de Barcelona.
Tot i això, no va ser així durant

totes leshoresquevadurarel cop.
Per bé que totes les mirades van

estarposadesenelsesdeveniments
delCongrés i laZarzuela, també es
vanviuremomentsdeneguitalPa-
laudelaGeneralitatialescasernes,
en especial la de Sant Boi, a l’àrea
metropolitanadeBarcelona.
Gabriel Cardona, un militar co-

fundador de la Unió Militar De-
mocràtica, va explicar el 2011 els
esdeveniments que van tenir lloc
en aquell recinte. El testimoni
d’aquest militar, que va morir el

mateix any d’aquesta publicació,
acredita que el regiment cuirassat
Numància va preparar els vehicles
per sortir al carrer, comvapassar a
València.
Cardona sosté al seu relat pòs-

tumque aquella nit el coronel José
María Valdés Cavanna va posar a
les ordres de Milans del Bosch,
aleshorescapitàgeneraldelValèn-
cia,queseriacondemnatpelcop, la
brigada mecanitzada que fins al
1986 tindria la seva plaça a Catalu-
nya.Tot i això, l’ordrede treure els

tancs al carrer no va arribar mai i
tampocnoesvaposaraprovalaca-
pacitat els militars demòcrates de
lacaserna–entreelsqualsescomp-
tavaCardona–d’impedir-ho.
El temps transcorregut entre la

preparació dels vehicles cuirassats
de Sant Boi i la decisió de no treu-
re’lsalcarreréselquevaprendreel
capitalgeneraldeCatalunya,Anto-
nioPascualGalmés.
AlseullibreElvirreielperiodista

José Antich relata que Jordi Pujol
va rebre una trucada deGalmés en

quèel sondejava sobreuneventual
govern de concentració presidit
pelgeneralAlfonsoArmada.
Al Palau des d’on Jordi Pujol va

emetre un missatge de tranquil·li-
tat a la població que, durant unes
quantes hores, al llarg del vespre
del dia 23, va ser l’única veu que va
cridara lacalma,esvaviureunaal-
tra escena sorprenent quan el cap
dels Mossos d’Esquadra, Beltrán
GómezAlba –en aquellmoment la
direcció del cos depenia directa-
ment de capitania general i la Ge-
neralitat tenia un comandament
simplement retòric– s’havia posat
a disposició del govern militar de
Barcelona després d’haver proveït
d’armes llargues els agents de què
disposava.
GómezAlba s’hauria ofert a “ca-

çar”totelgoverncatalà,segonsuna
investigació que va arribar als tri-
bunals i els autors de la qual, dos
periodistes catalans, van ser ab-
solts de la demandadequi va ser el
capdelsMossosaquellaagitadanit.
Les últimes hores del dia 23, i

abans que fos clar el desenllaç del
cop,Pujolhaviaencarregatalsseus
consellers que persuadissin em-
presaris i sindicats queel dia 24 tot
havia de ser com més normal mi-
llor. El president va donar instruc-
cions que obrissin les escoles i que
el transport públic funcionés amb
normalitat i va exigir que totes les
botigues fossinobertes.
Paradoxalment, el 23-F va con-

solidarJordiPujolcomapresident
de la Generalitat i va establir un
nexe singular entreelpolític català
i el rei JoanCarles I que els haunit
finsara.

Aquella nit amb prou feines hi va haver incidents ni mobilitzacions, malgrat l’angoixa del moment

La singular calma catalana

PÉREZ DE ROZAS / ARXIU

Grups de ciutadans a la porta de La Vanguardiamirant d’obtenir informació la nit del 23-F

Els tancs de la caserna
de Sant Boi de
Llobregat es van
preparar per sortir
al carrer el dia 23

afondo@lavanguardia.es

Total normalitat

Els informes enviats pel gover-
nador civil de Barcelona, José
Coderch, i per la Guàrdia Civil a
la secretaria general de Segure-
tat –localitzats per l’historiador
Jaume Claret– acrediten la

serenitat amb què a Catalunya
es va reaccionar a la notícia

del cop
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Els espies del 23-F

A la pregunta de per què encara
queden alguns dubtes del que va
passar sobretot abans del cop
d’Estat del 23-F, durant els pro-
legòmens, un ex-alt cap del Cen-
tre Superior d’Informació de la
Defensa (Cesid, avui rebatejat
com a Centre Nacional d’Intel·li-
gència, CNI) admet en una en-
trevista amb aquest diari que “el
govern de Calvo Sotelo, en un
moment políticament complica-
díssim, va voler circumscriure la
trama estrictament als revol-
tats”. Avui “podem fer interpre-
tació de les incongruències del
cop, però ens falten evidències”,
afegeix.
L’escriptor Javier Cercas, que

durant quatre anys va investigar
tota la tramaper a la sevanovel·la
Anatomía de un instante, que ara
es reedita, afirma amb contun-
dència que “l’únic secret del 23-F
és que ja no hi ha cap secret...”,
tot i que, després de pensar-ho
un moment, admet: “Potser el
paper de l’espionatge pot ser que
no estigui del tot clar”. Quaranta
anys després el possible paper
del Cesid en l’intent colpista pro-
bablement és l’aspecte més con-
trovertit.
Els dubtes persisteixen entorn

del paper del llavors secretari ge-
neral del departament, Javier
Calderón, i el cap dels grups ope-
ratius, José Luis Cortina. Si el
Cesid (o alguns dels seus mem-
bres) no van participar activa-
ment en la preparació del cop,
com pot ser que no el detectessin
i el desmantellessin? Per Javier
Cercas és possible que els ru-
mors constants de cop d’Estat
poguessin fer passar desaperce-
but el muntatge de Tejero, mal-
grat que un parell d’anys abans ja
havia conspirat en l’anomenada
operació Galaxia, per la qual va
ser condemnat.
Un ex-alt cap dels serveis se-

crets espanyols, entrevistat fa
dues setmanes aMadrid, explica:
“Els que van tenir les dades glo-
bals del que va passar van ser un
grup molt reduït. Amb prou fei-
nes van planificar res. I durant el
judici van optar per l’obediència.
Tejero era un mite per la seva
lluita al nord d’Espanya, i això va
arrossegar un capità general,
amb la idea que se n’hi afegissin
d’altres. La decisió de donar el
cop es pren esperant un contagi
que no arriba. I no es produeix”.
El 1981 Cortina ocupava el co-

mandament de l’Agrupació Ope-
rativa de Missions Especials
(AOME) del Cesid, dins la qual a
més s’havia creat, i també sota el
seu comandament, la Secció Es-
pecial d’Agents (SEA). Format a
l’Acadèmia Militar de Saragossa,
aquest comandament dels ser-

veis secrets va compartir promo-
ció i companyia amb Joan Carles
de Borbó.
A l’escrit de conclusions el fis-

cal que va investigar la trama va
donar per provat que lamatinada
del 21 de febrer del 1981 hi ha una
reunió a Madrid entre el tinent
coronel Tejero i el comandant
d’Infanteria destinat al Cesid Jo-
sé Luis Cortina Prieto, en con-
cret a casa d’aquest últim, al Par-
que de las Avenidas. Els acompa-

nya el capità de la Guàrdia Civil,
també destinat al Cesid, Vicente
Gómez Iglesias. Cortina es pre-
senta davant de Tejero com a
persona de confiança d’Alfonso
Armada. “I es mostra perfec-
tament assabentat de les opera-
cions que es projectaven sota el
comandament bicèfal Armada-
Milans”, segons el fiscal.
“L’objecte fonamental de l’en-

trevista és comunicar a Tejero
que s’ha de posar en contacte
amb el general Armada i faci-
litar-li els mitjans que calguin
del Cesid a través del capità
Gómez Iglesias”, afegia l’escrit
d’acusació.
Llavors Cortina hauria ofert la

cooperació de Gómez Iglesias
com a coordinador del trasllat de
les forces armades que van ocu-
par el Congrés, amb vehicles i
equips de comunicacions del
Cesid. En concret, tres automò-
bils lleugers i tres radiotelèfons
que emetien en freqüències di-
ferents de les d’ús policial, per
evitar ser detectats.
Aquell dia Cortina va informar

que fins i tot s’estaven redactant
decrets llei que entrarien en vi-
gor després del cop, que a les
dues hores (“hora H +2”, dirien
els colpistes) “arribaria una auto-
ritat militar que seria acceptada
per diferents grups parlamenta-
ris, presentada sota la clau ‘l’ele-
fant és aquí’”.
Després d’aquella cita, Tejero

va comentar alguns detalls al ge-
neral Milans del Bosch, entre
d’altres que la data triada per al
motí era el 23 de febrer, i que qui
l’havia triada era Cortina. El
21 de febrer, en una conversa
telefònica, Armada confirma a
Milans del Bosch que Cortina és
dels seus.
Al sumari s’explica com aque-

lla nit un Seat 124 espera al pas-
seig de les Delicias el cotxe que
porta els guàrdies civils de Val-
demoro per guiar-lo fins al Con-
grés. Davant del jutge d’instruc-
ció, el sergent Parra, delCesid, va
dir que qui conduïa era el caporal
Monje, de lamateixa unitat, i per
ordre del capità García Almenta,
tots ells suposadament sota les
ordres de Cortina.
“Armada i Cortina són els que

el 20 i 21 de febrer donen ins-
truccions a Tejero de com ha
de prendre el Congrés”, afirma
l’historiador RobertoMuñoz Bo-
laños, que acaba de publicar El

23-F y los otros golpes de estado
de la transición (Editorial Espa-
sa). “ElCesid –afegeix–havia en-
viat una nota que deia que a Va-
lència caldrien les tropes al car-
rer perquè era possible que hi
hagués milícies comunistes ar-
mades, de manera que quedava
justificat que Milans del Bosch
sortís amb els tancs”.
Un exagent del Cesid entrevis-

tat per La Vanguardia, llavors en
actiu, explica que sí que hi va
haver vincles entre el Cesid i els
colpistes, que Cortina era un ho-
med’Armada i queva ser elCesid
qui va fer actuar Tejero perquè
Armada es presentés al Congrés i

sortís de les Corts com el salva-
dor de la situació. Va afegir que el
servei secret va facilitar equips
de comunicacions. Tot i això, se-
gons el mateix relat, hi va haver
diferències entre Cortina i altres
oficials, i la bastida es va desplo-
mar quan un general del centre
va prendre la iniciativa i va orde-
nar a un cap de divisió del depar-
tament que s’ocupés de desman-
tellar les ramificacions, cosa que
va fer amb èxit.
L’ex-alt capdelCesid entrevis-

tat per aquest diari afirma: “Cor-
tina va complir les ordres que se
li vandonar, i va bloquejar les en-
trades de Madrid. Però els seus
caps eren al Congrés”. Perquè,

El judici. Els acusats del 23-F
van ser jutjats el 1982 (a la
imatge, una roda de premsa
prèvia). A la sentència es va
condemnar un agent del Cesid

malgrat tots els seus contactes
amb els colpistes, Cortina va ser
absolt. L’altre membre del Cesid
que va ser processat i jutjat, el ca-
pità de la Guàrdia Civil Vicente
Gómez Iglesias (nascut a la Tor-
re de Capdella, Pallars Jussà), va
ser condemnat a sis anys de pre-
só, però se’l va indultar el 1984.
Segons dades recollides per La

Vanguardia, aquella nit hi va ha-
vermoments de descontrol i des-
coneixement al Cesid.
Un agent acabat d’incorporar

llavors, amb un càrrec operatiu
denivellmitjà en aquellmoment,
va explicar que a alguns dels més
nous els van enviar a diferents
punts de Madrid perquè avises-
sin si s’acostaven tropes a la ca-
pital. Aquest exagent explica a
La Vanguardia que “el secretari
general del centre, Javier Calde-
rón, estava desaparegut, ningú li
va veure el pèl aquella nit”.
La Vanguardia va proposar a

través d’un intermediari sengles
entrevistes a Cortina i Gómez
Iglesias, sense resposta.
Per l’historiador Jesús Pala-

cios, queha escrit diversos llibres
sobre aquesta data, sobre l’anom-
nat cop dels coronels (el cop dur
que es va evitar amb el cop toude
Tejero, i allà hauria sorgit la con-
nivència o cooperació del Cesid)
“no hi ha dades. Hi va haver un
procés que va implicar Milans i
dos coronels. Va ser unaoperació
d’intel·ligència, com ho va ser
després l’assalt al Banc Central,
ordit per crear pànic en la socie-
tat respecte a la involució i des-
viar les coses sobre el 23-F. Sobre
el 23-F no es van fer preguntes.
Hi va haver un pacte de silenci
tàcit per acceptar la versió ofi-
cial, no pas la real”.

“Els que van tenir
les dades globals del
que va passar van ser
un grup reduït”, diu
un excàrrec del Cesid
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La guerra contra la memoria: demandas contra investigadores e 
impunidad para crímenes franquistas 

•  La demanda contra el historiador Fernando Mikelarena es la última de una serie 
de denuncias que buscan paralizar investigaciones sobre la represión franquista. 
Historiadores y memorialistas temen una judicialización de la investigación 
histórica como la que se está produciendo en Polonia 

¿Cómo puede afectar a un historiador una demanda por publicar datos documentados? ¿Y a un familiar de 
una víctima del franquismo que haya investigado, recogido indicios y publicado testimonios de testigos? La 
demanda presentada contra el historiador Fernando Mikelarena, de la que informó esta semana elDiario.es, 
ha causado revuelo en círculos de historiadores, memorialistas y familiares de víctimas del franquismo. 
En ella Arturo del Burgo, hijo del exdiputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo, denuncia a Mikelarena por 
publicar que su abuelo Jaime del Burgo era jefe de requetés cuando se produjo la saca de Tafalla, la mayor 
matanza de republicanos en Navarra. Dicha información fue extraída por Mikelarena de varios documentos, 
entre ellos el diario Pensamiento Navarro. 
"Es evidente que este tipo de hechos pueden suponer una pesadilla para el demandado", señala el historiador 
Francisco Espinosa, autor del libro Callar al mensajero, publicado en 2009, donde recoge una docena de 
casos de personas que han sido demandadas desde el año 1980. "Algunos fueron terribles, los denunciados 
lo pasaron muy mal". 
"Es lógico que ante este tipo de denuncias la gente opte por no incluir todos los nombres que la 
documentación ofrece, o por expresar un cuidado especial, conduciendo a cierta autocensura", explica 
Espinosa. "Aunque la demanda quede en nada, los años de pesadilla hasta que se archive el caso están ahí", 
añade. 
"Los que ganaron la guerra quieren seguir escribiendo la historia", señalaba este jueves en Twitter la escritora 
Edurne Portela, al hilo de la denuncia contra Mikelarena. Integrantes del Ateneo Basilio Lacort y profesores de 
la Universidad Pública de Navarra han expresado en dos comunicados su apoyo al historiador. 
En ellos rechazan "la judicialización del quehacer historiográfico cuando los hechos investigados por 
Mikelarena se produjeron hace 85 años. No es un caso aislado. En días pasados se ha conocido que el 
Gobierno polaco ha condenado a dos prestigiosos historiadores por sus investigaciones en torno al 
Holocausto. Este es un camino peligroso para la libertad intelectual". 
La condena en Polonia contra esos investigadores de la represión contra los judíos y el interrogatorio a una 
periodista en ese país han encendido las alarmas y están presente en las palabras de investigadores, 
historiadores y familiares de víctimas consultados por elDiario.es. Advierten del riesgo que este tipo de 
demandas conllevan en un país como España, donde los crímenes del franquismo siguen sin ser investigados 
por la justicia, a pesar de las peticiones de Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales de 
derechos humanos. 
La demanda de la familia Franco 
Uno de los casos que ha levantado ampollas en los últimos tiempos es la denuncia presentada por la familia 
Franco contra Carlos Babío, coautor del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio, por presunta 
vulneración del derecho al honor y la intimidad de la familia Franco, que le acusa de difamación por su 
intervención en un programa de televisión. También están denunciados varios periodistas. 
"En estos momentos tengo dos demandas por injurias y calumnias contra Franco, una por lo civil y otra por la 
vía penal en dos juzgados diferentes", relata a elDiario.es. 
"Es como si yo atraco un banco y no valen los indicios, ni los testimonios, ni las pruebas que recopila la 
policía, y el juez me pide el acta del atraco. Si tengo que demostrar que a mi abuela o a otras personas les 
tomaron las propiedades, y para ello me piden entregar un documento firmado por Franco o por su gente 
reconociendo que abusaron de las personas colindantes, evidentemente ese documento no existe", explica. 

Y añade: "Los Franco pueden demandar a todo el mundo y pasearse por los platós de televisión diciendo lo 
que no les gusta. Volvemos a la impunidad de la presunción de veracidad que tiene el franquismo. Franco 
construye un relato que es propaganda, y cuando intentas demostrar que solo era propaganda, afrontas 
acusación de injurias y calumnias. Las víctimas están sometidas al acoso y los Franco siguen gozando de 
impunidad". 
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La demanda del hijo de Baena Tocón 
Otra demanda llamativa es la que afecta al catedrático de Literatura Juan Antonio Ríos Carratalá, denunciado 
por el hijo de Antonio Luis Baena Tocón por haber contado que su padre participó en el juicio contra Miguel 
Hernández. Esa querella señala también a un número tan elevado de periodistas, medios de comunicación 
-entre ellos, elDiario.es- y editoriales, que sus nombres ocupan una página entera, sin puntos y aparte. 
Cuando Baena presentó su denuncia la Universidad de Alicante decidió en un primer momento borrar de dos 
artículos digitales el nombre de Baena Tocón. Poco después rectificó, entendiendo que "los fines de la 
investigación histórica, la consideración de autoridad pública y el concepto de investigación" prevalecen sobre 
la ley de protección de datos.  

La propia Agencia de Protección de Datos rechazó que se borrara del buscador Google el nombre de Baena 
Tocón por tratarse de documentos para "mantener informada a la sociedad" y estableció que "no hay 
injerencia" con el respeto a la vida privada. 
"Hay un avance de la extrema derecha" 
Sin embargo, Ríos Carratalá está aún pendiente de la demanda. "La experiencia es traumática porque creo 
haber realizado un trabajo correcto y, desde el principio, me puse en contacto con el hijo del alférez para 
recabar cualquier documento o testimonio que me pudiera facilitar y que fuera susceptible de modificar mis 
conclusiones", indica Ríos Carratalá en conversación con elDiario.es. 
"El caso del hijo de Baena Tocón en Alicante es escandaloso, dice que se acoge al derecho al olvido, pidió 
que apareciesen solo las siglas de su padre, la Universidad accedió en un primer momento, lo cual da la 
medida de cómo estaba el ambiente. Ríos Carratalá contó algo que puede comprobar cualquiera, y es que el 
padre de Baena Tocón formó parte del juzgado de instrucción que llevó adelante la causa de Miguel 
Hernández. Y no solo esa causa, otras más", señala el historiador Espinosa. 
"Este tipo de demandas pretenden detener el tipo de trabajo que llevamos haciendo los historiadores que 
investigamos estos asuntos. Ahora se sienten envalentonados con el avance de la extrema derecha dada la 
situación española, europea y mundial. Y piden el derecho al olvido", añade. 
Otros casos 
El listado de personas afectadas por denuncias de este tipo incluye al historiador Dionisio Pereira, que en 
2007 fue denunciado por la familia de un alcalde falangista. Trescientos cincuenta historiadores y académicos 
salieron en su defensa, pidiendo protección al Tribunal Contitucional. 
También fueron víctimas de estas demandas la periodista Dolors Genovés, denunciada por los hijos del 
falangista Trías Beltrán, Carmen García, hija de un fusilado, demandada en 2019, con 90 años de edad, por el 
que fuera alcalde de su pueblo por acusarle de robar tierras, o Fernando Ruiz Vergara, condenado en 1982 a 
no poder exhibir su documental Rocío, por incluir el testimonio de un vecino que identificaba con nombres y 
apellidos al presunto cabecilla de la represión en Almonte. 
La historiadora Ana Martínez Rus teme que "estas dinámicas de demandas afecten sobre todo a la gente 
joven a la hora de elegir un tema para una tesis, por ejemplo, valorando que es un riesgo que no les 
compensa porque aún no cuentan con los mecanismos de protección o con el salario precisos. En mi caso 
concreto no me siento achantada, seguiré haciendo mi trabajo como siempre, pero evidentemente abre una 
senda peligrosa porque se cuestiona la investigación histórica, se judicializa". 
"El riesgo es que haya una sentencia perjudicial para la investigación histórica y que siente jurisprudencia. En 
ese caso ¿qué hacemos? ¿No podemos estudiar el franquismo hasta dentro de tres generaciones? Este es 
un problema de los descendientes con su pasado", indica Martínez Ruz en conversación con elDiario.es. 
El historiador y archivero Sergio Gálvez comparte la misma advertencia. "Estamos en un momento de 
ofensiva de la extrema derecha y nos arriesgamos a que el revisionismo y el negacionismo franquista puedan 
causar estragos", alerta. 
El profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla, Bartolomé Clavero señala que "la jurisprudencia ha 
tendido a ponderar en favor del derecho al honor para personas que ya no están vivas, por encima del 
derecho a la información. Hay una hiperinflación del derecho al honor de los muertos, que casualmente 
suelen ser los que tienen responsabilidades directas o indirectas en la represión de la dictadura". 
El jurista explica que en este apartado la Constitución española -los artículos 18 y 20- es prácticamente igual 
a la alemana, pero que "a nadie en Alemania se le ocurriría emplear el derecho al honor para proteger el 
pasado nazi de alguien. No ha habido ningún caso que haya trascendido en Alemania en el que la justicia 
haya amparado la memoria antidemocrática del nazismo", indica en conversación con elDiario.es. 
Un franquismo sin franquistas 
Ríos Carratalá es autor de un libro titulado Un franquismo con franquistas, en el que señala que en realidad 
en España se nos ha presentado a menudo un franquismo sin franquistas, salvo unas pocas figuras 
históricas: 
"Hemos asumido, con dificultades, un pasado dictatorial, pero va a ser mucho más difícil aceptar una 
obviedad: ese pasado tiene numerosos protagonistas más allá de las grandes figuras históricas. La presencia 
de sus nombres en las investigaciones históricas, aunque sean rigurosas y cuenten con pruebas, todavía 
incomoda en unos sectores sociales incapaces de observar esa época como una materia histórica", señala. 
El historiador Mikelarena comparte la idea de que este tipo de demandas, como la que él mismo ha recibido, 
"intentan fomentar que no se investiguen estos temas". 
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El presidente de la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, considera que "este 
problema surge del vacío de un Estado que no trabaja para que se relate y conozca la verdad de lo que pasó 
durante el franquismo, y delega su responsabilidad en investigadores que están expuestos a la judicialización 
de sus intentos por difundir quiénes fueron los responsables de las violaciones de los derechos humanos de 
la dictadura". 
"Cuando el Estado no combate la impunidad del franquismo es la sociedad civil la que se enfrenta, 
desprotegida, a quienes se escudan en el honor para esconder la verdad", añade Silva. 
Fuera del ámbito de los historiadores y de los familiares de víctimas del franquismo también se han producido 
demandas, como la recibida por la diputada andaluza Teresa Rodríguez, quien fue condenada por un tuit 
contra el ministro franquista Utrera Molina en el que le atribuía responsabilidad en el asesinato de Puig Antich. 
Rodríguez ha llevado su caso al Supremo, alegando "que la negativa de Utrera Molina a conceder el perdón a 
Puig Antich, bajo la forma de "enterado de la sentencia" que firmó el propio Utrera Molina", es una forma de 
responsabilidad. 
Esa condena a Rodríguez contrasta con la decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella contra el 
diputado de Vox Ortega Smith, por mentir al decir que las Trece Rosas "torturaban, asesinaban y violaban". 
En todo caso, estas demandas también pueden tener un efecto bumerán y lograr que el pasado que el 
denunciante pretende esconder o cuestionar termine siendo divulgado mucho más, al convertirse en noticia el 
motivo de la misma. 

https://www.eldiario.es/sociedad/guerra-memoria-demandas-investigadores-e-impunidad-crimenes-franquistas_1_7233036.html 
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■ Melilla retira l’última estàtua 
de Franco a la via pública 

Melilla va retirar dimarts, 40 anys després del 
23-F, l’estàtua dedicada a Francisco Franco que hi 
havia en un carrer de la ciutat i que va ser 
instal·lada el 1978, tres anys després que morís el 
dictador i en plena Transició. La decisió la va 
prendre només un dia abans l’assemblea de la 
ciutat autònoma amb els vots a favor del PSOE, 
CPM, Cs (que governa a la ciutat) i un diputat no 
adscrit, l’exlíder de Vox Jesús Delgado Aboy, amb 
l’abstenció del PP i el vot en contra de l’únic 
parlamentari de Vox. A més de destruir la base de 
formigó, es va retirar la placa que deia “Melilla al 
comandant de la Legió D. Francisco Franco 
Bahamonde 1921-1977”. A l’escultura, Franco duia 
un vestit de campanya de legionari. L’argument 
per mantenir dreta l’escultura fins ara era que 
representava Franco abans del cop d’estat, quan 
no havia comès els crims de la Guerra Civil, sinó 
que havia defensat la ciutat el 1921.

JESUS BLASCO DE AVELLANEDA / REUTERS

■ Recuperen les restes de 54 
soldats a la serra de Cavalls 

Entre l’agost i el setembre del 1938, en plena 
Batalla de l’Ebre, al mas de Santa Magdalena hi 
havia un hospital de guerra. El 2015, una 
investigació de la Universitat Rovira Virgili que 
tenia per objectiu ampliar el mapa de fosses va 
assenyalar que en aquesta masia ruïnosa a la serra 
de Cavalls, als afores de Móra d’Ebre, hi podien 
haver enterrat els que no havien sobreviscut a les 
operacions o havien arribat morts a l’hospital. Fa 
unes setmanes s’hi va començar a excavar i, de 
moment, s’hi han trobat les restes de 54 persones. 
L’exconseller Raül Romeva, que va impulsar el pla 
de fosses el 2017, va visitar ahir el mas de Santa 
Magdalena: “No podem mirar al futur amb una 
mirada neta i sana si no hem fet abans endreça del 
passat. Aquesta és la raó perquè aquestes accions 
no s’aturin i es multipliquin arreu on sigui 
possible”, va dir Romeva. 
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Al frente político y judicial abier-
to para tratar de recuperar el
buen nombre del histórico diri-
gente del PSOE y la UGT Francis-

placa y la anterior. En lugar de “el
Ayuntamiento de Madrid le re-
cuerda” se lee: “El pueblo de Ma-
drid le recuerda”.

La izquierda rinde
homenaje en Alcalá
a Largo Caballero
Ediles de Más Madrid donan una copia
de la placa retirada por el Ayuntamiento

L. DE V., Madrid

gente del PSOE y la UGT Francis
co Largo Caballero se ha unido
desde ayer el frente patrimonial.
La sede de la Fundación Largo
Caballero, en Alcalá de Henares,
acogió el acto de entrega de una
reproducción de la placa en ho-
nor de político, que fue destruida
cuando fue retirada el año pasado
por el Ayuntamiento de Madrid.
El objetivo, según los participan-
tes en el acto, es conseguir que el
Consistorio que preside el popu-
lar José Luis Martínez-Almeida
dé marcha atrás y reponga la pla-
ca y lamemoria de Largo Caballe-
ro en su anterior ubicación.

Fue un acto breve, pero que
reunió a representantes de la iz-
quierda, como el secretario gene-
ral del PSOE y delegado del Go-
bierno en Madrid, José Manuel
Franco; la exalcaldesa de la capi-
tal Manuela Carmena; el regidor
de Alcalá, Javier Rodríguez Pala-
cios, del PSOE; el secretario co-
marcal de UGT, Javier de la Hera,
y tres de los cuatro ediles de Más
Madrid que han sido padres de la
idea: Luis Cueto, Marta Higueras
yFelipeLlamas. La planchametá-
lica es obra del concejal de esta
formación JoséManuel Calvo, au-
sente por el nacimiento de su hija
ese mismo día.

Se trata de luchar por unos va-
lores, los de la izquierda, afirmó
José Manuel Franco. El alcalde
de Alcalá lamentó la afrenta que
supone el tratar de “ensuciar la
trayectoria” de Largo Caballero,
cuyo brazalete del campo de con-
centraciónnazi en Sachsenhause-
nen (Alemania), donde permane-
ció internado dos años, se guarda
en el archivo.

“Un honor”
JoséNoja, el escultor que firma la
placa inaugurada en 1981 en la
capital, consideró un “honor” acu-
dir ahonrar a “tan insigne caballe-
ro, nunca mejor dicho”.

Carmena quiso también unir-
se a este “bello acto de desagra-
vio” en el que aprovechó para acu-
sar a su sucesor, Almeida, de ale-
jarse de la senda que marca la
Ley de Memoria Histórica. “Co-
mo ciudadanadeMadridme sien-
to herida”, añadió. La exalcaldesa
opinó que en el clima actual es
mejor “cuidar” que “defender” la
democracia, porque lo segundo
implica batallar.

La réplica de la antigua placa
fue recibida por Almudena Asen-
jo, presidenta de la Fundación
Largo Caballero. El edil Luis Cue-
to hizo la entrega y aseguró que
no van a “aceptar la barbarie y la
provocación” de Vox, formación
que propuso retirar la placa, con
el apoyo de PP y Ciudadanos. Hay
una diferencia sin embargo entre
el texto que acompaña la nueva
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El estruendo de la mina antiper-
sona que acabó con la vida de
Robert Capa en Vietnam el 25 de
mayo de 1954 retumba todavía
en el barrio de Entrevías. Allí, 67
años después, Andrés, Neira,
Mustafá o Jesús saben quién fue
aquel reportero húngaro nacido
en 1916 bajo el nombre de Endre
Friedman. Estos vecinos forman
parte de las 14 familias que viven
sus últimos días en el número 10
de la calle de Peironcely, el in-
mueble acribillado que fotogra-
fió Capa en noviembre de 1936,
en el arranque de la Guerra Civil.
Aquel Madrid que recogió Ma-
nuel Chaves Nogales en A sangre
y fuego. “En el casco de la ciudad
las bombas de los aviones hacen
carne siempre”. Más allá de esa
casquería civil a la que se refiere
el periodista sevillano, las heri-
das en la fachada de ladrillo de
Peironcely perduran todavía hoy
al paso de las décadas.

Lohacenpeseal intentodema-
quillar la metralla con yeso por
parte de un albañil enviado hace
unos años por el propietario, que
quería evitar de alguna manera
que el curso de la historia chafara
sus planes de derribo para levan-
tar un edificio nuevo. “Salimos y
le dijimos que esto no se podía
tapar porque esta es una fachada
histórica”, recuerda Jesús Rico,

de 49 años y vecino de Peironcely,
10. Allí vive desde hace una déca-
da junto a su mujer, dos hijas, un
hijo y tres nietos. Y ahí, a la vista
de todos, siguen los pegotes blan-
cos tapando de forma tosca las ci-
catrices de la guerra.

En 1998 el fotógrafo José Lato-
va identificó el lugar en el que se
había tomado la imagen, en el dis-
trito de Puente de Vallecas, aun-
que no se hizo público hasta
2010. Desde ese momento, ya no
se trataba de una casa vieja cual-
quiera. Así es como este edificio
de una planta levantado en 1927,
cuyo propietario pensaba derri-
bar para levantar uno nuevo, pa-
só en 2017 a formar parte del ca-
tálogo de bienes y espacios prote-
gidos del Ayuntamiento de la ca-
pital. La plataforma #SalvaPei-
roncely10, que recibió además
en 2018 el Sello del Año Europeo
del Patrimonio Cultural de la Co-
misiónEuropea, ha jugado un pa-
pel importante. “Aquí se aúna el
valor de la historia con el valor
de lo social”, admite satisfecho
JoséMaría Uría, de la Fundación
Anastasio de Gracia, una de las
instituciones de la plataforma.

Mustafá Labasse, un marro-
quí que aterrizó en el barrio en
1999, es el inquilino más vetera-
no. Se instaló en Peironcely, 10
hace 13 años. Lo hizo dando una
“propinita” a un compatriota pa-

ra que le pasara el alquiler. Empe-
zó con una renta de 510 euros y
hoy, gracias a la rebaja del propie-
tario, paga 300. Asegura que ha
visto desfilar a decenas de fami-
lias. La gente “no aguanta aquí
mucho tiempo” porque la casa
“no está en condiciones”. “A mí,
como estaba solo [tiene a su mu-
jer e hijas en Marruecos], no me
importaba estar aquí”.

Esa bofetada de precariedad
es el recibimiento clásico. “Cuan-
do llegamos fue un poquito com-
plicado, la verdad”, explica An-
drés Torres mientras desayuna
en el saloncito de su casa, que es
a la vez la cocina y el dormitorio
donde duerme su madre, en un
sofá cama encajonado entre la te-
le y la pared. “Estábamos vivien-
do en una casa más grande, muy
cerca. Llegamos aquí y esto esta-
ba fatal”. Tiene un recuerdo espe-
cial para las plagas de cucara-
chas. “Mi madre es quien ha he-
cho de este lugar un hogar”, aña-
de Andrés, que este domingo al-
canza la mayoría de edad, para
reconocer el esfuerzo de Cristi-
na, sumadre, que se levanta a las
cuatro y media de la madrugada
para trabajar en Mercamadrid.

“Ángel de la guarda”
Andrés,Mustafá y el resto de veci-
nos destacan de manera especial
la dedicación de JoséMaría Uría.
“Es nuestro ángel de la guarda”,
comenta Jesús Rico en referen-
cia a quien no solo les abrió los
ojos en torno a la figura de Capa,
sino quien, en definitiva, ha lleva-
do el timón en la larga travesía
hacia el realojo. Uría trata de es-
capar de todo protagonismo, pe-
ro no oculta su satisfacción por-
que en los últimos años varias de
las familias en situación de vulne-
rabilidad han estado al borde del
desahucio. “Han sido momentos
muy crueles”, asegura. “A noso-
tros esa foto nos dio esperanza”,
añade Jesús, refiriéndose al pro-
ceso que acabará en unos días
con su salida definitiva de las es-
trecheces de Peironcely hacia un

piso digno. La concejal socialista
Mar Espinar ha puesto asimismo
especial empeño. “La única lu-
chadora que hemos visto aquí es
a ella”, afirma embargado por las
lágrimas y la emoción Rico, que
gracias a ella percibe la política
con menos desengaño.

Esta ola de solidaridad se ha
dado gracias a “esta fotografía
que se despertó como si hubiera
estado dormida”, entiende Neira
AdalinaMontero, una auxiliar de
geriatría de 60 años a la que el
lupus, una enfermedad autoin-
munitaria crónica, mantiene en-
tre casa y el hospital desde hace

varios años. “Hay días que puedo
levantarme. Hay días que no”.
Sentada en la parte de abajo de la
litera, se refiere a su “casita” con
cariño pese “al frío, al calor, las
humedades, los insectos, las ra-
tas…”. “Quién iba a pensar que
estábamos habitando una vivien-
da que es historia. Esto es como
un renacimiento de este gran fo-
tógrafo. Sería una pena si la llega-
ran a derribar”. Mario, su mari-
do, es un cocinero al que la pan-
demia mantiene sin empleo.
Mientras ella realiza la entrevis-
ta, él avanza con el papeleo pre-
vio para el realojo.

Los últimos inquilinos del inmueble de
Vallecas bombardeado en la Guerra
Civil firman su realojo. El edificio ha
sido expropiado para uso cultural

Epílogo vecinal
en la casa

que fotografió
Robert Capa

Fotomontaje apartir de la ima-
gen de Capa de la fachada de
Peironcely, 10. / MAGNUN PHOTOS

LUIS DE VEGA, Madrid
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El inmueble ha cobrado un va-
lor histórico a la sombra de la
foto de Capa, pero lo que alberga
dentro son 14 infraviviendas re-
partidas alrededor de dos estre-
chos patios. Algunas de las casas
no alcanzan la treintena de me-
tros. Ahí, sus moradores se agol-
pan como piojos en costura. Nei-
ra se refiere a ellas como casas
para “enanitos”. “Aquí no sabe-
mos lo que es tener intimidad”,
describe Jesús, que empezó pa-
gando 450 euros y que, con el
paso del tiempo, ha acabado con
una mensualidad de 350, alguna
incluso salvada con ayuda del

propietario. Echa la vista atrás y
recuerda los tiempos en los que
sacaba “un buen sueldo” en la
construcción y tenía “un buen pi-
so con plaza de garaje”. Después
trabajó siete años en El Corte In-
glés, donde pensó que iba a jubi-
larse antes del porrazo de la cri-
sis. Ahora lleva cuatro años para-
do y los únicos ingresos que lle-
gan a la familia son los 430 euros
de ayuda estatal y 300 de su mu-
jer por cuidar a un anciano. Las
penas de Jesús parecenmás pasa-
jeras con su nieto Saúl en brazos
junto al viejo pozo hoy seco que
hay en uno de los patios.

La semana pasada, el Ayunta-
miento pagó 870.000 euros pa-
ra expropiar el inmueble y des-
de este miércoles los inquilinos
están siendo citados para fir-
mar el contrato de los pisos en
los que serán realojados. El go-
bierno municipal no ha aclara-
do todavía a qué va a destinar
Peironcely, 10, pero sí que ten-
drá finalidad cultural. La plata-
forma #SalvaPeironcely10 ha
desarrollado ya en parte el pro-
yecto del Centro Robert Capa
para la interpretación de los
bombardeos aéreos de la capi-
tal. “Para este pueblo de jugado-

res de lotería que es Madrid, el
albur del avión en el cielo dejan-
do caer sobre una pacífica fami-
lia su carga de metralla (…) es
un azar al que todos se someten
sin gran repugnancia”, descri-
bió Chaves Nogales. Hoy, estas
pacíficas familias de Entrevías
se sienten de alguna manera
agraciadas a la inversa, les ha
tocado el premio del realojo gra-
cias a una foto de aquellos bom-
bardeos. “Quién nos iba a decir
que Robert Capa después de 80
años iba a darnos una ayuda
tan grande”, agradece Neira.
“Ojalá él se enterara”.

La afición de Juan Carlos Alma-
zán por buscar, adquirir y
coleccionar fotos de la Guerra
Civil española se ve complemen-
tada desde hace un lustro con
la de hurgar en los cibermerca-
dos de revistas y diarios anti-
guos. Gracias a este benefactor
residente en Villarreal (Caste-
llón), la plataforma #SalvaPei-
roncely10 ha conocido que la
foto que realizó Robert Capa a
finales de 1936 en Entrevías se
publicó en The New York Ti-
mes Magazine el 24 de enero
de 1937, pocas semanas des-
pués de ser realizada. El suple-
mento abre a toda página con
los bombardeos sobre la capital
española. Dentro, en una doble
página cuyo texto firma Wi-
lliam P. Carney, va, entre otras,
la foto de Peironcely.

Almazán localizó reciente-
mente un ejemplar de ese nú-
mero puesto a la venta por un
particular estadounidense y se
lanzó a comprarlo por medio
centenar de euros. Es una canti-
dad razonable, cuenta a través
del teléfono, pues en el merca-
do español el precio hubiera
sido mucho más alto. Ese perió-
dico está en muy buen estado
de conservación. Medido al

ritmo frenético de la inmedia-
tez digital imperante hoy, pue-
de parecer excesivo el tiempo
transcurrido desde que la foto
de Entrevías se tomó en otoño
de 1936 hasta que se publicó,
pero no es tanto para hace
ocho décadas, teniendo en cuen-
ta que la foto tuvo que viajar
hasta Estados Unidos. The New
York Times no es de todas for-
mas el primer medio donde se
publicó la imagen de los bom-
bardeos sobre Vallecas. Antes,
ya se había visto en la revista
francesa Regards o en la suiza
Zürcher Illustrierte. Almazán,
un engranaje más de la cadena
de personas desinteresadas que
han colaborado para levantar
la plataforma en torno a Peiron-
cely, 10 y lograr el realojo de
los inquilinos, había conseguido
ya anteriormente otras publica-
ciones de la época en las que
aparecen fotos de Capa. Es el
caso de la revista francesa VU o
la estadounidense Time, las
primeras en llevar en sus pági-
nas la más conocida de las
instantáneas del reportero
húngaro en la guerra española
en la que aparece un miliciano
fusil en mano en Cerro Muria-
no (Córdoba).

El bombardeo de Entrevías
se publicó en ‘The New York
Times’ en enero de 1937

Desde la izquierda, Jesús Rico junto a su nieto Saúl.
Andrés Torres en su casa. Neira Adalina Montero y
Mustafa Labasse, en sus pisos. Reportaje publicado

original en The New York Times Magazine. / L. DE V.

El dueño intentó
tapar los vestigios
de la guerra para
poder derribarlo

El Ayuntamiento
ha pagado
870.000 euros
para expropiarlo
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Mireia Rourera
BARCELONA

a llibreria jueva del carrer Sant Ho-
norat de Barcelona, oberta fa onze
anys, és, de fet, un local social del
centre cultural Jabad Lubavitch, la

Beit Jabad, que regenta Daniel Santillo.
Al pis de dalt i damunt d’una taula baixe-
ra hi llueix una enorme foto –que ocupa
tota la superfície– en què es veuen da-
vant d’un casalot de teules vermelles
centenars de rabins, tots amb les seves
barbes. L’enorme casa (que Santillo té de
perfil al seu WhatsApp) és la seu central
de la comunitat Chabad Lubavitch al
barri de Crown Heights de Brooklyn, a
Nova York, on cada any tots els rabins
d’aquesta comunitat ortodoxa del món
fan una trobada. Hi ha quatre mil rabins
en aquesta foto, i per fer-la –abans de la
pandèmia– s’hi van estar més de quatre
hores.

Veient aquesta foto entenc que la comu-
nitat Jabad Lubavitch està molt unida.
Sí, nosaltres som una organització mun-
dial i naturalment estem molt connec-
tats, tot i que cada comunitat fa la seva.
Però si un jueu ortodox vol venir a Barce-
lona sempre s’acaba posant en contacte
amb nosaltres, mira el web i l’ajudem a
trobar allotjament, li recomanem la ciu-
tat, l’acompanyem... El meu fill, per
exemple, va anar a Cambodja, i abans
d’arribar ja sabia on s’allotjaria, amb qui
estaria...; el rabí d’allà en va estar pen-
dent. I això passa a tot el món. I aquí a
Barcelona, igual. Aquesta llibreria és un
punt de rebuda de jueus de tot el món i el
primer que els ensenyem és el barri jueu!

Poc conegut.
Molt poc conegut, i això que nosaltres no
parem d’insistir a l’Ajuntament que s’ha
de donar a conèixer i promocionar. A
nosaltres ens dol que, per exemple, aquí
al costat hi hagi un Centre d’Interpreta-
ció del Call, on s’exhibeixen documents i
manuscrits originals del segle XII, per
exemple, i que sigui absolutament desco-
negut pel públic. Si estiguéssim a Praga

L
seríem famosos; si anem a Girona, més
que famosos, tothom coneix el barri jueu
de Girona, tothom coneix el barri jueu de
Praga. En canvi, aquí a Barcelona, res.
Els barcelonins no saben que la seva ciu-
tat té ADN jueu: on ara hi ha el Palau de
la Generalitat hi havia cases jueves, hi vi-
vien els metges i farmacèutics que esta-
ven al voltant del palau on vivia el rei a
l’edat mitjana. Hi havia grans metges
jueus. En aquesta ciutat sempre es parla
del Gòtic..., que no és tan gòtic com la
gent es pensa, és més màrqueting que
res més, i en canvi del barri jueu, que té

identitat pròpia, no se’n fan rutes i està
oblidat. I mira que és impressionant i
d’una gran importància històrica! Sí que
és veritat, tot s’ha de dir, que la festa de
Hanukkà avui ja és una festa oficial del
barri i la celebrem igual que celebrem
Santa Eulàlia.

El 2018 l’Ajuntament sí que va canviar el
nom del carrer Sant Domènec pel de Sa-
lomó ben Adret.
L’Ajuntament va fer un acte de reconsti-
tució i sí, va canviar el nom de l’inquisi-
dor –els dominics van instar l’assassinat,
el dia de Sant Domènec del 1391, de més
de tres-cents jueus– pel del rabí Ben
Adret, un barceloní clau en la història de
la cultura catalana i europea medieval.

‘Call’ vol dir carrers petits i estrets?
Per a nosaltres no: tots els carrers eren
petits i estrets a l’edat mitjana. A dife-
rència d’alguns historiadors, nosaltres
diem que call ve de la paraula hebrea ka-
hal, que vol dir ‘comunitat’.

Aquí a la llibreria teniu una sala on es
pot fer un viatge virtual pel call jueu me-
dieval de Barcelona en 3D.
Sí, hem reproduït els llocs més impor-
tants de l’època medieval, alguns dels
quals encara es conserven molt bé i es
poden visitar presencialment. Aquesta
llibreria, Beit Jabad, per exemple, era la
casa de l’escriptor Samuel Bonastruc,
que va publicar uns “jidushim” impor-
tants en l’àmbit de tot el judaisme. Re-
produïm on hi havia el pou d’aigua i la si-
nagoga, la més antiga de l’Estat, que es
conserva i és visitable. És al carrer Mar-

let. També hi ha la casa de Harashbá, del
segle XIV, que es manté quasi intacta, el
que es deia sinagoga de la dona, on les
dones es reunien per estudiar el Talmud,
i molts més edificis... La petjada jueva a
Barcelona és impressionant. Natural-
ment també hem inclòs en aquest recor-
regut virtual en 3D el Palau del Rei i el
conjunt monumental de la plaça del Rei i
la seu de la Inquisició!

La botiga és més que una llibreria?
Som un centre de divulgació del call i
com a llibreria haig de dir que som l’úni-
ca de llibres religiosos jueus oberta al pú-
blic i regentada per jueus de tot l’Estat.
A Girona hi ha una altra llibreria molt
semblant a la nostra però no la porten
jueus. A la botiga, a més a més, venem
vins caixer, en tenim una selecció molt
important i majoritàriament produïts a
l’Estat, i també venem objectes que ser-
veixen per a la litúrgia religiosa: canelo-
bres, estovalles per al sàbat... Tot el ne-
cessari per a les festes jueves.

El vi caixer com és?
Caixer vol dir ‘apte’. Del que es tracta és
que estigui fet sota l’estricta supervisió
rabínica; és a dir, que un rabí ha de con-
trolar tots els passos del raïm des que es
cull fins que es converteix en vi i s’embo-
tella. A més, al vi no s’hi pot afegir ele-
ments aliens, ha de ser el màxim de na-
tural possible, i amb els mínims sulfits.
Del vi caixer que es produeix aquí, el 80%
s’exporta perquè aquí es consumeix molt
poc. S’exporta als Estats Units, a Israel,
a Anglaterra i a Alemanya i Suïssa, prin-
cipalment.

Hi ha vi caixer català?
I tant, el de Capçanes, que és una coope-
rativa que el fa des de fa 25 anys. Va ser
el primer vi caixer que es va fer a la pe-
nínsula Ibèrica després de la Inquisició i
el primer vi caixer que van fer el va su-
pervisar un rabí vingut expressament
d’Israel. Com que era molt vellet i no po-
dia anar per aquelles carreteres amb
tants revolts, el van portar al celler amb
helicòpter; imagina’t, va ser espectacu-
lar. Després hi ha una família jueva, la fa-
mília Cohen, de Falset, que també fa vi
caixer. Tenen un celler molt bo i recone-
gut.

I el rabí com controla el vi?
Cada vegada que s’ha de fer alguna mani-
pulació amb el vi, el rabí hi ha d’anar. Ca-
da vegada que es fa un pas es precinta tot
i no es desprecinta fins que no hi torna a
ser el rabí. Precisament amb l’associació
Amics dels Calls, que fan molts actes i
presentacions aquí, a la llibreria, hem
pensat fer una visita a Capçanes... Hi
haurem d’anar amb el rabí perquè sigui
ell qui desprecinti els barrils i puguem,
per exemple, tastar els vins. I després ho
tornarà a precintar, naturalment.

Només mengen caixer...
Sí. És cert que nosaltres des del punt de
vista ritual, això ens ho diu molta gent i
tenen raó, ens assemblem més als mu-
sulmans que als cristians. Halal i caixer
és molt semblant, realment, tot i que
nosaltres som més estrictes. Des de fora
ens diuen: “ells no mengen porc i vosal-
tres tampoc”, “ells no beuen alcohol i
vosaltres tampoc”. En aquest punt no
ens assemblem perquè nosaltres sí que
bevem alcohol. De fet a la Bíblia es veu
com Noè, després del diluvi, el primer
que fa és plantar una vinya per fer vi.

Veig que aquí a la botiga hi té dos tipus
de canelobre: el de set braços i el de nou
braços?
Hi ha gent que vol el de set braços, entre
els quals hi ha els evangèlics, per exem-
ple, que t’haig de dir que són els princi-
pals clients de la nostra botiga. Ells estan
molt interessats en qüestions religioses i
en el Jesús jueu i d’alguna manera volen
reviure el que era la vida al Temple de Je-
rusalem, que va destruir l’emperador Tit
l’any 70. En el Temple de Jerusalem hi
havia un canelobre de set braços, a més a
més de l’Arca de l’Aliança –la que ens va
ensenyar Spielberg a Indiana Jones!– i
una taula amb pans sagrats. Nosaltres,
els jueus ortodoxos, entenem que en no
haver-hi temple no cal que practiquem
com aleshores perquè no tenim aquells
referents.

Aleshores?
Nosaltres només encenem el canelobre
de nou braços durant la festa de Hanuk-

DANIEL SANTILLO

“La petjada jueva
a Barcelona és
impressionant”

La llibreria jueva del carrer
Sant Honorat és un centre
de divulgació del call,
d’una gran importància
però molt desconegut

❝

Protagonistes  LLIBRERIA JUEVA DEL CALL DE BARCELONA

La manifestació nazi que
hi ha hagut a Madrid és
impròpia de l’Europa del
s. XXI. S’ha d’impedir que
hi hagi una escalada d’odi

❝
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Esmentat per primera vegada el 1083 –diu el professor
Manuel Forcano en el seu Atles d’història dels jueus de
Catalunya– el call dels jueus barcelonins estava entre els
actuals carrers del Call, Salomó ben Adret (on hi havia la
sinagoga major, l’escola i la carnisseria), Marlet (on hi havia
l’hospital o Pia Almoina per als pobres), Sant Honorat (on hi
havia la sinagoga anomenada Menor o Poca), l’Arc de Sant
Ramon del Call (on hi havia la sinagoga dels Francesos) i
Sant Sever. Més tard el rei Jaume I va autoritzar la creació
d’un altre call, anomenat call menor, fora de la muralla
antiga, al peu del Castell Nou. Estaria situat a la zona ara
delimitada pels carrers de la Boqueria, d’En Rauric, de la
Lleona i d’Avinyó i travessada pel carrer Ferran, on hi ha
l’església de Sant Jaume, que ocupa l’espai de l’antiga
sinagoga. El cementiri jueu estava a Montjuïc (evidentment,
el Mont dels Jueus).

Esmentat des del 1083
kà (“Festa de les Llums” o “Festa de la
Dedicació”) on rememorem una batalla
que es va fer contra els grecs l’any 175
aC i recordem que els macabeus van re-
cuperar el temple en vuit dies. Aleshores
encenem una espelma cada dia durant
aquests vuit dies, per això tenim nou
braços, un per cada dia. El braç que fa
nou, el que és al mig, separat dels altres i
de diferent mida, és el que encén tots els
altres.

Aquí a la botiga també feu classes d’he-
breu i de la Torà?
Ve gent interessada a conèixer el pensa-
ment jueu. Ara mateix, i tot i la pandè-
mia, continuem oferint classes d’hebreu.
Hi ve gent de tot. En aquests moments,
per exemple, tenim un alumne que l’es-
tudia per motius culturals, perquè un
cop l’any a l’estiu agafa la bicicleta i re-

corre Israel. També tenim gent interes-
sada en els estudis bíblics que vol estu-
diar la Bíblia jueva, sense intermediaris.
Fa molts anys que fem aquests classes, la
gent té set de conèixer, els catalans són
cultes i inquiets i saben que si coneixen
el judaisme aprenen més de Barcelona i
Catalunya. No es pot negar que la idiosin-
cràsia catalana és jueva i que el judaisme
ha estat molt important en aquest país,
sobretot durant l’època medieval.

En canvi sempre hi ha hagut sectors de
la societat molt antijueus. Ho hem vist
sovint en manifestacions que acaben
amb pintades contra el judaisme.
T’explicaré una cosa sobre això. Fa un
temps van enxampar un jove de vint i
pocs anys que es definia com a antisiste-
ma, molt actiu políticament, que va fer
pintades antijueves al centre Chabad Lu-
bavitch d’aquí de Barcelona. El van dete-
nir i el fiscal, en una decisió que jo consi-
dero que va ser molt hàbil i educativa, va
parlar amb el rabí i li va demanar si podia
venir aquí a la llibreria a fer treballs co-
munitaris.

I?
Doncs era a l’estiu i aquí venien molts
jueus de pas i aquest noi va poder parlar
amb ells. Va coincidir que els jesuïtes ens
havien fet una gran compra de material
religiós per les seves escoles, per poder
explicar el judaisme als seus alumnes.
Aquest noi em va haver d’ajudar a mun-
tar els paquets escolars: que si un canelo-
bre, que si una mezuzà, que són els per-
gamins que posem a les portes, hi havia
unes toràs petites per a nens...

Li devia sorprendre.
Sí, però es va adonar que si també els je-
suïtes ensenyen totes les religions als
seus alumnes i entre elles la religió jueva
és perquè és coneixent que es respecta
l’altre. La millor manera de combatre di-
monis i fantasmes és apropant-se a l’al-
tre, al que és diferent. Aquest noi va po-
der veure com som nosaltres i conviure
amb nosaltres; venia amb mi a prendre
cafè amb els veïns, va veure com gent
que no és jueva venia a estudiar la Torà i
al final va admetre que li feia vergonya el
que havia fet. Va veure que coneixent
l’altre i interpel·lant-lo és la millor mane-
ra d’erradicar l’odi.

I la manifestació nazi de Madrid a
favor de la División Azul la setmana pas-
sada, en què es van fer proclames anti-
jueves?
Això és una manifestació d’odi que no té
cabuda a l’Europa del s. XXI. Jo crec que
això que ha passat a Madrid, impropi i in-
sostenible en una societat europea, no
hauria passat a Catalunya. És dolorós
que només s’hagi queixat la comunitat
jueva, perquè aquest odi ens afecta a
tots. El govern ha d’actuar, la fiscalia ha
d’actuar i l’Església ha de deixar clar que
el capellà que va beneir l’acte no els re-
presenta. Per damunt de tot, s’ha d’atu-
rar que hi hagi una escalada d’odi. ■

Daniel Santillo és el responsable
de la llibreria jueva del call de
Barcelona. És també el president
de l’associació de botiguers del call
■ ORIOL DURAN
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L’empresonament del raper 
Pablo Hasél ha generat una 
onada de protestes arreu del pa-
ís, que han acabat derivant en 
disturbis. En aquesta època, que 
tot es fotografia i s’enregistra, fa 
que certes accions que, fins no fa 
pocs anys, només eren un parell 
de ratlles en una crònica perio-
dística, ara siguin milions 
d’imatges recorrent les xarxes, 
on sempre tenen més difusió les 
més impactants. I poques coses 
hi ha més espectaculars que les 
flames al mig de la nit urbana. 

Fa més mal un cop de porra o 
l’impacte d’una bala de foam, 
però el que fa posar el crit al cel és 
l’incendi dels pobres, indefensos 
i humils contenidors. Dipòsits de 
deixalles que s’han convertit en 
abocadors de la misèria, als quals 
cada vegada més persones han de 
recórrer per sobreviure. Però això 
no és el que preocupa aquests 
dies, sinó la poca resistència ig-
nífuga del seu plàstic quan els 
manifestants hi calen foc. Fins al 
punt, que es presta més atenció al 
nombre de contenidors cremats 
que no pas, per exemple, voler 
saber les raons que fan sortir al 
carrer milers de persones o a de-
manar explicacions sobre quines 
tècniques policials s’apliquen per 
mantenir l’ordre públic. 

 

Danys a la via pública 

Els contenidors cremen perquè 
són al carrer. És el que tenen més 
a mà els manifestants per fer 
barricades. De fet si les barrica-
des s’haguessin inventat al segle 
XXI potser n’hi diríem conteni-
dorades o alguna cosa així. Però 
quan es van utilitzar les prime-
res, el que hi havia eren botes. 
Allò que en francès antic -man-
llevat de l’occità gascó- se’n de-
ien barriques. 

Els francesos són els reis de 
les barricades. Les van inventar 
a París (on sinó!) el 12 de maig de 
1588 quan la ciutadania catòlica 
es va oposar a tenir un monarca 
protestant. Tot això ara ens 
queda molt lluny, però durant 
els segles XVI i XVII, les guerres 
de religió van assolar el con-

tinent, provocant una quantitat 
de violència que ara ens seria in-
suportable.  

El 1588 Enric III volia nome-
nar successor a Enric de Navar-
ra, que era protestant, i la decisió 
va provocar l’oposició de molts 
sectors. Disposats a evitar-ho, 

van aixecar-se en armes a la ca-
pital comandats pel Duc de Gui-
sa, líder dels catòlics, que prete-
nia fer-se amb el tron de França. 
Com a estratègia de defensa 
contra les tropes reials van uti-
litzar un sistema de parapets que 

ja es feia servir en l’àmbit militar 
i que traslladat a l’atapeïda tra-
ma urbana del París de l’època 
va resultar ser molt eficient per 
aturar el moviment de grans 
contingents de tropes. Cal tenir 
present que la capital francesa 

encara no havia sofert la trans-
formació que viuria al segle XIX, 
quan es construïren els seus fa-
mosos bulevards.  

Aquell dia de primavera de 
1588, als 16 districtes de la ciutat 
es van utilitzar botes plenes de 
sorra i llambordes per construir 
barreres als carrers i bloquejar 
les principals vies per repel·lir 
les escomeses dels homes d’En-
ric III que, incapaç de doblegar 
els opositors, va acabar marxant 
de la ciutat. A més, el seu suc-
cessor, Enric IV, s’acabaria con-
vertint al catolicisme per poder 
ser coronat nou rei. Ell és l’autor 
de la famosa frase «París bé val 
una missa».  

Així va ser com aquella jorna-
da ha passat a la història com el 
dia de les barricades. A més, el ter-
me va saltar a la resta de llengües 
d’Europa, en bona part gràcies al 
fet que les notícies del que s’ha-
via viscut a París es van escam-
par per tot el continent.  

Des d’aleshores, les barrica-
des van passar a ser un element 
constant en totes les lluites ur-
banes d’arreu del món. Això sí, 
les botes han anat cedint el pas a 
altres elements que han format 
part del paisatge de cada època. 
Només cal repassar les imatges 
per veure com han anat canviant 
els elements de construcció 
d’aquests parapets. Ara són tan-
ques, senyals de trànsit i els tan 
ben valorats contenidors. Abans 
van ser cotxes, tramvies, carros, 
arbres... o el que fos que hi hagués 
a la via pública. El que no ha dei-
xat de passar mai és que davant 
les injustícies i el malestar social 
sempre hi ha algú que protesta i 
que surt al carrer per fer sentir la 
seva veu. És això el que surt als 
llibres d’història. No pas els con-
tenidors cremats. n

Afegeix-te a la comunitat 
 d’apassionats de la història  

d’EL PERIÓDICO. Envia comentaris, 
fes consultes i proposa temes que 

voldries que tractem en aquest espai. 
Escaneja el QR i participa-hi.

Entendre-hi + 
amb la 

història

 
¡Als contenidors! 

Disturbis contra l’empresonament de Hasél.

 XAVIER  
 CARMANIU  
 MAINADÉ

Un dels objectius  
que expliquen  
la construcció  

de grans avingudes  
a París a mitjans  

del segle XIX  
va ser evitar que  
hi tornés a haver 

revoltes com les del 
1830 i el 1848. Així 
doncs, seguint les 

instruccions de 
Napoleó III, el baró 
Georges-Eugène 

Haussmann va 
dissenyar una 

estructura urbana 
radial de bulevards, 

on fos impossible 
aixecar barricades. 

Carrers 
antibarricades 

a París

Els laments per la crema  
de contenidors durant les 

manifestacions ja s’han 
convertit en un tema recurrent. 

Però que les flames no ens 
impedeixin llegir la història  

de les barricades.

urbanisme

Il·lustració de Caine titulada 
Una barricada el 1830.

G. Caine 
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“El PSOEnova conspirar el 23-F: la
dreta va llançar fumcontra nosaltres”

Per primera vegada en 40 anys,
l’exalcalde socialista de Lleida
Antoni Siurana explica amb de-
talleldinarqueel22d’octubredel
1980 va organitzar entre l’alesho-
res diputat del PSOE Enrique
Múgica–homede lamàximacon-
fiançadeFelipeGonzález, el líder
dels socialistes catalans, JoanRe-
ventós, i el governador militar de
Lleida, Alfonso Armada, tot just
quatremesos abans de la tempta-
tiva de cop d’estat que suposada-
ment havia d’acabar amb aquest
militar presidint un govern de
concentració; entre altres, amb
ministres del PSOE. Siurana ac-
cedeix a parlar amb La Vanguar-
dia en un hotel de Lleida, amb un
avís previ: “Acabarem ràpid”.

Comva sorgir el dinar?
Em va trucar Joan Reventós i em
vadirque l’endemàhaviadevenir
Múgica a Lleida i que li agradaria
conèixer el governador militar.
Òbviament jo el coneixia, era l’al-
calde, i Armada era un tipus molt
sociable. Reventós va suggerir

que anéssim a un lloc discret i em
vaig atrevir a dir que a Lleida el
llocmés discret era casameva.

Què va dir Armada d’aquesta
proposta?
A Armada li va semblar bé dinar.
El vaig recollir jo mateix. Amb
Reventós teníem molta amistat
perquè coincidíema l’estiu a Sant
Salvador, a la costa. Vaig contrac-
tar un cambrer, i va dinar amb
nosaltres la meva dona, tot i que
es va retirar a la sobretaula.

Fa poc més d’un any, l’assa-
gista Jordi Gràcia va publicar
unabiografiadeJavierPradera
en què va revelar per primera
vegada el contingut de l’in-
forme que Múgica va fer
d’aquella reunió, a petició de
FelipeGonzález, pel que sembla
perquè la notícia de l’àpat havia

arribat fins a laZarzuela.
No conec aquesta versió que la
Zarzuela s’assabentés de la reu-
nió. Armada també havia dinat
amb Pujol, amb Tarradellas...
Qualsevol governador militar di-
naamb l’alcaldede la sevaciutat...

Però aquell governadormili-
tar va estar implicat tot just
quatremesos després enuncop
d’estat.
És cert. En cap cas nosaltres com
asocialistesno li vammostrar cap
consens per res que ell volgués
executar.

Dequèvanparlar?
Detotunamica.Delscanvisenels
exèrcits, de la necessitat de pro-
gressar tecnològicament, fins i tot
em vaig permetre fer broma que
la casernadeGardenyés sobreun
turó, de tal manera que amb un
tractor es tallava l’accés i quedava
aïllat. També vam parlar d’Euro-
pa. Jo d’allà vaig sortir pensant
que Armada era un senyor molt
agradable. Era cultivador de ca-
mèlies.

Tan innocent li sembla enca-
ra aquella trobada?
Vistdesd’arasuposoqueell síque
vaferuncertsondeigdelquepen-
sàvem nosaltres, però en cap cas
ens va transmetre que estigués
buscant-nos com a còmplices.
Nego absolutament que tingués-
sim cap sensació d’estar fent res
inconstitucional o conspirador.
Això ha estat una fantasia literà-
ria que li ha anat bé a la dreta.

S’ha explicat la cita com
d’aproximació entre el PSOE i
Armada.
Laimportànciahaestatmaliciada

perquè semblés el que no és, que
teníem alguna cosa a veure amb
aquella conspiració.

Per què la va demanar Mú-
gica?
SuposoqueMúgica tenia l’obliga-
ció de saber com pensava Arma-
da. El que és estrany és que fes un
informe. Jo crec que Múgica era
una mica fantasiós i pel·liculero,
de la vella escola de veure conspi-
racionspertotscostats.Peraquell
dinar vam haver d’anar a testifi-
car al judici del 23-F.

Van parlar de la posició del
PSOE davant un eventual go-
vernde concentració?

D’aquella reunió s’han dit moltes
falsedats. A en Pujol el vaig des-
mentir jo. No és cert el que va dir.
L’escriptorJavierCercas també li
va posarmolta imaginació aAna-
tomíadeun instante.L’únicmotiu
eraqueMúgica iArmadaescone-
guessin. Vull transmetre que va
ser estrictamentuna trobadacom
de reconeixement cap a ell, i de
coneixement.

I del rei?
En aquella conversa el rei només
va sortir perquè Armada ens va
explicar que havia estat el seu
preceptor. També vam parlar de
Suárez, i de com, en la seva època
a Televisió Espanyola, haviamal-
tractat lacorona.Elquevaquedar
de manifest era la tensió que hi
havia entre Armada i Suárez i
tambéentreArmada iSabinoFer-
nández Campo. Però sobretot

1980. El 22 d’octu-
bre, a penes quatre
mesos abans del cop,
Armada (esquerra) va

dinar amb Siurana
(dreta), Enrique
Múgica i Joan Reven-
tós.

EFE

perquè Sabino s’havia separat i
Armada era molt creient i allò no
li semblava bé.

Coneixent Armada i la seva
relació amb el monarca, creu
quehi vapoder tenir unpaper?
No. I no crec que estigués obser-
vant com evolucionava el cop per
sumar-s’hiooposar-s’hi. Inocrec
que tingués cap paper previ. Un
militar de Lleida em va dir des-
prés que si allò ho haguésmuntat
Armada el cop hauria prosperat,
perquè era un homemil·limètric,
moltmeticulós.

Què va pensar quan va veure
les implicacions d’Armada en el
cop?
Quan hi va haver el cop els socia-
listes vam passar por, aquesta és
la realitat. I vull remarcar que a
Lleida no es va moure ni un mi-
litar.

Va parlar amb Múgica des-
prés?
Del dinar, mai més. Veurà... jo
crec que aMúgica li agradava ser
protagonista, diguem.Perònoem
va comentar mai que fes cap in-
forme ni que el dinar hagués tin-
gut cap rellevància. Potser ell ve-
nia amb algunes idees prefixades
sobre Armada. Potser amb Re-
ventós, quan ens vam tornar a
veure, vam parlar de com d’agra-
dable havia estat Armada, perquè
era un senyormolt agradable, ve-
nia d’una família de tradiciómili-
tar però era tot un senyor. Però
sensemés importància.

Es va penedir d’haver-ho or-
ganitzat?
En absolut. Potser si n’hagués sa-
but les conseqüències...

FONSA

Barcelona

IGNACIO

OROVIO

SANTIAGO

TARÍN

JAUME V.

AROCA

El cop d’estat del 1981 (2): Els detalls inèdits de la cita entre Enrique Múgica i el colpista Alfonso Armada

23-F

Antoni Siurana, exalcalde de Lleida

LLUNY D’ARMADA

“En cap cas no li vam
mostrar cap consens
per res que volgués
executar”

EL REI A LA PRÈVIA DEL 23-F

“Nomésvasortiral
dinarquanArmadaens
vaexplicarquehavia
estatelseupreceptor”

DAVID AIROB / ARXIU

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

482000

84641

Diario

964 CM² - 85%

26775 €

16

España

22 Febrero, 2021

P.36



DISSABTE, 20 FEBRER 2021

LA CONTRA
Víctor-M. Amela – Ima Sanchís – Lluís Amiguet

David Broza,músic i cantautor

“Pa i festa, vi imúsica són els
meus déus, elsmeus amants”

Tinc 65 anys. Vaig néixer aHaifa, emvaig criar a Espanya i visc entreTel-Aviv i NovaYork. Soc
músic i cantautor. Estic casat per segona vegada, amb cinc fills entre tots dos (de 40 a 24 anys).
Política? Lluito pels que tenen poc. Creences? Jueu secular, elmeuDéu és lamúsica i la poesia

E
spanyolo israelià?
Em vaig formar aquí, vaig pintar
grafitis, vaig manifestar-me con-
tra Franco, vaig cantar Paco Ibá-
ñez,Serrat...Alscatorzeanysvaig

creuarEspanyaenautoestop, ambguitarra.
Perquèhovafer?

Per gaudir de la vida, de la il·lusió de sentir la
vida, lamúsica...Va ser fabulós!

Iquèdeienacasa?
Ha vist la pel·lícula Carros de foc? El noi jueu
quesurt eraelmeuavi.

Esvaenamorard’unanoiade lareialesa?
Sabentqueel seuamorera impossible, ambel
cor trencat, vaanaraPalestina, el 1925, i vaser
conseller deWeitzman, va fundar els escoltes
jueus. I vanéixerelpare, endominibritànic.

Perquèm’hoexplica?
Pelsmeusancestresaventurers.L’àvia, judeo-
russa, va arribar des d’Odessa per cofundar el
primer quibuts a Palestina, a l’imperi otomà.
Jovaignéixera l’Estatd’Israel.

Coml’hamarcataquest fet?
Sempre vaig voler compartir la vida amb els
meusgermanspalestins.Cantar imenjar amb
ells, amistar i festejar. Ihohe fet.

Com?

Amb el que vaig aprendre a Espanya, el 1977
vaig tornar a Israel i vaig donar suport a Be-
guinafavordelapauambSadat.Igairebévam
poderaconseguir-hoambRabin,peròelvaas-
sassinarunextremista jueu, el 1995.

Quinamaledicció.
Jo he utilitzat i faig servir la música com a
pont, i l’amistat, i elmenjar, i la festa: vaig fun-
dar el Centre Palestino-Israelià de Música
Contemporània, a lapart àrabdeJerusalem.

Comhovafer?
En un hotel, amb un xef contractat, cent per-
sonesentornd’unataula,palestins i jueus, fes-
tejant elmiracledegravarundisc.

Ésbonic.
Sempre hi haurà problemes, però mentres-
tantsocalegreioptimista.Socaixí.Paifesta,vi
imúsica sónelsmeusamants, elsmeusdéus!

Onvacomençaramblamúsica?
Ambdotzeanys,elpareemvaregalarunagui-
tarra clàssica espanyola. La conservo encara.
Manufacturada per la família Contreras, és el
modelque tocavaAndrésSegovia.

Insigneguitarrista.
L’he portat sempre ambmi. És la que portava
en elmeu viatge amb 14 anys, quan venia pels
carrerselsmeusdibuixos.

Dibuixos?
Sí, josemblavaquehaviadeserpintor,nomú-
sic. Però això va canviar durant els tres anys
delmeuserveimilitarpera Israel.

Perquèdiuquevacanviar?
Perquèelscapsemvanposaratocar laguitar-
raperentretenirelscompanys.Iaixívaigper-
dre lavergonyad’actuarenpúblic.

Iquèvapassar llavors?
Quevaig deixar de pintar. I la guitarra és, des
d’aleshores, la meva dama, la meva compa-
nya. La guitarra ha modelat la meva vida. I
vaiggravar, fa36anys,Haisha sheiti.

Quèés?
És l’àlbum musical més venut de la història
d’Israel! Significa, en hebreu,La dona que es-
timo.

LacançódeSerrat?
Sí.Heversionataquesta imoltesméscançons
de JoanManuel Serrat: semblen hebrees, de
tanboniquescomsonen!OTíoAlberto, oQue
vaaserde ti lejos de casa.

Ienquètreballaaravostè?
He gravat el disc En casa Limón, amb el pro-
ductor Javier Limón. Em va mostrar dos es-
toigsdeguitarres. “Obre’ls!”, emvaordenar.

Ielsvaobrir.
I vaig veure una guitarra rossa, i una guitarra
negra: erendues guitarres flamenques. “És el
primer cop que surten de l’estoig des de la
mortdePacodeLucía”, emvadirLimón.

DuesguitarresdePacodeLucía!
“Posa’t al micròfon”, em va ordenar Limón.
Queboniques.Quinso.Quefràgils...Sonenfa-
bulosament. I les vaig tocar durant els quatre
dies següents, i vaig gravar amb elles onze
cançonsde lesdotzed’aquest àlbum.

I lacançóqueno?
Amblamevavellaguitarraclàssica.

QuèhauriaditPacodeLucía?
Allà on sia, li haurà agradat. És tan important
perami.Portoadinsel sodePacodeLucía, la
veu de Camarón, des dels meus anys espa-
nyols, els escoltavacadadia.

Qui lihaviadedir...
Adoro la sevamemòria, la seva inspiració.He
ajuntat eneldisc, amés,músicsde totelmón:
elbaixistacubàDaniNoel, l’harmònicad’An-
tonioSerrano, la trompetadeRandyBresker,
la flautadeTaliRubinstein...

Quina d’aquestes dotze cançons grava-
desés laseva favorita?
Quan hi va haver l’atemptat gihadista a la
Rambla, em va caure el cor. Eren les sis del
matí, elsmeusdits vanvolar a les cordesde la
guitarra,ivasortirLágrimasaBarcelona.L’ai-
redeBarcelonaés,perami,màgic.

LidemanoqueenviïunasalutacióaJoan
ManuelSerrat, ara.
Has estat l’homemés simpàtic i amorós ima-
ginable ambmi.M’hasdonatmoltíssim,Joan
Manuel. Voldria ara més temps amb tu, per
agrair-te tantescoses!

.

Víctor-M. Amela

‘En casa
Limón’

Transcric aquesta entre-
vista escoltant a la seva
guitarra les peces de l’àl-
bum En casa Limón, i sen-
to el que Broza aquí m’ex-
plica: sobrevolo amb les
seves notes els patis i car-
rerons i places de pobles
d’Espanya, i d’Israel, i de
Palestina, i de la Mediter-
rània en totes les seves ri-
beres. David Broza és un
cantautor israelià de so-
nora popularitat al seu
país, i reclamat també en
auditoris del món. Les se-
ves versions dePeret, Ser-
rat, Manzanita, Ibáñez,
Dylan, van deixar pas a
composicions pròpies
amb què cada any saluda
la sortida del sol sobre la
fortalesadeMasada, alde-
sert de Judea sobre elmar
Mort. Broza s’implica en
la fraternitat entre pales-
tins i israelians, i al costat
del seu pare tenen cura de
2.500 nens sense llar.
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