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El Born CCM presenta l’exposició “Per una 
educació en llibertat. Barcelona i l’escola. 1908-
1979” 
 
 
La mostra impulsada per l’Ajuntament reivindica el debat entorn del 
model educatiu que necessita la societat actual i proposa una visió de 
llarga durada sobre l’evolució de l’educació a Barcelona al llarg del segle 
XX i la seva relació amb les opcions polítiques predominants 
 
Comissariada per l’historiador Antoni Nicolau, l’exposició es podrà visitar 
del 9 d’abril al 27 de març de 2022. L’entrada serà gratuïta i amb reserva 
prèvia fins al 23 de juny 
 
L’exposició s’acompanya de la publicació d‘un llibre monogràfic i d’un 
programa d’activitats pròpies i en col·laboració amb diferents agents, 
com l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) o la Fundació 
Ferrer i Guàrdia 
 
 
Del 9 d’abril al 27 de març de 2022 El Born CCM repassa l’evolució de 
l’educació a la ciutat al segle XX i la seva relació amb les opcions polítiques 
predominants a través de l’exposició “Per una educació en llibertat. Barcelona i 
l’escola. 1908-1979”. El 1908, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el 
Pressupost Extraordinari de Cultura. Es tractava d’un pla per a la reforma 
integral de l'educació a la ciutat que posava l'èmfasi en un ensenyament de 
qualitat, públic, gratuït, en català, amb nens i nenes compartint les aules i laic. 
Tot i fracassar, el projecte va esdevenir referent per als moviments que han 
lluitat per una educació en llibertat a Catalunya. 
 
“Per una educació en llibertat. Barcelona i l’escola. 1908-1979” fa un recorregut 
per la història política en relació a l’educació a Barcelona i, en general, a 
Catalunya. Parteix de la Barcelona de 1900 i avança fins a la recuperació de la 
democràcia a través dels moments clau de la història de l’educació: la voluntat 
reformadora del Pressupost Extraordinari de Cultura de 1908, la seva fi 
traumàtica amb la Setmana Tràgica, la recuperació de la iniciativa en el context 
de la Mancomunitat de Catalunya, la renovació pedagògica durant la 
República, la nova pedagogia revolucionària durant la Guerra Civil, el retrocés i 
la repressió durant el franquisme i la renovació pedagògica durant el 
tardofranquisme i la primera democràcia. L’exposició, comissariada per Antoni 
Nicolau, proposa una visió de llarga durada sobre l’evolució de l’educació a 
Barcelona al llarg del segle XX i la seva relació amb les opcions polítiques 
predominants, amb la voluntat d’induir la reflexió entorn de la seva qualitat i les 
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demandes socials actuals i futures. 
 
La mostra endinsa el visitant en els diferents moments històrics amb una 
escenografia concebuda per Lluís Danés que permet reviure tot allò que s’hi 
narra. Així, el primer àmbit emula un carrer del Raval de finals del segle XIX, 
estret i ple de llençols i cartells, que fa comprendre de seguida la situació 
socioeconòmica de la ciutat al tombant de segle. De la foscor i l’estretor, el 
visitant passa a un espai ampli que recrea la Sala de Plens de l’Ajuntament, on 
pot seguir el debat del Pressupost de 1908 gràcies a la projecció d’un vídeo 
mapping. Passant per les sales dedicades a la Mancomunitat i la República, al 
final s’arriba a una aula franquista engabiada que fa sentir la tensió, la por i 
l’opressió viscuda en aquells moments. 
 
El llegat de Ferrer i Guàrdia, de l’Escola del Bosc, de l’Escola del Mar o del 
Grup Escolar Lluís Vives, que s’inspiraven en els principis renovadors del 
Pressupost de Cultura de 1908, encara nodreix bona part de l’ ideari col·lectiu 
sobre el model escolar desitjat. L’exposició s’acompanya de la publicació d‘un 
llibre monogràfic i d’un programa d’activitats pròpies i en col·laboració amb 
diferents agents, com l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) o la 
Fundació Ferrer i Guàrdia, que inclou debats, xerrades, col·loquis, l’acollida 
d’un simposi internacional, intervencions artístiques, col·laboracions amb 
escoles i mostres de projectes educatius, entre d’altres. 
 
 
Podeu descarregar el dossier de premsa i les imatges en aquest enllaç 
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El Born CCM repassa l'evolució de l'educació a 
Barcelona al segle XX 
 
08/04/2021 - 14.00Actualitzat 08/04/2021 - 14.01 

 
 
ACN Barcelona.-El Born CCM repassa en una exposició l'evolució de l'educació a la ciutat de 
Barcelona al segle XX i la seva relació amb les opcions polítiques predominants. 'Per una 
educació en llibertat. Barcelona i l'escola. 1908-1979', recorre la història mateixa de la ciutat i del 
país, sempre en relació a l'educació, des de principis de segle i fins a la recuperació de la 
democràcia. Documenta moments clau com el Pressupost Extraordinari de Cultura de 1908, la 
transformació pedagògica durant la República, el retrocés durant el franquisme o la renovació 
pedagògica a les darreries del franquisme. Comissariada per Antoni Nicolau, la mostra endinsa 
el visitant en els diferents moments històrics, amb una escenografia dissenyada per Lluís Danés. 
El 1908, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pressupost Extraordinari de Cultura. Es tractava 
d'un pla per a la reforma integral de l'educació a la ciutat que posava l'èmfasi en un ensenyament 
de qualitat, públic, gratuït, en català, amb nens i nenes compartint les aules i laic. Tot i fracassar, 
el projecte va esdevenir "referent" per als moviments que han lluitat per una educació en llibertat 
a Catalunya. "Ens vam adonar que 1908 era el punt d'inflexió d'un moviment, encara viu avui, 
per modificar les bases del sistema educatiu i fonamentar-lo en una educació per una societat 
lliure", exposa Antoni Nicolau.Partint d'aquest moment històric, l'exposició del Born CCM avança 
fins a la recuperació de la democràcia aturant-se en els moments clau de la història de l'educació: 
la voluntat reformadora del Pressupost Extraordinari de Cultura de 1908, la seva fi traumàtica 
amb la Setmana Tràgica, la recuperació de la iniciativa en el context de la Mancomunitat de 
Catalunya, la renovació pedagògica durant la República, la nova pedagogia revolucionària durant 
la Guerra Civil, el retrocés i la repressió durant el franquisme i la renovació pedagògica durant el 
tardofranquisme i la primera democràcia. L'exposició es podrà visitar durant gairebé un any, del 
9 d'abril al 27 de març de 2022. L'entrada serà gratuïta -amb reserva prèvia- fins al 23 de juny. 
La mostra endinsa el visitant en els diferents moments històrics amb una escenografia concebuda 
per Lluís Danés que permet reviure tot allò que s'hi narra. Antoni Nicolau remarca que han volgut 
fer una exposició molt "experiencial i que ofereix una immersió en els ambients de cadascun dels 
moments que tracta".Així, el primer àmbit emula un carrer del Raval de finals del segle XIX, estret 
i ple de llençols i cartells, que fa comprendre de seguida la situació socioeconòmica de la ciutat 
al tombant de segle. De la foscor i l'estretor, el visitant passa a un espai ampli que recrea la Sala 
de Plens de l'Ajuntament, on pot seguir el debat del Pressupost de 1908 gràcies a la projecció 
d'un vídeo mapping. Passant per les sales dedicades a la Mancomunitat i la República, al final 
s'arriba a una aula franquista engabiada que fa sentir la tensió, la por i l'opressió viscuda en 
aquells moments. El llegat de Ferrer i Guàrdia, de l'Escola del Bosc, de l'Escola del Mar o del 
Grup Escolar Lluís Vives, que s'inspiraven en els principis renovadors del Pressupost de Cultura 
de 1908, "encara nodreix bona part de l' ideari col·lectiu sobre el model escolar desitjat", sosté el 
relat de l'exposició. La mostra s'acompanya de la publicació d'un llibre monogràfic homònim, amb 
la documentació i la reflexió d'un conjunt d'autors que comparteixen "una manera d'entendre el 
paper de l'educació en la conformació històrica de la Catalunya contemporània". També s'ha 
dissenyat un programa d'activitats pròpies i en col·laboració amb diferents agents, com l'Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) o la Fundació Ferrer i Guàrdia, que inclou debats, 
xerrades, col·loquis, l'acollida d'un simposi internacional, intervencions artístiques, 
col·laboracions amb escoles i mostres de projectes educatius, entre d'altres. 
 
https://www.ccma.cat/324/el-born-ccm-repassa-levolucio-de-leducacio-a-barcelona-al-segle-
xx/noticia/3090108/ 
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Exposición recorre la relación entre educación y 
política en Barcelona S.XX  
Barcelona, 8 abr. (EFE). 

La evolución de la educación en la ciudad de Barcelona en el siglo XX y su relación con las 
opciones políticas predominantes es el eje de la exposición "Por una educación en libertad. 
Barcelona y la escuela. 1908-1979", que el Centro Cultural del Born acoge desde mañana y 
hasta el 27 de marzo. 

El punto de partida y centro de la exposición es reivindicar el presupuesto extraordinario que el 
Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 1908 para renovar el sistema educativo de la ciudad. 
El presupuesto, que nació de una propuesta de los concejales republicanos junto a los de la Liga 
Regionalista, ascendía a unos 3 millones de pesetas procedentes de la renegociación de la deuda 
para urbanizar la Via Layetana, ha explicado el historiador y comisario de la muestra, Antoni 
Nicolau. 
La intención del consistorio republicano de la época, que era conseguir una educación universal, 
libre, gratuita, laica y de calidad para los niños barceloneses, "abrió un profundo debate en la 
ciudad y se acabó revocando tras un año de aplicación debido a la oposición de los sectores más 
conservadores", ha añadido el comisario. 
Nicolau ha recordado que a principios de siglo la mitad de la población barcelonesa era 
analfabeta y que el número de habitantes había crecido hasta alcanzar alrededor de un millón de 
personas, "con apenas servicios educativos ni sanitarios". 
Para ilustrar el contexto y el "valor y el legado del presupuesto aprobado", la muestra recorre la 
ciudad previa a 1980, recreando "un laberinto de calles del Raval, caóticas, estrechas, llenas de 
sábanas y carteles, donde las escuelas estaban en casas" y que "introduce al espectador en la 
situación socioeconómica de la ciudad el cambio de siglo", ha señalado el comisario. 
De la oscuridad y la estrechez, el visitante pasa a un espacio amplio donde se recrea la sala de 
plenos del ayuntamiento de Barcelona en el que se aprobó el presupuesto de cultura en 1908. 
Con tecnología de mapping, en el espacio se explica cómo fue la aprobación, por lo que 
"pasamos de los aspectos sensoriales a la utilización de la tecnología", ha añadido el autor de la 
escenografía, Lluís Danés. 
También se representan, de manera simbólica y con fotografías, los valores educativos de la 
Mancomunitat y de la República con la recreación de la Escuela del Bosque y de la Escuela del 
Mar en un espacio circular formado por muros de libros que "representan la educación como 
pilar", según Danés. 
Finalmente, se llega al espacio donde se recrea el franquismo, que se muestra dentro de una 
jaula en la que el visitante encuentra el espacio oscuro de un aula presidido por la fotografía del 
dictador Francisco Franco y de un crucifijo. 
El espacio, que además tiene dos entradas distintas para niños y para niñas, "hace sentir la 
tensión, el miedo y la opresión vividos en aquellos momentos", según el comisario. 
La exposición se acompaña de la publicación de un libro monográfico y de un programa de 
actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el año. EFE  
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31ara  DIVENDRES, 9 D’ABRIL DEL 2021  
  PUBLICITAT

Actuacions musicals i moltes altres activitats 
de caràcter cultural arreu de la ciutat rememo-
ren els canvis que hi va haver a la Segona Re-
pública en àmbits com l’educació, l’habitatge, 

la sanitat, la igualtat de gènere, la cultura i l’es-
port. En el seu temps i context van ser revolu-
cionaris, i ara formen part de l’ampli programa 
de la Primavera Republicana. 

La primavera republicana

DISTRICTES I MÉS...
PÀGINA BARCELONA

www.barcelona.cat

DEL 13 AL 18 D’ABRIL
barcelona.cat/primaverarepublicana

AFB

El Born acull fins al març del 2022 l’exposició 
Per una educació en llibertat. Barcelona i l’es-
cola. 1908-1979, que repassa l’evolució de 
l’educació a Barcelona al segle XX i la seva re-

lació amb les opcions polítiques predomi-
nants. L’exposició compta amb una museogra-
fia espectacular que permet al visitant viure 
en primera persona els fets que s’hi narren.

Com ha evolucionat l’educació
‘PER UNA EDUCACIÓ EN LLIBERTAT. BARCELONA I L’ESCOLA’

Exposició al Born CCM. Fins al març del 2022

AFB

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Del 13 al 16 d’abril tenen lloc al Disseny HUB Bar-
celona les jornades Barcelona reAct, amb el pro-
pòsit de reactivar l’economia de la ciutat. A més, 
s’han organitzat una sèrie d’activitats paral·leles. 
Tota la informació a: barcelona.cat/react

Jornades per reactivar 
l’economia de Barcelona

BARCELONA REACT. Del 13 al 16 d’abril. 
 

FESTIVAL RÒMBIC

Avui i demà se celebra a l’Ateneu Popular 9 Bar-
ris el festival de titelles per a adults Ròmbic. Un 
dels espectacles programats és el multipremi-
at Espejismos, de la companyia El Espejo Negro 
(demà dissabte, 20 hores). 

Titelles per a adults  
a Nou Barris 

FESTIVAL RÒMBIC. Ateneu Popular 9 Barris.  
9 i 10 d’abril.

La Biblioteca Arús acull l’exposició Quan els cro-
mos anaven amb la xocolata: la dolça història d’un 
art col·leccionable, comissariada per Jaume de Bar-
gas. Hi ha cromos de futbol, de cinema, de re-
franys, del Quixot, de la Primera Guerra Mundial...

Exposició de cromos  
de les xocolates 

‘QUAN ELS CROMOS ANAVEN AMB LA 
XOCOLATA’. Biblioteca Arús. Fins al 4 de juny.

BIBLIOTECA ARÚS
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Eren allà i ningú les veia. Un tre-
sor de més de 600 anys ocult sota 
el sostre actual del pati de l’edifi-
ci de l’Ajuntament de Barcelona. 
Gairebé esborrades de la història i 
amagades. I  així haurien seguit si 
unes obres de neteja no haguessin 
tret a la llum aquestes pintures 
originals gòtiques del segle XIV, 
datades entre el 1371 i el 1567. La 
primera de les decoracions pictò-
riques restaurades ja és ara visible 
a l’entrada del pati del que va ser la 
capella del Trentenari. 

El descobriment d’aquestes 
creacions es va produir el 2008, 
tal com explica Anna Ribas, la 
responsable de manteniment 
dels edificis municipals. «Durant 
unes obres rutinàries observem 
que en un dels teginats on estem 
treballant ara, que és el del pis de 
dalt, hi havia pintura renaixen-

tista a sota de la pintura moder-
na», detalla. L’any  2017, l’ajun-
tament va atorgar 2,4 milions 
d’euros a l’estudi detallat dels 
sostres i la seva conservació. 
Després de descobrir 12 espais en 
els quals hi ha decoració gòtica, 
sis restauradores estan treba-
llant des del juny de l’any passat 
en la recuperació de quatre 
d’elles: dues a la planta baixa, 
una a la planta noble i una pri-
mera intervenció en un petit 
tram del Saló de Cent.  

Privilegi reial 

Batejat com a Jota, el primer tegi-
nat finalitzat permet fer dues 
afirmacions importants. La pri-
mera, que Pere el Cerimoniós va 
donar un privilegi reial al Consell 
de Cent de l’Ajuntament de Bar-
celona en 1345, tal com ho cons-
tata l’historiador que ha as-
sessorat la tasca de restauració, 
Reinald Gonzàlez. La segona, que 
els treballs han posat al desco-

bert l’escut pintat de Barcelona 
més antic trobat fins ara. «El sos-
tre permet veure dos tipus 
d’imatge, la imatge de l’escut de 
Barcelona que s’identifica clara-
ment per la creu de Sant Jordi i el 
senyal reial, que són les quatre 
barres. Té una enorme im-
portància perquè no tothom pot 
lluir el senyal reial», explica.  

La datació tan exacta del deco-
rat, realitzat entre 1369 i 1373, és 
possible gràcies que els experts 
han pogut constatar que el sostre 
formava part dels fonaments de 
la construcció del Saló dels Cent 
Jurats, l’actual Saló de Cent. 
Posteriorment, el 1401, es va con-
vertir en la capella del Trentena-
ri, coneguda també com la Cape-
lla de Bon Govern. «No va ser ca-
pella fins a anys més tard. Aquest 
element està més o menys pintat 
en la cronologia en la qual es rea-
litza el Saló de Cent, que és la pri-
mera obra que s’executa», expli-
ca Gonzàlez.  

La segona de les restauraci-
ons s’està portant a terme en 
una de les dependències de 
l’antic òrgan de govern munici-
pal, el Trentenari, que era el go-
vern pròpiament dit per les difi-
cultats que existien en l’època 
perquè es reunissin els membres 
del Consell de Cent. En aquesta 
decoració medieval s’han trobat 
tres tipus de pintura: la gòtica, la 
renaixentista i la moderna. La 
segona capa és la que s’està re-
cuperant ara «perquè l’arqui-
tectura que ens ha quedat és re-
naixentista i perquè a més és 
una pintura molt bona», argu-
menta Ribas. 

Precisament, a l’estrat del re-
naixement les figures i les icones 
van d’acord amb la importància 
que el govern de l’època donava 
al fet d’ensenyar el valor ètic del 
Bon Govern. «Hi ha una voluntat 
gairebé institucional de demos-
trar aquests ítems de Bon Govern, 
amb la representació de les imat-
ges que tenen a veure amb la mo-
ral o la temperància», comenta 
l’historiador. Així, les iconografi-
es se centren en figures humanes, 
animals i florals associades a fau-
les i ficcions clàssiques com la 
coneguda faula del lleopard i la 
guineu. Entre 1831 i 1847, aquesta 
zona del Trentenari es va escur-
çar i es va reformar de la mà de 
Josep Mas i Vila per construir la 
façana principal que coneixem.  

Neteja i fixació 

El mal estat dels teginats ha si-
gut un factor afegit en les tas-
ques de restauració, tant per la 
climatologia com pel fum dels 
vehicles als anys 60. «Són molt 
importants tant la neteja com la 
fixació d’aquests estrats. Sobre-
tot aquesta última, lligada a les 
condicions mediambientals i que 
comporta una sèrie de problemes 
que cal atacar», explica Marta 
Marquès, encarregada de dirigir 
totes les tasques de restauració.  

La previsió és rematar aques-
tes tasques a finals de l’any que 
ve. «El segon teginat s’acabarà 
aquest mateix maig; el de la pri-
mera planta, a finals d’aquest 
any, i l’any que ve haurem de fer 
la campanya del Saló de Cent», 
conclou Ribas. n

BCN restaura unes obres gòtiques 
amb el primer escut pintat de la ciutat

Les creacions, del segle XIV, van aparèixer al sostre de l’edifici de l’ajuntament en unes tasques 
rutinàries el 2008. L’ajuntament ha destinat 2,4 milions a conservar quatre cassetonats.

PATRIMONI MUNICIPAL

ORIOL  LARA 
Barcelona

Martí Fradera

Sis restauradores 
treballen des del 
juny amb vista  
a acabar la tasca  
a finals del 2022

Restauració de les pintures gòtiques originals trobades al sostre del pati de l’Ajuntament de Barcelona, en les quals s’observa el primer escut pintat de la ciutat.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BARCELONA

287000

43388

Diario

798 CM² - 75%

29422 €
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Uns escuts que sempre hi han
estat, durant més de 600 anys,
malgrat que estaven ocults per la
brutícia i l’oblit fins que uns tre-
balls rutinaris de restauració dels
sostres de l’Ajuntament van per-
metre descobrir que hi havia pin-
turesanteriorsa lesdel segleXIX,
algunes del segle XIV, com és el
cas dels escuts que estan lligats al
moment fundacional de la Casa
Gran; així comaltresdelRenaixe-
ment. “En aquest primer espai
que hem restaurat hi havia la pin-
tura original del 1360, però les bi-
gues també són originals, encara
que s’hagi canviat la configuració
de l’espai”, explica l’arquitecta
municipal Anna Ribas, del depar-
tament d’arquitectura urbana i
patrimonide l’Ajuntament.
Almarged’aquestprimerespai,

continuen les feines en altres sos-
tres, sense anar més lluny, en els
quees troben justalcostatdel res-
taurat ara, una sala que era on es
reunia el Trentenari del Consell
deCent,ungrupreduïtdelgovern
que era el que gestionava el dia a
dia de la ciutat. Aquest espai es va
construir el 1401 i s’hi accedia di-
rectamentdesde la capella. “Aquí
hem descobert pintures d’època
gòtica, renaixentista ide finalsdel
segleXIXoprincipisdelXX.Aquí
estem recuperant la pintura re-
naixentista, que és l’època de l’es-
paique tenimiésmoltbona.No la
podem destruir per anar a la gò-
tica, encara que en alguns punts
mirarem de descobrir com era”,
afegeixAnnaRibas.Laprevisióés
acabar al maig. També es con-
tinua treballant en part dels sos-
tres de la planta noble, al primer
pis, just al costat del Saló de Cent
on està previst fer també una in-
tervenció ben aviat. Malgrat tot,
inicialment es pensava que tot el
sostre s’havia cremat quan el
general Baldomero Espartero va
bombardejar la ciutat el 1842 des
deMontjuïc.c

Finalitza la restauració del sostre
gòtic de l’Ajuntament en què es
va descobrir el primer escut
pintat de la ciutat

Apartird’ell va
començar tot
RAÚL MONTILLA
Barcelona

No llueix comquanes va
pintar al segleXIV, pe-
rò gairebé. El primer
escut de la ciutat de

Barcelona –que data de l’any
1369– i del (re)descobriment del
qual La Vanguardia va parlar el
novembre de fa dos anys ja està
plenament restaurat. Les tasques
de conservació que afecten al seu
àmbit, un dels sostres de fusta de
l’actual pati de la Casa Gran que
dona a la plaça Sant Jaume, ja es-
tan acabats després que el juny de
l’anypassatcomencessinlesfeines
de recuperació. Un total de 14,09
metres quadrats en planta i 24,59
metres quadres de superfície des-
plegada, que guardaven un dels
primers símbolsdeBarcelona.

“Aquest sostre és on hi havia
l’antiga capella del Bon Govern,
que és posterior. És de lamateixa
època que elConsell deCent i ens
permetveurel’escutdeBarcelona
amblacreudeSantJordi i lesbar-
res i el símbol reial que són les
quatre barres. Això significa que
el rei Pere el Ceremoniós cedeix
al Consell de Cent la possibilitat
de lluir conjuntament el senyal
del rei i de la ciutat”, explica l’his-
toriador Reinald González, di-
rector de Veclus, empresa espe-
cialitzada en estudis històrics.
“Sempre l’Ajuntament de Barce-
lona anirà amb aquesta mateixa
imatge; de fet, és un privilegi
reial”, afegeix.

MUNICIPAL

XAVIER CERVERA

El símbol
El primer escut
pintat de la ciutat
de Barcelona i la
seva vinculació
amb les quatre
barres, símbol
del poder reial

XAVIER CERVERA

A la bastida
Sis especialistes
continuen amb les
tasques de restau-
ració dels sostres,
on encara s’hi
espera trobar
secrets per descobrir

XAVIER CERVERA

Renaixement
Més enllà de les
pintures d’època
gòtica, els treballs
també han posat
al descobert la
decoració de
l’edat moderna

El sostre del Saló de
Cent, que data de la
fundació de la Casa
Gran, serà objecte de
la pròxima intervenció

BATEC CIUTADÀ

BARCELONAwSi alguna cosa
caracteritza l’estació demetro
de Vallcarca són les diferents
cotes a què es troben les entra-
des, amb unes llargues escales
mecàniques com a única opció
per arribar fins a l’avinguda de
la República Argentina des de
l’avinguda Vallcarca i barreres
infranquejables per a persones
ambmobilitat reduïda. La situa-
ció canviarà quan finalitzin les
obres per instal·lar el reivindicat

ascensor. La Generalitat comen-
çarà els treballs dimarts i està
previst que durin deumesos.
Amb una inversió d’1,1 milions
d’euros, s’instal·larà un elevador
que connectarà el vestíbul de
l’estació amb les avingudes
Vallcarca i República Argentina.
L’objectiu és que també pugui
ser utilitzat pels veïns que vul-
guin salvar el desnivell entre
Vallcarca i el Putxet, encara que
no siguin usuaris delmetro.
Aquestes obres completaran la
primera fase d’accessibilitat de
l’estació, executada l’estiu del
2019, quan es van posar ascen-
sors per comunicar les andanes
i el vestíbul. /D.Guerrero

Unascensor farà
accessible l’estació
demetro deVallcarca

Els Bombers atenen
en només un dia
catorze rescats

BARCELONAwEls Bombers
van fer ahir catorze rescats,
la majoria en zones populars
de practica d’esport. Entre les
assistències, dos ciclistes ac-
cidentats, tres caigudes durant
excursions a Santa Cristina
d’Aro, Tordera o Aiguafreda
o el rescat de tres adults, dos
menors i un gos que no podien
arribar al refugi des deMon-
tellà i Martinet (Baixa Cerda-
nya) per la neu. / Redacció

Troben 32 artefactes
explosius de la
GuerraCivil

XERTAwA la vora d’un camp
de cultiu del municipi de Xer-
ta, al Baix Ebre, es van trobar
ahir un total de 32 artefactes
explosius de la Guerra Civil.
Després d’alertar els Mossos
d’Esquadra i que els agents
anessin al lloc, aquests van
avisar els especialistes en
explosius del grup Tedax,
que es van emportar els ar-
tefactes per destruir-los de
manera segura. / Redacció

MOSSOS D'ESQUADRA

Els explosius un cop retirats
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plica–, sinó que significa que el rei 
Pere III el Cerimoniós va cedir al 
Consell de Cent la possibilitat de 
lluir conjuntament el senyal del rei 
i el de la ciutat”. Això és important, 
com diu també González, perquè 
“permet relacionar la Casa de la 
Ciutat, l’ajuntament medieval, amb 
la construcció del Saló de Cent”. Po-
der combinar les dues imatges era 
“un privilegi reial”, subratlla Gon-
zález, que explica que en el moment 
que es van pintar els enteixinats la 
zona encara no funcionava com a 
capella. Com a curiositat, recorda 
que un dels arcs que es conserven es 
remunta a una intervenció que hi va 
fer Lluís Domènech i Montaner.  

Ara els tècnics segueixen treba-
llant en les pintures renaixentistes 
d’un sostre de l’antic Trentenari, la 
zona del govern on es reunien els 
trenta prohoms que manaven. 
“Hem descobert tres decoracions 
diferents: la gòtica, la renaixentis-
ta i la dels segles XIX i XX, i ara el 
que estem fent és recuperar la re-
naixentista, perquè l’arquitectura 
que ens ha quedat és la renaixentis-
ta i és una pintura molt bona. Cre-
iem que no la podem destruir per 

recuperar la gòtica”, diu l’arquitec-
ta Anna Ribas, responsable del 
manteniment dels edificis munici-
pals. Malgrat tot, s’intentarà esbri-
nar com era la pintura gòtica en els 
punts que la renaixentista hagi des-
aparegut. Aquestes altres pintures 
són molt més exuberants: inclouen 
flors i animals com la guineu i el lle-
opard, evocadors dels atributs dels 
bons governants. “És un dels sos-
tres civils més importants d’Europa 
sense tenir en compte Itàlia –diu 
González–. Hi ha la voluntat de fer 
visibles els ítems del bon govern. 
Les imatges tenen a veure amb la 
temprança, la moralitat i altres ele-
ments del bon govern”. 

La descoberta sobre la conserva-
ció de pintures antigues als entei-
xinats es remunta a l’any 2008: du-
rant unes feines rutinàries de nete-
ja es va descobrir que a sota de la de-
coració datada entre finals del segle 
XIX i XX d’un enteixinat del primer 
pis de l’Ajuntament n’hi havia del 
Renaixement, i els treballs van co-
mençar el 2017. Els tècnics també 
treballen en la recuperació de les 
pintures renaixentistes d’un entei-
xinat del primer pis i tenen previst 
fer una primera intervenció en el 
primer tram del Saló de Cent per 
treure’n a la llum la decoració gòti-
ca. El pressupost de tota l’operació 
és de 2,5 milions d’euros.e

El primer escut pintat de Barcelona. GOROKA / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Surt a la llum el primer escut 
pintat de la ciutat de Barcelona

Va ser trobat en un enteixinat de l’Ajuntament

PATRIMONI

La Casa Vella de l’Ajuntament de 
Barcelona té moltes capes d’història, 
ha experimentat moltes transfor-
macions al llarg dels segles i encara 
guarda lloc per a les descobertes: 
ahir es va presentar l’acabament de 
la restauració de l’enteixinat on es va 
trobar el primer escut pintat de la 
ciutat, amb data entre el 1369 i el 
1373, que va aparèixer a sota d’unes 
pintures d’entre finals del segle XIX 
i començaments del XX. El primer 
escut esculpit és a la basílica de San-
ta Maria del Mar. 

Aquest enteixinat es troba a la zo-
na on més endavant hi va haver la 
Capella del Bon Govern, que també 
va ser l’espai on s’exposava la mag-
nífica Mare de Déu dels Consellers, 
de Lluís Dalmau, actualment al 
MNAC. “Al sostre restaurat hi po-
dem veure dos tipus d’imatge: l’es-
cut de Barcelona, amb la Creu de 
Sant Jordi i les dues barres, i el se-
nyal reial, que són les quatre bar-
res”, diu l’historiador Reinald Gon-
zález. “La dada no és gratuïta –ex-

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR Origen  

La data de 
l’escut pintat  
a l’enteixinat 
se situa entre 
el 1369 i el 
1373

Restauració  
Els tècnics 
també 
treballen en 
les pintures 
d’un sostre 
renaixentista
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 finals del segle XX, l’ales-
hores alcalde de Barcelo-
na, Pasqual Maragall, va
voler innovar introduint el

disseny modern en la simbologia de
la ciutat i va crear un escut i una
bandera que van generar molta po-
lèmica, fins al punt que el TSJC els
va anul·lar. Aleshores es va iniciar
una discussió entre els diversos
partits fins que es va imposar un
escut amb la creu de Sant Jordi en
dos quarters i les quatre barres de
la senyera en els altres dos. Durant
la discussió es va estendre la idea
que l’escut originari de Barcelona
era el que incorporava la bandera
catalana al complet i que els que de-
fensaven que només hi havia d’ha-
ver dos pals en els quarters segon i
tercer volien desnaturalitzar, o des-
catalanitzar, el símbol, perquè dos
pals vermells sobre fons groc o dau-
rat evoquen la bandera d’Espanya
i no la de Catalunya.

Tota aquesta discussió s’hauria
pogut estalviar si el que va passar el
2008 a les bigues que suporten el

A

sostre que cobreix la planta baixa
de l’edifici de l’ajuntament s’hagués
produït abans. En aquella data es
va descobrir que les estructures de
fusta de l’enteixinat del sostre
mantenien sota capes de pintura
d’èpoques posteriors les pintures
originals de quan es va construir
l’edifici, el 1360, i el que hi havia

pintat era l’escut de Catalunya, una
gentilesa del comte de Barcelona
cap a la casa gran de la capital del
país, i el propi escut de la institució
local, que no era altre que un rombe
partit en quatre parts amb la creu
de Sant Jordi a la primera i tercera
i dues barres sota fons daurat en la
segona i quarta, és a dir, l’escut del

país separat en dos quarters.
Aquest és l’escut pintat més an-

tic que es coneix de Barcelona i
aquest fet converteix l’embigat del
sostre de la planta baixa de l’Ajun-
tament en un museu a l’aire lliure
amb pintures gòtiques i també re-
naixentistes de gran valor que ara
de mica en mica anirà recuperant
tota la seva esplendor original.

Tal com ja va avançar aquest dia-
ri, des del juny de l’any passat un
equip de restauració està treballant
en la recuperació de les pintures
originals i ara tot just s’ha acabat
d’enllestir el primer dels dotze sec-
tors en què s’ha dividit el sostre. En
aquest primer sector és on hi ha els
escuts de Barcelona i Catalunya,
que es repeteixen en altres punts
de l’enteixinat.

En el segon sector que ha estat
recuperat hi treballen actualment
les restauradores. En aquest cas es
tracta de treure a la llum les pintu-
res del segle XVI amb motius florals
i escenes fantàstiques de faules. En
aquest sostre l’escut de la ciutat
que hi apareix és una estrella de
vuit puntes amb la mateixa estruc-
tura que l’escut del segle XIV. ■

Una de les
restauradores,
treballant en la
recuperació de les
pintures del segle
XVI a les bigues de
la planta baixa de
l’ajuntament ■ JPF

RECUPERAT · Acaba la primera fase de restauració de les pintures originals del segle XIV amb l’emblema local pintat més
antic que es coneix OCULT · La simbologia original ara recuperada havia desaparegut en fer-hi reformes posteriors

Jordi Panyella
BARCELONA
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Societat

Una ciutat, un escut
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EL 14 D’ABRIL ja es compleixen 90 anys de 
la proclamació de la II República i Barcelona 
vol commemorar aquesta efemèride amb una 
extensa programació reivindicativa, cultural i 
festiva als Districtes. Es tracta de la Primave-
ra Republicana que, sota el lema La revolució 

pública, vol homenatjar els avenços que van 
experimentar àmbits com l’educació, la sa-
nitat, la igualtat de gènere, la vivenda, la cul-
tura o l’esport durant aquest període històric. 
Organitzat des de la Regidoria de la Memòria 
Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, 
els actes es portaran a terme entre el 13 i el 
18 d’abril, complint amb les limitacions que 
comporta la pandèmia.

El dia de la proclamació de la II Repúbli-
ca, el 14 d’abril, serà un dels dies àlgids de 
la Primavera Republicana, amb actuacions 
musicals i coreografies en tots els Distric-
tes i la instal·lació de 10 tòtems amb infor-
mació històrica relativa a l’espai de memòria 
de cadascun d’ells. Així, s’han escollit el Dis-
pensari Central Antituberculós (Ciutat Vella), 
la Casa Bloc (Sant Andreu), el Foment Marti-
nenc (Sant Martí), l’Estadi Olímpic de Mon-
tjuïc (Sants-Montjuïc), la Mútua Escolar Blan-
querna (Sarrià-Sant Gervasi), el Cinc d’Oros 
(Eixample), la plaça de la República (Nou Bar-
ris), el Pavelló de la República (Horta-Guinar-
dó), la Presó de dones (Les Corts) i la plaça de 
les Dones del 36 (Gràcia).

ALTRES ACTES DESTACATS de la Primavera 
Republicana seran una lectura dramatitzada 
de Doña Rosita la Soltera, de Federico García 
Lorca, al Born Centre de Cultura i Memòria; 

la performance Revolució de nassos, amb les 
pallasses Pepa Plana, Nöel Olivé, Lola Gonzá-
lez i la direcció artística de Beatriz Liebe; i el 
concert Per més que feu, no passareu!, en el 
qual participaran diversos artistes, com els 
cantants Pau Alabajos, Gemma Humet, Ro-
ger Mas, Magalí Sare i Cesk Freixas.

Com a acte de clausura, el diumenge 18 
d’abril, es farà una ofrena fl oral a la plaça de 
la República. I durant els dies de la Primave-
ra Republicana es podrà visualitzar a la web 
www.barcelona.cat/primaverarepublicana 
un mapping commemoratiu.

Núria Bonet
@onbarcelona

Evolució de 
l’educació i política
El Born CCM estrena Per una 

educació en llibertat. Barcelona i 

l’escola. 1908-1979, una mostra que 
repassa l’evolució de l’educació a 
Barcelona durant el segle XX i la 
seva relació amb les opcions 
polítiques predominants. L’exposició 
és gratuïta amb reserva prèvia, 
fi ns al 23 de juny.

EXPOSICIÓ AL BORN CCM
A partir del 9 d’abril

RELLANÇAR 
L’ECONOMIA 
‘Barcelona reAct’ reuneix 
experts de diversos àmbits per 
analitzar els punts clau i les 
grans palanques per reactivar 
la recuperació de la ciutat 
després de la pandèmia

DESPRÉS D’UN ANY DE PANDÈMIA, Barcelo-
na vol donar un impuls a la seva economia 
i ho farà mitjançant un gran esdeveniment: 
Barcelona reAct. Durant quatre dies, del 
13 al 16 d’abril, persones expertes i agents 
de tots els sectors es trobaran al Barcelo-
na Disseny Hub i intercanviaran propos-
tes i analitzaran fi ns a deu grans palanques 
per impulsar aquesta recuperació. També 
es compartiran experiències d’altres ciu-
tats amb la voluntat de teixir una xarxa de 
metròpolis i es farà un reconeixement a 
les iniciatives solidàries sorgides durant 
la pandèmia. 

Com a conclusió d’aquesta trobada, 
s’elaborarà un Manifest amb els 10 objec-
tius i accions clau per reactivar la ciutat, 
una guia que vol ser un referent per al futur 

econòmic de Barcelona durant els pròxims 
anys. 

ENTRE EL CENTENAR D’EXPERTS, hi haurà 
personalitats de gran prestigi, tant locals, 
com nacionals i internacionals, institucio-
nals i de l’àmbit econòmic, social i acadèmic 
que intercanviaran propostes i analitzaran 
diversos motors per impulsar la recupera-
ció econòmica de la ciutat i del seu entorn: 
la tecnologia i la innovació, la nova mobili-
tat, l’economia verda, les iniciatives eHealth 
i científi ques, l’economia blava, la indús-
tria 4.0, la creació i l’economia del visitant, 
entre altres.

Tota la informació sobre aquest esdeveni-
ment i la programació i els seus ponents es 
poden consultar a www.barcelonareact.cat. 

Barcelona commemora el 90 aniversari de la proclamació de la II República amb 
‘La Revolució Pública’, un cicle d’actes culturals i reivindicatius als districtes

ELS AVENÇOS REPUBLICANS

ES FARÀ UNA LECTURA 
DRAMATITZADA DE ‘DOÑA ROSITA 
LA SOLTERA’ DE FEDERICO GARCÍA 
LORCA AL BORN CCM

Ròmbic a l’Ateneu 
Popular Nou Barris
Arriba Ròmbic, el VII Festival de 
Titelles per a Adults de Barcelona. El 
divendres 9, amb l’espectacle Hubo 
de la Cia. El Patio Teatro i Cabaret 

ratifi cat de Casa Taller Pepe Otal. El 
dissabte 10, serà el moment de veure 
Espejismo, de la Cia. El Espejo Negro. 
Tots els espectacles es podran veure a 
l’Ateneu Popular Nou Barris (10 euros 
l’entrada).

TITELLES PER A ADULTS
El 9 i 10 d’abril

Cromos de col·lecció 
de principis de segle
Quan els cromos anaven amb la 

xocolata: la dolça història d’un art 

col·leccionable. Amb aquest títol 
no fa falta explicar res més sobre 
l’exposició que ha obert portes a la 
Biblioteca Pública Arús. S’hi mostren 
col·leccions de cromos que regalaven 
les principals marques de xocolata a 
principis del segle XX.

EXPOSICIÓ A LA BIBLIOTECA ARÚS
Fins al 4 de juny

‘Passejada amb 
barret’ virtual
Difondre les imatges del nostre 
passeig amb gorra, boina o pamela és 
el nou esperit de la Passejada amb 

barret que, com que la pandèmia no 
permet desfi lar pel carrer, es trasllada 
al món virtual. Totes les instruccions 
per participar es poden trobar a www.
ambbarret.com.

DESFILADA FESTIVA A LES XARXES
Fins a l’11 d’abril

PRIMAVERA REPUBLICANA
Manifestació el 15 d’abril de 1931.

MEMÒRIA HISTÒRICA
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El Ayuntamiento de Barcelona y entidades 
conmemoran el Día Internacional del Pueblo Gitano 
 
Barcelona, a 8 de abril de 2021.  
 
El Ayuntamiento de Barcelona y las entidades que forman el Consejo Municipal del 
Pueblo Gitano (CMPG) han conmemorado este jueves el Día Internacional del Pueblo 
Gitano, un acto que ha servido para "explicar y acercar la cultura gitana a la 
ciudadanía". Según un comunicado del consistorio, el evento ha contado con la 
participación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de Memoria 
Democrática y presidente del CMPG, Jordi Rabassa, entre otros. 
 
También se ha conmemorado el 50º aniversario del primer Congreso Mundial Gitano, 
que tuvo lugar el 8 de abril de 1971 en Londres, considerado como "el acontecimiento 
más importante celebrado nunca por el pueblo gitano, ya que en él se instituyó el himno 
Gelem-Gelem (camina-camina) y la bandera del pueblo gitano". En el acto han 
intervenido también la exvicepresidenta del Consejo Municipal del Pueblo Gitano 
(CMPG), Maria Rubia, y el vicepresidente primero del CMPG, Ricard Valentí, y "dos 
personas de reconocida valía por el pueblo gitano" como Mariano Fernández i Cristóbal 
Laso; así como la conferencia de Juan de Dios Ramírez. La celebración cada 8 de abril 
del Día Internacional del Pueblo Gitano es un reconocimiento a la historia, la lengua y 
la cultura del pueblo gitano y una forma de "reivindicar la defensa de los derechos y la 
lucha contra la discriminación y la antigitanismo y las situaciones de desigualdad y 
vulnerabilidad que ha sufrido y sufre el pueblo gitano". 
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LA PRIMAVERA arriba als museus munici-
pals, carregats de propostes per atraure de 
nou el públic de forma presencial i en contac-
te directe amb l’art. Després de la pausa obli-
gada impresa al ritme de la pandèmia, a poc 
a poc les sales obren portes a noves mostres 
i es recupera, també, la Nit dels Museus, que 
se celebrarà el 15 de maig.

MARGARET MICHAELIS 

Del 14 de maig al 31 d’octubre
L’Arxiu Fotogràfi c acollirà una mostra de 
les fotografi es que va fer Margaret Michae-
lis (1902-1985) durant la seva estada a Bar-
celona en els anys 30. Michaelis va retratar 
el Barri Xino per encàrrec del GATCPAC.

BALENCIAGA, L’ELEGÀNCIA DEL BARRET 

Del 16 de juny al 3 d’octubre
Les formes simples i abstractes que adop-
ten els barrets dissenyats per Cristóbal 
Balenciaga seran el fi l conductor de la pri-
mera exposició internacional dedicada a 
les pameles, gorres i altres complements 
fi rmats pel dissenyador. 

QUAN PLOVIEN OCTAVETES 

Des de mitjans de juny
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona re-
passarà la comunicació política clandestina 
durant la dictadura amb la mostra Quan plo-

vien octavetes: clandestinitat, premsa i pro-

paganda antifranquista.

FEDERICO FELLINI 

De l’1 d’octubre al 9 de gener
El Born CCM homenatja el cineasta Fede-
rico Fellini amb una retrospectiva quan es 
compleix el centenari del seu naixement. 
Es mostrarà la seva fi lmografi a, a més 
d’attrezzo, vestuari i dibuixos.

Núria Bonet
@onbarcelona

Desfilada virtual 
amb gorra o pamela
Posar amb una gorra, una boina 
o una pamela i després difondre 
les imatges. És el nou esperit de la 
Passejada amb barret que, ja que 
la pandèmia no permet desfi lar pel 
carrer, es trasllada al món virtual. 
Totes les instruccions per participar 
en aquest original esdeveniment es 
poden trobar a www.ambbarret.com. 

‘PASSEJADA AMB BARRET’
Del 5 a 11 d’abril

MOLT ART PER 
DISFRUTAR 
L’agenda de la Setmana 
Santa a la ciutat està plena 
d’exposicions i mostres 
per conèixer el disseny del 
Modernisme o la creació de 
fotògrafes barcelonines

UNA MOSTRA recull 70 imatges de 21 fotògrafes 

per reivindicar el paper que la dona ha tingut 

en la història de la fotografi a a la ciutat. Barce-

lona fotògrafes organitza les imatges de forma 

cronològica, des dels anys 30 fi ns als primers 

anys 90. La mostra es pot visitar des del 6 de 

març a la plaça Comercial del Born. I l’Arxiu 

Fotògrafi c de Barcelona exposa les fotogra-

fi es que van fer els artistes i arquitectes Mi-

quel Utrillo, Xavier Nogués, Francesc Folguera 

i Ramon Reventós durant el viatge per Espanya 

que va donar origen al Poble Espanyol. També 

es poden veure les imatges de la construcció 

d’aquest recinte de Montjuïc.

MOBLES, OBJECTES, dibuixos i projectes del 

canvi de segle es mostren al Museu del Disseny 

de Barcelona a l’exposició semipermanent Mo-

dernisme, cap a la cultura del disseny. A par-

tir d’obres d’autors catalans de fi nals del segle 

XIX i principis del XX es consoliden les bases 

del que acabaria sent el disseny. En aques-

ta mostra es connecta el corrent modernis-

ta amb autors posteriors i tendències en les 

arts aplicades, el disseny i l’interiorisme, amb 

referències a moviments com el GATCPAC i 

amb l’exposició de mobiliari de Gaudí. Tam-

bé s’exposa també un itinerari temàtic realit-

zat per estudiants basat en l’ideari de disseny 

social de Victor Papanek.

Noves exposicions a les sales municipals donen la benvinguda a la primavera 
amb propostes dedicades a Fellini, Balenciaga i grans noms de la fotografi a

NOVETATS ALS MUSEUS

ES RECUPERA, TAMBÉ, LA NIT 
DELS MUSEUS, QUE SE CELEBRARÀ 
EL PRÒXIM 15 DE MAIG

Dia Internacional 
del Poble Gitano
El 8 d’abril se celebra el Dia 
Internacional del Poble Gitano. I 
aquest any, a més, es commemoren 
els 50 anys del primer Congrés que 
es va celebrar en aquesta mateixa 
data el 1971 a Londres, en el qual es va 
instituir la bandera i l’himne gitano. A 
Barcelona, la celebració serà al Saló 
de Cent de l’Ajuntament, a partir de 
les 18.30 h. 

COMMEMORACIÓ OFICIAL
El 8 d’abril

La música i el teatre 
arriben als barris
El Barcelona Districte Cultural reprèn 
la seva programació a partir del 
dijous 8 d’abril amb la representació 
teatral d’Amy (& the orphans) a 
càrrec de La Niña Bonita (CC. Casinet 
d’Hostafrancs) i amb un concert de 
Clara Gispert (CC Cotxeres Borrell). 
Tota la programació és a www.
barcelona.cat/districtecultural.

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
Diverses dates

Cicle literari a
les biblioteques
Patricia Highsmith, l’angoixa feta 
literatura és un cicle temàtic dedicat 
a una de les autores de fi cció més 
destacades del segle XX. La narradora 
Inés Macpherson parlarà del seu 
humor negre a la Biblioteca Poblenou-
Manuel Arranz amb Històries 

perverses, contes per a adults. 

PATRICIA HIGHSMITH
El 6 d’abril, a les 18.30 h

MARGARET MICHAELIS

MUSEU DISSENY BARCELONA
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El Parlament celebra el Dia Internacional del 
Poble Gitano amb una edició en format reduït  
Borràs crida a “deixar enrere els camins de vexacions, discriminacions i menysteniment” i apel·la a 
la fraternitat  

ACN - barcelona / 08-04-2021 

l Parlament de Catalunya ha rebut una delegació de representants del poble gitano per commemorar el 
Dia Internacional del Poble Gitano, que se celebra el 8 d’abril. En una edició amb format reduït per les 
restriccions per la pandèmia, la presidenta de la cambra, Laura Borràs, i els membres de la Mesa Anna 
Caula, Eva Granados, Ferran Pedret i Pau Juvillà han rebut el president de la FAGIC, Simon Moreno, i 
una desena de representants més del col·lectiu per celebrar la data, que aquest any coincideix amb el 
cinquantè aniversari del Congrés Mundial Romaní el 1971. Durant la seva intervenció, Borràs ha fet una 
crida a “deixar enrere els camins de vexacions, discriminacions i menysteniment” i ha apel·lat a la 
fraternitat entre pobles. 

Borràs ha aprofitat la celebració fer per una crida a la igualtat i ha apostat perquè el poble català i el 
gitano “caminin junts per construir un món d’oportunitats i on no es discrimini a ningú per la seva 
identitat”. 

Al llarg de la seva intervenció Borràs ha volgut posar en valor com els pobles català i gitano estan 
“relligats” per “camins col·lectius” i ha demanat “celebrar la germanor”. En una referència a l’himne 
gitano –’Gelem, gelem’, que vol dir ’vaig caminar, vaig caminar’-, Borràs s’ha referit a les marxes per la 
llibertat que es van fer a Catalunya durant el 1976, amb el lema ’Poble català, posa’t a caminar’. 

La presidenta del Parlament també ha recordat que la legislatura passada es va aprovar per unanimitat la 
Llei per la igualtat de tracte i la no discriminació tot i que ha admès que “queda molta feina per fer”. 

Per la seva banda, Simon Montero ha agraït que s’hagi pogut celebrar l’acte “tot i les dificultats polítiques 
i sanitàries” que s’estan patint enguany. Montero ha dit que aquest és un any de “reptes extraordinaris”, i 
ha posat com a exemple la necessitat de redactar i implementar un pla integral del poble gitano i millorar 
les condicions de la venda ambulant, especialment durant la pandèmia. 

Acte adaptat a les mesures sanitàries 

Enguany l’acte s’ha celebrat en format reduït des de la Sala d’Audiències del Parlament, amb només els 
membres de la Mesa i una desena de representants del poble gitano. Habitualment l’acte se celebrava a 
l’Auditori i congregava unes 300 persones. L’any passat no es va poder fer a causa de la pandèmia. 

Durant l’acte Simon ha lliurat a Borràs un ’ran kali’, una vara gitana. També s’ha interpretat amb violí 
l’himne internacional gitano, el ’Gelem, gelem’. 

Des del 1990 cada 8 d’abril se celebra el Dia Internacional del Poble Gitano. En aquest dia, però del 
1971, es va celebrar el Primer Congrés Mundial Romaní a Londres, i va ser quan es va instaurar la 
bandera del poble gitano i el ’Gelem, gelem’ com a himne. 
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El Prat cambia nombre del paseo Juan Carlos I 
por el de su alcalde fusilado  
 
El Prat de Llobregat (Barcelona), 8 abr. (EFE). 

El pleno del Ayuntamiento del Prat de Llobregat ha aprobado cambiar el nombre del paseo 
de Juan Carlos I por el de Lluís Serra Giribert, alcalde del municipio durante la II República 
que fue fusilado por el franquismo. 

El cambio fue propuesto por los grupos municipales El Prat en Comú, ERC y Podemos en 
una moción que se aprobó el pasado mes de septiembre, con la abstención del PSC y el voto 
contrario de Cs, y se ratificó en el pleno municipal del mes de abril celebrado anoche, 
informan fuentes municipales. 
La moción acordó iniciar los trámites para suprimir la excepción de la Ordenanza Municipal 
de Nomenclátor de que el único nombre de persona viva que se podía poner a una vía o 
espacio público es el del jefe del Estado y, en consecuencia, encargar a la Comisión de 
Nomenclátor el cambio de nombre del paseo. 
"Instamos a la Comisión de Nomenclátor a que trabaje en la propuesta de un nuevo nombre 
para el paseo de Juan Carlos I, para continuar haciendo de las calles del Prat un ejemplo de 
valores democráticos e igualitarios", señaló la concejala de Gobierno Abierto e Innovación, 
Participación Ciudadana y Memoria Histórica, Esther García Fernández, en la presentación 
de la moción. 
Durante el pleno de ayer también se aprobó una declaración institucional con motivo del 90º 
aniversario de la proclamación de la II República que contempla la instalación de una placa 
en el salón de pleno del ayuntamiento en memoria del alcalde Serra Giribert, así como de 
los concejales Joan Nadal Guixà, Moisés Orcol Elía y Joan Reixach Prat, que también 
fueron fusilados por el franquismo. EFE 
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Diputación reivindica memoria histórica en 
apertura almacén lapidario Manresa  
 

Barcelona, 7 abr. (EFE).- La diputada adjunta de Presidencia y delegada para las Relaciones 
Internacionales de la Diputación de Barcelona, Pilar Díaz, ha participado este miércoles en 
la inauguración del almacén lapidario del Museo de Manresa (Barcelona) y ha reivindicado 
la memoria histórica para construir una sociedad más libre y democrática. 

Bajo el lema "Lo que dicen las piedras callan los árboles", la instalación del artista Jesús 
Galdón, que forma parte del Espai Memòries del Museo de Manresa, está ideada a partir de 
fragmentos de esculturas, claves de bóveda, sarcófagos, capiteles, fustes, lápidas y bases de 
columnas provenientes de las demoliciones de iglesias y conventos góticos y barrocos que 
se produjeron en la ciudad en 1936.  
El proyecto ha tenido un coste de 65.000 euros y ha contado con el apoyo económico de la 
Diputación de Barcelona, que ha aportado 27.700 euros. 
En la inauguración, Díaz ha defendido que "ignorar el pasado, olvidarlo, no es la mejor 
manera de construir una sociedad sobre la base de valores como la libertad, la democracia y 
los derechos humanos". 
"La memoria histórica no es, como dicen algunos, un intento de reabrir heridas, sino que 
expresa la voluntad de ser mejores personas y más libres evitando que el olvido manche 
nuestra historia perpetuando la injusticia", ha añadido la diputada, que ha remarcado que 
"los rebrotes de actitudes fascistas, racistas e intolerantes demuestran que estos valores no 
están plenamente consolidados". 
Asimismo, ha subrayado que el nuevo espacio "representa una magnífica contribución a la 
construcción de un país y de una sociedad abiertos e integradores" y ha remarcado que el 
Ayuntamiento de Manresa "es uno de los líderes en cuanto a las actuaciones municipales en 
materia de memoria histórica y democrática". 
La inauguración también ha contado con la presencia del alcalde de Manresa, Marc Aloy; la 
concejala de Cultura y Fiestas, Ana Crespo; la directora general de Memoria Democrática 
de la Generalitat, Gemma Domènech; el director del Memorial Democrático, Jordi Font; y 
del artista Jesús Galdón. EFE 
1011900  
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El primer edifici de Barcelona concebut com amuseu començarà a traslladar a l’estiu la
col·lecció de geologia per afrontar una reforma que acabarà el 2023 amb l’obertura al públic

ElMuseuMartorell, demudança

PATRIMONI

JESÚS SANCHO
Barcelona

L’esperadareformadel Museu Mar-
torell del parc de
la Ciutadella, el
primer edifici de

Barcelona concebut expressa-
mentper serunmuseu, estàmésa
prop. Aquest estiu es procedirà a
buidar l’extensacol·lecciódegeo-
logia que descansa a l’interior per
emprendre la rehabilitació inte-
gral de l’immoble. Les peces no
sortiran del parc i es traslladaran
al Castell dels Tres Dragons, l’an-
tic museu de zoologia, a poc més
de100metresdedistància.Elpro-
jecte d’actuació al MuseuMarto-
rell, tancat desde fa unadècada al
públic, s’estimaque estigui a punt
a finals d’abril, i, si no es torça el
calendari, les obres arrencarien a
l’octubre amb una durada d’un
any i dosmesos, segons informen
fonts municipals. D’acord amb
aquestes previsions, després de la
intervenció es prepararien els
continguts del renovat equipa-
ment,unprocésquepodria tardar
unsmesos, demanera que el cen-
tretornariaobriralpúblicel2023.
Per dur a terme la rehabilitació

abanscalbuidarelrecinte, i,acau-
sa de la gran quantitat de materi-
als que s’han de transportar, ha
sortit a concurs la licitacióper a la
contractació dels serveis de mu-
dança. Les xifres que suposen
aquest trasllat són considerables,
amb més de 170.000 objectes. En
concret, 126.350 peces de la
col·lecció de paleontologia, unes
20.000 de la de mineralogia i
28.000més de la de petrologia. A
més a més, cal afegir-hi el centre
de documentació, format per 800
metres lineals de llibres i publica-
cions diverses. El material es co-

tenció és que abans que acabi el
mandat almenys estigui redactat
el projecte executiu.
Amb la posada a punt del Mu-

seuMartorell s’espera la promesa
iurgent intervenciódelveíHiver-
nacle, que des de fa anys s’esllan-
gueix. Per a aquest 2021 hi ha re-
servada una partida de 400.000
eurosperalaprimerafasedelare-
habilitació. La vocació inicialmés
científicadelparcde laCiutadella
torna adespertar.

ÀLEX GARCIA

Seu històrica
El Museu Martorell es va
construir el 1882 i acull
una col·lecció de més de
170.000 peces

ÀLEX GARCIA

Sense sortir de
la Ciutadella. El Castell
dels Tres Dragons, pendent
de reforma, acollirà la
col·lecció delMuseuMartorell

El centre de documentació està format aproximadament per 800 metres lineals de llibres i

publicacions diverses, emmagatzemats en prestatgeries i desats en quatre moblesFRÀGIL
FRÀGIL

mençarà a empaquetar al juliol i
els treballs duraran fins a l’octu-
bre, quan començaria la reforma
de l’edifici. Per fer la rehabilitació
caldrà una inversió propera als
cinc milions d’euros, dels quals
propde450.000esdestinarana la
mudança, per a la qual es faran
servir més de 10.000 caixes. Su-
posarà una feina meticulosa en
què un supervisor, un conserva-

dor i responsable de cada col·lec-
ció inventariaran cada peça que
entri a cada caixa. Aquestes tas-
ques es faran complint els pro-
tocols de covid, amb equips de
protecció individual. Al plec de
condicions també es detalla que
tots elsmoviments i transports es
duran a terme en vehicles amb la
caixa tancada i plataforma eleva-
dora. Algunes de les peces reque-
riran un embalatge especial, com
ara els ossos d’un mamut, trobats
en un finca de Pedralbes el 1922
mentre s’hi construïa un pou. Les
col·leccions es traslladaran al so-
terrani del Castell dels Tres Dra-
gons en un espai que ja s’ha acon-
dicionat i que complirà els requi-
sits per a la seva conservació.
Les roques,minerals,meteorits

i fòssils sónd’ungranvalorper als
fonsdelMuseudeCiènciesNatu-
ralsdeBarcelona.“Estractad’una
col·lecció molt important, sobre-
tot perquè hi ha exemplars que
anomenem tipus, és a dir, les pe-
ces de referència que es fan servir
perdescriure les espècies”, desta-
ca la seva directora, Anna Ome-

des.
L’immoble d’estil neo-

clàssic i bé d’interès lo-
cal, obra de l’arquitecte
Antoni Rovira i Trias, es
va construir el 1882 per
acollir el primer museu
públic de Barcelona a
partir del llegat que l’ar-
queòleg i naturalista
Francesc Martorell i Pe-
ña va deixar a la ciutat. A
l’ala dreta de l’edifici s’in-
clourà lazonadedocumen-

taciódeciènciesnaturals i
a l’esquerra l’espai expo-
sitiu, per al qual s’utilitza-
ran les vitrines històri-
quesdelmuseu,queseran
restaurades. “L’exposició
repassarà la història dels
museus de ciències natu-
rals, des dels gabinets de
curiositats fins als mu-

seus moderns. També hi
haurà un centre d’interpretació
del mateix parc de la Ciutadella.

Calnooblidarquequanesvacon-
cebre ja es va pensar que tingués
un caràcter científic”, explica la
directora del Museu de Ciències
Naturals.
Amés, amb la reforma es volen

millorar els actuals accessos de
l’equipament i poder entrar-hi,
també, per la banda del passeig
Picasso. “Això ens permetrà que
elmuseu pugui tenir una activitat
independent a l’horari del parc
siés tancat imillorar lacomunica-

ció amb el barri del Born”, apunta
Omedes.
Un cop acabada la reforma del

MuseuMartorell, l’altregranpro-
jecte serà la rehabilitació del Cas-
tell dels Tres Dragons, un edifici
modernista dissenyat per Lluís
Domènech iMuntanercomacafè
restaurantperal’ExposicióInter-
nacional del 1888. El cost de la in-
tervenció sobre aquest immoble,
també protegit, seràmés gran i es
preveu en diferents fases. La in-

126.
350

20.0
00

28.0
00

Les històriques
peces es guardaran
al Castell dels Tres
Dragons del parc
de la Ciutadella
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Les obres de construcció d’un 
col·lector a l’avinguda Diagonal 
han topat amb una resta del pai-
satge rural, o potser millor su-
burbà, del pla de Barcelona abans 
de la urbanització de l’Eixample. 
Les restes d’un edifici (murs, 
dipòsits subterranis revestits de 
rajoles, canalitzacions) han que-
dat a la vista després que les ex-
cavadores hagin aixecat la calça-
da del tram de l’avinguda entre 
els carrers Girona i Bailèn. 

La construcció, que sens dub-
te correspon a mitjans del segle 
XIX, seria enderrocada quan es 
va urbanitzar la Diagonal en 
aquest sector de la ciutat, cap al 
1890, però els elements que ara 
han quedat a la vista van ser en-
terrats sota dos metres de terra. 
El Servei d’Arqueologia de Bar-
celona no vol pronunciar-se so-
bre quina va poder ser la funció 
d’aquest edifici, ja que encara 
s’està excavant i el conjunt ha de 
ser objecte d’estudi.  

¿De moment, què es pot veure 
a simple vista? Un tram de calça-
da enllosada, amb un canal de 
desaigüe a una banda i una tu-
beria revestida de ceràmica, i al 
seu costat nombrosos dipòsits 
subterranis, alguns encara amb 

restes de canalitzacions per om-
plir-los. Una col·lecció dispar  
de rajoles impermeabilitzava 
aquestes cisternes: des de cerà-
mica llisa fins a estampada amb 
sanefes i motius florals, però 
també algunes restes reaprofita-
des d’un mural ceràmic de temà-
tica religiosa, o de les estacions 
d’un viacrucis, en què hi aparei-
xen Jesús portant la creu, les do-
nes que el van acompanyar al 
Gòlgota i, potser, Simó el Cirineu 
ajupint-se a recollir la creu.  

Estirant el fil 

¿Però què hi havia en aquest punt 
abans que s’obrís pas el pla de 
Cerdà? La consulta de la carto-
grafia històrica dona algunes pis-
tes provisionals. Al detalladíssim 
pla (el primer topogràficament 
modern de la ciutat) que van fer 
els enginyers militars francesos 
entre el 1823 i el 1827, i que es pot 
consultar, superposant-lo al ma-
pa de la Barcelona actual, a la web 
de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, en aquest 
precís lloc apareix assenyalada 
l’existència d’una vinya, al costat 
del curs del Torrent del Pecat, per 
la qual cosa probablement la 
construcció va ser posterior. En 
aquell moment, a l’entorn imme-
diat de les obres que s’han con-
vertit ja en jaciment arqueològic, 
hi corrien un parell de torrents, 

s’alternaven vinyes i horta regada 
per algunes sèquies (uns metres 
més a prop del carrer Girona, se-
gons el pla, a l’excavadora l’està 
esperant un aljub amb una nòria 
per extreure aigua per al reg) i 
forns de producció de maons, 
aprofitant l’argila de les conques 
dels torrents de la zona. 

Al mapa de la Vila de Gràcia 
del 1845 i al mapa topogràfic 
que fa Cerdà el 1855 per plane-
jar el seu projecte d’Eixample sí 
que hi apareix ja una edificació 
en aquest punt, que es manté al 
mapa de Barcelona del 1880 que 
conserva l’Institut Cartogràfic, 
plantat al mig del traçat llavors 
projectat de la Diagonal però 
que desapareix ja al mapa ofici-
al de l’Ajuntament de Barcelo-
na del 1890, amb l’avinguda ja 
urbanitzada. 

Així doncs, durant aquest pe-
ríode de temps en què l’actual 
Eixample era un pla ocupat per 
vinyes i horta, torrents i camins, 
algun convent i edificacions agrí-
coles i artesanals disperses, po-
dria ser un edifici que tingués una 
vida curta, a tot estirar de 60 
anys. I tot i que sigui aventurat, la 
tipologia de les cisternes conser-
vades podria correspondre a un 
molí d’oli encara artesanal, si no 
a alguna activitat que requerís el 
maneig de líquids com la tintore-
ria o l’adobament. n

La Diagonal deixa a la vista el 
passat agrícola de l’Eixample

Les obres de la construcció del col·lector d’aigües a l’avinguda revelen 
restes d’un edifici, dipòsits i canalitzacions prèvies a la urbanització.

ARQUEOLOGIA

ERNEST  ALÓS 
Barcelona

Vista general de les restes desenterrades durant les obres d’un col·lector a la Diagonal, ahir.

Julio Carbó

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
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La Ciutat dels Refugis és el
nom que l’Ajuntament de
Barcelona ha donat a un
nou lloc web que permet de
conèixer amb detall les ins-
tal·lacions de protecció ci-
vil que es van fer durant la
Guerra Civil espanyola, del
1936 al 1939, per resguar-

dar la població dels efectes
dels bombardejos de l’avia-
ció feixista.

La principal aportació
que fa el web és una mapa
interactiu en què hi ha si-
tuats tots els refugis de què
es té coneixement. Acos-
tant el cursor fins a cada
un dels refugis i prement-
los s’obté la informació cor-
responent a cada lloc.

Un dels aspectes inte-
ressants del web és que els
refugis estan situats da-
munt un mapa de l’època,
fet que permet de conèixer
al detall una Barcelona di-
ferent, on, per exemple,
encara no hi havia l’avin-
guda de la catedral i el tren
circulava a cel obert, en
trinxera, pel carrer Aragó
fins a arribar a Sants. ■

Un web permet de viatjar
als refugis antiaeris
J.P.
BARCELONA

Interior del refugi 307, situat a la part alta del carrer Nou de la Rambla ■ QUIM PUIG /ARXIU
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Un mural feminista 
cobreix les parets  
de la Model. P. 37

Cada rebrot s’inicia amb una ocupació més gran d’ucis que l’anterior i creix el risc de desatendre  
l’activitat hospitalària ordinàrianEl 6% dels catalans ja han rebut dues dosis de la vacuna

TORNADA AL CONFINAMENT COMARCAL A PARTIR D’AQUESTA MITJANIT

La quarta onada força Catalunya 
a adoptar noves restriccions

TEMA DEL DIA I PERSONES | P. 2 A 4, 32 I 33

Sanitat i les autonomies pacten suspendre la vacunació amb AstraZeneca als menors de 60 anys

Augmenta  
el clam per 
suspendre  
les patents  
de les vacunes

PROTECCIÓ PER A TOTHOM

PERSONES | P. 34

El PSC prepara 
un Govern  
a l’ombra 
alternatiu  
al sobiranisme

ESTRATÈGIA D’OPOSICIÓ

PANORAMA | P. 17

La literatura 

del futur

PERSONES | P. 40 I 41

La revista ‘Granta’ inclou el català 
David Aliaga entre les 25 promeses 
literàries més destacades en castellà

José Luis Roca

David Aliaga, 
retratat ahir  
a Madrid. 

La proposta dels Estats Units perquè les multinacionals tributin  
més guanya adeptes i facilita l’acord polític PANORAMA | P. 6 I 7

ELS PAÏSOS MÉS RICS CONFIEN A ACONSEGUIR UN PACTE AQUEST MATEIX ANY

L’impost mínim global a 
les empreses, més a prop
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Els pentimentos, paraula formida-
ble provinent de l’italià, són les 
obres pictòriques que s’oculten 
sota quadros coneguts. Són pene-
diments de l’artista. Velázquez els 
va patir sovint. Els de Van Gogh 
eren per pura necessitat; no li ar-
ribava la butxaca per a més teles. 
Sota El guitarrista cec de Picasso va 
aparèixer un dia, mitjançant radi-
ografies, una dona despullada. 
Fins i tot li van posar un títol a 
aquesta invisible obra, La dona 
amagada. D’això va aquesta ex-
cursió a les parets de la presó Mo-
del de Barcelona, on els passats 
dies 28 i 29 sis il·lustradores van 
completar tres murals amb què, 
per encàrrec de l’ajuntament, van 
acomiadar un rar març en què no 
va ser possible celebrar amb tots 
els seus estrògens el Dia Interna-
cional de la Dona. ¿Quin penti-
mento s’amaga sota aquests mu-
rals reivindicatius? Paraules ma-
jors, una commovedora obra de 
Paula Bonet. Aquesta ciutat és 
sempre la repera. 

La causa era molt noble. Flor 
Coll, admirable impulsora de la 
revista femiñetas (en minúscula, 
sí, no hi ha cap nom propi en ma-
júscula en aquesta injustament 
poc coneguda publicació), va ac-
ceptar el repte de coordinar un 
mural que remarqués que totes les 
reivindicacions del 8-M conti-
nuen dempeus malgrat la 
pandèmia. El resultat és un visita-
ble treball coral de sis il·lustrado-
res –Lola Vendetta, María Pichel, 
Amaia Arrazola, Vicky Cuello, Ca-
rolina Monterrubio i Marina 
Capdevila–, en què a través de 12 
figures femenines es pretén re-
presentar el més ampli espectre de 
totes les dones possibles. 

Suma d’inquietuds 

Triar entre sis caps el disseny 
d’un mural no és fàcil. Hi ha un 

recurrent acudit he-
breu perfecte per a 
l’ocasió. «Dos jueus, 
tres opinions, cinc 
partits». Arrazola 
ad met que en principi 
no semblava fàcil el 
consens, fins que les 
sis, via Zoom, per des-
comptat, van desco-
brir que la suma de les 
seves inquietuds ja re-
presentava tot un uni-
vers. Monterrubio, que 
a Instagram s’autodefi-
neix com a llatinoa-
mericana i tropical, està 
en tràmits perquè li con-
cedeixin la nacionalitat 
espanyola. L’obra de Cap-
devila ha despuntat sovint 
per la seva preocupació 
per l’anomenada tercera 
edat. La mateixa Arrazola 
és un món des que va convertir la 
seva maternitat en una història 
il·lustrada que fuig dels candits 
tòpics del part i la criança i expli-
ca la veritat, que és més aviat un 
cataclisme vital no sempre fàcil 
de suportar. 

Juntes, diverses i rebels. Aquest 
és el títol que encapçala el mural, 
gairebé a la cantonada de Proven-

ça amb Entença i en què salta a la 
vista que no és obra d’un únic ae-
rosol. Quatre de les artistes, de fet, 
mai havien treballat sobre una 
paret. Potser es percep. Però la 
meta ho justifica, no principal-
ment per la intenció sorgida dels 
despatxos municipals de tancar el 
març amb un gest feminista, sinó 
perquè ha permès a molts desco-

brir femiñetas, revista amb 
un peu a Barcelona i un altre a Ro-
sario (Argentina) i que, entre al-
tres coses, evidencia que, en el 
camp de la il·lustració, les vinyetes 
o digui’s com es vulgui, l’obra 
amb firma de dona és avui una vi-
sita inexcusable. 

Toca, no obstant, malmesclar. 
Allà hi havia abans una obra de Pau-
la Bonet. No una qualsevol. El 2018, 
en el marc d’un festival artístic or-

ganitzat per Rebobinart, es va inter-
venir en part dels murs de la Model. 
Una gran festa amb més d’una gran 
estrella. Bonet, que va captar totes 
les mirades, va acceptar la invitació 
i, com a guèiser creatiu que és, ho va 
fer sense tap. Aquell any havia patit 
un segon embaràs frustrat, la pèr-
dua d’un embrió que va preferir no 
callar per compartir la solitud amb 
totes aquelles dones que han passat 
per aquest dol. Això va passar al ge-
ner i a l’octubre estava davant la 
Model. No va triar cap motiu pic-
tòric de pH neutre. Va retratar qua-
tre rostres gegants de dona i, al cos-
tat de cada un, un fetus, tot això en 
record de com a les presons, al llarg 
del segle XX i als dos costats dels dos 
grans oceans, s’ha sublimat la ma-
ternitat com a mitjà de tortura, de 

vegades tancant les mares amb 
els seus nadons en cel·les inhu-
manes o, pitjor, separant-les-
en perquè les autoritats es dedi-
quessin al tràfic de nens. 

Enuig del col·lectiu 

¡Quin pentimento! ¡Que bona 
que és Barcelona en aquestes 
qüestions! El que ve de gust 
és buscar similituds, és clar, 
amb l’antecedent de Keith 
Haring, que el 1989, 11 me-
sos abans de morir de sida, 
va deixar el seu art urbà en 
un mur del Raval i que, com 
un Crist, va morir a cop de 
picot i va ser ressuscitat 
més tard quan es va com-
prendre la dimensió de 
l’error. Aquí cal dir que la 
tècnica feta servir per 
Bonet a la Model, paste-
up, és molt reeixida, però 

també perible. Sense cures, no 
hauria sobreviscut. Però la polè-
mica, posats a fer, va una mica 
més enllà. La lliga de l’aerosol (és a 
dir, la que intervé només sobre 
murs autoritzats) fa mesos que 
reclama permís a l’ajuntament 
per tornar a la gran tela de la Mo-
del i ha obtingut només el silenci 
per resposta. Que l’autoritat mu-
nicipal hagi recorregut a galons 
per satisfer els seus antulls no ha 
provat gaire. n

Ferran Nadeu

Enrique Muda

Mural pintat per Paula Bonet  

a la façana de la presó i avui 

desaparegut. 

CARLES  
COLS 

L’obra coral de Lola Vendetta, María Pichel, Amaia Arrazola, Vicky Cuello, Carolina Monterrubio i Marina Capdevila, al perímetre exterior de la Model, ahir.

Adeu a una obra de 

Paula Bonet

BARCELONEJANT

Tot i que per una bona causa, l’ajuntament converteix  
en un ‘pentimento’ pictòric -obra oculta per una de més 

recent- el mural que l’artista va forjar a les parets de la Model.
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estils
Barcelona ha estrenat una nova ruta turística guiada per 
l’entramat urbà que ha conformat el seu històric barri jueu. 
La ruta de la Barcelona jueva consisteix en un passeig guiat 
de dues hores que explica la història de la comunitat jueva a 

Barcelona i visita el Centre d’Interpretació del Call, que 
depèn del Museu d’Història de Barcelona. Els promotors 

d’aquesta iniciativa són l’empresa local Oh My Guide! 
Barcelona, especialitzada en rutes culturals.

BARCELONA 
ESTRENA RUTA 
PEL BARRI JUEU
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Una mujer consulta el Archivo General de la Administracibn, en Alcal~ de H enares, Madrid. /~,LVARO GARCiA

El Gobierno inicia su reforma de la
ley franquista de Secretos Oficiales
Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa elaboran un proyecto tras descartar el del PNV

MIGUEL GONZ~,LEZ, Madrid
El Gobierno ha decidido poner en mareha su
propia reforma de la franquista Ley de Secre-
tos Oficiales tras descartar la proposici6n del
PNV, que desde noviembre de 2016 han blo-

queado en el Congreso el PP y el PSOE. Para
elaborar el texto se ha formado una comi-
siEn dirigida por el Ministerio de Presiden-
cia (Vicepresidencia Primera) e integrada
por Defensa, Interior y Exteriores. La idea

del Gobierno es que no haya un limite gene-
ral de tiempo para hacer pdblicos automAti-
camente los documentos (25 o 10 afios en la
propuesta del PNV), sino plazos diferentes
sujetos a cautelas segtln el grado de secreto.

A la quintu va la vencid~ O asi
deberia set. Tras bloquear los su-
cesivos intentos de reforma de la
Ley de Secretos Oficiales promovi-
dos par el PNV desde 2016, el Go-
bierno se ha puesto finalmente a
la turea de redactur su propio pro-
yecto de ley.

Una comisiEn presidida par la
Vicepresidencia Primera e inte-
grada par representantes de los
ministerios de Defensa, Interior y
Asuntos Exteriores ha empezado
a reunirse para porter en comOn
las necesidades de cada departu-
mento en materia de clasificaci6n
de documentos y hacer un estu-
dio comparado de la legislaciEn
internacional, segOn fuentes gu-
bernamentules.

La comisi6n tiene el encargo
de redactur un proyecto de ley
que homologue a Espafia con
otras democracias occidentules y
cumpla los parfimetros fijados
pot las organizaciones internacio-
hales de Ms que forma parte, espe-
cialmente la UE y la OTAN.

No hay fecha para la conclu-
si6n de sus trabajos, segOn las
fuentes consultudas, pero el com-
promiso es que la nueva ley estE
en vigor antes de que acabe la le-
gislatura, en noviembre de 2023.
Para hacerlo posible, el Gobierno
deberia remitir el texto a las Cor-
tes a lo largo del pr6ximo afio,
siempre que no se disuelvan anti-
cipadamente y se frustre su apro-
baci6n, como ya ha ocurrido en el
pasado.

La reforma de la Ley de Secre-
tos Oficiales es una de las asigna-
turas pendientes de la democra-
cia espafiola. La norma vigente
data de 1968, en pleno franquis-
mo, con retoques de octubre de
1978, antes de aprobarse la Consti-
tuci6n. La ley estfi tEcnicamente
obsoleta: uno de los 6rganos habi-
litados para clasificar documen-
tos, la Junta de Jefes de Estado
Mayor, ni siquiera existe; y solo
prevE dos categorias de clasifica-
ci6n (secreto y reservado), sin pre-
yer las mils habituales (confiden-
cial y difusi6n limitada), ni la de
mfixima protecci6n (muy secre-
to). El decreto que desarrolla la
ley, de 1969, estfi firmado por el
almirante Carrero Blanco y regu-

mo el cambio de combinaci6n de
las cerraduras de las cajas fuertes
o la destrucci6n de las materia se-
cretas "par medio del fuego o pro-
cedimientos quimicos".

Pero el mayor anacronismo de
la ley radica en que no estublece
un plazo de caducidad; de forma
que, salvo que el 6rgano que los
clasific6 los desclasifique expresa-
mente, los documentos son eter-
namente secretos. Eso ha dado lu-
gar a que los investigadores de-
ban acudir a los archivos de otros
paises para conocer aconteci-
mientos de la historia de Espafia,
mientras siguen sin poder acce-
der alas fuentes documentules es-
pafiolas sobre los mismos hechos.

E1 texto fantasma de Gonzfilez
y el arrepentimiento de Aznar
La reforma que se propone
ahora el Gobierno y las iniciati-
vas del PNV no son los prime-
ros intentos pot dotar a la
democracia espafiola de una
Ley de Secretos Oficiales. En
julio de 1990, el Gobierno de
Felipe Gonzfilez aprob6 un
proyecto de ley fantasma que
se anunci6 tras el Consejo de
Ministros, pero nunca lleg6 al
registro del Congreso, en la
Carrera de San Jerdnimo. Mils

recorrido tuvo el anteproyecto
que, en agosto de 1996, el
Gobierno de Jose Maria Aznar
remiti6 al Consejo General del
Poder Judicial. Cosech6 tal
alud de crlticas que el Goblet-
no del PP acab6 optando pot
guardario en caj6n y el propio
Aznar acabarla arrepentido de
haberse metido "en ese jar-
din". Lo que envenen6 esos
dos intentos rue la regulaci6n
del acceso de los jueces a los

Cientos de historiadores, espafio-
les y extranjeros, remitieron en
mayo de 2017 una carta a todos
los grupos parlamentarios en la
que pedian la reforma de "una
norma obsoleta y franquista, in-
compatible con los usos democrfi-
ticos de la Espafia actual".

La decisi6n de elaborar un pro-
yecto de ley de Secretos Oficiales
supone que el Gobierno descarta
definitivamente el texto presenta-
do par el PNV. Desde su admisi6n
a trfimite, en enero de 2020, la
proposici6n de ley del Grupo Vas-
co permanece encallada en la Me-
sa del Congreso, que ha prorroga-
do el plazo de presentaci6n de en-
miendas en 24 ocasiones. Se trata
de un procedimiento parlamenta-

el caso de Aznar, coincidi6 con
la polEmica sobre la
desclasificaci6n de los llama-
dos papeles del Cesid sobre la
guerra sucia contra ETA.

Tan importante como la ley
son los acuerdos del Consejo
de Ministros que clasifican

sobre asuntos de Defensa
(noviembre 1986); Interior
(noviembre 1996) y Exteriores
(octubre 2010). El problema es
que son tan genEricos que
permiten dedarar secreta
prficticamente cualquier cosa,
incluidos los propios acuerdos
de declaraci6n de secreto.

rio que permite, con el apoyo de
dos grupos, suspender indefinida-
mente la tramituci6n de una ini-
ciativa legislativa y que ya utilize
el PP en la filtima legislatura de
Rajoy. Entonces, la propuestu pe-
neuvistu, similar a la actual, se ad-
miti6 en noviembre de 2016 y su
tramituci6n se fue alargando has-
tuque, en matzo de 2019, decay6
par la disoluci6n de las Cortes.

Fuentes gubernamentules ase-
guran que el texto del PNV no es
aceptuble, ya que prevE la
desclasificaci6n automfitica de
las materias secretus a los 25
afios y de las reservadas a los 10,
con la posibilidad de una prErro-
ga "excepcional y motivada", solo
para las materias secretus, par
otto plazo de 10 afios.

Desclasificaci6n a la carta
Las mismas fuentes admiten que
habrfi que arbitrar un plazo de
desclasificaci6n automfitica, co-
mo tienen la mayoria de los pal-
ses democrfiticos, pero sostienen
que este debe set diferente en fun-
ci6n del grado de protecci6n de
los documentos y no igual para
todos, ademfis de incluir cautelas
para casos concretos. Hay que te-
net en cuentu, alegan, la legisla-
ci6n sobre protecci6n de datos
personales y derecho al honor; la
seguridad de las fuentes informa-
tivas de los servicios de inteligen-
cia; o la necesidad de preservar
las relaciones diplomfiticas y cum-
plir los compromisos internacio-
hales. De ahi que la comisi6n aho-
ra creada deba recoger las distin-
ms necesidades y sensibilidades
de los departumentos implicados.

El objetivo, agregan fuentes gu-
bernamentules, es que la ley ten-
ga el mfiximo consenso, pot lo
que se mantendrfin conversacio-
nes con el PP y tambiEn el PNV,
promotor de la reforma, entre
otros grupos. "No se tratu de evi-
tar que se tramite la propuestu
del PNV, pero el Gobierno tiene el
derecho y el deber de hacer la su-
ya", subrayan. En declaraciones a
malditu.es, el portuvoz del Grupo
Vasco, Aitor Esteban, se ha mos-
trado dispuesto a negociar, pero
defendiendo su iniciativ~

El hecho de que PP y PSOE ha-
yah bloqueado desde hace mils de
cuatro afios la reforma de la Ley
de Secretos Oficiales ha hecho cre-
cer la sospecha de que ambos par-
tidos intentan tupar sucesos de la
Transici6n susceptibles de set
desclasificados, como el golpe del
23-F o la guerra sucia contra ETA.
Cuando PP y PSOE aceptaron en
matzo de 2018 dar curso a la final-
mente frustrada iniciativa del
PNV se aseguraron, mediante sus
enmiendas, que los secretos de la
Transici6n no saldrian a la luz
hasta principios de la pr6xima dE-
cads Pero el candado legal afecta
tambiEn al franquismo, 1o que
plantea una situaci6n ins61it~
que un regimen democrfitico pro-
teja los secretos de una dictadur~

La ministra de Defensa, Marga-
rita Robles, orden6 en septiembre
de 2018 que los archivos militates
permitieran el acceso a los docu-
mentos secretos anteriores a
1968, pues al no existir ley antes
de esa fecha no podian conside-
rarse legalmente clasificados. Sin
embargo, ni Exteriores ni Interior
comparten estu interpretuci6n
que, ademfis, deja fuera del acce-
so de los investigadores la ~ltima
etupa del franquismo, de 1968 a
1975, una de las mils duras.
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EFE

Catalunya,  
un país de nets 

de minyones
Qui eren les dones que als segles XIX i 
XX van entrar al servei domèstic? P 24-25
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MEMÒRIA HISTÒRICA

Un país de nets de minyones
diu Tusell. De la totalitat de serven-
tes que ha estudiat Tusell, un 75% 
eren immigrants. A Vilafranca del 
Penedès, per exemple, el 1924 tan 
sols un 6,54% de les actives nascu-
des a la ciutat eren serventes. En 
canvi, un 71% de les treballadores 
immigrants es dedicaven al servei 
domèstic. Un fenomen semblant 
passava a Barcelona: el 1930 les ser-
ventes nascudes a la capital catalana 
no arribaven al 10%.  

L’afluència de dones que anaven 
a servir a Barcelona inquietava al-
guns diaris pel desequilibri demo-

gràfic que causava. 
“És excessiva la di-
ferència entre se-
xe femení i mascu-
lí des de l’edat dels 

16 anys fins als 
30 però segura-
ment aquesta 

diferència és de-
guda al gran con-

tingent de dones 
que immi-
gren a Bar-

celona per dedicar-se al servei do-
mèstic”, es podia llegir l’any 1934 a 
la Gaseta Municipal de Barcelona. 

Agències que garantien la moral  
Les minyones trobaven col·locació 
sobretot amb el boca-orella, els 
anuncis a la premsa i les agències 
privades de col·locació. “Els noms 
d’aquestes agències ja diuen molt 
sobre quin tipus de perfil es dema-
nava –detalla Borrell-Cairol–. El 
Modelo, La Verdad, La Moralidad, 
La Confianza, La Protección... acre-
ditaven a les seves clientes que les 
dones contractades tenien trajectò-
ries irreprotxables tant en l’àmbit 
laboral com moral”. Hi havia agèn-
cies que, fins i tot, proporcionaven 
serveis de detectiu per controlar les 
minyones, i es van intentar establir 
oficines municipals de vigilància del 
servei domèstic.  

Al costat d’aquestes agències tam-
bé hi havia les institucions religioses 
que formaven les noies i garantien 
serventes fidels, abnegades i discipli-
nades. Sovint fer de minyona era 

Qui eren les dones que als segles XIX i XX van entrar al servei domèstic i què s’hi trobaven?

l’únic futur que s’oferia a les noies 
més vulnerables. “Moltes instituci-
ons assistencials que recollien orfes 
educaven les nenes per fer de criades 
i actuaven com a autèntiques agènci-
es de col·locació”, explica Tusell. 

Al llarg de les primeres dècades 
del segle XX el servei domèstic va 
anar perdent l’especialització i els 
homes van anar desapareixent: xò-
fers i cuiners, per exemple, van tras-
lladar-se a altres sectors. La feina va 
continuar feminitzant-se i precarit-
zant-se i cada vegada s’exigia més 
funcions a les dones. Es van conver-
tir en noies a tot estar. És difícil sa-
ber quant cobraven perquè no hi ha 
estadístiques oficials, però el seu sa-
lari als anys trenta es podia assem-
blar al d’assistentes, ajudantes o 
aprenentes del sector industrial. 
“La diferència és que les del sector 
industrial tenien possibilitats de 
millorar i ascendir, i les minyones 
no”, matisa Borrell-Cairol. A canvi 
se’ls oferia casa i manutenció, però 
ningú garantia que les condicions 
fossin dignes.  

A finals del segle XIX i fins a mitjans 
del segle XX, milers de dones, la ma-
joria joves i solteres, van abandonar 
els seus pobles d’origen per anar a 
nuclis urbans amb l’esperança de 
millorar les seves condicions de vi-
da. No hi havia gaires opcions labo-
rals i la majoria van entrar a formar 
part del servei domèstic. Quasi sem-
pre –i al segle XXI les coses no han 
canviat gaire– en condicions precà-
ries, perquè sistemàticament se les 
ha exclòs de la legislació laboral. 
La historiografia, fins fa ben poc, 
tampoc no ha tingut gaire en 
compte les minyones.  

Mònica Borrell-Cairol, 
amb la tesi doctoral El servei 
domèstic a la ciutat de Barce-
lona, 1900-1950, i Tura Tusell, 
amb el treball final de màster 
Anar a servir. Una aproxi-
mació al servei domèstic i 
al treball de les minyo-
nes a partir de fonts de-
mogràfiques. Catalu-
nya, 1848-1930, ana-
litzen qui eren 
aquestes dones, d’on 
venien, com troba-
ven feina, per què sis-
temàticament la llei 
no les ha tingut en 
compte, en quines 
condicions treballa-
ven i si realment van 
trobar en el servei do-
mèstic una via per sor-
tir de la pobresa. Un 
dels principals proble-
mes que han tingut les 
dues historiadores són 
les fonts, que sovint invi-
sibilitzen les treballado-
res del servei domèstic. 

Autòctones vs.  
immigrants 
Entre el 77% i el 100% de 
les minyones que aparei-
xen als padrons que van 
des del 1848 fins al 1931 
eren solteres i esperaven 
que servir fos tan sols una 
cosa transitòria. Tanma-
teix, casar-se no implicava 
necessàriament deixar de 
treballar. Sovint el salari 
del marit no arribava per 
alimentar tota la família i, 
aleshores, les dones torna-
ven a servir, però ho feien per ho-
res i com a serventes externes.  

“La majoria de dones que entra-
ven a servir eren immigrants i ho 
continuen sent ara; al segle XIX po-
dien ser d’un poble proper i al segle 
XXI són de l’altra banda de l’oceà”, 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS Condicions  

“Ni higiene  
ni ventilació. 
Molts dies 
passava 
gana”, relata 
una minyona 

01. Una minyona el 1938. GETTY  02. Un equip de treballadores 
domèstiques el dia de Sant Tomàs d’Aquino en una cuina de 

Madrid el 1948. EFE  03. Una noia que feia de cangur al parc 
d’El Retiro de Madrid el 1924. EFE  04. Un altre equip de servei a la 
cuina, tot i que la feina incloïa tot tipus de tasques, des de cuinar, 

cosir i planxar fins a fer de mainaderes. WIKIPEDIA 

01. Una minyona el 1938. GETTY 02. Un equip de treballadores
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perquè s’identifica amb la dona del 
cap de família –relata Borrell-Cai-
rol–. A més, significava entrar dins 
l’esfera privada i, per tant, l’estat no 
hi intervé”.  

El servei domèstic va ser inclòs 
al Codi de Treball del 1931 per la Se-
gona República però va continuar 
exclòs de la major part de la resta de 
normatives. Amb el franquisme es 
va tornar a les condicions del segle 
XIX. Actualment, Espanya conti-
nua sense haver firmat l’article 189 
de l’Organització Internacional del 
Treball, que regula el treball del 
servei domèstic.  

Perill de quedar-se embarassada 
El 1927 es va decidir no incloure-les 
en la prestació de maternitat amb 
l’argument que el clam no era unita-
ri perquè les mestresses de casa s’hi 
havien manifestat en contra. Ex-
cloure-les va perjudicar moltes do-
nes, perquè si una minyona es que-
dava embarassada sistemàticament 
se l’acomiadava i se la condemnava, 
en molts casos, a la marginalitat. 
“Tan sols he trobat estudis de Ma-
drid o Santiago de Compostel·la en 
què s’analitza el tema i es constata 
que hi ha un gruix important de 
prostitutes que provenen de l’àmbit 
domèstic, i el discurs que el servei 
domèstic és font d’immoralitat és 
molt present. Moltes de les dones 
solteres que tenien fills a la Casa de 
Maternitat i Expòsits de Barcelona 
eren dones que declaraven treballar 
de minyones”, diu Tusell.  

Anar a fer de minyona per a mol-
tes havia de ser una etapa transitò-
ria, però no sempre era així ni aca-
bava amb ascens social; a vegades, 
les condicions podien empitjorar. 
No totes podien estalviar ni s’acon-
seguia l’estabilitat anhelada. “Molt 
sovint qui experimentava aquest 
ascens era la següent generació”, 
conclou Tusell.e

El diari Solidaridad Obrera, el fe-
brer del 1936, recollia el testimoni 
d’una minyona: “A la meva cambra 
no hi havia higiene ni ventilació. 
Només una porta. Cap finestra. 
Com que havien de tancar-me amb 
clau quan descansava, perquè el fill 
dels amos em buscava, m’asfixiava. 
Per esmorzar una arengada, i per di-
nar i sopar les sobres dels altres. 
Molts dies passava gana”.  

No devia ser una feina gaire 
atractiva, perquè en moments en 
què s’ampliaven les oportunitats la-
borals les treballadores abandona-
ven el servei domèstic i es desplaça-
ven a una indústria que oferia mi-
llors condicions laborals i estava 
protegida per la legislació social. 
“Històricament ha sigut un sector 
precari que no ha sigut atès ni per 
l’estat ni pel sindicalisme. Hi va ha-
ver propostes que no van prosperar; 
sistemàticament ha sigut exclòs de 
la legislació laboral per la mateixa 
concepció del treball domèstic, i 

03

04 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

78000

12863

Diario

1084 CM² - 129%

11481 €

1,24-25

España

5 Abril, 2021

P.39



6/4/2021 about:blank

about:blank 1/1
P.40



EL PUNT AVUI
DISSABTE, 3 D’ABRIL DEL 202112 | Nacional |

Pla per buscar
desapareguts
de la Guerra Civil

POLÍTICA

El govern espanyol ha destinat
335.000 euros a un projecte
de memòria històrica en què
es preveu “buscar, identificar i
dignificar” persones desapare-
gudes durant la Guerra Civil i la
dictadura a Catalunya. Segons
un comunicat de l’executiu es-
tatal, la inversió forma part dels
3 milions d’euros que l’Estat ha
repartit entre diferents territo-
ris a través de la Conferència
Sectorial de Memòria Demo-
cràtica, i amb què es pretén in-
tervenir en un total de 557 fos-
ses. La dotació econòmica ser-
virà per costejar les exhuma-
cions, però alhora també es
destinarà per a activitats de di-
vulgació d’aquests treballs,
dignificació dels llocs d’enter-
rament, així com de promoció
d’indrets per treballar la me-
mòria històrica.■ REDACCIÓ

P.41
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Un total de 38 artefactes explo-
sius de la Guerra Civil van ser tro-
bats ahir en el marge d’un camí 
rural del municipi tarragoní de 
Xerta (Baix Ebre). Un veí que pas-
sejava pel camp, als voltants de la 
reserva natural La Foradada de 
Xerta, entre la carretera TV-3541 
i la sèquia d’aquesta localitat, va 
avisar els Mossos d’Esquadra a 
les 11.30 hores per alertar de la 
presència dels projectils, alineats 
sobre un mur de pedra. Un equip 
de tècnics de desactivació d’ex-
plosius, Tedax, d’aquest cos po-

licial es va desplaçar fins al lloc i 
va comprovar la perillositat de 
l’arsenal, ja que els artefactes 
contenien explosiu. 

La troballa resulta sorprenent 
ja que mai abans s’han trobat 
tantes bombes abandonades a la 
intempèrie després d’haver sigut 
traslladades en un vehicle. Nor-
malment, aquest tipus de bom-
bes de la Guerra Civil acostumen 
a aparèixer enterrades en camps 
o amagades en vivendes, però no 
al costat d’un camí, en un lloc al 
qual han hagut de ser transpor-
tades de forma clandestina. Se-
gons fonts policials, els artefac-
tes són tres projectils d’artilleria 
de 105 mil·límetres, tres de 75 

mil·límetres, sis de 65, 13 grana-
des de morter de 81 mil·límetres, 
11 granades de morter de 45 i dos 
multiplicadors.  

Risc d’explosió 

Les mateixes fonts van manifes-
tar la seva sorpresa per l’inexpli-
cable abandonament d’aquest 
arsenal. Primer, perquè per la se-
va envergadura i pes devien ser 
traslladades en un vehicle, amb el 
consegüent risc d’explosió. Els 

artefactes, tot i que rovellats, no 
presentaven restes de sorra. Tots 
contenien explosiu i el seu aban-
donament el fa inestable. 

Els projectils tenen un alt va-
lor al mercat negre. Una granada 
de morter de la Guerra Civil es 
pot vendre per uns 400 euros, tot 
i que abans hauria de ser desacti-
vada. També estranya als Mossos 
que la persona que els va aban-
donar no hagués trucat per avi-
sar de la seva localització. «De 

vegades els trobava un familiar 
d’algú que els guardava a casa. 
En aquest cas hi hem acudit i els 
hem recollit sense fer pregun-
tes», indiquen les mateixes 
fonts. Els Mossos, que recoma-
nen trucar al 112 si algú es troba 
un projectil, preveien organitzar 
ahir un comboi especial per tras-
lladar els explosius amb escorta 
fins a un polvorí, on els experts 
del Tedax els destruiran de for-
ma segura. n

Trobades 38 bombes 
de la Guerra Civil  
en un camí de Xerta

Els artefactes trobats són projectils d’artilleria 
i granades de morter que van ser abandonats 
en un mur de pedra del Baix Ebre.

INVESTIGACIÓ

ÓSCAR HERNÁNDEZ 
Barcelona

Artefactes de la Guerra Civil trobats a Xerta.

El Periódico
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La creación de memoria es un
proceso que involucra a todos los
sentidos. Por eso, las tres salas de
Casa de América que componen
Recordar es Resistir. Archivo en
Construcción están pobladas por
proyecciones, piezas de sonido,
animaciones, textos o dibujos. La
muestra es una búsqueda de ex-
presiones que se construyen fren-
te a políticas autoritarias y que,
valiéndose del caso concreto de la
historia reciente deNicaragua, re-
flexionan sobre la construcción
de una memoria colectiva inde-
pendientede lasnarrativas ideoló-
gica u oficialmente impuestas. El
proyecto es fruto del Colectivo
Tríptico, formado por jóvenes ni-
caragüenses que hacen parte de
la diáspora del país centroameri-
cano que se ha producido en los
últimos años. Su objetivo, en últi-
ma instancia, es dar pie aundiálo-
go transatlántico donde cada uno
aporte con sus experiencias histó-
ricas propias, para pensar un
mundo más diverso, al margen
de una dicotomía ideológica que
creen anacrónica, pero que se
apropia de todos los debates.

La exposición surgió como
una continuación del primer pro-
yecto del colectivo. En 2018, en
medio de la crisis sociopolítica
que azotó al país, estos nicara-
güenses radicados en Europa
—dos de ellos en Alemania y la
tercera en España— aprovecha-
ron su plataforma dentro del
mundo de la cultura y lanzaron
una convocatoria a través de una
página web para armar una
muestra de protesta ante la repre-
sión que se vivía en aquelmomen-
to en Nicaragua. Recibieron alre-
dedor de 200 obras de distintos

tipos en dos semanas. Con una
selección de esematerial semon-
tó la primera exposición del gru-
po, Miradas de Resistencia, que
terminó viajando por varias ciu-
dades de Europa, denunciando a
través del arte contemporáneo la
brutalidad de un régimen autori-
tario en ocasiones eclipsado por
la actualidad de otros países de la
región que reciben mayor aten-
ción internacional.

Por los temas que tocan, todo
lohacen desde el anonimato. Tan-
to el colectivo como los artistas
mantienen secretas sus identida-
des ante la posibilidad real de re-
presalias contra ellos o sus fami-

lias. Esta también es una de las
razones por las cuales no se men-
ciona explícitamente al país a lo
largo de la exposición, pero no es
la única. “El proyecto va de cons-
truirmemoria frente apolítica au-
toritaria, a una ‘narrativa oficial’,
algo que vamás allá de territorios
o de ideologías. Entonces pensa-
mos que si poníamos Nicaragua
de primeras, sobre todo aquí con
la concepción de Nicaragua que
se tiene, el mensaje se podía per-
der en esos prejuicios”, explica
uno de los miembros del colecti-
vo. Por lo tanto, independiente-
mente del origen del visitante,
dentro de las salas es posible rela-

cionar lo que se refleja en las
obras con su contexto local o vi-
vencias personales.

Pero no es tarea fácil despoliti-
zar un tema que suele estar tan
cargado ideológicamente. En Es-
paña la construcción de lamemo-
ria histórica ha sido un reclamo
tradicionalmente de la izquierda,
pero esonoquiere decir que siem-
pre sea así. El caso del Colectivo
Tríptico es el opuesto: unamemo-
ria de derechas. Sin embargo, es-
tas etiquetas son las que intentan
evitar, pues consideran que las-
tran el proceso, desfigurando el
cúmulo de vivencias individuales
y produciendo una memoria his-
tórica ficticia y estéril. “Nos posi-
cionamos contra el autoritaris-
mo y por eso recurrimos a la me-
moria colectiva, como concepto
anterior a la política; como una
colección emergente y vulnera-
ble de todo lo que anda en un
país, de todas las historias, los
chismes, los chistes, las expresio-
nes artísticas que florecen y se
resisten a ser manipuladas por
fuerzas mayores sin importar su
tendencia ideológica”, explica
otro miembro de Tríptico.

Las tres salas en las que se
despliega la exposición mezclan
los formatos con el objetivo de
demostrar que lamemoria colec-
tiva semanifiesta demuchasma-
neras. En la planta baja de la Ga-
lería Torres García de Casa de
América se proyectan dos corto-
metrajes y una instalación. La sa-
la aborda el entramado de violen-
cia, dolor y traumadesde la sensi-
bilidad de la metáfora y lo afecti-
vo. La segunda sala pone el foco
sobre las calles, con piezas auditi-
vas y una proyección de pinta-
das. Se busca representar la ma-
nera en que el espacio público es
un lienzo para la expresión anó-
nima y reivindicativa.

En la tercera, las piezas, a tra-
vés de la ironía, la cultura pop y la
reapropiación de símbolos, de-
muestran cómo se puede cons-
truir una memoria propia, lejos
de las definiciones que los autori-
tarismos buscan imponer.

Charla en línea
El recorrido termina con una se-
rie de preguntas al visitante. “Es
una especie de bonus track, de
contenido extra. Dejamos esas
preguntas abiertas para crear diá-
logos y buscar algún tipo de re-
flexión conjunta, en vez de preten-
der tener las respuestas”, explica
un miembro de colectivo.

En esa línea, en las próximas
semanas anunciarán una charla
en línea —que se podrá seguir en
una transmisión en directo desde
cualquier parte del mundo— en-
tre dos artistas de la muestra, un
historiador y una antropóloga vi-
sual. Además, tienen la intención
de cerrar la exposición con una
actuación artística en el auditorio
de Casa de América.

Aunque la reflexión es amplia,
lo que los autores básicamente
buscan es un futuro que el autori-
tarismo del presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, les niega una
y otra vez.

Recordar es Resistir. Archivo
en Construcción. Casa de Améri-
ca (plaza de la Cibeles, s/n). Has-
ta el 26 de mayo. De lunes a vier-
nes, de 11.00 a 19.30. Sábados,
de 11.00 a 15.00. Domingos y fes-
tivos cerrado. Entrada libre has-
ta completar aforo.

Una exposición de artistas nicaragüenses construye una historia paralela
de los pueblos sometidos por gobiernos autoritarios

La memoria colectiva, semilla
de un futuro sin dictaduras

Los promotores
recibieron 200 obras
de distintos tipos
en dos semanas

Los participantes
mantienen secretas
sus identidades por
miedo a represalias

Una sala de Casa de América con la exhibición de un vídeo de la muestra.

NICHOLAS DALE, Madrid

Una de las proyecciones de la exposición.
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Caries Bu’(gas, cap d’aigiJes de I’Ajuntament de Barcelona, va rebre un cobrament arbitrari de 40.000 pessetes: es defens~ dient que el disseny de les fonts en valia 300.000.

REPUBLICA, CARA B
La lectura de premsa de l’/ poca, com ’El Diluvio’, matisa la visi6 m/flea del per/ode 1931-1936

L luis Companys acabava de procla-
mar la Repfiblica des del bale6 de
l’Ajuntament de Barcelona davant

un pfiblic eschs, format per taxistes i pas-
savolants que miraven l’escena entre la
sorpresa i l’emoci6. S’havia donat el pri-
mer cop, per6 calla ampliar el tess6 i els
militants queen aquell moment eren a
l’alcaldia van comenqar a trucar a amics i
coneguts perqu~ anessin a la plata de
Sant Jaume. E1 periodista Adrih Vilalta es
va oferir per anar a Rhdio Barcelona a
transmetre la noticia perqu/~ arrib~s a ca-
fes, tavernes, ateneus i centres de tota me-
na que tenien aparells de rhdio. Com-
panys va ordenar queli posessin un
autom6bil de l’Ajuntament per anar al car-
rer Casp amb tota celeritat.

Gil Toll

Vilalta era redactor del diari El Dilo-
rio i membre del grup L’Opini6, un dels
nuclis fundadors d’Esquerra Republica-
na. Va arribar a l’emissora acompanyat
d’Alexandre Figa, un altre periodista que
tindria una brillant carrera radiof6nica a
Girona. Vilalta i Figa van entrevistar-se
arab el director de Rhdio Barcelona, Joa-
quirt Sfinchez Cordob~s, per explicar-li
les seres intencions. L’executiu no ho va
veure gens clar i es "ca negar a deixar
accedir els dos periodistes al micr6fon.
Va set llavors quan Vilalta va exhibir da-
rant S~inchez Cordob6s la pistola que por-
tava, tal com es va explicar temps m6s
tard en un article de L’Opini6. El director
va cedir, per6 els va fer escriure i firmar
un text concis per llegir en antena: "Nos

visitan representantes oficiales del Ayun-
tamiento y la Diputaci6n y nos dicen que
en aquellos centros se ha proclamado la
Repflblica".

El text va set llegit en antena pel locu-
tor Josep Torres, Toresky, que tampoc va
tenir una comunicaci6 fluida amb Vilalta i
Figa. Els periodistes van demanar que es
radi~s l’himne revolucionari frances, La
marsellesa. En un primer moment, Tores-
ky va dir que no tenien la gravaci6, per6
desprEs va apar~:ixer el disc i es va emetre
el tema que aquell dia es repetiria mantes
vegades a tot Espanya. Quan Vilalta i Figa
van sortir de l’emissora va apar~ixer un
escamot de trenta policies demanant expli-
cacions. No se sap qu~ els va dir Sfinchez
Cordob6s, perqu~ a partir de llavors va

presentar sempre els lets corn si ell ha-
gu6s convidat les noves autoritats a donar
a con~ixer la proclamaci6 de la Repflblica.

Uincident poc entusiasmant de R~.dio
Barcelona ha passat desapercebut fins
ara, com altres trets del periode que con-
tradiuen una visi6 mitica de l’experiment
republic~. Molts dels aspectes m~s t~r-
bols de l’~poca es poden resseguir des de
la premsa del moment, especialment des
del diari El Diluvio, sobre el qual la Uni-
versitat Aut6noma de Barcelona inaugu-
ra la setmana vinent una exposici6. Una
cercai lectura de les seves informacions
permeten oferir aspectes d’una mena de
cara B de la Repflblica, als 90 anys de la
seva proclamaci6.
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Una democr~cia imperfecta
El tamb6 periodista Francesc Ma-
drid va escriure una"novela-reporta-
je" titulada 14 de abril en la qual el
protagonista viu un proc6s de desen-
cis i aterratge en la realitat en els
mesos que van seguir a la proela-
maci6 de la Repflblica. Madrid pre-
senta el personatge corn un encarre-
gat de rnagatzem del Poble-sec, lec-
tor precisament d’El Diluvio, republi-
ch federal, votant de Francesc Maci~
i aspirant a alguna feina a la nova
administraci6 auton6mica. Les set-
manes passen i l’home es va pansint

d’obtenir una feina i d’una r~pida
transforrnaci6 del pals eren pores
quimeres. I alxb que Madrid no era
cap reaccionari: va set assistent de
Lluis Companys al Govern Civil iva
rnantenir mnb el despr6s president
una relaci6 que liva salvar la vida
quan els anarquistes el perseguien a
l’inici de la guerra.

I 6s que la proclamaci6 de la Repfl-
blica el 14 d’abril, els lets del Sis d’Oc-
tubre de 1934 i la Guerra Civil s6n les
grans rites que acaparen l’atenci6 so-
bre la Segona Repflblica. Desprds ve-
nen l’aprovaci6 de l’Estatut, la Cons-
tituci6 republicana, el cop d’Estat de
Sanjurjo el 1932, els lets de Casas Vie-
jas l’any segtient i altres t6pics me-
nors. Les conquestes democr~tiques
del periode s6n inqiiestionables:
Constituci6 republicana, Estatut
d’Autonomia, recuperaci6 del catal~,
rot femeni, divorci, creaci6 d’escoles
i reformes al camp. Per6 mrs enllh
dels grans ternes, la lectura
de la premsa de l’~poca per-
met fer-se una imatge del pais
politic com una democr~.cia
imperfecta, molt familiar al
lector de premsa actual.

En aquest context, El Dilu-
rio era una instituci6 de la vi-
da barcelonina despr6s de vui-
tanta anys de publicaci6. De
let, havia comenqat la seva vi-
da com El Teldgrafo, per6 les
seres topades amb la justicia
en defensa de l’inter~s gene-
ral i dels ideals republicans
van produir multes, suspen-
sions i canvis de nom per es-
quivar la repressi6. E1 diari va
ser el portaveu de les idees
progressistes i que contesta-
yen a l’oricialisme monhrquic
conservador. El pare del cata-
lmtisme, Valenti Almirall, hi

mentre des del diaries defen-
sara el republicanisme federa-
lista alhora que es donava es-
pai a l’anarquisme de Joan
Montseny, que all~. va co-
rnenqar a firrnar coma Federi-
co Urales.

Els anys trenta del segle
XX van set el grail impuls per
a la modernitzaci6 i el creixe-
rnent de la tiratge del diari,
que va arribar als 150.000
exernplars. Els lectors van
augmentar la demanda per-
qu~ l’identificaven amb el
nou r~gim, a difer~ncia de la
rnajor part de la prernsa de la
ciutat, de tend6ncia conserva-
dora.

Corrupci6 municipal
L’Exposici6 Internacional de 1929 ha-
via estat el gran esdeveniment del
final de la dicmdura i la premsa no
havia pogut qtlestionar-ne la gesti6
perque estava sota censura previa.
La llibertat que va aportar el marc
republica va permetre denunciar el
d~:ficit econbmic i posar en evid~ncia

La insurrec¢i~
anarquista el 1932

a F~gols ~dreta)
va ser un dels

m61tiples
aldarulls que

supo~t~ la
Rep.;blica. Molts

diaris no van
voler magnificar
I’episodi per no

perjudicar el
r~gim, corn decidl

El Diluvlo, que
alhora reactivh la

inauguraci6 del
monument a la

Rep,’,blica de
Barcelona el 1936

(a baix). / ARXlU
FOTOGR~FIC DE

BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona concentr~
casos de corrupci6, des dels transports
fins al 3% de comissions d’obres

les males prhctiques de grans
personatges. El Diluvio va pu-
blicar el 1932 una s~rie d’in-
forrnacions en qu~ denuncia-
va el cobrament arbitrari de
40.000 pessetes per part del
cap d’aigiies de l’Ajuntament,
Carles Buigas, i del cap de jar-
dineria, Nicolau Rubi6 i Tu-
dud. Els diners sortien de la
venda del pavell6 d’Ithlia de
I’Exposici6, i els afectats argu-
mentaven que no havien co-
brat rods que el seu sou per
dissenyar la font rnhgica i els
jardins de la rnuntanya res-
pectivament. Bffigas va arri-
bar a dir que la seva feina me-
reixia una remuneraci6 de
300.000 pessetes i que el paga-
ment havia let curt.

Unes setrnanes desprds de
l’eschndol, Bquerra Republi-
cana expulsava del partit sis
regidors de l’Ajuntament de
Barcelona per diferents afers
de corrupci6. El regidor S~.n-
chez Silva va ingressar a la
pres6 acusat de participar en
una trama que venia llocs de
treball a l’Ajuntament. Dese-
nes de persones haurien pa-
gat quantitats diverses fins a
una suma total de 300.000
pessetes per accedir a feines
de m, ecan6grafa o administra-
tiu. Angel Samblancat, redac-
tor d’El Diluoio, va donar a
con~ixer una carta compro-
metedora que va resultar ser
obra d’un cosi de I’alcalde ac-
cidental, Joan Casanovas. E1

diari va rebre critiques des de les fi-
les republicanes per promoure el der-
rotisme, per6 el director va reivindi-
car el paper del periodisme en la de-
fensa de l’inter~s pfiblic m6s enll~ de
les simpaties politiques.

Una de les frustracions de l’~poca
va ser l’intent fallit de posar en rnar-
xa vuit noves linies d’autobfts que
havien de connectar el centre de la

ciutat amb els barris extrems. Un d’a-
quests era Sam Andreu, on la Gene-
ralitat estava construint la Casa
Bloc, exemple d’una politica d’habi-
tatge innovadora al servei de les clas-
ses populars. El concurs per posar
en marxa les noves linies d’autobf~s
el va guanyar l’empresari Amadeu
Torner, sotm~s a unes estrictes
condicions que especificaven l’obli-
gaci6 que els autobusos es cons-
trui’ssin a Espanya. A rhora de la veri-
tat, Torner no va set capaq de com-
plir aquesta i altres condicions, de
manera que es va invalidar el proc6s
i es va tornar a comen~ar. Per6 aix6
passava l’estiu de 1934 i la tempesta
politica del rues d’octubre impediria
esmenar un projecte que havia estat
emblem~ttic.

Aquell octubre revolucionari tam-
poc va permetre corregir el reparti-
ment de la cornissi6 del 3% que els
alts funcionaris de l’Ajuntament co-
braven de les obres que contractava
la instituci6. Era una pr~tctica empa-
rada en la llei que venia del temps de
la rnonarquia. UAjuntarnent republi-
c~t que presidia Carles Pi i Sunyer la
va mantenir, tot i que va estendre els
pagaments a un grup m6s ampli de
funcionaris. Es discutia si l’alcalde
en persona es quedava el 0,6% de to-
ta la cornissi6 o b6 anava integra-
mental personal. En tot cas, el rnan-
teniment de la comissi6 va set titllat
per El Diluvio d’antidemocrMic, im-
moral i arbitrarL

Entre anarquisme i censura
E1 juliol de 1933 s’iniciaven les activi-
tats de l’escola de policia de la Gene-
ralitat amb la selecci6 de candidats.
Hi havia 150 places i es va posar un
topall de 300 candidats. La mesura
va set llegida com un intent de filtrar
l’acc6s a l’escola en favor dels rn6s
propels al poder politic, qualiricat de
desgavell pel mateLx El Diluvio.

En realitat, la denflncia seguia
una s~rie d’informacions sobre ac-
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tuacions irregulars dels futurs res-
ponsables de la policia sobre mili-
tants anarquistes. La tensi6 entre la
FAI i ERC havia esclatat amb motiu
de la vaga del transport de la prima-
vera, quan militants de les joventuts
d’Esquerra van fer d’esquirols en el
servei de tramvies de Barcelona. A
partir de llavors hi va hayer enfronta-
ments a’illats i seguiments mutus. La
linia vermella lava traspassar el
republich Josep Badia quan va arres-
tar il.legalment un militant anarquis-
ta per interrogar-lo en un local d’Es-
querra. El seu germh, Miquel Badia,
es convertiria mesos despr6s en se-
cretari d’Ordre Pflblic de la Generali-
tat i es distingiria per la persecuci6
dels elements anarquistes m6s radi-
cals. Finalment, tots dos germans se-
rien crivellats a bales per un grup
anarquista just abans de la Guerra
Civil.

Els anarquistas ja havien iniciat
el seu cami revolucionari des dels
primers temps de la Segona Repflbli-
ca. El gener de 1932 es va produir
l’aixecament del poble de Figols, on
hi havia les mines de carb6 de l’Alt
Llobregat. Allh es va proclamar el co-

L’alcalde republic~
de Barcelona,
Caries Pi i Sunyer
(a dalt, a la seva
taula), va mantenir
el repartiment de
les comissions del
3% entre els alts
funcionaris,
pr~ctica heretada
del r~gim anterior,
corn va denunciar
El Diluvio, que,
identificat corn a
diari republic~,,
arrib~ Ilavors als
15o.ooo exemplars.

munisme llibertari i es van col.lecti-
vitzar les botigues de comestibles. El
moviment insurreccional es va esten-
dre per tota la comarca fins a arribar
a Manresa, on hi va hayer intercan-
vis de trets. El govern de la Reptlbli-
ca va acabar arab l’experiment en-
viant-hi l’ex~:rcit, que va practicar

moltes detencions, per6 no va causar
victimes mortals, com passaria en al-
tres focus revolucionaris.

La premsa vafer una cobe~ura
hmplia d’aquells esdeveniments,
per6 alguns mitjans republicans,
corn E1 Diluvio, van optar per no do-
nat mds relleu als fets enviant repor-

La utilitat dc l costat fosc
Joan Esculies

L
’abril de 1931 les esquerres proclamen
la Repfiblica. S’aconsegueixen aven-

gos, per6 hi ha moires discussions. L’ocru-
bre de 1934, Lluis Companys proelama at-
guna rosa semblant a la independ6ncia de
Catalunya i l’empresonen. El juliol de 1936,
els militars se solleven i hi ha molts assassi-
nats a la rereguarda. Les esquerres es bara-
lien d maig de 1937. El gener-febrer de
1939, Franco guanya la guerra...

En ess6ncia aquest 6s l’esquema que la
majoria de ciutadans t6 del periode repu-
blic~t a Catalunya. Una concepci6 que es
recolza en dos fonaments. E1 primer 6s que
la Histbria, en comptes de set entesa i, per

tant, ensenyada a partir de continffitats i
discontinuRats es presenta corn una suc-
cessi6 de dates per recordar. Pics enmig
dels quals hi ha vails ermes, corn si d’un a
un altre s’hi haguEs arribat amb un salt o
tot just sabent que enmig van passar coses
en les quals no cal entretenir-se.

El segon 6s que les publicacions acad~-
miques --vinguin condicionades pel punt
anterior, per commemomcions o perqu~ 6s
m6s senzill aconseguir finanqament institu-
cional vinculat a dates concretes-- s’han
focalitzat tamb6 en aquestes dates.

Aix6 fa que, tret d’aspectes concrets,
com el rot femeni o t’esforq en educaci6 i

cultura, moltes altres consecucions republi-
canes, com la regulaci6 de contractes labo-
rals i convenis coHectius, l’ampliaci6 d’as-
segurances socials, la millora de salaris, el
dret de vaga, la igualtat juridica de la dona
respecte al marit, la protecci6 de les vidues,
la major autonomia dels municipis i els
traspassos de compet~ncies a la Generali-
tat, es desconeguin.

Una tara A de politiques republicanes
que nom6s 6s posada en valor de manera
puntual pels partits que avui se’n senten
hereus, mentre s’omet la cara B, les zones
fosques del periode. Unes ombres impres-
cindibles que el matisen, queli donen com-
plexitat i que dotan et passat d’una
dimensi6 que el fa verament fitil per al pre-
sent, perqu~ actueu de salvaguarda contra
mitificacions que nomds condueixen al vic-
timisme.

ters a Figols. Passaria el mateix amb
els successos de Casas Viejas l’any
segiient. Frederic Pujulb., redactor
en cap del diari, va deixar escrit que
els periodistes republicans van impo-
sar-se l’autocensura en moltes oca-
sions per no perjudicar la consolida-
ci6 de la Segona Repflblica.

La batalla de la premsa
De let, la politica republicana sobre
la llibertat d’expressi6 va ser una aso
signatura suspesa de manera reitera-
da. Despr6s de l’intent de cop d’Estat
de 1932, el govern de Manuel Azafia
va suspendre temporalment la publi-
caci6 d’un centenar de diaris conser-
vadors que podien simpatitzar amb
els sollevats. Despr6s dels Fets d’Oc-
tubre de 1934, el govern de la dreta
que presidia Alejandro Lerroux va
suspendre tamb6 200 diaris arreu
d’Espanya iva reintroduir la censura
pr~via dels temps de la dictadura. En-
tre desembre de 1934 ijuliol de 1936,
El Dihwio va patir m6s de 300 inter-
vencions de la censura, que van
deixar rastre ales seres p~tgines. La
m6s sagnant va set la supressi6 de
l’article editorial Cr6nica Diaria en
33 ocasions.

El real tracte dels politics a la
premsa d’una o altra banda tenia a
veure amb la continuaci6 de la dispu-
ta partidhria. De let, la premsa havia
estat protagonista en el canvi de
mentalitat de la ciutadania durant
1930 que va precipitar el triomf
republic~ ales eleccions municipals
de l’abril seg/Jent. A les Corts consti-
tuents van seure 41 periodistes, mos-
tra de l’estreta passarel.la que unia la
professi6 arab la politica activa.

Alguns diaris eren propietat de
partits politics, perb eren els que te-
nien menys difusi6. Entre els diaris
d’empresa independents hi havia
m6s premsa conservadora que pro-
gressista. Les operacions de compra
d’accions de les societats editores
per forqar canvis de linia editorial
van sovintejar durant tot el periode.

Aixi, alguns diaris d’empresa,
corn ABC o Diario de Barcelona, mili-
raven en la restauraci6 mon~trquica.
Altres, com Heraldo de Madrid o El
Diluvio, els diaris de m6s circulaci6 a
Madrid i Barcelona despr6s dels con-
servadors ABC i La Vanguardia, eren
grans defensors de l’ordre republic~t.
Tots dos tamb6 estaven relacionats
ambles empreses dels germans Bus-
quets, fortament connectades amb
les repflbliques de Cuba, Franqa i els
Estats Units.

El Diluoio va assumir un paper de
vigilant de l’ordre republic~t que el
portava a recordar que els dies de
Setmana Santa ja no eren festius o
que les corones no havien de set pre-
sents als emblemes oficials. M6s
substancial va ser la seva aposta edi-
torial per la unitat de les forces repu-
blicanes ales eleccions catalanes o
generals. I m6s simbblica encara va
set l’organitzaci6 de la inauguraci6
del monument a Pi i Margall i la Re-
pfiblica a la cruilla del passeig de
GrScia i la Diagonal la primavera de
1936. E1 conjunt artistic havia estat
acabat un any abans, quan l’Ajunta-
ment i la Generalitat estaven inter-
vinguts pel govern dreth de la Repfl-
blica i no s’havia let cap cerimbnia.
E1 diari va assumir aquesta funci6 i
va organitzar un acre de gran
projecci6 que van presidir Lluis Com-
panys i l’alcalde Pi i Sunyer.

Gil Toll ~s autor d’EI Diluvio, la Prensa y la
5egunda Repdblica (Icaria) i comissari de 
mostra El Diluvio, el gran diari popular de
Barcelona i la Segona Repdblica, que s’inau-
gura el 14 d’abril a I’hemeroteca general de
la UAB.
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La Plataforma Millán Astray se ofrece a comprar la estatua de Franco retirada 
en Melilla y reclama la del fundador de la Legión en La Coruña

«¡Melillenses!: los legionarios 
venimos a morir por vosotros» 

La fecha de fundación ofi cial del 
Tercio de Extranjeros –conocido 
después como la Legión– se fi ja el 
20 de septiembre de 1920, cuando 
se produce el alistamiento de su 
primer integrante. Esta fuerza de 
choque nacida por iniciativa del 
teniente coronel José Millán-As-
tray, tuvo pronto oportunidad de 
demostrar su valía y la razón de 
ser de su creación: sustituir en 
primera línea como tropa profe-
sional a los soldados de reemplazo 
que eran enviados a África como 
carne de cañón. La especial pre-
paración para la lucha y su idea-
rio, un código de honor basado en 
el Bushido japonés, imprime al 
legionario un carácter que a día 
de hoy mantiene a la Legión como 
una de las mejores unidades de 
combate de todo el mundo.

Para poner en marcha el Ter-
cio, Millán Astray elige como 
lugarteniente al joven coman-
dante Francisco Franco Baha-
monde, que va a protagonizar la 
primera gesta legionaria. Tras el 
desastre de Annual, en julio de 
1921, se decide que es el momento 
de que la nueva unidad entre en 
escena. En la zona occidental del 
Protectorado español en el Rif  se 
despliega la III Bandera, mien-
tras que la I y la II acuden a la 
zona oriental, donde protagoni-
zan el episodio conocido como 
«Socorro a Melilla».

 Es la culminación de la prime-
ra gran marcha rápida que hizo 
la Legión entre el 21 y el 22 de ju-
lio de 1921 para auxiliar a la ciu-
dad del ataque de miles de kabi-
leños al mando de Abdelkrim, el 
mismo que ha dejado miles de 
muertos españoles a sus espaldas 
solo días antes. Cien kilómetros 
en 30 horas hasta Ceuta es la mar-
ca de aquella jornada histórica a 
pie, sin apenas descanso, que se 
cerró el día 24 con el traslado en 
barco hasta Melilla y una arenga 
al llegar a destino a cargo de Mi-
llán Astray: «Melillenses, os sa-
ludamos. Es la Legión, que viene 
a salvaros. Nada temáis, nuestras 
vidas lo garantizan. […] ¡Meli-
llenses!: los legionarios, y todos, 
venimos dispuestos a morir por 
vosotros. Ya no hay peligro. ¡Viva 

España! ¡Viva el Rey! ¡Viva Meli-
lla!»

Sobre aquella agotadora expe-
dición, Franco escribió: «¡No es 
posible! La gente no puede más y 
necesita descanso. […] A las tres 
y media se toca diana, hay que 
despertar uno por uno los solda-
dos que, rendidos, permanecen 
sordos a la corneta» («Marrue-

cos. Diario de una bandera»).
Hasta el pasado 23 de febrero, 

una estatua recordaba al coman-
dante Franco en la Ciudad Autó-
noma, porque el Pleno de la 
Asamblea de Melilla aprobó un 
día antes que se procediera a su 
retirada de la vía pública. La Fun-
dación Nacional Francisco Fran-
co ha interpuesto un recurso 
contencioso-administrativo con-
tra lo que califican como una 
«venganza histórica» –en pala-
bras de Juan Chicharro, que está 
al frente de la FNFF– que culmi-
nó con la efi gie dentro de una caja 
de madera en el almacén munici-
pal. De allí quiere rescatarla la 
Plataforma Millán Astray, que 
anuncia también que emprende-
rá acciones legales y se ofrece a 

pagar para quedarse con ella «lo 
que pidan», según su secretario, 
el abogado Guillermo Rocafort. 
«Que la tasen, la pagamos y nos 
la llevamos. No queremos que 
ocurra lo mismo que sucedió con 
la de Millán Astray en La Coruña, 
ni que la vejen o profanen, como 
suelen hacer los radicales de iz-
quierda», lamenta.

Antes de que fuera retirada la 
estatua –«haciéndolo coincidir» 
con la fecha del golpe de Estado, 
el 23-F, algo que Rocafort consi-
dera «buscado»– presentaron 
tres requerimientos y uno poste-
rior, alegando que recuerda un 
hecho previo a la Guerra Civil, y 
su instalación en un lugar decla-
rado BIC y, por lo tanto, «protegi-
do», como es la zona de Melilla La 
Vieja, donde aun así «tuvieron 
que meter la piqueta». «No nos 
han contestado», apunta el tam-
bién veterano legionario. «El plei-
to lo tenemos ganado», según las 
fuentes jurídicas que ha consul-
tado, pero «nos va a costar mu-
chos años, como nos está costan-
do recuperar la calle Millán 
Astray en Madrid, cuando tene-
mos sentencias a nuestro favor». 
La interpretación de la ley deja 
espacio para este vacío de aque-
llas estatuas que se retiran o de 
los nombres de calles que se mo-
difi can.

La plataforma nace precisa-
mente en septiembre de 2016 a 
raíz del anuncio de la entonces 
alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, de que va a eliminar 
del callejero la vía dedicada al 
fundador de la Legión. «Descu-
brimos que la calle era de 1924 y 
por eso ganamos el juicio, porque 
no cabe en el ámbito temporal de 
la Ley de Memoria Histórica, que 
abarca de 1936 a 1975». Y lograron 
evitar lo mismo en Cartagena. 

Sobre la acción de 1921, Guiller-
mo Rocafort considera que se 
trata de una «marcha épica que 
marca la historia de la Legión no 
solo por el perímetro defensivo 
que llevó a cabo sino porque ahí 
es cuando los mandos, Millán 
Astray y Franco, se dieron cuen-
ta de que tenían en sus manos 
una fuerza militar sobrehumana. 
Porque aguantar una marcha de 
esa naturaleza, con todo el equi-

po, durante una treintena de ho-
ras, es algo sobrenatural».

Un empeño especial de la aso-
ciación –que forman 3.000 perso-
nas entre veteranos legionarios 
y simpatizantes–, es «intentar 
recuperar los lazos afectivos, que 
son los primeros que se rompen». 
«Y eso que en Melilla» Franco ha 
sido considerado «casi un padre», 
porque «salvó a la ciudad», dice 
Rocafort. En La Coruña, ciudad 
natal de Millán Astray, atacaron 
al creador del Tercio con una 
campaña de «estigmatización», 
cuando la inauguración de su 
monumento en 1970 «fue un acon-

ESPAÑA

Andrés Bartolomé-Madrid

La estatua de Millán Astray 
que había en La Coruña es 
una obra de arte de Xoán 
Piñeiro, «probablemente el 
mejor escultor gallego del 
siglo XX», en opinión de 
Rocafort. Dentro de los actos 
del 50 aniversario de la 
fuerza de choque, la Legión 
pidió que se creara la réplica 
en bronce en 1969, y se 
ofreció a abonar los gastos. 
El consistorio aceptó «por el 
gran cariño que suscitaba 
Millán Astray en La Coruña, 
pero asumió el coste» del 
monumento de tres metros 
de altura, que permaneció 
30 años en la plaza de igual 
nombre que el militar que 
hizo carrera en África.

Tres metros de bronce 
y 30 años en pie

LA CLAVE
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tecimiento espectacular en la 
ciudad, como se ve en las fotos de 
la época».

Para Rocafort, «estamos defen-
diendo dos estatuas que van en 
paralelo». En el caso de José Mi-
llán Astray, considera que está 
«secuestrada» en La Coruña, 
donde hicieron una oferta al 
Ayuntamiento, «dispuestos a pa-
gar» en este caso «lo que costó: 
400.000 pesetas», como certifi can 
las facturas en su poder. «Es una 
obra de arte que tienen en un al-
macén escondida, y no nos quie-
ren decir dónde, tememos que la 
hayan profanado o destruido», 

así que «probablemente en las 
próximas semanas» pongan «una 
denuncia por destrucción del pa-
trimonio artístico».

En función de la Ley de Trans-
parencia, desde la plataforma 
reclamaron la «ubicación y una 
foto como “prueba de vida”, como 
en un secuestro, pero por el mo-
mento, no nos quieren dar ni una 
cosa ni la otra», denuncia Guiller-
mo Rocafort. Su destino «lo ocul-
tan porque alegan que puede ser 
vandalizada, como si nosotros 
fuéramos a hacer algo, cuando 
han sido precisamente los que 
ahora están en el poder quienes 

no han perdido oportu-
nidad de pisar o de pintar 
obras parecidas».

Ataca Rocafort al BNG 
y el PSG que, apelando a 
la Ley de Memoria His-
tórica, «le quitaron» a Millán As-
tray su título de Hijo Predilecto 
de La Coruña y su estatua, cuan-
do esta fi gura en la Guerra Civil 
«no tuvo un papel estelar». Dice 
el letrado que «como veterano 
legionario» lo único que quiere 
«saber dónde está mi fundador, 
pero también como español, quie-
ro saber dónde está una obra de 
arte que le costó al erario público 

un dineral». En el caso 
del que fuera jefe de Es-
tado y su efi gie en Meli-
lla, apunta que «como 
veteranos legionarios 
defendemos al Franco 

legionario, no nos metemos en 
política». En este sentido, su auxi-
lio a la ciudad en la guerra de 
África ha servido de inspiración 
a la realización de cuatro pruebas 
legionarias de ultrafondo: 101 de 
Ronda -«una de las más fuertes 
del mundo», según Rocafort, 
«una locura»–, La Desértica, la 
Cuna de La Legión de Ceuta y la 
Africana de Melilla. 

EFE

Retirada de la 
estatua de Franco 

en Melilla el 23 
de febrero, frente 

a la muralla de 
Melilla La Vieja

La efi gie de Franco que 
recuerda un hecho previo a 
la Guerra Civil estaba en un 
lugar declarado BIC y, por 
lo tanto, «protegido»

Por la estatua de Millán 
Astray hicieron una oferta 
al ayuntamiento para 
comprarla por lo que costó 
en 1970: 400.000 pesetas

ESPAÑA
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Des que les germanes caputxines 
de la Mare del Diví Pastor van 
tornar a obrir les portes de la seva 
escola del carrer de Bailèn el 
1939, milers d’alumnes, religio-
ses, pares i professors han entrat 
en aquesta escola fundada el 1877 
a l’Eixample passant just per so-
ta dels noms de líders de l’anar-
quisme espanyol com Buenaven-
tura Durruti, Francisco Ascaso i 
Salvador Seguí, el Noi del Sucre. I 
encara continuen fent-ho.  

Els noms de 12 dirigents i mili-
tants històrics de l’anarquisme 
espanyol, alguns d’ells amb mag-
nicidis notables a la seva esquena, 
són un record de la confiscació de 
l’escola MDP Bailèn per part de la 
CNT durant la Guerra Civil. Algú 
amb experiència en arts decorati-
ves va pintar els noms, amb una 
cal·ligrafia uncial mediavalitzant 
que potser va ajudar que passes-
sin desapercebuts, als dos tegi-
nats que decoren el sostre del 
vestíbul d’accés a l’escola. Un 
tractament gràfic més propi de la 
imatgeria religiosa. Tot i que pot-
ser aquesta era la intenció, amb un 
sentit de l’humor una mica recar-
golat, dels seus autors. 

A manera de martirologi 

La selecció dels noms apunta a una 
certa intenció de plasmar un mar-
tirologi del moviment llibertari: 
tots ells havien mort a finals del 
1936, la majoria ajusticiats pel bot-

xí, tirotejats pel pistolerisme dels 
anys 20 o caiguts, al front o execu-
tats, durant el primer any de la 
contesa. També té màrtirs, en 
aquest cas en mans de les patrulles 
de la CNT-FAI, l’orde religiós, fun-
dat pel beat Josep Tous (Igualada, 
1811-Barcelona, 1871) que gestiona 
l’escola des de la seva creació. «Les 

germanes de la comunitat del car-
rer de Bailèn es van poder refugiar 
en cases de familiars i amics, o sor-
tir cap a l’estranger, però tenim 
tres màrtirs de les comunitats de 
Sarrià i Premià», explica la direc-
tora de l’escola, Celina Prieto.  

Això no obsta perquè tinguin 
clar que els noms dels 12 anarquis-

tes han de seguir al seu lloc. «La 
història és la història i és la que és. 
Van deixar això i forma part de la 
història de l’edifici, és normal que 
es quedi allà, com també està aquí 
el refugi antiaeri». Que, per cert, 

apareix com el refugi 1.299 a la no-
va web del Servei d’Arqueologia de 
Barcelona, tot i que a la fitxa s’in-
diqui que no consta cap informació 
sobre ell. Però sí, és allà, i l’escola 
ho mostra als pares en les jornades 
de portes obertes. Es conserven, a 
15 metres de profunditat, una ga-
leria, amb sis habitacions laterals, 
l’arrencada de dues més, tapiades, 
i tres accessos amb costerudes es-
cales, només un dels quals acces-
sible avui. Excavat a pic i pala, en 
els trams de sostre que no estan 
coberts amb volta catalana es ve-
uen encara les marques de les 
eines dels qui el van obrir. 

A diferència d’altres centres re-
ligiosos i convents, l’MDP Bailèn no 
va ser incendiat, va ser utilitzat com 
una dependència de la CNT, i la ca-
pella, convertida en magatzem: ai-
xí que els rètols es van pintar direc-
tament sobre les bigues amb la de-
coració original de l’auster edifici 
dissenyat per l’arquitecte Ignasi 
Conrad Bartrolí, coautor del Clínic.  

Només que ningú se n’adonés 
llavors que els noms eren allà ex-
plica que en el context del 1939 no 
fossin esborrats sense contem-
placions. De fet, va ser a l’instal·lar 
uns focus a l’escola fa uns 20 anys, 
amb la intenció de destacar la 
multicolor decoració del teginat, 
quan per sorpresa les inscripcions 
van passar a ser visibles més 
clarament. «Jo soc exalumna de 
l’escola i mai em vaig adonar que 
eren allà –recorda la directora–, 
només es veien els dibuixos. Fins 
que un senyor em va preguntar un 
dia, fa uns anys: ‘¿Encara els teniu 
aquí?’. Quan ho vaig mirar i me’n 
vaig adonar, em vaig quedar...».  

La llista completa 

¿Però qui són els 12 anarquistes ci-
tats? Alguns no necessiten presen-
tació: Buenaventura Durruti i 
Francisco Ascaso, morts el 1936 a 
Madrid i en l’assalt de les Drassa-
nes, respectivament; Salvador Se-
guí, el Noi del Sucre, assassinat el 
1923; Anselmo Lorenzo, fundador 

de la CNT i avi del moviment a Es-
panya; Michele Angiolillo, as-

sassí d’Antonio Cánovas del 
Castillo... Però d’altres de-

manen una consulta a 
l’enciclopèdia de l’anar-
quisme: diversos diri-
gents i militants execu-
tats el 1921 pel recurs de 
la llei de fugues (Evelio 
Boal, secretari general de 

la CNT el 1919; Francisco 
Jordán, que ho va ser el 

1916; els membres del grup 
violent Los Sin Nombre Ramon 

Archs i Pere Vandellós), caiguts en 
combat el 1936 (l’asturià Emilio 
García i el militant de Gavà José Al-
codori) i afusellats pels revoltats el 
1936 (José Villaverde, dirigent de 
l’ala moderada de la CNT gallega a 
qui se li va oferir dirigir els sindi-
cats de Falange i va ser executat 
després de declinar l’oferta). n

BARCELONEJANT

12 anarquistes 

camuflats

L’escola MDP Bailèn conserva un sostre decorat amb noms 
de líders llibertaris, com Durruti, Ascaso i el Noi del Sucre, 

pintats quan va ser confiscada per la CNT el 1936.

ERNEST  
ALÓS 
 

Un dels dos cassetonats  del vestíbul amb els noms de 12 destacats militants de la CNT pintats a les bigues amb lletres medievalitzants.

Elisenda Pons

A dalt, el nom de Durruti; a la dreta, accés al refugi antiaeri.

Elisenda Pons
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