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Todos los actos de Barcelona Republicana 2021 
 

La ciudad celebra los 90 años de la proclamación de la Segunda República 
 
Eduardo de Vicente · BARCELONA - MIÉRCOLES, 14/04/2021 - 07:00 

 
 

Hoy se cumplen 90 años de una fecha histórica, la proclamación de la Segunda República, 
que situó al país en la vanguardia de los derechos sociales y la modernidad hasta que fue 
abruptamente interrumpida por el golpe de estado militar y el franquismo. Una etapa que no hay 
que olvidar y que va a tener estos días una celebración cultural y festiva cuyo epicentro será 
el Centre de Cultura i Memòria del Born, pero que también se expandirá por calles y plazas de 
los diversos barrios barceloneses hasta el próximo domingo con teatro, música, danza y otros 
actos conmemorativos. 
 
Desde hoy mismo ya puede descubrirse el mapping Espurnes de la ciutat, un viaje emocional 
compuesto por música y archivos sonoros que está inspirado en los conceptos de alegría, 
apertura, descubrimiento y esplendor. Se proyectará sobre un edificio emblemático durante la 
citada proclamación como fue el Ajuntament de Barcelona y es obra de la artista visual Alba G. 
Corral con la colaboración de su colega Carlo Padial y la compositora y pianista Bárbara 
Granados. Puede verse en la web del evento. 
 
Actos conjuntos en 10 barrios 
Esta tarde (18 h.) también habrá una acción conjunta simultánea que se celebrará en diez 
lugares emblemáticos en otros tantos barrios. Una partitura escrita por Granados será 
interpretada en cada uno de ellos por escuelas de música o grupos y contará con el 
acompañamiento de sus respectivos duetos en una coreografía creada por el grupo de danza 
urbana Brodas Bros que combinará disciplinas como el break o el popping con la 
contemporánea. En este montaje se conmemorarán los valores republicanos como su 
capacidad de transformación de la sociedad, los derechos y las libertades. La cita es en los 
siguientes espacios de memoria republicana: Dispensari Central Antituberculosi (Ciutat Vella), El 
Cinc d’Oros (L’Eixample), Estadi de Montjuïc (Sants-Montjuïc), Presó de dones (Les Corts), 
Mútua Escolar Blanquerna (Sarrià-Sant Gervasi), Plaza de les Dones del 36 (Gràcia), Pavelló de 
la República (Horta-Guinardó), Plaza de la República (Nou Barris), Casa Bloc (Sant Andreu) y 
Foment Martinenc (Sant Martí). En todos estos lugares se han instalado también paneles con 
información histórica sobre el espacio que ha escogido cada distrito. 
 
De Lorca a las payasas 
Mañana jueves nos vamos a la sala Moragues del CMM Born, donde se representará uno de los 
textos más importantes de Federico García Lorca, que fue fusilado poco después de iniciarse 
la guerra civil, Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (19 horas). Será una lectura 
dramatizada con un reparto de primera fila con actores como Vicky Peña, Manuel Dueso, David 
Selvas, Blanca Apilánez, Rosa Boladeras o Mireia Aixalà, entre otros, acompañados por el 
pianista Marco Mezquida y bajo la dirección de Norbert Martínez. Esta obra fue estrenada en 
1935 en Barcelona por la mítica Margarida Xirgu, otra artista tristemente represaliada que tuvo 
que irse al exilio. 
 
El sábado llegará el humor y la alegría a la plaza Comercial del Born con Revolució de 
nassos (18 horas), reunión de las payasas Pepa Plana, Nöel Olivé y Lola González con la 
colaboración de L’Altre Festival. Estas representantes de las artes escénicas crearán una pieza 
performativa reivindicando los valores republicanos atravesando tres épocas históricas: 
la Segunda República, la dictadura franquista y la monarquía parlamentaría. Sus armas serán la 
poesía, la música y el movimiento para celebrar la diversidad. 
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El gran concierto y otros actos 
Y más vale que no nos movamos de allí porque, a las 20 horas se inicia el gran concierto. ¿Qué 
es una fiesta si no hay música? Se celebra bajo el título genérico Per més que feu, no 
passareu y reúne a Sara Espígul, Marc Martínez, Clàudia Cabero, Pau Alabajos, Gemma 
Humet, Roger Mas, Magalí Sare i Cesk Freixas, dirigido por este último junto a Estel Solé. Estos 
artistas reivindican valores republicanos como la igualdad, el feminismo o la libertad a 
través de canciones que enlazarán con poemas o textos. Cada cantante interpretará tres temas, 
dos de los cuales serán propios y el último será un himno de la lucha republicana. Para acabar, 
el domingo a mediodía (12.30 horas) se realizará un acto de homenaje a los luchadores 
republicanos en la plaza de la República de Nou Barris con la lectura de un manifiesto, 
parlamentos y ofrenda floral. 
 
Otros actos complementarán a los principales. El miércoles por la mañana (11 horas) en el 
Pavelló de la República de Nou Barris habrá un acto para conmemorar los 90 años de la 
proclamación. También se procederá al cambio de nombre de una calle de la Barceloneta, 
Almirall Aixada, que se convertirá en Emília Llorca Martín, en homenaje a una vecina y 
activista del barrio. Igualmente, en el Centre Cívic Tomasa Cuevas podrá verse el 
documental La cigüeña de Burgos de Joana Cunill (19 horas). En el mismo, la realizadora 
emprende una investigación para descubrir las historias que su padre le ocultó de su vida. Tras 
la proyección, la cineasta mantendrá un coloquio con los asistentes. Una semana para recordar 
unos años históricos que demostraron que la utopía también es posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20210414/actos-barcelona-republicana-2021-que-
hacer-hoy-barcelona-miercoles-14-abril-2021-11651465 
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La Primavera Republicana 2021 se extiende a los 
diez distritos de Barcelona 
 

Un mapeo en la fachada del Ayuntamiento dará el pistoletazo de salida a un 
programa de actividades que empezará el martes 13 de abril y finalizará el 
18 de abril 
 
NEUS PALOU · 10/04/2021 18:37Actualizado a 14/04/2021 23:15 

 
 
Los años de la República representaron un conjunto de cambios políticos y sociales importantes 
para el Estado. La educación, la vivienda, la sanidad, la igualdad de género, la cultura o el 
deporte son algunos de los aspectos que la democracia actual ha heredado de aquellos años. Por 
este motivo, la edición de la Primavera Republicana 2021 lleva por lema «La revolución pública». 
 
Diez actos para diez distritos 
El mapeo conmemorativo en la fachada del Ayuntamiento será el rasgo de inicio de la Primavera 
Republicana, y se podrá ver cada noche del 13 al 18 de abril, también a través del web. 
 
El mapeo conmemorativo en la fachada del Ayuntamiento se estrenará el 14 de abril en el 
programa Àrtic, de Betevé, y a partir de esa fecha se podrá ver a través del web y las redes sociales 
del Ayuntamiento de Barcelona. Debido a las restricciones sanitarias y para evitar una llamada 
presencial, no se podrá ver físicamente. Espurnes de la ciutat es una creación de Alba G. Corral, 
con música de Bàrbara Granados, que incluye documentación y músicas de la Segunda República. 
Pero la Primavera Republicana se extenderá a todos los distritos de la ciudad. El miércoles 14 de 
abril, día de la proclamación de la Segunda República, diez espacios de memoria de los diez 
distritos vivirán una propuesta musical con danza a cargo de escuelas de música, un proyecto 
artístico de Bàrbara Granados con coreografía de Brodas Bros.  
 
Los espacios escogidos para cada distrito son los siguientes: 
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García Lorca, una «revolución de narices» y un concierto 
Durante la semana de celebración de los 90 años de la proclamación de la Segunda República, 
también habrá espacio para la música, el teatro y la memoria.  
 
La Primavera Republicana 2021 estará marcada por la lectura de Doña Rosita la soltera, 
de Federico García Lorca, que tendrá lugar en El Born Centro de Cultura y Memoria. Las payasas 
Pepa Plana, Nöel Olivé y Lola González presentarán la acción performativa Revolució de nassos. 
Además, varios artistas pondrán voz y música a los valores del republicanismo en el concierto Per 
més que feu, no passareu! 
 
El punto final de la Primavera Republicana será la tradicional ofrenda floral del 18 de abril en la 
plaza de la República, en Nou Barris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20210410/6641968/primavera-republicana-
barcelona-actividades.html 
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L'Ajuntament de Barcelona commemora la 
"primavera republicana" 
 

Denuncien que es destinin diners a commemorar els 90 anys de la 
proclamació de la Segona República 
 
POLÍTICA · 10 D'ABRIL DE 2021. 17:00H. 

 
 
Un veí del districte de Sant Andreu ha denunciat a e-notícies que l'Ajuntament de Barcelona 
destini recursos públics a commemorar els 90 anys de la proclamació de la Segona República 
en plena pandèmia. El ciutadà, que ha preferit mantenir l'anonimat, considera que "està fora de 
lloc" destinar diners públics a aquests actes tenint en compte "la que està caient". 
 
"El meu pare va lluitar a la Guerra Civil defensant la República. Va perdre i va ser represaliat 
(però de veritat, no com els d'ara). A casa meva vam celebrar el final del franquisme i l'arribada 
de la democràcia. Sempre hem perseguit uns ideals de justícia i igualtat" exposa el veí. "Per això, 
em sembla fora de lloc destinar diners de tots els ciutadans a aquest tipus de pamflets" critica. 
 
Barcelona tornarà a celebrar l'anomenada 'Primavera Republicana' per celebrar enguany que es 
compleixen 90 anys de la proclamació de la Segona República. L'Ajuntament de Barcelona 
oferirà un programa d'activitats que començarà el dimarts 13 d'abril i s'acabarà el 18 d'abril i que 
s'estendrà a tots els districtes de la ciutat per commemorar la data. Entre les activitats, hi haurà 
música, teatre, dansa, espectacles i una ofrena floral vinculada amb la proclamació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://politica.e-noticies.cat/lajuntament-de-barcelona-commemora-la-primavera-republicana-135400.html 
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90 anys de la Segona República 
 

L’Ajuntament de Barcelona celebra la Primavera Republicana 2021 amb 
una programació plena d’espectacles teatrals, concerts i actes 
commemoratius 
 
Ona Falcó. Periodista. 13/04/2021 

 
 
El 14 d’abril de 1931 es va proclamar la Segona República Espanyola. Allunyant -se dels 
dogmes de la dictadura de Primo de Rivera, el nou govern republicà va apostar per 
conceptes com l’educació i la sanitat públiques, l’esport i la  cultura popular, el feminisme o 
el dret a l’habitatge, i es van assolir fites tan rellevants com el sufragi femení, el divorci o el 
matrimoni civil. Malauradament, la Segona República va durar pocs anys. La forta 
polarització política del país davant de tantes reformes de pes van fer trontollar els ideals 
del republicanisme, que van ser anorreats amb l’esclat de la guerra civil i la imposició de les 
forces franquistes arreu del territori l’any 1939.  
 
Aquest 2021, per commemorar els noranta anys de la proclamació, l’Ajuntament de Barcelona 
ha previst una celebració especial de la Primavera Republicana sota el lema de “La Revolució 
Pública”. Aquesta iniciativa es durà a terme entre el 13 i el 18 d’abril i consistirà en un conjunt 
d’activitats que reivindicaran els valors característics de l’època. L’Ajuntament vol donar 
protagonisme als carrers i als espais de memòria, així com enaltir les fites aconseguides gràcies 
a les polítiques públiques republicanes basades en la justícia social. 
 
A causa de les circumstàncies sanitàries actuals, la majoria d’activitats es realitzaran de forma 
descentralitzada i es podran seguir telemàticament. El Born Centre de Cultura i Memòria i el 
seu entorn immediat seran l’escenari principal de la celebració. La programació d’enguany s’ha 
hagut d’adaptar per motius sanitaris i serà més reduïda que la d’altres anys; també serà necessari 
reservar entrades per poder assistir als actes i complir així amb els aforaments de públic 
establerts d’acord amb les restriccions vigents. Més enllà dels actes presencials, es col·locaran, 
també, tres nous faristols de memòria – a La Casa Bloc de Sant Andreu, a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys de Montjuïc i al Dispensari Central Antituberculós de Ciutat Vella – i deu tòtems 
informatius repartits pels diversos districtes per reivindicar els espais memorials seleccionats. 
 
Organitzada per la Regidoria de la Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, la 
programació compta, entre altres actes, amb espectacles musicals, teatrals i de dansa, i amb un 
mapatge commemoratiu que s’estrenarà a betevé i es podrà visualitzar als canals institucionals 
digitals. Els encarregats de bastir aquesta proposta han estat Óscar García Recuenco, Oriol 
López Badell i Toni Vidal Arnan. 
 
El dimecres 14 d’abril, dia central de l’efemèride, es presentarà el mapatge “Espurnes de ciutat”, 
dissenyat expressament per Alba G. Corral, que es projectarà a la façana de l’Ajuntament amb 
música de Bárbara Granados. Malgrat que la ciutadania no podrà gaudir-lo presencialment, es 
podrà seguir pels canals telemàtics oficials; aquells que ho facin, s’endinsaran en un viatge 
emocional a través de la música i els arxius sonors, inspirats en l’alegria, l’obertura, el 
descobriment i l’esplendor: l’edifici de la Plaça Sant Jaume prendrà vida mesclant tot aquest 
imaginari abstracte amb arxius originals de la Segona República. 
 
El mateix dimecres també es duran a terme deu actes de caràcter popular i urbà als deu districtes 
de la ciutat; deu parelles de ballarins interpretaran, als espais on es col·locaran els deu tòtems 
memorials, diverses coreografies dels Brodas Bros, que practiquen tècniques i estils de ball de 
dansa urbana i contemporània com el popping, el locking o el break. Totes les actuacions 
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artístiques es basaran en els dos eixos centrals de la Primavera Republicana: per una banda, 
l’alegria i la celebració que va suposar la proclamació de la Segona República i, per l’altra, la 
revolució pública que, a través dels valors republicans, propicià una transformació de la vida 
quotidiana, els drets i les llibertats dels ciutadans. 
 
El dijous 15 d’abril a les 19h tindrà lloc una lectura dramatitzada de Doña Rosita la soltera, 
de Federico García Lorca a la sala Moragues d’El Born CCM, en la qual hi participaran intèrprets 
com Gemma Brió, Vicky Peña, Manel Dueso, Francesca Piñón, David Selvas, Rosa Boladeras o 
Oriol Guinart, entre d’altres, sota la direcció de Norbert Martínez. L’elecció de l’obra no és banal, 
ja que va ser la darrera peça estrenada en vida de Lorca, abans del seu assassinat a mans dels 
franquistes. La companyia de l’actriu Margarida Xirgu l’estrenà el 13 de desembre de 1935, al 
Teatre Principal de les Rambles de Barcelona. 
 
Encarant ja el cap de setmana, el dissabte 17 a les 18h tindrà lloc una “Revolució de Nassos”, 
un acte performatiu encapçalat per la pallassa Pepa Plana. Més tard, a les 20h, començarà el 
concert “Per més que feu, no passareu”, on diversos artistes, entre els quals hi haurà Gemma 
Humet, Roger Mas i Cesk Freixas, entrellaçaran poemes i textos escollits per a l’ocasió amb 
cançons del repertori popular i temes propis de cada autor. Tots els participants s’han 
caracteritzat per una obra que entronca amb els valors del republicanisme com la igualtat, el 
feminisme o la llibertat. Finalment, el diumenge 18 d’abril es farà la lectura del manifest d’enguany 
a la Plaça de la República de Nou Barris i l’ofrena floral a les persones que van lluitar per la 
Segona República al monòlit dels Jardins de Llucmajor. 
 
Podeu consultar i descarregar-vos la programació completa a la pàgina de Memòria 
Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.nuvol.com/art/90-anys-de-la-segona-republica-168674 
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Avui fa 90 anys de la proclamació de la segona república i el Memorial democràtic ho commemora amb una exposició fotogràfica als
jardins del Palau Robert es titula tres dies d'abril 90 anys de la proclamació de la república i mostra la ovoide que es va viure els
que estan el mateix dia 14 com a les Jornades posteriors es pot visitar fins al 5 de maig La mostra que ha organitzat a morir al
democràtic per Commemorar la proclamació de la República el 14 d'abril del 1931 es presenta en un format peculiar dissenyat Per
l'escenari cristià dos mòduls amb forma d'estrella de papiroflèxia passem holisme d'aquest un període històric que va ser molt maco
per fer Vol tenir moltes esperances de teníeu moments de les Alegries que tenia també amb moltes va tenir moltes dificultats i que
per tant va néixer amb una fragilitat el títol tres dies d'abril 90 anys de la proclamació de la República solució a les 5:00 L'estat
català que va proclamar Francesc Macià dos dies després de les eleccions municipals a Barcelona va guanyar una coalició
formada per Esquerra Republicana i la Unió Socialista abans del escenes barcelonines algunes força conegudes la mostra recull de
euforia Popular en diverses poblacions catalanes com Tarragona Tremp O Ens hem trobat que molts indrets es va fer fotografia és
la fotografia de gent que surt al carrer que està visquent un moment històric i que ens va voler deixar testimoni l'exposició que tindrà
caràcter itinerant per una vintena de Municipis aplega un centenar de fotografies

Se cumplen 90 años de la proclamación de la II
República.

BTV beteve PROGRAMA: BTV NOTICIES MIGDIA OTS: 0

HORA EMISIÓN: 12:19 AVE: 582 €

DURACIÓN: 97 s PAÍS: Spain

▶ 14 abril 2021 > Clica aquí para acceder al archivo
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14 d'abril fa 90 anys En aquest moment històric acabo la república catalana com estat integrant de la Federació Ibèrica durant tota
la setmana Barcelona celebra amb activitats culturals que proclamava Francesc Macià l'aniversari de la segona república màxim
Castelló un mapping amb arxius sonors d'aquella època es podrà veure al web Municipal Els brodas Bros convidaran els barris a
ballar aquesta tarda el Borne actors com Viquipèdia o David Selvas faran la lectura de Doña Rosita la soltera de Lorca i les
pallasses de Pepa plana montaran la revolució dels Nassos la gent de la música s'expressés faran un homenatge a les cançons de
lluita com el burro i l'aguila reial de Quico Pi de la Serra que racional Roger Mas són els actes de la primavera Republicana de
Barcelona que commemora el 90è aniversari de l'Ara Aplicar

Se cumplen 90 años de la proclamación de la
Segunda República.

Cadena Ser PROGRAMA: HORA 14 CATALUNYA OTS: 0

HORA EMISIÓN: 12:27 AVE: 1235 €

DURACIÓN: 53 s PAÍS: Spain

▶ 14 abril 2021 > Clica aquí para acceder al archivo
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avui 14 90 anys d'aquest moment històric en tota aquesta setmana Barcelona celebra amb activitats culturals l'aniversari de la
segona república Maxim Castillo un mapping No marxis un Host aquella època es podrà veure al web Municipal Els brodas Bros
convidaran els barris de ballar aquesta tarda al Born actors com Viquipèdia o David Selvas faran la lectura de Doña Rosita la
soltera de Lorca i les pallasses de Pepa plana muntaran la revolució dels Nassos la gent de la música cançons de lluita com el
burro i la Reial de Quico Pi de la Serra acabarà Roser són els actes de la primavera Republicana de Barcelona que commemora el
90è aniversari de la República

Barcelona celebra esta semana con actividades
culturales el aniversario de la Segunda República.

Cadena Ser PROGRAMA: HOY POR HOY CATALUNYA 7:50 OTS: 0

HORA EMISIÓN: 05:57 AVE: 3480 €

DURACIÓN: 58 s PAÍS: Spain

▶ 14 abril 2021 > Clica aquí para acceder al archivo
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està tota d'abril es compleixen 90 anys de la proclamació de la segona república una data que Barcelona celebrarà de manera
descentralitzada Han pactat a tots els districtes

Se cumplen noventa años de la proclamación de
la Segunda República.

RNE-1 PROGRAMA: LAS MAÑANAS BARCELONA OTS: 0

HORA EMISIÓN: 05:57 AVE: 238 €

DURACIÓN: 10 s PAÍS: Spain

▶ 14 abril 2021 > Clica aquí para acceder al archivo
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Laura Rosell recorda l'editor de la revista Sapiens el Jordi creus al dia com avui de l'any 1931 Lluís Companys va proclamar la
república espanyola des del Balcó de l'Ajuntament de Barcelona poques hores després Frank Macià proclamava la república
catalana catalana catalana com estat integrant de la Federació Ibèrica dos dies abans havien tingut lloc unes eleccions municipals
que van provocar que el rei Alfons XIII marxés a un exili del qual ja no tornaria mai més la República Catalana de Francesc Macià
només va durar tres dies la meitat que el 6 que va durar la de Pau Claris a mitjan segle 17 i força més de la de Carles Puigdemont
de l'octubre del 2017 i els catalans som un país de repúbliques efímeres El matí de Catalunya Ràdio amb

Se cumplen 90 años desde que Lluís Companys
proclamase la República Española desde el balcón

del Ayuntamiento de Barcelona.

Catalunya Radio PROGRAMA: EL MATI DE CATALUNYA RADIO OTS: 175000

HORA EMISIÓN: 05:26 AVE: 1872 €

DURACIÓN: 64 s PAÍS: Spain
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El PP critica que Colau programe una 'Primavera Republicana' en 
plena crisis económica y sanitaria 

Ramírez pide a la alcaldesa de Barcelona que trabaje «para la recuperación 
económica y el prestigio de Barcelona» 

El PP de Barcelona ha criticado este martes que el Ayuntamiento de Barcelona programe para esta 
semana, coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación de la II República, una serie de actos 
(conciertos, charlas, teatros...) bajo el título de 'Primavera Republicana'. Los populares han recordado, 
igualmente, que en 2019 solo la publicidad de este ciclo de eventos costó 54.000 euros. 

La 'Primavera Republicana' de Barcelona empieza hoy y se alargará hasta el domingo. Se celebra esta 
semana, coincidiendo mañana con el 90 aniversario del 14 de abril de 1931, fecha en la que se proclamó la II 
República y dos días después de unas elecciones municipales en toda España en las que las candidaturas 
republicanas ganaron en la mayoría de las capitales de provincia. 

Para Óscar Ramírez (PP) este tipo de eventos suena a «broma» pues «muchas fiestas tradicionales, 
conciertos y actuaciones se han suspendido por las restricciones de la pandemia». El portavoz de los 
populares en el Consistorio ha añadido, en un comunicado, que lo que debería hacer Ada Colau, alcaldesa de 
Barcelona, es «trabajar para la recuperación económica y el prestigio de Barcelona». 

En esta línea, Ramírez ha señalado que el PP seguirá apostando «por la democracia, la Constitución y la 
libertad frente a los revisionismos anacrónicos de un gobierno Colau obsesionado con la República y el 
franquismo». Y ha recordado que pedirán el coste de la publicidad de los actos vinculados a la 'Primavera 
Republicana', que en 2019 fueron de 54.000 euros. 

Por otro lado, los populares han lamentado que el Ayuntamiento retire el escudo monárquico ubicado en la 
plaza Cinco de Oros (antes plaza Juan Carlos I), en el cruce de la avenida Diagonal con el paseo de Gracia. 
«Nuestro rechazo absoluto, la alcaldesa demuestra que esta fuera de lugar con estas medidas 
ideológicas», ha añadido Ramírez. 

https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-pp-critica-colau-programe-primavera-republicana-plena-crisis-economica-y-
sanitaria-202104131833_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
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Exigen la comparecencia de Aragonès y 
registran hasta 100 preguntas al Govern

El PSC pide 
refundar TV3 y 
el cese de su jefe 
de informativos

C. Rubio - Barcelona

La politización de TV3 y la refor-
ma de los medios públicos va 
camino de convertirse en una de 
las primeras batallas del PSC en 
esta nueva legislatura, marcada 
por la parálisis en unas semanas 
de bloqueo político. Con el Go-
vern en funciones y el indepen-
dentismo a la greña en las nego-
ciaciones para investir a Pere 
Aragonès (ERC), los socialistas 
mueven fi cha en el Parlament 
con una batería de reclamacio-
nes, propuestas e iniciativas 
para fi scalizar la actuación del 
Ejecutivo en funciones y avan-
zar en varias asignaturas pen-
dientes. Una de ellas es TV3, la 
cadena pública de la Generalitat 
que el partido de 
Salvador Illa exi-
ge reformar de 
arriba a abajo: 
trabaja ya en un 
plan específico 
que dará a cono-
cer en las próxi-
mas semanas y pide, de momen-
to, el cese de su jefe de 
informativos David Bassa.

«No cumple la misión» de ser 
veraz, objetiva y equilibrada, 
explicó este martes la portavoz 
del PSC en la cámara, Alícia Ro-
mero. A su juicio, la cadena pú-
blica «se dirige sólo a una parte 
del país» –la independentista– y 

trato que la televisión da a su 
partido, ganador en las urnas en 
votos y escaños por delante de 
Esquerra, y reprochan que sus 
intervenciones –en especial la 
del propio Illa en los dos debates 
de investidura fallidos de Ara-
gonès– «se incluyan a menudo 
dentro del conjunto de voces de 
oposición al Govern» y focalizan 
sus quejas en Bassa.

Cabe recordar que el nombra-
miento de altos cargos de TV3 y 
Catalunya Ràdio forma parte de 
las negociaciones de los partidos 
de Gobierno, en este caso de ERC 
y CDC por el mandato de hace 
dos legislaturas. Los ahora pos-
tconvergentes se aseguraron 
poder proponer al director de 
TV3 (Vicent Sanchis) y al jefe de 
informativos de Catalunya 
Ràdio (Francesc Cano), mien-
tras que los republicanos plan-
tearon al responsable de Cata-

lunya Ràdio (Saül Gordillo) y al 
jefe de informativos de TV3, al 
propio Bassa.

Ofensiva en el Parlament
En esta nueva ofensiva parla-
mentaria del PSC coincidiendo 
con el bloqueo en el Govern una 
vez cumplidos dos meses desde 
las elecciones, reclama que el 
president en funciones y candi-
dato de ERC, Pere Aragonès, 
comparezca en el próximo pleno 
para dar cuentas de qué está ha-
ciendo Ejecutivo catalán para 
combatir la crisis sanitaria, so-
cial y económica, y explicar 
cómo prevé gestionar los fondos 
europeos. De hecho, Romero cri-
ticó  que el republicano no haya 
comparecido desde el 3 de mar-
zo: «Si en 42 días no ha compare-
cido es que no tiene voluntad» 
de hacerlo, zanjó. El PSC empla-
za a la presidenta del Parlament, 

«una gran parte no se siente re-
presentada ni cómoda», por lo 
que el partido trabaja en una 
propuesta de «refundación» es-
pecífi ca.

Los socialistas se quejan del 

Laura Borràs, a que convoque a 
la Junta de Portavoces la sema-
na que viene para que se fi je un 
pleno para esa misma semana o 
la siguiente como muy tarde.

El grupo parlamentario del 
PSC-Units también pide que se 
constituyan de forma urgente 
cuatro comisiones parlamenta-
rias en la cámara ante la «inac-
ción del Govern independentis-
ta»: la del Estatuto del diputado; 
la del Síndic de Comptes; la del 
Síndic de Greuges, y la propia de 
la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA), el 
ente que gestiona TV3 y Cata-
lunya Ràdio. Los socialistas han 
promovido además una batería 
de 100 preguntas sobre diversos 
«temas de urgencia», que han 
registrado durante las últimas 
semanas sobre salud, educa-
ción, economía y actuaciones de 
la CCMA.

EP

EL líder del PSC, 
Salvador Illa, con 
la portavoz Alícia 

Romero y el 
adjunto, Raúl 

Moreno

El portavoz municipal del PP en 
el Ayuntamiento de Barcelona, 
Óscar Ramírez, lamentó ayer 
que la alcaldesa Ada Colau pro-
mueva actos de conmemoración 
del 90 aniversario de la procla-
mación de la Segunda República 
«en plena crisis».

Desde este martes y hasta el 18 

R.B.-Barcelona de abril el Ayuntamiento de Bar-
celona celebra la Primavera Re-
publicana 2021, coincidiendo con 
el 90 aniversario hoy, 14 de abril, 
de la proclamación de la Segun-
da República española.

«Cuando muchas fi estas tradi-
cionales, conciertos y actuacio-
nes se han suspendido por las 
restricciones de la pandemia, 
suena a broma que el consistorio 

organice actos y conciertos para 
celebrar la primavera republica-
na en los diez distritos de la ciu-
dad», sostuvo el edil popular en 
un comunicado. 

Ramírez aseguró que desde el 
Partido Popular se apuesta «por 
la democracia, la constitución y 
la libertad frente a los revisionis-
mos anacrónicos de un gobierno 
de Colau obsesionado con la Re-

pública y el franquismo».
El portavoz del PP anunció que 
en la próxima comisión de Cul-
tura reclamará el coste en publi-
cidad y organización de la Pri-
mavera Republicana 2021 y ha 
recordado que en la última edi-
ción, la de 2019, tuvo un coste en 
publicidad de 54.000 euros.

Además, en la misma nota de 
prensa, Óscar Ramírez rechazó 

El PP denuncia que Colau celebre la «Primavera Republicana» que el Ayuntamineto retire el 
escudo monárquico ubicado en 
la plaza Cinc d’Oros, hasta el 
mandato pasado plaza de Juan 
Carlos I.

«Esta retirada demuestra que 
la alcaldesa está fuera de lugar 
con estas medidas ideológicas. 
Retirar un escudo de España 
para celebrar los 90 años de la 
Segunda República es absurdo y 
una falta de respeto», sentenció 
el portavoz municipal del PP en 
un comunicado.
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María Dueñas publica ‘Sira’, seqüela d’‘El temps entre costures’,
en què la protagonista segueix Eva Perón en la seva visita a Espanya

Novamissióper a laSira

DANI DUCH

María Dueñas ahir en un carrer deMadrid

XAVI AYÉN
Barcelona

Sant Jordi ja espera Sira. La
nova novel·la titulada així
de María Dueñas (Puerto-
llano, 1964) –que Columna
i Planeta posen a la venda

avui– és la seqüela d’El temps entre
costures (2009), el seu fulgurant de-
but literari i un dels fenòmens edito-
rials recents més grans. Ara, tres no-
vel·les després d’aquella –un total de
cinc–,l’autorareprènlaprotagonista,
que després de la Segona Guerra
Mundial ja no col·labora amb els ser-
veis secrets britànics i afronta la ma-
ternitat com a repte vital, fins que...
Els escenaris principals seran Jeru-
salem, Londres, Madrid i, de nou,
Tànger, amb diverses escenes barce-
lonines durant la visita que la caris-
màtica Eva Perón, esposa del presi-
dentargentí, va feraEspanyael 1947.
Malgratquenoteniapensatescriu-

re’n cap seqüela, undia “havia tornat
d’undelsmeusviatgesaTànger, amb
un llibret sobre un cementiri anglicà
de la ciutat que recordava els perso-
natges que hi havia enterrats –ex-
plica l’autora per telèfon, des deMa-
drid–. Vaig començar a estirar el fil
d’aquelles històries d’expatriats, i
emvancaptivar.Perònopodiatornar
a Tànger sense la Sira com a prota-
gonista”.
En quin context es mou ara ella?

“S’ha acabat laGuerraMundial, però
hi continua havent tensió i violència
en molts llocs, com a Palestina, amb
elsúltimsespeternecsdel’imperibri-
tànic, i atemptats de tota mena. Lla-
vors no era un conflicte bipolar, sinó
triangular, amb jueus, àrabs i brità-
nics, que eren els que patien més
atacs i els que responien amb més
virulència”. La mateixa Sira “viurà
convulsions en la seva vida personal,
arran de l’atemptat de l’hotel King
DaviddeJerusalemel 1946”.
La Sira “ja no serà una espia con-

vencional, sinóuna infiltradaque co-
breix missions d’informació”, camu-
flada com a periodista. “Ha fet anys,
perellahanpassatduesguerres, jano
és aquella noia incauta del comença-
ment, sinó una dona més perspicaç i
mundana que coneix el seu paper al
món, no es deixa arrossegar impulsi-
vamentper lesvoluntatsdelsaltres”.
Cal destacar les escenes de l’ambi-

ent periodístic, amb els correspon-
sals a Jerusalem, la mítica BBC de
Londres i el seu servei en castellà
–“VanradiarunQuixotquevaarribar
a milions de persones”– o els repor-

ters espanyols, ja que “la Sira cobreix
la visita d’Eva Perón” (atenció a ca-
meoscomelsd’AgustíndeFoxá).
Algunes escenes tenen lloc a Bar-

celona, per exemple al Reial Club de
Tennis o una representació de Sha-
kespeare que té lloc a l’aire lliure a
Montjuïc, i “que va acabar a les tres o
lesquatrede lamatinadaperquèEvi-

tahivaarribartardise l’haviad’espe-
rar”.Lamandatària fins i totvadonar
nom a un barri de barraques de la
Verneda,LaPerona, inaugurataquell
any. Dueñas dibuixa un peculiar se-
guici depersonatges, desdel seuper-
ruquer fins al seu germà, JuanDuar-
te, “un exvenedor de sabons porta a
portaque,desobte, esvaveureal cim
de l’altapolítica”.

Els festejos per la visita d’Eva Du-
arte van ser “desorbitats, en una Es-
panya que es moria de gana. Van fer
una inversió enorme a complimen-
tar-la amb tiberis, joies, espectacles...
perquèPeróncomplís la sevaprome-
sad’enviarvaixellscarregatsdecere-
als, carn, ous, i concedir-los préstecs.
Ihovanaconseguir”.
LapartdeTànger, la final, ésunre-

trobament, decisiu en la trama però
queno suposamésqueuna cinquena
part de l’obra. “Encara era aquella
ciutat internacional i feliç, a uns es-
cassosdeuanysdedesaparèixer,con-
vertida en una altra cosa, quan el
Marrocvaassolir la independència”.
Més enllà dels personatges, hi ha

joies –literalment– importants, com
la Gran Creu d’Isabel la Catòlica,
“queFrancova imposaraEvita.Esva
dir que va desaparèixer sense saber
què havia passat, s’especula sobre un
robatori o una pèrdua”. O les joies
delsRomànov“queposseeixlamilio-
nàriaBarbaraHutton,entreboja ibe-
nefactora, i quevanseguirun itinera-
ri fantàsticperpaïsos ipropietaris”.
Sira,en fi, ja ésa les llibreries.Tira-

da inicial: 500.000exemplars.

Teresa Sesé

La nina de
Kokoschka

A Lanúviadelvent, undelsquadresmés famo-
sos d’Oskar Kokoschka, el pintor austríac es
mostra a ell mateix amb la que llavors era la
sevaparella,AlmaMahler,unitsperl’amoral

cord’unatempesta.Acabendefer l’amor ielladescansa
sobrelasevaespatllamentreellapareixinsomne,agitat,
amblesmansentrellaçadesenungestd’angoixa,comsi
el temporal anunciés un final imminentper a ells. S’ha-
vienenamoratel1912, i“els tresanyssegüentsenlaseva
companyiavanserunsol i eixelebrat combatde l’amor;
no havia experimentat mai tantes convulsions, tant
infern i tant paradís”, va escriure Alma a la seva auto-
biografia. Quan, desconcertada per la seva gelosia
obsessiva, va decidir deixar-lo, Kokoschka va encarre-
garunarèplicarealistaamidanaturaldel seuamorper-
dutivaviureamblaninadurantmesos:dormiaambella
i li acariciavaelcoscobertdepell, laportavaa l’òpera ia
restaurants demoda i, finalment, li va tallar el cap amb
ràbiadesprésd’una festaofegadaenvi.
Alertadapelsveïns, lapoliciaesvapresentardemati-

nada a casa del pintor preguntant pel cos ensangonat
que jeia immòbil al jardí. No hi havia cap raó per in-
quietar-se, els va dir. Només es tractava d’una joguina
sexual, d’una dona silenciosa, com ell l’havia batejat,
contra la qual havia estavellat violentament una am-
polla de vi negre després de decapitar-la. La veritable
Alma era viva, i s’havia casat amb l’arquitecte Walter
Gropius. L’artista havia encarregat el fetitxe que havia
d’apaivagarlasevafaltadegratificaciósexualaunaaltra
dona, la fabricant deninesHermineMoos, a qui va ins-
truir amb descripcionsmeticuloses que es resumeixen

en una: “Si és capaç
de dur a terme
aquesta tasca com
voldria, d’enga-
nyar-me amb tanta
màgia que quan la
vegi i la toqui
m’imagini que tinc
la dona dels meus
somnis al davant,

llavorstindréeternamentundeuteamblesseveshabili-
tatsd’invenció i lasevasensibilitat femenina”.Potserva
seraixòúltimelquevaferqueMoosesdesentenguésde
les pretensions naturalistes de Kokoschka i, en canvi,
dissenyés un maniquí desmanegat recobert de pell de
cignesenseplomarque lidonavaunaqualitatmonstru-
osa.Atèsqueladonasilenciosanoentonariamaiel#Me-
Too, en el seu afany de continuar posseint-la ell només
podria sentir frustració.Sororitatavant la lettre.
Quan es van conèixer,Kokoschka tenia 26 anys, i era

l’expressionista vienès més salvatge de tots. Alma, una
dona lliurede33quevestiadedolpel seumarit, el com-
positor Gustav Mahler, que ja l’havia matat abans del
casament. “El paperdel compositor, el paperdel treba-
llador, em correspon ami; el teu és el d’una companya
afectuosa i comprensiva ...”. Va renunciar a la seva pas-
sióper lamúsica i es vadedicar aalimentar el geni, com
faria després amb Kokoschka o amb l’escriptor Franz
Werfel. Tots tres van sentir pànicdavant el buit creatiu
de la sevaabsència. Peròhapassat a lahistòria comuna
mantis religiosa,unadepredadoradegranshomes.

Vaencarregaruna
rèplicad’AlmaMahler,
vaviureambella ial
final lavadecapitar

“Ha fet anys i ha passat
dues guerres; ja no és
aquella noia incauta, no
es deixa arrossegar per
les voluntats d’altres”

TERESA SESÉ
Barcelona

Un any després de l’aparició de la
pandèmia de la covid, la situació
dels museus continua sent “molt
preocupant” a tot el món, segons
un informe de la Unesco que ad-
verteix que, a causa de la caiguda
de visitants (un 70% de mitjana) i

la reducció dels seus ingressos
(entre un 40% i un 60%), algunes
institucions estan veient compro-
mesa la seva supervivència i hi ha
riscqueelseupatrimoniesdisper-
si. L’estudi ofereix una avaluació
de la situació partint de dades fa-
cilitades per 104.000 museus de
87països.
Segons l’informe, malgrat que

alguns països han compensatmit-
jançant subvencions alsmuseus la
reducciódelsseusingressosacau-
sa de l’absència de visitants, més
de lameitat han vist comes reduï-
en els ajuts públics. Aquest fet, ar-
gumenta en les seves conclusions,
no només afecta la seva activitat
pública,sinóquemoltsmuseusco-
mencenatémerperlaseguretatde
les col·leccions perquè no dispo-
sen de pressupost adequat per a
conservació imanteniment.
Totaixò,afegeix,estàprovocant

quemoltes institucions temin per
la seva supervivència i, comacon-
seqüència, que el seupatrimoni es
dispersi. “El lloc que reservem als
museus en les polítiques de recu-
peració de la pandèmia diu molt

dels valors socials que volem de-
fensar”, assenyala la directora ge-
neral de la Unesco, Audrey Azou-
lay, per qui “no hem de perdre de
vistalaimportànciafonamentalde
garantir l’accés a la cultura i con-
servarelnostrepatrimoni comú”.
Però justament un efecte col·la-

teral de la covid és l’augment de
desigualtats en l’accés a la cultura.
“Aquestes desigualtats també són
més greus per als grups vulnera-
bles, generalment afectats pel pes
de la bretxa digital, com l’Àfrica i
els petits estats insulars en desen-
volupament, milions de dones o
pobles indígenes, i que, per tant,
corren el risc de tenir encara més
dificultats per accedir-hi”, con-
clou l’informe.

LaUnesco alerta
quemoltsmuseus no
sobreviuran a la covid

P O L È M I C A

El portaveu del grup de
JxCat a l’Ajuntament de
Barcelona, JordiMartí,
acusa el governmunicipal
de BComú-PSC d’“aban-
donar” el Born Centre de
Cultura iMemòria. Un
abandó que atribueix a
“plantejaments ideolò-
gics” i al fet que aquest
espai dememòria històri-
ca “implica el simbolisme
del 1714”.

L’“abandonament”
del Born
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13/04/2021 - 17.20 

El passat agrícola de la Diagonal de Barcelona, al descobert per 
unes obres 
Troben a l'Eixample unes restes del segle XIX, d'un complex industrial anterior al pla 
Cerdà 
Les obres del nou col·lector de l'avinguda Diagonal de Barcelona estan posant al descobert una part del 
passat més recent de la ciutat, quan l'Eixample actual eren camps de vinya i cultius on els masos convivien 
amb indústries i molins. 
Els treballs de perforació en diversos espais de l'Eixample, entre el carrer Girona i el passeig de Sant Joan, 
han destapat les restes d'un complex industrial de caràcter agrícola de mitjans del segle XIX i de 
diversesestructures que permetien la canalització dels torrents d'aigua que passaven per la zona. 
La troballa, anunciada per l'Ajuntament de Barcelona, és anterior al pla ideat per l'urbanista Ildefons Cerdà el 
1860, que va convertir aquesta part de la vila en una de les principals artèries de la ciutat. 

 
Les obres del nou col·lector de la Diagonal són entre el carrer Girona i el passeig de Sant Joan (Google Street 

View) 

Les obres van començar al novembre i tenen com a objectiu ampliar i desboblar el col·lector de l'avinguda 
Diagonal per augmentar la capacitat de la xarxa primària de clavegueram i disminuir el risc d'inundacions en 
cas de pluja intensa. 
L'actuació també és imprescindible per a la futura connexió dels dos trams de la xarxa de tramvies de 
Barcelona. 

Estructures de canalització i dipòsits d'aigua en desús 
La primera troballa arqueològica rellevant es va fer al febrer, amb la localització d'un mur de contenció de 
l'anomenat Torrent del Pecat. Està fet amb pedres lligades de morter i té una llargada conservada de 3,50 
metres. 
L'estructura s'ha pogut identificar gràcies a un plànol dels anys 1823 a 1828 fet pels enginyers 
francesos durant l'ocupació de Barcelona. 
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"Lever-nivelé de la place de Barcelone", mapa fet pels enginyers francesos el 1823 (Service Historique de la 

Défense, ICGC) 

El plànol, anomenat "Lever-nivelé de la place de Barcelone", és el primer mapa conegut fins ara de la ciutat 
basat en la triangulació i amb corbes de nivell. Està fet a gran escala i conté un alt nivell d'informació. 
Distingeix en colors les fortificacions, les edificacions, els camins i la xarxa hidrogràfica de la ciutat, i en 
detalla, fins i tot, els usos del sòl. 
Aquest plànol també ha permès contrastar altres troballes, com les restes d'una nova canalització d'aigua, 
segurament també relacionada amb un torrent proper, i que en el seu moment devia nodrir els camps de la 
zona o alguna indústria agrícola o molí. 
Finalment, i com a element més destacat, s'han trobat les restes d'un complex industrial de caràcter agrícola. 
Està format per un conjunt de 12 dipòsits soterrats, sis per costat, i té unes dimensions totals de 14 metres de 
llarg i 5 metres d'ample, que es correspondria a l'amplada de la rasa oberta per l’obra. 

 
Les obres han destapat 12 dipòsits d'aigua recoberts amb rajoles (Míriam Esqué) 

Un espai central pavimentat elevat feia de distribuïdor. També està pavimentat un altre espai localitzat a 
l'extrem oest del conjunt i que podria ser la zona d'accés al complex. 
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L'accés al dipòsit també estava pavimentat (Miriam Esqué) 

Els treballs, que promou l'Ajuntament de Barcelona a través de BIMSA, els dirigeix l'arqueòloga Miriam Esqué, 
de l'empresa Àtics SL. 
La troballa ha despertat molta expectació a les xarxes socials i s'ha produït just després d'un altre incident 
vinculat a aquestes obres: una espectacular fuita d'aigua, en trencar-se una canonada, que va provocar un 
guèiser al centre de la ciutat. 
De moment, s'estan extraient totes les rajoles que s'hi han trobat. Algunes estan molt deteriorades, però 
d'altres no. Les que es conservin millor es guardaran al dipòsit del Servei d'Arqueologia de Barcelona, com 
s'explica en aquest vídeo: 
  
Rajoles decorades a mà i reutilitzades d'altres construccions 
Els 12 dipòsits descoberts a l'Eixample, sota la Diagonal, tenen unes dimensions semblants (3 m de llarg per 
1,5 d'ample i 2 d'alt). 
Estan construïts amb pedres i maons i revestits amb una gran quantitat de rajoles esmaltades decorades a 
mà amb diferents motius, que s'han reutilitzat d'altres construccions. 
S'han documentat rajoles amb 40 motius decoratius diferents, totes procedents d'una producció de rebuig, 
amb defectes decoratius, de cocció i fragmentades. 
N'hi ha de cuites sense esmaltar, d'esmaltades en blanc i de marbre en blau, groc, verd i negre. També n'hi ha 
que s'han decorat a rodeta o amb esponja, amb motius florals i geomètrics, en blau i policroms. 

 
Moltes rajoles estan decorades amb motius florals (Miriam Esqué) 

En un dels dipòsits s'ha trobat un conjunt de tres rajoles de fons blanc amb escenes policromes del viacrucis i, 
en un altre, la inscripció en negre sobre fons d'esmalt blanc d'una defunció: la d'un individu de 33 anys. 
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Conjunt de tres rajoles de fons blanc amb escenes policromes del viacrucis (Miriam Esqué) 

 
Hi ha un grup de rajoles esmaltades amb la inscripció en negre d'una defunció (Miriam Esqué) 

Encara s'està estudiant quin ús tenia aquest complex, però es creu que estava destinata l'emmagatzematge i 
tractament de líquids, possiblement relacionat amb el cultiu de la vinya, tenint en compte la seva ubicació 
(llavors envoltat de camps i vinyes, a prop del torrent del Prat). 

L'avinguda Diagonal va néixer el 1884, producte del projecte concebut per l'enginyer i urbanista Ildefons 
Cerdà l'any 1860, que va ser l'encarregat de reformar l'urbanisme extramurs de la ciutat de Barcelona i donar 
vida a l'Eixample barceloní. 

El primer tram d'aquest vial va ser construït entre passeig de Gràcia i el carrer de Pau Claris l'any 1884. 
El pla Cerdà va convertir l'avinguda Diagonal en una de les principals artèries de la ciutat. 

https://www.ccma.cat/324/el-passat-agricola-de-la-diagonal-de-barcelona-al-descobert-per-unes-obres/noticia/3090928/
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Cuando el movimiento obrero ocupó las Ramblas de Barcelona 
Paseamos con el historiador Andy Durgan para recuperar la huella de la revolución 
social de 1936 plantando cara a la sublevación militar contra la República y de los 
violentos hechos del mayo del 37 cuando se enfrentaron comunistas, anarquistas y 
trotskistas en la emblemática avenida barcelonesa. 

El confinamiento y las restricciones a raíz de la pandemia del coronavirus nos han dejado imágenes muy 
impactantes, como, por ejemplo, la de las Ramblas de Barcelona vacías. Parecía imposible imaginarse la 
avenida más popular de la ciudad sin la aglomeración de turistas, terrazas de bares, estatuas humanas y 
tiendas de ropa abarrotadas. Pero también parece imposible imaginarse que fue, entre julio de 1936 y mayo 
de 1937, un punto de ebullición de la revolución social y obrera que tomó las riendas de la ciudad. 

Quedamos con el historiador británico Andy Durgan (1952) al final de la Rambla de Santa Mónica, junto a la 
estatua de Colón, para dar un paseo por la avenida -prácticamente vacía- hasta plaza Catalunya, y conocer la 
historia revolucionaria que se esconde detrás de algunos edificios, sobre todo aquella relacionada con el Partit 
Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. 

Iniciamos el recorrido ante las Drassanes. La madrugada del 19 de julio de 1936, los militares sublevados 
iniciaron el golpe de Estado contra la República en Barcelona y salieron a las calles para intentar ocupar los 
puntos estratégicos de la ciudad. En poco más de 24 horas, la Guardia de Asalto, controlada por el Gobierno 
de la Generalitat, y las milicias de la CNT, junto con militantes del POUM y del PSU e incluso la Guardia Civil, 
que se puso del lado republicano , acabaron con la rebelión militar. "La última batalla fue el asalto al cuartel de 
Atarazanas. Los militares fueron derrotados el 20 de julio y el edificio fue ocupado por los anarquistas de la 
CNT. Detrás de la Aduana todavía se pueden ver impactos de bala", señala Durgan. En este asalto murió 
asesinado el dirigente de la CNT Francisco Ascaso, considerado uno de los primeros mártires del anarquismo 
durante la Guerra Civil. 

Desde julio del 36, en Barcelona estalló la revolución y la ciudad quedó prácticamente en manos de las 
milicias obreras de la CNT, el POUM y el PSUC, que ocuparon los principales edificios de la Rambla. "La 
avenida estaba llena de banderas rojas y negras, la música revolucionaria sonaba todo el día por los 
altavoces, las radios emitían discursos de líderes del movimiento obrero y republicano, subían y bajaban 
coches con carteles de las organizaciones políticas... Había un ambiente impresionante, que ha descrito 
George Orwell en el libro Homenaje a Cataluña", apunta. 

El historiador hace dos paradas en dos edificios ocupados por el POUM en 1936, Rambla abajo. La primera 
es en el Teatro Principal. "Se convirtió en el comité local del partido, y también era el centro de reclutamiento 
de las milicias que se preparaban para ir al frente", explica, mientras enseña una foto de la entrada del teatro 
de la época. El edificio se utilizaba también para hacer actos políticos multitudinarios y como espacio de 
almacén y oficinas. También había una cantina muy popular entre los milicianos. "Allí, Andreu Nin le dijo a 
Durruti que la revolución española en un día había ido mucho más lejos que la revolución rusa", detalla. 

Hacemos una segunda parada en el antiguo Hotel Falcón, donde ahora está la Biblioteca Gòtic-Andreu Nin. 
En 1936, el edificio fue utilizado como residencia de los milicianos extranjeros del POUM que venían a luchar 
en el frente de Aragón, y fue uno de los principales locales sociales de la organización. "Después de los 
hechos de mayo del 37, el hotel se convirtió en una prisión semiprivada de la República para extranjeros de la 
CNT y el POUM", recuerda Durgan. Los hechos de mayo del 37 hacen referencia a cinco días de 
enfrentamientos armados entre las fuerzas de la Generalitat, liderada por ERC, con el apoyo de las milicias 
del PSUC y la UGT contra milicianos de la CNT, la FAI y el POUM, que tuvo como resultado más de 
quinientos muertos, la ilegalización y persecución del POUM y el fin del período revolucionario en Barcelona. 
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El asesinato de Nin en la Virreina 
En el recorrido por la Rambla revolucionaria, el Palau de la Virreina es una parada obligatoria. "Se convirtió en 
el Instituto Maurín, en homenaje al fundador del POUM, Joaquín Maurín. Era un centro cultural de la 
organización y fue utilizado como biblioteca y universidad, donde se hacían todo tipo de cursos, y también 
tenía la sede la editorial marxista del POUM ", relata. 

Fue a la Virreina donde, después de los hechos de mayo de 1937, se trasladó el Comité Ejecutivo de la 
organización trotskista para hacer la última reunión, el 16 de junio, antes de ser ilegalizada, y sus dirigentes, 
perseguidos y encarcelados. A la salida de la reunión, Andreu Nin fue secuestrado en medio de la Rambla. 
"Se lo llevaron en un coche enviado por la policía desde Madrid, y lo llevaron a Valencia y luego a la prisión de 
Alcalá de Henares, donde fue torturado y asesinado por agentes de la policía soviética estalinista. Su cuerpo 
debe estar enterrado en alguna carretera entre Alcalá de Henares y Perales de Tajuña, pero nunca se ha 
encontrado", lamenta el historiador. Dos placas conmemoran la figura de Nin en las Ramblas: la primera la 
puso el Ayuntamiento de Barcelona en 1983 en la pared de la antigua sede del Comité Ejecutivo del POUM, 
en la Rambla de los Estudios número 10, el actual Hotel Rivoli. La segunda la colocaron las organizaciones 
de la izquierda radical en la entrada de la Biblioteca Gòtic-Andreu Nin en 1987. "La segunda placa se puso un 
1 de mayo como protesta. Cuando se destapó la primera placa cuatro años antes, ponía que Nin había sido 
"víctima de la incomprensión", en lugar de "víctima del estalinismo". Se generó un escándalo enorme en la 
inauguración. Se puso esto para no molestar al PSUC. En los años 90, la Fundació Andreu Nin logró que se 
cambiara", narra Durgan ante la primera placa. 

Al lado, sobre el Café Moka, destaca que allí estaban los antiguos estudios de Radio Barcelona, que durante 
la revolución pasó a ser Radio POUM. "Tenía emisiones especiales en varios idiomas. En ese momento la 
radio era un instrumento de propaganda muy novedoso", narra. 

Acabamos la ruta en plaza Catalunya, con el episodio que da pie a la explosión de violencia de los hechos de 
mayo del 37: el intento de asalto al edificio de la Telefónica. "Durante el 1936, el 80% de la industria y los 
servicios fueron colectivizados por los sindicatos de la CNT y también de la UGT, y estaban controlados por 
los trabajadores. Pero durante la primavera de 1937, hay un proceso para quitar poder a la revolución, y por 
ello la guardia de asalto de la Generalitat intenta ocupar la sede de Telefónica, que había sido colectivizada 
por la CNT un año antes. Hay resistencia armada y no lo consiguen, pero cuando corre la noticia, los comités 
de barrio anarquistas de toda la ciudad salieron a las calles a poner barricadas y hubo cinco días de luchas en 
la calle. Simbólicamente, es el fin de la revolución y el triunfo de las fuerzas reformistas de la República", 
apunta el historiador. "Es una pena que no quede mucho rastro de la memoria histórica de este año en las 
calles", concluye. 

https://www.publico.es/culturas/movimiento-obrero-ocupo-ramblas-barcelona.html

P.32

https://www.publico.es/culturas/movimiento-obrero-ocupo-ramblas-barcelona.html


14 d'abril de l'any 36 a Barcelona la companyia teatral La Barraca creada per Federico García Lorca Palace última funció l'artigau
Ens explica què hauria passat si la barraca hagués continua sent teatre vol dir que avui tinc pogut seguir fent funcions de teatre que
no havia esclatat la guerra civil vol dir que el govern legítim de la República hauria continuat governant vol dir que el general Franco
i l'exercit Nacional no s'haurien sublevat vol dir que Federico García Lorca no hauria estat Assassinat per Roig i homosexual i vol dir
que no Hauríem vingut 40 anys grisos on la cultura oficial franquista va fer retrocedir el país em censura ignorància com seria avui
al teatre de sota els A quina va fer la barraca i Lorca era tu els escenaris una modernitat insòlita una mirada i Diada dels prejudicis
tantes coses haurien canviat que costa imaginar tantes morts cansadíssim encendre aquella guerra que és un exercici de ciència-
ficció impossible perquè 40 anys més tard Quan semblava que tot tornava a una normalitat democràtica Tejero i aquella banda de
replegats van ensenyar totes les costures ells són aquí entre nosaltres com deia la cançó 40 anys més tard de la barraca ells són
aquí entre nosaltres fent bona cara i guanyant eleccions que recomanen orca que trobarem avui a

El 14 de abril del año 1936 en Barcelona la
compañía teatral 'La Barraca', creada por Federico

García Lorca, hizo su última función.

RAC 1 PROGRAMA: EL MON A RAC 1 OTS: 187000
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EI vicepresident de la Generalitat i la presidenta del Parlament han protagonitzat els actes de commemoració del 90è aniversari de
la proclamació de la República, Han parlat de ruptura i de progrés social d'aquella Genera I fitat de la Segona República, I ho han
volgut projectar a I moment actua I. La Generalitat Republicana va donar a l'educació una importància cabdal, i un exemple és
l'Escola Casas de Barcelona, inaugurada el 1933 pel president Macià, EI pati d'aquest col~legi, aleshores per a filles d'obrers, ha
estat l'escenari de l'acte del govern per commemorar el 90è aniversari de la proclamació de la República, A més de consellers, hi
havia representació de l'Ajuntament de Barcelona i diputats d'Esquerra, Junts, la CUP, del PSC i els comuns, S'hi han llegit
fragments d'escriptors que van viure aquell moment històric, com Aurora Bertrana,,, Se sentien crits; "Visca Macià! Visca la
República Catalana!", EI vicepresident Aragonès ha tancat Pacte afirmant que el republicanisme a Catalunya sig nif ics q ue la I I i
bertat nacions I i el progrés social van de la mà, i exigint la llibertat dels presos i exiliats polítics,,, I tornem a tenir ben clar que
aquesta nova etapa de progrés social, de modernització del país, de plena llibertat nacional, s'ha de fer amb tots els projectes sobre
la taula, totes les persones en I I i bertat, tots els presos polítics i amb el poble decidint com va fer el 14 d'abril, Aragonès ha volgut
posar en valor el llegat de la Generalitat Republicana, una etapa de transformació i modernització del país, I ha fet un paral~ lelisme
amb la situació actua I q ua n ha d it q ue Catalunya té ara l'oportunitat de continuar aquest llegat, AI matí, la presidenta del
Parlament ha presidit un acte organitzat per la Comissió de la Dignitat al peu de l'antena de Ràdio Barcelona, al Tibidabo, des
d'ones va emetre el missatge del president Macià proclamant la República Catalana. Un moment de ruptura que Laura Borràs ha
enllaçat amb un altre... L'últim moment de ruptura va ser I' 1 d'octu bre i ens enllaça amb aquesta voluntat de --sobiranament-- ser
capaços d'agafar les regnes del nostre present per dirigir-nos cap al futur, Borràs afirma que l'actual Parlament és continuador del
d'aquella Genera I fitat Republicana i proposarà considerar la legislatura del 1932 com la primera, La proclamació de la República
també s'ha commemorat en alguns municipis, on els ajuntaments han penjat la bandera tricolor, com Manresa, Sabadell o Sant Boi,

EI vicepresidente de la Generalitat y la presidenta
del Parlamento han protagonizado los actos de

conmemoración del 90 aniversario de la
proclamación de la República.
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90 anys de la Segona República
El 14 d’abril de 1931 es va proclamar la Segona República Espanyola. Allunyant-se dels dogmes de la dictadura de
Primo de Rivera, el nou govern republicà va apostar per conceptes com l’educació i la sanitat públiques, l’esport i la
cultura popular...
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PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

Amesura que anem avançant en 
aquest primer període republicà, 
que és la lluna de mel de la Repúbli-

ca, es va veient clar que el Govern provi-
sional es proposa com a finalitat essenci-
al això precisament: la provisionalitat. Ara 
bé: des de tots els punts de vista, això és de 
lloar. El Govern ha volgut fer front al pro-
blema més urgent d’Espanya, i a aquest 
objecte ha dictat les conegudes disposici-
ons que reconeixen la unitat de Catalunya 
i la instrucció en llengua catalana a les es-
coles. Les altres coses les ha deixades a les 
Corts Constituents, que són les que diran, 
en darrer terme, les últimes paraules. Als 
ministeris, per tant, la preparació de l’obra 
legislativa que serà sotmesa a les Consti-
tuents forma, en aquest moment, la tasca 
essencial. Com que comença de baixar 
l’onada de les felicitacions i les abraçades, 

expansions naturals i lògiques a les prime-
res setmanes del règim, es pot dir que ha 
arribat l’hora de començar a treballar. La 
forma i el procediment de votar enca-
ra no estan definitivament re-
solts.  [...] No hi ha sinó dues 
opinions plantejades al Con-
sell de Ministres des del pri-
mer moment [...] D’aques-
tes dues, quina triomfarà? 
Nosaltres fem vots perquè 
sigui la més democràtica i la 
més moderna: circumscripci-
ons i representació proporcio-
nal. Només a través d’un procedi-
ment semblant podrem saber exacta-
ment quina és la situació real de l’opinió 
del país. Per altra part, seria potser con-
venient que la reforma fos decretada com 
més aviat millor. Car s’ha de registrar la 

poca animació electoral que hom obser-
va arreu d’Espanya, malgrat que falten po-
quíssimes setmanes per a les eleccions a 

les Constituents. Diversos republi-
cans han observat, aquests dies, 

preocupats, el mal que seria 
per a la República, després de 
l’admirable impuls del 12 
d’abril, que el país s’adormís 
altra vegada en l’atonia de 
què tan persistents proves 

donà en temps de la monar-
quia. El país té, ara, el que de-

manà el dia 12. ¿És possible que 
es pugui desinteressar del que 

tant i amb tanta unanimitat demanà? 
La República, en tant que forma de govern, 
no és ni millor ni pitjor que altres formes 
de govern. L’interessant seria que la Repú-
blica pogués arribar a ésser una estructu-

ra muntada sobre l’ànsia i l’interès gene-
ral. Si fos una simple estructura, parence-
ra per fora, buida per dins, ¿qui podria as-
segurar que l’essència política del país no 
seria com fins ara ha estat? [...] El més re-
volucionari que es pot fer a Espanya, a ho-
res d’ara, és una reforma electoral moder-
na i vital. És natural, per tant, que la qües-
tió tingui un procés lent i pausat en les re-
unions del Govern provisional, que hom 
tracti de compaginar el realisme de la con-
solidació de la República amb les neces-
sitats de la democràcia. De la reforma en 
pot dependre l’eficàcia i la qualitat de les 
Corts Constituents, és a dir, en pot depen-
dre, literalment, l’esdevenidor immediat 
del país. Aquesta és la qüestió essencial del 
moment.  

 
  Josep Pla 1931

ABANSD’ARA

La República. L’hora de començar (1931) 

De la crònica de Josep Pla (Palafrugell, 1897-1981) a La Veu de Catalunya (7-V-1931). Ahir, 12 d’abril, va fer 90 anys  
de les eleccions municipals que s’havien celebrat com un plebiscit implícit sobre la monarquia d’Alfons XIII. El triomf dels 

republicans en grans ciutats va forçar la renúncia i l’exili del rei, i va accelerar l’adveniment de la Segona República. 
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Al nostre país l’esperança de vida es va 
duplicar al llarg del segle XX, superant la 
mitjana dels 80 anys. Per als que gaudei-
xen de bona salut i no han tingut l’infor-
tuni de les malalties letals o dels acci-
dents, els 90 anys no són una quimera. 
Catalunya té 2.000 persones centenàries, 
una de les proporcions més altes del món. 
Això sí, en aquest cas és millor ser dona, ja 
que dupliquen l’esperança de vida, res-
pecte als homes, entre els 80 i els 94 anys i 
la quadrupliquen a partir dels 95 anys.  

Això no sempre ha sigut així i, encara 
menys, per a les dones en la majoria de les 
societats patriarcals i amb una agricultura 
de subsistència. Shoehei Imamura ens ho 
va mostrar sense embuts a la seva pel·lí-
cula La balada del Narayama (1983). Les 
àvies eren abandonades pels seus fills als 
cims glaçats de la muntanya per deixar 
pas als seus nets. Avui, en plena pandèmia 
de la Covid-19, observem amb naturalitat 
com les anhelades i escasses vacunes han 
començat per injectar-se a les residències 
de gent gran i a persones d’edat avançada. 
Una solidaritat intergeneracional, per 
part dels més joves i persones producti-
ves, que val la pena remarcar. 

Fa massa temps que la societat i, per 
tant, els poders públics han invisibilitzat 
els joves mitjançant estereotips i tòpics 
reduccionistes i contradictoris. Malgrat el 
40% d’atur juvenil, d’un mercat laboral 
precaritzat i empobrit, d’una exclusió so-
cial evident i palmària, d’una tardana i di-
fícil emancipació familiar, del ressorgi-
ment dels pisos atapeïts de rellogats... 
Malgrat tot, els problemes dels joves han 
desaparegut en la conversa pública i en el 
debat polític general. Seria prudent no 
oblidar que sense joves, per a la majoria, 
no hi hauria pensions.  

La vindicació dels joves de la Transició 
va ser la reivindicació de la majoria 
d’edat i el dret de vot als 18 anys. Un re-
coneixement civil i polític necessari per 
construir els nostres projectes de vida i 
de participació democràtica. No va ser 
gens fàcil. Dos milions i mig de joves de 
18 a 21 anys vam ser exclosos de les pri-
meres eleccions generals, no democràti-
ques, del 15 de juny de 1977. No obstant, 
vam aconseguir que la Constitució con-
templés al seu article 12 la majoria d’edat 
als 18 anys. Una fita històrica, fins i tot 
comparada amb la situació d’altres joves 
europeus. Encara avui a Itàlia els candi-
dats al Senat han de tenir més de 40 anys 
i els electors, més de 25 anys. Potser 
l’aprovació de la participació electoral a 
partir dels 16 anys aconseguiria una 
atenció més gran dels poders públics.  

El problema principal dels joves avui 
no són els drets civils i polítics, sinó els 
laborals i econòmics, que els permetin 
emprendre un projecte de vida emanci-
pador. És necessària una formació més 
gran, per descomptat, reduir les taxes 
universitàries, incrementar les beques i 
les ajudes al programa Erasmus, que 
hauria d’estendre’s a altres col·lectius 
estudiantils i juvenils. Però amb més for-
mació no és suficient, com saben molt bé 
molts dels joves sense feina o precarit-
zats en un mercat laboral on la feina és 
escassa i, molt més, els llocs de treball 

dignes. El lloguer d’una  vivenda avui re-
presenta el 90% dels ingressos dels me-
nors de 30 anys.  

Val la pena plantejar-se la proposta 
suggerent de Thomas Pikety sobre la ren-
da bàsica universal per a joves finançada a 
partir de l’impost de successions, és a dir, 
de la redistribució d’una part de les he-
rències d’uns quants al conjunt dels joves. 
El gir fiscal de l’Administració Biden és un 
bon estímul per plantejar-la fins i tot en 
l’àmbit de la Unió Europea.  

Una renda incondicional i de pagament 
únic a l’arribar a una determinada edat. 
Per exemple, 50.000 euros als 25 anys. Un 
estímul per ampliar la formació (accés a 
postgraus i màsters), finançar una inves-
tigació, invertir en qualsevol tipus d’acti-
vitat professional, muntar una empresa 
particular o cooperativa, col·laborar amb 
una oenagé, pagar l’entrada d’un pis, fer 
la volta al món... Urgeix evitar la fractura 
generacional. Es mereixen que la societat 
els ofereixi una oportunitat. Estic con-
vençut que ens ho tornaran amb escreix. n

Ajuda a un sector oblidat

És urgent evitar la fractura intergeneracional i que la societat els doni una oportunitat

Malgrat el 40% d’atur  
i de l’exclusió social,  
els seus problemes  
han desaparegut en  
el debat polític general

Leoard Beard

Andreu Mayayo

Renda bàsica universal per a joves
Aniversari

Joaquim Coll

La memòria històrica s’utilitza més 
per mitificar el passat que per en-
tendre’l en tota la seva complexitat. 
Passa cada 14 d’abril en què hi ha un 
esclat de ¡visques a la república! de 
vegades tan naïf que equival gaire-
bé a un ¡visca la primavera!, a aque-
lla «primavera republicana» que 
l’Ajuntament d’Ada Colau ens con-
vida a celebrar com si ens anunciés 
la felicitat universal. Aquest any la 
cosa ha arribat a un cert paroxisme 
amb el 90è aniversari de la procla-
mació de la Segona República, 
mentre els independentistes inten-
ten també colar-nos la república 
confederal de Francesc Macià, que 
al cap de tres dies es va transformar 
en la Generalitat. Perquè una cosa és 
recordar aquell moment d’espe-
rança i il·lusió i contemplar de bon 
grat les imatges en blanc i negre de 
les multituds arremolinades al vol-
tant d’una bandera tricolor, i una 
altra és alimentar un mite nociu per 
al present. La nostàlgia republicana 
que ha anat creixent en l’última dè-
cada, i que exalta sense mesura un 
període que en realitat va ser un 
gran fracàs col·lectiu, no té cap altre 
propòsit que erosionar la legitimitat 
de la nostra democràcia.  

Els valors ètics que van inspirar la 
proclamació de la Segona República 
són els de l’Espanya de 1978, amb 
l’avantatge que la Constitució actual 
va ser votada en referèndum per una 
amplíssima majoria fruit d’un gran 
consens, cosa que no va passar el 1931 
i per això va fracassar. La nostra de-
mocràcia és molt superior en tots els 
sentits a la que es va desenvolupar en 
la breu etapa republicana, en la qual 
no hi havia gaires demòcrates ni a la 
dreta ni a l’esquerra És clar que la 
nostra democràcia és imperfecta 
perquè, com ha recordat Javier Cer-
cas, si fos «perfecta», seria una dic-
tadura camuflada de democràcia or-
gànica o popular. La seva fortalesa, 
malgrat totes les crisis que l’han sac-
sejat en aquestes ja més de quatre 
dècades des que els espanyols vam 
poder tornar a votar lliurement, ar-
rela en la legitimitat d’origen del 
pacte constitucional. I això és el que 
els seus enemics desitgen destruir 
tant sí com no. ¿Visca la República? 
Sí, clar, però la de 1978. n 

 
P Joaquim Coll és historiador. 

P Andreu Mayayo és catedràtic d’Història 
Contemporània de la UB.

¡Visca la 
República 
del 78!
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Pere Aragonès, Esther Capella i Ramona Tremosa, en l’acte d’ahir, celebrat a l’escola Casas, al barri del Clot de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

NACIONAL. Plana 9

Aragonès insta les diverses tradicions republicanes a continuar el llegat del 1931
El govern commemora 90 anys del 14 d’abril
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El govern català va cridar
ahir les diverses “tradi-
cions i òptiques” republi-
canes del país a continuar
el llegat de progrés social i
llibertat nacional de la Re-
pública que el 14 d’abril
del 1931 proclamava
Francesc Macià des del
balcó de la Generalitat
(aleshores, la Diputació) i
els 90 anys de la qual com-
memorava ahir l’executiu
català.

Apel·lant genèricament
a les diverses tradicions
republicanes del país, el
vicepresident en funcions,
Pere Aragonès, va recor-
dar-los que avui tenen
l’oportunitat de “conti-
nuar el llegat” de la Repú-
blica de l’any 31 perquè
“avui al país també hi ha
esperances perquè sigui
transformat i modernit-
zat” amb vocació de pro-
grés social i “màxima lli-
bertat nacional”.

Per fer-ho aglutinant
totes les tradicions repu-
blicanes, però, Aragonès
va advertir que cal que els
dirigents polítics surtin de
la presó i els exiliats tornin
en llibertat. El vicepresi-
dent ho reivindicava en
presència de consellers del
govern de Junts i ERC, pe-
rò també de membres de
la mesa o dels grups parla-
mentaris de la CUP, el
PSC i En Comú Podem:
“S’ha de fer amb totes les
persones en llibertat i tor-
nant a decidir, com el po-
ble va fer fa 90 anys.”

El govern de la Genera-
litat ha decidit commemo-
rar l’efemèride des de la
barcelonina escola Casas,
del barri del Clot, que pre-
cisament va inaugurar el
1933 el president Macià.
En un acte amb afora-
ment molt limitat i al pati
obert de l’escola, Aragonès
va afirmar que el govern
de la República considera-
va que “l’educació era el
primer pilar d’una socie-

tat justa i igualitària”, i va
reivindicar l’“etapa d’espe-
rances i aspiracions nacio-
nals plenes i de transfor-
mació del país” que va re-
presentar el nou règim.
Però també va recordar
que l’origen de les diverses
tradicions polítiques repu-
blicanes és molt anterior a
Catalunya, i tampoc es
van acabar amb la victòria
franquista en la guerra l’1
d’abril de 1939: “Avui són
més vigents i plenes que
mai”, va dir.

La consellera de Justí-
cia, Ester Capella, també
va justificar la commemo-
ració de l’efemèride des de
l’escola Casas, que va ser
“un centre dedicat espe-
cialment a l’empodera-
ment i l’emancipació de
les dones”, i va voler re-
ivindicar la pedagoga Rosa
Sensat com a impulsora
de l’educació “en contacte
amb la natura”, que fo-
menta l’esperit crític i
l’aprenentatge a través del
joc i del mètode d’assaig i
error. “Aquesta era l’esco-
la de la llibertat”, va afir-
mar Capella, abans de re-
cordar que els avenços de
la República en educació,
sanitat, agricultura, llen-
gua i cultura van quedar
truncats per la “terra cre-
mada, exili, mort i silenci”
de la dictadura.

Testimonis del 14 d’abril
En l’acte es van projectar
imatges de l’arribada de la
República, i els actors Jau-
me Comas i Carme Sansa
van llegir textos memoria-
lístics d’autors contempo-
rànies del 14 d’abril, una
part dels quals formen
part de l’exposició Tres
dies d’abril. 90 anys de la
proclamació de la Repú-
blica, que es pot visitar
fins al 5 de maig als Jar-
dins del Palau Robert de
Barcelona i que després
viatjarà de manera itine-
rant per desenes de muni-
cipis. Així, Aurora Bertra-
na recordava, de Barcelo-
na estant, que aquell dia
“tota la ciutat anava plena
d’una ciutadania alegre i
sorollosa”, i Amadeu Hur-
tado escrivia que “aquella
massa humana estava de
festa, no de revolució”.
Maria Aurèlia Capmany
recordava que casa seva es
va omplir d’amics del seu
pare que, entre plors i
abraçades, deien “Ja la te-
nim”, en relació a la Repú-
blica esperada. En l’acte,
els cantants Gemma Hu-
met i Cesk Freixas van
versionar Serà un dia que
durarà anys, del cantau-
tor Ovidi Montllor. ■

Crida a tots els republicans
a continuar el llegat del 31

Xavier Miró
BARCELONA

a El govern commemora els 90 anys del 14 d’abril des d’una escola inaugurada per Macià
a Aragonès insta la diversitat republicana a modernitzar el país cap al progrés social i la llibertat

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

Les frases

També l’Ajuntament de Tarra-
gona celebrava ahir un acte
institucional al saló de plens
per commemorar la Segona
República. Hi van participar
representants dels grups mu-
nicipals d’ERC, En Comú Po-
dem, PSC, Junts per Tarrago-
na i CUP, que van llegir textos
institucionals, polítics i perio-
dístics de l’època vinculats a
la ciutat. Fins a finals d’any, hi
haurà diverses activitats so-
bre aquest període històric i
la posterior Guerra Civil i dic-
tadura franquista. L’alcalde

“Ara tenim
l’oportunitat de
continuar aquest
llegat des de
tradicions diverses”
Pere Aragonès
VICEPR. DEL GOVERN EN FUNCIONS

“La República a
Catalunya sempre ha
significat que llibertat
nacional i progrés
social han anat agafats
de la mà”

“Malauradament
90 anys després la
defensa de drets i
llibertats encara
comporta presó”
Ester Capella
CONSELLERA DE JUSTÍCIA

El vicepresident Aragonès parlava en nom del govern en la commemoració dels 90 anys de la República a l’escola Casas de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

de la ciutat, el republicà Pau
Ricomà, avançava que propo-
sarà al ple que es declari el 14
d’abril com a “dia dels valors
republicans”. L’acte va estar
presidit per un bust de la Se-
gona República que l’alesho-
res alcalde Pere Lloret va re-
galar a les escoles de la ciu-
tat. Tot i que hi estaven convi-
dades totes les forces políti-
ques, Ciutadans, el Partit Po-
pular i els dos regidors no
adscrits no hi van assistir. El
conseller de Memòria Histò-
rica de l’Ajuntament, Manel

Castaño, va explicar que fins
a finals d’any hi haurà una
trentena d’activitats relacio-
nades amb l’efemèride, entre
conferències, exposicions,
presentacions de llibres o ta-
llers. La primera és la mostra
ja inaugurada Tarragona re-
publicana, 1931-1936. Ricomà
defensava que la Segona Re-
pública té un sentit “plena-
ment tarragoní” i va recordar
que aquell 12 d’abril del 1931
“quasi tres de cada quatre
vots van ser per a la coalició
republicana”.■ ACN

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

Declarar “dia dels valors republicans” el 14 d’abril
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La proclamació de la II República el 14 
d’abril a Barcelona. MEMORIAL DEMOCRÀTIC

La República 
Catalana que  

va durar tres dies 

A Catalunya, les eleccions del 12 d’abril del 
1931 van acabar amb una sorpresa majúscu-
la: Esquerra Republicana Catalana va obtenir 
més del doble de regidors que els conservadors 
de la Lliga. Va ser un xoc, entre altres coses 
perquè ERC tenia tan sols 23 dies de vida. Tan-
mateix, va ser la força més votada a Catalunya 
i a les ciutats de Lleida, Girona i Barcelona. 
Dos dies després, el 14 d’abril, Francesc Macià 
va proclamar la República Catalana, des del 
balcó de l’Ajuntament de Barcelona. 

La República Catalana va tenir una vida 
molt efímera: tres dies. El que es va viure al 
llarg d’aquestes tres jornades és el que recull 
l’exposició que ha inaugurat el Memorial De-
mocràtic al Palau Robert. Tres dies d’abril. 90 
anys de la proclamació de la República. El som-
ni republicà exhibeix prop d’un centenar 
d’imatges i de testimonis literaris que descri-
uen com es van viure 72 hores del 1931, perquè 
el 17 d’abril la República Catalana dins la Fe-
deració de Repúbliques Ibèriques va morir i es 
va transformar en Generalitat de Catalunya. 

L’exposició, que serà itinerant i es podrà 
veure fins al 5 de maig als Jardins del Palau 
Robert, mostra aquelles jornades a la capital 
catalana i en ciutats com Manresa, Girona, 
Terrassa i Sabadell. La majoria de fons prove-
nen d’arxius fotogràfics municipals i comar-
cals, i també privats. “Volíem donar a conèi-
xer què va significar aquest esclat de joia po-
pular del 14 d’abril”, explica el director del 
Memorial Democràtic, Jordi Font. El comis-
sari de l’exposició, l’historiador Oriol Dueñas, 
recorda què va passar després d’anys de dic-
tadura i de retallada de llibertats: “Volíem 
sortir de Barcelona i mostrar la celebració, 
però també la mirada dels fotògrafs, que són 
ciutadans anònims que van agafar la càmera 
que tenien a casa i van sortir al carrer”. 

De fet, tot va ser tan imprevist i improvisat 
que gairebé no hi ha fotografies de quan Lluís 
Companys va proclamar la II República. Des-
prés ho va fer Francesc Macià i, aleshores, ja 
s’havia congregat més gent a la plaça Sant Jau-
me. Aquell dia un Macià eufòric va proclamar: 
“Catalans: interpretant el sentiment i els an-
hels del poble que ens acaba de donar el seu su-
fragi, proclamo la República Catalana com a es-
tat integrant de la Fundació Ibèrica”. I Alfons 
XIII va emprendre el camí de l’exili.e

BARCELONA
S.M.M.
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En una de les vitrines que
obren el recorregut per
l’exposició d’Antoni Cam-
pañà (Arbúcies, 1906-
Sant Cugat del Vallès,
1989) al Museu Memorial
de l’Exili de la Jonquera
(Mume), hi ha una de les
maletes que portava un
dels milers de refugiats re-
publicans en la Retirada
del 1939 per la costa de
Portbou. Una maleta gas-
tada, amb totes les mar-
ques del camí, tota la gro-
gor de la pols i la derrota
acumulades. No és pas la
maleta de Campañà, que
va decidir quedar-se, però
podria haver-ho estat, i ho
sabia perfectament quan
el març de 1939, poques
setmanes després que els
seus camarades enfilessin
el coll de Belitres, va foto-
grafiar un cotxe desballes-
tat al camp d’aviació de
Garriguella, un cotxe ofi-
cial de l’Exèrcit de l’Aire
com el que ell mateix havia
estat conduint com a xo-
fer del major republicà Ra-
mon Dou.

L’endemà de la Retira-
da: Portbou, 1939, l’expo-
sició que s’inaugura avui al
Mume (12 h) amb una se-
tantena d’imatges, quasi
totes inèdites, procedents
de l’arxiu del fotògraf de
“la capsa vermella” i que
complementa la tria de La
guerra infinita que s’ex-
posa al MNAC, reflecteix
en certa manera el verti-
gen d’aquesta possibilitat,
el forat negre, negríssim,
d’aquesta altra vida que
hauria pogut ser també la
seva si hagués passat la
ratlla amb els companys
que havia estat fotogra-
fiant durant la guerra.
L’elecció de Campañà és la
de molts altres catalans
que van assumir el silenci
de quedar-se, però la seva
mirada fotogràfica per-
met endinsar-se en l’abis-
me d’aquest drama humà,
fins al punt que Arnau
González, comissari de

l’exposició, deia ahir que
aquest conjunt d’imatges
són “l’autoretrat d’una vi-
da paral·lela”. Més encara,
són “el retrat de l’absèn-
cia”, va afegir, el revers de

l’estampa més coneguda
de l’èxode, la de la gran
massa fugitiva serpente-
jant pels colls de la fronte-
ra: “Aquí no hi ha cadà-
vers, no hi ha cues de gent.
Ja no hi són. Només que-
den les restes mecàniques
del seu pas per aquí, i enca-
ra és més feridor.”

En la majoria de foto-
grafies, que Campañà va
barrejar al seu arxivador
amb les postals felices que
va dedicar a la Costa Brava
dels seixanta i setanta,
s’hi veuen restes d’arma-
ment, vehicles estimbats

als penya-segats, cremats
a la cuneta, desballestats i
saquejats pels veïns, dele-
rosos d’aprofitar un mo-
tor, una bugia, uns fars, al-
gun pneumàtic. En una al-
tra seqüència, hi apareix
l’estació de ferrocarril de
Peralada i l’estació de Vila-
juïga, amb tots els vagons
calcinats, un esquelet de
bigues de ferro que va apa-
rèixer a tota plana La
Vanguardia Española, i
la carretera sinuosa de Co-
lera i Llançà, des d’on
Campañà va fotografiar
més cotxes estimbats dal-

tabaix d’un penya-segat
que acabava en una plàci-
da platja o en un camp de
quatre vinyes margene-
res. El mateix Antoni
Campañà que havia retra-
tat a Barcelona els anar-
quistes amb posats he-
roics durant la guerra, ve-
nia ara a aquests contra-
forts ventosos a contem-
plar les ruïnes de la seva
desbandada. No hi ha gai-
res fotògrafs que tinguin el
valor d’aquesta doble mi-
rada, que humanitza els
exiliats i, poc després, els
sentinelles del nou ordre,
apostats als desèrtics pics
fronterers amb el seu fu-
sell i els seus capots de pa-
na. “Antoni Campañà fo-
tografia realitats comple-
xes, contradictòries i a ve-
gades incòmodes perquè
no pertany a cap causa”,
observava ahir Arnau Gó-
mez per remarcar de qui-
na manera el fotògraf va
transitar “per tots els re-
gistres ideològics de la
guerra” sense que es pugui
posar en dubte la seva en-
teresa moral. El seu net,
Toni Monné, va explicar
que l’any 1989, quan van
dedicar al seu avi una re-
trospectiva que ja seria
pòstuma, Marta Gili el va
anar a veure per pregun-
tar-li per les seves fotogra-
fies de la Guerra Civil, que
ningú no havia vist. “No,
nena, això no ho vull ense-
nyar”, va respondre, i com
que ella va insistir, va re-
petir: “He dit que no i ja es-
tà.” Feia cinquanta anys
del final de la guerra, i en-
cara aquella por, la matei-
xa que la directora de Me-
mòria Democràtica, Gem-
ma Domènech, i la conse-
llera de Justícia, Ester Ca-
pella, comentaven que
descobreixen cada vegada
que investiguen avui fos-
ses de desapareguts: “Fins
que no ens veuen cavar
buscant els morts, la gent
dels pobles no s’atrevei-
xen a dir-nos el que saben,
i tots saben el que va pas-
sar, allà, fins i tot els nets i
els besnets.” ■

Eva Vàzquez
LA JONQUERA

El Mume completa la primavera dedicada a Antoni Campañà amb
les fotografies que va fer el març de 1939 als camins de la Retirada

Els paisatges de
l’endemà de l’èxode

Un cotxe estimbat vora Portbou, el març de 1939, i els soldats franquistes prenen posicions a
les cases duaneres per controlar la frontera ■ ANTONI CAMPAÑÀ

Quan l’any 1989
van preguntar-li
per les fotos de
guerra, va dir:
“No, això no ho
vull ensenyar”
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Aquest dimecres fa 90 anys de la proclama-
ció de la Segona República, un règim que va 
fer bandera de la llibertat i a la Constitució de 
la qual es deia que Espanya era una demo-
cràcia de treballadors de totes classes. Però 
allò va acabar amb el cop militar d’una part 
de l’Exèrcit i una llarga i desastrosa Guerra 
Civil. Després, Franco.  

¿Per què va acabar tan malament un rè-
gim que tantes esperances havia generat? 
Evidentment, pel cop d’una part de l’Exèrcit 
amb el recolzament dels mitjans monàrquics 
i reaccionaris. També per la crisi econòmica 
del 1929, que va aguditzar els conflictes soci-
als i que a Alemanya va contribuir a la victòria 
de Hitler a les eleccions legislatives del 1933. I 
el nazisme ho va revolucionar tot i va co-
mençar a convertir tot Europa en un polvorí.  

Però si la República s’hagués normalit-
zat, no hauria fracassat, com la Tercera Re-
pública francesa, que va durar 70 anys 
(1870-1940) i va sobreviure al general Bou-
langer, a l’affaire Dreyfus i a la Primera Guer-
ra Mundial. La República no va aconseguir 
estabilitzar-se per la molt forta polarització 
política que va dominar la vida ciutadana. I 
els partits republicans –els del pacte de Sant 
Sebastià que després van formar el Govern 
provisional– tenen molta culpa. En poc 
temps, l’entesa entre la Dreta Republicana 
d’Alcalá Zamora, l’històric Partit Republicà 
Radical d’Alejandro Lerroux i la nova Acció 
Republicana de Manuel Azaña (després Iz-
quierda Republicana) es va transformar en 
forta hostilitat. Els republicans del 1931 no 
només van aguditzar les seves divisions, si-
nó que les seves contínues baralles van im-
pedir la consolidació del règim.  

Els protagonistes 

Alcalá Zamora, elegit primer president de la 
República, no va ser una figura integradora. 
El partit radical de Lerroux va fracassar en el 
seu intent de ser una pista d’aterratge per als 
que desitjaven una república liberal i bur-
gesa i els republicans d’esquerres d’Azaña 
van optar per l’aliança inestable amb els so-
cialistes del PSOE, molt dividits entre l’ala 
moderada d’Indalecio Prieto i la radicalitza-
da de Largo Caballero. 

Els republicans no van saber teixir entre 
ells una adequada complicitat que norma-
litzés el règim, sabés atraure o neutralitzar 
l’antiga dreta i fos una eficaç barrera davant 
els extremismes. Al contrari, les eleccions 
del 1933 –que l’esquerra va perdre– ja van 
veure la ruptura entre els radicals de Lerroux 
(i Clara Campoamor) i els republicans 
d’Azaña. I l’entrada de tres ministres de la 
CEDA de Gil Robles (dreta catòlica, però no 
encara democristiana) en el Govern radical 
va provocar la rebel·lió de l’esquerra, mate-

rialitzada en la revolució d’Astúries i la molt 
efímera republica catalana (en la federació 
ibèrica) de Companys. 

La CEDA, Confederació Espanyola de 
Dretes Autonòmes, que va sorgir com a re-
acció conservadora al canvi, no va voler in-
tegrar-se –tampoc la van deixar– en la Re-
pública, i el partit radical, que va intentar 
normalitzar (i dretanitzar) el règim, no ho 
va aconseguir i va acabar escindit entre un 
Lerroux (desprestigiat) i Diego Martínez 
Barrio, després president de la República a 
l’exili, que es va integrar amb Azaña al 
Front Popular. 

Les eleccions del febrer del 1936 van ele-
var al màxim la polarització entre els dos 
fronts (el nacional i el popular) i van ser se-
guides de la destitució, molt discutida i segu-
rament inconvenient, d’Alcalá Zamora com 
a president de la República i la seva substitu-
ció per Manuel Azaña, potser l’únic republicà 
que hauria pogut aguantar el Govern en un 
Front Popular de republicans i socialistes que 
tenia el doble hàndicap de la debilitat repu-
blicana i la radicalització d’una rellevant 
fracció del socialisme (els caballeristes). 

Algú va dir que a la República li van faltar 
republicans, no tant en nombre, sinó en 
capacitat. Les baralles, fins i tot personals, 
d’Alcalá Zamora, Lerroux i Azaña no van 
permetre l’estabilització del règim i van obrir 
la porta al xoc entre les dues Espanyes. 

Avui també patim un excés de polaritza-
ció. Però som a Europa i la crisi social (sense 
milícies armades i amb Estat del benestar) és 
molt menor. L’any 1936 és molt lluny. Però la 
inestabilitat i la ingovernabilitat no són bo-
nes companyes, tot i que, afortunadament, 
no puguin acabar com llavors. n

La nota

Les picabaralles no van permetre estabilitzar el règim i van portar al xoc entre les dues Espanyes

Avui també patim  
un excés de 
polarització, però  
som a Europa i la crisi 
social és menor

Leonard Beard

Joan Tapia

Van faltar republicans ¿Què em 
passa, Yahoo?

Respostes

Miqui Otero

En la meva adolescència, quan en-
cara no existien els telèfons intel·li-
gents i nosaltres érem fins i tot més 
idiotes, un dels nostres passa-
temps beguts era trucar a un telè-
fon per fer preguntes.  

La Viquipèdia no existia ni 
Twitter feia la seva màgia ni es 
goog lejava des del bar, així que, 
passades unes quantes rondes, 
trucàvem a aquest telèfon de qua-
tre xifres que et contestava qual-
sevol dubte. Ho fèiem per riure i 
preguntàvem des del futur senti-
mental fins al pes d’Amunike, 
passant pels costums sexuals de la 
tribu australiana walibri. «¿Et puc 
fer una pregunta?», i aquesta era 
la pregunta i ja l’havíem fet. «Vos-
tès els joves estan sempre amb 
massa acudits. Darrere d’aquests 
acudits, no en queda res», va es-
criure Henry James a Retrat d’una 
dama. I potser el que quedava era 
ser massa adults.  

S’ha conegut que tanca Yahoo 
Respuestas, fòrum que actualitza-
va aquell telèfon setciències. El ser-
vei va començar com una aposta 
seriosa, però el curiós va arribar 
quan va quedar obsolet i va passar 
el mateix que amb les llotges 
d’obra de les orquestres de poble, 
que les ocupen els joves per menjar 
pipes i beure litrones.  

Des de fa anys s’entrava a Yahoo 
Respuestas per la broma. Algú de-
manava un resum de la Segona 
Guerra Mundial i li contestaven 
amb tres línies d’onomatopeies de 
metralletes i bombes. Un altre 
al·lèrgic, o selectivament hipocon-
dríac, preguntava si la cocaïna por-
tava gluten. Una noia, si es podia 
quedar embarassada per una mor-
rejada (li van contestar que sí, però 
que gestaria el fetus al coll).  

Primer, com a tragèdia; segon, 
com a farsa. En realitat, aquell telè-
fon o Yahoo Respuestas o les llot-
ges d’orquestra (fins i tot els pisos 
turístics) pateixen del mateix: ca-
uen en desús i, durant un temps, 
d’altres hi juguen. Com quan vèiem 
els Teletubbies de matinada o com 
molts escolten Mocedades. És la 
distància irònica (portada a l’ex-
trem en la cultura, aniquila tota 
emoció) que imposa l’oblit im-
minent i la barra juvenil. Sovint, ri-
em abans d’hora o massa tard o, 
com deia Henry James, simple-
ment massa. Yahoo Respuestas... 
¿què es pot fer per no plorar? n

P Joan Tapia és president del 
Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO. 
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Madrid, Puerta del Sol. Varios
hombres encaramados en auto-
móviles o en farolas enarbolan
banderas tricolores. No se apre-
cia el suelo, porque la multitud
lo invade todo. El blanco y negro
no impide percibir el júbilo popu-
lar que, como la pólvora, explotó
aquel 14 de abril de 1931; incluso
nos parece escuchar los vítores y
el Himno de Riego, ese himno
que para la escritoraMaría Tere-
sa León “sonaba como un juego
demuchachos alegres, servía pa-
ra andar más rápidamente sobre
la Historia”.

Han pasado 90 años desde
que se tomaron esas fotografías,
desde el día en que los madrile-
ños se echaron a la calle para ce-
lebrar que en España se procla-
maba la Segunda República de
forma pacífica, tras unas eleccio-
nes municipales que constituye-
ron en la práctica un plebiscito
entremonarquía y república. His-
toriadores y escritores coinciden
al insistir en el carácter pacifista
del cambio de régimen gracias,
en parte, a la voluntaria renun-
cia del rey Alfonso XIII, cuando
este constató que lo tenía todo
perdido. Y es que el 14 de abril no
fuemás que el culmen de un sen-
tir popular —y de una elaborada
estrategia política— que se venía
fraguando desde mucho antes.

Escribió Rafael Alberti en sus
memorias que “en los primeros
meses del año 31, aún resonaban
en los oídos de España las descar-

gas del fusilamiento de los capita-
nes Galán y García Hernández”.
Los jóvenes Fermín Galán y Án-
gel García Hernández, elevados
a mártires republicanos, habían
sido fusilados en diciembre de
1930 por protagonizar la Subleva-
ción de Jaca: un intento de pro-
nunciamiento militar contra la
monarquía española y la dictadu-
ra de Berenguer que no triunfó
debido, entre otras razones, a
que se adelantaron unos días a lo
acordado por el Comité Revolu-
cionario, futuro Gobierno provi-
sional republicano, algunos de
cuyos miembros —entre ellos,
Azaña y Alcalá-Zamora— fueron
detenidos y enviados a la Modelo
de Madrid. También se había so-
focado un conato de levanta-
miento —liderado por Ramón
Franco— en Cuatro Vientos. En
marzo de 1931 obtendrían la li-
bertad condicional.

A pesar de los esfuerzos de Al-
fonso XIII por mantener la mo-
narquía, la mayor parte de los
españoles en aquel momento
querían una república: quedó de-
mostrado en las eleccionesmuni-
cipales del 12 de abril de 1931,
cuando triunfaron las candidatu-
ras republicano-socialistas. Rela-
ta en sus diarios Carlos Morla
Lynch, diplomático chileno y fer-
viente admirador de la cultura
española, que aquel domingo se
encontró con su amigo Federico
García Lorca en la Puerta del Sol
y se sentaron a tomar un café
mientras eran testigos del cre-

ciente fervor republicano: taxis
con proclamas y multitudes que
aplaudían antes de ser disueltas
por varios agentes. Ese mismo
día, Lorca se reunió con el escri-
tor Rafael Martínez Nadal en la
terraza de La Granja del Henar,
célebre café situado en el núme-
ro 40 de la calle de Alcalá que fue
sede de importantes tertulias lite-
rarias. Desde allí vieron bajar
una manifestación republicana
en dirección a Cibeles y decidie-
ron unirse, aunque tuvieron que
huir en desbandada cuando una
veintena de guardias civiles car-
gó contra los manifestantes.
Aquel era el ambiente enMadrid
los días previos al 14, y la tensión
iría aumentando a medida que
se fueran filtrando los resultados

de las elecciones y, sobre todo,
desde que se conoció la renuncia
voluntaria del Rey el 13 de abril.

El 14, Niceto Alcalá-Zamora,
miembro del comité revoluciona-
rio, exigió la salida de Alfonso
XIII antes de que se pusiera el
sol. Losmiembros del Comité Re-
volucionario que no estaban es-
condidos o exiliados se habían
reunido en la residencia de otro
de sus integrantes, Miguel Mau-
ra, en la calle del Príncipe de Ver-
gara. Allí recibieron la visita del
general Sanjurjo, director de la
Guardia Civil, que llamó “minis-
tro” a Maura. Fue la señal que
necesitaban para reunir al resto
de miembros escondidos y for-
mar un gobierno provisional re-
publicano presidido por Alcalá-
Zamora.

Visiones contrapuestas
Mientras tanto, en la calle los
acontecimientos se precipitaban.
A las tres de la tarde se izó la
bandera tricolor en el Palacio de
Comunicaciones: la red de telé-
grafos ya estaba en manos de los
republicanos. En su autobiogra-
fía Delirio y destino, María Zam-
brano describe cómo a las seis y
media un hombre salió al balcón
del Ministerio de la Gobernación
—situado en el Palacio de Co-
rreos, en la Puerta del Sol— enar-
bolando la bandera republicana.
La gente llegaba en oleadas des-
de las calles Mayor y del Arenal;
entre la multitud, iban también
los poetas Vicente Aleixandre y
Luis Cernuda. Describe el prime-
ro el entusiasmo del segundo du-
rante aquellas horas —“Luis Cer-
nuda y yo bajábamos casi a olea-
das, hacia la desembocadura”—,
un entusiasmo que añosmás tar-
de sería negado por Cernuda, po-
co amigo de las multitudes.

El escritor Agustín de Foxá
ofrece en su obraMadrid, de Cor-
te a checa una visión muy distin-
ta de aquel día: “La multitud in-
vadía Madrid. Era una masa
gris, sucia, gesticulante. Olían
las calles a sudor, a vino; polvo y
gritos”. Carlos Morla Lynch, por
su parte, empatiza con la familia
real —la reina Victoria Eugenia
y sus hijos—, que permanecie-
ron en el Palacio de Oriente
unas horas después de que Al-
fonso XIII se marchara rumbo a
Cartagena, y describe su salida
en carruajes atravesando “esas
calles irreconocibles en que can-
tan y bailan rondas en torno a
estatuas destrozadas que yacen
por el suelo”. Se refiere a las esta-
tuas monárquicas que fueron
arrasadas aquel día: entre otras,
la de Isabel II, junto al Teatro
Real, y la de Felipe III, en la Pla-
za Mayor. Se produjeron algu-
nos destrozos, aunque Alberti so-
lo recuerde la pedrada que reci-
bió el cristal del coche del poeta
Pedro Salinas. Sin embargo, co-
mo también reconoce Morla
Lynch, los republicanos prote-
gieron el Palacio de Oriente pa-
ra que nadie atentara contra la
seguridad de la familia real. No
hubo víctimas.

Más allá de ideologías, lo cier-
to es que pocas veces ha visto
Madrid tal conjunción de multi-
tudes. De aquella gente apenas
queda nadie que pueda recordar-
lo. Se guardan las fotografías,
las memorias de los escritores y
una nostalgia fantasmagórica
que se va perdiendo en el lienzo
azul del tiempo ido.

Una multitud tomó hace 90 años
el centro de la capital para celebrar

la caída de la monarquía

14 de abril: alegría
y caos en el Madrid

republicano

La Puerta del Sol, el día que se proclamó la Segunda República. / ALFONSO

MARINA CASADO, Madrid

Entusiasmo popular en la plaza de Cibeles por la proclamación de la Segunda República, en una foto del archivo de la Comunidad.

Los manifestantes
destrozaron las
estatuas de Isabel II
y Felipe III

Entre el gentío que
llenó la Puerta del
Sol estaban Cernuda
y Aleixandre
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recullo avui exposició Visca la república motivar als 40 anys de la proclamació de la segona república casa celebra avui la mostra
es pot veure la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona a través de diversos objectes i la documentació exposició
recull l'ambient de l'época ministracions singulars a cada museu el recorregut és transversal a l'Espai el temps i des d'aquest Abril
es podrà veure simultàniament pendent en diferents Municipis a la període d'un any fins a l'abril l'any que ve la mostra completa
també està disponible web de la diputació

En la red de museos locales de la Diputación de
Barcelona se puede ver hoy una muestra con el

título 'Visca la República', con motivo del 90
aniversario de la II República.

RAC 1 PROGRAMA: EL MON A RAC 1 OTS: 187000

HORA EMISIÓN: 05:26 AVE: 2730 €

DURACIÓN: 26 s PAÍS: Spain

▶ 14 abril 2021 > Clica aquí para acceder al archivo
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ON BARCELONA PER A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

www.barcelona.cat

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.
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Avui es commemora el 90 ani-
versari de la proclamació de la 
Segona República. Se sol expli-
car com una conseqüència lò-
gica fruit de la crisi de la mo-
narquia i el descrèdit de la clas-
se política que dirigia el país des 
del 1875. Dos anys abans, l’11 de 
febrer de 1873, s’havia instau-
rat la Primera República, des-
prés de la fracassada operació 
de col·locar Amadeu I al tron en 
substitució d’Isabel II.  

La primera experiència re-
publicana va ser un fiasco. Des-
prés, durant gairebé seixanta 
anys, amb els Borbons secun-
dats per dirigents civils i mili-
tars, es va intentar marginar 
idees polítiques alternatives com 
el republicanisme. Així doncs, 
¿com va ser possible que als co-
micis municipals del 1931 l’opció 
majoritària a les grans ciutats fos 
la republicana? 

En bona part perquè en de-
terminades zones hi havia un 
substrat republicà que es va 
mantenir actiu malgrat l’intent 
de condemnar-lo a l’ostracisme. 
Hi havia política més enllà dels 
partits oficials. A molts indrets, 
els republicans tenien el seu 
centre de reunió. Era una època 
en què ni l’individualisme ni el 
confort domèstic havien con-
querit la societat. Al sortir de la 
feina la gent anava al cafè, els 
caps de setmana al ball o al tea-
tre... i tot això es podia fer als 
centres republicans. Era allà 
mateix on també se celebraven 
mítings i on els 11 de febrer es 
commemorava la Primera Re-
pública i els 14 de juliol s’home-
natjava l’admirada França... De 
fet, durant molts anys la cançó 
més republicana que hi havia era 
La marsellesa. Per aquella gent no 
es tractava només d’acabar amb 
la monarquia. La república era 
l’instrument per aconseguir una 
societat millor, a través de la de-
mocràcia, l’educació i la cultura. 
No és estrany que es defineixi el 
règim del 1931 com la República 
dels Mestres.  

Totes aquelles pràctiques so-
cials més o menys informals se 

solien viure en família i els pares 
les transmetien als fills. És el que 
experts com ara María Luz 
Morán o Javier de Diego definei-
xen com a cultura política del re-
publicanisme. Aquesta és una de 
les grans diferències amb el que 
va passar després de la Transició 

del 1975, quan els partits han fa-
gocitat la vida política pública i la 
monopolitzen. Això fa que qual-
sevol alternativa política hagi 
d’esdevenir partit si vol tenir in-
cidència, tal com va demostrar el 

cas del moviment 15-M. 
És la transmissió de la cultura 

política el que permet entendre  
que, malgrat haver passat 58 
anys entre el 1873 i el 1931, es  
pogués articular un moviment 

prou potent i amb suficient 
capacitat de mobilització. De fet, 
el lapse de temps hauria pogut 
ser més curt perquè el 1923 el re-
publicanisme ja s’havia comen-
çat a reestructurar. A Catalunya 
hi ha un episodi molt desconegut 
que va tenir com a epicentre la 
província de Girona. Allà els lí-
ders republicans locals, el 29 de 
juny de 1923, van fundar el Par-
tit Republicà Federal Naciona-
lista Català (PRFNC), basat en 
l’ideari de Francesc Pi  Margall 
 –president de la 1a República–. 
Criticaven el colonialisme, de-
fensaven la justícia social (sense 
arribar al comunisme) i aposta-
ven per un Estat català autònom 
dins una Espanya federal. 

Hi havia la sensació que la 
monarquia, desgastada per la 
corrupció política i els desastres 
militars al nord de l’Àfrica, esta-
va acabada. El que va passar a 
continuació donava la raó a 
l’anàlisi feta al PRFNC. Per frenar 
l’inevitable, Alfons XIII va haver 
de recórrer als militars i, el se-
tembre del 1923, Primo de Rivera 
va fer un cop d’Estat. Durant 
quasi set anys de dictadura es va 
reprimir obrers, republicans, ca-
talanistes... però només va servir 
per posposar fins al 1931 el que 
s’intuïa el 1923. De fet, bona part 
dels fundadors del PRFNC van 
participar en la creació d’un nou 
partit anomenat Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. 

Una de les raons de la brutal 
repressió franquista del 1939 va 
ser voler tallar de soca-rel les ra-
mificacions d’aquella cultural 
política. I quan el 1975 semblava 
viable una Tercera República, els 
quadres dirigents van saber 
moure les peces amb intel·ligèn-
cia per evitar-ho. Una altra cosa 
és què pugui passar en el futur. n

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

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

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

Entendre-hi + 
amb la 
història

¿On eren els republicans 
abans del 1931?

Homenatge als republicans represaliats.

 XAVIER  
 CARMANIU  
 MAINADÉ

Francesc Pi Margall 
va ser el gran 

referent ideològic  
del republicanisme 

federalista, no 
només per haver 

sigut un dels 
presidents de la 

Primera República, 
sinó també pels seus 
nombrosos articles  
i llibres analitzant  
la situació política 

del país. Tot i que va 
morir el 1901, la seva 

figura va ser molt 
recordada i estimada 
per la classe dirigent 

que va governar a 
partir del 1931.

Inspirats  
en la figura  

de Pi Margall

 
La Segona República no va sorgir 

del no-res. Durant sis dècades 
moltes persones van mantenir viva 

la flama del republicanisme.  
El 1923 ja van estar a punt 

d’aconseguir revifar-la.

el referent

Macià, al balcó de la  
Generalitat el 1931.

Danny Caminal
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L’Ajuntament de Barcelona ha 
volgut recordar Jaime Gil de Bied-
ma (Barcelona, 1929-1990), un 
dels poetes catalans en llengua 
castellana més destacats del segle 

XX, amb una placa a la façana de 
l’edifici del carrer de Pérez Cabre-
ro, 6, del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, on va viure (i va morir). 
L’alcaldessa Ada Colau va explicar 
que Barcelona tenia un «deute de 
gratitud» amb el poeta i que és 
«un acte de reconeixement i justí-
cia per tot el que ens ha donat». 

«És molt important posar en re-
lleu la grandesa de l’obra de Gil de 
Biedma i explicar-lo a tota la ciu-
tadania», va remarcar.  

Jaime Gil de Biedma és el re-
presentant més llegit i em-
blemàtic de l’anomenada Gene-
ració 50, a la qual pertanyen tam-
bé Gabriel Ferrater, Carlos Barral, 

José Agustín Goytisolo, José Angel 
Crespo, Juan Marsé, Ignacio Alde-
coa, Ana María Matute, Carmen 
Laforet i Carmen Martín Gaite.  

A l’acte del descobriment de la 
placa hi van assistir també Inés 
García-Albi, neboda del poeta, en 
representació de la família Gil de 
Biedma; el tinent d’alcaldia de 
Cultura, Educació, Ciència i Co-
munitat, Joan Subirats, i el regidor 
del districte de Sarrià-Sant Ger-
vasi, Albert Batlle. Amb aquesta 
placa, en què es pot llegir també el 
seu cèlebre «Que la vida iba en serio 
uno lo empieza a comprender más 
tarde», l’autor de Las personas del 
verbo s’incorpora al mapa literari 
de la ciutat de Barcelona, que sen-
yalitza els llocs vinculats als es-
criptors més destacats de totes les 
èpoques i rendeix homenatge  a la 
seva memòria. nLa placa inaugurada ahir.

Pep Herrero / Ajuntament de BCN

BCN recorda Gil de Biedma amb 
una placa a la casa on va viure

«La ciutat tenia un deute de gratitud i és un acte de justícia per  
tot el que ens ha donat», va assegurar l’alcaldessa Ada Colau.

RECONEIXEMENT

EL PERIÓDICO 
Barcelona

¿Qui hi ha darrere  
de QAnon?

El món on vius està controlat per 
una secta que es dedica a traficar 
amb nens per violar-los i sacrifi-
car-los en rituals satànics. Un 
complot secret on els fils els mou 
l’elit política, econòmica i mediàti-
ca progressista dels EUA, des de 
Hillary Clinton fins a Tom Hanks o 
Bill Gates. Un Estat profund que té 
com a única salvació messiànica 
Donald Trump. 

En els últims tres anys, aques-
ta delirant teoria de la conspira-
ció, coneguda com a QAnon –
possiblement la més gran de l’era 
d’internet– ha passat de ser un 
relat marginal a ser amplificada 
per l’expresident nord-americà 
fins a incrustar-se en una crei-
xent part del conservadorisme del 
país i ser classificada per l’FBI 
com una potencial amenaça te-
rrorista. Quan el 6 de gener cente-
nars de manifestants trumpistes 
van assaltar violentament el Ca-
pitoli per mirar d’evitar la certifi-
cació de la victòria presidencial de 
Joe Biden, molts ho van fer con-
vençuts que estaven entaulant 
una batalla contra una societat 
secreta. Tot i que feia anys que les 
clavegueres d’internet alimenta-

ven tota mena de deliris misògins 
i antisemites, l’octubre del 2017 
un usuari anònim conegut com a 
Q va publicar al portal 4chan –co-
negut per la publicació de missat-
ges d’odi, pornografia i mems ex-
tremistes– el primer dels seus 
més de 4.000 missatges críptics 
en els quals vaticinava la «tem-
pesta», suposat pla de Trump per 
aturar Clinton, polítics demòcra-
tes i periodistes per frenar aques-
ta confabulació «satànica». Q es 
venia com un presumpte alt 
càrrec secret del Govern amb 
accés a informació confidencial i 
els seus seguidors no van tardar a 
adorar-lo com un profeta. 

El gran misteri 

Des del seu naixement, l’especu-
lació sobre qui hi ha darrere de 
QAnon ha sigut una constant en-
tre fidels i investigadors, i ha ge-
nerat un ferotge debat similar al 
creat per l’artista Banksy. Aquest 
és el gran misteri a què intenta Q: 
en el ojo del huracán, la nova sèrie 
documental d’HBO. Per a això, el 
documentalista Cullen Hoback es 
va submergir durant tres anys en 
el laberíntic cau digital que ha 

allotjat la paranoia trumpista, 
viatjant pels EUA, les Filipines i el 
Japó per conèixer de prop Jim i Ron 
Watkins i Frederick Brennan, res-
ponsables de 8chan (ara 8kun), el 
fòrum que des del 2018 va allotjar 
obertament a Q quan les violentes 
conseqüències de QAnon –
atemptats supremacistes com el 
de Christchurch, en el qual es va 
assassinar 51 persones– van pro-
vocar que 4chan prohibís el tema. 

En sis episodis, la docusèrie –
produïda per Adam McKay, també 
productor de Succession i la ment 
darrere d’El vicio del poder i La gran 

apuesta– dissecciona els orígens de 
la conspiració i el seu impacte polí-
tic i social, parlant amb experts i 
QTubers, els seguidors de QAnon 
que s’han convertit en pseudocele-
britats de les xarxes que viuen de 
predicar aquestes idees a milions 
d’adeptes. 

Com altres docusèries, Q: en el 
ojo del huracán peca d’un excés de 
metratge que fa que algunes parts 
puguin fer-se repetitives. Diversos 
crítics temen que serveixi com a al-
taveu d’aquesta campanya de de-
sinformació extremista. 

Tot i que és cert que Hoback no 
parla amb víctimes del deliri i que 
en alguns punts el relat s’enfanga, 
la seva persistent implicació a do-
cumentar les ments excèntriques 
darrere de 8chan/8kun dona una 
perspectiva inèdita i molt interes-
sant sobre el portal.  

Finalment, Q: en el ojo del hu-
racán suggereix (sense evidèn-
cies) que darrere de Q hi hauria 

Ron Watkins, l’històric adminis-
trador de 8chan/8kun conegut 
com Codemonkey, però no dona 
respostes a molts altres interro-
gants que alimenten el mite 
d’aquesta conspiració. Estudio-
sos del fenomen assenyalen que 
darrere de Q hi hauria probable-
ment un col·lectiu coordinat de 
persones entre les quals hi podria 
haver experts de la guerra psi-
cològica i el troleig, com l’excon-
seller de Seguretat Nacional Mi-
chael Flynn, el guru ultradretà 
Steve Bannon i l’assessor polític 
conservador Roger Stone. La de-
rrota presidencial de Trump va 
evidenciar les falses profecies de 
QAnon i va fracturar internament 
el moviment, però segueix viu 
mutant cap a noves conspira-
cions sobre el coronavirus, Joe 
Biden i altres elements de l’ac-
tualitat. Q no ha dit res des del 8 
de desembre, però les seves idees 
continuen vives. n

Desinformació i violència a internet

CARLES  PLANAS  BOU 
Barcelona

Una imatge del documental ‘Q: en el ojo del huracán’.

HBO

La docusèrie d’HBO ‘Q: en el ojo del huracán’  
intenta revelar l’autor de la teoria de la conspiració 

que s’ha incrustat en el conservadorisme  
dels Estats Units.

Q no ha dit  
res des del 8 de 
desembre, però  
les seves idees 
segueixen vives
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E
n 1965, Jaime Gil de Biedma,escritor 

y empleado en la Compañía de Ta-

bacos de Filipinas, comenzaba a 

vivir en un piso situado en el número seis 

de la calle Pérez Cabrero de Barcelona. 

Dejaba atrás «un sótano más negro que mi 

reputación –y ya es decir–», e intentaba 

«renunciar a la vida de bohemio». No lo 

logró porque siguió con sus amistades, sus 

copas, sus salidas nocturnas y la literatu-

ra, «las dimensiones del teatro» en las que 

vivió el escritor.

BARCELONA PAGA SU DEUDA CON GIL DE BIEDMA

Ayer Barcelona pagó una vieja deuda 

con Gil de Biedma. La propia alcaldesa de 

la ciudad, Ada Colau, reconocía que tal vez 

se llegaba tarde a este homenaje, pero lo 

que importa es que ya es una realidad. Una 

placa recuerda ahora, en la fachada de la 

casa de Pérez Cabrero, que allí vivió y mu-

rió el autor de «Las personas del verbo». 

Inés García-Albí, la sobrina del poeta, 

no pudo ocultar la satisfaccción de toda 

su familia, especialmente de su tía Marta, 

la única hermana viva del escritor y que 

con 96 años actualmente vive en Madrid. 

García-Albí recordó la entrevista en la 

que Ana María Moix, en 1972, conversaba 

con su querido amigo y donde hablaba de 

«un apartamento magnífi camente deco-

rado», donde tenía como una de sus dis-

tracciones favoritas «mirar el sol». Desde 

allí salía hacia su despacho en la Rambla 

como ejecutivo de Tabacos de Filipinas. 

Luego, a las ocho de la tarde, era la hora 

del su whisky, aunque 

en alguna ocasión el 

poeta apuraba la noche 

en algún local cercano, 

a veces acompañado, a 

veces solo. Luego «Po-

dría recordarte que ya 

no tienes gracia».

En este domicilio barcelonés por don-

de pasaban Carlos Barral, Jaime Salinas 

y Juan Marsé, entre otros íntimos,  fue 

donde Gil de Biedma vivió los últimos 

momentos de su vida, ya enfermo de sida. 

Fue allí donde estuvo acompañado de 

Josep Madern, su última pareja, el mis-

mo que lo acompañaba a dar paseos por 

el cercano Turó Parc. Fue en esa casa 

donde se dijo «que la vida iba en serio 

uno lo empieza a comprender más tar-

de». Ahora, fuera de 

polémicas absurdas, 

como la vivida recien-

temente en Madrid, 

Gil de Biedma ha deja-

do huella y puede mar-

char entre aplausos. 

«Una placa recuerda 
ahora al poeta en 

la casa en la que vivió 
sus últimos años» 

Inés García-Albí, 
ayer, junto a Ada 
colau, descubre 
la placa en 
recuerdo a su tío 
Jaime Gil de 
Biedma en la 
calle Pérez 
Cabrero, número 
6, de Barcelona

Víctor Fernández

ensayo del autor valenciano 
resultado de dos viajes a Argenti-
na, uno en 1996 y otro en 1998. 
Inscrita en esa tradición de autores 
que cruzan el charco para darse 
con la Latinoamérica abierta en 
canal de la que hablaba Eduardo 
Galeano, la obra se puede entender 
sin mucho esfuerzo como un 
adelanto de la crisis económica y 
social que viviría el país en 2001 y 
que ahondó en esa desigualdad tan 
terrible que se describe entre 
cafeterías y estaciones de tren.

«LA EROSIÓN»
ANTONI MARTÍ MONTERDE
MINÚSCULA

320 páginas,  19,00 euros

A medio camino entre el diario 
literario y esa fi cción autobio-

gráfi ca que tan de moda se comen-
zó a poner unos años después de su 
escritura, Minúscula publica este 

EL LIBRO DEL DÍA
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cultura
Ahir es va fer pública la placa literària que l’Ajuntament de 
Barcelona dedica al poeta Jaime Gil de Biedma a la façana 
de l’edifici on va viure, al número 6 del carrer Pérez 
Cabrero, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. La placa amplia 

el Mapa Literari de la ciutat de Barcelona, que senyalitza els 
indrets vinculats als seus escriptors més destacats i ret 

homenatge a la seva memòria. “La nostra ciutat tenia un 
deute de gratitud amb ell”, va dir l’alcaldessa, Ada Colau.

HOMENATGE 
AL POETA JAIME 
GIL DE BIEDMA
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Aquest estiu també
hi hauràCruïllaXXS

Unaplaca recorda
JaimeGil deBiedma

Datat l’‘Homo
erectus’ deKènia

Placadedicada aJ.Gil deBiedma

FESTIVAL El Cruïlla mantin-
drà aquest estiu el format
XXS, que tindrà lloc entre el 4
de juny i el 25 de juliol a l’Es-
tadi Olímpic, l’Antiga Fàbrica
Damm i el Disseny Hub. Els
noms anunciats ahir són, entre
d’altres, Ana Torroja, Victor
Manuel, Miss Caffeina, Ismael
Serrano, Miquel Serra, Cepe-
da, Zoo, Rels B, Brigitte Laver-
ne, Sofía Ellar, Pawn Gang,
Rodrigo Leão o JoanMiquel
Oliver. / Redacció

LITERATURA L’Ajuntament
de Barcelona va col·locar ahir
una placa a la façana de l’edifi-
ci del districte de Sarrià Sant
Gervasi on va viure Jaime Gil
de Biedma (1929-1990), un
dels poetes catalans en llengua
castellana més destacats del
segle XX. L’alcaldessa Ada
Colau va dir que Barcelona
tenia un “deute de gratitud” i
que és “un acte de reconeixe-
ment i justícia per tot el que
ens ha donat”. / Redacció

ARQUEOLOGIA Unestudiha
verificat l’edat i origend’undels
espècimensmésanticsd’Homo
erectus, homínidquevavagar
pelmónfagairebédosmilions
d’anys.El 1974esva trobaral
voltantdel llacTurkanaaKènia
unpetit fragmentdecranide fa
1,9milionsd’anys,noméssupe-
ratperunaltrede2milions
d’anysaSud-àfrica, peròalguns
científicsvanargumentarque
l’espècimenvindriad’undipò-
sit fòssilmés jove. /Agències

PANORAMA

Els Señor Serrano, a
laBiennal deVenècia
TEATRE L’Agrupación Señor
Serrano, amb el seu espectacle
Themountain, estrenat al festi-
val Grec, serà un dels grups
convidats a la 49a edició de la
Biennal deTeatre deVenècia,
del 2 a l’11 de juliol. També hi
haurà obres deKrzysztofWar-
likowski –Lleó d’Or d’aquest
any–, KaeTempest –Lleó de
Plata–, KornélMundruczó i el
seu ProtonTheatre, Roberto
Latini oThomasOstermeier i
EdouardLouis. /J. Barranco

Julià
Guillamon

Planetes i
gelats

Aquests darrers mesos hem assistit (de lluny, com
tot) al boom de Regina Giménez (Barcelona,
1966). Per les xarxes socials han anat arribant no-
tícies d’una gran exposició de les seves últimes

obres al Museo Patio Herreriano de Valladolid. Giménez
agafa atles, llibres escolars, manuals de tota mena, tria els
gràfics estadístics, els canvia d’escala i hi intervé amb el
pinzell. Per exemple: un gràfic comparatiu de les diferents
mides dels planetes del sistema solar. Elimina la llegenda,
pinta al damunt dels cercles que representen els planetes i
treballa una mica la textura. No tant com en altres etapes,
en les quals pintava les fotografies: després hi feia un frotta-
ge perquè aquelles imatges de fars o de cases semblessin re-
líquies de no se sap ben bé què. Fora de context ja no veiem
planetes, ni eclipsis, ni òrbites: veiem una composició geo-
mètrica que treu a la llum l’ordre subjacent del món. S’ha
creat una gran expectativa. Una amiga no ha parat fins que
n’ha tingut una litografia, una periodista que em va entre-
vistar l’altre dia va quedar meravellada quan vaig dir que la
coneixia.
Aquest és un país on els artistes de l’abstracció geomètri-

ca no s’han guanyatmai la vida. Aquí on som realment bons
és fent gargots. Fins i tot Enric Planasdurà (1921-1984), que
és el nostre artista geomètric principal, introdueix el movi-
ment enmoltes de les seves composicions: un ordre que ba-
lla. En canvi, l’art de Regina Giménez és equilibrat, aplo-
mat, allunyat de les experiències cinètiques. Entre els pin-
tors del segle XX fa pensar en Auguste Herbin, per la força
gràfica. La diferència és que Regina Giménez fa passar
l’abstracció geomètrica per l’art conceptual. Quan omple el

fons d’una làmina
astronòmica, crea
un buit que té un
significat simbò-
lic: el buit de l’es-
pai, el no-res del
temps. Per sobre
d’aquestes com-
plicacions trans-
cendentals, intro-
dueix un compo-
nent d’hedonisme.

Les rodones dels planetes són els pics d’un vestit resc. d’es-
tiu, o un gelat de dues boles, les ratlles de colors alterns fan
pensar en les ombrel·les de platja i en els tendals de les boti-
ges de souvenirs, els anells de Saturn són flotadors de pisci-
na. En l’exposició El sol i la taula, que va presentar a Can
Palauet de Mataró, abans de la pandèmia, els planetes del
sistema solar, convenientment escalats, inspiraven un con-
junt de tauletes baixes de parvulari. Venien ganes d’ageno-
llar-s’hi a pintar amb colors Alpino. Com molts de nosal-
tres, Giménez és filla de la teoria de conjunts i de la pedago-
gia activa. Per això, de gran, s’ha interessat per Bruno
Munari.
Doncs bé, tot aquestmón tan atractiu des del punt de vis-

ta visual i conceptual, ara té un llibre de gran format, Geo-
Gràfics (Zahorí Books) en el qual Regina Giménez fa la vol-
ta de campana: agafa els seus dibuixos d’enciclopèdia des-
contextualitzats i els torna a contextualitzar. El llibre és un
atles estadístic sobre la Terra i l’Univers, amb les darreres
dades de laNASA i del BancMundial. Però, sobretot, és una
preciositat. Un gran llibre de Sant Jordi.

Aquests darrersmesos
hem assistit (de lluny, com
tot) al boom de Regina
Giménez amb una gran
exposició i un llibre

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

VicMirallastéamb27
anys una dilatada
carrera musical,
formativa en parà-
metres clàssics i

posteriorment consolidada a la
prestigiosa escola de Berklee de
Boston, ja en clau de jazz i altres.
El músic barceloní va fer el salt
quan es va integrar, ja fa uns
quants anys, al grup d’Alejandro
Sanz com a saxofonista i corista,
finsalpuntque lapandèmiaelsva
agafar de gira per Colòmbia, i de
fetvaarribaraBarcelonaambl’úl-
timvolabansde l’estatd’alarma.
Paral·lelament hi ha la seva al-

tra faceta comaVicMirallas a se-
ques, que al seu torn es desdobla
com a col·laborador d’artistes va-
riats, com Camilo, Don Patricio,
JuanchoMarqués,Muerdo o Be-
ly Basarte, amb cançonsmultimi-
lionàriesa lesplataformes.
I finalment hi és ell com a líder

del seu propi projecte, amb el su-
port d’una major, amb un parell
d’àlbums a l’historial i amb un al-
tre que es publicarà a l’octubre.
D’aquest ja n’ha llançat tres sin-
gles –Plan B, Pura vida i Ruina–,
que recrearà al concert que oferi-
rà avui a la sala Barts (20 h), dins
del festival Guitar Bcn i acompa-
nyatde la sevabanda.

Perdoni el tòpic, però ganes
detornaraldirecte,no?
Enormes.I,malgratquenohihagi
unaraóespecial,ensfamoltail·lu-
sió, perquè ve a ser un concert en
quèexposemquesomaquíenple-
na pandèmia i en aquests temps
tanestranys.

Quèsentiràquihiassisteixi?
Estaré amb elsmúsics de lameva
banda; fa anys que toquem junts.
Començant pel guitarrista Pau
Figueres, que també forma part
del grup d’Alejandro Sanz. Toca-
remelstressinglesjapublicatsdel
pròxim àlbum i temes antics com
Supervacío, Babia, Mi condena o
Si estuviera enamorado. Però to-
carem tot això, i això és im-
portant, amb sonoritat i instru-
mentació de directe, és a dir, que
sonarandiferentdecomsonenen
single. A més a més tindrem
convidats com Rita Payés i Sr.
Wilson, que tenen una peça amb

mi, i potser Judit Neddermann.
La bomba seria que vingues-

sinelsStayHomas.
Sí, peròno tinc cap temaambells,
excepte el que vam gravar al ter-
rat. Vaig viure en aquell pis amb
dosd’ells abansde lapandèmia.

Avostè el situen en les noves
músiquesurbanes.
No soc gens expert en etiquetes i
nohiesticgensd’acord.M’etique-

ten com a música urbana perquè
hecol·laboratambmúsicsurbans.
Jofaigmúsicaielqueemsurt, ino
empreocupo d’entrar en un estil.
Passounamicad’això.

L’ubiquenfins i totenel trap.
Devegadesescolto trap, ipotpas-
sarqueenalgun temameuhiposi
algun so una mica més trap, i la
gent relaciona això amb trap i re-
laciona trap amb música urbana.
Peròniempreocupanim’ocupa.

Les temàtiques de les seves

cançons tenen algun nexe co-
mú?
Les d’aquest disc les he fet totes
durant la pandèmia. Es nota bas-
tant que estic autocriticant-me,
reflexionantsobrelesrelacions,la
vida, des d’un punt de vista una
mica negatiu. I això ho noto so-
bretot comparant-ho amb can-
çonsanteriors.

Per què creu que arriba a pú-
blics tandiferents?
Hi ha un percentatge bastant alt
en el meu públic que és músic o
que té molta sensibilitat musical.
En el terreny de màrqueting i
d’imatge encara no tinc gaire clar
quisoc,peròenel terrenymusical
estic molt segur del que faig. I
aixòcrecquetambéemdiferencia
d’altres músics. Perquè veig en
molts músics a Espanya una gran
falta de cura musical. Et trobes
ambgentque fados temes al dia, i
la producció és un loop que es
repeteix i tot es concentra en la
imatge. La música ha passat a
un tercer pla. I jo, al final, reivin-
dico la música amb les meves
cançons.

MARTA MAS@LEENTRELINEAS / GUITAR BCN

Una imatge recent delmúsic, cantant i productor barceloní

“Elmeupúblic témolta
sensibilitatmusical”

Vic Mirallas, músic, actua avui a la sala Barts dins del Guitar Bcn

EN DESACORD

Elmúsic discrepa
quan se’l situa en la
sonoritat de les noves
músiques urbanes
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No et puc compartir els secrets, Fa 31 anys que va morir ]aime GII de Biedma, en una carrer de Barcelona, EI coneixes? Sí, posa
paraules de sentiments ba rrejats q ue no saps com barreja, M'agrada el poema q ue es d iu "pandémica y celeste", q ue es I'expl
icació d'Af rod ita, de I'amor, I la Celeste és la filla d'Urà, És un poema molt llarg, Para saber de amor.., No posis música de rapsode,
Em portaves on volies, Para saber de amor, haber estado solo es necesario, y en 400 camas se debe haber hecho el amor. ]aime
Gil deBiedma, EII va ser que la poesia de Gabriel Ferrater era de primera línia, Quina època de la poesia, És la placa q ue s'ha
posat, (Selló} Sí, és la placa que llueix de fa pocs m i nuts al número b del carrer Pérez Cabrera. És la placa que llueix des de fa
pocs minuts el carrer Pérez-Ca bero, Hi ha amics de la família i representants del sector literari, L'alcaldessa de Barcelona ha
presidit aquest acte, Diu que és una bonica coincidència, Aquest reconeixement a rri ba a l mateix d ia q ue fa 90 a nys de la
proclamació de la segona república a Barcelona, Diu Ada Colau que és una bona coincidència i que a ell li hauria agradat, L'ha
definit com home rebel i d'esq uerres i ama nt de la I I i bertat, AI gener va fer 31 anys de la seva mort. Va mori r el d ia 8 de gener
de 1990, És un dels poetes més destacats en I leng ua castellana del segle XX i un dels més llegits de la generació dels 50, Carme
Riera en va pa rla r d iumenge a La Vanguardia, Aq uest a rticle de Carme Riera repassava la seva transcendència en la I iteratu ra.
També diu que té episodis foscos i de dubtosa moralitat. Parlava de prostitució, Bàrbara, estàs amb la seva neboda, (Selló} Sí, Inés
García Albí, No s'ha volgut perdre aquest acte, Arriba 31 anys després de la seva mort, .~~~ 1 ! Com rep la família aquest
reconeixement? -Estamos encantados, A ]aime le queda una hermana viva, de 96 anos. Esta ba fel iz, Con pena de no poder venir,
Me encanta que cada persona que pase por esta calle se acuerde de ]aime y de su obra, -Els homenatges serveixen per recordar
el llegat d'una persona, A les persones, que quan passin per aquí, els picarà la curiositat, q uè els en d i ria? -A mí me para mucha
gente cuando pago con tarjeta de Crédito y me pregunten por mi apellido, Por los cl ichés q ue tenemos, hay gente que parece que
no tengan que saber quién soy, Pero pone sobre la mesa muchas cosas que te han pasado a ti, ]aime las pone en su poesia, Es
una poesia maravillosa, Estos versos de que la vida va en serio y uno lo empieza a comprender màs tarde, d ices "ostras, es
verdad", -Avui s'ha admès que aquest reconeixement a rri ba tard, però a rri ba en un dia molt simbòlic, -A él le hubiera gustado
mucho que fuera el 14 de abril, EI día de la república, EI nació en el 29, Vivió toda la guerra, Le hubiera hecho gracia, -Gràcies per
haver-nos atès, Tothom que passi per aquí recordarà aquest poeta,

Hace treinta y un años que moría Jaime Gil de
Biedma.
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Esteses en cordes lligades entre ar-
bres de la plaça del mercat, desenes 
de retalls de diaris. De la premsa lo-
cal, per descomptat, a una doble pà-
gina d’Interviú.  Pàgines que narren i 
fotografien la rebel·lió d’un barri 
popular, en peu contra un pla urba-
nístic que significava l’expulsió de 
centenars de veïns. Un d’aquests ar-
ticles de la mostra efímera, publicat 
a Masala, es titula «Un cop et vaig 
sentir dir...». Comença així: «Una 
vegada et vaig sentir dir: ‘Els okupes 
ens ajuden, arriben allà on nosaltres 
no arribem perquè ens ha passat el 
tren’; quina sort, la dels okupes, 
doncs, d’haver-te conegut i haver 
compartit amb tu aquesta lluita».  

A qui una i tantes vegades se li 
va sentir dir això va ser a Emília 
Llorca, «filla, neta i besneta de 
gent de barri», com la va definir 
dilluns la seva neboda Núria. 
L’Emiliona, com la recorden 

molts, compta des d’ahir, 14 
d’abril, dia de la República i 12 anys 
després de la seva mort, amb un 
carrer amb el seu nom a la seva es-
timada, treballada, celebrada i 
lluitada Barceloneta. 

Benvinguda a casa 

L’acte de substitució de les plaques 
–l’«adeu, Almirall Aixada» i el 
«benvinguda a casa, Emília, com et 
trobem a faltar»– no va ser la festa 
que la seva família extensa –mig 
barri– i la de sang havien imaginat, 
amb sardinada, arròs, ball i abraça-
des. Queda pendent, maleïda Covid. 
Però sí que va sonar el Mare, vull ser 
pescador i es va sentir la mateixa 
Emília, en gravacions de les mobilit-
zacions de principis de segle, dient 
una frase que repetia: «el barri s’ha 
de defensar». 

A més de la seva neboda Núria 
(qui va recordar un a un a tots 

aquells que no van poder ser pre-
sents per la pandèmia o perquè ja no 
hi són), va prendre la paraula en 
l’homenatge, multitudinari dins 
dels paràmetres Covid, Ada Colau; 
una d’aquelles okupes que va tenir 
la sort de creuar-se al camí de 
l’Emiliona avui convertida en alcal-
dessa. També ho va fer Gala Pin, no 
com a exregidora de Ciutat Vella, si-

nó com a amiga de l’homenatjada; 
la seva primera amiga «gran», com 
li va dir a l’emotiva carta que va lle-
gir. «No és la primera carta que t’es-
cric, però sí la primera que et llegei-
xo en púbic. La primera te la vaig es-
criure el maig del 2011, quan va co-
mençar el 15-M. Com m’hauria 
agradat comentar tot el que estava 
passant aquells dies amb tu», va lle-

gir l’activista veïnal, a qui l’Emília 
«va regalar la seva mirada». «Tu en-
carnaves el sentir del barri, la ten-
dresa de la justícia. Va ser amb tu que 
vam aprendre que la política és un 
actor d’amor», va prosseguir.  

La més fidel sòcia de l’Emiliona 
en la batalla guanyada contra el pla 
dels ascensors li va confessar tam-
bé a la seva última carta, llegida en 
una Repla plena (d’amor), que eren 
l’enveja del moviment okupa: 
«Tots volien veïnes com vosaltres. 
Veïnes com tu».  

El dia en què la jove Pin va conèi-
xer Llorca, aquesta estava fent una 
col·lecta per pagar l’enterrament 
d’una veïna. Escena que descriu un 
barri i una manera de construir co-
munitat. L’Emília era de les que po-
saven la vida al centre abans que fos 
gairebé obligat dir-ho (això de fer-
ho és una altra història). I ho feia 
sense donar-se importància. De fet, 
Colau va començar la seva exposició 
assegurant que l’Emília no hauria 
volgut que li dediquessin un carrer. 

Continuen les reivindicacions  

Darrere l’escenari, aprofitant la vi-
sita de l’alcaldessa i amb ella l’arri-
bada dels focus, nombroses pan-
cartes contra el tancament de l’es-
cola Sant Joan Baptista, l’escola 
més antiga del barri, concertada, 
les famílies de la qual reivindiquen 
que passi a la xarxa pública per 
mantenir-la oberta. També acti-
vistes pel dret a la vivenda recorda-
ven el desnonament amb criatures 
executat el mateix dilluns. Un des-
nonament en el qual l’Emília –«un 
guèiser d’amor continu», com la va 
descriure Marc Sempere, conductor 
de l’acte– hauria posat el cos per in-
tentar aturar-lo. n

Emília Llorca ja té 
carrer a la Barceloneta

HOMENATGE

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Un home passa sota la placa del carrer d’Emília Llorca Martín, ahir.

Ricard Cugat

L’ajuntament rebateja l’antiga via de l’Almirall 
Aixada amb el nom de l’enyorada activista. La dirigent 
veïnal va lluitar per frenar la ferotge especulació que 
començava a amenaçar el barri a principis de segle.

C 
Manu  
Mitru 

u La Guàrdia Urba-
na va desallotjar ahir 
per ordre judicial 
l’assentament de 
barraques aixecat al 
costat de les Glòri-
es, davant dels En-
cants. «Tothom es-
tava avisat i atès  
socialment amb 
temps», segons el 
Centre d’Urgències i 
Emergències Soci-
als, així que no es va 
produir cap incident. 
Al lloc hi vivien  
23 persones.

Desallotjades  
les barraques de 
prop de les Glòries

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BARCELONA

248000

48734

Diario

532 CM² - 50%

12802 €

39

España

15 Abril, 2021

P.54



EIs protagonistes dels darrers epistolaris apareguts. D’esquerra a dreta: Calders, Tisner, Marti i Pol, Oliver, Foix, Gili, Muri~ i Rodoreda. / CAR[.ES RIBAS

ABANS ARRIBAVEN CARTES
L’aparici6 de quatre episolaris de primeres figures de les lletres catalanes permet resseguir

tant la seva dura vida corn la de la Catalunya sotmesa b/ l.licament i fins la Transici6

"~! 1.1ipsis, reiteracions, ironies, confes-
sions: els epistolaris tenen la seva

.~,d prOpia narrativa, atracti-mechnica
va variant de la literatura del jo, abundant
en el segle XX catala. Ara que l’autoficci6
regna amb l’esquer d’obrir finestres cap a
una veritat intima dels autors, quatre re-
culls de cartes publicats en els darters
mesos ofereixen autenticitat lliure de sospi-
ta. Epistolari Calders-Tfsner (Edicions UIB-
Publicacions de l’Abadia de Montserrat),
Et devia una carta. Correspond~ncia MiquelMarti i Pol-Joan Oliver (1961-1983) (Eumo

Editorial), Entre llibres i llibres. Correspon-
d~ncia 1935-1983 (Edicions 62), que aplega
cartes de J.V. Foix i l’editor Joan Gili, i la
reedici6, arab l’afegit de peces in~dites, de

Xavier Dilla

Cartes a l’Anna Murff~ (1939-1956), de Mer-
ch Rodoreda (Club Editor), dibuixen 
vivid panorama, des dels flltims anys de la
RepOblica als inicis de la Catalunya auto-
n6mica, que perfila la vida i l’obra dels au-
tors. Resseguim els ills que lliguen aquests
epistolaris. De fons, la dificil hist6ria de la
Catalunya sotmesa bhHicament i la duresa
i les contradiccions de l’exili, la dictadura i
la Transici6.

Viure en guerra. Joan Gili (1907-1998) 6s 
menys conegut dels vuit corresponsals,
per6 la seva tasca intellectual enlluerna.
Radicat a Londres des de 1934, va fundar la
llibreria Dolphin Bookshop, aviat tamb6
editorial de refer~ncia. E1 cat~tleg 6s l’obra

d’un editor, i J.V. Foix (1893-1987), casat
amb la seva germana Victbria, l’elogia des-
prds de rebre’n el de 1937: "Te’n riur~ts: titol
per tirol, autor per autor. Tot ho he repas-
sat. Com si em llegis un llibre teu". Fites
editorials de Gili seran l’antologia po~tica
de Lorca en angl~s (1939), la primera
edici6 d’EI Ffblico (1969), tamb6 de Lorca, 
la d’Ocnos (1942), espl~ndid recull de prosa
po~tica de Luis Cernuda.

E1 gros d’Entre Ilibres i llibres correspon
ales cartes de Foix. Les de 1937 i 1938
~galreb6 la meitat-- detallen la quotidiani-
tat a Barcelona durant la guerra: els dubtes
sobre la coHectivitzaci6 de la pastisseria, la
falta de personal a causa de les mobilitza-
cions, les dificultats mnterials: "A l’obrndor

de casa, per no hayer-hi primeres ma-
t~ries, no treballem. I les botigues, buides
com un bagul per estrenar, s6n victimes de
les teranyines", explica el febrer de 1938. El
novembre sefftient es queixa de "la dificul-
tat de trobar cintes de recanvi adaptables"
per a la m~quina d’escriure i agraeix a Gili
l’enviament de cigarrets, "que he rebut
corn un present reial".

La nit de Cap d’Any, una forta nevada
prefigura la trista grisor que portarS. 1939:
"El vent xiula com en els contes veils i, per
mor de l’amenaqa de bombardeig --ma-
ritim, cal suposar-- que han pregonat, lflgu-
bres, les sirenes, s’han tancat llums i la ciu-
tat, paralitzada del tot, tot just si respira".
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En l’hora "dels qui prefereixen polaritzar-se",
Foix, genii figura, es lliura "de pie, als estudis
filos6fics". "El meu isolament ~s voluntari", afir-
ma. Llegeix molt, escriu poc, compra llibres
quan pot, els ordena, els fa relligar i escolta mflsi-
ca cl~ssica a la r~tdio, perb tamb6 "les darreres
noves" i "els discs rods recents".

Un castell de novel.la. Venquda Catalunya, el pri-
mer exili no ~s igual per a tothom. Pete Calders
(1912-1994) ~s un dels escriptors que, emparats
per la Instituci6 de les Lletres Catalanes, sojorna
al castell-alberg juvenil de Roissy-en-Brie, a prop
de Paris. Hi s6n, tamb¢, Merc~ Rodoreda
(1908-1983), Joan Oliver, Pete Quart (1899-1986)
i Anna Murih (1904-2002). "La vida al castell 
realment esplbndida", explica Calders, l’abril de
1939, a Avel-li Artis-Gener, Tisner (1912-2000),
intim i veil amic (i, aviat, des de 1943, tamb6
cunyat, com Foix i Gill), que es troba allotjat, en
canvi, en una vella caserna de bombers de Tolo-
sa de Llenguadoc, en condicions m6s prechries,
"sense papers, mig clandestinament i sota Fame-
naqa constant d’~sser retornat als camps de
concentraci6".

El chdteau de Roissy pertany a la llegenda de
1 exili literati catal& La novella de Roissy I hau-
rein d’escriure nosaltres", recorda Rodoreda a
Muri& el 1956. All& es formen parelles: Muri& i
Agusti Bartra, Rodoreda i Armand Obiols. l~s un
par~ntesi de pau i ociositat. En paraules de Rodo-
reda, "la revifalla d’una joventut sense joventut".
L’estada dona per a bromes com la que Calders,
que s’hi engreixa sis quilos, explica a Tisner: "Te-
nemos un perro llamado Estelrich, que es muy
d6cil el pobre", en refer~ncia al brag intellectual
de Francesc Camb6. I Rodoreda es riu d’alguns
versos d’Oliver que corren per Paris Soc gran-
d~s i gamarOs / enyoro la p&tria mia / el meu sexe
est& en bon fls / i en faig present a l’aimia".

Perb a Roissy tamb6 hi ha drama. Ho llegim
en una carta de Rodoreda en qua, l’agost de
1940, explica a Muri&, que ja ha marxat a
Mexic, el que li ha passat a la filla del cap de

Un J.V. Foix proper s’adre;a a Joan Gili a m& per
felicitar-li el sant (esquerra). En canvi, en la seva
carta mecanoscrita, Miquel Marti i Pol conserva
la dist&ncia respecte de Joan Oliver mantenint el
tractament de v6s. / EDICIONS 62 / eUMO

tales cartes. Ja als anys seixanta, quan ha tornat
a Catalunya i Tisner segueix a Mhxic, Calders
etziba: "Ara, fa poc, hem sabut rods coses de
vosaltres per una carta de la Fina que per les
noticies qan ens doneu directament". Tisner,
que prou feina t4 per tirar endavant a Mhxic,
contesta arab fermesa aquesta carta "inquietant
i incomprensible", i Calders se’n disculpa Cesta-
va sota els efectes d’un cert ressentiment i d’una
certa tristesa").

l’estaci6 ferrovihria local: "6Saps la Marie-
Th6r~se? Un diumenge al demati es va posar
una floral cap i un vestit blanc i es va deixar
aixafar pel tren. Feia molt sol i tot era clar".
Tres frases amb la brutal contund6ncia de la
millor narrativa rodorediana.

Entre Europa i America. Despr6s de la fugida
apressada a Franqa al final de la guerra, Europa,
a punt d’abocar-se a una altra barb~rie b~l.lica,
nom~s ~s una estaci6 de pas de l’exili. Calders
deixa Roissy aviat: ja 6s a M~xic el juliol de 1939,
on tamb6 ha arribat Tisner pel seu compte, perb
a un altre estat (aix6 ajorna uns mesos el retroba-
ment i allarga la correspond~ncia).

El 1940, Oliver marxa a Xile i Murih viatja a la
Repflblica Dominicana, davant la incomprensi6
d’una Rodoreda poc realista: "Considero--em po-
so greu-- un nyap el que has let d’anar-te’n". El
ferret, de let, Es rues gruixut: "6Qu~ hi lots arab

Camins divergents. Passen els anys. Els uns
s’acostumen a l’exili interior, mentre que els
que han marxat s’adapten a altres entorns amb
m~s o menys sort, m~s positius o rues consu-
mrs per l’anhel de tornar. El novembre de
1946, Foix explica a Gili que "trobar mat~ries
bb_siques per a alimentar dues botigues sol.lici-
tades corn les nostres no 6s, en aquest temps,
feina planera". Perb, a la mateixa carta diu que
acaba de comprar "una modesta caseta de pes-
cadors" al Port de la Selva.

A M~xic, el polifac~tic Tisner fa de tot i amb
un cert/~xit: curtmetratges, publicitat, pintura,
decorats de cinema i inclfis guanya un premi
de narrativa en castellh, aplaudit per Juan Rul-
fo. En comparaci6, Calders s’hi troba m~s in-
adaptat, corn lifa veure Tisner: "Pete: tu ets, de
nosaltres, el mds timid i menys emprenedor".
Perb tambd li reconeix que ds el rods pr~ctic:
sense pensar-s’ho gaire, Calders retorna a Cata-
lunya el 1962 gr~cies al prdstec de 100.000 pes-
setes d’un amic.

Qui ho passa pitjor, perb, ds Rodoreda. La
d~cada dels quaranta 6s dura: "Canvio d’an-
goixes corn de vestit". Treballa "fins a l’embruti-
ment" cosint a mhquina "camises de dormir i
combinacions per a un magatzem de luxe" i no li
queda temps per escriure. "Si veiessis corn vivim
t’esgarrifaries. Una cambra de minyona en un

tants negres? Paris cada dia el trobo m6s bonic i sis~ pis, petita com un puny i sense aigua", es-
Roissy torna a 6sser una delicia. A tu t’ha esguer-
rat l’amor i que en Bartra em perdoni". La respos-
ta de Muri~, impecable, no lava llegir Rodoreda
a causa de la censura nazi (el maig de 1940
Franqa ja est~ ocupada): "LQu~ hi "lots" a Roissy
olorant els lilhs? Embarca’t! Vfs a veure m6n!".

Seguir a Europa, certament, tenia un preu.
Ho demostra l’esfer6idora carta que Rodoreda
escriu a Llemotges l’agost de 1940, on explica
com fugen cap al sud en trens metrallats, traves-
sant ciutats incendiades, afamats, ensopegant
amb ponts destruits per l’ex~rcit alemany, que
els estalona "a dos quilbmetres", lent rutes exte-
nuants amb els peus "plens de bufllofes" mentre
els avions llancen bombes amb qu~ "se’ns om-
plia el nas i la boca de p61vora".

La nostMgia de Catalunya, la il.lusi6 d’una fi
propera de la dictadura i la disthncia que separa
els amics passen factura: "Estimada Anna,
re’has fet molta falta i encara me’n far~s mds",
escriu Rodoreda. I Calders confessa a Tisner que
td por de perdre’l: "Amb tu em veig arab cor de
fer grans coses, per6 sol, em sentir6 completa-
ment exiliat". Per aixb el renya quan no li contes-

criu a Muri~ el 1947. I li confessa set "per tempe-
rament pessimista --optimista nom~s per
reacci6". Aix6 es nota quan parla dels coneguts
de qui Murih li dona noticia com "dels meus
morts dels meus naufragats"

A rues, la relaci6 arab Obiols, que triga anys a
trencar arab la seva dona ("Ell m’estima, per6 
ella tamb£ I haur~ de viure d’engrunes, jo, que
ho he tingut tot", escriu Rodoreda el 1946), t6
tanta passi6 corn trasbals: "l~s un xicot que domi-
na l’art de quedar malanient arab tothom, ja no
dic amb mi, que soc qui en td mds queixes’. Fins
i tot, despr6s que, el 1954, es traslladen a Gine-
bra i ella es pot dedicar nom6s a escriure, la
insatisfacci6 la persegueix: "A Paris, malgrat la
mis~rla i les penes, em sentia a casa. Aqui, sem-
pre re’he sentit exiliada". El 1956, desprfis de vuit
anys de silenci epistolar, reconeix que hart estat
uns anys dificils. Muri~, en la conversa inclosa
en ap~ndix, diu que, desprfis d’aquella carta, Ro-
doreda "mai mds no em va tornm- a dir res".

Tardofranquisme i desencant. Comenqa la d~ca-
da dels seixanta. Foix, que no t~ fills, pateix
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Pere Calders al

"Tisner del meu
cola’ (esquerra)
i de Merc~
Rodoreda a Anna
Muri~, en qu~ es
considera
"menys feli~ de
maP. / UIB-PAM /

perquE "se m’acaben els anys i no em surt he-
reu que em retiri" de la pastisseria. Gili, que
acaba d’imprimir un primer tiratge de 30.000
exemplars de l’antologia de Lorca en angles,
respon murri: "Estas ben segur que no fas corn
els nostres pares que sempre es creien indis-
pensables?". I li recomana que dediqui "tots els
teus esforqos a escriure i a reposar". Vint-i-tres
anys desprEs, en l’fdtima carta (abril de 1983),
Foix, nonagenari homenaqat pflblicament,
sembla hayer fet cas a Gill: "Segueixo adaptant-
me a l’edat, t~.ig un passeig diari i no em perdo
un concert, una representaci6 teatral o bE un
film si valen la pena".

Entre 1962 i 1965, la correspond~ncia entre
Calders i Tisner 6s un estira-i-arronsa en quE el
primer intenta convEncer el segon que tornija a
Catalunya. Perb el cost i la logistica del trasfiat
fan vacil-lar Tisner, pare de familia nombrosa,
sempre actiu i enfeinat: "No podria renunciar,
evidentment, a ni un dels llibres --en tinc entre
quatre i cinc rail-- ni als quadres, ni als plats, els
canelobres, o tots aquests objectes acumulats
durant vint-i-cinc anys. Comes trasllada, tot
aixE?". Neguit6s, pregunta a Calders sobre opor-
tunitats professionals i mitjans tEcnics per tre-

ballar a Barcelona. I l’amic, que fa gestions per
trobar-]i feina en publicitat i en cinema
d’animaci6, li dibuixa un panorama optimista,
amb bons sous, i li exalqa la qualitat del sector
editorial barceloni, on ell treballa.

TambE va trobar feina en aquest sector Oli-
ver, que havia tornat de Xile el 1948: va entrar a
l’Editorial Ayma el 1955. Els fdtims i agbnics
anys d’aquesta empresa --comprada el 1962 per
Joan Baptista CendrEs, el fam6s senyor Flo~d i
un dels fundadors d’0mnium Cultural, que no
surt gaire afavorit-- sovintegen en l’intens epis-
tolari entre Oliver i Miquel Marti i Pol
(1929-2003). E1 1961, el poeta de Roda de Ter
s’adreqa per primera vegada al vetera Oliver
sol.licitant-li "algun poema --inEdit, si los possi-
ble-" per publicar-lo en una revista de Vic. Co-
menqa aixi un intercanvi epistolar, constant des
de 1968, en quE la reverEncia inicial d’un Marti i
Pol encara desconegut es transforma arab el
temps en amistat i admiraci6 mf~tua, fins al
punt que, el 1980, Oliver declara: "Per a mi tu
ets una autoritat moral i estEtica". Per6 el tracte
de yes no l’abandonen fins a 1979.

A Oliver li costa escriure, per6 Marti i Pol,
prolific, triomfa amb "una poesia f~til en aquest

moment de desencant comunitarr’, i ara 6s ell
qui envia originals a qui veu coma referent
(Oliver, director editorial d’Ayma, "Es el pare de
tots"). Malda per animar-lo, sovint amb dites
populars (reiterades les de "la meva padrina,
que sempre en tenia una per dir"), perb Oliver
se sent deprimit per l’edat i per un entorn poli-
tic i cultural que el desplau ("fa seixanta-cinc
anys que vaig amb els que perden"). AmEs,
Ayma Es un desastre: el desembre de 1980, octo-
genari i encara treballant, Oliver descobreix
que no consta en plantilla i queli neguen la
jubilaciE. NomEs l’aconseguira quan amenaqa
Cendr6s, membre de "la Gran Mafia", amb de-
nunciar-lo. Les critiques a l’autonomisme de
Jordi Pujol --el "president (en minf~scula, que
Es petit6)", diu Oliver--, la desconfian~a cap als
socialistes i les atzagaiades contra Brossa, Bar-
tra i EstellEs abunden en aquestes cartes, molt
amargues per la banda d’Oliver.

L’amargor que va marcar tambE tants anys
de la vida de Rodoreda la descriu molt bE el
magnific escrit inEdit de Margarida Puig, la
seva nora, que tanca l’epistolari amb details
reveladors dels 61tims anys: "Espero que hagi
trobat la pau queen vida no va tenir".

Un taller literari secret
X. Dilla

L
es cartes entre escriptors descriuen
la cuina dels llibres. E1 novembre de

1938, Foix diu a Gill: "Si trobo paper, edita-
r6 un llibre meu, de versos veils, pedants i
academics". I n’hi copia dos sonets, el pri-
mer dels quals Es Sol, i de dol, arab algunes
variants respecte al text imprEs el 1947. A
mEs, Entre llibres i Ilibres reprodueix anti-
gues feticitacions nadalenques conserva-
des a la Fundaci6 J.V. Foix, precedents
dels poemes que, anys a venir, integraran
Onze Nadals i un Cap d’Any (1960).

Rodoreda, que el 1948 confessa: "No
m’agrada escriure cartes", traspua ener-
gia quan parla de la seva narrativa: "Penso
fer contes que faran tremolar D~u". N’hi
va enviant a Muria. Enamorada de Katha-
rine Mansfield, Dorothy Parker i TxEkhov,
el 1946 anuncia: ’Wine una cinquantena de
contes en cartera i em penso que bE n’hi
haur~ mitja dotzena de bons". Diu que ja
n’ha escrit la meitat i Es interessant com
explica la complexa construcci6 que vol
donar al conte ’Carnaval’, encavalcant-hi

diverses histbries. La versi6 indosa a
Vim-i-dos contes (1958) Es mEs senzilla,
perb efectiva.

El 1964, Tisner explica a Calders que
la novel.la Paraules d’Opbtan el Vell
(1968) ~crbnica d’uns asteques que arri-
ben a la peninsula IbErica que s’avanga
mig segle a Cioilitzacians, de Laurent Bi-
net-- l’ha "feta i refeta al llarg de dotze
anys". Uesmenta amb dos titols que no
s6n el definitiu: "La Crbnica de
Metlesbtxitl ds l’antiga Canquesta del Vell
Astlan". l~s consciegt de la chrrega politi-
ca de la novella CEs un llibre antiespan-
yolista fins al moll de l’os") i per aixb la
considera no tan "ben meditada i treballa-
da" corn altres novel.les seres, un judici

sever que molts dels seus apassionats lee-
tors no compartim.

Et devia una carta il.lustra el procEs de
composici6 de l’filtim llibre d’Oliver, Poe-
sin empfrica (1981). Davant l’obra de Marti
i Pol, voluntarista i optimista Cuna poesia
diguem d’exaltaci6 nacionat, poesia politi-
ca, per6 el m/axim d’allunyada de qualse-
vol partidisme" en paraules seres), Oliver,
descontent arab la poesia "deshumanitza-
da" de les tlltimes decades, escriu un llibre
a la contra, "de valor molt discutible i des-
caradamant polemic", i n’avanqa alguns
poemes a l’amic. Vol set-hi irbnic, sarcas-
tic, "discrepar de molts valors, postulats,
axiomes acreditats i intocables". El llibre
va ser premiat per la Generalitat de Pujol.
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molt durs; ara ja no neva com
abans; a les cinc del matí pujà-
vemNúria cada dia per eliminar
de la via la neu i el glaç ambmit-
jans precaris”, explica.
Durant la Guerra Civil la Ge-
neralitat va intervenir l’empresa
que gestionava el tren. El 1937 es
va establir a Núria un sanatori
antituberculós i el cremallera es
va convertir en elmitjà de trans-
port delsmalalts. També la post-
guerra va ser dura. L’historiador
Josep Clara explica al llibre
Trens i carrilets que en aquella
època calia aconseguir un sal-
conduit especial per desplaçar-
se fins al santuari, fet que expli-
caria la poca afluència de viat-
gers.
Avui, segons dades de Ferro-
carrils de la Generalitat, que des
del 1986 assumeix la gestió del
tren cremallera, cada any rep
280.000 visitants. Circula a una
velocitat de 30km/h a la zonade
vies, que funciona amb sistema
d’adherència, i a 24 km/h i 19
km/h en pujada o baixada en el
tram de cremallera, el sistema
que va idear l’enginyer suís Ro-
man Abt, el 1882, i que permet
superar els pendents pronunci-
ats.
La infraestructura s’ha posat
al dia les últimes dècades. Entre
les actuacions més recents des-
taca la renovació de les estaci-
ons de Queralbs i Ribes-Vila i
l’adquisició d’una locomotora
híbrida, dos cotxes de viatgers i
dos remolcs, com també la reno-
vació de part de les vies i la subs-
titució de catenàries i d’instal·la-
cions elèctriques més antigues.
Una evolució que ha arribat al
lloc de comandament del tren.
MaríaDíaz, la primera donama-
quinista del cremallera, va co-
mençar fa 18 anys i continua en
actiu. La seva ocupació encara
desperta molta curiositat.
“Molts nens se sorprenen quan
emveuen conduint, tot i això re-
bo felicitacions de molts grups
de gent gran”. Encara queda
molt per canviar.

L’augment de pelegrins que visitaven el santuari de Núria
i l’increment dels esports d’hivern en vanmotivar la construcció

El cremallera fa90anys
SÍLVIA OLLER
Girona

Sense el tren cremalle-
ra, Ribes de Freser ara
seria un poble mort; el
tren li ha donat la vi-
da”, afirma el veí Jo-

sep Tarrés, que va començar a
treballar primer com a aprenent
als tallers del cremallera i més
tard com a maquinista. “Un cop
ens vam quedar una setmana in-
comunicats; se’n va anar la llum
i ningú no podia pujar a Núria a
rescatar-nos; ens repartien el
menjar des d’un helicòpter”, re-
corda el septuagenari que va tre-
ballar trenta anys en aquest mit-

jà de transport, l’únic per acce-
dir a l’estació d’esquí i al
santuari de Núria, situat a 1.964
metres d’altura. Fins aleshores,
els practicants d’esports d’hi-
vern pujaven a peu des de Que-
ralbs i una vegada a Núria havi-
en de remuntar amb els seus
propis mitjans les muntanyes i
valls on volien esquiar.
El tren, que aquest any fa 90
anys de vida, va ser una gran
obra d’enginyeria, ja que havia
de superar un desnivell de mil
metres d’altura en un trajecte de

12,5 km entre Ribes de Freser i
Núria. Van treballar per cons-
truïr-lo més de mil obrers arri-
bats de molts racons d’Espanya
entre els anys 1928 i 1931 en con-
dicions meteorològiques i tècni-
ques precàries. “Tot es va fer a
mà, amb pic i pala i amb pistoles
d’hidrogen i aire”, explica Tar-
rés. El besavi de l’actual alcal-
dessa de Ribes de Freser, proce-
dent d’Aragó, va ser un dels que
va participar a construir-lo. “El
cremallera ha tingut un gran im-
pacte per al turisme, el comerç,
la indústria i la creació de llocs
de treball a la zona”, reconeix
l’alcaldessa, Mònica Santjaume.
Després de dos anys d’obres,
el 22 demarç del 1931 es va inau-
gurar el tren cremallera que avi-
at es va convertir en un referent
entre els ferrocarrils de munta-
nya europeus. A la inauguració
hi havia d’assistir el rei Alfons
XIII, que no hi va poder anar
per la inestabilitat política del
moment i que va culminar amb
el seu exili i la proclamació de la
Segona República. Aquest mitjà
de transport va potenciar encara
més el santuari que, el 1916,
s’obria al públic també elsmesos
d’hivern. El 1909 ja havien arri-
bat els primers esquís i trineus a
Núria i el 1920 es van fer traves-
sies d’esquí.
Un any després de l’arribada
del tren, el 1932, es va crear el
Club Alpí de Núria i aquell ma-
teix any va ser l’escenari escollit
per laGeneralitat per redactar el
projecte d’Estatut. “En els seus
orígens la gent que venia deBar-
celona i els seus voltants anava

INFRAESTRUCTURES

PERE DURAN / NM / ARXIU

El tren cobreix els 12,5 km entre Ribes de Freser i Núria en 40minuts i anualment el fan servir més de 280.000 visitants

Barcelona a quatre
hores del Pirineu
LaVanguardiarecollia la

inauguraciódel trencre-
malleraen l’ediciódel24
demarç.Elcronistaexpli-
cavaquealbanquetqueva
oferira l’hoteldeNúria
l’empresaconstructora, a
quèvananarmésde300
comensals, vanprendre la
paraulaelgovernadorcivil
deGirona,PascualArias;
elpresidentde laSociedad
deFerrocarrilesdeMon-
tañaaGrandesPedientes,
RamonAlbóMartí, i el
bisbede laSeud’Urgell,
JustíGuitart,quevabene-
irelscotxesa l’estacióde
Ribes-Vila i “davantde la
poblacióenmassa,quees
vaafegira la festa”.Enels
seusparlaments, “van
enaltir l’esforçquehafet
l’empresaconstructora
que,acostad’unsquants
sacrificisdetotamena ien
unterminiextraordinària-
mentcurt,haaconseguit
duratermeunaobratan
sorprenent,quepermet
traslladar-sedeBarcelona
alcordelPirineuenmenys
dequatrehores”.

Una pesseta l’hora per als peons
La construcció del

tren cremallera no
va estar exempta de
conflictes laborals.
El juny del 1930 es
van declarar en vaga
uns 600 obrers de
l’empresa construc-
tora. En un extracte
de les memòries del
generalMola de la
Cambra Oficial de
Comerç i Indústria
de Girona, recollides
per l’historiador
Josep Clara, s’expli-
ca que sol·licitaven
una jornada de vuit
hores i el cobrament
d’una pesseta per
hora per als peons;
1,25 per als paletes;
1,50, per als miners i
un cinquanta per
cent d’augment per
als treballs duts a
terme en hores ex-
traordinàries. El
conflicte va durar
una setmana.

en peregrinació al santuari; hi
havia moltes romeries”, recorda
Tarrés. Més tard, la pràctica de
l’esquí es va imposar, comtambé
les activitats relacionades amb
la natura.
Una infraestructura que ha
rebut danys considerables, com
dues grans inundacions el 1940

El 1937 es va establir
a Núria un sanatori
antituberculós
i el tren hi va
transportar els malalts

que van obligar a suspendre’n el
servei fins al febrer del 1942, se-
gons explica Agustí Sancho, un
altre dels treballadors que du-
rantmés de trenta anys va treba-
llar comamembre de la brigada.
“La nostra funció consistia a
mantenir sempre la via en bones
condicions, els hiverns eren

ARCXIU FGC.

Obrers a la construcció de la via
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Viatge a la intimitat  
de Mercè Rodoreda

fill. La tercera, “la guerra i la pèrdua 
del país natal, que la condueixen a 
l’exili”. Mesos abans d’haver de mar-
xar a França, l’escriptora havia publi-
cat la primera versió d’Aloma (1938). 
Quan va marxar tenia 30 anys. 

L’experiència a França va tenir di-
verses etapes, començant per l’esta-
da a Roissy-en-Brie amb un grup 
d’escriptors exiliats, entre els quals hi 
havia Anna Murià –una de les seves 
millors amigues– i la seva futura pa-
rella, Joan Prat, que signava amb el 
pseudònim d’Armand Obiols. D’allà 
passaria per Llemotges i Bordeus 
abans d’instal·lar-se a París. “La pet-
ja nazi a Bordeus és encara visible 
–explica Ibarz–. La base submarina, 
la més gran que van aixecar els nazis, 
és ara un centre cultural”. Si per a 
Ibarz la vida de Rodoreda es resumeix 
en dos triangles, el primer té com a 
vèrtexs les ciutats de Barcelona, Pa-
rís i Ginebra. En aquestes dues últi-
mes va acompanyar Prat i va escriu-
re-hi, entre altres, La plaça del Dia-
mant i la inacabada La mort i la prima-
vera. Les visites a Prat, que treballava 

a Viena des del 1957, apareixen no-
més al pròleg de Quanta, quanta guer-
ra, on fa referència a l’hivern del 1971, 
en què es va anar a acomiadar d’ell, 
malalt, i va tenir un somni angoixant. 

Una mica abans, el 1968, Rodore-
da havia comprat un pis a la cruïlla de 
Balmes amb el parc de Monterols, a 
Barcelona. “Es troba al davant de la 
torre familiar desapareguda, on havi-
en col·locat un pàrquing –diu Ibarz–. 
Era una bona manera de recordar-se 
que la ciutat de la seva joventut ja no 
existia”. Es va acabar fent una casa a 
Romanyà de la Selva, on s’instal·laria 
a finals del 1978. Ginebra, Barcelona 
i Romanyà són els vèrtexs del segon 
triangle vital de l’autora. “L’actual 
propietària de la casa de Romanyà ha 
conservat el jardí tal com el va con-
cebre Rodoreda –diu Carme Esteve–. 
A l’entrada encara hi ha la bústia, amb 
la seva lletra, i a dins s’hi conserva una 
salamandra de ceràmica. Em va emo-
cionar veure-ho”. “La salamandra era 
un animal important per a Rodore-
da –recorda Ibarz–: era un signe de 
transformació”.e

Mercè Ibarz i Carme Esteve visiten tots els llocs on va viure 
l’autora al llibre ‘Rodoreda paisatges’

01. Vista interior del pis de París on havia viscut l’autora. CARME ESTEVE 

02 i 03. Polaroids de Mercè Rodoreda a Ginebra i Barcelona. F. MERCÈ RODOREDA  

04. La bústia de la casa de Romanyà de l’escriptora. CARME ESTEVE

LITERATURA

“La meva feina no és aturar-me, sinó 
anar sempre endavant: continuar la 
infinita busca i captura de cors obs-
curs i de costums ignorats”, escrivia 
Mercè Rodoreda a Viatges i flors 
(1980). L’escriptora vivia a Romanyà 
de la Selva, última etapa del llarg pe-
riple que la va portar des de Barcelo-
na als exilis –el francès, el suís i l’aus-
tríac–, i d’allà a tornar a una ciutat i un 
país que la guerra i el franquisme ha-
vien esborrat. “Els paisatges són elo-
qüents en tothom i en una escripto-
ra nòmada com ella ho van ser per 
força”, recorda Mercè Ibarz, una de 
les dues autores de Rodoreda paisat-
ges (IEC, 2021), que proposa un vi-
atge a la intimitat de l’escriptora a 
partir dels escenaris que va habitar 
entre el 1908 i el 1983, dates del nai-
xement i la mort. “Fa 30 anys que 
vaig publicar Mercè Rodoreda. Un 
retrat [Empúries, 1991], llibre que va 
iniciar un llarg diàleg amb ella que 
no s’ha interromput en tot aquest 
temps, i que va impulsar la meva 
pròpia literatura”, recorda Ibarz. 

Una gran lluitadora 
Mercè Ibarz ha fet ara una tria de tex-
tos de Rodoreda i d’altres de relacio-
nats amb ella, a més d’intercalar-hi 
aportacions pròpies. S’acompanyen 
de les fotografies de Carme Esteve, 
que ha viatjat amb Ibarz als espais on 
va viure l’autora de La plaça del Dia-
mant i ha aconseguit aportacions de 
gran valor, com la de la vista des de la 
petita golfa que Mercè Rodoreda i Jo-
an Prat van compartir des del 1946 al 
número 21 del carrer Cherche-Midi 
de París. “Em vaig enamorar de les 
cortines i les finestres d’aquell espai”, 
admet la fotògrafa, que ha defugit in-
cloure gaires persones a les seves 
imatges. “Aquesta absència busca la 
presència de Rodoreda –continua–. 
Després de molta feina diria que al fi-
nal la vam trobar. Personalment diria 
que he descobert la dona valenta, la 
que va lluitar per continuar vivint i la 
que va patir molt emocionalment. 
Rodoreda va ser una gran lluitadora”. 

Nascuda el 1908 a Barcelona, Mer-
cè Rodoreda va viure a la capital cata-
lana “tres etapes decisives”, recorda 
Ibarz. La primera, acompanyada de la 
família a la torre del carrer de Sant 
Antoni –ara Manuel Angelon– a Sant 
Gervasi, és la “infància i primera jo-
ventut en una ciutat que es busca a si 
mateixa tant des del cantó social i po-
lític com en el cultural”. La segona, 
“els anys brillants i complexos de la 
República, quan comença a publicar 
novel·la i practica el periodisme”, ins-
tal·lada ja al número 16 del carrer Sa-
ragossa, al Farró, amb el seu marit, 
Jordi Gurguí –germà de la seva ma-
re–, amb qui el 1929 havien tingut un 
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L’endemàde lagripdel 1918

FÈLIX BADIA
Barcelona

Ahores d’ara tothom
espera una solució a
la pandèmia com
més ràpida millor, i
recuperar una certa

normalitat. Si fa un any, en la pri-
mera onada de la covid, les mira-
des es van dirigir a l’oblidada però
terrible grip del 1918, ara s’hi tor-
nenafixarpersabercomesvaaca-
bar.Lacombinacióentre la immu-
nitat de grup i l’evolució del virus
vaportar faunsegle al final gradu-
al i irregular de lamal anomenada
grip espanyola, després del qual la
societat es va recuperar amb una
certa rapidesa però amb greus se-
qüeles.
La pandèmia del 1918-1919 va

ser lamésmortífera i globaldel se-
gleXX,ambunaxifrademortsque
Anton Erkoreka, director delMu-
seu Basc de laMedicina i de la Ci-
ència, situaenalmenys40milions.
Amb tot, la coincidència amb la
Primera Guerra Mundial ha fet
que els historiadors hi parin poca
atenció.
La Gran Guerra es va acabar un

dia i a una hora exactes. Però la
grip no se’n va anar d’un dia per
l’altre, sinó que va perdre intensi-
tatdurantalmenysdosanysd’ona-
des. “Les pandèmies no són qües-
tiódetotores”, recordaMaríaIsa-
bel Porras, catedràtica d’Història
de la Ciència a la Universitat de
Castella-LaMancha.
La malaltia va atacar en dife-

rents onades: la primera, la prima-
vera del 1918, va ser moderada; la
segona, a la tardor, va ser la més
mortífera; i la tercera, altre cop
mésmoderada,vaarribarel1919.A
principisdel1920hivahaverunal-
tre rebrot, i el 1921 finalment es va
registrar una altra onada al Pacífic

sud. La pandèmia a Espanya va
causar 250.000 morts, un 1,2% de
lapoblació.Enelcasde lacovid les
defuncions confirmades per Sani-
tat se situen en una mica més de
76.000,un0,16%.
De la mateixa manera que el fi-

naldelamalaltianovaserabrupte,
l’arribada tampoc va ser sobtada.
AntonErkoreka, autor d’Unanue-
vahistoriade lagripeespañola (La-
miñarra), explica que “amb la grip
russa del 1889-1892 es va obrir un
nou període epidemiològic, que
durafinsavui,enquècadaanyapa-
reix un nou subtipus, cada 15 o 20
anysmésgreu”.
Erkoreka també recorda que les

pandèmiesnos’acabenensecique
totes tenenel seucicledevida,que
la intervenció humanadifícilment
transforma.Perquèesvaacabar la
del 1918? Per unamutació o per la
famosa immunitat de grup? La
pregunta ha suscitat debat. María
Isabel Porras s’inclina per la sego-
naopció. “Que la terceraonada fos
forta als llocs on la segona havia
tingut poc impacte i, al contrari,
que la repercussió fos feble en
puntsméscastigatsperl’onadaan-
terior, fan pensar en la immunitat
degrup”, explica.
El director emèrit del Centre

NacionaldeGripal’hospitalClínic
de Valladolid, Raúl Ortiz de Leja-
razu, es decanta per una combina-
ciódefactors: “D’unabanda, la im-
munitat parcial adquirida a través
d’infeccions anteriors d’altres ti-
pus de grip amb virus que, encara
que fossin molt diferents, eren
semblants.De l’altra, la immunitat
col·lectiva o de grup” relativa prò-
piament a la grip espanyola. “És
probable –continua– que el virus
responsable de la gripdel 1918, del
subtipusH1N1, infectés un terç de
la població mundial. Combinant
aquests factors, persones amb ex-

Vanguardia, el catedràtic d’histò-
ria de la medicina a la Universitat
deYale,NicholasChristakis, asse-
nyalavaquehistòricament larecu-
peraciósocial ieconòmicadesprés
d’una pandèmia arriba al cap de
dos anys. Per això vaticinava per a
inicis del 2024 una explosió en les
relacionssocials i en l’economia.
Christakis basa gran part del

pronòsticprecisamentenelqueva
passar després de la pandèmia del
1918-1919. Els bojos anys vint del
segle passat es diuen així justa-
ment per l’exuberant creixement
del’economia–tambédel’ostenta-
ció i ladesigualtat– iper laconsoli-
dació d’un sistema de producció
industrial que fomentava el con-
sum.
Però al marge d’aquesta explo-

sióeconòmica i social, noespoden
deixar de banda les seqüeles de la
pandèmia, nonomés físiques, sinó
també emocionals derivades de la
mort demilionsdepersones. L’es-
criptora Laura Spinney, autora
d’El jinete pálido (Crítica), asse-
nyalava fa uns mesos a La Van-
guardia que “sembla que hi va ha-
verunaonadadedepressió i fatiga
que es va estendre per tot elmón i
queavuipodríemanomenar fatiga
postviralo síndromepostviral”.
Com és possible que durant els

anyspostpandèmiasesucceís sen-
se solució de continuïtat un estat
detristesaifatigatanestèsi l’esclat
d’eufòria econòmica i social dels
anys vint? La raó és que la societat
va acabar oblidant. “L’experiència
va ser tan horrible –explicaMaría
Isabel Porras– que molta gent va
mirar d’esborrar-la; en molts in-
drets especialment castigats hi va
haverunpactedesilencipernore-
cordar”. Anton Erkoreka coinci-
deixqueaquestesganesd’esborrar
elsrecordssónlògiquesiquevaser
això el que vapermetreun lent re-
torna lanormalitat.
Peròdesd’unaltrepuntdevista,

l’historiador José Enrique Ruiz-
Domènec, que ha publicatL’ende-
mà de les grans epidèmies (Rosa
dels Vents), afirma que precisa-
ment mirar cap a una altra banda
vasernegatiu. “Efectivamenthiva
haver unoblit que va fer que entre
eldramade laguerra i el de lapan-
dèmia, aquest últim es considerés

secundari. I aixòvaserunerror”.
Aquesta necessitat d’evasió

d’amplis sectors de la societat va
ferperdredevista lesdesigualtats.
“Els anomenem feliços anys vint
–continua–, però en realitat no-
més van ser feliços per a alguns,
perquèenmoltspaïsosnovaserai-
xí nimoltes capes desfavorides de
la població van poder aprofitar un
creixement basat en el factor fi-
nancer, el deute i l’especulació”. I
aquestes desigualtats van ser el
germen dels anys atroços que van
venirdesprésamblaGranDepres-
sió, l’ascens del feixisme i la Sego-
naGuerraMundial.
“Espero que no es repeteixin

uns altres feliços anys vint com
aquells”, conclou.c

TOPICAL PRESS AGENCY / GETTY

Una dona britànica amb unamàscara a finals del febrer del 1919

periència immuneheteròloga(per
altresvariantsanteriors)ihomòlo-
ga(pelviruspròpiamentdelapan-
dèmia del 1918-1919), juntament
amb l’alta taxa demutació dels vi-
rus de la grip, hi podria haver ha-
gutunaadaptaciómenys letal”.
Una altra pregunta encara més

complicada ésquan i comesva re-
cuperar la normalitat, suposant
que es pugui parlar de normalitat
després de la terrible mortalitat
d’aquells anys. Erica Charters i
Kristin Heitman, que dirigeixen a
la Universitat d’Oxford un grup
d’investigació sobre com s’acaben
les epidèmies, diuen en un article
que, com que aquestes onades no
s’acabenensec, “l’epidèmia sovint

es declara acabada una vegada la
malaltia baixa a nivells endèmics,
quan es converteix en acceptable i
gestionable”.Ésadir, quan la soci-
etatperd lapor.
Malgrat els terribles efectes en

termes de vides humanes de la
guerra i de la grip, el 1919 ja va co-
mençarunacerta tornadaa la vida
anterior,totiqueelmónhaviacan-
viat irremeiablement. La combi-
nació de les dues catàstrofes havia
provocat una forta caiguda de la
natalitat,peròlarecuperacióvaser
ràpidael1920ielsanyssegüents.A
Espanyael 1919hivahaver30.000
naixements menys. També en
aquestcas lesxifresesvanrecupe-
rarambescreix ja l’anysegüent.
EnunaentrevistapublicadaaLa

Lanatalitatvacaure
peròesvarecuperar
aviat; lesseqüeles
psicològiques,encanvi,
vandurarmoltmés

L’epidèmia es
va acabar per
una combinació
d’immunitat de grup i
demutacions del virus

EL EPO TATGE

Lafidelapandèmia
vasergraduali
lanormalitatva
tornarunsanys

després,peròpotser
janohihavia
normalitata
laqualtornar
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El primer somriure espacial
Rússia celebra el 60è aniversari del vol de Iuri Gagarin, el primer astronauta de la història

GONZALO ARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

Quina és l’estrella que més
escalfa a la galàxia russa?
No es perdin en òrbites
històriques i polítiques.
Per davant de Stalin i de

Putin, el rusmés influent de l’últim
segleésIuriGagarin,segonslalare-
vistaForbes en rus.Aquesta fama la
va aconseguir el 12 d’abril del 1961,
quanfa60anysesvaconvertirenel
primerésserhumàquesolcava l’es-
pai, una gesta que Rússia va cele-
brarahirambmagnificència.
El vol de Gagarin, que tenia 27

anys, va començar al cosmòdrom
de Baikonur (llavors a l’URSS).
Abans d’enlairar-se va pronunciar
unadelesfrasesquehaquedatpera
la història: “Poékhali” (“anem-
hi!”). El viatge va ser curt, 108 mi-
nuts, i va completar una volta a la
Terra. Peròva tenir gust devictòria
en plena guerra freda. Avui aquell
sabornohacanviat.El12d’abril,dia
delaCosmonàutica,sempreésfesta
a Rússia. Cada any els escolars re-
corden el primer astronauta de la
història i se celebren homenatges
alsmonuments imuseusdelpaís.
Ahir, amés, era una data rodona.

Les televisions vanobrir els teleno-
tícies recordant l’efemèride, o con-
nectantamblaciutatqueavuiporta
el seunom, i de la qual depèn el po-
ble on va néixer, Klúixino, el 1934.
La ciutat, de tot just 30.000 habi-
tants a l’óblast de Smolensk, ha re-
novat l’estació de tren amb unmu-
ralsobreelseuheroi local,desitjosa
que el seumuseu de l’espai i la casa
dels Gagarin atreguin turisme des
deMoscou, 180quilòmetresa l’est.
“El vol de Gagarin es recorda i

s’honoranonomésaRússia,sinóar-
reu del món, perquè va ser un gran
avenç de la humanitat en la cièn-
cia”,vadirahirSergueiNevérov,di-
putatperSmolensk.
Fill d’un fuster i una grangera, el

jove Iuri es va formar com a obrer
metal·lúrgic abans de fer-se pilot.
Després de tornar de l’espai, es va
convertirenunheroipopularindis-
cutible. La propaganda oficial el
presentava amb un somriure im-
mens i sincer com la imatge d’una
nació capaç de partir del nivellmés
humil id’arribaralmàxim.
Lavalentiadelprimerastronauta

de la història també va quedar de-
mostradapercomd’arriscadaerala

seva missió. La Vostok-1 no tenia
sistema de rescat i el coet que el va
impulsar(tambéanomenatVostok)
havia tingut tants accidents com
llançamentsambèxit.
“Cap responsable contemporani

nonoenviaria avui unanau tanpoc
fiable. Jo també vaig firmar docu-
ments dient que tot era correcte.
Però no els firmaria.He aconseguit
una gran experiència i he entès que
ensvamarriscarmolt”, explicavael
2009 el constructor Borís Txertok,
col·laborador de Serguei Koroliov,
l’enginyer en cap del programa es-
pacial soviètic.
El cap de l’agència espacial russa

Roscosmos, Dmitri Rogozin, va
portar flors als murs del Kremlin,
on descansen les restes deGagarin.
També va celebrar l’aniversari el
president rus, Vladímir Putin, que
va viatjar a la ciutat d’Engels, a
l’óblastdeSaràtov,pervisitarel lloc
onvaaterrar.ElvaacompanyarVa-
lentina Tereixkova, la primera do-
naquevavolara l’espai, el 1963.
A causa de diverses fallades tèc-

niques, lanaunovacaureons’havia
planejat. L’home de l’espai va arri-
bar a un camp on un nena de cinc
anys i la sevaàvia recollienpatates.
Rita Nurskanova ha explicat al

Moskovski Komsomólets que, des-
présdeveureunraigdellum,laseva
àvia va començar a resar i va voler
fugir. Gagarin, vestit amb un vestit

taronja i el cascblancqueavui s’ex-
hibeixen al Museu del Cosmos de
Moscou, va haver de calmar-les i
explicar-los que era un home i que
“veniadel cel”.
L’heroi que va néixer en aquell

camp de patates va tenir una mort
tràgica. Va perdre la vida el 1968,

durantunvoldeprovaambunMig-
15, amb el seu instructor, Vladímir
Serioguin.Elsdetalls es vanmante-
nir en secret, fet que va alimentar
força teories. Elmés probable, deia
ahir Borís Volínov, l’últim cosmo-
nautaviudel’equipdeGagarin,ésel
xocambunasondameteorològica.
Tampoc no es van oblidar de ce-

lebrar aquest 60è aniversari a l’Es-
tació Espacial Internacional. “El
llegendari vol de 108minuts deGa-
garin va esdevenir un exemple
d’heroisme per als seus successors,
inclosos nosaltres”, va dir OlegNo-
vitski, un dels quatre astronautes
russosqueavuiviuena l’Estació.
L’aniversari arriba en tempsdifí-

cilspera la indústria espacial russa,
quehaviscut diverses ensopegades
els últims anys, des d’escàndols de
corrupció fins a unamissió tripula-
daavortadael2018.
Però ahir no era temps per la-

mentar-se, sinó per recordarGaga-
rin, el primer heroi soviètic de la
guerra freda, convertit avui en un
mite indiscutible.

EFE

Eljovecosmonauta,
amblaseva ‘victòria’en
plenaguerrafreda,es
vaconvertirenunheroi
demassesal’URSS

HISTÒRIES DEL MÓN

La gesta de Gagarin continua
enorgullint els russos. A dalt,
foto d’arxiu dins de la nau
Vostok poc abans de l’enlai-
rament. A baix, una simpatit-
zant del Partit Comunista,
ahir, poc abans d’una ceri-
mònia per deixar flors
als murs del Kremlin

Un mite a la
Rússia d’avui

REDACCIÓ Barcelona

El príncep Felip d’Edimburg està
mort, però el seu esperit el sobre-
viurà.O almenys això és el que cre-
uenal’illavolcànicadeTanna,aVa-
nuatu,onelshabitantsdeduesviles
han adorat durant dècades l’espòs
d’Elisabet l II comsi fosunadeïtat.
Desprésdeconèixer lanotíciade

la sevamort als 99 anys, el capde la
vila deYakel,Albi, vadir queno sa-
biaquèpassariaambelculte jaque,
segonscreuen,elseuesperitarava-
ga a la recerca d’unanova encarna-
ció. “L’esperit del príncep Felip ha
abandonat el seu cos, però segueix
viu”, va dir a AFP. “És massa aviat
perdironviurà”.
No hi ha consens sobre l’origen

delculte.Peròelsantropòlegselre-
lacionen amb una llegenda local
vinculada als esperits del volcà Ya-
sur. Segons lamitologia, un esperit
va partir d’una muntanya propera,
va volar a una llunyana terra i es va
casarambladonaméspoderosadel
món.Quan el príncep es va casar el
1947 amb l’hereva al tron britànic,
els habitants deYakel i deYaohna-
nen van tenir clar que la profecia
s’haviacomplert.
El culte va agafar embranzida

després de la visita del príncep Fe-
lip a Vanuatu el 1974. Al llarg dels
anys, el duc va enviar als vilatans
tres retrats oficials, en uns dels
quals posa amb un bastó de guerra
enviat pels seus admiradors mela-
nesis.

L’esperit del príncep
Felip está viu per als seus
adoradors aVanuatu

DAN MCGARRY / AFP

Elcapde laviladeYakel, a l’illadeTanna,ambunretratdelduc
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anysde
presència
juevaa

Alemanya
MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

L’any 321 a Colònia Claudia Ara
Agrippinensium, embrió de l’ac-
tual ciutat alemanya de Colònia,
les autoritats volien reparar un
pont en ruïnes, però no tenien
proudiners.Un jueudel lloc ano-
menat Isaac va oferir finança-
ment, però per això havia d’os-
tentar un càrrec municipal.
L’emperador romàConstantí, in-
format de l’afer, va emetre lla-
vors un edicte: “Per llei vàlida en
tot l’imperi, s’autoritza tots els
consells municipals a incorporar
jueus al consell”. Aquest docu-
ment és el més antic testimoni
escrit que es conegui sobre la
presència jueva a Alemanya, i és
per tant l’espoleta de la celebra-
ció dels 1.700 anys de desenvolu-

pament vital, cultural i religiós
dels jueus en aquest territori,
amb èpoques d’opressió però
també d’esplendor, brutalment
marcada per l’Holocaust dels na-
zis al segle XX.
Però els seus organitzadors de-

liberadament no han col·locat
l’Holocaust com a element cen-
tral del programa commemora-
tiu. “Volem contrarestar un pas-
sat difícil i tràgic amb una cosa
positiva, i la nostra estratègia és
emprendre un nou enfocament;
volem atreure un segment de la
societat el més ampli possible i
crear un accés fàcil a la cultura
jueva”, va explicar Andrei Ko-
vacs, director executiu de l’asso-
ciació 2021 Jüdisches Leben in
Deutschland, en una trobada re-
cent amb corresponsals estran-
gers. Aquesta associació, creada
per jueus i no jueus –incloent-hi

el Govern del land de Rin del
Nord-Westfàlia–, coordina els
actes a escala federal.
Kovacs, músic i empresari de

46 anys, viu a Colònia, i va arri-
bar a Alemanya amb els seus pa-
res quan tenia 3 anys des de la se-
vaRomania natal, però el seu ori-
gen és hongarès. Els seus avis
paterns van sobreviure al camp
de concentració de Bergen-Bel-
sen, i els materns al gueto de Bu-
dapest. Tanmateix, els seus pares
van decidir emigrar a Alemanya.
“Abans a casa teníem sempre la
maleta feta, per si calia anar-se’n
de pressa; ara encara la tenim,
però buida”, explica Kovacs.
“L’antijudaisme i l’antisemitis-

me han existit aquests 1.700 anys
i existeixen encara, però també
volemmostrar com els jueus han
contribuït a la societat; mostrar
una història compartida de jueus
i no jueus a Alemanya, un pre-
sent compartit, i un futur –afe-
geix Kovacs–. Per a aquest futur,
és important passar temps junts,
coneixe’s, perquè en temps de
més antisemitisme, és important
fer visible la vida jueva en aquest
país”. La pandèmia ha impactat
en el programa, de manera que,
de moment, el gruix del miler
d’activitats previstes (concerts,
exposicions, teatre, pel·lícules,
trobades gastronòmiques...) flu-
eix via digital, amb l’esperança
depoder celebrar esdeveniments
presencials els pròxims mesos.
Com una avantsala, l’agost del

2020 es va inaugurar al Museu
Jueu de Berlín –zigzaguejant i
icònic edifici erigit el 2001 per
l’arquitecte dels Estats Units Da-
niel Libeskind– una nova exposi-
ció permanent titulada Vida jue-
va a Alemanya: passat i present,
que va reorientar l’enfocament.
En efecte, la mostra –visible en
part via internet– se centra més
en la interacció dels jueus amb el
seu entorn no jueu, i en la divul-
gacióde la cultura i religióhebre-
es d’aquests 1.700 anys, i ja no en
l’Holocaust com a element defi- ODD ANDERSEN / AFP

Hanukà a Berlín
Vianants a la porta de
Brandenburg al desembre

al costat d’un gran
canelobre de 9 braços
típic d’aquesta festa jueva

1.700

SENSE FOCUS EN L’HOLOCAUST

“Volemmostrar
la contribució dels
jueus a la societat”, diu
el director Kovacs
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RONNY HARTMANN / AFP

EL EPO TATGE

L’aniversaripretén
fervisibles els

jueusen la societat
alemanyaen
tempsdemés
antisemitisme

nitori final. Però el genocidi infli-
git és un horror difícil de pair. El
1933, data de l’arribada de Hitler
al poder, hi havia a Alemanya
mig milió de jueus, dels quals la
meitat va aconseguir fugir a
temps del país. Quan va acabar la
guerra, en quedaven 30.000 en-
cara no. Ara, en aquest país de 83
milions d’habitants viuen uns
225.000 jueus, si bé només
95.000 són membres de sinago-
gues. Les comunitats més nom-
broses són les de Berlín, Munic i
Frankfurt.
El creixement està vinculat al

col·lapse de la Unió Soviètica.
Una llei alemanya del 1991 va
obrir les portes de l’emigració a
Alemanya a jueus de països de
l’antiga URSS. Entre aquest any i
el 2005 van arribar unes 210.000
persones, sobretot de Rússia i
Ucraïna. A partir del 2010 van
començar a arribar també israe-
lians, sobretot a Berlín, converti-
da en imant per al talent tecnolò-
gic.
És el cas de Mali Baum, direc-

tora i fundadora de la incubadora
de start-ups WLounge Ecosys-

tem, que fa set anys es va traslla-
dar a Berlín amb marit i fills des
deTel-Aviv. Part dels seus avant-
passats són alemanys, i l’altra
part, hongaresos.
“El meu avi va patir treballs

forçats al camp de Sachsenhau-
sen treballant per a Siemens, i
avui jo estic treballant amb Sie-
mens; no vull ser massa positiva,
perquè no hem d’oblidar el que
els nostres avis van patir, però
crec que el que faig en els negocis
contribueix a crear ponts entre
Alemanya i Israel”, va raonar
Baumenunacte germanoisraelià
dimarts passat pel Iom ha-Xoà,
el dia de l’Holocaust a Israel.
“A la meva empresa són tots

alemanys –continua Baum–;
quan surt el tema del jueu, sem-
pre diuen que no van rebre prou
educació. I és gent d’entre 30 i 40
anys! Diuen també que, en reali-
tat, no havien conegut mai una
persona jueva fins que vaig arri-
bar jo”.
De fet, per aquest motiu, el

2020 el Consell Central de Jueus
a Alemanya va llançar el projecte
Meet a Jew (així en anglès; co-

neix un jueu), amb 300 volunta-
ris que van a parlar sobre ser ju-
eus a escoles, clubs, universitats i
associacions, trobades que ara es
fan via digital a causa del corona-
virus. “Molts jueus volen la nor-
malització de la seva percepció
pública; volen que el judaisme si-
gui percebut més enllà dels titu-
lars de premsa sobre incidents
antisemites”, diu Mascha
Schmerling, coordinadora del
projecte a Hamburg.
Però l’antisemitisme continua

molt present. A l’estudi del 2020
Dinàmiques autoritàries: antics
ressentiments, nova radicalitza-
ció de la Universitat de Leipzig,
un 10,2% dels enquestats es va
declarar d’acord amb la frase:
“Fins i tot avui la influència dels
jueus és massa gran”; i un 24,6%
va dir estar-hi parcialment
d’acord. Aquesta frase es consi-
dera típica de l’antisemitisme
clàssic, i altres estudis recents as-
senyalen que al voltant d’un 20-
23% de la societat alemanya
comparteix en diferents graus
aquesta creença. També hi ha un
antisemitisme emmascarat com
si fos crítica a la política d’Israel.
Tot això té la seva translació a

la vida quotidiana dels jueus. Se-
gons una resposta parlamentària
recent del Govern alemany, el
2020 es van registrar 2.275 delic-
tes de caràcter antisemita: delic-
tes d’odi verbal, atacs físics a per-
sones, o danys a la propietat, cosa
que suposa un augment d’un 12%
respecte a l’any anterior, i la xifra
més alta des del 2001. Experts de
laUniversitat dePotsdamatribu-
eixen a les manifestacions d’ul-
tradretans, antivacunes i conspi-
ranoics contra les regles antivi-
rus una renovada propagació de
prejudicis antijueus.
Però l’incidentmés greu ende-

cennis va passar el 9 d’octubre
del 2019, quan un neonazi va ata-
car la sinagoga de la ciutat deHa-
lle mentre a dins una cinquante-
na depersones celebraven el Iom
Kippur. Furiós per nopoder tras-

passar la pesada porta, el pistoler
va matar una vianant i un cam-
brer d’un kebab.
“En elmeu cercle es parla de la

situació actual, d’anar amb
compte, de tenir els ulls oberts;
però potser no se’n parla tant en
públic –apunta la israelianaMali
Baum–. És hora que els alemanys
en parlin més en públic, perquè
s’assegurin que la gent jueva a
Alemanya està fora de perill”.
El programa de l’aniversari

convida els alemanys no jueus a
reflexionar. Així ho va dir el pre-
sident federal, Frank-Walter Ste-
inmeier, en la inauguració del 21
de febrer, enun acte a la sinagoga
de Colònia sense públic pel coro-
navirus. “Ja sigui en filosofia, li-
teratura, art, música, ciència,
medicina o negocis, els jueus han
estat fonamentals per escriure i

donar forma a la nostra història i
il·luminar la nostra cultura”, va
glossar Steinmeier, que va defi-
nir els 1.700 anys dels jueus a
Alemanya com una “història
d’emancipació i prosperitat, però
també d’humiliació, exclusió i
privació de drets”.
El president va evocar la per-

secució i l’Holocaust, va alertar
contra l’antisemitisme, i va cri-
dar els seus compatriotes a pro-
jectar “una mirada honesta” so-
bre la història jueva d’Alemanya.
Aquest país és lloat amb raó

per lamanera com les autoritats i
la societat civil conreen la me-
mòria històrica, i per les seves
condemnes oficials de l’antise-
mitisme. Tanmateix, el focus en
l’horrible passat enfosqueix de
vegades l’esforç dels jueus que se
senten alemanys per definir-se a
si mateixos en el present.c

SEAN GALLUP / GETTY

UNA ISRAELIANA A BERLÍN

“Alguns alemanys de
lameva empresa no
havien conegutmai
una persona jueva”

Museu Jueu. Visitants
escoltant cants a la nova
mostra del museu berli-

nès, en una foto feta en la
seva inauguració l’agost
del 2020

Sinagoga de Halle. Acte
l’octubre passat en l’ani-
versari de l’atac, davant un

memorial realitzat amb la
porta que l’agressor no va
aconseguir abatre
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El Govern va formalitzar ahir  
per via electrònica una petició de 
llicència d’obres per exhumar 
cadàvers al Valle de los Caídos da-
vant l’Ajuntament de San Lorenzo 
de El Escorial. En aquest consisto-
ri, el projecte se sotmetrà al punt 
de vista d’una alcaldessa del PP en 
precampanya i un arquitecte mu-
nicipal en situació d’interí després 
de la mort de qui va visar l’anterior 
exhumació al Valle, la de Francis-
co Franco. La sol·licitud, remesa 
per Patrimoni Nacional, va ser ad-
mesa per al seu trasllat als serveis 
municipals d’Urbanisme. 

A instàncies de la Direcció 
 General de Memòria Històrica, 
 dependent de la vicepresidenta 
 Carmen Calvo, Patrimoni Nacio-
nal ha tramitat la sol·licitud acom-
panyant-la d’un informe tècnic, 
que especifica la forma d’accés a la 
cripta del Sant Sepulcre a la basíli-
ca del Valle de los Caídos i l’estiba i 
assegurament d’aquest accés. 

L’objectiu és identificar i ex-
treure les restes, entre mig cente-
nar de víctimes més, dels germans 
Manuel i Antonio Ramiro Lapeña, 
anarquistes afusellats a Calatayud 
(Saragossa) l’agost del 1936. La 
seva família reclama des de fa  
un lustre el compliment d’una 
sentència del Jutjat de Primera 
Instància de San Lorenzo de El Es-
corial reconeixent el dret dels pa-
rents a recuperar els cossos. 

L’efecte electoral 

La petició de llicència arriba en 
plena precampanya de les elec-
cions madrilenyes. L’actual al-
caldessa, la popular Carlota Ló-
pez Esteban, governa amb recol-
zament de Ciutadans i ocupa el 
lloc 95 de la llista d’Isabel Díaz 
Ayuso per a les eleccions a l’As-
semblea de Madrid que se cele-
braran el 4 de maig. Carlota López 
és publicista i advocada, i està de-
dicada a la vida municipal al PP 
des dels últims 14 anys. L’alcal-
dessa, que a les xarxes socials ha 
fixat una foto en la qual abraça la 
presidenta madrilenya, no ha co-

mentat a EL PERIÓDICO la petició 
del Govern i el moment polític en 
què aquesta es presenta. 

La sol·licitud ha de passar el 
vistiplau del servei d’Urbanisme 
de l’ajuntament, al capdavant  
del qual hi ha l’arquitecte muni-
cipal Antonio Rosado, en situació 
d’interí. L’agost passat va morir 
el seu antecessor, Luis Martín 
Gamero, que l’octubre del 2019 
va donar la llicència per obrir i ta-
par la tomba que Franco ocupava 
a la basílica del Valle de los Caí-
dos. La plaça d’arquitecte muni-
cipal està convocada pel consis-
tori des del 4 de febrer passat. 

La Direcció General de 
Memòria Democràtica va co -
municar ahir la tramitació de  
la llicència a l’advocat de la fa -
mília Lapeña, Eduardo Ranz, que 
els va representar en el plet que, 
el 2016, va obrir la possibilitat le-
gal per a exhumacions de parti-
culars a Cuelgamuros. El projecte 
d’exhumació seguirà les especi-
ficacions que el 17 de juliol del 
2018 va establir l’Instituto Tor -
roja de Ciencias de la Construc-
ción. Els seus tècnics van accedir 
al nivell 3 de la cripta del Sant Se-
pulcre obrint una nova porta, do-
nat l’estat dels forjats i altres ele-
ments en l’accés original. 

Per a Ranz, la petició de llicèn-
cia d’obres pel Govern és «molt, 
molt positiva». L’advocat desco-
neix els detalls tècnics i, sobretot, 
els terminis de resolució», però 
percep un avenç «per a la recupe-
ració dels germans Lapeña, vícti-
mes republicanes al Valle de los 
Caídos, que busquen una restitu-
ció, una reparació, després d’una 
sentència ferma de fa cinc anys». n

Les noves exhumacions al Valle  
de los Caídos, en mans del PP
> Una alcaldessa que es presenta a la llista d’Ayuso i un arquitecte interí 
resoldran la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Govern

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
Madrid

Memòria històrica

El Valle de los Caídos, a Madrid.

José Luis Roca
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Hay un descampado en Madrid
que se considera el último trozo
de tierra sin reedificar tras los
bombardeos de la Guerra Civil. Si
uno teclea en Googlemaps “plaza
del fotógrafo Robert Capa”, en-
cuentra señalado ese solar en el

barrio vallecano de Entrevías.
Allí, en un rincón y sobre el muro
lateral de la parroquia de SanCar-
los Borromeo, luce incluso una
placa azu que da cuenta de esa
nomenclatura sin rango oficial.

La referida explanada de tie-
rra aparece ya como una moder-

na plaza dentro del Plan Robert
Capa-Entrevías, que un nutrido
grupo de entidades agrupadas en
la Plataforma #SalvaPeironcely10
presenta hoy al equipo del alcal-
de, José Luis Martínez-Almeida.
El objetivo es revitalizar a nivel
cultural y económico una zona
hoy degradada y que se sitúamuy
lejos de los principales focos de
atracción de los visitantes.

Se trata de actuaciones urba-
nísticas y artísticas pensadas de
manera acorde al Plan General
de Ordenación Urbana. El lugar
elegido para el proyecto es el en-
torno del edificio del número 10
de la calle de Peironcely, que Ro-
bert Capa fotografió en 1936 tras
ser bombardeado. El inmueble,
declarado protegido, acaba de ser
expropiado por el Ayuntamiento,
que ha realojado a sus inquilinos.

El área de Cultura no tiene to-
davía una decisión tomada sobre
el futuro de la finca, segúnunpor-
tavoz, que añade que acuden al
encuentro “con ánimo de escu-
char propuestas e ideas”. El pro-
yecto pretende avanzar en dos di-
recciones, explica Luis Sobrón,
profesor de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y miembro de la
plataforma. “Por un lado, la pro-
teccióndel edificio comopatrimo-
nio y su relación con la memoria
histórica” y por otro, “mejorar el
entorno”. Para Álvaro Bonet, de
Madrid Ciudadanía y Patrimonio,
es la “natural continuación” del
realojo de las familias y servirá
para recordar “una época en la
que por primera vez en la historia
hubo bombardeos aéreos sobre
ciudades”.

La casa, de una sola planta a
pie de calle, albergaba hasta hace
pocos días a 14 familias en apenas
400 metros. El plan es que ese
inmueble de 1928, una vez remo-
delado y convertido en espacio ex-
positivo permanente, forme parte
del futuro Centro Robert Capa pa-
ra la interpretación de los bom-
bardeos aéreos sobreMadrid. Pre-
vé sala de exposiciones y mante-
ner una de las viviendas obreras.
En la puerta iría un monumento
en bronce homenaje a la infancia
víctima de la guerra.

Formaría parte de ese centro
un museo al aire libre en el solar,
donde se llevaría a cabo una exca-
vación y estudio de los restos de
las viviendas bombardeadas. To-
davía hoy, aparecen restos de bal-
dosas hidráulicas de las antiguas
casas que ocupaban el lugar.

Vecinos de Entrevías
proponen dedicar una
plaza a Robert Capa
Varias entidades plantean un centro que
rescate la memoria de la Guerra Civil

LUIS DE VEGA, Madrid
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Pel rosari els distingiràs
Fa 80 anys la Luftwaffe va bombardejar Belfast i va matar més d’un miler de persones

RAFAEL RAMOS
Belfast. Corresponsal

Belfast és una de les ciu-
tats més grises i més
tràgiques del món. La
pluja sempre està a
l’aguait, el sol –les

comptades vegades que es digna a
aparèixer–hofaambtimidesafinsi
totenelsdies interminablesdel’es-
tiu, idetotselsraconssorgeixenels
fantasmes dels morts. Protestants
morts per catòlics, catòlics morts
per protestants, soldats assassinats
per paramilitars, civils assassinats
per les forces de seguretat de l’Es-
tat, i totsellsvíctimesdelesbombes
deHitler.

Fa avui justament 80 anys (el 15
d’abril) que es va produir el segon i
el més letal dels quatre bombarde-
josde laLuftwaffequehanpassat a
lahistòriacomelBlitzdeBelfast,en
quèvanmorir 1.100delsseusciuta-
dans, més de 200.000 van fugir i
60.000 habitatges (la meitat dels
que hi havia) van ser destruïts. No-
més Liverpool, Coventry i Londres
van ser atacats amb semblant acar-
nissament per l’aviació del Tercer
Reich.

Les sirenes van començar a so-
naratresquartsd’onzedelanit,pe-
ròlacapitalnord-irlandesanotenia
prou defenses i refugis antiaeris,
plansdecontingència i evacuació, i
metges, infermeres i llits d’hospital
per fer front a una situació tan dra-
màtica.“Estractasensdubtedel fet
més desastrós en la història de la
ciutat”,diuBrianBarton,quehaes-
crit un llibre sobre el Blitz. Això és
dirmolt enun lloconplaques imu-
ralsrecordenlesvíctimesdelstrou-
bles, hihacadàversquenohanapa-
regut mai i molts familiars ignoren
encara qui va matar els seus éssers
estimats.Els llumsdel’Ajuntament
esvanapagarahircapaltardperre-
cordar l’ocasió.

La caiguda de França el 1940 ha-
via augmentat la vulnerabilitat de
l’Ulster, fent possible que els bom-
barders de la Luftwaffe operessin
des de bases al nord d’aquell país, a
més d’Holanda. A part d’això, l’al-
mirallat britànic havia enviat una
bona part dels seus vaixells de
guerra a Belfast. El març del 1941,
després del bombardeig de les
instal·lacions al riu Clyde de Glas-
gow, el primer ministre de la pro-
víncia, JohnnyAndrews, vapredir:

“Nosaltresvindremdesprés”. Iaixí
va ser.

Els qui esperaven que Belfast es
beneficiésdelaneutralitatdelaRe-
pública d’Irlanda es van equivocar.
Defet, almessegüentHitlervaata-
car també Dublín, llançant-hi qua-
tre bombes als voltants de l’estació
deConnollyquevancausar lamort
de quaranta persones. Posterior-
ment els alemanys van dir que ha-
via estat un error a causa del mal
temps, i que els pilots van confon-
dre la capital irlandesa amb Belfast
(queés165quilòmetresalnord).La
majoriad’historiadorspensaquees
va tractar d’un avís per frenar tot
indici de col·laboració amb els
aliats, i Berlín va acabar acceptant
la seva responsabilitat i pagant
compensacions.

En el cas de Belfast, la seva “cul-
pa”vasertenirunadelesprincipals
drassanes del país, les de Hartland
and Wolff, on s’havia construït el
Titanic.ElprimeratacdelBlitz,el7
d’abril, es va concentrar a la zona
portuària, poc habitada, i només

van morir 13 persones. El més de-
vastadorvaserel segon, lanitdel 15
al 16 (Dimarts Sant), en què els
avions alemanys van deixar caure
200 tones de bombes als barris
obrersdelnorddeBelfast.Hihavia
boira, la visibilitat era dolenta, i
potser van confondre les estructu-
res per al subministrament de l’ai-

gua i el gas amb objectius estratè-
gics.Malgratladestrucciócausada,
la Luftwaffe va considerar que
l’operacióhavia fracassat.

“Cap altra ciutat britànica, ex-
cepte Londres, va perdre tants dels
seus ciutadans en una sola nit –ex-
plicaBarton–.Peròlacapitalangle-

sa estava molt més preparada, i
l’endemàd’unbombardeig tornava
alavidanormal”.ABelfast,després
d’aquell sinistre de Dimarts Sant i
en previsió de nous atacs, els ani-
malsdelzoològicvansersacrificats
perquènos’escapessinalscarrers, i
els banys i mercats públics del cen-
treesvanutilitzarcomadipòsitsde
cadàvers.

Les víctimes van ser unionistes i
nacionalistes a parts iguals, i molts
cossos van quedar tan mutilats que
va resultar impossible identificar-
los. Si a lesbutxaqueses trobavaun
rosari, s’entenia que eren catòlics.
Les carreteres i estacions de tren i
d’autobús es van col·lapsar de gent
que fugia al camp o la República
d’Irlanda.

La Luftwaffe va efectuar dos
atacs més, més quirúrgics, cap de
tan letal com el del 15 d’abril. En
una ciutat plena de monuments als
morts (de la guerra civil, del Tita-
nic...),nomésaraesrecordaràelmi-
ler llarg de víctimes del Blitz. Vui-
tantaanysdesprés.

ULLSTEIN BILD DTL. / GETTY

Lameitatdelescases
vanserdestruïdes imés
de200.000habitants
vanemprendreun
èxodemassiualcamp

HISTÒRIES DEL MÓN

Les bombes de la Luftwaffe
van matar catòlics i protes-
tants a parts iguals, destros-
sant completament els barris
de classe treballadora del

nord de Belfast, malgrat que
l’objectiu eren les drassanes

i instal·lacions militars
del port.

Hitler no va
discriminar

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

INTERNACIONAL

472000

84641

Diario

964 CM² - 85%

26775 €

10

España

15 Abril, 2021

P.69



JESOS A. CA~AS, C~idiz
"Col6case una mano sobre la par-
te superior del tripode, ev6case
el espiritu, y cuando se levanta
un pie, es la ocasi6n para dirigir-
le las preguntas". Un golpe su-
puestamente queria decir si; dos,
no y, desde ahi una larga lista de
toques en la mesa traducibles en
letras que hasta distinguian acen-
tos. Para Jotino y Ademar
--seud6nimos del autor o auto-
res-- era la forma de comunicar-
se con el mils allfi, si uno acepta-
ba abandonar todo atisbo de ra-
cionalidad cientifica. Qued6 plas-
mada en Luz y verdad del espiri-
tualismo, un libro editado en Cfi-
dizen matzo de 1857, uno de los
primeros de una moda que reco-
rri6 Espafia en el siglo XIX y has-
ta se co16 como asunto de debate
en las Cortes en 1873.

El opOsculo, de 49 pfiginas, se
expone este mes en el Archivo
Provincial de Cfidiz, al que lleg6
dEcadas despuEs de ser prohibi-
do pot el Gobierno Civil. Intuyen-
do 1o que pasaria, su autor o auto-
res dedicaron "mils pfiginas a de-
cir 1o que no son que 1o que son",
destaca el especialista del archi-
vo que 1o ha estudiado, Jose Ra-
m6n Barroso. Y pese a que de-
clan set seguidores del cristianis-
mo primitivo, la publicaci6n fue
prohibida y los ejemplares retira-
dos por exponer "doctrinas con-
trarias a la religi6n cat61ica".

"AI margen del tema, el docu-
mento demuestra que Cfidiz se-
guia siendo puerto de entrada de
muchas ideas y modas que llega-
ban a travEs del mar", dice Barro-
so. Ese mismo 1857, el frances
Allan Kardec publica El libro de
los espfritus, "considerada la Bi-
blia del espiritista", apunta el ar-
chivero.

Europa se contagi6 de una fie-
bre par los supuestos contactos
con el mils allfi surgida en Esta-
dos Unidos. "Es cuando se empie-
za a conocer el telEgrafo y el mor-
se. La moda corre como la p61vo-
ra", abunda Barroso. Las socieda-
des espiritistas, caseras y sin or-
ganizaci6n centralizada, prolife-
ran en Gibraltar, Andalucia, Le-
vante, Catalufiay Madrid. Prome-
ten comunicarse con los muer-
tos a travEs de tripodes que se
mueven a golpes de inspiraci6n
telegrfifica o en "mesas parian-
tes" sobre las que los participan-

Manual de bolsillo
para hablar
con los muertos
E1 Archivo de C diz
se asoma a la moda
del espiritismo
decimon6nico a
travEs de un folleto
prohibido en 1857

tes entrelazan sus manos, en un
momento en el que los avances
medicos elevan la esperanza de
vida, cambia el concepto de la
muerte y surge la idea del duelo
en las familias. Mils allfi de la me-
ra supercheria y el engafio, que
llenaba teatros, la moda encuen-
tra acomodo en las "corrientes
alternativas a la religiosidad off-
cial y a la secularizaci6n social
del momento" incide Jose Carlos
Ferrera, profesor del departa-
mento de Historia Contemporfi-

Ritual espiritista, en un graba-
do publicado en mayo de
1853 por el semanario franc~s
L’lllustration y conservado en
la Biblioteca Nacional y Uni-
versitaria de Estrasburgo. A
la derecha, portada del folleto
de 1857 que expone el Archi-
vo de C~diz.

nea de la Universidad Aut6noma
de Madrid.

Ferrera, quien ha investigado
las corrientes del pensamiento
ut6pico del XIX, recuerda que, no
pocas veces, el espiritismo hall6
acomodo en movimientos pro-
gresistas como el socialismo, el
republicanismo e incluso el femi-
nismo. "Es la liberaci6n personal
de la mujer de clase media", ex-
plica este historiador sobre una
moda en la que destacaron la mE-
dium Amalia Domingo Soler o La
Luz del Porvenir, una publica-
ci6n especializada que escribian
solo redactoras.

El espiritismo espafiol alcan-
z6 la cima de su popularidad en
1888, con la celebraci6n en Barce-
lona del primer Congreso Inter-
nacional Espiritista. Afios antes,
en 1873, cinco diputados seguido-
res del movimiento llevaron alas

Cortes una enmienda al proyecto
de ley de educaci6n para incluir
la doctrina como materia de en-
sefianza obligatoria. No se lleg6
a debatir pot el golpe militar que
acab6 con la Primera RepOblica.

Con el cambio de siglo, la fie-
bre espiritista cay6 tan rfipido co-
mo antes habia subido. Se enfri6
por los escfindalos de fraudes y
la divisi6n entre las corrientes
mils te6ricas, conectadas a los
principios progresistas, y los de-
seosos de ganar dinero con esas
mesas en las que 1o mismo se
invocaba a la abuela fallecida
que a S6crates.
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L’oposició busca
mecanismes per
controlar el
Govern en funcions
El PSC insta Aragonès a deixar de banda
la via independentista i donar suport a Illa

IÑAKI PARDO TORREGROSA
Barcelona

ElGoverndelaGeneralitatenfun-
cions no compareix al Parlament
desdel3demarçielPSCtéprevist
registraravuialaCambracatalana
diverses iniciatives per garantir
quel’Executiuqueencapçalaelvi-
cepresident Pere Aragonès expli-
qui la seva gestió de la pandèmia i
d’altres qüestions rellevants com
les sol·licituds dels fons Next Ge-
neration de laUnióEuropea per a
la recuperacióeconòmica.
“No veiem el Govern treballant

demanera incisiva en els fons eu-
ropeus”, va lamentar ahir la seva
portaveu parlamentària, Alícia
Romero, que creu que s’està “per-
dent un temps preciós”. D’altra
banda, el president del Govern
central, Pedro Sánchez, presenta-
ràavuielsprojectesquedefensarà
aBrussel·les idemàcompareixerà
alCongrésperparlardels fons.
Altres grups com Ciutadans i

Vox ja van presentar fa uns dies
senglesescritsenaquesta líniaper

reclamar que se celebrin sessions
decontrol cada15dies.
Romero, així mateix, va apres-

sarEsquerraRepublicanaiJuntsa
pactar un executiu commés aviat
millor. “Sinegocienper repetirun
fracàs, queho facin ara,millor de-
mà que demà passat”, va apuntar
ladiputadasocialistadesprésd’as-

senyalarquecadacopqueelssoci-
alistes s’han acostat als republi-
canshan tingut lamateixa respos-
ta:pactaranambJxCat i laCUP.
Atesos els pocs avenços

d’aquestes negociacions entre els
grups independentistes, els socia-
listes van instar ahir els republi-
cansadeixardebandaaquestavia
i “acceptar” Salvador Illa com a
guanyador de les eleccions, com a
alternativa “progressista i d’es-
querres”.
La portaveu del PSC, però, va

recalcar que ERC, perquè sigui
possible l’acord, hauria “de canvi-
ardeprioritats i abandonar launi-
lateralitat, ladesobediència i la in-
dependència”. “ERChatriatelca-
míindependentista,unaviamorta
i fracassada”, vaapuntarRomero.
La dirigent socialista també va

advertirAragonèsque“elpreudel
seu pacte” amb Junts “puja cada
copmés”ivaqualificar lanegocia-
ció de “mercat de Calaf”. “S’han
empassat Aurora Madaula a la
Mesa.Potser tambés’empassenel
Consell per la República”, va vati-
cinar la diputada. “És indecent
que un organisme privat estigui
per sobre de la Generalitat”, va
afegir.
Els comuns, per la seva banda,

vanmarcarel9demaigcomadata
límitperquèhihagiunnougovern
català, tot i que el termini per a la
repeticióelectoral s’acabael 26de
maig. Elmotiu no és cap altre que
el final de l’estat d’alarma previst
enaquestadata.
JoanMena,portaveudeCatalu-

nyaenComú,vaadvertirqueseria
desitjable que hi hagués un nou
Govern aleshores i va lamentar
quedesdefamésdemiganyl’Exe-
cutiucatalànotinguicompetènci-
esplenes, enmigde lapandèmia.

PSC

Romeroahirenrodadepremsa

Letícia recordaClara Campoamor
La Reina va presidir ahir al Con-
grés l’homenatge de les Corts a la
legisladora Clara Campoamor
(1888-1972), impulsora del vot fe-
mení. La presidenta del Congrés,
Meritxell Batet; la del Senat, Pilar
Llop, i la vicepresidenta del Go-
vernespanyol,CarmenCalvo, van
rebre (tot i que ambun lleu retard
protocol·lari) la Reina i juntes van
recórrer una mostra d’alguns ob-

jectes de la diputada republicana
exposatsenunade les sales.A l’ac-
tehivanassistir elsportaveusdels
grups parlamentaris del PSOE,
PP, Unides Podem, Vox, Ciuta-
dans i dels grups plural i mixt,
mentrequeelsd’ERC,PNB,JxCat
iEHBildu, tot i elogiar la figurade
Campoamor, es van absentar com
aacte deprotesta per la presència
de laReina. /M.Alcázar

BALLESTEROS / EFE

El ClubVanguardia
et convida a CASA SEAT

Ser subscriptor surt a compte

Presentació en exclusiva
del nouCUPRAFormentor
Un esdeveniment exclusiu per a subscriptors presentat
per un expert de producte, que inclou introducció de la
marca i del model CUPRA Formentor. A més, serà un
esdeveniment amb moltes sorpreses.
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les 9:00 del matí som al balcó de l'Ajuntament de Barcelona on ara fa 90 anys el 14 d'abril de 1931 a les 13:30 minuts
aproximadament Després de dues Lluís Companys sortir aquesta balconada i programada la república i al balcó amb l'alcaldessa
de Barcelona Ada Colau molt Bon dia Molt bon dia Què significa allò que va passar quan durant Pengen aquest mateix Val doncs a
significar emoció Esperança transformació social em podrà me'n Popular una revolució no només política sinó cultural i un moment
de modernitat de molta modernitat Jo crec que en aquell moment el poble estava fins als nassos no només de la monarquia sinó de
tot el que representaven la monarquia Primo de Rivera cetera no hi volíem futur volia modernitat i és el moment de una manera On
comença un esclat social d'empoderament connectiu que protagonitzen sobretot les classes populars no hi és realment un moment
històric dels més bonics segurament s'han viscut En aquesta ciutat en aquest país digue'm queda d'aquella segona república
d'aquella impulsen queda moltíssima en queda Multicines vritat que la dictadura franquista el feixisme va intentar esborrar-ne la
memòria però no va aconseguir i de fet en els darrers anys s'han fet grans esforços no des de les entitats de memòria i des de
també des de l'Ajuntament de recuperar aquesta memòria en els altres carrers a les nostres plats Ah no només canviant noms no si
no també eh tonto en importància sobretot els valors republicans no que és per l'educació pública Laica de qualitat per tothom
Universal que per primera vegada baixo a nens i nenes no amb una escola de qualitat molt moderna no l'acabi ha començat Ferrer i
Guàrdia i que tenim encara aquelles escoles a Barcelona Escola del Mar l'escola del bosc Ara tenim una exposició Per cert aprofito
per recomanar el Born haurà anar-hi perquè hi ha una exposició precisament amb aquesta història d'un segle de l'escola moderna a
Barcelona que val molt la pena i explica molt bé el que representava per exemple la posta Republicana per Educació com la base
de La transformació social del Emancipació i dels valors de llibertat igualtat i Fraternitat durant anys després la monarquia
espanyola torna a estar en crisi en aquest cas d'una crisi provocada pels tots els casos de corrupció de Joan Carles I per continuar
setmana Intocable de fer més Intocable que mai jo crec que això està canviant eh És veritat que costa que caigui diguem de la
monarquia Però per què és un poder fàctic fa molts segles Darrere perquè té altres poders fàctics També cal sostenen no em
tornarien a l'Estat i digue'm la més enllà dels partits i amb poders fàctics que inclús tenen més podeu dels partits no una cúpula
militar una cupula judicial que estan molt vinculades també la monarquia per tant no és una institució fràgil que sigui fàcil canviar-la
Però en canvi jo crec que està més deslegitimada que mai i de fet fa poc a la setmana passada ens deixava una persona
estimadíssima Arcadi Oliveres que va marxar dient Em sap molt greu no veure la caiguda de la monarquia però estic segura que
vosaltres i que la veureu no doncs em quedo amb les paraules esperança de l'arcada i jo també crec que podem veure la fi de la
monarquia sobretot com un règim del passat un règim antic que no ens serveix ara mateix per aconseguir un país millor si ho creu
realment la societat espanyola i la classe política espanyola està preparada per obrir aquest meló tenim el suec ara mateix com un
dels grans valedors no sé si vostè ho veu així de la monarquia bueno jo crec que no el partit socialista Crec que faré una diferència
Entre que poden ser les les bases de votants molt de classes populars dels seus del Partit Socialista molts que per motius història
pot anar pútrids el partit socialista i que són republicans profundament republicans un altra cosa són les elits les classes dirigents
un Efectivament Malauradament el partit socialista Avui encara Doncs crec que té por no de qüestionar monarquia encara que veu
perquè és evident que la institució no se sosté que me'ls casos de corrupció ja és un tema democràtic per tant jo crec que és
qüestió de temps i que en tot cas les forces republicanes Hem de seguir empenyent i sobretot serà la ciutadania en democràcies la
ciutadania la que ha decidit quan en quan toca parlar de les coses i si en algun moment traiem no Ara estem a mig d'una crisi i
segurament la gent està més pendent de la crisi sanitària de la crisi econòmica però poder avançar també em diu Artà t'endús tíssim
igualtat vol dir també abans amb les amb les formes que ens donem de institució i jo crec que la monarquia forma part del passat no
el futur la societat espanyola també Està preparada per obrir aquest debat sobre que sí jo crec que l'Estat espanyol està preparada
una altra qüestió és que evidentment Ja hauran força reaccionaris que tenen molt poder Insisteixo No Jan i en estructures hereves
del franquisme que encara tenen situacions de poder fàctic molt fortes en el món econòmic en l'ambit judicial bueno que senzill no

Entrevista a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
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serà Ja sou estem perillós no però una cosa és que no sigui senzill i no sabem exactament quan ni com podrà succeir una altra
cosa jo crec que han pres aclarim tio i i perquè la democràcia abans i doncs és normal que el cap d'Estat sal Boutique sigui part
herència sanguínia en segona cosa tan evident I tant de sentit comú que estic convençuda que aquest debat avançarà és incòmode
per una formació com Unides podem governar plegats amb un petit com els ho he quan en punts com aquest en concret les
posicions d'un infant diversions a veure totes les cualición de la mesura que són partits diferència incomoditats no aquí dins tenim al
davant la Generalitat que també és una coalició i em sembla que és evident per tothom que també tenen incomoditats 140 una
formació política diferent i han diferències i lògicament aquestes expressen es noten nosaltres amb el partit socialista una de les
diferències no és la única però una de les que tenim és el tema la monarquia i la república Però la política democràtiques Això és
dialogar de la diferència construïdes a la diferència a buscar els punts en comú i avançar abans de sobretot per garantir drets i
llibertats de la població i especialment amb la situació de crisi com l'actual de vegades hi han incomoditats governant amb el partit
socialista begueren indiferència Sí evidentment a vegades I incomoditats però no seria més incòmode que hi hagués un govern del
Partit Popular amb pocs que estàveu que ens incòmode Ria molt a tots plegats especialment a Catalunya Sort que fan amb temps
no hi havia Twitter perquè no sé si va ser company de que sent resistit Doncs el menú frígola criteria amb això perquè tenim coses
molt pitjors tenien els pistolers per exemple el de la Patronal no que van matar el noi del sucre el Layret era Quina l'advocat de
Companys país la ment sí que tenien coses molt És que tu te com els pistolers i després el feixisme que aparellament bambus allà
companys Què tal Aquest migdia sense fruita Com ha anat molt bé M'ha comenceu García explicat aquests dies no que no estat
una decisió improvisada estat una decisió meditada i per tant he deixat he deixat Twitter molt convençuda per una raó de fons que
és que crec que la política necessita menys Twitter i més diàleg constructiu i Bertran Twitter segurament El origen era era positiu
italià coses molt bones Jo crec que no les negatives pesen més el fet de que alguna cosa és la crítica i un altra cosa són els imports
Cada dia la gràcia litat la simplificació les 21:00 i crec que això Malauradament acrescut molta Twitter i no ajudar a fer bona política
i això li faltava personalment no però més Que personalment perquè també hauria tingut fàcil per dir-me no busquem ostenil equip i
jo no ho veig No no no és això o sigui jo crec sincerament que la política necessita menys Twitter i més diàleg share constructiu
més empatia més escola Per tant és una eina jo no no no no critico en general les xarxes socials que classes socials són positives
encara que siguin imperfectes però crec que ara mateix criteri tingut una deriva massa tòxica crec que això és un sentiment molt
compartit especialment relaciones que m'han donat molt suport aquests dies alcaldessa m'acompanya fins a la porta del temps ara
un plaer per tant i tant ens esperen Toni Soler que a més de ser periodista però televisió historiador i et volia dir tot el que va passar
90 anys als historiadors han estudiat molt molt apagat no sé si té la sensació que la població Potser encara és tancant pàrquing
durant el que va suposar mastac una república Jo crec que ens ens ha passat molt a tothom no cal que s'ha notat el franquisme són
dècades de intentar esborrar la memòria Republicana van matar van assassinar i afusellat pel feixisme a milers de mestres
precisament no em molts mestres que pensament transmetien valor I una altra forma una altra societat possible amb nosaltres o una
imatge de les més potents no cal feixisme tingués clar que volia estacionar milers de mestres republicans és perquè sabíem que
l'educació Era la base d'una transformació social i per tant es van esforçar molt en esborrar dels llibres història dels llibres de text la
memòria Republicana i les moltes conquestes socials Insisteixo és la nostra tasca crec també ara recuperar tota aquesta memòria a
través d'exposicions a través de canvi de noms de carrers i les places Jo per exemple m'he hagut de esforçar per recuperar la
memòria de les dones republicanes no la primera imatge que jo vaig posar el despatx oficial d'alcaldia que sempre havia ocupat un
home i per primer cop que puc operar-me una bona alcaldessa va ser la fàbrica Montseny molt poca gent sap havíem parlat amb
Elisa mena a l'obertura Ara mira ministre primera ministra però només España de tota europa occidental és que és molt important i
amb totes les reformes que va aconseguir impulsar una reforma dels personatges història Més interessants perquè i en canvi s'ha
parlat molt poc d'ella no dels més interessants perquè era anarquista fermament convençuda educada Anarquisme per les seves
seus pares i es va enfrontar les seves contradiccions perquè ella no volia formar part de l'Estat però per profunda convicció
antifeixista fins i tot es van enfrontar els seus companys anarquistes pardina no hem de fer un front comú un Front Popular
antifeixista per aturar els peus al feixisme i assumeix la responsabilitat de menjar-me les contradiccions i se'n ministre encara que no
m'ho hagués imaginat mai no Però trobo que és una figura històrica de la katana 100 Hauria de parlar molt més Ara Colau
Moltíssimes gràcies Gràcies per aquesta passejada 50 i visca la república molt bon dia Aquí al peu
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El projecte de l’estudi
amb seu a Sabadell HAr-
quitectes, presentat amb

els suïssos Christ & Gantenbein,
ha estat escollit mitjançant con-
curs públic per dur a terme l’am-
pliació del Macba a la plaça dels
Àngels. / P. 32

Hi havia una vegada
quatre almiralls a la
Barceloneta. Des
d’ahir només en

queden dos. El govern munici-
pal que presideix l’alcaldessa
Ada Colau no ha volgut deixar
passar l’oportunitat de cele-
brar, amb petits actes a cada
districte, la Primavera Republi-
cana coincidint ahir amb el 90è
aniversari de la proclamació de
la Segona República. Al barri
mariner es va procedir al canvi
de nom de l’Almirall Aixada, ti-
nent de galeres de l’emperador
Carles I, pel de la que va ser lí-
der veïnal de l’Òstia (el nom

castís de la Barceloneta) Emília
Llorca, l’Emiliona. Amb aquest
gest, un pas més en el lent pro-
cés de feminització del nomen-
clàtor barceloní, Aixada corre
lamateixa (mala) sortqueunal-
tre almirall, Cervera, que en el
primer mandat dels comuns va
ser degradat en benefici del cò-
mic Pepe Rubianes. Uns altres
dos oficials generals de l’Arma-
da, Barceló i Churruca, mante-
nen els honors a la Barceloneta,
i els seus col·legues Okendo i
Pròixida donen nom a sengles
carrers del districte de Sant An-
dreu... encara. A l’Ajuntament
ja hi ha remors de motí.

El Museu d’Art Con-
temporani de Barce-
lona (Macba) inicia
nova i esperançadora

etapa. L’anhelada ampliació, un
procés tortuós que va obrir una
agra disputa entre art i salut al
voltant de la capella de la Mise-
ricòrdia, finalment destinada al
futur CAP del Raval Nord, serà
una realitat el 2023. I segons el
projecte escollit per portar-lo a
terme no només hi sortirà gua-
nyant el museu, que per fi
comptarà amb un espai per ex-
posar de forma permanent la
seva col·lecció (prop de 6.000
obres), sinó també Barcelona.

Els catalans HArquitectes i els
suïssos Christ & Gantenbein,
guanyadors del concurs al qual
es van presentar grans despat-
xos internacionals, no s’han li-
mitat a donar resposta a aques-
ta falta d’espai sinó que orde-
nen i amplien la plaça dels
Àngels, oferint a la ciutat nous
espaispúblics (unagaleria tran-
sitable a tall depicada d’ullet als
claustres dels antics convents
que caracteritzaven el barri, i
una terrassa a dalt amb escultu-
res a l’aire lliure), a més de con-
nectar les places a través d’un
passatge que introdueix el ciu-
tadà en el centre del museu.

ELS SEMÀFORS

Roger Tudó
Soci d’Arquitectes
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Almiralls degradats
PENSEM QUE...

UnMacbamés públic

NOTRE-DAME,ANYDOS.Grues i bastides envolten l’enderrocadanaucentral de la catedral deNotre-Dame, aParís, enel segon
aniversari del tràgic incendiquevaarrasaraquesta joia gòticadel segleXIV, la reoberturade laqual continuaanunciadaperal 2024.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
LA IMATGE

L’empresari i filantrop
Sergi Ferrer-Salat és el
soci fundador de la nova

llibreria Finestres, que obre avui
les portes a Barcelona amb gaire-
bé 800 m2, amb l’objectiu de con-
vertir-se en un nou centre cultu-
ral de la ciutat. / P. 34

Sergi Ferrer-Salat
Empresari

L’agent ha estat imputada
perlamortd’unjovenegre
en un control de trànsit

rutinari, fet que hadisparat denou
la tensió racial als EUA. Malgrat
ser una veterana, es va confondre i
va fer servir la seva arma de foc en
llocd’unaparalitzantTaser. /P. 7

Kim Potter
Policia de Brooklyn Center

El segrest de set religio-
sos, seguit de la dimissió
del primer ministre, és

l’últim capítol de la crisi política i
de seguretat sense precedents
que pateix Haití, tal com assenya-
len instàncies internacionals i
l’Església catòlica. / P. 8

Jovenel Moïse
President d’Haití

Comuna pizza reescalfada

Lapolíticaespanyolanosapelqueésl’avorriment.Quan
esdiscuteixsobresielmultipartidismedesplaçaràelbi-
partidisme com a sistema parlamentari, jo només veig
que allò que sí que ha vingut per quedar-se són la cris-
pació i la picabaralla contínua. I és que en aquest país

sempreestemencampanyaelectoralpermanentiaixòéssinònimde
climadeconfrontació.Quanens lesprometíemmolt felicesambdos
anys llargs sense eleccions, ens hem trobat amb l’avançament de les
catalanesalfebreriaralesmadrilenyesalmaig.Iningúnopotdirque
no puguin avançar-se altres comicis més endavant. En aquest con-
text, els governs estan més pendents dels aparells dels seus partits,
quevolenguanyarleseleccionscomsigui,quedegovernar.

ElquevapassarahiralCongrés jas’haviarepetitanteriormenten
altressessionsparlamentàries,peròlaproximitatdeleseleccionsdel
4demaigaMadridhovafertotmésevident.L’oposicióacusaPedro
Sánchezd’utilitzarenprofitpropiladistribuciódelesvacunesil’exe-
cució dels plans Next Generation de la Comissió Europea. Tenen
totalaraó.Perònoséaquipretenenentabanarperquèéselqueestan
fent tots els governants, començant per Boris Johnson, que ha dis-

paratlasevapopularitatalaGranBretanyaambl’èxitdelavacunació.
S’ha d’agrair, això sí, l’originalitat de les invectives dels líders

polítics, o la dels seus assessors, que han de recórrer a frases amb
fortuna per intentar aparèixer en algun titular. El líder de Vox,
Santiago Abascal, va ensenyar una llamborda que suposadament
havien llançatals seuspartidaris aVallecas.Peròaquesta fórmula ja
havia estat explotada anteriorment per Albert Rivera o Isabel Díaz
Ayuso.Elquesíquevatenirgràciavaser lasortidadel líderpopular
PabloCasado,quevacompararelsplansdereconstruccióeuropeus
amb una “pizza reescalfada” per les vegades que Pedro Sánchez
haviapresentatelsprojectes.Peròmésenllàdel’ocurrència,sessions
com la d’ahir allunyen cada vegada més els ciutadans dels seus po-
lítics. En aquest sentit, no es perdin avui l’article de l’assessor de
comunicació Antoni Gutiérrez-Rubí a
La Vanguardia, que recorda una frase
escoltadaenunfocusgroup:“Elspolítics
parlen entre ells, per a ells i dels seus
temes.Nose’lsenténinofanres”.Doncs
això.

Jordi Juan
Director
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DE BAT
CONSULTEU  MÉS  ARTICLES  A  L’ARA.CAT

✦ ✦

L’altre dia, l’Eva, la professo-
ra de tercer d’ESO del meu 
fill, va compartir a classe la 
història de família de quan 
la seva besàvia Socorro Ro-

bas va perdre la vida durant els bombarde-
jos del 1937 a Barcelona, durant la Guerra 
Civil. Va descriure el moment: “Un dia va 
començar a sonar la sirena prèvia al bom-
bardeig, la meva besàvia era al carrer, tots 
van començar a córrer per refugiar-se i de 
seguida van caure les bombes. Ella va veu-
re un nen atordit i desorientat i va anar cor-
rents cap a ell. Se li va tirar a sobre per pro-
tegir-lo amb el seu cos. Ho va aconseguir. El 
nen va sobreviure però ella va morir”. 

El meu fill ens va explicar amb molta 
sorpresa la història narrada per la seva pro-
fessora, ja que era la primera vegada en la 
seva curta vida acadèmica que un professor 
trencava els tabús sobre la Guerra Civil Es-
panyola i s’atrevia a donar el seu testimo-
ni familiar a classe. Ho vaig celebrar perquè 
havia aconseguit sembrar la curiositat en 
els alumnes i la seva necessitat d’aprofun-
dir sobre aquest període de la història tan 
relegat en els plans d’estudi. 

Fa temps vaig escriure en aquestes ma-
teixes pàgines com els testimonis dels refu-
giats de la Guerra Civil Espanyola a Mèxic 
havien estat formatius en la nostra educa-
ció (“La memòria també és vacuna”, 5 
d’abril del 2020). De moltes maneres, l’ora-
litat d’aquesta guerra ens va fer reconèixer 
la defensa de les llibertats i la democràcia 
sobre l’horror de les dictadures. No eren els 
únics testimonis que sentíem. Durant la 
meva infantesa, al Mèxic dels anys setan-
ta, la política d’asil va permetre que entres-
sin milers de llatinoamericans que fugien 
de les dictadures militars. Així, a la meva es-
cola hi havia xilens i argentins, companys 
de classe i professors que havien estat per-
seguits pels règims de Videla i Pinochet. En-
tre ells, Alejandra Chadwick, una de les ne-
bodes netes de l’expresident xilè Salvador 
Allende. Aviat arribarien també exiliats de 
Centreamèrica expulsats pels conflictes 
bèl·lics, especialment de Nicaragua i el Sal-
vador. Una temporada va viure al meu edi-
fici al barri de la Roma el cantautor Carlos 
Mejía Godoy i els de Palacagüina, referent 
musical de la Revolució Sandinista. En al-
tres pisos vivia una adorable família de ju-
eus austríacs refugiats de la Segona Guer-
ra Mundial, i alguna altra del País Basc que 
sintonitzava a la ràdio Camilo Sesto, men-
tre els de Palacagüina cantaven aquesta que 
els va fer famosos: “Son tus perjúmenes, mu-
jer”. Aquell mosaic de molts exilis ens per-
metia coincidir en el més elemental: la mú-
sica i la conversa. Però era sobretot a l’esco-
la on ens atrevíem a preguntar. La meva es-
cola es deia Decroly, era a Ciutat de Mèxic 
i era atípica. Anomenada escola activa, 

moltes vegades ens saltàvem el pla d’estu-
dis oficial al considerar-lo limitat, i estudi-
àvem a fons altres temes que eren del nos-
tre interès. Entre ells, el que ocorria als pa-
ïsos dels nostres companys refugiats. Lla-
vors no existia internet i hi havia una 
enorme censura a la premsa, però teníem 
llibres i el més important: testimonis. He 
d’agrair, d’aquella educació, que els profes-
sors no subestimaven la capacitat crítica 
dels nens per comprendre el context soci-
al que ens envoltava. Ens va permetre em-
patitzar amb els nostres companys i enten-
dre els conflictes de la zona, una Amèrica 
Llatina convulsa, ostatge de la Guerra Fre-
da, dels mals governs i la pobresa. 

A aquesta escola també hi anaven els nets 
del general Lázaro Cárdenas, el president 
mexicà que es va atrevir a trencar relacions 
amb el dictador Francisco Franco i que va 
salvar més de 20.000 refugiats de la Guer-
ra Civil Espanyola. Per aquesta coincidèn-
cia anàvem un cop a l’any, com a part dels 

nostres estudis, al ranxo de la família Cár-
denas a Michoacán a realitzar investigaci-
ons de camp. La regió tenia especial signi-
ficat perquè va ser el refugi dels anomenats 
Nens de Morelia, els 456 nens que el 1937 
van arribar des d’Espanya al vaixell Mexi-
que. Encara que ens separaven quatre dèca-
des d’aquells successos, estaven presents 
mentre caçàvem mantis religioses i men-
jàvem mangos tot just baixats de l’arbre en 
l’exuberant naturalesa michoacana. 

Anys després, quan vam créixer, vam en-
tendre la magnitud d’aquella gesta huma-
nitària encapçalada pel llavors govern me-
xicà. És ja coneguda la tasca del cònsol a 
França (1939 a 1944) Gilberto Bosques per 
donar més de 40.000 visats de Mèxic als 
perseguits del nazisme i el franquisme. 
Després de moltes vicissituds, va llogar dos 
castells per donar refugi a 1.300 europeus, 
entre els quals 500 refugiats republicans de 
la Guerra Civil Espanyola. Els castells de la 
Reynarde i de Montgrand, pensats per sal-
vaguardar la gent mentre esperaven els vi-
sats per sortir majoritàriament cap a Mè-
xic, eren l’oposat a la situació humiliant que 
vivien els republicans en els camps de con-
centració francesos com el d’Argelers. En 
aquests masos no només se’ls proveïa de 
sostre i aliment, sinó que se’ls va oferir for-
mació professional en certs oficis, tallers 
d’escriptura, lectura, concerts i altres ac-
tivitats culturals. L’educació i l’expressió 
van ser salvadores del desarrelament. 

El cardenisme, obert als nous corrents pe-
dagògics, entenia l’educació com a formació 
integral i humanística, peça fonamental per 
a la construcció de la democràcia, punt en 
què coincidia amb els valors educatius de la 
Segona República. Per això es va llançar a la 
protecció del coneixement que portaven 
amb ells catalans, gallecs, bascos, valencians, 
andalusos i altres refugiats que van arribar 
d’Espanya. Així, el 1938 es va fundar La Ca-
sa de España a Mèxic perquè professors uni-
versitaris i intel·lectuals poguessin continu-
ar amb la seva tasca educativa. Va ser la lla-
vor de l’actual Colegio de México, una de les 
institucions acadèmiques més importants 
del món de parla hispana. 

Al camp s’hi van integrar tècnics agríco-
les que van brindar també el seu coneixe-
ment a la formació rural, com Manuel Ga-
ya i Canalda, català, l’últim combat del qual 
abans de creuar a França el 1939 va ser a Os 
de Balaguer defensant terra catalana. 

En algun punt de la nostra educació van 
confluir els supervivents d’aquestes guer-
res, els qui van saber sobreposar-se al do-
lor per comunicar-nos idees renovadores 
i lluminoses. La seva tasca pedagògica 
també va ser amorosa i protectora, ja que 
ens van ensenyar no només a escriure, su-
mar i restar. Ens van transmetre que el si-
lenci, mai. I que la memòria, sempre.

L’escola i la memòria de l’exili

MARITZA GARCÍA

PERIODISTA I DOCUMENTALISTA

El meu fill estava sorprès.  
Era la primera vegada que un 

professor s’atrevia a donar  
el seu testimoni familiar  

de la Guerra Civil a classe

GETTY
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Qualsevol persona de certa edat re-
cordarà com a les estacions ferro-
viàries un treballador recorria de
tant en tant per la part exterior els
trens aturats i anava picant amb

unmartell una després de l’altra totes les ro-
des. Amb el soroll del cop interpretava si al-
guna de les rodes metàl·liques estava feta
malbé i calia ser canviada. Era un control per
detectar si alguna cosa anava mala-
ment i hi havia perill.
Els cops de martell de fa uns dies

a Tortosa arran de l’eliminació de
símbols franquistes, mostren que
alguna cosa vamalament. La Briga-
da Municipal va destrossar a cops
de martell un quadre ceràmic de
Sant Antoni de Pàdua. Suposada-
ment per franquista.
Vet aquí els fets. A fi de complir

amb el requeriment de les autori-
tats i els recordatoris persistents
del Síndic de Greuges de liquidar
símbols o referències franquistes,
la Brigada Municipal es va dirigir a
un dels blocs d’habitatges socials a
Jesús (localitat del Baix Ebre que
està integrada al municipi de Tor-
tosa). Calia eliminar tot rètol indicatiu que
erenpisos construïts per la llavors anomena-
da Obra Sindical del Hogar. El grup d’habi-
tatges en qüestió porta el nom de Sant Anto-
ni de Pàdua, i el 13 de juny del 1956, per inici-
ativa d’un veí, en una paret lateral es va
col·locar una ceràmica amb la imatgedeSant
Antoni. És la que va quedar feta miques pels
cops de martell d’algun “intel·lectual” de la
BrigadaMunicipal.

Personalment vaig reaccionar contra les
autoritats locals de Tortosa i Jesús quan ho
vaig saber, perquè hi veia un altre atac con-
tra els símbols cristians, ja que enmoltes po-
blacions s’aprofita la suposada eliminació de
símbols franquistes per liquidar imatges
cristianes. En data recent n’hi ha prou de re-
cordar la demolició i enviament a les escom-
braries de la creu d’Aguilar de la Frontera

(Còrdova), però sónmoltesmés. O la grotes-
ca iniciativa de l’alcalde socialista de Càce-
res, que vol eliminar la creu que hi ha a la
seva ciutat i alhora en un altre lloc pretén
erigir un Buda de 40 metres d’alçària.
És just afirmar en el cas apuntat queni l’al-

caldessa de Tortosa ni el de l’EMD de Jesús
no havien donat cap ordre de dur a terme
aquesta destrossa i se’n van assabentar un
cop fet, i tampoc sónpersones ambaversió al

catolicisme. Els treu responsabilitat moral.
Però no esvaeix unes preguntes. Encara que
sigui més que dubtós èticament i racional-
ment que s’hagin d’eliminar referències tan
“ideològiques” com “Grupo San Antonio.
Obra Sindical del Hogar. 1956”, pot deixar-
se en mans de qualsevol illetrat que no sap
distingir entre Franco i Sant Antoni el fet
d’anar destrossant el que se li ocorri? I que

fins i tot cregui que compleix ambel seudeu-
re perquè segueix les ordres de les autori-
tats.
Si a més d’inculte està portat per l’odi,

aquest personatge ésmolt perillós. Comaes-
tudiós de la Guerra Civil em venen a la ment
elsmilicians i lesmasses anarquistes i comu-
nistes abocades el 1936 a destruir temples
sense saber-ne sobre l’Església més que al-
guns tòpics anticlericals.c

SantAntoni,destrossatper franquista
Daniel Arasa

LaBrigadaMunicipalde
Tortosavadestrossara
copsdemartellunquadre
ceràmicdeSantAntoni
dePàdua, suposadament
per franquista

Retirada
El 19 de gener
el Consistori d’Aguilar
de la Frontera va retirar

la Creu dels Caídos del
convent de Las Descal-
zas en aplicació de
la llei de laMemòria

FE EN EL MÓN

COPE

La carta del
pare Jaume
Sidera al bisbe
deBarbastre
REDACCIÓ Barcelona

El sacerdot claretià Jaume Si-
dera ha adreçat una carta al
bisbe de Barbastre-Montsó,
Ángel Pérez, arran del trasllat
de les 111 obres d’art del Mu-
seu de Lleida Diocesà i Co-
marcal al museu de Barbastre
en compliment d’una sentèn-
cia judicial. A la carta, repro-
duïda per l’agència de notícies
Flama, Sidera diu que “Lleida
no podia tornar el que honra-
dament va adquirir, amorosa-
ment va restaurar, i pacífica-
ment va conservar durantmés
de cent anys. En aquest fet no
té raóel SupremTribunalde la
Signatura Apostòlica, que ni
tan sols es va dignar a obrir la
documentació que li va pre-
sentar l’humil i valent bisbe
Xavier Ciuraneta”. El prevere
puntualitza que la devolució
es va fer sota l’amenaça de
multa “de fins a 600 euros de
multa per cada dia que el mu-
seu retingués el que era seu”.
La carta, amb un to molt

dur, recrimina al bisbe de Bar-
bastre que obligués el bisbe de
Lleida a seure al bancdels acu-
sats. “Ell va perdre el plet però
va salvar la dignitat”, diu. I re-
criminaal jutgeque s’atengués
cegament al decret del Vaticà,
que demanava la devolució.

INSCRIPCIONS OB
ERTES!
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La República de 1931 parla al present

Noranta anys després, la 
proclamació de la Re-
pública ressona encara 
amb força a Catalunya. 
Tal com els retrats en 

blanc i negre dels antics alumnes de 
l’Acadèmia Welton parlen als xicots 
d’El club dels poetes morts a través 
de la veu del professor Keating, les 
imatges de Francesc Macià al balcó 
del Palau de la Generalitat dirigint-
se a la gernació interpel·len els polí-
tics del present. 

Quan a l’hora de dinar del 14 
d’abril de 1931 Lluís Companys va 
proclamar la República des del bal-
có de l’Ajuntament de Barcelona, va 
complir el somni de la seva vida po-
lítica. En els dos dies transcorreguts 
des del seu triomf –sobretot a les 
ciutats– en les eleccions municipals, 
les forces republicanes no havien 
acordat com havien de procedir.  

De fet, el gest de Companys no 
era innovador, s’incardinava en la 
tradició hispànica dels infinits pro-
nunciaments militars del segle XIX 
en què una vegada una colla d’ofici-
als plantejaven de manera pública 
l’oposició al govern de torn, se’l fe-
ia caure, o no, segons el suport ob-
tingut, però sense vessament de 
sang. El seu gest, doncs, va ser una 
transmutació d’aquesta idea, una 
mena de pronunciament civil, que 
va connectar amb l’afartament del 
règim monàrquic de la Restauració 
i els anhels d’una part notable de la 
població catalana i espanyola. 

Macià, fill, per formació, d’aques-
ta tradició secular de l’exèrcit, va ad-
jectivar la República a seques de 
Companys com a “catalana” o un “es-
tat català” en una confederació ibèri-
ca o una federació de repúbliques ibè-
riques –persistia el somni d’unió amb 
Portugal–. Des de primera hora de la 
tarda i a mesura que l’encara Palau de 
la Diputació s’omplia de fidels i curi-
osos, l’Avi va estar en constant con-
tacte telefònic amb Madrid. 

L’exmilitar no era un jugador 
de timbes de casino que fa una cat-

xa a veure què passa. Era, en pri-
mer terme, un senyor respectat 
pels polítics espanyols de quan 
havia exercit de diputat a les Corts 
(1907-1923). Tenia múltiples co-
neixences prèvies i bon tracte 
–pels interessos comuns olivers, 
entre d’altres– amb el burgès con-
servador de Còrdova Niceto Alca-
lá-Zamora, president del govern 
provisional de la República Espa-
nyola. Sense aquest factor humà 
és difícil que el moment s’hagués 
descabdellat igual. Companys, per 
exemple, ni disposava dels seus 
contactes, ni de la seva imatge. 
Tampoc Macià connectava amb 
Manuel Azaña, una altra de les 
veus cantants aleshores.  

Mentre Macià descabdellava el 
moment, a la planta baixa del Palau 
un grup minoritari de separatistes 
abrandats amb Josep M. Batista i 
Roca i la colla de Daniel Cardona, 
cap de l’organització –de nom es-
claridor– Nosaltres Sols!, ideava 
una guàrdia republicana. L’Avi va 
deixar que s’entretinguessin. Era 
conscient que en tota revolta hi ha 
un estol de gent que, abans d’acon-
seguir res i aïllat de les arestes polí-

tiques, es dedica a dissenyar emble-
mes i uniformes. 

Per contra, sabia que els seus de-
sigs no eren l’únic actor en joc, ni els 
de tota la població. Amb 71 anys ha-
via passat els darrers set viatjant per 
mig món per enfortir el seu projec-
te polític. Coneixia bé, per tant, que 
de l’estranger podia esperar poc 
més que simpaties fugaces i que la 
diàspora catalana no contribuiria 
en gaire res. Tampoc havia de de-
mostrar el seu patriotisme davant 
els repartidors de carnets que, com 
Jaume Miravitlles, van preguntar-
se Ha traït, Macià? Títol del qual 
després va haver de renegar. 

Antoni Rovira i Virgili i d’altres 
van explicar que quan el 17 d’abril 
Macià va bescanviar la República 
Catalana pel poder autònom de la 
Generalitat en una República espa-
nyola integral –no federal–, el pre-
sident de Catalunya va expressar 
que aquell era el dia més trist de la 
seva vida. Amb murrieria, el secre-
tari d’aquest darrer, Josep Tarra-
dellas, va assegurar, en canvi, que 
l’historiador no va copsar el signi-
ficat dels termes perquè sordejava. 
Macià s’havia entristit en consta-
tar que, anunciada la renúncia, la 
gent de la plaça en comptes de re-
clamar la República Catalana havia 
esclatat de joia perquè allò què ve-
rament desitjaven era una Repú-
blica encara que el desenvolupa-
ment autonòmic fos incert.  

Són aquests components al vol-
tant de Macià i alguns altres, i no 
una catxa, els que es troben a la ba-
se de consecució de la Generalitat. 
“No són tan diferents a vostès, ¿o 
sí?”, diu Keating als seus nois men-
tre contemplen els rostres dels 
alumnes difunts de Welton. “Ells es 
creuen destinats a grans coses, igual 
que molts de vostès”. I aleshores els 
convida a aprofitar el moment, “car-
pe, carpe diem”. Les fotografies de 
joia de l’abril de 1931 també exhor-
ten els dirigents dels partits del pre-
sent. “Feu, feu política”.

JOAN ESCULIES
ESCRIPTOR  

I HISTORIADOR

Les imatges de Francesc 
Macià al balcó del Palau de 
la Generalitat dirigint-se a 
la gernació interpel·len els 

polítics del present
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Què queda de la 
Segona República?

P 32-33

90 anys després, temes clau com el 
paper de la dona, la justícia o l’educació, 
de nou en primera línia del debat polític 
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Què queda de la 
Segona República?
El 1931 es va intentar empoderar dones i treballadors, 

però el nou estat va tenir una vida efímera

Amb l’auge de l’extrema dreta no 
han deixat de sorgir plantejaments 
revisionistes que parlen de la Sego-
na República com un cúmul de de-
cisions errònies adoptades per polí-
tics inexperts. Els discursos fran-
quistes i neofranquistes han atribu-
ït sempre un caràcter sectari i 
radical a la legislació republicana i 
afirmen que va voler modernitzar la 
societat espanyola de manera mas-
sa precipitada. “En realitat, però, la 
Segona República va voler donar 
resposta a una societat que feia 
temps que reclamava una moder-
nització –defensa el professor d’his-
tòria del dret de la UPF Alfons Ara-
goneses–. I no va ser cap excepció 
radical sinó que estava dins els cor-
rents modernitzadors d’Àustria, 
França o Txecoslovàquia”. La llei 
del divorci, per exemple, va ajudar a 
normalitzar situacions de separació 
que ja existien i les dones van gua-
nyar uns drets que reivindicaven 
des de feia almenys dues dècades. 

La reforma de l’Estat no es va li-
mitar a un canvi de forma de govern, 
sinó que va anar molt més enllà: va 
crear unes institucions i va iniciar 
un procés que perseguia la demo-
cratització de la política i la societat. 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

ció de la dona, ja que fins a aquell mo-
ment l’esfera domèstica estava domi-
nada per l’Església”, diu Rubén Pérez, 
historiador i investigador de l’Insti-
tut d’Història Contemporània de la 
Universitat NOVA de Lisboa. Tot ple-
gat agradava tan poc als franquistes 
que van canviar-ho fins i tot abans de 
guanyar la Guerra Civil. 

A la dècada dels trenta ja hi ha-
via un important moviment femi-
nista i també iniciatives per propor-
cionar una educació a les dones: 
“Els canvis que van intentar moder-
nitzar els arquetips de gènere van 
ser molt ràpids –explica Carlota 
Sánchez, investigadora i professora 
de la UB especialitzada en gènere–. 
Amb la Transició tot va ser més lent 
i es va haver de lluitar durant més 
temps pel dret a l’avortament, per 
exemple, perquè arrossegàvem un 
rol del franquisme del qual encara 
costava desfer-se”. Tanmateix, afe-
geix, a la Segona República era rar 
dir que eres feminista: “Les idees fe-
ministes només arribaven a una mi-
noria, però amb la democràcia estan 
més socialitzades”.  
 
Jurats populars i mixtos 
Intents de depuració del cos 
judicial i dones als tribunals 
“Amb la Segona República es va ini-
ciar una tímida depuració de la jus-
tícia, perquè hi havia molts jutges 

De fet, es va definir com la repúbli-
ca democràtica de treballadors de 
totes les classes. La seva vida, però, 
va ser efímera i imperfecta. Ara que 
es compleixen 90 anys de la procla-
mació de la Segona República, què 
queda de tots aquells valors? 

Una nova idea de família 
Llei del divorci, matrimoni civil i 
igualtat de drets entre cònjuges 
Amb la Constitució del 1931 es van 
prohibir els privilegis jurídics per 
motius de filiació, sexe, classe social, 
riquesa, idees polítiques o creences 
religioses. La Segona República con-
siderava que, en el matrimoni, ho-
mes i dones tenien els mateixos 
drets, reconeixia el divorci, establia 

la igualtat de drets per a fills nascuts 
fora o dins del matrimoni i preveia la 
investigació de la paternitat. A més, 
prohibia qualsevol declaració sobre 
la legitimitat o il·legitimitat dels nai-
xements ni sobre l’estat civil dels pa-
res en el Registre Civil. “El Codi Ci-
vil anterior [de 1889] sotmetia la do-
na a l’autoritat del marit, que, alho-
ra, era el seu representant en els 
negocis jurídics. A més, es conside-
rava l’assassinat d’una dona per mo-
tius d’honor com un atenuant”, diu 
Aragoneses. 

Els canvis a l’entorn de la legislació 
que tenia a veure amb la família van 
ser molt importants: “Ho van ser per-
què es va incidir molt en les polítiques 
d’igualtat. Es perseguia l’emancipa-

Educació  
“L’escola no 
ha de ser 
dogmàtica ni 
sectària”, deia 
l’article 48 de 
la Constitució

01. La plaça Sant Jaume el dia 
de la proclamació de la II 
República. EFE  02. La celebració 
a Madrid, on es va enderrocar 
una estàtua de Felip III. EFE 

República
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reaccionaris que no respectaven els 
principis constitucionals del 1931, 
cosa que no es va fer als anys 70 amb 
la Transició, ni tampoc després”, 
diu Aragoneses. La majoria de re-
formes judicials es van trobar amb 
l’escull d’uns jutges que entenien el 
dret de forma conservadora i reac-
cionària. “La ruptura amb el passat 
va topar amb uns tribunals que bui-
daven de contingut i frenaven qual-
sevol iniciativa”, detalla Pérez. 

Pocs mesos després de la Segona 
República ja es va iniciar una tími-
da depuració de l’òrgan judicial i es 
va enviar una circular convidant els 
jutges que estiguessin descontents 
amb la Segona República a jubilar-
se a canvi d’una bona pensió, però 
la iniciativa no va tenir gaire èxit. 
Després de l’intent de cop d’estat 
del general Sanjurjo l’agost del 
1932, es va aprovar una llei de depu-
ració judicial, però va tenir un im-
pacte mínim: “Era molt difícil de-
mostrar que els jutges havien tin-
gut alguna relació amb els colpis-
tes”, precisa Pérez. Es van iniciar 
importants reformes en les relaci-
ons laborals i es van establir noves 
seccions i sales de temàtica laboral 
als tribunals. “Es va restaurar la fi-
gura del tribunal popular i, en se-
gons quins casos, havien de tenir 
també una presència de dones”, 
afirma Pérez.  

La revolució dels mestres 
Classes en català i desaparició de 
la religió del currículum  
Un dels aspectes en què més es va 
intentar innovar va ser amb l’educa-
ció. Amb el decret sobre la llengua 
del 29 d’abril del 1931, es defensava 
el dret a ser instruït en la llengua 
materna. A l’acabar el batxillerat, 
l’alumnat havia de dominar les llen-
gües catalana i castellana. Es va 
aprovar també un nou pla d’estudis 
de formació dels futurs mestres, es 
va establir la coeducació i la religió 
deixava de formar part del currícu-
lum formatiu. Pedagògicament i 
culturalment la formació dels pro-
fessors va esdevenir molt més sòli-
da. L’article 48 de la Constitució re-
publicana era: “L’escola, sobretot, 
ha de respectar la consciència de 
l’infant. No pot ser ni dogmàtica ni 
sectària”. Es van prohibir les esco-
les religioses. Sobretot, es va fer un 
gran esforç per construir escoles i 
renovar la pedagogia a través d’ini-
ciatives com l’Escola Normal de la 
Generalitat o l’Institut-Escola. 
 
Hereus de la II República? 
Amb la Transició les depuracions 
no van ser tan radicals  
“El franquisme és un forat negre 
que ho va engolir tot i que va aniqui-
lar les reformes, la cultura política 
i jurídica i el moviment obrer i repu-

blicà –reflexiona Pérez–. Amb la 
Transició es van intentar recuperar 
alguns elements, com la descentra-
lització territorial, els drets de les 
dones o les relacions laborals, però 
la separació de l’Església i l’estat es 
va fer de manera més timorata”. 

La Segona República va tenir en 
contra els poders fàctics: “Es va in-
troduir per primera vegada la de-
mocràcia lliberal. Ja no van manar 
els de sempre, sinó que van entrar 
sectors que sempre havien estat ex-
closos del poder, i trencar amb el 
sentit patrimonial del poder va ge-
nerar un gran impacte”, explica 
l’historiador Manel Risques. La vi-
da de la Segona República, però, va 
ser molt curta i la democràcia que va 
intentar instaurar també va tenir 
moltes imperfeccions. 

Amb la Transició es va prioritzar 
recuperar la democràcia, els drets i 
les llibertats, i avançar cap a l’estat 
del benestar, i no pas restablir les 
institucions republicanes. “La mo-
narquia del 1978 no té res a veure 
amb la d’abans de la Segona Repúbli-
ca”, matisa Risques. Ara bé, la força 
de la Segona República a l’hora de de-
purar cossos no va ser la mateixa que 
la del 1978. “No hi ha depuració ni 
dels cossos judicials ni de la policia. 
Però això ja no és cosa de la Transi-
ció, sinó dels governs que han vingut 
després”, conclou Risques.e
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La imatge de Francesc Ma-
cià el 14 d’abril del 1931 al
balcó, primer, de l’ajunta-
ment de Barcelona i, des-
prés, del que aleshores era
el Palau de la Diputació,
s’ha convertit en una icona
del republicanisme català.
ERC, que s’havia fundat fe-
ia menys d’un mes, havia
guanyat unes eleccions
municipals dos dies abans
a Catalunya, i arreu de l’Es-
tat les formacions republi-
canes també s’havien im-
posat en uns comicis que
s’havien formulat en clau
de plebiscit entre monar-
quia i república. Els fets es
van precipitar amb la pro-
clamació de la República,
a la matinada, a Eibar; des-
prés, a Barcelona, i, a la tar-
da, a Madrid, i van obligar
Alfons XIII a fugir en direc-
ció a Marsella i a posar fi a
set anys de dictadura.

Macià va proclamar
l’Estat Català i va demanar
la col·laboració dels pobles
d’Espanya per crear una
“confederació de pobles
ibèrics” només uns minuts
després que el també repu-
blicà Lluís Companys ho
fes des del balcó de l’ajun-
tament on havia estat es-
collit regidor, tot i que ell
va proclamar la República

a seques. La intenció de
crear un estat indepen-
dent es va esvair tres dies
després en les negocia-
cions amb el poder provi-
sional republicà sorgit a
Madrid, que va acceptar
transformar la República
Catalana en la Generalitat
de Catalunya i es va recu-
perar així la capacitat d’au-
togovern després de 200
anys. La promulgació de
l’Estatut de Núria el 15 de
setembre del 1932 consi-
derava Catalunya una re-
gió autònoma, amb hisen-
da pròpia i amb un nucli
d’institucions de la Gene-
ralitat després d’adaptar-
se a la Constitució espa-
nyola que s’havia aprovat
el 9 de desembre del 1931.

Malgrat no ser indepen-
dents, la Generalitat repu-
blicana, presidida primer
per Macià i després per
Companys, va significar
avenços molt significatius
en la construcció d’una so-

cietat amb més llibertats,
amb millores en els àmbits
educatiu, social, cultural i
laboral, entre d’altres.

Institució potent
Alguns historiadors con-
sultats destaquen que la
Generalitat “es va consti-
tuir com una institució po-
tent” en molts aspectes,
“en contrast amb la situa-
ció actual”, explica Josep
Cruanyes. Posa d’exemple
les àmplies competències
en justícia, com la creació
del Tribunal de Cassació,
l’única institució catalana
que, durant el conegut com
a Bienni Negre (1933-
1935) del Partit Radical
de Lerroux i la Confede-
ració Espanyola de Dretes
Autònomes (CEDA), va
quedar vigent amb inde-
pendència del Tribunal
Suprem i la justícia es-
panyola, fins que el gener
del 1936 el Tribunal de Ga-
ranties Constitucionals

no va anul·lar la llei que
havia suprimit la Genera-
litat. Cruanyes també des-
taca la potestat per nome-
nar els jutges que va tenir
la Generalitat, i que la jus-
tícia municipal, l’equiva-
lent actual als jutjats de
pau i de primera instàn-
cia, estava regida per una
legislació catalana.

En matèria d’ordre pú-
blic, recorda que, a banda
dels Mossos d’Esquadra,
l’Estat va transferir al go-
vern català la Guàrdia Ci-
vil i la Guàrdia d’Assalt,
l’equivalent a la Policía Na-
cional, fet que va permetre
fer front a l’aixecament
dels últims resistents mili-
tars quan el general de La
Benemérita José Arangu-
ren “es va posar a les or-
dres de la Generalitat” el
10 de juliol del 1936.

L’historiador Francesc
Xavier Hernàndez Cardo-
na posa en relleu que du-
rant la República ERC va
recollir l’herència d’“iden-
tificar nació amb llei pro-
vinent de la tradició fran-
cesa i americana” per le-
gislar dins dels límits de
l’Estatut, i també que va

desenvolupar un naciona-
lisme identitari cultural al
qual creu que ha renun-
ciat el nacionalisme ac-
tual. Remarca que la Ge-
neralitat “es va fer seva i va
rellançar” la tasca iniciada
per la Mancomunitat en
matèria de museus, esco-
les bibliotecàries, infraes-
tructures culturals i l’Ins-
titut d’Estudis Catalans,
però també projectes pro-
pis amb el Grup d’Ar-
quitectes i Tècnics per al
Progrés de l’Arquitectura
Contemporània (Gatc-
pac). Una iniciativa que va
inserir “una fesomia hu-
manista i cultural en la in-
tervenció a les ciutats”.
Una actuació, també so-
cial, que destaca al nucli
antic de Barcelona amb
el dispensari antitubercu-
lós, i també quan es va pre-
veure la construcció de la
ciutat de repòs i vacances
a la franja de Castelldefels
perquè “cada treballador
hi tingués una petita sego-
na residència”. I ho va fer,
segons Hernàndez, amb
diàleg amb el sindicat ma-
joritari de la CNT i fent
mediació amb les patro-

nals. Va aconseguir “una
pau social que supera el
període del pistolerisme”.

Ensenyament “modèlic”
Un tercer aspecte que
“tant de bo poguéssim re-
cuperar” són els progra-
mes educatius “modèlics”
amb relació a l’ensenya-
ment i aprenentatges, per
exemple, en geografia i
història. Pensa que la Ge-
neralitat va fer una tasca
ingent en la formació de
mestres i l’extensió a tot el
país d’escoles noves i esco-
laritzant tota la població
infantil que va culminar el
1938, “amb Catalunya so-
ta les bombes i la població
refugiada que hi havia”.

Per l’historiador Jaume
Sobrequés, va ser “una oca-
sió perduda per modernit-
zar” una Espanya que tenia
encara “tots els estigmes
de l’antic règim, tant social
com econòmic, però sobre-
tot de mentalitats”. Ho atri-
bueix, sobretot, al cop mi-
litar franquista que hi va
posar fi, però també al fet
que no va existir “un movi-
ment unitari”. Creu que la
República va patir d’una

Jordi Alemany
BARCELONA

República:
90 anys i
molt a fer
DURADA Macià proclama la República Catalana el 14 d’abril
del 1931 i al cap de tres dies es transforma en la Generalitat
de Catalunya PROGRÉS Els historiadors destaquen una
institució més forta que l’actual i avenços socials i educatius

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

La data

14.04.1931
Francesc Macià proclama
la República Catalana diver-
ses vegades i de diferents
maneres.

“El 1938 la Generalitat
culmina l’escolarització
de la població infantil
sota les bombes i amb
una allau de refugiats”
F. Xavier Hernàndez
HISTORIADOR

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

La frase
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“inestabilitat profunda de
la societat espanyola”, afec-
tada per moviments inter-
ns que “van posar fre” a la
modernització en la qües-
tió agrària, militar o religio-
sa a partir de la victòria de
la dreta espanyola el 1933.
A Catalunya, la situació po-
lítica es va fer “inestable”

arran dels Fets de Maig
del1937 i va provocar que
la República “fos més vul-
nerable”. Tot sumat, hi afe-
geix, va afavorir el cop d’es-
tat de Franco i que Espanya
tingués els mateixos tics
“ampliats” de l’època de la
monarquia i la dictadura de
Primo de Rivera. ■

L’exposició dels 90 anys de
la proclamació de la República
Catalana, inaugurada ahir al jardí
del Palau Robert ■ JOSEP LOSADA

El Punt Avui incorpora a l’edi-
ció d’avui un quadernet de
vuit pàgines per explicar de
manera visual com es va viu-
re la proclamació de la Repú-
blica utilitzant tres fonts de
recursos: com ho va reflectir
la premsa de l’endemà, la del
15 d’abril, o de setmanaris de
tot Catalunya; un recull de fo-
tografies de la celebració ar-
reu de moltes poblacions del
país, i quin va ser el tracta-
ment humorístic amb un re-
cull d’acudits que es van pu-
blicar i que també tracten la
caiguda de la monarquia. És
un extracte del que va publi-
car l’última setmana el set-
manari La República. El seu
director adjunt i historiador,

Pere Bosch, explica que s’hi
recull la diversitat d’opinions
d’una premsa “més polititza-
da que la d’avui” i destaca la
laboriositat per aconseguir el
material en col·laboració
amb la xarxa d’arxius. ■

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

Quadernet especial d’El Punt Avui
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MEMÒRIA HISTÒRICA

“Amb l’exili de 1936 
es van fer negocis 

bruts a gran escala”
L’historiador Arnau Gonzàlez investiga la sortida 

massiva de catalans i estrangers durant la Guerra Civil

Entre l’estiu del 1936 i el 1938, abans 
del final de la Guerra Civil, es cal-
cula que gairebé 45.000 persones 
–entre catalans i estrangers resi-
dents a Catalunya– van ser evacua-
des pel port de Barcelona o van tra-
vessar els Pirineus clandestina-
ment. Va ser el que es coneix com 
“l’exili del 1936”, anterior al drama 
del 1939, quan centenars de milers 
de republicans van fugir a França 
perseguits pels franquistes. 

“Encara ara resulta incòmode 
parlar d’aquest tema”, explica l’his-
toriador Arnau Gonzàlez i Vilalta 
(Barcelona, 1980), que acaba de pu-
blicar Humanitarisme, consolats i ne-
gocis bruts (Evacuacions a Barcelona 
(1936-1938) (Editorial Base). “És in-
còmode per a la Generalitat actual, 
perquè va ser una acció humanitària 
del Govern de Companys que va sal-
var la vida de milers de catalans que 
van acabar donant suport, majorità-
riament, al bàndol franquista, i per-
què en aquell moment es va col·labo-
rar amb el consolat de la Itàlia feixis-
ta”, afegeix Gonzàlez. Tampoc l’altre 
bàndol n’ha volgut fer mai publicitat: 
“Resulta complicat trencar els relats 
establerts pel franquisme, que mai va 
reconèixer aquesta tasca humanità-
ria en el camp republicà i que, per 
contra, es va negar a fer el mateix al 
seu territori”. 

Però és un fet, segons Gonzàlez, 
que hi va haver una gran mobilitza-
ció per evacuar milers de persones 
que temien per la seva vida els pri-
mers mesos de la Guerra Civil. “Hi 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

fos combatent a través d’un pacte 
amb el Comitè Internacional de la 
Creu Roja, cosa que també va fer el 
lehendakari Aguirre però en canvi 
s’hi van negar tant Franco com el go-
vern republicà de Largo Caballero.  

“Aquesta acció humanitària no 
hauria estat possible sense l’exis-
tència de destacades colònies es-
trangeres residents a Barcelona i 
Catalunya; sense elles, la Marina 
Nationale, la Regia Marina, la US 
Navy o la Royal Navy no haurien si-
tuat a Barcelona tantes naus per 
evacuar la gent”, puntualitza Gon-
zàlez. Ni França ni Itàlia hi van po-
sar restriccions, i es podia aconse-
guir un passatge encara que no es 
tinguessin recursos econòmics.  

D’altra banda, la Generalitat va 
facilitar passaports tant individuals 
com col·lectius. “Tant francesos 
com italians embarcaven a qui po-
gués argumentar que estava en pe-
rill, però els britànics sí que hi van 
posar més restriccions: només es 
podien embarcar si estaven casats 
amb algú de nacionalitat britànica o 
treballaven per a una empresa de 
l’imperi britànic”, explica Gonzàlez. 

Evacuacions gratuïtes? No sempre 
No és possible saber qui es va lucrar 
amb la desesperació dels qui volien 
fugir, però alguns escàndols sí que es 
van acabar filtrant. És el cas del con-
solat francès a Barcelona. El cònsol, 
Jean Trémoulet, va acabar sent subs-
tituït, però sempre va negar que s’ha-
gués beneficiat de suposats paga-
ments exigits per a unes evacuacions 
que en principi eren gratuïtes. Gon-
zàlez creu que és molt probable que 
hi hagués xarxes organitzades. “No hi 

havia por, i era una por real, perquè 
8.000 persones havien estat assas-
sinades a mans de la revenja social. 
Entre els que es van exiliar, n’hi ha-
via pocs que fossin feixistes o falan-
gistes –explica l’historiador–. Molts 
van acabar en territori francès i allà 
els franquistes els van dir que si no 
tornaven se’ls consideraria rojos. 
Se’ls va prometre que, si anaven a 
territori franquista, podrien recu-
perar la seva posició social, així que 
alguns van optar per abandonar la 
política catalanista i recuperar la 
llotja al Liceu, la fàbrica i els diners”. 
Entre els evacuats hi havia sobretot 
persones de dretes, catalanistes 
conservadors, burgesos i professio-
nals liberals. 

Molts membres del govern cata-
là, entre ells el president Lluís Com-
panys, es van implicar en aquesta ac-
ció humanitària. La Generalitat va 
facilitar la sortida de tothom que no 
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A l’esquerra, els soldats franquistes a 
les casernes frontereres de Portbou el 

març del 1939. A la dreta, els cotxes 
abandonats i accidentats, amb les 

vinyes i camps de fons. ANTONI CAMPAÑÀ / MUME  

8 D’ABRIL8 D’ABRIL

ha documentació que permeti saber 
quants diners va moure aquest pri-
mer exili, però sí que podem dir que 
es van fer negocis bruts a gran escala”, 
afirma l’historiador. Mai es va de-
mostrar que Trémoulet cobrés de so-
tamà, però sí que hi ha una llista con-
servada pel mateix cònsol en què es 
comptabilitzen 96.000 pessetes de 
donacions a les societats franceses de 
Barcelona per una sèrie d’evacuats 
entre l’agost i el setembre del 1936. 
D’altra banda, Gonzàlez també apun-
ta que a través del francès Armand 
Hazard i de certs col·laboradors del 
fundador de la Lliga Regionalista, 
Francesc Cambó, com Marcel·lí Mo-
reta, almenys des del principi del 1937 
es va organitzar un sistema de su-
borns per poder evacuar de Catalu-
nya coneguts militants de la Lliga. 

Tal com documenta Gonzàlez, 
que ha fet recerca en arxius ameri-
cans i europeus, el mateix cardenal 
Vidal i Barraquer parla de corrupció 
en una carta enviada al secretari 
d’estat del Vaticà el 10 de desembre 
del 1936: “A Perpinyà, prop de la 
frontera, funciona una agència dedi-
cada a salvar gent mitjançant l’en-
trega de diners. Quan disminueix el 
nombre de persones que hi acudei-
xen, s’intensifiquen els assassinats a 
Barcelona amb l’indigne i repugnant 
objectiu que aquesta propaganda fa-
ci més rendible el negoci”. El cònsol 
de Nicaragua, Manuel Terán, també 
concedia passaports falsos del seu 
país per facilitar l’evacuació amb un 
cost de 3.000 pessetes. “No podem 
fer una operació aritmètica per cal-
cular l’import final, però crec que rà-
pidament es podia arribar a una for-
tuna”, conclou Gonzàlez.e
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escriptora Teresa Pàmies
explicava a Crònica de
la vetlla l’arribada de la
República al Balaguer on

va néixer. L’Ajuntament sorgit
d’aquelles eleccions del 12 d’abril
del 1931 encarrega a les Joventuts
la seguretat pública pels carrers en
aquelles primeres hores d’explosió
de proclames, celebracions i emo-
cions del 14 d’abril. “No es pro-
dueix un sol incident. Quan el po-
ble és feliç, no necessita sang, ni vi
ni llançar pedres”, escriu Pàmies
en un dels fragments de textos me-
morialístics que recull l’exposició
Tres dies d’abril. 90 anys de la pro-
clamació de la República, que ahir
s’inaugurava als jardins del Palau
Robert i que a partir del 5 de maig
recorrerà diverses poblacions de
Catalunya.

El text de Pàmies s’afegeix als
del periodista Josep Maria Planes
a la revista Mirador i als dels es-
criptors Artur Bladé, Aurora Ber-
trana i Maria Aurèlia Capmany,
aleshores una adolescent de dotze

L’
anys. En la mostra també es recull
el fragment d’una carta que el Sr.
D. Lluís Brull escriu de Barcelona
a Tivissa i en què descriu l’alegria
del moment històric: “Ens sembla
tot un conte de fades o un bell
somni del bo de la primavera.”

De fet, alguns autors han parlat
d’aquells tres dies d’abril com del
“somni republicà”, un esclat
d’emocions i esperances que s’evi-
dencia en els textos seleccionats i
que es va celebrar arreu del país,
com mostren diverses imatges de
fotògrafs professionals, així com
d’aficionats anònims que van re-
tratar aquelles hores, dies i setma-
nes a Barcelona, Tarragona, Lleida
i Girona, però també a Balaguer,
Vilaverd, Montblanc, Valls, Reus,
el Prat de Llobregat, el Masnou,
Sant Pol, Figueres, Mollet, Terras-
sa, Sabadell, Sallent, Sant Fruitós
de Bages, Santa Perpètua de Mo-
goda i Premià de Mar. Imatges co-
negudes de la gernació a la plaça
de Sant Jaume mentre Francesc
Macià proclama la República Cata-
lana dins de la Federació Ibèrica,
però també la del centenar d’habi-
tants del poble de Vilaverd davant

de l’ajuntament o una del fotògraf
Pere Català Pic que mostra un
grup al davant de l’ajuntament de
Valls i, en primer pla, la foto del de-
posat Alfons XIII a terra, un retrat
que hores abans devia presidir el
saló de plens municipal. Després
de la dictadura de Primo de Rive-
ra, la República és un “fet esperat,
desitjat”. “Hi són posades moltes
esperances després d’anys de dic-
tadura i retallada de llibertats”,
explica el comissari de la mostra,
Oriol Dueñas, que hi afegeix que
el canvi de règim polític arriba “de
manera pacífica, amb alegria, i la
gent treu les seves càmeres foto-
gràfiques i fa instantànies” del mo-
ment. Jordi Font, director del Me-
morial Democràtic, destaca la mo-
bilitat de l’estructura de plafons on
s’exposa la mostra, que permetrà
dur-la arreu del país –de moment
ja s’hi han interessat una vintena
de municipis–. Font admet coinci-
dències entre aquell moment his-
tòric i l’actual: “Hi ha qüestions
que no es van aconseguir el 1931 i
que avui són encara vigents. No es
van aconseguir les competències
plenes, per citar-ne alguna.” ■

“Ens sembla tot un
conte de fades”

Xavier Miró
BARCELONA

EXPOSICIÓ · El Palau Robert dona cabuda fins al 5 de maig a una mostra sobre
aquells dies de celebracions MOBILITAT · Amb fotos d’arreu i testimonis del 14
d’abril, serà itinerant i un dels actes que el Memorial Democràtic dedica a la República

Un visitant, davant de l’estructura d’imatges i textos sobre plafons, ahir, als jardins del Palau Robert ■ JOSEP LOSADA
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42  | Cultura Diumenge, 11 d’abril del 2021  |

«L’
home andalús [...] 
viu en un estat d’ig-
norància i de misè-
ria cultural, mental 
i espiritual». Jordi 

Pujol va haver de disculpar-se per aquesta 
arenga xenòfoba que va publicar el 1976 per 
advertir sobre el risc de destrucció que, al seu 
parer, corria Catalunya davant l’emigració. És 
un enganxós exemple entre els documents 
rescatats per Forasters vindran..., espectacle 
 sobre l’onada migratòria dels anys 50 i 60 del 
segle passat. La directora Marta Galán, resi-
dent al Lliure, ha reunit un grup d’artistes per 
crear una estimulant combinació entre testi-
moni i poesia escènica. 

La intèrpret Susanna Barranco se situa en el 
centre de la dramatúrgia i la seva memòria es 
transforma en discurs. Fotos de familiars de 
l’actriu formen capes de records, persones que 

van buscar un futur a Barcelona. Núria Lloansi i 
Juan Navarro, en paral·lel, fan preguntes, resca-
ten articles de la premsa reaccionària i projecten 
Notes sur l’émigration, documental segrestat pel 
franquisme que mostra la pobresa extrema del 
barri La Chanca a Almeria, immortalitzada per 
Juan Goytisolo amb la paraula i per Carlos Pérez 
Siquier amb la fotografia.  

Un origen, un viatge i un destí tampoc fàcil. 
Mitjançant filmacions d’alguns parents de Bar-
ranco es posa de cara als oblidats, «els altres ca-
talans» que defensava Paco Candel. La ciutat 
també va tenir barraques aixecades de nit i des-

truïdes de dia per les forces de l’ordre. Picape-
drers a la pedrera, peons en obres, criades a casa 
dels amos traginant el carbó que també s’escam-
pa per l’escenari. Es forma un puzle d’objectes 
que rima amb la misèria de malalties desapare-
gudes com el tracoma, però també amb les flors 
dels patis de cases aixecades a mà al Carmel.  

No fa falta evidenciar els paral·lelismes amb 
el present, el marc desborda l’obra i ens inter-
pel·la com una bufetada. ¿Com no ens hem 
d’estremir quan emergeix de l’oblit el tenebrós 
Palau de les Missions, un CIE de l’època des del 
qual es van deportar desenes de milers d’emi-
grants? Galán ha sabut quallar els elements que 
van del personal al col·lectiu. Malgrat dissonàn-
cies en el ritme i algun element amb aparença 
gratuïta, Forasters vindran... s’escapa del traç 
gruixut i aporta arguments per qüestionar la 
simplicitat dels relats identitaris, aquests que es 
pretenen hegemònics. 

‘Forasters vindran...’ 
7/4/2021. 

Directora: Marta Galán / Teatre Lliure

MANUEL  
PÉREZ I MUÑOZ

CRÍTICA

La memòria  
dels altres

El patriarcat i les estructures de 
poder que permeten abusos i vio-
lències sexuals són revisats 
aquests dies a la Beckett a través 
de #jotambé, un cicle d’especta-
cles, lectures dramatitzades i ac-
tivitats com micròfon obert, con-
ferències i debats que se celebrarà 
fins al 18 de juny. L’estrena aques-
ta setmana de Sandra, una nova 
obra de Daniela Feixas, ha obert 
boca. Després arribaran Sota la 
neu, d’Anna Llopart, i Amazones, 
segona creació de l’Agrupación 
Señor Serrano per a nens de 6 a 11 
anys. Els pares no estan permesos 
a la sala, ja que l’obra interpel·la 
els nois barrejant mitologia i ac-
tualitat. «Si hi ha els adults amb 
ells, la seva resposta no és igual», 
remarquen els Serrano, que utilit-
zen ninots de Lego, maquetes i 
imatges de tot tipus com van fer a 
Prometeu. A més, tractant-se d’un 
muntatge que qüestiona les for-
mes de poder, tampoc ajuda que 
els progenitors hi siguin. 

El que no es diu, de Marilia 
Samper, i Una niña es una cosa a 
medio formar, d’Eimear McBride, 
arribaran a partir de maig. Aquest 
cicle s’estava gestant des de fa un 
any, molt abans que esclatés la 

polèmica a l’Institut del Teatre. 
«Ho hem organitzat perquè re-
bem moltes obres parlant del ma-
teix tema», explica Toni Casares, 
director de la Sala Beckett. El 2018, 
quan van presentar el cicle La 
 revolució dels gèneres, ja va intuir 
que seria necessari «aprofundir 
en aquesta violència latent que hi 
ha en la societat i que està relacio-
nada amb el poder patriarcal». La 
majoria de les peces són d’autoria 
femenina. 

Un ‘thriller’ per començar 

Sandra, una història amb forma de 
thriller protagonitzada per Elena 
Tarrats i Josep Julien, parteix de la 
trobada d’una adolescent amb un 
escriptor. Ella fuig d’alguna cosa i li 
demana empara per una nit. «Són 
molts els estereotips d’aquest tipus 
de relació», admet Feixas, autora i 
directora de la peça que va crear 
com a resposta a la repugnància 
que li causava «la violència gratuï-
ta contra dones en sèries i pel·lícu-
les», recorda. «Tenir una filla pre-
adolescent va despertar una sensi-
bilitat diferent i em va fer pregun-
tar-me: ‘¿No perpetuem certs rols 
i estructures mitjançant la fic-
ció?’». El tema del consentiment 
també s’aborda. El considera ne-
cessari: «Pertanyo a una generació 
on aquesta línia és difusa, no se’ns 
va ensenyar gaire». 

Sandra, la noia protagonista 
de la seva obra, s’inspira en una 
adolescent que va conèixer. «A la 
majoria dels menors no se’ls 
creu quan denuncien abusos. Al-
menys el teatre els donarà una 
hora per ser escoltats», senten-
cia l’autora, que ha volgut fer un 
homenatge a aquesta noia deter-
minada. «No hi vaig poder parlar 
gaire però em va transmetre 

molta tristesa i patiment. Mai es 
va poder defensar. Va per ella». 
Sap del que parla, ja que ja va 
abordar el delicat tema dels abu-
sos infantils a Serà el nostre secret. 

Revisar la infància  

Anna Llopart reinterpreta La reina 
de les neus, de Hans Christian An-
dersen, a Sota la neu. És com un 
conte màgic per a adults, explica. 
«Créixer significa qüestionar la in-
fància, una època on les coses són 
inqüestionables. L’obra parla d’ai-
xò i de la importància de no perdre 
la connexió amb aquella nena que 
vam ser». A l’obra, una dona que 
viu abocada en la seva feina es veu 
obligada a fer un viatge a la seva 
infància per poder seguir enda-

vant. «L’obra barreja realitat i fic-
ció. Juga amb els records. No sem-
pre recordem les coses com van 
ser», assenyala Llopart.  

Paula Malia interpreta Alicia, 
la protagonista d’aquest conte 
modern a qui diferents perso-
natges, encarnats per Laura Co-
nejero i Àlex Casanovas, ajuda-
ran en la seva recerca personal. 
«Tots ells li donaran pistes per 
revisar coses i canviar la seva 
percepció del món que l’envol-
ta», explica Malia. «És una obra 
molt màgica que parla de la fra-
gilitat de la infància i de la natu-
ralitat amb què assumim la 
violència i els rols de poder i de-
bilitat, una estructura en què està 
implicada tota la societat». 

La Beckett posa el 
focus en la violència 
contra les dones

‘Sandra’, de Daniela Feixas, ha inaugurat el cicle 
‘#jotambé’, que estrenarà obres d’Anna Llopart, 
Señor Serrano, Marilia Samper i Eimear McBride.

TEATRE

MARTA CERVERA 
Barcelona

Elena Tarrats i Josep Julien, en un moment de ‘Sandra’, obra de Daniela Feixas.

Felipe Mena

Els muntatges 
qüestionen   
els estereotips, 
l’educació i el rol 
del cine i la tele
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República, llengües 
vernacles i barbàrie

✒ L’historiador Jaume Claret ha publicat, 
amb motiu del norantè aniversari de la Sego-
na República, un article al digital The Conver-
sation incidint en un dels punts forts de la breu 
etapa republicana: l’aposta decidida per l’edu-
cació i pel coneixement. Em va venir al cap el 
creuer Ciudad de Cádiz, una expedició d’es-
tudiants universitaris espanyols i catalans –hi 
van anar els poetes Salvador Espriu i Barto-
meu Rosselló-Pòrcel, o les intel·lectuals Amà-
lia Tineo i Mercè Muntanyola, entre d’altres– 
que l’estiu de 1934 va recórrer la Mediterrània, 
recalant en un i altre port (amb menció espe-
cial pel de Salònica, en què els universitaris 
van ser rebuts amb gran emoció per una ger-
nació de descendents de sefardites). L’orga-
nització del creuer anava a càrrec del govern 
de la República, i el propòsit era formatiu, pe-
rò també propagandístic: volien desmentir la 
llegenda negra espanyola, associada a l’obscu-
rantisme, l’endarreriment, la falta d’educació 
i la incultura. Per contra, volien mostrar al 
món una Espanya jove, cosmopolita, en què 
les dones (i no només els homes) tenien ac-
cés a l’estudi. Una Espanya que reconeixia i 
respectava la pluralitat, la diversitat, etc., etc. 

 
✒ Tots aquests ideals se’n van anar al dia-
ble amb una guerra civil i una dictadura de 
quaranta anys, i no han tornat a treure el cap 
més que tímidament, i puntualment, en els al-
tres quaranta anys de democràcia tutelada de 
l’Espanya efectivament fosca (la llegenda ne-
gra no és cap llegenda) i reaccionària de sem-
pre. D’això que dic, d’aquest pes mort fet d’or-
gull nacionalista i de cobdícia (la sacralitzada 
unitat d’Espanya dona molts diners), en te-
nim demostracions cada dia en tots els àm-
bits. La que ha fet més renou aquesta setma-
na, però, l’ha protagonitzat la Biblioteca Na-
cional d’Espanya, que ha demanat disculpes 
públicament per haver exhibit textos d’es-
criptors medievals valencians –escrits, lògi-
cament, en català– sota l’etiqueta “literatu-
ra catalana”. Això va despertar les ires d’uns 
senadors del PP, i, immediatament, les discul-
pes de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca 
Nacional d’Espanya, naturalment, és una es-
tructura d’estat. De manera que aquí tenim 
l’estat espanyol, que mai es disculpa per res 
davant ningú, demanant perdó per haver tin-
gut el descuit de reconèixer mínimament la li-
teratura escrita en “llengües vernacles” (van fer 
servir aquesta expressió pejorativa, per evitar 
l’odiosa idea d’una “literatura catalana”). 

 
✒ Això és un triomf de l’obscurantisme, de 
la barbàrie i de la violència (negar, des de les 
institucions públiques, l’existència d’una 
llengua i una cultura és violència). Un triomf 
del franquisme, que amb tant d’ardor defen-
sa Vox a la tribuna del Congrés i amb tanta efi-
càcia ha tingut dins seu el PP durant aquests 
quaranta anys. Una altra vergonya d’Espanya 
davant del món, perquè el menyspreu cap a 
les llengües, la literatura i la cultura és el pri-
mer senyal d’identitat dels països que enca-
ra no han madurat cap a la democràcia, per 
moltes facilitats (fons europeus) que se’ls 
hagi donat per fer-ho.

SEBASTIÀ ALZAMORA
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Als carrers de les principals ciu-
tatsespanyoles, fanorantaanys,
les cançons que la multitud
entonava eren, principalment,
Lamarsellesa i El himno de Rie-

go,a lesquals,aCatalunya,s’hiafegiaElssega-
dors. El detall serveix per entreveure quina
idea tenia lamajoriade lagentde l’ideal repu-
blicà l’any 1931, quan la Segona República va
arribar com a única sortida a un sistema en
descomposició.
Caldria donar-li la raó a Gaziel i assumir

que, aEspanya, nohihavia llavorsprou repu-
blicans. Però es tracta d’un judici impressio-
nista. Amb perspectiva històrica, calmatisar:
en el clima de fascinacions totalitàries propi
dels anys trenta, el reformisme moderat era
perdedor. Això no ens ha de fer oblidar que,
malgrat elsmolts errors i contradiccions dels
governants republicans, va ser un copd’Estat
militar reaccionari el quevaposar fi a unpro-
jecte que pretenia connectar el país amb la
modernitat. L’últim llibre d’Ángel Viñas, El
gran error de la República, ofereix una expli-
caciómolt detalladaenaquest sentit.
Lamiradasobre laGuerraCivil i ladictadu-

ra de Franco condiciona, sens dubte, la per-
cepcióactualdelaciutadaniasobrel’etapare-
publicana i,per tant, sobrequalsevolcosaque
porti aquesta etiqueta. Es tracta de percep-
cions que poden anar des de la idealització
acrítica (entre sectors d’esquerra) a la demo-
nització caricaturesca (promoguda per Vox i
d’altres). Els relats de part ens recorden la
pluralitat d’experiències que integra la me-
mòria col·lectiva, però cal filtrar-los, no po-
dem utilitzar-los com a brúixola. Per exem-
ple, s’ha publicat recentment el manuscrit
original català inacabat del llibre que Josep
Plava titularHistoriade laSegundaRepública
Española, obra maleïda que va veure la llum

els anys 1940-41. Ésmolt interessant compa-
raraquesttextambl’assaigdemateixtítolque
Víctor Alba (Pere Pagès) va publicar en fran-
cès el 1948 i que, ampliat i traduït, es va editar
aMèxic l’any 1960.Es tractadevisionsdedos
periodistes catalans d’ideologies oposades:
unconservador catalanistaquevaacceptar el
cop de Franco i un militant del POUM (l’es-
querra antisoviètica que va fascinar Orwell)
quevaacabarprenent el camíde l’exili.
La lectura d’aquests i altres llibres ens per-

metaccediraunrepublicanisme–avuidesca-
talogat– ambgrans i nobles objectius però fe-
ble, frívol i extraviat. Tant en clau espanyola
com estrictament catalana, aquell republica-
nismedelstrentanoserveixavuicomamirall,
permolt que s’hagi de retre homenatge just a
les dones i homes que van obrir camins de
progrés. Estic segur que això es té en compte
desdePodemi l’independentismecatalà. Ino
només per aquell tòpic tan discutible segons
el qual la forma d’Estat és una cosa secundà-
ria,unexerciciqueacabasempreamblacom-
paració de Suècia –unamonarquia que reco-
breix una democràcia d’alt nivell– amb algu-
na república llatinoamericanaoafricanaamb
pèssims indicadors.Aixòés fugird’estudi.
Agafem les paraules en el seu origen. Per

exemple, per als fundadors dels Estats Units,
el republicanisme plasma una idea virtuosa
de comunitat que posa l’interès general per
davant dels desitjos d’individus o grups. Els
ciutadans republicans havien de ser patrio-
tes, la qual cosano eranomés amor a la nació:
era, sobretot, estar lliures de relacions de de-
pendència,comvaescriureJefferson.Actual-
ment, el republicanisme és una filosofia polí-
tica –Philip Pettit és de lectura obligada–que
posa en primer terme la no-dominació (da-
vantelsabusosde l’Estatoelprivat)comaba-
se d’una societat democràtica, i que prioritza
la participació del ciutadà en les decisions
davant el simple consentiment. Una filosofia
que, llegida en vista de la història dels Bor-
bons, nopot deixar debanda el debat sobre la
forma d’Estat, hi hagi pocs o molts republi-
cans avui segons les enquestes.

Francesc-Marc Álvaro

Nienclauespanyolani
estrictamentcatalana,

aquell republicanismedels
trentaserveixcomamirall

Faunsdiesvapassardesapercebuda
una notícia que hagués merescut
més atenció, minuts de tertúlia.
Apareixiaal titularquel’agènciade
protecció de dades avala que els

professors obliguin els seus alumnes amante-
nir la càmeraobertadurant les classesen línia.

Cal garantir l’“interès públic” per aprendre,
raonavenelssentinellesdelaprivacitat.Esveu
que deixar la teva imatge congelada en panta-
lla per Google Teams mentre tu passes ratlla
s’haconvertit en totunartde fercampana.
Ho plantejo a un amic que és professor

d’universitat. I emdiu:
–Si jaéscomplicatqueretinguinl’atencióen

línia, imagina comn’és, de difícil, arribar a qui
no li importa reselqueexpliques.
Entenc una mica millor la seva frustració a

mesuraqueemvaexplicant comn’estàde fart
d’observarcoms’escapoleixena les sevesclas-
ses alguns estudiants que, en elmillor dels ca-
sos, no desenganxen la vista del mòbil o, en el
pitjor, deixen la pantalla en negre. Com en la
paràboladelabonallavor,quenobrotanidona

fruit a qualsevol terreny.Als seuspupils, pros-
segueix, els falten compromís i curiositat, i els
sobra arrogància: la que suposa donar per fet
que la seva educació és un dret adquirit, i el
pensament crític, fer un retalla i enganxade la
Viquipèdia.
–Notots sónaixí.Peròcadacopn’hihamés.
Elmeuamichaestatapuntdepenjarelshà-

bitsdiversesvegadesenaquestapandèmia,pe-
ròresisteix.“Mereixensaber”.D’altrescomell
s’han rendit: primer van desistir de despertar
la curiositat dels seus alumnes; després, van
deixardecorregir-los.Llavors ten’adonesque
laculpanoésúnicamentdels joves.Eldesinte-
rès no els va néixer sol, sinó que l’interès el va
anarmatant cada professor que va considerar
queperaquè l’esforç si tantésque tant seval.

Tant ésque tant seval

Susana Quadrado

Quan és Picasso qui et
porta de la mà a la
guarderia, després ja
no pots ser un paio
normal. Això no ho

dic jo, això ho va dir Bosé per a
aquestdiari, faunsanys.
Abans de Lo de Évole, estava

nerviosa, vaig preparar notes,
vaigesperaraveureelrostredel
Jordi, que, per descomptat, em
comunicamoltaméspau isegu-
retat que el del cantant els úl-
timssisanys.Iemvaigprometre
arribar a l’entrevista en tarannà
taula rasa, sense jutjar.
Quina ràbia, quin patir, per-

què Bosé havia estat “un dels
nostres” i quan un dels nostres,
que a més mostra talent durant
dècades, deixa anar ximpleries,
doncs ens dol. Va explicar allò
del sexe salvatge, la droga sense
fre, la mort de la seva mare per
no covid i la cérvola que el seu
pareel vaobligar adisparar.Pe-
rò a cada capa que queia, més
ploravalaceba.Passaambmolts
famosos, com heterònims pes-
soans, que en realitat sóndos: el
de fora i eldedins.
I així és com Bosé va vampi-

ritzar Miguel. Se l’ha menjat i
ens deixa un rostre blanc de
marbredeCarrara imiradades-
orbitada delineada amb kohl. A
dins, suposo, deu continuar ha-

bitantl’enginyqueesvaficarala
butxaca mig Espanya i ens va
descobrir dreceres; el sex sym-
bol culte a qui ningúno li arren-
cavalasevaopciósexualperquè
no li donava la gana de dir-ho, i
ben fetque feia.
El dia que em va comentar

quenoeranormal,allòdePicas-
so, emva semblar un tipus inte-
ressant, càustic imagnètic.Des-
prés lasevatossuderiaensvain-
dignar, irresponsabilitat supina
menystenir lacovid.Amb“elbi-
choexiste”vaigrespirarunami-
ca, però va arribar l’al·legat de
VictoriaAbril,unaaltraquesent
llesta insisteixaespatllar-ho.
L’intel·ligent no es pot per-

metre confondre la resta; en ell
nohihaeximentperignorància.
Amb la sevadefensade la lliber-
tat individual s’enduen la res-
ponsabilitat social (que també
existeix ivadefinirZaratustra) i
carreguen la culpaaquino la té.
L’altrediavaigentendrealgu-

na cosa de la seva torería afòni-
ca.Noeldeixoanar comnodei-
xes anar un talismà, però temo
comuna tempesta el lliurament
del proper diumenge. Miguel,
digues-li aBoséquenoensdoni
mésensurts, sisplau.

Boséversus
Miguel

Núria Escur

L’intel·ligent no
pot confondre; en
ell no hi ha eximent

per ignorància
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14  | Política Dimecres, 14 d’abril del 2021  |

1  
¿Van guanyar els republicans 
les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931? 
Les eleccions es guanyen i es per-
den i això no només depèn del re-
sultat aritmètic, sinó del seu objec-
tiu. Les del 12 d’abril no pretenien, 
simplement, renovar els ajunta-
ments; l’objectiu del Govern de 
l’almirall Aznar que les va convocar 
va ser frenar la deriva cap a un pro-
cés constituent, en el qual la Mo-
narquia podria ser rebutjada, 
mitjançant una successió de con-
vocatòries electorals de les quals 
aquelles eren les primeres; després 
haurien de produir-se eleccions 
provincials (el 5 de maig) i final-
ment les legislatives (el 7 i el 14 de 
juny). Davant el risc que unes elec-
cions generals d’entrada es con-
vertissin en constituents de fet –
que era el que exigia la mobilització 
republicana– el Govern va idear 
una peculiar solució a terminis, 
amb l’esperança de dividir i diluir 
l’oposició a la Monarquia.  

Com que eren eleccions muni-
cipals, els monàrquics van poder 
adduir que les havien guanyat per 
haver obtingut més regidors; però 
havien perdut a 45 de les 52 capi-
tals de província i les candidatures 
republicanes havien guanyat en 
aquestes i en el vot popular. So-
bretot havia fracassat el pla de la 
continuïtat del règim per termi-
nis. Bona part dels monàrquics 
van abandonar Alfons 
XIII davant 
l’evidència que 
una majoria en 
regidors no era 
cap base per 
continuar de-
fensant-lo i, 
davant el buit 
de poder que es 
va obrir, els re-
publicans van im-
posar la seva solució 

de ruptura: Govern provisional i 
eleccions constituents, que es van 
celebrar al juny. 

 
 
 2  

¿El sistema polític republicà va 
complir els estàndards d’una 
democràcia? 
Sense cap mena de dubte; amb 
eleccions, el 1931, el 1933 i el 1936, 
desenvolupades dins d’uns pa -
ràmetres notables d’exercici lliu-
re del vot; sense el recurs constant 
a la suspensió de garanties consti-
tucionals que havia caracteritzat 
el règim monàrquic de la Restau-
ració. Hi va haver conflicte polític, 
com en tota democràcia, sense 
que es resolgués de manera il·legí-
tima, violant la constitució des del 
poder. Hi va poder haver exercici 
d’abús d’autoritat en circumstàn-

cies concretes i revoltes socials, 
però res d’això va arribar a trencar 
el sistema democràtic en els seus 
estàndards bàsics.  

 
 
 3 

¿La República va ser una etapa 
d’avanços en drets socials i 
polítics o un projecte fallit que 
no va arribar a aplicar reformes 
efectives? 
Per començar, cal recordar que 
la República només va existir 
durant nou anys i que tres 
d’aquests van ser de Guerra Ci-
vil. És a dir, que només va viure 
sis anys de normalitat institu-
cional, en els quals a més es van 
produir dos canvis polítics gene-
rals, el de 1933, en favor de les 
dretes, i el de 1936, en el de les 
esquerres, amb les consegüents 

aturades i rectificacions legisla-
tives. Tot i així es va produir 
aquest avenç, in terromput per 
l’excepcionalitat de la guerra 
provocada per la sublevació.  

La llista és llarga. N’assenyalo 
alguns exemples: reconeixement 
d’igualtat de drets dels treballa-

dors del camp amb els de la 
ciutat; accés a l’explo-

tació de la terra mit -
jançant els decrets 
d’intensificació de 
cultius; pla de re-
forma agrària  
–moderada– que 

no va donar temps 
a desenvolupar; ple 

reconeixement del 
matrimoni civil; re or -

 ganització de l’Estat mit -
jançant la introducció del sistema 
autonòmic; concessió real del su-
fragi universal a l’ampliar el vot a 

la dona, en condició d’igualtat 
amb l’home.  

A tot això cal afegir el pla pro-
fessional de formació de mestres, 
vital per al desenvolupament de 
l’educació pública i el foment 
d’una activitat cultural sense el 
pes de les censures viscudes en el 
passat monàrquic. Progrés edu-
catiu i cultural que eren bases fo-
namentals del desenvolupament 
democràtic. 

 
 
 4 

¿Hi va haver persecució als ca-
tòlics i a l’Església? ¿De qui i a 
partir de quin moment? 
No hi va haver aquesta persecució 
per part institucional. El que hi va 
haver va ser la instauració d’un 
sistema de separació de l’Estat, 
que és de tots, i l’Església catòlica, 

El moviment migratori per 

mar va ser de 67.714 

sortides i 107.308 
arribades

de la població
era analfabeta

1/3

A l’Exèrcit havia

        1 oficial per cada

                  7 membres

                          de la tropa 
Espanya tenia

23.563.867 
habitants

        L’agricultura 

  ocupava més del 40%
de la població activa

‘Fact check’ a la 
Segona República

La dècada dels anys 30 del segle passat és l’etapa de la història 
d’Espanya sobre la qual s’han llançat més notícies falses i mitges 
veritats per justificar l’injustificable. Intentem aclarir què hi ha de 
veritat i què de mentida darrere la bandera tricolor.

JOSÉ LUIS MARTÍN RAMOS 
Catedràtic d’Història  

Contemporània de la UAB

90è aniversari d’una etapa històrica

L’Espanya  
del 1931
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de molts però en definitiva d’una 
part. La jerarquia catòlica espa-
nyola s’ho va prendre com una 
persecució, però això va ser fals; el 
fet va ser que les relacions entre el 
Vaticà i la República es van man-
tenir, fins a la sublevació del juliol 
de 1936. Una altra cosa era que en 
la societat hi havia un conflicte 
cultural i de poder, centenari, en-
tre catòlics i no catòlics; i aquest 
conflicte es va manifestar en oca-
sions amb esclats puntuals de 
violència, com els assalts d’esglé-
sies, mai encoratjats des de les 
institucions i el Govern republicà. 
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¿La violència va ser una carac-
terística d’aquest període? 
¿Per part de l’esquerra, de la 
dreta o de totes dues? 

Tot el període que va des del 1914 
fins al 1945 es va caracteritzar a 
Europa per la incidència de la 
violència política i social, exercida 
des de gairebé totes parts i més 
gran, en els moments de crisi o de 
canvi polític. Ni Espanya ni la Re-
pública van ser diferents. Hi va ha-
ver violència episòdica, es-
pontània, sobretot en el camp amb 
enfrontaments entre propietaris i 
jornalers i camperols pobres, a ve-
gades agreujats per intervencions 
inadequades de la guàrdia civil lo-
cal i reacció contra aquestes; els 
incidents de violència anticlerical.  

I hi va haver violència organit-
zada. La de les esquerres: conats 
insurreccionals anarquistes el 
1932 i el 1933 i la rebel·lió de l’octu-
bre de 1934. La de les dretes: el cop 
fracassat del general Sanjurjo 
l’agost de 1932; la repressió del 
moviment de l’octubre de 1934, 

amb execucions sumàries i tortu-
res, en particular a Astúries; els 
desnonaments massius de rabas-
saires a Catalunya el 1935; l’estra-
tègia de la tensió, amb atemptats, 
desenvolupada per Falange el 1936. 
Però, en el període en què va quedar 
com a més conflictiu (per la propa-
ganda antirepublicana), del febrer 
al juliol de 1936, la responsabilitat 
més gran, de llarg, de la violència va 
ser de la dreta i elements d’ordre 
públic que van actuar per compte 
propi de comandaments locals, 
com ha demostrat amb rigor Edu-
ardo González Calleja. 
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Després de la victòria de les 
dretes el 1933, ¿l’esquerra es 
va radicalitzar i va qüestionar 
el sistema democràtic? 

És innegable que es va radicalit-
zar, en particular el socialisme. 
No obstant, seria inexacte dir que 
es va qüestionar de manera gene-
ralitzada el sistema democràtic, 
tot i que alguns poguessin arribar 
a fer-ho. El que es va qüestionar 
va ser la capacitat de la dreta re-
publicana, el Partit Radical, per 
garantir la supervivència de la 
República democràtica, sobretot 
si en el seu compromís amb la 
CEDA arribava a concedir-li 
l’accés al Govern.  
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¿Què va provocar la revolució 
de l’octubre del 1934? ¿Va ser 
la llavor de la Guerra Civil? 
La rebel·lió de l’octubre del 1934 va 
ser la resposta a aquest accés. San-
tos Juliá va explicar com Largo Ca-
ballero, recolzat en aquesta ocasió 
per Prieto, va concebre la propos-
ta de vaga general insurreccional 
com una maniobra preventiva per 
impedir l’entrada de la CEDA al 
Govern; va ser l’oxímoron d’una 
rebel·lió defensiva, a la qual Largo 
Caballero no hauria volgut arribar, 
que no va tenir ni programa alter-
natiu ni preparació insurreccional 
real. El PCE discrepava de tirar en-
davant la insurrecció, però es va 
sotmetre llavors al pla de Largo 
Caballero. Va ser una flamarada 
sense futur.  

El 1935, l’esquerra espanyola, 
amb l’impuls del sector centrista 
del PSOE, liderat per Prieto, el re-
publicanisme d’esquerra d’Azaña 
i el PCE, va tornar a un programa 
de defensa de la República demo-
cràtica i restauració del reformis-
me social de 1931-1933. L’octubre 
de 1934 va ser un episodi, un greu 
error de l’esquerra, enclosa en si 
mateixa. No va ser cap llavor de la 
guerra; l’única llavor de la guerra 
va ser l’opció de cop contra la de-
mocràcia que va prendre una part 
de l’Exèrcit avalat, i instigat, per la 
dreta antirepublicana. 
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¿Va ser legal la victòria del 
Front Popular a les eleccions 
del febrer del 1936? 
Per complet. L’historiador Javier 
Tusell ja va establir fa més de 40 
anys la legalitat d’aquesta vic-
tòria, que no va tenir prou inci-
dents significatius per posar-la en 
entredit. Es van produir, però fins 
i tot descomptant l’hipotètic be-
nefici que haguessin pogut pro-
duir al Front Popular –també es 
van produir en favor de les candi-
datures contràries–, la victòria 
política i la majoria parlamentària 
hauria continuat corresponent al 
Front Popular. Amb una partici-

pació del 72%, el Front Popular va 
guanyar, ja en la primera volta del 
16 de febrer, en 33 de les 60 cir-
cumscripcions i amb 259 diputats 
del total de 473, 22 per sobre de la 
majoria absoluta. Només aquest 
va quedar en condicions després 
de la seva celebració de formar el 
nou Govern de la República. La 
propaganda de la sublevació del 
juliol de 1936 va pretendre que 
aquest resultat no havia sigut le-
gal, i alguns historiadors han vol-
gut ressuscitar aquesta falsedat, 
però, més enllà de constatar que hi 
va haver incidents, fins i tot 
aquests últims van haver de re-
conèixer que el resultat de la ma-
joria absoluta del Front Popular va 
ser indiscutible. 
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¿L’objectiu del Front Popular 
era implantar un règim comu-
nista a Espanya? 
Una altra falsedat. Això no era al 
programa electoral del febrer de 
1936, ni en l’acció de Govern, ex-
clusivament integrat per republi-
cans, entre el febrer i el juliol de 
1936. I tot i que la idea de respondre 
a la sublevació amb una revolució 
social va ser present en els primers 
mesos de la Guerra Civil, per part 
anarquista, no va ser compartida 
pel bloc frontpopulista, que va 
mantenir fins al final de la guerra 
la República en el camp de les de-
mocràcies occidentals, malgrat el 
nul recolzament del Regne Unit i el 
molt escàs de França. 

 
 
 10 ¿Esdeveniments com 

la mort de Calvo Sotelo expli-
quen el cop del 18 de juliol de 
1936? 
No. Aquesta falsedat és també 
simple propaganda de la subleva-
ció. La conspiració militar va co-
mençar el febrer de 1936, amb els 
seus plans inicials, i va quedar de-
cidida de manera concreta durant 
les maniobres militars al Llano 
Amarillo, al Nord de l’Àfrica, des-
prés de les quals Yagüe va comu-
nicar el 12 de juliol a Mola que tot 
estava preparat per a l’aixeca-
ment «el 17 a les 17», a la tarda 
perquè l’aviació republicana no 
pogués entorpir-la. Calvo Sotelo 
va ser assassinat el 13 de juliol. Els 
treballs d’Ángel Viñas han de-
mostrat el que tota la historiogra-
fia seriosa ja establia. El cop s’ex-
plica per la decisió de la dreta an-
tirepublicana, després de fracas-
sar la seva coalició amb el Partit 
Radical el 1935 i la seva derrota 
electoral al febrer, d’aconseguir el 
poder per la via de les armes i aca-
bar per la força amb la República 
democràtica. n

Arxiu

Manifestació de celebració  
als carrers de Madrid per la 
proclamació de la República, 
el 14 d’abril de 1931.
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Alta poesia després de l’Holocaust

Nascuda al barri berlinès
de Schöneberg dins la co-
munitat jueva, Nelly
Sachs va aconseguir fugir
del nazisme el 1940 quan
tenia 49 anys i instal·lar-se
a la ciutat d’Estocolm, re-
colliria el premi Nobel de
literatura del 1966 i mori-
ria el 1970. Sachs va ser
una activista incansable,
amiga de les influents Sel-
ma Lagerlöf i Hilde Do-
min. També un dels grans
testimonis, pràcticament
després de la guerra, a dei-
xar constància de les atro-
citats dels alemanys.

La modèlica editorial
Adesiara presenta Als es-
tatges de la mort, de la
premi Nobel jueva alema-
nya en versió de Feliu For-
mosa i un epíleg enriqui-
dor d’Heike van Lawick.
Les últimes vegades que
vaig veure Formosa, en-
mig del confinament, per
rebre el premi que li va do-
nar la Fundació Jesús Ser-
ra, em va explicar la il·lu-
sió que li feia publicar els
poemes esfereïdors de Ne-
lly Sachs, un projecte que
corona tota una vida de
traducció i divulgació de la
literatura alemanya.

I la fa fluir quan al poe-
ma Cor de les estrelles can-
ta: “Nosaltres, les estre-
lles, nosaltres, les estre-
lles, pols que camina, bri-
lla canta...” Per primer cop
en català ens arriba el tes-
timoni de la desfet: expia-
ció, desastre, guerra i ex-
termini, que el lirisme de
Sachs va contenir per so-
bre de qualsevol al·legat
polític. Concebut des del
1943 i publicat el 1947,
Als estatges de la mort
constitueix una de les cri-
des més impressionants i
pertorbadores que s’han
escrit mai perquè els es-
tralls de la Xoà no siguin
oblidats. Nelly Sachs hi
obre una via poètica per
dotar de veu els morts a fi
que ens recordin, sense
subterfugis, els horrors
dels camps de concentra-
ció (el recull s’inicia preci-
sament amb una colpido-
ra invocació a “les xeme-
neies”), els éssers esti-
mats que ja no hi són, els
destins de tanta gent anò-
nima truncats de soca-rel
o els col·lectius desfets pel
desastre. I aconsegueix
que els estatges de la mort
continuïn presents dins
nostre perquè, entre tots,
maldem perquè no tornin
a existir: “Oh les xemene-

ies concebudes amb engi-
ny damunt els estatges de
la mort, quan el cos d’Is-
rael es va alçar en ful per
l’aire... Com un escura-xe-
meneies el va rebre una es-
trella que es va tornar ne-
gra, ¿o era un raig de sol?”

El volum, que és una de-
lícia per aquest estrany se-
gon Sant Jordi pandèmic,
té un esclaridor i oportú
epíleg de la traductora
Heike van Lawick, que ens
situa també en l’aventura
de Formosa amb el llibre:
“Feliu Formosa compar-
teix amb Nelly Sachs un
continuat compromís cí-
vic i també el recurs a l’es-
criptura com a ajuda per
enfrontar-se amb dificul-
tats vitals en circumstàn-
cies molt adverses, entre
altres coses. Un dels poe-
maris més importants de
Formosa, el Cançoner, és
el resultat d’aquest «es-
forç sobrehumà» en què
«són compaginades una
situació depressiva dia-
gnosticable clínicament i
una creació que salvava,
en darrera instància, tot
alló que havia de sobreviu-
re, encara que només fos
per explicar la mort i re-
bel·lar-se contra ella», com
relata ell mateix al diari El
present vulnerable (1979,

reeditat el 2018). L’any
1974 havia mort Maria
Plans, la primera dona de
Feliu Formosa. En aquells
moments difícils, a més,
traduïa al català Georg
Trakl (Helian i altres poe-
mes, 1978), al castellà
Friedrich Hölderlin (La
muerte de Empédocles,

1974), i inicià una traduc-
ció, després abandonada,
de les Elegies de Duino,
que pertanyen a l’època
tardana de Rainer Maria
Rilke. Tots tres autors te-
nen una certa relació poè-
tica amb Nelly Sachs...”

Van Lawick ens diu que
quan Nelly Sachs rebé el

premi Nobel, juntament
amb Xemuel Yossef
Agnon, el 1966, tenia se-
tanta-cinc anys. El llibre
que l’havia donada a conèi-
xer com a poeta, In den
Wohnungen des Todes
(Als estatges de la mort),
es publicà el 1947, quan
en tenia més de cinquanta

Expiació,
desastre i
extermini
David Castillo
BARCELONA

Adesiara edita ‘Als estatges de la mort’,
de la premi Nobel jueva alemanya
Nelly Sachs, en versió de Feliu Formosa

Nelly Sachs, quan va rebre el premi
Nobel l’any 1966, a Estocolm ■ ARXIU
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Willie i Loretta
L’APUNT hours of the morning o I’ve got you under my skin. Lo-

retta Lynn, d’altra banda, que avui en compleix 89, i a
qui la història reconeix com de les primeres a reivindi-
car el paper de les dones en aquest univers sovint tan
masculí, s’envolta de veus femenines per al també
apassionant Still woman enough. Música honesta i ben
bona. I l’edat, per cert, és el menys important.Guillem Vidal

Dues llegendes del country han publicat dos remarca-
bles treballs discogràfics que ens recorden que les no-
vetats més interessants no les fan sempre estrelles que
podrien ser els seus besnets. Willie Nelson, que farà 88
anys el dia 29, torna a fer una immersió en el cançoner
popularitzat per Frank Sinatra a That’s life, un disc sen-
tit, viscut, i amb lectures brillants d’In the wee small
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i vivia a Suècia, exiliada.
Tota l’obra de pes d’aques-
ta autora es deu als hor-
rors que hagué de viure,
com ella mateixa remarcà
en diverses ocasions: “La
seva obra creativa comen-
çà amb la Xoà. De fet, la
mateixa Nelly Sachs no va
voler reeditar mai el que

va escriure –i havia co-
mençat de ben jove–
abans d’haver de fugir de
l’Alemanya nazi.”

Sachs ens parla de gani-
vets entra la vida i la mort,
de construir cases noves,
dels fums de les xemene-
ies amb els seus compa-
triotes aniquilats pels na-
cionalistes alemanys. Els
cants no cessen mai com si
estiguéssim en una oració
de difunts: “Nosaltres, les
ombres, oh nosaltres, les
ombres! / Ombres de bot-
xins / lligades a la pols dels
vostres crims / ombres de
víctimes / dibuixant en un
mur el drama de la vostra
sang.” Les crisis creatives i
psicològiques van marcar
la seva evolució al costat
d’aquests primers poema-
ris de postguerra, que re-
flectien el trauma que van
representar la guerra i
l’holocaust. Van Lawick

incideix en el tema afir-
mant que, tal com comen-
ta Margaretha Holmqvist,
“Nelly Sachs tenia senti-
ments de culpabilitat, com
molts altres supervivents
de l’holocaust, i que es tra-
duïen en una por que ana-
va creixent amb els anys. I
deia que per això inicià
una nova via poètica amb
què dotà de veu els morts.
Va escriure entre el 1943 i
el 1946 els poemes que in-
tegren Als estatges de la
mort. Dedicat explícita-
ment «als meus germans i
germanes morts», va apa-
rèixer a Aufbau Verlag
(Berlín Oriental), a la pri-
mavera del 1947, amb un
tiratge de 20.000 exem-
plars i una edició especial
de 200 exemplars nume-
rats; totes dues versions
contenien onze dibuixos
de Rudi Stern.” Ara els te-
nim en català en una edi-
ció superba. ■

L’ obra creativa
de Sachs
començà amb la
Xoà, no va voler
reeditar mai
l’escrit abans

Ahir va ser un matí intens
a la seu de l’Institut d’Es-
tudis Catalans (IEC). Feia
38 anys exactes de la mort
de Mercè Rodoreda
(1908-1983), una de les fi-
gures emblemàtiques de
la literatura catalana, tra-
duïda a 40 llengües. Va ser
la data triada per presen-
tar Rodoreda. Paisatges,
amb desenes de fotogra-
fies de Carme Esteve –car-
rers, parcs, edificis, habi-
tacions i detalls– i textos
de Mercè Ibarz, que també
ha triat fragments d’obres
rodoredianes i d’altres au-
tors, com ara Montserrat
Roig, Carles Riba, Balta-
sar Porcel, Anna Murià...

És un llibre de gran for-
mat, amb un excel·lent
disseny d’Edicions de l’Ei-
xample, prologat per
Joandomènec Ros i editat
per la Fundació Mercè Ro-
doreda i per l’IEC.

Abans de la presenta-
ció, en una roda de premsa
prèvia als jardins Rodore-

da, el president de l’IEC,
Joandomènec Ros, va fer
balanç de la seva gestió els
darrers vuit anys, perquè
al juny hi ha noves elec-
cions i és molt probable
que, per primer cop en
114 anys d’història de
l’IEC, el presideixi una do-
na, la lingüista i filòloga
Teresa Cabré.

Va ser un balanç posi-
tiu, dins les limitacions,
bàsicament de pressu-
post, que la pandèmia ha
agreujat. Amb tot, “hi ha
un centenar de projectes
en marxa”. “Ens sentim
maltractats per les admi-
nistracions, que diuen que
aposten per la cultura pe-
rò obliden la cultura cien-
tífica”, es va queixar Ros.

Després d’un breu però
interessant recorregut
per espais de la Casa de la
Convalescència no oberts
al públic, com ara la cape-
lla, va començar la presen-
tació a la renovada sala
Puig i Cadafalch.

Rodoreda. Paisatges és
un llibre que les dues auto-
res ja van proposar el 2006

i que, per motius de pres-
supost, no ha pogut ser
una realitat fins ara.
“Quan el 1991 vaig llegir el
retrat de Rodoreda que va
escriure Ibarz, vaig tenir el
desig d’acostar-m’hi d’una
manera més personal”, va
explicar Esteve. I això han
fet al llarg d’un any.

“Hem mirat de no fer
un llibre decoratiu”, va
afirmar Ibarz sobre
aquest precís i emotiu re-
corregut per tota la geo-
grafia vital de Rodoreda:
Barcelona, Bordeus, Pa-
rís, Ginebra i Viena, però

també Roissy-en-Brie, Lle-
motges i Romanyà de la
Selva, on “finalment troba
casa seva”.

“No hi veiem gaire la
persona, a cosa feta, per-
què a través de la seva ab-
sència he volgut mostrar
la presència de Rodore-
da”, va comentar Esteve,
que no només va anar als
molts llocs on va viure
“una nòmada forçosa”
–com la va definir Ibarz– i
va investigar i va insistir
per aconseguir fotogra-
fiar-ne interiors i exte-
riors, sinó que també va
fer recorreguts en tren i a
peu per on ella ho va fer i
que han esdevingut eterns
en les seves obres. “És un
llibre fet a cops d’emoció”,
va confessar Esteve.

La bellesa de les imat-
ges i l’exquisidesa dels tex-
tos resulten atractives per
a qualsevol lector. Si, a
més, s’admira Rodoreda,
emociona i mostra testi-
monis silenciosos, detalls i
relacions internes que les
dues autores han sabut lo-
calitzar i transmetre. ■

L’escriptora Mercè Ibarz i la fotògrafa Carme Esteve
ofereixen un esplèndid recorregut vital de Rodoreda

A cops d’emoció

Lluís Llort
BARCELONA

Mercè Ibarz i Carme Esteve, autores del text i les fotografies de ‘Rodoreda. Paisatges’, ahir, a la seu de l’IEC ■ BEGO MASDEFIOL

“A través de la
seva absència, he
volgut mostrar
la presència de
Rodoreda”, va
comentar Esteve
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Un matí d’octubre del 1969,
Jordi Longaron va pujar a
un SE 210 Caravelle a l’ae-
roport del Prat amb desti-
nació a Londres. Va ser el

principi d’un viatge de cinc dies que el va
portar a Nova York. Allà va conèixer el
guionista Jim Lawrence, que li havia en-
carregat dibuixar un nou personatge. Un
diadesprés,elbarcelonívavisitarHarlem.
Es volia familiaritzar amb l’escenari de la
història ivaferunmuntdefotografies,pe-
rò, per consell policial –eren temps durs
per al barri–, no va baixar en capmoment
del taxi. Quan va tornar aBarcelona, es va
tancaracasa seva, albarrid’Horta, i vaco-
mençaratreballarenlaquehaviadeser la
primeraheroïnanegradel còmicameri-
cà,FridayFoster.
Les històries de Friday Foster es

van començar a publicar al Chicago
Tribune i diaris associats el 1970.
Friday era fotògrafa. Era negra i el
queavuiendiríemunadonaempo-
derada. Ella decidia què feia i amb
qui ho feia. Lawrence, autor du-
rant anys dels guions de James
BondperalDailyMail, lava fervi-
atjarallocsglamurososiviurehis-
tòries sentimentals. Peròel perso-
natge estava construït amb totes
les ruptures de l’Amèrica de finals
dels seixanta. Del moviment femi-
nista al poder negre. Els artistes
afroamericans s’hi van fixar. El 1975
el personatge va saltar al cinema pro-
tagonitzadaperPamGrier.Alapel·lícu-
la, a més de càmera fotogràfica, també
portavarevòlver.Esvaconvertirenunade
les referències del blaxploitation, un sub-
gènere de cinema policíac protagonitzat
pernegres.
En canvi, per al lector blanc demitjana

edat, principal consumidor de la premsa,
FridayFostervaserunexcés.Moltsdiaris
del sud la vandeixardepublicar quanvan
descobrir el colordepell de laprotagonis-
ta. “Va ser la posada en escena d’un fracàs
anunciat –va escriure Longaron–. La his-
torietaesvapublicaradeshora.Eramassa
avançadaperaunaèpoca iunpaísqueen-
caranoeramadurperacceptarunaheroï-
naafroamericana”.Elbarcelonísempreva
saber que l’encàrrec era arriscat. “La vaig
dibuixar suavitzant els trets característics
de lasevaraça, fugintde lamodaafro”,ex-
plicava.
Longaron va dibuixar una tira diària

d’aquella heroïna de l’era popdurant cinc
anys. No va tornar a veure mai més Law-
rence.Cadadivendres, el dibuixant corria
fins a la central de correus de la plaça An-

tonio López per enviar
els originals per avió als Estats
Units.
El món de Longaron era un pati amb

acàcies i un despatx atapeït de la docu-
mentació que li preparava la Tere, la seva
dona. “Darrere de cadahistorieta hi havia
multitud de fotografies” explica Marc
Longaron, fill de la parella. Fotografies de
models, amb freqüència la seva dona.
També fotografiesdecavalls ide cowboys,
per a la qual cosa es desplaçava fins a Es-
pluguesCity,elpoblatqueelsEstudisBal-
cázar havien aixecat en aquesta ciutat per
rodar spaghettiwesterns.
El dibuixant ambprou feines tenia vida

social.NoméssortiaperanaraDiscosCas-
telló, a comprar discos de Bach o de jazz.
Per anar al cinema. Era un gran consumi-
dordewesterns,peròtambédel’expressi-
onisme alemany. També feia alguna esca-
pada. LadeLondres iNovaYork.O la que
va fer a París amb la seva dona el 1966, al
museu de L’Orangérie, per veure una ex-
posició de Johannes Vermeer,Dans la lu-
mière. “Quan vam sortir, trastornats pel
miraclede l’art, ensvamasseuremoltaes-
tona enunbanc, plorant en silenci, segurs
que per temps que passés no tornaríem a
veurerescomparable...”.Vermeer li va fer
entendreelcolord’unaaltramanera.Igual
comeldibuixantMiltonCaniff,aquihavia
descobert a les parades delmercat domi-
nical de SantAntoni, li va ensenyar a in-
troduir el llenguatge cinematogràfic al
còmic.

La història de Longaron, un dels
pocsdibuixantseuropeusquevaen-
trar al mercat del còmic americà,
contradiu lapercepcióde laBarce-
lona dels anys seixanta com la
d’una ciutat desconnectada del
món. Longaron parlava anglès.
Tenia el cap alsEstatsUnits i s’in-
formavasetmanalmentatravésde
la revista Life. L’autor de Friday
Foster és, en realitat, la punta de
l’iceberg d’una generació de dibui-
xantsquehaviaconvertitBarcelona
en una de les grans factories de la
il·lustració europea, una capital del
còmic.Gentquedistribuïaelsseustre-
ballsatravésdeBartonArtialtresagèn-

cies. “Durant vint anys es van guanyar
molt bé la vida. A mitjans dels vuitanta
aquellmodelvacanviar”,explicaelseufill.
Longaronvanéixer el 1933 i va estudiar

tresmesosa l’escolaLlotja.Desprésvaco-
mençar a treballar per a Ediciones Toray,
on va dibuixar historietes ambientades a
la IIGuerraMundial.Comlade l’inesbor-
rable soldat de la portada d’Hazañas Béli-
cas. Longaron tenia un traçmolt especial.
És un altre dels enigmes d’aquest dibui-
xant.Teniaparkinsondesdemolt jove. Li
tremolava lamà i això l’obligava a un traç
sec i molt definit. “No tinc la pintura a les
mans, la tinc al cap”, se li va sentir dir una
vegada.
Mortel2019,elllegatdeldibuixanttam-

bé són 400 caixes plenes de documenta-
ció, milers d’esbossos, de fotografies, de
pinturesdelsúltimsanys...Ambtotaquest
material, el Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) prepara una mostra re-
trospectivade l’artistaper a l’any2022, en
què mirarà de desentranyar l’enigma de
JordiLongaron.

L’enigmaLongaron
Lahistòriadeldibuixantbarceloní tancat toteldia
a casa seva, a Horta, que va donar forma el 1969 a

la primera heroïna negra del còmic americà

UNA NIT A LA
TERRA

Ramon
Aymerich

ElMNACpreparauna
exposiciód’aquestartista
extraordinari, testimonide la
ciutatcapitalde la il·lustració
delsseixanta i setanta

Esbós de la
detectiu Angela

Harper,Dark Angel,
personatge que va crear el
1975 per a Jim Lawrence

LV

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

INTERNACIONAL

482000

84641

Diario

714 CM² - 63%

31941 €

10

España

11 Abril, 2021

P.99



Quan els rics  
eren burgesos

P 06-11

DOSSIER

Claus per al país als segles XIX i XX, al XXI el seu paper s’ha anat difuminant

Les senyoretes Rius al passeig de Gràcia, davant el cafè teatre Novedades (entre Gran Via i Casp), cap al 1910.  DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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EL PAPER DE LES ELITS

Quan els 
rics eren 
burgesos

i el 1866 Catalunya va finançar dues 
terceres parts dels ferrocarrils espa-
nyols; o ho pagava el capital privat o 
no hi havia tren. El mateix va passar 
amb infraestructures com el canal 
d’Urgell, finançat per Manuel Giro-
na, el banquer que mai va acceptar tí-
tols nobiliaris perquè deia que prefe-
ria els “títols del tresor” i que està en-
terrat al claustre de la catedral de 

Barcelona, després de pagar la façana 
neogòtica de la seva butxaca. 

No tots els americanos van tornar 
amb fortunes, recorda Francesc Ca-
bana: “Però els que en van fer van dei-
xar-ne constància amb una certa fat-
xenderia per impressionar els veïns. 
Un va construir una Giralda en mini-
atura o un petit capitoli de l’Havana a 
l’Arboç; un altre un gran parc a Vila-

Les fortunes catalanes dels segles XIX i XX van 
impulsar projectes de país davant el buit institucional

nova i la Geltrú; una gran torre al Ma-
resme; o uns porxos espectaculars a 
prop del port de Barcelona. I sempre 
la palmera als jardins i una decoració 
a les cases que recordés el seu passat 
a les Antilles”. Els barcelonins i els tu-
ristes poden gaudir ara al passeig de 
Gràcia o al Parc Güell de les obres 
mestres que els genis modernistes 
van bastir per satisfer les ànsies d’os-
tentació d’aquells nou-rics, que al Li-
ceu i al Palau de la Música buscaven 
reconeixement social i intercanvis 
d’influències. Els mateixos objectius 
que des de mitjans del segle XX han 
perseguit desenes d’empresaris a les 
llotges del Camp Nou. 

Els industrials buscaven el màxim 
benefici i, si sempre haguessin vetllat 
per optimitzar les condicions labo-
rals dels treballadors –des de la higi-
ene de les fàbriques fins als salaris 
justos—, el segle XIX no hauria estat 
tan saturat de conflictivitat social ni 
Barcelona hauria estat coneguda ar-
reu del món com la Rosa de Foc. Tan-
mateix, entre alguns fabricants hi ha-
via una certa consciència de la neces-
sitat de compartir amb els empleats 
alguna cosa més enllà de l’intercan-
vi de salari per força de producció. Al-
guns van pensar en els més vulnera-
bles, per exemple, mutualitzant les 
prestacions de vellesa, i així va néixer 
la Caixa de Pensions. En un discurs, 
Josep Antoni Muntadas, considerat 
l’ànima de l’Espanya Industrial, s’ex-
pressava així: “El trabajo es el elemen-
to moralizador de los pueblos, y tanto 
es así que, en las estadísticas crimina-
les, de seguro que hallaréis en mínima 
proporción a los obreros. Séame lícito 
añadiros que el verdadero industrial 
trabaja y se afana por algo más que 
por la remuneración de sus capitales”. 

El Tancament de Caixes 
Cabana opina que la burgesia, per de-
finició, no pot mantenir una actitud 
d’oposició frontal al govern espanyol 
o català. Tot i així, a finals del segle 
XIX, els empresaris catalans, farts 
del menyspreu que rebien de Ma-
drid, van aliar-se en dues ocasions re-
llevants amb partits polítics i entitats 
socioculturals de Catalunya per rei-
vindicar a l’Estat un compromís més 
gran amb el Principat. El primer cop, 
amb seny. El segon, amb rauxa. El 
1885, en un acte promogut pel Cen-
tre Català, entitats diverses –des del 
Foment de la Producció fins al Cen-
tre Excursionista– van presentar al 
rei Alfons XII el Memorial de Greu-
ges, un text en defensa del dret civil 
català i d’una política aranzelària 
més beneficiosa per a la indústria 
tèxtil autòctona. Cánovas va estar a 
punt de dimitir. Alfons XII va morir 
pocs mesos després sense poder 
complir les seves promeses. 

L’altre esdeveniment que va tor-
nar a mostrar un singular compro-
mís de la patronal amb la resta de la 
societat catalana va produir-se el 
1899, amb l’anomenat Tancament 
de Caixes. Els gremis van començar 
protestant contra l’augment dels 
impostos. El Foment del Treball, in-
dignat perquè l’executiu havia in-
complert la seva promesa d’establir 

El besavi de Joan Carles I va tornar 
a Espanya per encapçalar la Restau-
ració borbònica gràcies a tres multi-
milionaris residents a Barcelona: 
Antonio López, Ignasi Girona i Eva-
rist Arnús. A través del Banc Hispa-
no Colonial van avançar diners per-
què Alfons XII vingués de l’estran-
ger. “Aquesta gent dominava la polí-
tica, les finances i tot el que podia ser 
vital al país”, sostenia l’influent his-
toriador Jaume Vicens Vives, que en 
la conferència fundacional del Cer-
cle d’Economia, el 1958, va explicar 
un incident que il·lustra el tarannà 
d’aquells patricis. Any 1885. Mor Al-
fons XII. Pànic a la borsa. Totes les 
accions es desplomen. Arnús com-
pra tot el que està en venda a Madrid 
i Barcelona. No per instint, sinó per-
què el seu amic Práxedes Mateo Sa-
gasta, cap dels liberals, li ha dit que 
ha signat un pacte amb el conserva-
dor Antonio Cánovas del Castillo 
per alternar-se al capdavant del go-
vern espanyol. Era el bipartidisme 
d’aleshores. L’endemà, quan la res-
ta de mortals s’assabenta de l’acord, 
la borsa s’enfila. Arnús ha guanyat 
una fortuna perquè s’havia quedat 
amb tot el diner circulant. Però es-
tripa els títols que havia comprat i 
salva de la ruïna la immensa majoria 
dels especuladors. “Tot un gest d’in-
tuïció política –deia Vicens Vives– 
perquè Arnús havia viscut la crisi del 
1826 i sabia que aquell gest li donava 
no només pau sinó prosperitat”. 

Vicens Vives admirava aquells ho-
mes. “No passen de quaranta: els 
Güell, els Bonaplata, els Tous, que 
han deixat una empremta visible, no 
només en els retrats en el Foment del 
Treball Nacional sinó a les fàbriques, 
a la Maquinista Terrestre y Marítima, 
a l’Espanya Industrial”. I va posar-los 
com a exemple a joves cadells de la 
burgesia catalana dels anys 50 i 60 
per esperonar-los a implicar-se en 
l’esdevenir de la societat mentre tra-
vessaven els últims quinquennis de la 
dictadura franquista. 

La Revolució Industrial 
Aquells empresaris vuitcentistes elo-
giats per Vicens Vives van dur a ter-
me la Revolució Industrial a Catalu-
nya, gràcies en bona part al capital 
que molts d’ells van acumular en les 
seves aventures per les colònies his-
panoamericanes. El tràfic d’esclaus 
va tenir un pes important en moltes 
d’aquestes noves fortunes, que van 
enlairar l’economia del país malgrat 
la incomprensió, quan no oposició, 
dels governs espanyols. Els polítics i 
alts funcionaris de la Villa y Corte (el 
que ara s’anomena el deep state) argu-
mentaven que la indústria i l’incre-
ment de la població urbana resulta-
ven més perjudicials que beneficio-
sos per a l’economia i el benestar dels 
espanyols que l’agricultura i la pau so-
cial dels entorns rurals. Aquells in-
dustrials van aconseguir en 20 anys 
representar més de la meitat de l’eco-
nomia total espanyola. Entre el 1850 

BARCELONA
ANDREU FARRÀS

Figura 
L’historiador 
Vicens Vives  
va animar els 
joves burgesos 
dels anys 50  
a fer país

Imatge històrica dels tallers de la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. ARXIU MTM
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un concert econòmic a Catalunya, es 
va decantar a favor dels gremis, que 
uns dies més tard es van negar a pa-
gar l’impost de l’últim trimestre. 
L’alcalde de Barcelona, el doctor Ro-
bert, va dimitir per no embargar els 
morosos com li exigia Hisenda. Els 
gremis van acabar perdent el boicot 
dos mesos i mig després, tot i que van 
considerar-lo una victòria moral. 

L’empresariat també ha omplert 
pàgines fosques. El finançament del 
pistolerisme i l’aval polític i econò-
mic de les dues dictadures del segle 
XX són les més vergonyoses. El tret 
de sortida sol marcar-se en la vaga de 
la Canadenca del 1919, en un mo-
ment d’expansió de la Confederació 
Nacional del Treball (CNT). Els 
atemptats dels anarquistes, per una 
banda, i els mercenaris al servei de 
les clavegueres de l’Estat i la patro-
nal, per l’altra, van causar 226 morts 
entre el 1916 i el 1923, l’any del cop 
d’estat de Primo de Rivera.  

Llei, ordre i dictadures 
La dictadura d’aquest general va ser 
consentida per Alfons XIII i tan afa-
vorida per les elits empresarials ne-
cessitades de llei i ordre com la re-
bel·lió dels generals Mola i Franco 
que va acabar amb la Segona Repú-
blica mitjançant una guerra civil que 
va llevar la vida a més de mig milió 
d’espanyols. La pau dels cementiris i 
l’ordre casernari van tornar a un pa-
ís desmoralitzat, dessagnat i repri-
mit. Molts empresaris als quals els 
havien expropiat les factories van 
recuperar-les. Durant la postguerra, 
els favoritismes i corrupteles van 
engendrar fortunes crescudes a 
l’ombra de l’estraperlo. 

A mitjans de segle l’autarquia 
franquista no donava més de si. A 
l’economia li costava sortir del forat, 
en una Espanya aïllada per haver do-
nat suport als perdedors de l’última 

conflagració global. Un sector de 
l’empresariat català necessitava que 
les finestres del país s’obrissin. I no 
sols per poder exportar més sinó per-
què calien reformes. Un dels que van 
gosar expressar-ho davant dels fills 
dels burgesos que havien fugit a Bur-
gos o a França durant la Guerra Ci-
vil va ser Vicens Vives, personalitat 
que, si no hagués mort prematura-
ment als 50 anys, hauria pogut arri-
bar a presidir la Generalitat restau-
rada, segons ha reconegut el mateix 
Jordi Pujol. “En l’actual situació –els 
va dir el 1958–, vostès, pel que són i 
pel que representen, han d’assumir 
determinades responsabilitats, han 
de produir reflexió que faci avançar 
el país”. Uns quants d’aquests cadells 

anaven més enllà dels seus estrictes 
interessos privats”.  

Tant més enllà van anar Ferrer 
Salat i els seus companys en el com-
pliment del mandat del seu mestre 
que, al llarg dels anys 60 i 70, van im-
plicar-se en la fusió de les cambres de 
Comerç i d’Indústria (separades des 
del 1912), van ressuscitar el Foment 
del Treball, van introduir les joves 
cambres a Espanya, van fundar el 
Banc d’Europa i van promoure cons-
tants trobades amb els ministres i 
tecnòcrates més oberts del fran-
quisme per preparar la transició de 
l’economia, primer, i de la política, 
després, davant la ineluctabilitat 
del fet biològic, eufemisme usat per 
referir-se a la defunció del dictador. 

A tocar de la política 
Les portes giratòries que comuni-
quen les activitats d’alguns empresa-
ris i les carreres polítiques actives 
han funcionat gairebé sempre. Van 
començar des que els fabricants vuit-
centistes van comprovar que els po-
lítics professionals no els servien 
com a intermediaris a Madrid. Calia 
que alguns fossin els seus propis re-
presentants a les Corts: si vols estar 
ben servit, fes-te tu mateix el llit. Si 
Francesc Cambó va ser un dels pio-
ners, podríem considerar el seu úl-
tim epígon Josep Sánchez Llibre (de 
mà dreta de Duran i Lleida a cap de 
Foment del Treball) i Joan Canadell 
(de la Cambra al Parlament). 

Els socis més inquiets del Cercle 
d’Economia (que també voltaven per 
l’Ecuestre i el Liceu) també van dir-
hi la seva en les primeres eleccions de 
la democràcia. Van fundar el Centre 
Català, que competiria (sense èxit) 
pel mateix nínxol electoral amb una 
miríada de petites associacions mo-
derades, unes amb franquistes mu-
tants (Samaranch, López Rodó) i 
d’altres afavorides per empresaris 
conservadors (Josep Maria Figue-
ras) o amb personalitats que havien 
destacat pel seu catalanisme abran-
dat, com el banquer Pujol i l’econo-
mista Trias Fargas. L’introductor del 
gas natural a Espanya, Pere Duran 
Farell, a qui van pretendre sense èxit 
molts partits durant la Transició, 
exemplifica l’executiu compromès 
amb la responsabilitat social de les 
empreses a través de l’art i la cultura.  

Els últims 40 anys destaquen dues 
iniciatives patronals. La primera, ar-
ran de les primeres eleccions autonò-
miques catalanes, quan Foment va fi-
nançar diferents forces antimarxis-
tes (l’ERC d’Heribert Barrera, entre 
elles) per evitar que socialistes i co-
munistes repetissin a Catalunya les 
victòries que havien obtingut mesos 
abans als comicis a les Corts i els ajun-
taments. L’altre gest, un dels últims 
en què la burgesia no es va limitar a 
vetllar pels seus interessos pecunia-
ris, va donar-se durant la carrera de la 
candidatura olímpica de Barcelona, 
quan un centenar de grans compa-
nyies van aportar 930 milions de pes-
setes (5,6 milions d’euros) per patro-
cinar la campanya internacional a fa-
vor dels Jocs, encapçalada per Ferrer 
Salat i Leopoldo Rodés.e

del neocapitalisme, encapçalats per 
Carlos Ferrer Salat, Joan Mas Can-
tí, Carlos Güell de Sentmenat i Ar-
tur Suqué, van assumir responsabi-
litats i van fundar el Círculo de Eco-
nomía. Francesc de Carreras, fill de 
Narcís de Carreras, que va ser presi-
dent del FC Barcelona i de La Caixa, 
va confessar la seva “sorpresa” per 
aquella actitud: “Eren uns niños bien 
de Barcelona, uns potencials pijos 
pertanyents a l’alta burgesia. El més 
normal hauria sigut que s’haguessin 
limitat a esquiar a la Molina, jugar a 
golf a Puigcerdà o muntar a cavall al 
Polo. Doncs bé, probablement van 
fer tot això, però, a més, es van dedi-
car a treballar i també van esmerçar 
temps i esforç en assumptes que 

Famílies com els Güell van fitxar per als seus projectes els millors arquitectes, com Gaudí. A la imatge el Parc Güell. MANOLO GARCÍA 

El llavors 
president de  
la CEOE, 
Carlos Ferrer 
Salat, votant a 
les elccions de 
Foment del 
Treball el maig 
del 1978 a 
Barcelona. EFE
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MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2021  
AÑO XXXII. NÚMERO: 11.435. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 1,80 GELPMUNDO

El TC fallará 
sobre el 
primer estado 
de alarma 
tras expirar  
el segundo 
El tribunal prevé pronunciarse 
sobre la medida excepcional 
decretada en marzo de     
2020 «antes de verano» 

El récord de 
empleo público 
evita la debacle 
de la Seguridad 
Social en el año 
de la pandemia 
Inyecta 185.000 afiliados 
mientras el sector privado 
destruye 270.000 y tiene 
otros 700.000 en ERTE

Sánchez presenta por octava vez 
los fondos sin precisar su llegada

El frenazo de Janssen compromete el 
último plan de vacunación del Gobierno  
Johnson & Johnson retrasa la distribución de su fórmula en Europa tras suspender EEUU su uso para  
investigar los coágulos sufridos por seis inmunizados / España iba a recibir hoy unas 300.000 dosis

PABLO PARDO  WASHINGTON 
PERE ÍÑIGO MADRID 

El estudio de seis casos graves de 
trombos entre mujeres de 18 y 48 
años, y que han causado una muerte 
y puesto a otra persona en estado 

crítico, ha llevado a la FDA, la agen-
cia del medicamento estadouniden-
se, a paralizar la vacunación con los 
viales de Janssen en Estados Unidos, 
donde siete millones de personas 
han sido inyectadas con este suero.  

Esta decisión paraliza la entrega 
de los 200 millones de dosis que 
Johnson & Johnson tenía compro-
metida esta semana con la Unión 
Europea. España iba a recibir hoy 
mismo 300.000 dosis para vacunar a 

las personas de entre 70 y 79 años. 
Un frenazo que compromete el últi-
mo plan de vacunación del Gobier-
no, ya que el suero de Janssen sólo 
necesita de un pinchazo para la in-
munización. PÁGINA 14

EEUU dejará 
Afganistán 20 
años después 
del 11-S y planta 
cara a Rusia  
por Ucrania

  Cuando a las gentes les faltan los músculos en los brazos, les sobran en la lengua (Miguel Delibes) 

El Plan de Recuperación ha sido 
expuesto dos veces en Moncloa 
y también en seis actos públicos 
en otras tantas comunidades

En su intervención de ayer, el   
líder socialista tampoco pudo    
decir en qué momento llegarán 
los primeros 70.000 millones

El Gobierno, que todavía negocia 
con Bruselas las reformas 
estructurales, establecerá tres 
tipos de contratos laborales

UN PLAN QUE 
SE EXHIBE 
PERO NO SE 
CONCRETA 
Moncloa, Valencia, 
Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Aragón, 
Extremadura, de 
nuevo Moncloa y hoy... 
el Congreso. Será la 
novena ocasión en que 
el presidente presen-
tará el Plan de 
Recuperación, con el 
que España espera 
recibir 140.000 
millones de fondos 
europeos para superar 
la crisis del Covid. 
Ayer, Sánchez 
compareció en la sede 
del Gobierno exhibien-
do un libro azul con la 
bandera europea en el 
que se recogen los 
proyectos que España 
espera que reciban 
financiación europea. 
Un documento que ni 
siquiera ha sido 
remitido aún a 
Bruselas. POOL

El presidente desdeña la promesa de Gabilondo de no subir impuestos POR ÁLVARO CARVAJAL PÁG. 5

POR RAÚL PIÑA / PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

POR ÁNGELA MARTIALAY / PÁG. 6

P A P E L

LA ENTREVISTA 
PERDIDA A LARGO 

CABALLERO: 
“HABRÁ SOVIET 
EN ESPAÑA” PÁGS. 37 A 39

HISTORIA

La entrevista, publicada en 1936.

POR PABLO R. SUANZES   
PÁGS. 18 Y 19 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

POR CÉSAR URRUTIA / PÁGINA 25

CASO ROCÍO CARRASCO/3 
SU DECLARACIÓN ANTE LA JUEZ: 
“NO DENUNCIÉ ANTES PORQUE 
SABÍA LA QUE SE IBA A MONTAR”

No fue hasta 2016 que la hija de Rocío 
Jurado acusó a su ex marido de “daños    
psicológicos”, retraso que fue determinante  
para que la Justicia desestimara los cargos. 
POR REBECA YANKE PÁGINAS 40 Y 41
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LA ENTREVISTA PERDIDA  

DE LARGO CABALLERO:  

“EL PARTIDO SOCIALISTA ESTÁ 

PREPARADO PARA OCUPAR EL 

PODER POR LA FUERZA”

Edward Knoblaugh fue corresponsal de la agencia de noticias AP en España y autor de la entrevista.

Desvelamos el documento con sus incendiarias declaraciones a un 

periodista de EEUU meses antes de la  Guerra Civil  POR C. SALAS / L. NÚÑEZ
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POR CARLOS SALAS / L. NÚÑEZ BARRANCO MADRID
de 50 personas trabajando 
en todos los puntos de 
España. El más destacado 
corresponsal era 
Knoblaugh, quien tenía 
relación muy estrecha con 
todos los políticos de la 
Segunda República y de 
todas las ideologías. Hay 
fotos de entrevistas de 
Knoblaugh con Gil Robles 
(conservador) y con Julián 
Besteiro (socialista). Si no 

transcribía la verdad, 
Knoblaugh se arriesgaba a 
perder sus fuentes.  

EL MUNDO ha mostrado 
la entrevista original a dos 
historiadores 
especializados en aquella 
época: Pío Moa  
y Paul Preston. 

Según Moa, «el 
documento tiene relevancia 
histórica» y confirma la 

postura radical del 
dirigente del PSOE. «Largo 
se hartó de decir que 
buscaba la sovietización de 
España, por lo que esa 
entrevista añade un 
testimonio más», afirma. 

De hecho, las 
declaraciones coinciden 
con lo que Moa ha 
expuesto en sus libros 
sobre la Segunda 
República y la Guerra Civil: 
que el Partido Socialista era 
radical, revolucionario y 
prosoviético. Por ejemplo, 

Moa recuerda que en la 
escuela de verano de 1933, 
Largo Caballero dijo que en 
ese momento se sentía 
«más rojo que cuando 
había entrado en el 
Gobierno». Reivindicó la 
dictadura del proletariado, 
así como usar medios 
legales como ilegales para 

a verse realizada con la 
victoria electoral 
izquierdista del domingo. 
La revolución de España es 
idéntica a la de Rusia. 
Nosotros colaboramos con 
los primeros gobiernos de 
Azaña porque el comité 
revolucionario se 
comprometió a ello. Pero 
ya no entraremos en más 
alianzas o compromisos 
con gobiernos burgueses 
en el futuro». 

Y concluía: «Largo 
Caballero y Azaña son 
contrafiguras de Lenin y 
Kerensky. Largo Caballero 
está convencido ya 
absolutamente de que la 
presente forma de la 
democracia española se 
derrumbará bajo el peso de 
su propia organización 
capitalista. Y Largo 
Caballero, como Lenin, 
espera solo la caída del 
Kerensky español. Cuando 
el momento sea oportuno, 
Largo Caballero y el 
partido socialista están 
preparados para ocupar el 
poder, por la fuerza si 
fuera necesario».  

¿Cómo saber que todas 
esas declaraciones 
atribuidas a un «elevado» 
socialista correspondían en 
realidad a palabras del 
propio de Largo Caballero? 
Dos años después, a finales 
de 1937, Knoblaugh 
desvelaba el misterio en un 
libro de memorias de sus 
vivencias durante la 
Segunda República  
y la Guerra Civil: 
Correspondent in Spain, de 
la editorial Sheed & Ward 
(o la reciente versión 
española ¡Última hora: 
guerra en España!, en 
Ediciones Áltera). 

En el libro, Knoblaugh 
reveló que la fuente de esas 
declaraciones era Largo 
Caballero. Más aun, añadió 
cosas más radicales que le 
dijo el líder socialista: 
«¡Detrás de estas rejas 
tiene usted al futuro amo 
de España! Lenin ha 
declarado que España sería 

la Segunda República 
Soviética de Europa y su 
profecía será una realidad. 
Yo seré el segundo Lenin 
que lo hará realidad». 

El origen de todas estas 
declaraciones fue un 
encuentro que Knoblaugh 
había mantenido con Largo 
Caballero meses antes, en 

1935, cuando el líder 
socialista estaba preso por 
organizar y participar en la 
revolución y golpe de 
estado contra el Gobierno 
de la Segunda República. 
Pero Knoblaugh no publicó 
entonces las declaraciones, 
seguramente porque Largo 
Caballero estaba siendo 
juzgado en esos 
momentos.  

En febrero de 1936, las 
cosas habían cambiado: 
Largo Caballero ya había 
salido de la cárcel sin 
cargos, se había 
presentado a las elecciones 
y las había ganado junto 
con otros partidos de la 
izquierda. Había un 
enorme ambiente de 
euforia revolucionaria por 
la victoria de la agrupación 
de izquierdas en  
el Frente Popular. 

Knoblaugh decidió 
entonces publicar las 
confidencias de Largo 
Caballero. Eso sí, el 
periodista tomó sus 
precauciones, ya que temía 
que el líder 

socialista se desdijera 
debido al impacto que 
podrían tener en la 
opinión pública. «Antes de 
enviarlo, sometí el cable 
que contenía la 
información a su propio 
visto bueno», cuenta  
el corresponsal en  
sus memorias. 

Para proteger a su fuente 
y que no se pensara que 
esa persona era Largo 
Caballero, Knoblaugh 
incluyó este último párrafo: 
«Largo Caballero negó 
frecuentemente hablando 
en los mítines en que 
ocupaban la plataforma 

con otros candidatos de 
izquierda, que una victoria 
de éstas significaría la 
revolución». 

Es difícil pensar que el 
corresponsal de la agencia 
de noticias más importante 
de mundo se inventara 
unas declaraciones. 
Associated Press tenía más 

alcanzarla: «Las 
circunstancias nos van 
conduciendo a una 
situación muy parecida a la 
que se encontraron los 
bolcheviques», afirmó. 

En cambio, Paul Preston 
afirma que el corresponsal 
fue muy deshonesto por 
publicar la entrevista meses 
después de haberla 
realizado. «Knoblaugh era 
de derechas y siempre le 

interesaba la noticia 
sensacional más que la 
verdad exacta», afirma. «O 
sea, como mínimo, era 
bastante frívolo, por no 
decir descaradamente 
deshonesto». 

Además, Preston pone en 
duda que Largo Caballero 
hablara de soviets: «Largo 
Caballero, de cuya 
inteligencia política no 
tengo una opinión muy 
positiva, estaba convencido 
erróneamente de que se 
podría hacer una 
revolución socialista en 
1936, pero tenía un rechazo 
a todo lo soviético». 
También cita a Julio 
Arostegui, quizá el 
principal biógrafo de Largo 
Caballero, quien puso en 
duda también que alguna 
vez el líder socialista se 
definiese como el «Lenin 
español» o fuera 
prosoviético. 

El británico añade que 
algunos corresponsales no 
tenían buena opinión de su 
compañero de AP. Se 
refiere sobre todo a Jay 
Allen, corresponsal del 
Chicago Daily Tribune, 
quien dijo que la versión  
de Knoblaugh era 
«abiertamente falsa». Pero 
Allen se refería al libro 
donde aparecían las 
declaraciones de Largo 
Caballero, no a la entrevista 
publicada en La Prensa. 
«Apenas sabía leer y 
escribir», dijo Allen,  
citado por Paul Preston en 
su libro Idealistas bajo  
las balas (2007). 

El desprecio entre ambos 
periodistas era mutuo. 
Según recuerda Preston en 
ese mismo libro, 
Knoblaugh dijo de su rival: 
«No es precisamente un 
secreto entre los 
corresponsales extranjeros 
en España que el señor 
Allen, enfervorizado 
socialista, hizo allí una 
considerable campaña 
(algunas almas poco 
caritativas la calificarían de 
‘agitación’) a favor de la 

L 21 DE FEBRERO DE 
1936, Edward 
Knoblaugh, 

corresponsal de la agencia 
de noticias Associated 
Press (AP) en España, 
publicó unas incendiarias 
declaraciones de Francisco 
Largo Caballero, 
presidente del PSOE y 
secretario general de UGT: 
«Habrá soviet en España 
cuando caiga Azaña».  
Y, en un largo artículo, el 
periodista añadía: «Largo 
Caballero asaltará el poder 
cuando esté dispuesto... 
Antes de cinco años 
España será soviética». 

Cinco meses después,  
el 18 de julio, estalló  
la Guerra Civil. 

Durante las últimas 
décadas, los historiadores 
han polemizado sobre esas 
declaraciones de Largo 
Caballero, que sólo se 
conocían parcialmente. Hoy, 
coincidiendo con el 90 
aniversario de la 
proclamación de la Segunda 
República, Papel ofrece el 
documento íntegro  
de esa entrevista, que fue 
publicada en La Prensa, un 
diario neoyorquino escrito 
en español, y que resulta 
clave para entender aquel 
periodo histórico. 

Las declaraciones de 
Largo Caballero 
aparecieron en portada del 
periódico y continuaban en 
la segunda página. Esto es 
lo que Knoblaugh escribió: 
«Los líderes socialistas 
declararon que la victoria 
del [Frente Popular] en los 
comicios y la subsecuente 
formación de un Gobierno 
de izquierda son sólo un 
escalón hacia el 
establecimiento de un 
soviet español. Declararon 
que tenían la esperanza de 
poder dar cima al plan de 
‘una unión de repúblicas 
soviéticas ibéricas’ antes de 
cinco años. [...] Un elevado 
personaje del partido 
socialista informó 
privadamente a AP de que 
en ese plazo ‘sería 
derribada la presente 
democracia y quedaría ya 
perfectamente establecida 
la Unión de Repúblicas 
Soviéticas de la Península 
Ibérica, abarcando toda 
España y posiblemente 
Portugal también’». 

Luego, el periodista 
añadía más declaraciones 
del «elevado» personaje: 
«Lenin predijo que España 
sería el segundo Estado 
soviético de Europa.  
Y su predicción se ha 
aproximado enormemente 

causa revolucionaria  
de la izquierda mucho 
antes de la guerra». 

Un tercer historiador da 
su punto de vista sobre la 
actuación de los periodistas 
en aquel periodo difícil: 
«Casi todos los 
corresponsales que cubrían 
la información desde un 
bando u otro se alinearon 
casi siempre con su bando. 
Fue aún más en el bando 

republicano», afirma el 
profesor Daniel Arasa, autor 
de un libro sobre la 
cobertura de la Batalla  
del Ebro, De Hemingway  
a Barzini: corresponsales 
extranjeros en la Guerra 
Civil.  

En los días en que se 
publicó la polémica 
entrevista con Largo 
Caballero, España vivía un 
periodo prerrevolucionario. 
La victoria de las izquierdas 
condujo a una ola de quema 
de iglesias, tiroteos, 
muertos, motines en las 
cárceles y desórdenes 
graves en todo el país, que 
es lo que cuenta Knoblaugh 
en la crónica de ese día. En 
algunas ciudades se decretó 
el estado de guerra. El 
presidente del Gobierno, 
Manuel Portela, dimitió al 
verse incapaz de contener 
los desórdenes. Le sustituyó 
inmediatamente Manuel 
Azaña (Izquierda 
Republicana). 

En esas circunstancias, 
Knoblaugh se acercó a 
Largo Caballero para que 
confirmase las duras 
declaraciones hechas meses 
antes en la cárcel (se 
supone que eran off the 
record). Lo más lógico era 
que quisiera actualizarlas 
con el reciente 
nombramiento de Azaña 
como presidente para luego 
enviar el cable a toda la red 
mundial de la agencia. 

Knoblaugh había nacido 
en 1904 en Peoria (Illinois). 
Se educó en colegios 
católicos y aprendió 
español. Se graduó  
en la universidad en 
Humanidades y empezó a 
trabajar en el Peoria 
Journal-Transcript y en el 
Peoria Star en los años 20. 
En 1929 entró en 
Associated Press. Fue 
enviado a España por la 
agencia en febrero de 1933, 
después de dos años en la 
oficina de La Habana.  

Cuando estalló la 
Guerra Civil, Knoblaugh 
cubrió el conflicto desde el 

E N  P O R T A D A

LARGO CABALLERO DIO LA ENTREVISTA EN PRISIÓN EN 1935, PERO SÓLO 
SE PUBLICÓ TRAS EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR AL AÑO SIGUIENTE

ES DIFÍCIL QUE UN CORRESPONSAL DE ASSOCIATED PRESS, LA AGENCIA 
DE NOTICIAS MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO, SE INVENTARA EL TEXTO

E

La entrevista 
publicada en  
‘La Prensa’. E. M.
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lado republicano en 
Madrid, Barcelona y 
Valencia haciendo 
crónicas que tenían que 
someterse a la censura 
diariamente. En 1937, un 
amigo en la Gobernación 
le dijo que su presencia  
se consideraba 
comprometedora y que 
podría sufrir «un 
accidente». En 1937 una 
bala entró por la ventana 
de su despacho. 

Para Knoblaugh fue un 
aviso. Abandonó España a 
mediados de 1937. Falleció 
en 1973 en Peoria,  
su ciudad natal. 

Dar con el original de la 
entrevista ha supuesto 
cinco años de 
investigación. Los archivos 
de AP no alcanzan hasta 
esas fechas tan antiguas. 
La Prensa, que se fundó en 
1913, se fusionó en los años 
60 con otro periódico. 
Existen copias 
microfilmadas del 
periódico en los archivos de 
la Universidad de Hunter, 
que forma parte del sistema 
público de universidades de 
Nueva York (CUNY). Pero 
ningún investigador de 
esos archivos logró dar  
con la entrevista. 

Al final, el documento 
apareció en una larga 
colección de ejemplares de 
La Prensa en el sitio menos 
imaginado: la Hemeroteca 
Municipal de Madrid. Se 
trata de la biblioteca digital 
Memoria de Madrid, que 
posee una colección 
fotográfica en PDF que 
abarca desde 1928 a 1939 y 
que es de acceso público 
desde 2014. En los años 30 
había una suscripción de la 
hemeroteca madrileña a 
ese medio neoyorquino, los 
ejemplares llegaban «a las 
pocas semanas de su 
publicación». Basta con 
poner en Google «memoria 
de Madrid la prensa» para 
dar con toda la colección. 

Al principio, esta 
investigación se centró en 
los años 1934 y 1935. De 
hecho, cuando el 
historiador Stanley Payne 
conoció la investigación de 
este periódico, dijo que la 
entrevista tuvo que haberse 
publicado a finales de 1935. 
Pero en realidad 
Knoblaugh no dice en sus 
memorias en qué momento 
exacto publicó  
la entrevista. 

Así que cuando la 
búsqueda se amplió hasta 
1936 se pudo encontrar el 
ejemplar: 21 de febrero de 
1936. Y, a cuatro columnas, 
apareció el ansiado titular: 
«Habrá soviet en España 
en cuanto caiga Azaña».

LA SEGUNDA República 
consumió muy pronto el 
entusiasmo que permitió 
pasar por alto que el 
régimen se proclamó por 
desistimiento de los 
monárquicos. El rey se 
marchó sin abdicar después 
de que se contasen a 
vuelapluma los votos de 
unas elecciones municipa-
les. El frescor de la Repúbli-
ca comenzó a esfumarse en 
mayo. Los verdaderos 
–pocos– republicanos 
inadvirtieron que habían 
entregado una porción del 
régimen a los que perse-
guían otra cosa o un sistema 
en régimen de monopolio. 
Escribió Camba: «La 
República nos dejó sin 
República (…). Nos quitó la 
gran ilusión republicana, y 
esto es, en resumen, todo lo 
que ha hecho». La Repúbli-
ca no fue ajena al contexto 
mundial. Sólo dos democra-
cias sobrevivieron a la 
quiebra del parlamentaris-
mo y al auge de los totalita-
rismos: EEUU y Reino 
Unido. El resto sucumbió 
emparedado ante la cultura 
de la guerra. 

El PSOE, dividido en 
cuatro, mostraba las falsas 
expectativas, los demonios y 
contradicciones del 
régimen: los posibilistas de 
Prieto y el primer y todavía 
no menesteroso Negrín; el 
concurso testimonial de un 
Besteiro en retirada que 
aplicaba la lógica de su 
cátedra a su marxismo 
tableado; el socialismo 
humanista y liberal de 
Fernando de los Ríos, el más 
vital, elevado e imposible; y 
el revolucionario de Largo 
Caballero, que nunca dejó 
de fantasear con la 
sovietización de España. Lo 
vio De los Ríos, que dedicó 
su libro Mi viaje a la Rusia 
soviética «al Partido 
Socialista Español, con el 
más profundo respeto». 

El profesor Aróstegui 
sostiene en Largo 
Caballero. El tesón y la 
quimera que la fractura más 
profunda del partido tiene 
lugar en diciembre de 1935. 
Luego, en febrero de 1936, 
Prieto quiso regresar al 
pacto republicano. Largo, en 
prisión por la rebelión de 
octubre, estaba 
decididamente a lo suyo.

FUE UN 

ABRIL SIN 

PRIMAVERA

POR  

JAVIER REDONDO

cuelgan: empiezas a 
vender mucho y te ponen 
en la categoría de la 
literatura fácil. Y luego hay 
otro problema. Yo no 
escribo para mujeres, pero 

me leen más mujeres. A 
los hombres les cuesta 
romper el prejuicio con la 
literatura que vende. 
P. ¿Qué le gusta de Sira?  
R. Lo que me gusta es 
reencontrarme con Sira. 
Hemos tardado 12 años. 
La convivencia con El 
tiempo entre costuras fue 
larga: la promoción, las 
traducciones, la serie... 
Necesité distanciarme, 
esperar a que llegara el 
momento. Sira era una 
joven inocente que se 
dejaba arrastrar por un 
hombre. Ahora está 
endurecida, curtida. Y la 
siento más cercana, más 
parecida a una mujer del 
siglo XXI.    
P.  En estos 12 años, el 
feminismo ha ocupado el 
centro del debate. ¿Eso ha 
moldeado a Sira? 
R. No, porque todo lo que 
conecta con la sensibilidad 
actual estaba ya en El 
tiempo entre costuras. 
Aquello estaba lleno de 
mujeres que tenían que 
sacar las uñas... Otra cosa 
es que no puedo forzarlo 
todo hasta el punto de que 
el feminismo de 2021 
construya a un personaje 
de 1947.  
P.  Hábleme del personaje 
de Diego Tovar, el hombre 
del régimen en esta 
novela... comparado con 
los franquistas de El 
tiempo entre costuras.  
R. En este libro, son más 
adaptativos y más 
interesados. A ver: el 
principal franquista de El 
tiempo entre costuras era 
José Luis de Beigbeder, 
que existió realmente.  
P.  Que fue un pecador y 
casi un liberal. 
R. Era un pecador, un poco 
loco. Era un hombre muy 
inteligente pero no sé si un 
liberal. Yo diría que era un 
militar conservador pero 
heterodoxo. Ahora, el 
franquista es Diego Tovar, 
y ya está desideologizado. 
Representa otro 
momento del régimen, 
cuando aparecen en el 
poder unos católicos más 
melifluos, si quiere, pero 
también más preparados y 
pragmáticos. Lo que nos 
dice Diego es que el 
franquismo no era 
monolítico. 
P.  Para sus personajes, 
España es una carga que 
arrastran penosamente.  
R. A veces siento un pesar 
por todo lo que nos ha 
pasado. Por todos los 
trenes que hemos perdido. 
Pero bueno, somos el país 
que somos y no tenemos 
más remedio que 
querernos un poquito.

ANTAS COSAS PASAN 
en Sira (Planeta), 
la novela de María 

Dueñas que continúa El 
tiempo entre costuras 
(2009), que es difícil hacer 
una síntesis. Primero hay 
una boda, luego un 
embarazo, una bomba, 
una muerte, un romance, 
un chantaje, un secuestro, 
un amor... Hay periodismo, 
espionaje y moda, salen 
los villanos de El tiempo 
entre costuras pero 
también los buenos. 
Aparecen Franco, Eva 
Perón, Cernuda, Foxá, 
Bowles... Ocurre en 
Gibraltar, en Jerusalén, en 
Londres, en Madrid, en 
Tánger... A veces es un 
poco Durrell, a veces un 
poco Marías y a veces 
parece Los tres 
mosqueteros. 
P. Se cree de estas novelas 
que son entretenimiento 
sin más. Pero hay una 
parte de sofisticación 
literaria, ¿verdad? 
R. Claro. No quiero sonar 
fanfarrona, pero eso ya 

estaba en El tiempo entre 
costuras. Había un 
trasfondo histórico, 
político y sociológico muy 
trabajado. Y literario, claro. 
Pero existe esa idea que te 

L I T E R A T U R A

T

SI VENDES 
TE VEN 
COMO  
LITERATU-
RA FÁCIL”

MARÍA  
DUEÑAS

Doce años después de ‘El tiempo entre 
costuras’, el gran ‘best seller’ en 
español de la última década (cinco 
millones de ejemplares), Sira Quiroga 
y sus compañeros de fatigas viven una 
historia de espías entre Jerusalén, 
Londres, Madrid y Tánger

POR LUIS ALEMANY MADRID

La novelista María 
Dueñas, autora de la 
recién publicada 
‘Sira’. ÁNGEL NAVARRETE
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E
l hispanista Stanley Payne de-
finió a Niceto Alcalá-Zamora 
como «un hombre del siglo XIX, 
de profundas raíces provincia-

les, formado en la cultura política de la 
Restauración, elitista y predemocráti-
ca». Había nacido en 1877 en Priego de 
Córdoba en el seno de una familia cató-
lica de raíces conservadoras y tradición 
liberal, y con solo 17 años se licenció con 
matrícula de honor en Derecho en la 
Universidad de Granada. Puso pie por 
primera vez en Madrid en vísperas del 
Desastre del 98 para cursar un docto-
rado, y animado por el jurista Gumer-
sindo de Azcárate, maestro y mentor en 
aquellos años, el brillante abogado cor-
dobés decidió presentarse un año más 
tarde a las oposiciones al Cuerpo de Ofi-
ciales Letrados del Consejo de Estado 
aprobándolas con el número uno de su 
promoción.  

Fue un intelectual de primera fila, un 
hombre polifacético de férrea voluntad 
y memoria prodigiosa, miembro de la 
Real Academia de la Lengua en 1932 
cuando ya pertenecía a la de Jurispru-
dencia y Legislación, y a la de Ciencias 
Morales y Políticas. 

Modelo unitario 
Recién iniciado 1903 tuvo ocasión de 
coincidir en el Círculo Liberal en un acto 
homenaje a Sagasta con Álvaro Figue-
roa, conde de Romanones, a quien lo-
gró impresionar por su elocuente ora-
toria. Desde entonces su destino que-
daría unido al del aristócrata, uno de 
los primeros espadas del Partido Libe-
ral y apoyo decisivo para que el prie-
guense lograse un escaño por el distri-
to de La Carolina que le abriría la puer-
ta grande de la política nacional. Su 
sólida formación como jurista, y una 

JAVIER 
ARJONA

El desencanto  
del presidente que 
abanderó la República
Un ministro monárquico se acabaría convirtiendo en abanderado de 
una ‘república de orden’ como alternativa al régimen caduco de la 
Restauración. Seis meses después dimitía como presidente del 
Gobierno Provisional de una República que comenzaba a descarrilar

Alcalá-Zamora

gran experiencia en distintos puestos 
de la Administración, hicieron de Alca-
lá-Zamora un diputado solvente y me-
ticuloso que empezaba a ser reconoci-
do tanto por los miembros de su parti-
do como por sus rivales en el Congreso. 
Después de varios años de intensa ac-
tividad parlamentaria, en los que de-
fendió sus principios por encima de los 
colores políticos en cuestiones como el 
modelo unitario para la construcción 
de España, o la defensa de la Iglesia con-
tra el anticlericalismo creciente, le aca-
bó llegando el turno para ocupar un 
anhelado ministerio en 1917. 

Punto de inflexión 

Se convirtió entonces en titular de la 
cartera de Fomento en el gobierno de 
concentración de Manuel García Prie-
to, repitiendo en el año 1922 como mi-
nistro de Guerra también con el mar-
qués de Alhucemas en un momento en 
el que aún resonaban en el ambiente los 
ecos del Desastre de Annual. Llegado el 
mes de septiembre de 1923 tuvo lugar 
el golpe de Estado de Miguel Primo de 
Rivera, hecho que marcaría un decisi-
vo punto de inflexión en el pensamien-
to político de Alcalá-Zamora. La suspen-
sión de las garantías constitucionales 
establecidas en 1876, y el convencimien-
to de que fue el Rey quien buscó con el 
cambio de régimen una huida hacia ade-
lante en una España zarandeada por la 
vieja política y la violencia anarquista, 
hicieron que empezara a cuestionarse 
la validez de aquel modelo monárqui-
co. Años después recordará en sus me-
morias: «Patente la culpa del Monarca, 
ineludible y justa su caída con el dicta-
dor, aún hubiera podido abdicar… a tiem-
po… y con dinastía. Luego, no hubo más 
solución que la República». 

Ante los rumores del pronunciamien-
to que se estaba gestando para acabar 
con la dictadura, el Monarca reaccionó 
con rapidez forzando en enero de 1930 
la salida del gobierno de Primo de Ri-

vera y situando en su lugar al general 
Berenguer, que asumió el puesto con el 
encargo de propiciar el retorno a una 
España democrática. Sin embargo ya 
era demasiado tarde. En marzo Alcalá-
Zamora daba un paso al frente esceni-
ficando su paso al republicanismo en 
un sentido discurso pronunciado en el 
Teatro Apolo de Valencia, donde postu-
ló su modelo de una ‘república de or-
den’, burguesa y centrada, construida 
con el aporte de todos, y marcando dis-
tancias con la posibilidad de instaurar 
el nuevo régimen desde el radicalismo 
compulsivo que abanderaba parte de la 
izquierda. Don Niceto era el intelectual 
salido de las filas monárquicas al que 
Miguel Maura había esperado para cons-
truir un proyecto político capaz de atraer 
a conservadores y católicos, y que pron-
to tomaría forma bajo el nombre de De-
recha Liberal Republicana. 

En agosto tuvo lugar, precisamente 
a iniciativa de Maura, una reunión en 
San Sebastián a la que acudieron varias 
formaciones republicanas para comen-
zar a definir los pilares del futuro régi-
men. Según recuerda el anfitrión, «el fa-
moso Pacto de San Sebastián no se es-
cribió en parte alguna, fue un auténtico 
pacto entre caballeros, unos acuerdos 
que fueron cumplidos íntegramente por 
todos». En la capital donostiarra se de-
cidió la creación de un Comité Revolu-
cionario que poco después se transfor-
maría en Gobierno Provisional, con nom-
bramiento de ministros incluido, y del 
que Alcalá-Zamora fue elegido presi-
dente por unanimidad dado su presti-
gio y dilatada experiencia política. De-
pendiente del Comité se configuró una 
junta militar a las órdenes del general 
Gonzalo Queipo de Llano, que tendría 
como objetivo preparar un pronuncia-
miento apoyado por una movilización 
en forma de huelga general. Ya de vuel-
ta en Madrid, a partir de septiembre la 
casa de Maura se convertiría en sede de 
constantes reuniones conspiratorias. 

Alcalá-Zamora y Maura buscaron ase-
gurar la moderación como condición 
clave para la puesta en marcha de ‘su 
República’, evitando desde un catolicis-
mo militante el envite anticlerical que 
por aquel entonces ya se estaba gestan-
do desde la izquierda. En una ‘Dicta-
blanda’ que apretaba sin ahogar, los di-
rigentes pro-republicanos jugaban al 
ratón y al gato con la policía, entrando 
y saliendo de una casa a otra con cam-
bios de ropa incluidos, y protagonizan-
do una trama de tono burlesco. Casi aca-
bando el año, el 12 de diciembre, tuvo 
lugar la fallida sublevación militar de 
Jaca y tres días más tarde la también 
fracasada de Cuatro Vientos en Madrid. 
Entre ambas se dictó una orden de de-
tención contra los miembros del Comi-
té que acabó con el ingreso en la Cárcel 
Modelo de Madrid de buena parte de 
ellos. Es curioso recordar que a petición 
de don Niceto, y guardando unas for-
mas exquisitas, el inspector Arcadio 
Cano que acudió a detenerle a su casa 
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accedió a acompañarle, antes de ingre-
sar en prisión, a oír misa en la Iglesia de 
San Fermín de los Navarros. 

En celdas especiales 
Otros miembros de aquel Gobierno Pro-
visional huyeron de España y alguno 
como Manuel Azaña se escondió duran-
te meses en la casa de su cuñado Cipria-
no Rivas Cherif, mientras éste hacía co-
rrer el bulo de que se encontraba huido 
en Francia. Estuvo allí hasta el 12 de 
abril, en vísperas de la proclamación de 
la República, cuando Maura fue cono-
cedor de su paradero y mandó ir a bus-
carle. Como dice el historiador Alcalá 
Galve en relación con la fama que ad-
quirió Azaña con posterioridad, «el gran 
héroe de la República no sufrió por ella 
dolores de parto». Los ilustres huéspe-
des de la Modelo fueron alojados en cel-
das especiales apartados de los presos 
comunes donde recibieron, los casi tres 
meses que allí pasaron, innumerables 
cartas, regalos y visitas, concedieron 

entrevistas y constataron como su fama 
crecía semana a semana convertidos 
casi en un fenómeno de masas. Reuni-
dos en la celda de Maura celebraban ofi-
ciosos consejos de ministros y tuvieron 
tiempo de planear en detalle la estrate-
gia para la llegada de la República. 

Dámaso Berenguer fue destituido en 
febrero de 1931 asumiendo la presiden-
cia del Gobierno el almirante Juan Bau-
tista Aznar-Cabañas que, siguiendo una 
hoja de ruta orientada a recuperar la es-
tabilidad institucional, convocó eleccio-
nes municipales para el 12 de abril. Poco 
después tuvo lugar el juicio mediático 

contra los miembros del Comité Revo-
lucionario, dictándose una atenuada 
sentencia condenatoria de seis meses 
y un día de prisión, que permitió a los 
acusados salir de la cárcel aquel mismo 
día para ponerse a trabajar en la cam-
paña electoral. Las elecciones transcu-
rrieron con relativa normalidad, y aun-
que el resultado global fue favorable a 
los partidos monárquicos, la victoria en 
la práctica totalidad de las grandes ciu-
dades procuró al movimiento republi-
cano la fuerza moral para forzar el cam-
bio de régimen. Al conocer los resulta-
dos, el Comité Revolucionario reunido 
en casa de Alcalá-Zamora decidió re-
dactar un comunicado anunciando que 
la votación había tenido un valor de ple-
biscito favorable a la República.  

El día 14 por la mañana Romanones 
negociaba con don Niceto una salida 
digna para el Monarca, que debería aban-
donar el país «antes de la caída del sol», 
mientras el general José Sanjurjo, direc-
tor general de la Guardia Civil, se pre-

sentaba en casa de Maura pronuncian-
do la frase «a las órdenes de usted se-
ñor ministro» y sumándose a la causa 
republicana. Paradojas de la vida.  

Asunción de la autoridad 
En torno  a las seis de la tarde varios 
miembros del Comité Revolucionario 
encabezados por Alcalá-Zamora se di-
rigieron en sendos coches hacia el mi-
nisterio de Gobernación, situado enton-
ces en la madrileña Puerta del Sol, con 
intención de asumir la autoridad en 
nombre del Gobierno Provisional. Tar-
daron casi dos horas en recorrer la dis-
tancia que separaba la plaza de Cibeles 
de su destino entre un tumulto de gen-
te que jaleaba el paso triunfal de la co-
mitiva. Así lo recuerda el prieguense en 
sus memorias: «Avanzábamos a tomar 
posesión del poder sin sobresalto en las 
tiendas que no cerraban, ni en las gen-
tes más pacíficas que acudían al gran-
dioso espectáculo de una re-
volución en orden». 

∑∑∑

La proclamación. El primer presidente de la II República, Niceto Alcalá-Zamora, en 

su despacho en 1931 (a la izquierda) y un grupo de jóvenes (abajo) desfilan con la bandera 

tricolor ante el Palacio Real tras la proclamación del nuevo régimen 

90 años de la II República  El desencanto 

Política revolucionaria 

Apenas quince días después 
de la proclamación de la 
República comenzaron  
sus graves desencuentros 
con Manuel Azaña

ABC

ENFOQUE 13ABC MIÉRCOLES, 14 DE ABRIL DE 2021
abc.es 

k#c

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ENFOQUE

394000

64235

Diario

2208 CM² - 300%

94983 €

12-14

España

14 Abril, 2021

P.108



 

Al llegar al ministerio ya on-
deaba la bandera tricolor que 

poco antes había izado Rafael Sánchez 
Guerra, enviado como avanzadilla a la 
sede de Gobernación. Maura fue con-
tactando telefónicamente con los dis-
tintos gobernadores civiles mientras 
Alcalá-Zamora hacía lo propio con las 
capitanías generales para asegurarse el 
apoyo del estamento militar. Poco des-
pués, asomado al balcón ante un gen-
tío enfervorecido, pronunció su primer 
discurso como presidente provisional 
de la República. Estuvieron en el edifi-
cio hasta bien entrada la noche, y en 
aquellas intensas horas don Niceto pre-
paró, haciendo gala de un profundo co-
nocimiento jurídico, varios decretos que 
se publicarían al día siguiente en la Ga-
ceta como instrumentos de legalidad 
para gobernar en el ínterin preconsti-
tucional. Maura escribe en sus memo-
rias: «Los ministros presenciaban ma-
ravillados y absortos, cómo Niceto Al-
calá Zamora dictaba, uno tras otro, sin 
la menor vacilación, sin tener ante sí 
una sola nota, nada más y nada menos 
que los siguientes decretos…»      

La partida del Rey 
El Rey Alfonso XIII había abandonado 
el Palacio Real a las 20:45 horas del 14 
de abril, saliendo por la puerta incóg-
nita que da al Campo del Moro y con-
duciendo su coche acompañado por 
otros vehículos de escolta. Aunque jugó 
al despiste anunciando que su destino 
sería Portugal, llegó a Cartagena a las 
cuatro de la mañana para embarcar en 
el crucero ‘Príncipe Alfonso’, que ense-
guida partió hacia Marsella como es-
cala previa a su destino final en París. 
Jamás volvería a pisar España. La Rei-
na Victoria Eugenia dejaba el Palacio 
Real al día siguiente en compañía de 
sus hijos para tomar un tren en El Es-
corial con destino a Francia, hacia un 
exilio incierto, escoltada por Sanjurjo 
y acompañada por Aznar-Cabañas y el 
conde de Romanones que quisieron es-
tar presentes en aquel complicado mo-
mento. Para Alcalá-Zamora empeza-
ba una etapa especialmente complica-
da, ya que apenas quince días después 
de la proclamación de la República co-
menzarían sus graves desencuentros 
con Manuel Azaña. 

En aquellas primeras semanas del 
nuevo régimen, los gobiernos munici-
pales fueron sustituidos por comisio-
nes gestoras que se encargaron de re-
emplazar a los gobernantes monárqui-
cos electos, al tiempo que se producían 
cambios en diferentes puestos directi-
vos de la Administración. Poco a poco, 
la calma con la que había llegado la Re-
pública fue tornando en un cierto de-
sorden público, que comenzó a hacer-
se dramático en Barcelona cuando sin-
dicalistas armados de la CNT buscaron 
ajustar cuentas con los católicos de los 
Sindicatos Libres asesinando a una 
veintena de personas. El anticlericalis-
mo republicano había prendido con 
fuerza y todavía elevaría el tono llega-
do el mes de mayo, cuando los sucesos 
conocidos como la ‘Quema de Conven-
tos’ empezaron a dinamitar las relacio-
nes Iglesia-Estado a pesar del empeño 
de concordia de un católico como Al-

calá-Zamora: «Buscaba que nos acos-
tumbrásemos a la buena relación, pero 
mi empeño fue inútil y no por resisten-
cia de la Iglesia, sino por sectarismo en 
el Gobierno».  

La quema de conventos 
A partir de unos sucesos que sólo en 
Madrid dejaron un trágico balance de 
32 iglesias y conventos incendiados, y 
cerca de cuarenta religiosos asesina-
dos, el presidente del Gobierno Provi-
sional tomó conciencia de que aquel 
gobierno de corte republicano-socia-
lista, tan ecléctico como pasivo, una 
vez alcanzada la meta del 14 de abril 
empezaría a demandar una política re-
volucionaria y escorada hacia la iz-
quierda bajo la batuta de un Azaña, a 
la sazón ministro de Guerra, que cada 
vez ganaba mayor peso en el ejecuti-
vo. Para Alcalá-Zamora la solución pa-
saba por unas elecciones a Cortes Cons-
tituyentes que permitieran dibujar su 
anhelo de república de orden. Sin em-
bargo se acabaría llevando una nueva 
decepción en los comicios de junio al 
constatar el retraimiento de unas de-
rechas que el prieguense necesitaba 
para contrapesar la república, y que to-
davía seguían conmocionadas por la 
caída del régimen monárquico: «Pre-
firieron dejarme solo con veintidós di-
putados en la tarea de frenar a los par-
tidos de extrema izquierda». 

La conjunción republicano-socialis-
ta se hizo con el 90% de los escaños ante 
la «suicida deserción de las derechas». 
La consecuencia directa fue que aque-
llas Cortes, poco representativas de la 
realidad social española, serían las en-
cargadas de elaborar la nueva Consti-
tución cuyo primer proyecto, encarga-
do a una comisión jurídica presidida 

por el conservador Ángel Ossorio y Ga-
llardo, acabó siendo rechazado por ir 
en contra del progresismo que abande-
raba la República. Una comisión par-
lamentaria liderada por Luis Jiménez 
de Asúa cogió el testigo para endure-
cer y radicalizar el articulado pese a los 
intentos de Alcalá-Zamora de suavizar 
el texto en aspectos tan espinosos como 
el religioso. A pesar de ser el presiden-
te del Gobierno Provisional, don Nice-
to participó activamente en el debate 
parlamentario ganándose el apodo de 
‘centinela de la República’. De aquella 
etapa recuerda Julián Besteiro: «Era un 
espectáculo nuevo en la política espa-
ñola, el de un hombre que a cada mo-
mento lo arriesga todo para servir a su 
patria con actitud generosa». 

Sabía el prieguense que debía estar 
alerta y activo en discusiones como la 
propia definición del modelo de Esta-
do, sorteando la enmienda socialista 
de una república de trabajadores o la 
encrucijada federalista propuesta por 
los radicales, para buscar un modelo 
unitario y no centralista, compatible 
con la autonomía de las regiones. Sin 
embargo la batalla más dura sería la re-

lativa a la cuestión religiosa, una pug-
na que Alcalá-Zamora quiso evitar tra-
tando de encauzar sin éxito las relacio-
nes Iglesia-Estado a través de un nue-
vo Concordato con la Santa Sede. El 
presidente del Gobierno Provisional no 
fue capaz de frenar la propuesta anti-
clerical de la Comisión Parlamentaria 
que incluía la disolución de las órdenes 
religiosas, la nacionalización de sus bie-
nes o la prohibición de ejercer la ense-
ñanza. La aprobación del controverti-
do artículo 26 quedará perfectamente 
explicado con la frase de Azaña en el 
Parlamento: «La República ha rasgado 
los telones de la antigua España oficial 
monárquica y en virtud del cambio ope-
rado España ha dejado de ser católica».  

Dimisión 
El desgaste de Alcalá-Zamora con aque-
lla República que escapaba a su mode-
lo centrado y de orden, quedó esceni-
ficado con su dimisión como presiden-
te del Gobierno Provisional tras la 
aprobación del artículo 26. Habían 
transcurrido seis meses desde la pro-
clamación de la República, y la izquier-
da se imponía aprobando una Consti-
tución de la que el prieguense acaba-
ría diciendo, de manera premonitoria, 
que se redactó olvidando «el más pro-
fundo y arraigado de los males que cau-
saron estrago en la vida española: la 
propensión a la guerra civil». A pesar 
de aceptar en diciembre el puesto de 
presidente de la República, el nuevo ré-
gimen acabaría descarrilando ante la 
impotencia de un jefe del Estado des-
tituido en abril de 1936 por el Frente 
Popular. No llegó a ver construida su 
‘República de orden’ como lugar co-
mún de una Tercera España. Entre los 
papeles hallados a su muerte en Bue-
nos Aires, rezaba el siguiente epílogo: 
«La República vencedora el 12 de abril 
y proclamada el 14 fue la República de 
todos los españoles. Olvidarlo la per-
dió y recordarlo la salvará».

El descarrilamiento 

El nuevo régimen terminó 
descarrilando ante la 
impotencia de un Jefe del 
Estado destituido en abril 
del 36 por el Frente Popular

La Constitución de 1931 

Alcalá-Zamora afirmó que 
el texto se había redactado 
olvidando «la propensión 
(de los españoles) a  
la guerra civil» 

El 14 de abril de 1931 

Miles de personas salieron a las 

calles en Madrid para celebrar el 

cambio de régimen 

∑∑∑
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Viaje con nosotros

J
apón va a arrojar al mar un 

millón de toneladas de agua 

de la central nuclear de 

Fukushima y casi resulta impo-

sible no acordarse de Blinky, 

aquel pez con tres ojos que popu-

larizaron «Los Simpson», una 

serie que ha alcanzado el privile-

giado estatus que en la antigüe-

dad poseían los oráculos griegos. 

Cuando un acontecimiento con-

vulsiona nuestra realidad, las 

miradas ya no persiguen los an-

tecedentes en los libros de Histo-

ria sino en su colección de tem-

poradas. Si algo similar aparece, 

enseguida un fulano saltará por 

Twitter subrayando que eso ya lo 

habían anticipado «Los Simpson» 

Agua de saldo

y los periódicos, con su habitual 

ansiedad por obtener un clic más, 

se apresurarán a reproducir la 

escena en sus webs. Más que unos 

dibujos, «Los Simpson» son la 

Biblia de la cultura pop. Es como 

si todo el futuro estuviera com-

primido en sus capítulos y que 

nada de lo que pudiera deparar-

nos el día de mañana no hubiera 

sido ya anunciado con antelación 

por sus guionistas. Lo que deja la 

vaga impresión de que si Dios 

tuviera que anunciarnos el si-

guiente diluvio universal no lo 

haría a través del Pontífi ce, sino 

a través de Homer.

Las autoridades niponas ase-

guran que el vertido residual no 

conlleva ningún riesgo para la 

salud humana, pero con el nivel 

de cinismo que últimamente ha 

alcanzado la política, supongo 

que muy pocos conceden credi-

bilidad a esas declaraciones. Su-

pongo que cuando aparezca el 

primer animal con mutaciones 

genéticas, los políticos de turno 

apelarán a Charles Darwin y 

asegurarán lo mismo que el se-

ñor Burns, el propietario de la 

central nuclear del imaginario 

Springfi eld, que no es una alte-

ración del ADN, sino un paso 

más en la evolución de las espe-

cies. Muchos lo creerán y, lo que 

todavía resulta mejor, el fachen-

doso encargado de soltar la men-

tira obtendrá mayoría absoluta 

en las siguientes elecciones. La 

política, más que ofrecernos un 

horizonte, nos asoma a profun-

didades ignotas.

El hombre ha convertido el con-

tinente líquido en un vertedero. 

Al paso que vamos, y con el ritmo 

de contaminación de los mercan-

tes, más que océanos vamos a te-

ner eriales con marea alta y ma-

rea baja. La cantidad de basura 

será tan alta que acabaremos ha-

ciendo lo mismo que los arqueó-

logos con el monte Testaccio, la 

colina artifi cial que los romanos 

formaron con sus desperdicios y 

residuos: declarar a la mierda 

Bien Histórico Mundial. Las islas 

de plástico que vagan a la deriva 

por el Atlántico recibirán el título 

de Patrimonio Acuático y las 

agencias de viaje organizarán 

excursiones para que los padres 

lleven a sus hijos a fotografi ar el 

estercolero. La crisis medioam-

biental nunca se resolverá porque 

el hombre se mueve en esa con-

tradicción perenne que existe 

entre lo que hay que hacer y el 

pragmatismo de Gobierno. Por 

un lado, se firman protocolos 

medioambientales y, por otro, se 

lanzan al mar aguas de centrales 

nucleares. El futuro, sin duda, 

pertenece a los cíclopes.

El pez de «Los Simpson» con mutaciones genéticas debido a vertidos nucleares

José Aguado
Ulises Fuente
Esther S. Sieteiglesias
Javier Ors

U
n historiador nunca debería caer en el 

error de interpretar la historia desde un 

sesgo ideológico. La realidad es que al-

gunos prefi eren el aplauso fácil, porque 

no entienden que la Historia no es política sino una 

disciplina académica que utiliza una metodología 

científi ca. La Segunda República es la expresión de 

un gran fracaso colectivo que condujo a la Guerra 

Civil. No hay nada que idealizar. Mi familia pertenece 

a los que no ganaron la guerra y sufrieron la derrota 

así como el hambre en una Barcelona bombardeada 

por las fuerzas nacionales. Por ello, siempre he in-

tentado hablar, escribir o enseñarla como una parte 

de nuestra Historia y no como un fenómeno político 

desde una perspectiva partidista. Ni equidistancia ni 

el fervor propio de hooligans, sino el rigor académico 

que es exigible a cualquier profesor universitario. El 

nuevo régimen llegó tras unas municipales donde se 

produjo la victoria republicana en las grandes ciuda-

des aunque los monárquicos consiguieron un mayor 

número de concejales. El radicalismo y el sectarismo 

Francisco Marhuenda

La idealización 
del fracaso de 

la II República

fueron lo habitual y el enfrentamiento entre las partes 

hizo imposible cualquier atisbo de entendimiento. 

El gobierno provisional aprobó la ley de Defensa 

de la República de 21 de octubre de 1931 que fue in-

corporada en la disposición transitoria segunda de 

la Constitución y, como casi siempre sucede en Es-

paña, se convirtió en defi nitiva. Fue el instrumento 

para cercenar derechos y libertades. El texto cons-

titucional fue la imposición de la izquierda sobre la 

derecha. El carácter revolucionario de una buena 

parte del PSOE, encabezada por Largo Caballero, es 

un dato incuestionable. A esto se añadía la actitud 

de los comunistas, aunque minoritarios pero luego 

fundamentales por el papel de la URSS en la Guerra 

Civil, y los sindicatos. El objetivo era acabar con la 

«república burguesa» y la victoria de la derecha en 

1933 no sería ni aceptada ni asumida por sus rivales. 

Una expresión de ese carácter revolucionario lo 

encontramos en la insurrección violenta de octubre 

de 1934. No hay que olvidar la actitud del naciona-

lismo catalán que tenía como horizonte un estado 

independiente dentro de una confederación. Por 

supuesto, la derecha también estaba instalada en 

el radicalismo y el frentismo. No eran muchos los 

dispuestos a que la República triunfara, sino que la 

mayoría buscaban imponer su modelo a los demás. 

Mucho se ha escrito y mucho se escribirá, pero, des-

graciadamente, la República y la Guerra Civil son 

más política que historia.

Jueves, 15 de abril de 2021
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Crucigrama
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Verticales: 1. Tiene muchos humos y
no le gustan nada al médico. – 2.
Pasar por el horno. Romano de Lima.
– 3. Hablase de alguien. – 4. Tiempo
de vida. Lo último de lo último. – 5.
Existen por los pelos. – 6. Hortaliza.
Crean empleo. – 7. Acaba con la
pandemia. En religión, sustancia
espiritual. – 8. Hacen saber. Clase que
no tiene límites. – 9. Está preparado
para hacer música por un tubo. – 10.
Tratan con excesivo regalo y cariño.

Horizontales: 1. Prestar atención a
alguien (dos palabras). Dan la nota con
la fama. – 2. Que va a un lugar con
mucha frecuencia. Montar las piezas de
un mecanismo. – 3. Sienta a mucha
gente como un tiro. Emito sonidos que
expresan dolor. – 4. Instrumento para
la agricultura. Intentan captar la
atención de alguien con voces. – 5. Van
en tren. Hace saber. Espacio de tiempo.
Redonda. – 6. Te deja en cuadro.
Miembros de una hermandad de logias.

11. Opinión que la gente tiene de
alguien. Hace bien. – 12. Al revés,
que hace mucho ruido.

A HE CC RS AA OA F
S AD IO UA AM RR A
A BA TL LA AI GO M
R AD AA OL LM AN A
A NA SE SA MA NO A
L OO EM AS AN OS E
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Hoy con LA RAZÓN, la revista «Diez minutos»
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NOVENTA AÑOS DE SU PROCLAMACIÓN 

El 14 de abril de 1931 fue un día de 
gran regocijo popular en Madrid, 
Barcelona y otras ciudades prin-
cipales de España. La monarquía 
había de repente «dimitido», sin 
lucha, abandonada por los mis-
mos monárquicos, atónitos y des-
orientados por la rápida subida 
del entusiasmo republicano. La 
República trajo consigo una gran 
ilusión. No la de «la democracia» 
exactamente, aunque esto se in-
vocaba también, sino especial-
mente la promesa del progreso, 
regeneración y transformación 
total. La realidad fue muy diferen-
te. Los republicanos no habían 
ganado las elecciones municipa-
les del 12 de abril, únicamente 
obtuvieron mayor porcentaje de 
votos en las capitales de provin-
cia, y no en todas, por una mino-
ría de votos. Pero esto fue sufi -
ciente para paralizar a unos 
monárquicos totalmente intimi-
dados, desorganizados y sin líde-
res, una situación aprovechada 
por el Comité Revolucionario re-
publicano para llevar a cabo un 
«pronunciamiento civil». De in-
mediato ocuparon el Ministerio 
de Gobernación (Interior) sin re-
sistencia e impusieron su nuevo 
régimen. Posteriormente, y tras 
unas «elecciones revoluciona-
rias», de las cuales excluyeron a 
los monárquicos, lo que estos no 
habían hecho en las municipales 
anteriores, prepararon una nue-
va Constitución republicana que 
nunca fue sometida a una vota-
ción nacional, por entonces solo 
de varones.

Izquierda anticlerical
El nuevo régimen fue dominado 
por los republicanos de izquierda 
anticlericales (la «izquierda bur-
guesa») y los socialistas, quienes 
durante dos años se pusieron de 
acuerdo para realizar ciertas re-
formas: una política anticlerical, 
que separó la Iglesia del Estado, 
pero también limitaba los dere-
chos civiles del clero y de los cató-
licos, nuevas leyes sociales y obre-
ras, un plan de obras públicas, 
una reforma del Ejército, un in-
tento de reforma agraria y una 
autonomía amplia para Catalu-
ña. El éxito de todo esto fue muy 
desigual. El nuevo sistema de au-
tonomía para Cataluña no satis-
fi zo a los catalanistas radicales, 
pero ofendió a muchos españoles; 
la reforma agraria estuvo muy 
mal diseñada y no complació a 

Los falsos mitos de

DOMINGO Historia

Stanley G. Payne
nadie; y la limitación de derechos 
católicos constituyó una bomba 
de relojería, en palabras de Alca-
lá Zamora, el primer presidente 
de la República, quien afi rmó que 
parte de «una Constitución hecha 
para una guerra civil».

Para los socialistas, la Repú-
blica era inadecuada, y después 
de dos años se fueron deslizando 
progresivamente hacia la revo-
lución violenta. El quebranto de 
la coalición original abrió la Re-
pública a la democracia electoral 
por vez primera, permitiendo los 
plenos derechos civiles, que bajo 
ese periodo republicano estuvie-
ron más sometidos que bajo la 
monarquía parlamentaria, y con 
su restauración tuvieron lugar 
las primeras elecciones comple-
tamente democráticas en la his-
toria de España. Lo comicios de 
1933 eran ganados por el centro 
y la derecha moderada. Fue una 
reacción democrática natural en 
contra de los excesos del primer 
bienio, una alternancia que sue-

le ocurrir en cualquier régimen 
democrático que funcione nor-
malmente.

Pero la reacción de las izquier-
das, tanto de sus sectores mode-
rados como de los revoluciona-
rios, revelaron lo que muchos ya 
habían intuido antes: que su con-
cepto de «República» no se basaba 
en el constitucionalismo y la de-
mocracia, sino en el patrimonia-
lismo, en un régimen exclusiva-
mente de las izquierdas, a pesar 
de las profundas divisiones entre 
estas y en la sociedad española en 
general. Los republicanos conce-
bían la República no como un 
régimen constitucional, sino 
como un proceso revolucionario 
que tenía que rendir cada vez ma-
yor poder a los revolucionarios.

Así, el advenimiento aparente-
mente pacifi co del régimen nuevo 
fue decepcionante, porque esto no 
era la preferencia original del Co-
mité Revolucionario republicano, 
que había optado primero por el 
típico golpe militar decimonónico 
–en su caso, el levantamiento ar-
mado de diciembre de 1930. Éste 
fracasó totalmente, siendo repri-

mido de inmediato con un balan-
ce de más de veinte muertos. En 
el proceso a los sublevados se dic-
taron tres condenas de muerte en 
los cabecillas visibles, siendo eje-
cutados dos de ellos.

Esta dialéctica de revolución 

violenta seguida por elecciones 
parciales en 1930-31 fue empleada 
de nuevo tres años más tarde con 
la gran insurrección revoluciona-
ria de la Alianza Obrera de los 
socialistas en octubre de 1934, 
que, tras su sangriento fracaso, 

prosiguió activándose en los die-
ciséis meses siguientes hasta las 
elecciones fraudulentas del Fren-
te Popular en febrero de 1936, que 
iniciaron el proceso de descompo-
sición final de la República. La 
preferencia de las izquierdas fue 

«Los republicanos no 
ganaron las elecciones 
del 12 de abril, solo 
obtuvieron mayor porcentaje 
de votos en las capitales»

Proclamación de la Segunda República en la plaza Sant Jaume de Barcelona
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Al descontento 

generalizado 

con la reforma 

autonómica de 

Cataluña, la 

ley agraria y 

otras medidas 

controvertidas, 

hay que sumar 

las palabras de 

Alcalá Zamora, 

presidente, que 

aseguró que 

el sistema 

partió de una 

Constitución 

hecha «para 

una guerra 

civil»

DOMINGOHistoria

JOSEP MARIA SAGARRA

la II República

siglo XXI. No representan una 

nueva apertura a una libertad y 

un progreso estables, sino la re-

gresión a un pasado fragmenta-

do y convulso de confrontación 

y violencia.

La cima de la ruptura
La República y la Guerra Civil 

fueron la cima del proceso de rup-

tura iniciado en España por la 

revolución de 1917. La primera 

revolución fracasó en sus proyec-

tos principales, pero consiguió 

romper la estabilidad de la mo-

narquía parlamentaria que había 

presidido medio siglo de progreso 

continuado de reformismo políti-

co, con un crecimiento económico 

notable. Luego, la Segunda Repú-

blica no constituyó más que un 

breve episodio en casi seis déca-

das de fragmentación, revolución 

y dictadura, hasta la restauración 

de una monarquía parlamentaria 

y constitucional estable después 

de la muerte de Franco.

Pero en el siglo XXI la historia 

de la República –su verdadera 

historia– ha desaparecido en la 

práctica porque ya no se estudia 

la Historia en serio. Lo que se pre-

senta no es la historia, sino «el 

mito de la República», que no es 

de los años de la República, sino 

de la propaganda republicana de 

la Guerra Civil. Y así se presenta 

ofi cial y ofi ciosamente la revolu-

ción española, violentísima du-

rante la guerra, como la experien-

cia de una víctima entregada a «la 

resistencia democrática al fascis-

mo». De todos los grandes mitos 

propagandísticos europeos del 

siglo XX es el único que ha sobre-

vivido y está siendo impulsado en 

el XXI, casi en los mismos térmi-

nos propagandísticos de la Gue-

rra Civil, con muy pocas modifi -

caciones. Es lo que ha vuelto a 

imponerse noventa años después. 

Esto es así porque conviene a la 

nueva ideología radical de Occi-

dente de nuestro tiempo, una in-

versión del cristianismo que re-

emplaza el concepto de sacrifi cio 

por el de victimismo. Los térmi-

nos mitológicos convienen per-

fectamente, singularmente, bajo 

Zapatero y Sánchez con las nue-

vas legislaciones de la mal llama-

da «Memoria Histórica», que, 

huelga decir, nadie recuerda, pero 

que pretenden imponer por la 

fuerza coercitiva de la cárcel y/o 

grandes multas para aquellos que 

se atrevan a disentir en sus inves-

tigaciones, libros o enseñanza de 

la «verdad única».

La tendencia de las izquierdas 

españolas del siglo XXI al invocar 

la Segunda República como sím-

bolo utópico de «libertad y demo-

cracia», representa no solo una 

profunda mitifi cación de la histo-

ria, sino también una demostra-

ción de su pobreza dialéctica y 

metafórica. Incapaces de dedicar-

se de un modo realista y creador 

a enfrentar los problemas del pre-

sente, invocan una versión pura-

mente fantástica de la historia 

reciente. Se trata de la creación 

de una suerte de «realidad alter-

nativa» que ignora la realidad de 

la historia y los verdaderos pro-

blemas actuales, mientras se pre-

tende imponer estas versiones 

alucinantes como estructura ar-

bitraria. Ni siquiera la dictadura 

de Franco procedió de igual ma-

nera, y en los últimos años, al 

contrario. El nuevo paraíso socia-

lista que pretenden implantar las 

nuevas izquierdas revoluciona-

rias será semejante al totalitaris-

mo soviético o chino.

siempre la ruptura y no la demo-

cracia constitucional, una orien-

tación que solo cambiaría des-

pués de Franco. En perspectiva 

histórica, las fuerzas republica-

nas de izquierda no representa-

ron el progreso, sino una regre-

sión. Representaron, no la 

apertura de un mundo nuevo de 

ley y democracia, sino la vuelta al 

mundo convulso de la España de-

cimonónica, aunque en la gene-

ración de la revolución rusa to-

maría una forma aún más 

destructiva con la izquierda mo-

derada entregando eventualmen-

te todo el poder a los revoluciona-

rios violentos en julio de 1936.

En la actualidad se puede decir 

lo mismo de los nuevos brotes del 

republicanismo español en el 

Stanley G. Payne es hispanista y catedrático 

emérito de Historia en la Univ. de Wisconsin
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