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tura que fins aleshores les domina-
va, ja que havien estat projectades
per arquitectes, en comptes d’es-
cultors. Les seves tres fonts són: El
noi dels càntirs, situada al centrede
la plaça Urquinaona; La granota, a
la confluència de Còrsega i Diago-

nal cap al Palau Robert, i El trinxa,
plantada al punt indicat abans. Es
tractava de llocs cèntrics i relle-
vants. Així doncs, era evident que
l’Ajuntament de Barcelona ator-
gava a aquesta iniciativa una im-
portànciaclara.

El resultat va sermolt ben rebut.
Aquesta actuació municipal va
merèixer l’elogi, no pas la crítica
humorística habitual. La prova va
ser la continuació d’un estil sem-
blant,ambtemespopularsid’inspi-
raciónoucentista.Enefecte, el 1917
el també destacat escultor Eduard
B.AlentornvamodelarLapalanga-
na, La pagesa i La tortuga. I el 1921
esva instal·larLacaputxeta, de l’es-
cultorJosepTenas.
El trinxa, tal comprova la imatge

captada pel fotògraf Roisin, ame-
nitzavajustlacantonadaforçadade
Pelai i la rondaUniversitat,mentre
realçava laproaben tornejadade la
casa Ramon Julià. Aquest paisatge
es vamantenir fins que la ronda va
deixar de brindar dues direccions
per canalitzar demanera unidirec-
cionalelnotableaugmentdetrànsit
rodat, i vigent fins avui. Perquè els
vehiclespoguessingirarcapaPelai,
esvaretallarlavoreraiesvadecidir

llavors traslladar El trinxa uns
quants metres més enllà, en plena
ronda. Va perdre visibilitat, des-
prés va aparèixer flanquejada pel
quiosciacontinuacióvaserhumili-
ada gairebé enganxant-li un volum
enorme al servei del control elec-
trònic municipal, com si fos un ar-
mari perquè aquest trinxeraire
guardés les pertinences. Per si no
fosprou,l’altrecostats’haconvertit
enunaparcament il·legaldemotos.
En fi, undesastre.
L’urbanisme tàctic aplicat a la

zona ha suprimit la desviació del
trànsitcapaPelai,actuacióqueaca-
badecrearunllocresidual triangu-
lar, ampli i innoble. Segueix el ma-
teixestildesplegatal llargde tota la
ronda, amb l’ampliació de les vore-
res, basta i grollera, que pel color, a
més del tractament dels acabats,
semblamés interinaquedefinitiva.
Cal aprofitar l’oportunitat per

traslladar la vistosa font a l’em-
plaçament original, cosa que dig-
nificarà aquell racó. Gaudirà de
l’espaicircularqueexigeix. Iésque
un quadre es pot penjar a gairebé
qualsevol lloc, però l’escultura re-
quereix espai en tot l’entorn per
contemplar-la completament. Se-
ria oportú que participés en l’elec-
ció de la posició òptima l’acreditat
escultor Medina-Campeny, el seu
net i autor, per exemple, de La co-
lometa que presideix la plaça del
Diamant.

La singular font escultòrica de Josep Campeny a la ronda Universitat
de Barcelona exigeix recuperar l’emplaçament històric

Un ‘trinxa’ humiliat
LLUÍS PERMANYER
Barcelona

Lafont que singularitza
lazonaonlarondaUni-
versitat enllaça amb la
plaça del mateix nom i
el carrer Pelai és una

obra creativa que Josep Campeny
vamodelar jaenlamaduresa.Noes
tracta,doncs,d’unafontqualsevol, i
tampocno és un exemplar de farga
industrial, com lesWallaceo laque
presideixlaplaçaReial.Ésunapeça
única id’unescultor.
Campenyeraunartistamolt res-

pectat, format al taller del seu
mestre Joan Roig Solé, amb força
obra pública, destacat en els gène-
res funerari, animalístic i retrat. Va
ser el 1911 quan va decidir presen-
tar-se al concurs convocat per
l’Ajuntament de Barcelona. Es
tractavad’escollir tres fontsperor-
namentar el formidable espai pú-
blic que es consolidava al naixent
Eixample. Llavors la font era un
element fonamental del mobiliari
urbà que prestava un servei de pri-
mera necessitat: proveir d’aigua
potable. Per això es va convertir
enunpuntdetrobadaamableentre

MANÉ ESPINOSA

Una escultura
requereix espai
en tot l’entorn perquè
es pugui contemplar
completament

Màximaproteccióper
alLaberint d’Horta
REDACCIÓ Barcelona

El Departament de Cultura de la
Generalitat ha iniciat els tràmits
per incrementar la protecció pa-
trimonial de cinc espais monu-
mentals de Catalunya, tres dels
qualsubicats aBarcelona.LaCon-
selleria ha licitat els treballs tèc-
nics per a la preparació dels expe-
dients dedeclaraciódebé cultural
d’interèsnacional(BCIN)enlaca-
tegoriademonumentshistòricsde

lacasaLleóiMorera, lacasaVilaró
i Can Llupià i el parc del Laberint
d’Horta, tots tres a la capital cata-
lana, així comdel cementirimuni-
cipal de Lloret deMar i de l’esglé-
sia col·legiata de Sant Jaume de
Calaf. La declaració com a BCIN
d’aquests cinc monuments es po-
driaconcretaraquestmateixany.
Les futures incorporacions al

catàleg de béns culturals d’interès
nacional inclouen dues finques
modernistes. Una és la casa Lleó i

Morera, de Lluís Domènech i
Montaner, al passeig de Gràcia.
L’altra és el cementiri deLloret de
Mar,dissenyatper l’arquitecteJo-
aquimArtau. També a la ciutat de
Barcelona es troben el singular
parc del Laberint d’Horta, traçat a
finals del segle XVIII, i la casa Vi-
laró, coneguda coma casaVaixell,
obra de 1929 de Sixte Illescas,
membre del Grup d’Arquitectes i
TècnicsCatalansperalProgrésde
l’Arquitectura Contemporània
(Gatpac). El cinquè monument
que laGeneralitatvoldotardemà-
xima protecció és l’església de
Sant Jaume deCalaf, d’estils gòtic
tardà i renaixentista, amb el seu
imponent campanar de 57 metres
d’alçària.

MANÉ ESPINOSA

el veïnat, principalment femení.
Campeny va guanyar el concurs,

i l’anysegüent jaesvaninstal·lar les
seves magnífiques i simpàtiques
fonts.Les sevespropostesescarac-
teritzenpelprotagonismeatorgata
la figura humana, no pas a l’estruc-

Maltractada
A la imatge superior,
l’emplaçament
actual de l’escultura,
que pateix una
grollera humiliació
en tots dos flancs. A
baix, l’espai residual

sorgit de la remode-
lació urbanística de
la zona i la fotografia
de Roisin que prova
la ubicació de la font
el 1920

COL·LECCIÓ OISIN / IEFC

XAVIER CERVERA / ARXIU

Els singulars jardins del Laberint d’Horta
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BARCELONA

#ArchivosDistritos

XAVIER MESTRE / P. CARO 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

Una exposición itinerante 
gratuita saca a la luz parte 
del fondo fotográfico que 
custodian los Arxius Muni-
cipals de Districte de Barce-
lona, un testimonio visual 
de la memoria colectiva de 
la ciudad. Relats revelats se 
inauguró el pasado miérco-
les en el Centre Cívic Sant 
Andreu, donde se puede vi-
sitar hasta el 26 de mayo. 
Posteriormente se instalará 
en Can Basté, La Farinera 
del Clot i el Pati Llimona 
hasta finales de año. 

Organizada por el Arxiu 
Municipal de Barcelona, en-
tidad que guarda unas 
250.000 fotografías datadas 
de finales del siglo XIX y de 
la práctica totalidad del siglo 
XX gracias, en parte, a la co-
laboración de la ciudadanía,  
exhibe 350 fotografías de un 
importante valor histórico y 
testimonial de la vida en los 
diferentes barrios.  

Marta Delclòs, especialis-
ta en investigación e historia 
de la fotografía, es la comisa-

ria de este recorrido en imá-
genes dividido en cinco ám-
bitos temáticos: la represen-
tación fotográfica del trabajo 
en Barcelona, la importancia 
de los álbumes familiares en 
la historia urbana, la reivin-
dicación de la fotografía 
amateur, la fiesta como ima-
ginario urbano y una refle-
xión sobre los archivos del 
presente y del futuro.  
EL DÍA A DÍA EN LA FÁBRICA 

 DE LA MAQUINISTA O EN 

 LA EDITORIAL BRUGUERA  

Algunas de las empresas que 
reviven, junto a los trabaja-
dores que las levantaron, en 
este recorrido visual por el 

pasado barcelonés son La 
Maquinista Terrestre i Ma-
rítima de Sant Andreu, In-
dústries Benet i Campabadal 
de les Corts o la Editorial 
Bruguera de Gràcia.  

Otra entidad histórica de 
este distrito también está re-
presentada en la exhibición:  
el Club Excursionista de 
Gràcia, así como también la 
Unió Excursionista de Cata-
lunya del barrio de Sants. 

La exposición se comple-
menta con actividades para-
lelas que incluyen mesas re-
dondas, presentaciones de li-
bros e itinerarios guiados. El 
Arxiu Municipal de Barce-

lona recibe, de media, entre 
30 y 40 donaciones de par-
ticulares anuales y entre los 
fondos que han ingresado en 
los últimos años se encuen-
tran el histórico de Martí-Co-
dolar, que ingresó en el Arxiu 
Municipal de Districte 
d’Horta-Guinardó (del que 
se incluyen imágenes en Re-

lats revelats); el fondo de la 
desaparecida Llibreria Negra 
i Criminal, que se conserva 
en el Arxiu de Districte de 
Ciutat Vella y, más reciente-
mente, el Archivo Histórico 
de La Mina y Camp de la Bo-
ta, que  forma parte del Arxiu 
de Sant Martí. � 

El Arxiu Municipal  
de Barcelona muestra  
en ‘Relats revelats’  
350 fotografías  con 
parte de la memoria 
colectiva de la ciudad

PEQUEÑAS HISTORIAS DE BARRIO

20’’ 

Unas 200 personas se 
concentran contra el 
modelo de transición 
energética 
Unas 200 personas se concen-
traron ayer ante el Palau de 
la Generalitat para protestar 
contra el actual modelo de 
transición energética. «Reno-
vables sí, pero así no» gritaban 
para exigir que la transición 
a las renovables no esté en 
manos de grandes empresas y 
que tenga en cuenta el paisa-
je y el terreno agrícola. 

Desalojada la estación 
de metro de Sant Martí 
tras caerse el techo 
La estación de Sant Martí de la 
línea 2 del metro de Barce-
lona fue desalojada ayer al 
medio día, junto a los pasaje-
ros de un convoy, tras caer una 
placa de hierro del techo a la 
vía. En el incidente, no se pro-
dujeron heridos. 

Finalizan las obras del 
nuevo centro de barrio 
en el Carmel 
Las obras de reforma del cen-
tro de barrio del Carmel, situa-
do en la calle Llobregós, han 
finalizado. El espacio cuenta 
con 1.043 metros cuadrados y 
varias salas de actividades.

El Ajuntament de Barcelona 
ha impulsado una campaña  
para dar a conocer un plan de 
transformación energética 
con el que el consistorio anima 
a la ciudadanía a instalar pla-
cas fotovoltaicas en los edifi-
cios de la ciudad para fomen-
tar el autoconsumo.  

El plan, contemplado en el 
proyecto Mecanisme per 
l’Energia Sostenible de Barce-
lona, se centra en la instala-
ción de placas fotovoltaicas en 
los terrados y en la rehabili-
tación energética gratuita de 
edificios de alto consumo 
energético, como hospitales.  

La iniciativa cuenta con una 
inversión pública inicial de 50 
millones de euros y prevé 
atraer inversión privada hasta 
llegar a los 166 millones en 
proyectos de transición ener-
gética. «Queremos que los ciu-
dadanos puedan solicitar que 
se estudie su edificio para po-
ner placas solares de forma 
gratuita», señala el comisiona-
do de Agenda 2030, Miquel 
Rodríguez. �

Barcelona 
anima a instalar 
placas solares 
en los edificios 
de la ciudad

Trabajadores de la Editorial Bruguera durante la pausa de la comida en el año 1962. ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA

Una mujer supera una prueba montada en bici ante una 

multitud en la Barceloneta (años 40). ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA

Trabajadoras de la fábrica Benet i Campabadal posan para un 

fotógrafo anónimo en  la década de 1940. ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA

«Las imágenes muestran 
un relato de la ciudad 
poco conocido  
y explicado por  
los propios vecinos» 

MARTA DELCLÒS 
Comisaria de la exposición ‘Relats revelats’

Retrato de Esteve Bosch de dos niños, uno de ellos sentado 

en el asiento del conductor, en un coche (1951).  ARXIU DE BARCELONA
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Uber jaofereixpreus tancats i els
taxistes la desafiena trobarxofers
LUIS BENVENUTY Barcelona

Uber va anunciar ahir que la seva
aplicació ofereix per fi a Barce-
lona i l’àrea metropolitana la
possibilitat de demanar un taxi i
establir per endavant el preu del
trajecte. Fa poc més d’un mes
que la multinacional de San
Francisco va anunciar que torna-
va a operar a la capital catalana
amb uns 350 taxistes disposats a
treballar amb la seva aplicació.

Però a l’empresa li van sorgir dos
problemes.
L’Institut Metropolità del Ta-

xi (Imet), l’organisme públic que
regula el funcionament del taxi a
l’àrea metropolitana, va con-
cloure que el seu software no
s’ajusta a la legalitat, que no res-
pecta el sistema tarifari oficial. A
més a més, centenars de taxistes
es van conjurar perquè cap com-
panyde feinanodecidís treballar
amb la multinacional. Molts dels

conductors que havien planejat
treballar amb Uber es van fer
enrere.
El resultat de tot plegat és que,

en aquestsmoments, comdurant
l’últim mes, trobar un taxi a tra-
vés de la coneguda app és molt
complicat. Pel que sembla, molt
pocs ho han aconseguit. La set-
mana passada l’Imet va acabar
de revisar els ajustos de l’aplica-
ció d’Uber i va autoritzar la com-
panyia a funcionar fent ús de la

tarifa 3, la tarifa oficial que per-
met establir per endavant el preu
del trajecte.
Però els taxistes no tenen pre-

vist abandonar la seva campa-
nya, una campanya que es mou
entre la conscienciació i la inti-
midació. Els taxistes denuncien
que Uber no paga impostos a Es-
panya, i que rebenta els preus
per desfer-se de la competència i
després cobrar a la gent el que li
sembli convenient. I també fan
circular als seus grups deWhats-
App els noms dels que pretenen
treballar amb la multinacional.
Ahir mateix, després de l’anunci
de la companyia, Elite Taxi des-
afiava Uber a trobar només un
taxista realment disposat a tre-

ballar amb la seva aplicació. En
la seva cínica, jocosa i combativa
crida, la principal associació de
taxistes de l’àrea metropolitana
convidava els periodistes a pro-
var d’agafar un taxi amb l’aplica-
ció d’Uber. “A veure qui aconse-
gueix l’exclusiva. Nosaltres ho
hem intentat tot el matí i no ho
hem aconseguit”.
En tot cas, els taxistes anunci-

en noves mobilitzacions, perquè
la tensió nodecaigui, i tampocno
s’obliden de cap altre dels seus
competidors a Barcelona, de
l’empresa Cabify, que opera a
través d’una xarxa de cotxes de
lloguer amb conductor. La pri-
mera de la nova rondadeprotes-
tes tindrà lloc el dia 17.

gons les últimes troballes en el
marc del projecte PaleoBarcino,
que des de fa anys estudia la
configuració de la línia de costa
de Barcelona en un treball con-
junt entre el Servei d’Arqueolo-
gia de l’Ajuntament de Barcelo-
na i la Universitat de Barcelona
(UB). “Després d’analitzar els
sediments vam trobar que l’ai-
gua del Cagalell era dolça i ne-
ta”, assegura Santiago Riera,
professor del departament de
Prehistòria i Arqueologia de
la UB.
De fet, els experts veuen el fi-

nal del Cagalell quan s’acaba el
període neolític. “El que obser-
vem és que en època romana el
Cagalell ja hauria desaparegut
perquè tenim restes romanes a
sobre. De l’època fundacional hi
ha camins, zones de necròpoli i
la gran vil·la romana a l’entorn

de Sant Pau del Camp”, afegeix
Carme Miró, arqueòloga res-
ponsable del pla Bàrcino del
Servei d’Arqueologia del Con-
sistori deBarcelona. “Hi ha cites
medievals que parlen del Caga-
lell, però pensem que potser en
èpoques de moltes inundacions
es podria tornar a formar i no es
tractaria d’un lloc d’aigua per-
manent”, apunta Riera.
L’anàlisi de les restes troba-

des, que encara està en fase d’es-
tudi, també ha permès delimitar
l’extensió aproximada del Caga-
lell, i la hipòtesi amb què es tre-
balla és que serien dues llacu-
nes. “Es tracta d’un estany molt
estès que estaria format per dos.
Si els unim, calculem una super-
fície de 20 hectàrees d’aigua en
el moment de màxima expansió
que aniria des de l’avinguda Pa-
ral·lel fins als peus de l’antic
mont Tàber, gairebé fins al car-

rer Avinyó”, avança Riera. Pel
que fa a la profunditat, detalla
que “com a mínim era de dos o
tres metres”.
Malgrat que aquesta zona hu-

mida era a prop del mar, es va
formar sobretot a partir de les
rieres que baixaven de Collsero-
la, com la de laMagòria, laMalla
i la Creu d’enMalla. El fet que el
Cagalell estigués format per ai-
gua dolça i neta hauria propiciat
que poblacions prehistòriques
s’assentessin al seu voltant, ja
que importants jaciments neolí-
tics, com ara els de Sant Pau del
Camp, s’han trobat al voltant
d’aquest indret.
“Un estany d’aigua neta oferia

moltes possibilitats. No només
per alimentar-se amb la pesca,
sinó també per rentar-se i per a
altres activitats que requereixen
aigua, com ara la ceràmica.
També hem trobat petxines que
feien servir com a abillaments
personals o eines per decorar la
ceràmica”, detalla Miró.
Les restes orgàniques que

s’han descobert oferiran altres
informacions que ajudaran a re-
construir el paisatge, l’alimenta-
ció i fins i tot la salut dels avant-
passats dels barcelonins. “El Ra-
val i el Cagalell han estat indrets
bàsics per entendre la formació
de la ciutat posteriorment”, con-
clou CarmeMiró.

Noves troballes apunten que la desapareguda llacuna del Raval va viure
lamàxima esplendor durant el neolític i l’aigua era dolça i neta

Redescobrint elCagalell

JESÚS SANCHO
Barcelona

Quanun camina pels
estrets carrerons
del Raval costa de
creure que antiga-
ment no hauria es-
tat impossible per-

què lamajoria del terreny que es
trepitja avui era una zona panta-
nosa. Nous sondejos geològics
fets en un solar durant una obra
al carrer Arc del Teatre han per-
mès aportar llum sobre l’antic
estany conegut com el Cagalell.
El nom podria indicar que es
tractava d’una zona poc idíl·lica,
però les investigacions recents
apunten en una altra direcció.
Aquesta llacuna hauria viscut

el moment de màxima plenitud
durant el període neolític, entre
el 6.500 a.C. i el 2.000 a.C., se-

PATRIMONI

ÀLEX GARCIA

Sondejos geològics fets recentment durant una obra en un solar del Raval aporten noves dades sobre el Cagalell

L’anticestany
inclouriaunes
20hectàrees i
alvoltants’hivaestablir
poblacióprehistòrica

SondatgesCarrers principals Cons al·luvials
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Defensor del poder transformador 
de la cultura i de la paraula –no 
només per les frases que escrivia i 
penjava diàriament al carrer per 
sacsejar les ments del barri, tot i 

que també–, la biblioteca els va 
semblar a tots un bon lloc per a 
l’homenatge. A més, teòricament, 
canviar el nom d’un equipament –
que, a més, no té nom, més enllà 
del del lloc en el qual s’aixeca– els 
va semblar més àgil que el d’un 
carrer o plaça. Així, la Xarxa d’In-
tercanvi de Coneixementes de Nou 

Barris, el Comitè de Solidaritat 
amb Nicaragua i Centreamèrica de 
Nou Barris i l’Arxiu Històric de 
Roquetes Nou Barris, organitzaci-
ons impulsores de la iniciativa, han 
iniciat oficialment la campanya 
per batejar la sala de lectura de Ro-
quetes amb el nom de l’enyorat 
Rafa Juncadella. 

En el text de la proposta, firmat i 
segellat per 23 entitats, defineixen 
Juncadella, mort fa dos anys, als 87, 
com un home «compromès, soli-
dari, proper, afectuós, que va tre-
ballar per millorar el nivell i la qua-
litat de vida de les persones». Veí de 
Roquetes des del 1977, després de 
penjar els hàbits va començar fent 

classes a l’escola d’adults Freire i 
des del primer moment es va fer 
soci de l’associació de veïns del bar-
ri i es va afegir a totes les lluites. 
Moltes, en aquells anys convulsos.  

El 1983 va ser un dels impulsors 
de La cultura va de festa i va materi-
alitzar la seva cèlebre frase «sense 
la cultura no es pot ser lliure». Un 
any més tard, va participar en la 
lluita pel cobriment del segon cin-
turó, actual Ronda de Dalt. Un co-
briment, per cert, que es va guanyar 
en part, però està encara pendent 
davant l’esmentada biblioteca. 

Una de les últimes lluites que va 
comptar amb el recolzament per 
Juncadella, medalla d’honor de 
Barcelona el 2003 «per la seva 
lluita a favor de les persones i enti-
tats de Nou Barris», va ser la mo-
bilització per demanar millores al 
CAP de Roquetes. n

Els veïns de Nou Barris demanen que es dediqui 
a Rafa Juncadella la biblioteca de Roquetes

El teixit associatiu ha iniciat una campanya per batejar l’equipament, que no té nom, amb  
el de l’impulsor de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements, mort el 2019 als 87 anys.

INICIATIVA POPULAR

HELENA  LÓPEZ 
Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona tor-
narà a controlar aquest estiu 
l’aforament de les platges com a 
mesura de precaució contra la 
propagació del coronavirus. Els 
vuit informadors i 24 controla-
dors contractats, que estaran a 
peu de platja per regular-hi l’ac-
cés, les podran tancar en cas que 
es produeixin aglomeracions que 
no permetin una separació entre 
els usuaris de com a mínim metre 
i mig. A més, també es limitaran 
els espais esportius per minimit-
zar-hi l’afluència.  

Aquest servei estarà disponible 
cada dia de la setmana, de dilluns 
a diumenge, des de les deu del 
matí fins a les set de la tarda du-
rant les setmanes que queden del 
mes de maig. Ja a partir de juny –
quan s’entra en la temporada alta 
de banys– s’estendrà una hora, 
és a dir, fins a les vuit de la tarda. 

El nou protocol, presentat ahir 
en una roda de premsa per Patri-
cia Giménez, directora de Platges, 
constarà d’un servei integrat per 
vuit informadors i 24 controla-
dors d’accés, així com dos coordi-
nadors repartits en dos torns, que 

s’encarregaran de fer el còmput 
dels usuaris de les platges, regu-
lar-hi els accessos i donar indica-
cions a la ciutadania en cas d’alta 
–o fins i tot molt alta– ocupació. 
Segons va detallar Giménez, en 
cas d’afluència massiva que im-
pedeixi garantir-hi la distància de 
seguretat, es tancaran els acces-
sos com més ràpid millor per re-
distribuir els usuaris i, en cas ne-
cessari, es demanarà recolza-
ment a la Guàrdia Urbana.  

Zones per a esportistes 

A més, el consistori delimitarà 
unes zones –a les platges de Sant 
Miquel, Somorrostro, Nova Icà-
ria i Bogatell– per a les quals els 
ciutadans puguin practicar es-
port sense estar subjectes a un lí-
mit horari, així com muntar pis-
tes de voleibol en zones senyalit-
zades per a aquesta finalalitat. En 
canvi, per prevenció, no es po-
dran utilitzar les àrees esportives 
a l’aire lliure ubicades a la platja 
de Sant Sebastià, ni a l’espigó del 
Gas –límit entre la platja del So-
morrostro, al nord, i la platja de 
la Barceloneta, al sud– ni a la 
Nova Mar Bella. 

El consistori de la capital cata-
lana aposta per una solució dife-
rent de la de l’any passat, en què 

les càmeres i videosensors, que 
actualitzaven la informació en 
temps real en una pàgina web 
perquè els usuaris la poguessin 
consultar, es van convertir en els 
principals reguladors de l’afora-
ment de les platges barcelonines.  

Consultar abans d’anar-hi  

No obstant, l’eliminació d’a -
quests aparells electrònics no im-
pedirà que els usuaris puguin 
continuar consultant l’afluència 
de les platges a través de la pàgina 
web, ja que es manté operativa i fa 
servir una senzilla qualificació de 
banderes de colors segons l’afo-

rament de cada platja. Des de fi-
nals de març, quan comença la 
temporada mitjana, aquesta web 
municipal ja ha rebut gairebé 
12.000 visites. 

Bàsicament, la web utilitza 
quatre indicadors: el verd si 
l’ocupació està per sota del 40%; 
el groc, per a nivells d’entre el 
40% i el 60%; el taronja, quan 
l’afluència està entre el 60% i el 
80% –implicarà la recomanació 
d’anar a una altra platja–, i el 
vermell, si l’aforament és supe-
rior al 80%, cosa que significa 
que no ens podem banyar en 
aquest lloc. n

Barcelona limita 
l’aforament a la platja 
per frenar la Covid

El consistori reemplaça les càmeres i videosensors 
utilitzats l’any passat per vigilar l’afluència per  
un equip de vuit informadors i 24 controladors.

TEMPORADA DE BANY

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Dos informadors recorren la platja del Bogatell de Barcelona, ahir.

Laura Guerrero

Els usuaris  
poden consultar 
l’afluència  
a temps real  
en una pàgina web

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BARCELONA

248000

48734

Diario

266 CM² - 25%

6401 €

41

España

7 Mayo, 2021

P.9



L actiwstaperla memona delMentalMercedes H~dalgo mostra una de les pagmes de la b~ografla escrita per Manuela Garc~a entovallons.

Ricard Cugat

Manuela Garcla (1931- 2020), una de les internes de 1 antic Hospital Mental de la Santa Creu, a la
Guineueta, va escriure la seva vida en un rofllo de paper de cuina. Des del Meraorial del Mental de
l’Arxiu Hist6ric de Roquetes- Nou Barris publiquen ara aquestes p~gines arab paci~ncia i carinyo.

Una vida en tovallons de paper

Els pocs centfmetres quadrats de
cadascuna de les l~mines que
pengen de les parets de la sala
d~exposicinns de PArxiu Hist6ric
de Roquetes Nou Barris donen
molta m6s informaci6 delque po
dria semblar a primera vista. A
m6s del nom de Partista, en
aquest cas tot homes, la majoria
estan datats entre les d6cades
dels 5o i els 6o. Tots van set, a
m6s, lets a Barcelona, dins els
murs aquf aix6 de murs 6s lite
ral de PInstitut Mental de la
Santa Creu, una imponent re
sid6ncia psiqui~trica que durant
anys va oeupar bona part dels te
rrenys de la Guineueta. Els artis
tes que firmen aquesta exposici6
coral eren interns delcentre, co
negut per tots com elMentali no
van set pintats en tallers dirigits
corn els que s~organitzen actual
ment, sin6 que van set lets corn a

forma d expressio esponthnia Mental, a 1 arxiu fins al 28 de
perpartdelsinterns. HOP~- \NOUU~ / ~ maig. La inauguraci6 de la

En un dels dibuixos ~AR~6 (B,~IS~ L~s~oq’~’~,e.~ mostra, ellsd’abrfl, vasercir
-un dels que es grava al "-~ I .J~ _~11~etav~’~ tamb6 per presentar el ter-

cervell-, un gos treu . /~ ~ /.~ ~ (veraur~. ~ cervolumdelpreci6spro-
amb el morro una nena ~ /~ ~’ ~ta~/ jecteEndclop~diadelavi
de l’aigua. Totes les ~-. X ~ / ~___Nx~ / ~ do, dedicat a Manuela
obres exposades, i aI ~ ~ \ \ ...... ~ ~. Oarcla, que durant anys
gunesquenohancabut "-’~’x~4~ \~ ....-~.~_l_n~s_ti, t~u~t ,_G~. ~ va set ,nterna de l,m
a la mostra, van set res ~ ~ n~a:~X N]~ M~ent~.aJ d.~exta/ mens centre. Un llibre es
catades del terra del ! f.q( ~ <~./~ ~/~ Sa,~aCreu critdelpunyilletradela
Mental Pany 1987, aban ~ SA~.T / dona, nascuda a La Caroli
donats alla despres del ~ ~ I ANDRE~ ha, Jaen, el 15 de mar~ de
tancament de la centen~ria " ~ ~ 1931imorta a Barcelona el 5 de
instituci6, reconvertida els ~,’~ ., ~ / \//’~ maigdel2o2o, sensearribara
mbduls que queden drets de ~ ’~ ! ,M veure’lpublicat.
l’immens complex de la anys A1 flltima phgina delvolum
en la seu i la biblioteca del dis-
tricte de Nou Barris.

O.ui va rescatar tot aquesta
valuosa obra 6s Mercedes Hi-
dalgo Rebollo. extreballadora
del psiqin/~tric de la Oinneueta
i posteriorment del centre de
alia Pii Molist. fins a la seva
bilaci6; responsable del Me
morial per a la Recuperaci6
Hist6rica del Mental de l’Arxiu
Hist6ric i comiss~ria de l’exposi
ci6 Dibuixos. Dorrere els tours del

escrit en tovallons de paper que
Pactivista per la mem6ria del dis-
tricte Amaldo GilAlbacete ha en-
quadernat tamb~ a mh ambles
mateixes i ingents dosis de pa
ci~nciai carinyo , laManuela
advertia: <<Todo esto guordorlo
vien que serd mi istorio pa cuando
me muera dentro de poco~ (sic).

Aixf va set, i aixf ho van fer. Oil A1
bacete va poder cosir un per un
tots els tovallons degudament
numerats per la mateixa Manue-

la grhcies a l’afany d ’Hidalgo Re -
bollo, que, aprofitant que sabia, la
coneixia b6, que a la Manuela li
agradava molt escrinre, liva de
manar que escrigu6s la seva
hist6ria. I aixf ho vafer, de la ma-
hera que lira sortir: amb paper de
cuinai una caHigrafia clarlssima.

<<A1 Mental vaig veure el cel
obert.Aquella tranquil.litat, sense
el soroll de les m’aqinnes i corrent
com una boja i gaireb6 sense
menjar. A1Mentalhi havia un bar
molt gran, un teatre i molts jar
dins. E1 central era preci6s amb
molts bancs>>, recorda la dona al
tovall6 nflmero 11. Records del
Mental, bons, en el seu cas, al
contraposar-los amb els de la

Mercedes Hidalgo
va rescatar carpetes
abandonades amb
dibuixos dels anys
50 i 60 d’interns
de I’Hospital Mental

fhbrica thxtil a VirreiAmat on va
treballar des dels 18 anys fins als
37, quan es va descompensar i va
ingressar per primera vegada.
<<Dinou anys treballant a la fhbri-
ca a preu let fent rail esfor~os ca-
da dia de rony6~, rememora la
Manuela al tovall6 nflmero 7.

Els records de la Manuela, com
els dibuixos penjats ales parers,
formen part de Parxiu delMemo
rialper a la Recuperaci6 Hist6rica
del Mental, nascut Poctubre del
2o12 arran del cabreig d’Hidalgo
Rebollo, que, al jubilar se, va
veure que a Pactual seu del dis
tricte el que queda dret del
Mental no quedava res que rei-
vindiqu6s la hist6ria d’aquest es
pal que durant d6cades va set
P Institut Mental de la Santa Creu.
Va anar a desfogar se a PArxiu
Hist6ric, del que ja era s6cia, on li
van donar tota la ra6 i la van ani
mar que pos6s fil a Pagulla. Aixl
ho va fer. Despr6s d’una vida de-
dicada a la salut mental,va decidir
posar s’hi, ienaquestsanysha
fet un treball descomunaL Entre
els seus objectius, recuperar la
mem6r~a oral de les persones que
van estar internes, una cosa que
apressava perqu6 la gent cadave-
gada era m6s gran. Aixf va n6ixer
la biografia de la Manuela.

Hidalgo Rebollo va entrar a
treballar al Mental el 1972, aca-
bada de llicenciar en Psicologia,
tot i que la van contractar corn a
cuidadora de nit. ~Vam entrar un
grup de professionals joves, uni-
versitaris i d’esquerres, per
plantar la reforma psiquihtrica~,
explica. Un canvi en la mirada
cap a la salut mental e n qu6, 4o
anys despr6s i ara des del carrer,
encara treballa.¯
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Un documental reivindica la memòria històrica de la presó de 
dones de la Trinitat Vella 
'Veïnatges forçats. La presó de dones de Trinitat Vella', dirigit per Julia Montilla, explica 
la història de la presó de dones de la Trinitat Vella (1963-1983) i la seva relació amb el 
barri. El projecte forma part del Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona, que vol 
reforçar la identitat col·lectiva del veïnat 

El documentalVeïnatges forçats. La presó de dones de Trinitat Vella, dirigit per Julia Montilla, explica la història 
de la presó de dones de la Trinitat Vella (1963-1983) i la seva relació amb el barri. El film s'estrena aquest 
dijous a les 19 h al Pati d'accés de la presó Model de Barcelona i forma part del Pla de Barris de l'Ajuntament 
de Barcelona, que té com a un dels eixos fonamentals connectar el veïnat i reforçar la identitat del barri a 
través de la memòria històrica. 

Inaugurada l'any 1963, la presó es va construir amb l'objectiu de traslladar les dones que complien condemna 
a l'antiga presó de Les Corts. El documental s'ha articulat a través de la participació d'expreses, exfuncionaris 
de la presó, activistes feministes i veïnes i veïns de la Trinitat Vella, entre elles l'Associació per a la Recerca i 
Divulgació de la Memòria Històrica de Trinitat Vella i l'Observatori de la Vida Quotidiana, explica el cap de 
projectes del Pla de Barris a La Trinitat Vella, Miquel Àngel Lozano. Així doncs, forma part d'una iniciativa que 
té com a finalitat "recuperar les memòries populars dels barris", també el de la Trinitat Vella. En aquest cas, hi 
havia tres eixos fonamentals a tenir en compte: les lluites veïnals -que han permès, entre altres coses, l'accés 
al transport públic-, la migració -constant des dels anys 20 fins a l'actualitat- i relació amb la presó, que ocupa 
una quarta part del barri. 

Per a Lozano, el títol reflecteix molt bé la relació dels veïns amb la presó i, de retruc, amb el mateix barri. 
"Molta gent que ha viscut amb una presó al costat ho han fet amb tot el que suposa en l'àmbit pràctic: són 
zones més abandonades i deixades que han influït en el teixit urbà", remarca. En aquest sentit, una de les 
funcions de Veïnatges forçats. La presó de dones de Trinitat Vella és posar en relleu com el veïnat ha viscut 
d'esquena al centre penitenciari i intentar trencar aquest estigma, ja que assegura que moltes persones de 
Barcelona han estat vinculades amb la presó d'alguna manera o altra. "Molta gent de la ciutat ha tingut relació 
amb la presó, si fins i Jose Luis Núñez venia a dormir aquí!", afegeix amb un toc d'humor. 
A part d'això, una de les principals reivindicacions de la peça audiovisual és recordar la lluita feminista per 
acabar amb el vessant més religiós i moral que hi havia a la presó, on les monges de les Cruzadas de Cristo 
Rey hi tenien molta presència fins a la Transició. "El documental ressegueix aquest fil roig de la lluita feminista 
des de les primeres mobilitzacions i processos d'autogestió que es van viure als anys 70 en plena Transició 
democràtica", apunta. De fet, el film mostra imatges del NODO de la inauguració de la presó de dones, on el 
noticiari feia propaganda del model penitenciari del Règim franquista. 

El documental recull les veus de preses polítiques que van estar empresonades en aquest centre, entre 
elles Magda Oranich, Mercè Garriga, Anna Gonzàlez o Dolors Calvet, que participaran a la taula posterior a la 
projecció d'aaquest dijous, a la qual cal inscriure-s'hi prèviament a través del correu pladebarris@bcn.cat. Hi 
seran amb Pilar Aymerich, fotoperiodista històrica que va per poder fer un reportatge sobre les condicions de 
vida a la presó quan les monges de les Cruzadas de Cristo Rey van deixar de gestionar la presó i van arribar 
les primeres funcionàries de presons. "En ple franquisme, les dones no podien obrir un compte bancari, no 
podien ser independents dels pares i dels marits, així que ser dona en una presó en ple franquisme...", 
denuncia Lozano. 
Una altra de les reivindicacions del Pla de Barris és treure els noms d'instigadors de l'educació falangista que 
encara prevalen en el nomenclàtor de la Trinitat Vella, entre ells el carrer Pare Manjón. Tot i que el canvi de 
noms ha estat aprovat, aquest depén del pla de Transformació del barri, el qual s'està reclamant des del 2000 
i que finalment sembla estar veient la llum. "La presó hauria d'anar fora i posar-hi 400 habitatges en aquesta 
zona. El futur serà sense presó i hi ha moltes ganes", conclou. En principi la construcció d'aquests habitatges 
hauria de començar l'any que ve, però segons Lozano estan pendent de la inversió, ja que "l'actual de 
moment no és suficient".  

https://www.publico.es/public/memoria-historica-documental-reivindica-memoria-historica-preso-dones-trinitat-vella.html
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En busca de Pablo de la Torriente, el poeta y 
brigadista cubano que Miguel Hernández intentó 
repatriar sin éxito 
 
PAU RODRÍGUEZ · 03/05/2021 

 
 
Pablo de la Torriente, escritor cubano y miliciano fallecido en el frente de Madrid, en diciembre 
de 1936, podría estar hoy más cerca de regresar a su país, más de ocho décadas después. Lo 
intentó repatriar el poeta Miguel Hernández, con quien trabó amistad en el Quinto Regimiento de 
Milicias Populares, y que trasladó su cuerpo de Madrid a Barcelona en coche, pero de ahí no 
pudo hacer más. Su cuerpo se quedó en un nicho del Cementerio de Montjuïc, a la espera de 
poder embarcar, y no ha sido hasta este miércoles que han empezado los trabajos para abrir la 
fosa común en la que se cree que está su cadáver, según los testimonios recabados por los 
historiadores. 
 
La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, el concejal de de Derechos de 
Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, y el cónsul general de Cuba en la ciudad, Alain González, 
han participado en un acto para recordar su figura al tiempo que, a pocos metros, una excavadora 
comenzaba a perforar el pavimento de ese punto del cementerio en el que hay una fosa con, al 
parecer, once cuerpos. El emplazamiento es justo al lado del nicho 3.772, donde estuvieron los 
despojos de Pablo de la Torriente hasta 1939. Acabada la guerra, su cuerpo fue exhumado y, 
según testimonios de la época, enterrado a escasa distancia de allí. 
 
«Es el inicio de su viaje de regreso a casa», proclamó el cónsul cubano. Pero para ello todavía 
queda. Primero, hay que confirmar que efectivamente el cuerpo se encuentra en la fosa. Y para 
lograrlo, los arqueólogos deben extraer el ADN de los fallecidos y cotejarlo con los de los 
familiares. Más allá del caso de De la Torriente, la Generalitat también podrá comprobar si el 
resto de enterrados son represaliados durante o después de la Guerra Civil. 
 
De la Torriente es poco o nada conocido en España, pero en Cuba se le recuerda como 
un periodista de referencia de la primera mitad del siglo XX, un escritor que se enfrentó a la 
dictadura de Gerardo Machado, que se tuvo que exiliar varias veces a Nueva York y que fue 
ejemplo de internacionalismo al combatir contra el levantamiento franquista lejos de su 
tierra. A día de hoy da nombre al Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau en La Habana. 
 
Nacido en Puerto Rico y establecido en Cuba con su familia desde niño, De la Torriente decidió 
viajar a España como corresponsal en cuanto estalló la Guerra Civil, aunque rápidamente se 
alistó para combatir con los republicanos. “Me voy a España ahora, a la revolución española, 
en donde palpitan hoy las angustias del mundo de los oprimidos”, dejó escrito en su 
correspondencia desde Nueva York. 
 
Desde el inicio, alternó sus crónicas con su participación en la guerra, asumiendo el cargo de 
comisario político en el batallón de Valentín González, ‘El Campesino’. Fue en el frente madrileño 
donde conoció al joven Miguel Hernández, del que anotó a finales de noviembre del 36: “Descubrí 
a un poeta en el batallón, Miguel Hernández, un muchacho considerado como uno de los mejores 
poetas españoles […] Estuvimos trabajando en los planes para publicar el periódico de la brigada 
y la creación de uno o dos periódicos murales”. La amistad entre ambos, sin embargo, duró poco, 
puesto que el cubano cayó en combate un mes después, el 19 de diciembrede 1936, en un 
enfrentamiento en Majadahonda. 
 
La huella que dejó De la Torriente en Miguel Hernández fue tal que este le dedicó el poema 
Segunda Elegía, que incluía versos como el siguiente: 
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“Pablo de la Torriente 
has quedado en España 
y en mi alma caído: 
nunca se pondrá el sol sobre tu frente, heredará tu altura la montaña 
y tu valor el toro del bramido”. 
 
El cadáver fue inicialmente enterrado en el Cementerio de Chamartín de la Rosa, en Madrid, 
pero meses después, ante el avance de las tropas franquistas, Miguel Hernández y otro poeta, 
Antonio Aparicio, trasladaron su cuerpo a Barcelona con la intención de que se pudiese repatriar. 
Así lo dejó escrito este último. El cuerpo del escritor cubano fue inhumado en el nicho 3.772 el 
13 de junio de 1937, pero debido a la guerra, según dice la Generalitat, nunca se pudo acometer 
la repatriación. 
 
Décadas después, y a raíz de las pesquisas llevadas a cabo por la asociación Amical de las 
Brigadas Internacionales, se tuvo conocimiento de esa fosa en la que estarían De la Torriente y 
otros cuerpos. En 2018, la Generalitat, el Ayuntamiento y el Consulado General de la República 
de Cuba firmaron un convenio para los trabajos de recuperación, que han empezado este 
miércoles, y eventual repatriación. 
 
(*) Artículo publicado originalmente en El Diario, y reproducido por Resumen 
Latinoamericano y CubaDebate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=10955 
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https://www.cubaenresumen.org/2021/05/en-busca-de-pablo-de-la-torriente-el-poeta-y-brigadista-cubano-que-miguel-hernandez-intento-repatriar-sin-exito/?fbclid=IwAR2D0iPwVV4qM1PrQ6j2T3b9K5HCO0pFnv8PgSdnag34Sym-1XuDtj_am18
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/03/en-busca-de-pablo-de-la-torriente-el-poeta-y-brigadista-cubano-que-miguel-hernandez-intento-repatriar-sin-exito/
https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=10955
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Divendres 7 de maig. 20 h

BUENAVISTA SOCIAL CLUB 
Official Tribute     

Dissabte  8  de maig. 18 i 20 h

TRIBUT a PEPE RUBIANES     

Diumenge 9 de maig. 18 h

BURLESQUE & PARIS CABARET   

Divendres 14 de maig. 20 h

PAPA ORBE & QUARTET ANTILLANO

Dissabte 15 de maig. 18 i 20 h 

ORGASMES  -  Roger Pera i Sam Sánchez

Diumenge 16 de maig. 18 h

EXSILIUM     El Galliner, Girona

Divendres 21 de maig. 20 h 

Tribut CELIA CRUZ – Azúcar de Celia 

Dissabte 22 de maig. 18 h

100 ANYS de PIAZZOLA  - Concert Tango Show 

Diumenge 23 de maig. Matí 12 h

MÀGIA & ALISKIM MÀGIC-SHOW   tots els públics

Divendres 28 de maig. 20 h

BENNY MORÉ Official Tribute - Son de Cuba

FESTIVAL D’PRIMAVERA - Girona

Hi ha poques esperances
de trobar les restes del
poeta cubà Pablo de la Tor-
riente al cementiri de
Montjuïc. Una setmana
després que els arqueòlegs
iniciessin l’excavació del
punt on es creu que hi ha
les despulles del poeta
mort a la Guerra Civil es-
panyola, no ha aparegut
cap resta humana, tam-
poc de cap dels dotze cadà-
vers que es pensava que hi
podria haver al lloc. L’ex-
cavació encara no ha aca-
bat però només queda per
buscar un angle del ter-
reny on es treballa i les es-
perances que hi hagi un re-
sultat positiu són escas-
ses, vist el resultat obtin-
gut fins ara. La notícia que
les restes de De la Torrien-
te serien en el punt on es
busca venen d’un empleat
del cementiri que el 1970
hauria informat la germa-
na del poeta del lloc on es
va dipositar el cadàver
després de treure’l del nín-
xol on va estar un temps.
Si es descarta aquest em-
plaçament, es creu que les
restes han de ser a la gran
fossa del fossar de la Pe-
drera. ■

Recerca
infructuosa de
De la Torriente
a Montjuïc

Jordi Panyella
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona ha
condemnat a un any i deu me-
sos de presó Marc Redondo,
que en el judici va admetre que
va donar “un cop” amb el bas-
tó d’una bandera a un agent
dels Mossos perquè “es va po-
sar nerviós” i volia sortir del
cordó policial a la plaça Artós,
on era amb membres de l’ex-
trema dreta, l’octubre del 2019,
contra les mobilitzacions per la
sentència del Suprem. Redon-
do té un segon judici per haver
agredit un jove independentis-
ta, abans de picar l’agent. El
fiscal demana per a ell cinc
anys de presó.■ M.P.

El Consell per la República ha
iniciat una campanya per pro-
moure l’objecció fiscal, sobre-
tot per evitar que els fons re-
captats pel Ministeri d’Hisen-
da mitjançant l’IRPF serveixin
per finançar directament la
monarquia espanyola, “el po-
der judicial i les forces d’ocu-
pació”. En un comunicat, el
Consell recorda que aquestes
institucions tenen un cost per
contribuent de 300 euros
anuals. Per això engega la
campanya #prou monarquia
per explicar com poder modi-
ficar l’esborrany de la declara-
ció de la renda per tal de de-
clarar-se objector fiscal en
l’edició d’enguany, correspo-
nent al 2020. ■ REDACCIÓ

Suport a l’objecció
fiscal del Consell
per la República

Dos anys de presó
per a un ultra que va
pegar a un mosso

Doble sessió de negocia-
cions altra vegada ahir al
Parlament entre ERC i
Junts per arribar a un
acord de legislatura abans
del 26 de maig. La jornada
acabava a les 7 del vespre
amb una reunió dels prin-
cipals negociadors dels
dos partits en què aquesta
vegada el tema a tractar va
ser l’estratègia que cal se-
guir per fer avançar la cau-
sa independentista. Al
matí, la reunió va estar de-
dicada a la part econòmica
i per Junts hi va partici-
par, conjuntament amb
altres negociadors, el di-
putat Joan Canadell.

L’acord de legislatura
entre ERC i Junts conti-
nua cuinant-se a foc molt
lent i la informació arriba
amb comptagotes. La fra-
se resum del dia va tornar
a ser: “Anem avançant”, ja
un tòpic al final de cada
jornada de negociació.
Ahir, després de l’ultima
sessió, els republicans van
situar el punt de les nego-
ciacions en la situació en la
qual ja estaven diumenge
després de la sotragada de
dilluns, quan els republi-
cans van veure com Junts
llançava una galleda d’ai-
gua freda a la seva visió
més optimista de disposar
d’un acord en hores o dies.
Ahir, segons els republi-
cans, es va reprendre el
ritme perdut, tot i que els
resultats continuen sent
mínims.

El full de ruta que hau-
ria de definir una estratè-
gia no acaba de concretar-
se i continuen sense defi-
nició aspectes com ara la
durada que hauria de tenir
la taula de diàleg i el paper
del Consell per a la Repú-
blica. El resultat de les
eleccions a la comunitat
de Madrid, amb una victò-
ria absoluta del PP, ahir no
va estar sobre la taula de la
negociació i tots dos par-
tits van assegurar que es
negocia en funció dels re-

sultats electorals dels co-
micis catalans del 14 de fe-
brer passat i no pas en fun-
ció del que passi a Madrid.
Mentre que Junts va ser
més escarit a l’hora de par-
lar del contingut de la reu-
nió d’ahir, els republicans
van indicar que, pel que fa
al paper de tots dos partits
al Congrés dels Diputats,
ERC admet que “cal més
coordinació” entre els dos
grups, que “es pot fer mi-
llor”, que hi ha àmbits que
haurien de defensar ple-
gats, tot i deixar clar la di-
ferència d’escons entre les
dues formacions, Junts en
té 4 i ERC, 13.

Un altre punt de fricció
entre els dos partits és la
decisió de Junts de sotme-

tre l’acord a què s’arribi a
una consulta de les bases,
ja que el consell nacional
de la formació encara no
estarà operatiu aquest
mes de maig. ERC reclama
que la consulta no endar-
rereixi el resultat i critica
que no se’ls informés d’a-
questa decisió fins diu-
menge passat quan ja ha-
via sortit a la premsa.
Junts, d’altra banda, nega
aquest fet i ahir assegura-
va que en van informar el
vicepresident en funcions
i candidat a la presidència
d’ERC, Pere Aragonès, en
la reunió mantinguda dis-
sabte a la presó de Lledo-
ners (Bages).

Segons els negociadors
republicans, un cop comu-

nicada la consulta interna
se’ls ha assegurat que se-
ria ràpida i que com a mà-
xima duraria unes 48 ho-
res.

Quant a la reunió mati-
nal per tractar temes
d’economia, la carpeta
continua oberta, de fet
n’hi ha poques de tanca-
des, tot i que les trobades
sectorials avancen més rà-
pidament que les plenà-
ries, on es tracten els
grans esculls.

Ahir la reunió sobre te-
mes econòmics va tenir un
negociador que com a mí-
nim els republicans no es-
peraven, el diputat Joan
Canadell, molt criticat
pels republicans per la de-
fensa d’una economia de
caràcter liberal a la qual al-
guns republicans s’opo-
sen. A més a més, la piula-
da de Canadell ahir sobre
els resultats de les elec-
cions a Madrid apostant
pel camí del mig entre les
polítiques d’Ayuso i el que
ha fet el govern de Catalu-
nya durant la pandèmia va
elevar el to de les críti-
ques. ■

ERC i Junts constaten
avenços però encara no
poden tancar cap carpeta
a Sense acords en la reunió sobre economia, a la qual assisteix Canadell de
negociador a ERC veu superada la sotragada de dilluns, però els mena pressa

Emma Ansola
BARCELONA

“Hi ha l’opció del mig;
aprofitar la ciència, la
tecnologia i el diàleg.
És la proposta
de Junts”

Joan Canadell
DIPUTAT DE JUNTS

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

Les frases de Canadell

“El missatge a Madrid
és clar: la gent vol que
l’ajudin, que abaixem
impostos, l’esquerra
espanyola s’ha
equivocat i la catalana
segueix aquest camí”

La diputada i negociadora d’ERC Laura Vilagrà, dins d’una de les sales del Parlament ■ ACN

P.14



 

 

La rosa de Ravensbrück 
 
Redacció | 5 maig 2021 | Pedralbes | Línia Les Corts 

 
 
Des de l’any 2015 el roserar del Parc Cervantes té una rosa dedicada a les persones que van 
ser deportades als camps de concentració nazis que porta el nom de rosa ‘resurrection’ i una 
placeta que es diu Dones de Ravensbrück, en honor a les dones deportades als camps nazis 
entre els anys 1939 i 1945. 
 
Amb motiu del 76è aniversari de l’alliberament d’aquest camp de concentració, l’Amical de 
Ravensbrück va organitzar la setmana passada una ofrena floral que va comptar amb 
l’assistència de la presidenta de l’associació, Anna Sallés; la presidenta de l’ICD, Laura Martínez; 
el regidor del Districte, Joan Ramon Riera; l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i la consellera de 
Justícia, Esther Capella. 
 
GUARDANT LA MEMÒRIA 
L’Amical de Ravensbrück va néixer l’any 2005 per donar a conèixer i transmetre la memòria de 
les dones deportades als camps de concentració. 
 
A banda, l’associació es dedica a visibilitzar el paper històric de les dones en la lluita per la 
democràcia i les llibertats, no només a través de la divulgació, sinó que també compten amb un 
espai a la ciutat dedicat al seu record i una exposició itinerant que està a disposició dels 
estudiants o entitats que ho demanin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://liniaxarxa.cat/linialescorts/noticies/la-rosa-de-ravensbruck/ 
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Segona reencarnació del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC) en menys de dos anys. La 
primera, en la qual es va posar a la 
pell dels artistes de la prehistòria, 
va ser el febrer del 2020, però 
amb la pandèmia, llàstima, va 
passar desapercebuda per mo-
ments. Ha renascut aquesta ve-
gada el museu amb el cos dels 
ibers, la primera gent de per aquí, 
persones de qui es burlaven els 
grans escriptors clàssics, com 
Aristòfanes, a qui li semblaven 
lletjament peluts, però gent de 
qui queden tantes incògnites per 
aclarir que resulten fascinants. 

Van ser testimonis, víctimes i 
combatents als dos bàndols de les 
dues guerres mundials que van 
enfrontar romans i cartaginesos, 
van assistir en directe i fins i tot es 
van sumar a la paquidèrmica 
desfilada d’Aníbal camí de Roma, 
van forjar la fal-
cata, poca broma, 
temible espasa de 
l’antiguitat que 
va obligar els ro-
mans a millorar 
les seves defenses 
per no ser tallats 
com síndries, van 
esculpir pudoro-
ses escultures que 
mai mostraven 
parts despullades 
del cos, és a dir, 
als antípodes del 
contemporani 
explícit art grec i, 
a més, tenien una 
llengua que, en el 
que potser és una 
metàfora dels 
temps polítics 
que corren avui 
dia, és possible 
parlar però no 
entendre. Tot això 
i molt mes és el 
que es mostra en 
l’exposició 
L’enigma iber, la 
nova reencarna-
ció del Museu d’ 
Arqueològia de 
Catalunya. 

Captivar el visitant 

Hi ha una poderosa raó per no 
passar per alt la nova oferta cul-
tural d’aquest museu als peus de 
Montjuïc. El febrer del 2020, com 
dèiem abans, va refundar la seva 
planta principal per exhibir una 
exposició titulada Art primer. 
S’iniciava així una nova era d’ex-
posicions monogràfiques. Amb 
tant enginy va explorar les noves 
fórmules de mostrar el passat que 
el MAC es va colar a la final dels 
Global Fine Art Awards, els oscar 
de la museologia, que s’anuncia-
ran a mitjans de maig, colze a 
colze amb referents mundials 
com el British Museum, el Met de 
Nova York, el Louvre d’Abu Dahbi 
i el J. Paul Getty de Malibú. L’enig-

me iber, de la mà de Jusèp Boya, el 
director, neix amb amb una am-
bició idèntica de captivar el visi-
tant amb algunes delícies narra-
tives formidables. 

Uns 500 objectes procedents 
d’una trentena de museus d’Es-
panya i França es reuneixen sota 
un mateix sostre, el del MAC, que 
destina gairebé tot el seu espai 
noble disponible, uns 1.000 me-
tres quadrats, a intentar respon-
dre, tot i que només sigui parcial-
ment, sis grans enigmes que en-
cara perduren sobre la cultura 
ibera. Entre ells, ¿en què creien 
els habitants d’aquests poblats 
que decoraven la porta principal 
dels seus poblats amb un crani 
clavat en un clau i que, per cert, 
recents estudis demostren que 
algun era de dona? ¿Es va fundar 

la colònia romana de Barcino so-
bre un anterior i important po-
blat iber? ¿Quina ruta va seguir 
l’exèrcit d’Aníbal, amb els seus 
90.000 soldats a peu, 12.000 ge-
nets i 60 elefants? 

El tresor de Tivissa 

L’exposició no és només una 
mirada sobre l’estètica del tro-
bat en diverses desenes de jaci-
ments ibers. Hi ha peces real-
ment molt boniques. El tresor de 
Tivissa ho és. També la variada i 
abundant ceràmica trobada. 
L’interessant és també el que 
relaten les 500 peces exposades 
i els llocs inexplorats als quals 
han arribat els organitzadors en 
una exposició com aquesta. Una 
de les destinacions més desta-
cades, per exemple, és l’anàlisi 

genètica realitzada a les escas-
ses restes humanes que s’han 
conservat fins al present. 

Els ibers no inhumaven els 
seus morts. Els incineraven. Això 
és una pèssima pràctica per a l’ar-
queologia moderna. Però gràcies 
als caps clavetejats i al misteriós 
hàbit d’enterrar nounats al subsol 
de les llars ha sigut possible seguir 
el rastre genètic dels ibers i arribar 
a una conclusió reveladora. De to-
tes les cultures que s’han assentat 
a la costa valenciana de la penín-
sula (fenicis, grecs, romans, visi-
gots, musulmans, turistes..) 
aquesta és l’única aparentment 
autòctona. Es descarta, com algu-
na vegada s’havia suggerit, que 
fos una ètnia procedent d’un altre 
lloc, de l’Àfrica o de l’Europa con-
tinental. Senzillament estaven 
allà en el trànsit de la prehistòria a 

la història fins que, 
acabada la segona 
guerra púnica, la 
seva civilització es 
va dissoldre. Se-
gons com es miri, 
són els primers 
gentrificats de la 
història local. 

L’enigma iber 
és una proposta 
sense precedents 
a Espanya en l’úl-
tim quart de segle. 
El 99% de les pe-
ces són originals, 
però fins i tot les 
còpies, com tres 
fidels reproduc-
cions de la Dama 
d’Elx, la Dama 
Oferente del Cerro 
de los Santos i la 
Dama de Baza 
(tots elles molt 
pudoroses i que 
no han viatjat per 
raons de segure-
tat) aporten la se-
va dosi d’emoció. 

Fins i tot el 
minúscul ho 
aconsegueix, 
com la rica 

col·lecció de textos, res de l’altre 
món, cert, inscripcions comer-
cials i funeràries sobretot. No hi 
ha, que se sàpiga, una literatura 
ibera, com potser n’hi va haver, 
tot i que no se’n sap res, de car-
taginesa. Però això no impedeix 
que el MAC hagi explotat el filó 
de la inclassificable llengua dels 
ibers. El visitant s’ha de situar 
davant una estela funerària des-
coberta a Santa Perpetua de Mo-
goda. Sobre el seu cap, una cam-
pana projecta el so. Una veu lle-
geix el text a la vegada que 
s’il·luminen les lletres. ¿Què hi 
diu? Ningú ho sap. La fonètica 
ibera està desxifrada, però en 
absència d’una rosetta que ajudi 
a entendre el seu significat, 
aquesta cultura continuarà sent 
un enigma. n

Ibers, la primera 
gentrificació 

L’EXPOSICIÓ

CARLES COLS 
Barcelona

El Museu d’Arqueologia de Catalunya s’aventura en els grans enigmes de la 
primera civilització genèticament autòctona, víctima de les disputes entre 
romans i cartaginesos. La mostra ‘L’enigma iber’ no és només una mirada 

sobre l’estètica del que s’ha trobat en desenes de jaciments ibers. 

Uns 500 objectes 
procedents de 
museus d’Espanya  
i França s’apleguen 
sota un mateix 
sostre al MAC 

L’interessant també 
és el que relaten  
les peces exposades  
i la rica col·lecció  
de textos

Rircard Cugat

Una mostra de les peces exposades al MAC.
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ments més difícils que va passar la 
família, sobretot després de l’in-
tent de suïcidi d’un dels germans, 
l’Antonio. Maria del Consol esta-
va molt allunyada les idees políti-
ques del president republicà: era 
monja i conservadora. “Era una do-
na molt patidora i es preocupava 
molt pels seus germans”, detalla 
l’historiador. El 1918, quan la mal 
anomenada grip espanyola arrasa-
va Europa, Maria del Consol va es-
criure: “T’he dit que les darreres 
notícies em tranquil·litzen respec-
te a la grip però pel que fa al 
nostre germà [Francesc], 
que segons m’ha dit el nos-
tre nebot Juan, el van ferir 
en una manifestació, no et 
pots imaginar el disgust 
que tinc, des d’aleshores 
no he volgut tornar a llegir 
cap diari, m’horroritza 
veure el seu nom al costat 
de Lerroux, que diuen que 
és republicà. Aquest noi 
es juga el cap amb les se-
ves exaltacions, crec que 
el tenen seduït quatre 
polítics pels seus fins”.  

Penúries econòmiques 
La Maria del Consol es-
tava molt amoïnada per 
com podia acabar tot 
plegat. “A les cartes 

també apareixen les dificultats 
que va patir la família, sobretot 
durant la Primera Guerra Mundi-
al, i quan Macià es va haver d’exi-
liar, aleshores el Josep el va ajudar 
econòmicament”, detalla Marc 
Macià. En Francesc va haver de 
marxar a París el 1923, un any des-
prés va demanar ajuda a la Unió 
Soviètica i el 1926 va liderar l’in-
tent d’invasió armada des de Prats 
de Molló. No va poder tornar a Ca-
talunya fins al 1931, quan es va 
proclamar la República.  

Maria del Consol, amb 33 anys, 
va professar vots perpetus a 
la Congregació de les Filles 
de Maria Immaculada, a 
Burgos. A més de Burgos, va 
passar per convents de Se-
villa, València, Buenos Ai-
res, Rio de Janeiro, Madrid 
i finalment Barcelona, on va 
morir als 65 anys. Abans, el 
1932, va viure una retrobada 
molt emotiva amb en Fran-
cesc i ell, durant un any, va 
portar una banda negra al 
braç en senyal de dol.  

“A Buenos Aires, la Maria 
del Consol hi va anar sobre-
tot per intentar ajudar l’An-
tonio. Deduïm que devia patir 
una depressió molt forta des-
prés que la seva dona, Tecla 
Valldeoriola, morís donant a 

llum la seva filla. No ho va poder 
suportar i va fugir a l’Argentina 
abandonant la filla, tot plegat va 
ser traumàtic per a tota la família”, 
recorda Marc Macià. A la capital 
argentina, la Maria del Consol va 
ajudar l’Antonio, però quan esta-
ven a punt d’embarcar-se per tor-
nar a Catalunya ell va morir. “La 
Maria del Consol tenia una fe enor-
me i es preocupava molt per la situ-
ació de les dones. Quan era al Bra-
sil parlava molt de la desigualtat i 
de les dones de fer feines, que eren 
menystingudes i maltractades”, 
detalla Marc Macià.  

La família, “força emprenedora” 
En moltes de les seves cartes, la 
Maria del Consol animava el seu 
germà Josep: “Li deia que havia 
d’aixecar el cap, que havia de llui-
tar, que s’havia d’esforçar i que ha-
via de fer tot el possible perquè la 
seva filla, la Josefina, estudiés [va 
estudiar i es va dedicar a la docèn-
cia] –diu l’historiador–. Crec que la 
família va determinar molt el pen-
sament de Macià i va reforçar molt 
el sentiment que les persones no 
naixien amb la vida feta, sinó que 
se l’havien de construir, que havi-
en de lluitar. Tota la família va ser 
força emprenedora i atrevida, quan 
fracassaven amb una empresa en 
creaven una altra”.e

La tragèdia que s’amagava a la correspondència 
de la germana de Francesc Macià

El besnet de Josep Macià dona 200 cartes inèdites a l’Espai Macià de les Borges Blanques

Influència 
“La família va 
determinar 
molt el 
pensament 
de Macià”, diu 
Marc Macià

MEMÒRIA HISTÒRICA

De Francesc Macià (1859-1933) 
se’n coneix la biografia política, pe-
rò no tant tot el que passava en l’es-
pai més íntim, el familiar. Qui va 
ser president de la Catalunya repu-
blicana entre 1931 i 1933 va passar, 
en pocs anys, de ser un militar, mo-
nàrquic i amic d’Alfons XIII a pro-
clamar la República, a ser indepen-
dentista i a treballar per les classes 
més desfavorides. L’historiador 
Marc Macià creu que les 200 cartes 
inèdites que es van escriure la ger-
mana del president, Maria del 
Consol, i el seu germà Josep, poden 
ajudar a entendre el seu pensa-
ment polític: “Expliquen molt la 
intrahistòria, les tragèdies i els 
problemes econòmics i personals 
que va viure la família, i ajuden a 
entendre el pensament de Macià, 
la seva sensibilitat social envers els 
més desafavorits”, assegura l’his-
toriador. Les cartes les tenia el bes-
net de Josep Macià, Bernat Padró, 
i les ha donat a l’Espai Macià de les 
Borges Blanques. 

La Maria del Consol era la peti-
ta dels set germans Macià i l’única 
dona. La correspondència abasta 
un llarg període de temps, del 1898 
al 1931, i deixa entreveure els mo-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON

01. Drets al costat seu, Joan Macià Lamarca 
i Josefina Macià Lamarca, dos dels fills de 
Macià. Asseguts, la seva dona, Eugènia 
Lamarca de Mier; Maria Macià Lamarca i 
Francesc Macià Llussà. 02. Una de les 
cartes que Maria del Consol va escriure al 
seu germà Josep. ESPAI MARCIÀ DE LES BORGES BLANQUES  
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Participantes de las rutas Bolívar posan frente al Palacio de Santa Cruz de Madrid. E. M. 

A T O C H A ,  C H U E C A ,  M O N T E R A ,  F U E N C A R R A L . . .   

Los pasos madrileños 
de Simón Bolivar 
Campaña solidaria por los emigrantes que huyen de Venezuela  

H I S T O R I A

 DANIEL LOZANO 

Cuenta la leyenda que Simón Bolí-
var se enamoró de Madrid. Tanto 
fue su amor que en la capital se ca-
só con la madrileña María Teresa 
Rodríguez del Toro, quien moriría 
pocos meses después víctima de  
unas fiebres malignas. «Entonces 
mi cabeza estaba llena de los vapo-
res del más violento amor y no de 
ideas políticas», escribió más tarde 
Bolívar. Tanta pasión le costó al jo-
ven caraqueño cinco días de cala-
bozo tras batirse en duelo con dos 
guardias reales por un lío de fal-
das, que cumplió en lo que hoy es 
el Palacio de Santa Cruz, sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.  

El libertador de la Gran Colom-
bia (Venezuela, Colombia, Perú, 
Ecuador, Bolivia y Panamá), figura 
clave de la emancipación latino-
americana, llegó con 15 años a Ma-
drid. Vivió en Atocha y se casó en 
Chueca, mientras dejaba constan-
cia de lo que vendría más tarde en 
su regreso a América. Durante un 
partido de juego de volante (pare-
cido al bádminton) disputado en 
Aranjuez, Bolívar, 16 años enton-
ces, enfureció al quinceañero prín-
cipe de Asturias (Fernando VII), 
que a la postre sería el rey a quien 
se enfrentaría por la independen-
cia americana. La reina consorte, 
María Luisa de Parma, tuvo que in-
terceder para que la cosa no pasa-
ra a mayores ante ese súbdito cara-

queño tan atrevido. Estas anécdo-
tas y muchas más ilustran la ruta 
Simón Bolívar, recuperada ayer 
por el activista venezolano Manuel 
Rodríguez con un objetivo solida-
rio: la Campaña Hermanos Cami-
nantes (@chcaminantes). Organi-
zados por la Fundación Aladina, 
grupos de emigrantes venezolanos 
repartidos en 14 ciudades de Espa-
ña recogen ropa y calzado para 
ayudar a los emigrantes que reco-
rren cientos de kilómetros para hu-
ir de Venezuela.   

«Hemos pasado por la calle 
Montera, donde vivió con sus tíos, 
por la antigua capilla de la calle 

Gravina donde se casó, por Fuen-
carral donde estaba la residencia 
de su esposa. Los españoles vienen 
con muchas ganas de aprender so-
bre Simón Bolívar», explica para 
EL MUNDO Rodríguez, un estu-
dioso sobre la vida del también lla-
mado «genio de la raza», tal y co-
mo aparece en una de las placas 
conmemorativas. Al menos ocho 
jornadas más esperan a quienes 

quieran pasear por el centro de la 
capital para conocer las aventuras 
del libertador americano. Los sába-
dos a las 17 horas y los domingos a 
las doce del mediodía, como ayer. 
«De esta forma queremos ayudar a 
los venezolanos que huyen a otros 
países y que atraviesan la frontera. 
La situación es muy caótica, la-
mentable. Es una noble causa», 
añade Rodríguez.  

«Hemos visitado algunos de los 
sitios por donde pasó el joven Bo-
lívar durante su estancia en Ma-
drid. Hemos aprendido mucho 
con anécdotas sobre su personali-
dad, sus contactos en Bilbao o sus 
escarceos amorosos. El centro es-
tá repleto de placas conmemorati-
vas en cada esquina. Madrid toda-
vía tiene mucha historia que con-
tarnos», resume Mateo Ramírez, 
de 14 años, tras participar en la 
ruta de ayer. Una ruta que el pro-
pio Manuel cuida con esmero. El 
año pasado la peana de la estatua 
del caudillo venezolano amaneció 
pintarrajeada por unos vándalos, 
con varios mensajes insultantes 
como «traidor» y «HDGP». Rodrí-
guez, quien también es coordina-
dor en Madrid de La Causa R 
(partido de la oposición venezola-
na), protestó a través de Twitter y 
obtuvo una respuesta fulminante 
del Ayuntamiento de Madrid: 
«Tardaron horas en limpiarlo y 
pintarlo. ¡Chapeau!».

14 
Ciudades  
de España.  
Donde emigrantes 
venezolanos recogen 
ropa y calzado para  
sus compatriotas 
que huyen del país. 

C E N T R O  

Okupación de 
un edificio por 
parte de la 
‘Ingobernable’

S U C E S O SD E N U N C I A  

Desalojada 
una fiesta 
ilegal con 
401 invitados  

S U C E S O S

  MADRID 

La Guardia Civil desalojó en la 
noche del viernes en Ciempo-
zuelos (Madrid) a 401 estudian-
tes que participaban en una ma-
crofiesta universitaria en una 
finca de situada en la M-307. 
Los 401 jóvenes, que fueron de-
salojados por guardias civiles 
de Ciempozuelos, Valdemoro, 
Pinto y Chinchón, se encontra-
ban en el interior de la finca sin 
respetar ningún tipo de medida 
de seguridad relativa a la nor-
mativa covid-19, según indicó 
en una nota de prensa el insti-
tuto armado. Cuando las patru-
llas de seguridad ciudadana lle-
garon al lugar, observaron ocho 
autobuses, confirmando con los 
conductores que en ellos se ha-
bía trasladado a todos los uni-
versitarios desde la calle Alman-
sa, en Madrid capital.   

En el interior de la finca, la 
Guardia Civil se encontró con 
cientos de jóvenes sin mascari-
lla y sin respetar ninguna de las 
medidas de seguridad sanitaria. 
El promotor de la fiesta –que es-
tá siendo investigado junto con 
el propietario de la finca– había 
contratado a camareros que es-
taban sirviendo en las barras dis-
tribuidas por el interior del lu-
gar. Los agentes identificaron a 
los 401 asistentes, que serán pro-
puestos para sanción. Todos son 
estudiantes universitarios que 
se inscribieron previo pago de 
40 euros por el todo incluido.  

Este desalojo dejó a la Guar-
dia Civil asombrada, al no es-
perarse semejante evento. Cuan-
do los agentes llegaron a la fin-
ca, apartada del centro del mu-
nicipio, sospechaban encontrar-
se con una fiesta de 30 o 40 per-
sonas, no con una de 400 
universitarios, entre los 19 y los 
25 años. La organización era im-
pecable, desde el transporte has-
ta la pulsera del todo incluido. 
«Muchas presentaban un esta-
do de embriaguez complicado, 
así como claros síntomas de con-
sumo de drogas», explicaba ayer 
a Telemadrid José Merino, uno 
de los guardias civiles que par-
ticipó en la intervención en la 
madrugada del viernes. «Ade-
más no se cumplía ningún tipo 
de medida de seguridad obliga-
da por el covid. Era una situa-
ción tensa», relataba el agente. 
«Llevaban una pulsera identifi-
cativa de la universidad a la que 
pertenecían y otra para poder 
consumir en la barra libre», de-
tallaba José Merino sobre el al-
tísimo nivel de preparación de 
esta fiesta récord desarticulada 
en plena pandemia. 

EM 

El centro social okupado auto-
gestionado La Ingobernable ha 
okupado el edificio situado en 
el número tres de la calle de la 
Cruz, muy cerca de la Puerta 
del Sol, en el centro de Ma-
drid, donde instalarán una Ofi-
cina de Derechos Sociales 
(ODS) que se organizará a tra-
vés de siete ejes, que van des-
de la acción en defensa del de-
recho a la alimentación hasta 
la precariedad laboral. 

El colectivo ha lanzado un ví-
deo en sus redes sociales en el 
que, bajo la melodía de Ingo-
bernable, del cantante C. Tan-
gana, han explicado que, tras 
un año en el que «han pasado 
muchas cosas» han pensado en 
cómo volver y «hacer frente a 
la crisis que se viene», algo que 
han detallado en una serie de 
publicaciones en Twitter. En es-
ta línea, han apuntado que pa-
ra volver a la acción, tras ser 
desalojados del edificio en la 
calle Gobernador en diciembre 
de 2019 y de otro en la calle Al-
berto Bosch en abril de 2020, 
han «tomado como ejemplo el 
trabajo de las despensas soli-
darias, de los movimientos so-
ciales, de las personas que pu-
sieron mascarillas o de los gru-
pos que limpiaron la nieve de 
las aceras» durante el temporal 
provocado por la borrasca Fi-
lomena en enero.  

«Las ODS son espacios que 
vienen funcionando desde el 
año 2000 a través de asesorías 
colectivas las personas llevan 
un problema, lo comparten y se 
dan cuenta de que no es indivi-
dual y se puede lograr una so-
lución», han explicado desde 
La Ingobernable, quienes ade-
más han puesto como ejemplo 
la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH), un colecti-
vo al que acude la gente que 
«tiene un problema con su vi-
vienda» y que acaba «parando 
el desahucio de sus vecinos». 
«La pandemia nos ha vuelto a 
recordad que no hay salidas in-
dividualistas a los problemas 
comunes. Y ahora más que nun-
ca necesitamos una ODS Ingo-
bernable porque organizarse es 
esencial. Arrancamos con sie-
te ejes y pronto serán muchos 
más para conquistar derechos 
para cambiarlo todo», han avan-
zado. Así, una de estas vías lu-
chará por el derecho a la ali-
mentación «siguiendo como 
ejemplo» a las despensas soli-
darias de los barrios, según de-
tallan en el comunicado lanza-
do este fin de semana.
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Nohi ha pedestal per a Stalin
Retiren un bust del dictador soviètic de l’última avinguda que encara porta el seu nom a Rússia

GONZALO ARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

Hi ha una regió a
Rússia on lamajo-
ria de la població
continua conside-
rant Ióssif Stalin

un tirà sense escrúpols. Es tracta
del CaucasNord, on encara es re-
corden les deportacionsmassives
de la seva població. Per això la
col·locació d’un monument que
honra la sevamemòria ha aixecat
forçapolèmicaenunadelesrepú-
bliquesde la zona.
Lasecció localdelPartitComu-

nista en la República de Dagues-
tan va col·locar a finals d’abril un
bust daurat del dictador soviètic a
l’únicaavingudaStalinqueencara
queda a Rússia, a la ciutat de Da-
guestànskieOgní. Enunvídeodel
canal Ogní TV es veu el moment
de la instal·lació. “És un dia his-
tòric”, assegurava un dels comu-
nistes locals en el compte del
canal d’Instagram.Però l’aparició
de l’escultura va provocar ràpi-
damentprofundesdivisions.Mal-
grat que va ser el dirigent soviètic
que més temps va estar en el po-
der, la seva figura a la petita ciutat
daguestànica (30.000 habitants)
vadurar tot just dosdies.
El descontentament de la po-

blació del Caucas va saltar com la
pólvora a les xarxes socials. Les
repressió estalinista ni s’oblida ni
se suavitza, com sí que ha passat
per a la majoria dels russos en els
últims anys. Les deportacions de
pobles soviètics van ser una es-
tratègia de repressió utilitzada a
l’URSS que va començar ja en la
dècada del 1920. Les dels pobles
del Caucas, amb les de Crimea
(gairebédosmilionsdepersones),
van passar a la Segona Guerra
Mundial, per la simple sospita de
ser “antisoviètics” o poder aliar-
se amb l’enemic. L’epíleg va ser el
trasllat forçósdemésdemigmilió
de txetxens i ingúixosel febrer i el
marçdel 1944.
Entreunquart iunterçvanmo-

rir durant el procés o en els pri-
mers anys d’exili.Al segle XXI, i
coincidint amb la presidència de
Vladímir Putin, la figura de Stalin
té més llums que ombres als ulls
de la majoria dels ciutadans rus-
sos. Les enquestes de l’indepen-
dent Centre Levada demostren

que en les últimes dècades el pro-
cés de blanqueig de Stalin ha anat
en augment. El 2019 un 70% dels
russosconsideravenpositiuelpa-
perdel lídersovièticenlahistòria.
La victòria contra l’Alemanya na-
zi a la SegonaGuerraMundial pe-
sa més que les repressions. L’ac-
tivista Oleg Orlov, de l’oenagé
Memorial,vadirquelesautoritats
russes són condescendents amb
els intents d’exaltar la seva figura.
Els politòlegsRinatMukhamétov
iRuslanKurbànovvanassenyalar
el 2016 que aquesta tendència
també s’ha notat al Caucas Nord.
Però les ombres dels seus anys en
el poderpesenmoltmés.
“Aixecar aquell monument

sembra la discòrdia amb els nos-
tres germans txetxens, ingúixos,
balkars, lezguans”, es queixava al
seucanaldeYouTubeelvideoblo-
gaire Rustam el dia de la col·loca-
ciódel’estàtua,el29d’abril. “Això
és un cop als pobles reprimits”,
coincideix el politòlegKurbànov.
“Comadaguestànic, estic aver-

gonyit i disgustat... Així esmenys-
preen els sentiments dels ger-
mans i germanes de les repú-
bliquesveïnes”,escriviaMahmud
Radjàbov, un internauta, al canal
deYouTubedeKurbànov.
Però també hi va haver missat-

ges de suport a la iniciativa. “Ben
fet, comunistes.Leninvaportar la

civilització al Daguestan, i Stalin
ens va salvar del nazisme. Cal
recordar-los-ho”, escrivia l’inter-
nauta Shikhke1 a la pàgina d’Ins-
tagram de Ogní TV. Les crítiques
han acabat fent caure el bust del
líder soviètic. Dilluns passat les
imatges d’Ogní TV eren evidents:

una grua posava un llaç al voltant
del seu coll i el retirava del seu
pedestal. L’alcalde de la ciutat,
DjalalutdínAlirzàiev,ha justificat
la decisió perquè els comunistes
novanobtenir elpermísde lesau-
toritats locals.
La retirada ha estat ben rebuda

per lesxarxes socials. “Queelposi
a casa seva l’alcalde d’aquella ciu-
tat”, reaccionava un internauta. I
des d’altres regions agraïen el
gest. “Estic orgullós de vosaltres,
daguestànics. Sou els nostres ger-
mans”, escrivia un altre. Les au-
toritats regionals del Caucas cri-
tiquen regularment les deporta-
cions estalinistes. El 2 de febrer
del 2019, quan es van complir 75
anys de les deportacions de txet-
xens i ingúixos, el llavors presi-
dent de la República d’Ingúixia,
Iunus-Bek Ievkúrov, es va referir
a Stalin com “l’enemic número u
de tots els pobles deportats”. I
l’any passat RamzanKadírov, cap
deTxetxènia, vamaleir Stalin per
lesdeportacions.

OGNÍ TV

Blanquejat per la
majoria de russos, al
Caucas és “enemic”
per les deportacions
massives de població

HISTÒRIES DEL MÓN

El moment de la retirada
del bust de Stalin, al costat
d’una parada d’autobús a la
ciutat de Daguestànskie
Ogní, en una imatge del
vídeo del canal Ogní TV.

A baix, mapa de la república
russa del Daguestan, al nord

del Caucas

Al costat d’una
parada de bus

Milesde religiosasdan
suvidaen lospaíses

máspobres.

Gracias a Dios
Gracias a ti:

MUJERES
EXTRAORDINARIAS

ES2121002415420200140293

10,95€
per només

Dissabte 8
i diumenge 9

Braçalet planetes

+cupódel dia

Més informació a: www.lavanguardiashopping.com

Regala’t braçalets i
collarets de plata de
llei banyats en or

COL·LECCIÓ DE 3 BRAÇALETS I 2 COLLARETS
Cada cap de setmana una nova entrega

PLATA DE 1a LLEI 925 mm

BANY D’OR 18 K
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MIGUEL EZQUIAGA. Madrid
La niebla densa invadia el valle
de Mandara. En la claridad del
llano los esperaba una delega-
ci6n de funcionarios coloniales,
blancos tocados con sombrero
de safari. Corria el afio 1953 y el
CamerOn frances elaboraba un
censo del pueblo mafa, natural
del extremo norte del pals. Mon-
sieur Duc, mfixima autoridad,
los sometia a un implaca-
ble interrogatorio ayuda-
do del intErprete: "gNom-
bre?, gestado civil, ghijos o
animales? Digale que ten-
go 6rdenes de quemar su
casa si no colabora". Algu-
nos se arrodillaban en se-
rial de respeto y cubrian
sus hombros con la tierra
rojiza de Africa. El cronis-
ta de viajes y cineasta sui-
zo de 44 afios RenE Gardi,
que tardaria solo unos me-
ses en llevar la cultura ma-
fa hasta las salas de estar
de sus compatriotas, ano-
t6 en un cuaderno, tras
ver la escena: "Puede pare-
cer cruel, si. /~Pero c6mo
quieres si no obligar a que
estos salvajes paguen im-
puestos?".

Fascinado por la ances-
tral mineria del hierro, pla-
ne6 una expedici6n a la
montafia de Mandara,
acompafiado pot el antro-
p61ogo Paul Hinderling, in-
vestigador del Museo de
las Culturas de Basilea. Es-
tablecieron su hogar con
la ayuda de los misioneros
europeos y colaboraron
con los empleados p0bli-
cos franceses. Producto de este
viaje, Gardi se llev6 a casa mils
de 2.300 fotografias, siete folios
de pelicula, ocho horas de audio
y un diario con 102 pfiginas pla-
gadas de secretos. Un material
que aprovecha African Mirror,
documental que ahora estrena
la plataforma Filmin en Espafia.

En medio siglo de sucesivas
visitas a CamerOn, Nigeria,
Chad o el Sfihara, Gardi lleg6 a
acumular 30.000 diapositivas.
Utiliz6 parte de aquel material
en los libros, conferencias y pro-
gramas de televisi6n con los que
se dio a conocer entre el p0blico
de habla alemana, pero la ma-
yor parte nunca se public6.

El Archivo Estatal del Can-
t6n de Berna --ciudad natal del
autor--adquiri6 tras su muerte
en 2000 buena parte de los fon-
dos. Rebuscando en estos, otro
documentalista, Micha Hedin-
ger, descubri6 el reverso de los
filmes de Gardi, que convertian
la sierra camerunesa en un idi-
lico eden negro ajeno a la civili-
zaci6n. En aquellas peliculas
"se ocultaba a conciencia la hos-
tilidad colonial" que si reflejan
sus apuntes y fotografias de via-
je. Hedinger edit6 una selec-
ci6n de elias en African Mirror.
Creado integramente a partir
de imfigenes de archivo, desmi-
tifica las superventas cr6nicas
del suizo.

Hedinger reutiliz6 el mate-
rial de Gardi para deconstruir
su obra: "TratE de demostrar
que la creaci6n de esas imfige-
nes es una forma de colonialis-
mo, 1o cual no estuvo claro en
aquella Epoca", pese a que el pro-
pio Gardi ya expres6 su anhelo

Ren6 Gardi molde6 la idea que los suizos tuvieron de Africa.
El documental ’African Mirror’ descubre sus diarios inEditos

Los oscuros secretos de un
cronista de las colonias

Ren6 Gardi, en 1953, durante uno de sus primeros viajes a las montafias de Mandara, Camer,’,n.

E1 cineasta
convirti6 la sierra
camerunesa en un
idilico eden negro

En 1944 fue
condenado por
"relaciones sexuales
ilegales con nifios"

El funcionario del protectorado franc6s en Camer,’,n Monsieur Duc.

Rodar con falsos indigenas
desnudos de pueblos vecinos
Suiza nunca tuvo colonias, y
para gran parte de su pobla-
ci6n los primeros contactos
con el continente africano se
dieron a travEs de las pellcu-
las de RenE Gardi. En cierto
modo, es como si su trabajo
inventara esas colonias para
Suiza. Lo que sl hizo el pals
helvEtico es beneficiarse
econ6micamente del comer-
cio con las potencias colonia-
les. Yen este sentido, las
imfigenes de Gardi tambiEn
tuvieron un gran poder pro-
pagandlstico que le granje6
la simpatla de los crlticos y
el "premio al documental

mils apropiado para j6ve-
nes" del Festival de Berlin
de 1959 pot su pellcula Man-
dara.

Sin embargo, el propio
cineasta reconoce en su
correspondencia privada
que durante la grabaci6n
utiliz6 como actores a veci-
nos que contrataba en Soule-
dE, el pueblo mils cercano.
Despojados de sus pantalo-
nes cortos y zapatillas de
deporte, estos se convertian
frente a la cfimara en autEn-
ticos makatam, indigenas
desnudos segdn la jerga de
los colonos.

de que Suiza poseyera territo-
rios en ultramar. "Ojalfi tuviEse-
mos colonias y nuestros j6venes
pudieran salir a descubrir mun-
do", dej6 escrito.

El proyecto cont6 al princi-
pio con el apoyo del hijo de
RenE Gardi, Bernhard, que co-
mo antrop61ogo hered6 la fasci-
naci6n de su progenitor pot
Africa. La relaci6n con Hedin-
ger se rompi6 cuando encontra-
ron en los diarios del padre una
confesi6n que este hizo en sus
tiempos de profesor: habia abu-
sado de varios alumnos entre
1940 y 1943.

Lo revelaba desde la cama
del hospital de Bienne, adonde
le condujo un intento fallido de
suicidio. Desquiciado, Gardi se
entreg6 a la policia. En 1944 el
Tribunal Superior de Berna 1o
conden6 a cumplir una pena de

prisi6n condicional por "relacio-
nes sexuales ilegales con ni-
fios". Se le prohibi6 volver a im-
partir clase durante una dEca-
da. Hedinger cuenta que fue en-
tonces cuando Gardi "hizo de su
pasi6n una profesi6n, trabajan-
do como escritor y fot6grafo de
viajes". La Biblioteca Nacional
Alemana conserva un centenar
de estas publicaciones, traduci-

das a 15 idiomas, entre
ellos el castellano.

Bernhard Gardi ha de-
clinado responder alas
preguntas de este diario.
"Tiene una relaci6n dificil
con el recuerdo de su pa-
dre", abunda Hedinger,
quien encontr6 la senten-
cia en los registros judicia-
les. Resulta dificil saber si
la familia Gardi conocia el
pasado del pr6cer, si bien
parece obvio que la socie-
dad suiza preinternet nun-
ca estuvo al tanto.

Sin calle
Hedinger decidi6 no esqui-
vat el hallazgo y lo intro-
dujo en el metraje de su
documental. La noticia se
extendi6 rfipidamente pot
una ciudad de 135.000 ha-
bitantes, puesto que a lo
largo de su vida Gardi fue
galardonado con n0meros
reconocimientos ~omo
el doctorado honoris cau-
sa de la Universidad de
Berna--y su recuerdo per-
manecia intacto. Sin em-
bargo, la comisi6n para la
denominaci6n de las ca-
lies de Berna manifest6

en enero que la reciEn conocida
sentencia "socaba el honor" del
escritor y recomend6 al Ayunta-
miento retirar la placa de Gar-
distrasse.

El cambio en la denomina-
ci6n de la calle, ubicada desde
2004 en el barrio de Wankdorf,
obedece solo a sus delitos sexua-
les. Ninguna consideraci6n so-
bre posibles opresiones colonia-
les, como explica la concejala de
Ingenieria Civil de la ciudad, Ma-
rieke Kruit, miembro del Patti-
do Socialista suizo: "Para tomar
la decisi6n no se tuvo en cuenta
aquella visi6n, boy en dia bastan-
te criticada, que Gardi transmi-
tia de Africa".

La via llevarfi el nombre de
una mujer, puesto que la Corpo-
raci6n se ha propuesto alcanzar
la paridad en el nomenchltor lo-
cal antes de un lustro. Aunque
la decisi6n final se tomato este
verano, fuentes municipales in-
forman de que ya hay candida-
tas: Bertha Triissel, editora femi-
nista, y Marie Adam-Doerrer,
miembro del movimiento obre-
ro de principios del siglo XX.
Dos lideresas para enmendar en
el espacio urbano los errores del
pasado.
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Incòmode
bicentenari
per aFrança

ÓSCAR CABALLERO
París. Servei especial

Cada dia al món un
article o un llibre
parla de Napoleó,
cosa que justifica
que el bicentenari
delasevamortsigui

motiu d’exposicions, erupció edi-
torial,concerts i, fins i tot, larestau-
ració d’un clàssic de la cinemato-
grafia, el Napoleón d’Abel Gance,
ambepicentreaFrança.
Però amb ressons considerables

aItàlia(unaexposiciósobreelstres
anys d’excavacions arqueolò-
giques, que va finançar, com la res-
tauració de la columna de Trajà),
Polònia o Suïssa. Sobretot a Bèl-
gica, que en aquell Waterloo pro-
posa la que segurament serà la
mostra més original de totes:
L’Empire a PlayMobil, al Mu-
seuWellington.
Sempre amb les

polèmiques que
la seva persona-
litat va desper-
tar des del
principi:combinenlaimatgepopu-
lar de l’alienat, la de la megaloma-
nia,amblesd’ungranestrategmili-
tar. Napoleó va ser el braç armat
d’una revolució que, quan va deca-
pitarel rei, queeradéua la terra, va
modificar la cara política d’Europa
idesprésdelmón.
ElLouvre,museunascutd’aque-

lla revolució, és avui, gràcies a ell,
segon del món pels seus tresors
egipcis. I espolis similars enciutats
arrasades van enriquir altres mu-
seus francesos. “S’hi pot estar a fa-
voroencontra,peròNapoleóésun
mite”, apuntaDidier Fusillier, pre-
sident de la Grand Halle de La Vi-
llette,queel29demaiginauguraun
Napoleópedagògic. Amb 150obres
d’art,objectes idocuments,desple-
gats en 1.800 m2, “vol nodrir, amb
dades, la reflexió, perquè cada ciu-
tadà es faci la seva pròpia opinió
sobreelpersonatgeielseuperíode,
quemalgrat la fulguració vanmar-
car d’una manera duradora la his-
tòriad’Europa idelmón”.
L’exposició podria haver mort

abans de néixer a causa de la nova
censuradelesminories.Vadesacti-
var la petició un acord amb la Fun-
dació per la Memòria de l’Esclavi-
tud.Perquèeltemamoderadament
polèmic d’aquest any és justament
eldel restablimentde l’esclavituda
lesAntillesel1802.Elshistoriadors
matisen: l’abolició revolucionària
no existia a la pràctica. I en un de-
cret imperial, unadècadamés tard,
Napoleó I corregeix Bonaparte:
prohibeixlacomprai lavendad’es-
claus. També va fer ciutadans els
jueus. I va acabar a Polònia amb la
condició de serf. “De fet, era un cí-
nic. Ni racista com els colons que
l’envoltaven –matisa l’ex-primer
ministre Jean-Marc Ayrault, al
capdavantdelMemorialdel’Escla-
vitud– ni abolicionista com Abbé
Grégoire”.
Coincidència de dates, el 10 és

el dia nacional francès de record
deltràfic,l’esclavitudilasevaaboli-
ció;el23,eld’homenatgea lesvícti-
mes de l’esclavitud. I es complei-
xen 20 anys de la llei Taubira, que
considera l’esclavitud crim contra
lahumanitat.
PeròelCodiCivil deNapoleóre-

geix, encara avui. I l’egiptomania
gal·la va germinar en la colossal
expedició, tanmilitar comcientífi-
ca, que permetria, per exemple, la
traducciódels jeroglífics.Artesani-
es com les porcellanes de laManu-
facture de Sèvres, tancada per la
Revolució, haurien desaparegut
sense aquest curiós de les arts.
Sempre paradoxal, l’auster comp-
tabledelpressupost,gelósdefensor
dela famíliacomanuclide lasocie-
tat, vamultiplicar amants, amb qui
va ser tan desprès comamb la pri-
mera emperadriu i gran amor,
Josefina.

Lajoieriafrancesaelsdeua
tots dos la seva esplendor
actual. Agraïda, Chaumet,
emblemàtica joieria pa-
risenca, va muntar una
altraexposició impor-
tant,Napoleó i Josefi-
na, una història (ex-
tra)ordinària, amb
150peces i lacol·la-
boració dels Ar-
xiusNacionals.

Paradoxa tam-
bé que a tres lus-
tresexactesdela

revolucióquevaenderrocar lamo-
narquiaNapoleóesproclamésem-
perador. Però l’imperi va afavorir
les arts i va oficialitzar des de poe-
tes i pintors fins a una “soprano de
l’emperador”, Giuseppina Grassi-
ni. De la pintura i l’escultura a les
arts decoratives i a aquella artesa-
niadel luxequeencaraavuiésmar-
ca França, l’escàs decenni imperial
la va enllustrar. Història petita,
també: d’undels seus capricismili-
tars –va convocar un concurs per
aconseguir un aliment durador i
transportable– envanéixer la llau-
nadeconserva.
El que sí que és un tret de Bona-

parte és la desmesura que no no-
méselvaconvertirenelbraçarmat
de la revolució, amb 26 anys, sinó
que,ambtotjust28vadesembarcar
aAlexandria per fundarunaRepú-
blica Islàmica que servís de far de
lesLlumsaOrient, segons l’histori-
ador francoamericàJohnTolan.
LaRevolució Francesa també va

revolucionar els costums. Per
exemple, va despenalitzar la pros-
titució, l’incest, la sodomia i, fins i
tot, el bestialisme. Però amb el seu
codi civil l’imperi va reforçar la fa-
mília i el vincle matrimonial. De
passada, va sotmetre la dona, pro-
tagonista en la Revolució, que del
pare va passar a dependre del ma-
rit.ÉsculpadeNapoleóqueaques-
ta anomalia durés fins als anys sei-
xantadel segleXX?
Si l’exposició Napoleó explica la

seva vida; la sevamort, el 5 demaig
del 1821 a Saint Helena, és el tema
delamostradelMuseudel’Exèrcit,
veí de la tomba als Invàlids. Medi-
cina, química i arqueologia enfo-
quen aquellamort, i exposa, com a
préstec dels Arxius Nacionals, el
testamentdel cors.
Malgrat les controvèrsies, el ca-

lendari de commemoracions és
ampli i nacional, amb fastos espe-
cials com és lògic a Còrsega i espe-
cialmentaAjaccio.Però, acausade
la covid, moltes celebracions estan
ensuspens.
Apropòsit de l’emperador i de la

dicotomia entre Napoleó I i el ge-
neral Bonaparte, és interessant
apuntarqueParís téunaRueBona-

Cultura
200 anys de la mort d’una figura controvertida

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

Bicorn i màscara mortuòria
El barret de dues puntes, que se
sol associar amb la imatge de
Napoleó, és un dels objectes que
formen part de l’exposició del
Grand Palais, que també inclou

una representació menys
coneguda de Bonaparte, el
rostre de la seva mort, que va
tenir lloc durant el desterra-
ment a l’illa de Saint Helena
avui fa 200 anys

Diverses
exposicions
i publicacions
commemoren la
mort del bel·licista
que va canviar
el rumb d’Europa

NAPOLEÓ

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

472000

84641

Diario

1225 CM² - 108%

34020 €

34-35

España

5 Mayo, 2021

P.28



DIMECRES, 5MAIG 2021 C U L T U R A LAVANGUARDIA 35

Jorge Carrión

La biblioteca
del futur

En aquesta època d’obsolescències
programades, és difícil que recor-
dem amb un cert afecte algun dis-
positiu del passat. Podríem dibui-
xar de memòria el nostre únic

walkman o el nostre primer ordinador, però
difícilment seríem capaços de reproduir els
detalls de la majoria dels telèfons mòbils o
computadores portàtils que es van succeir du-
rant les dècades següents. De vegades penso
que l’objectiu d’Apple és precisament aquest:
que siguem incapaços de diferenciar cadascun
dels iPhones o MacAlgunaCosa que hem anat
tenint, com si es tractessin de la mateixa cria-
tura en perpètua evolució.
Els llibres continuen sent emocionalment

superiors als aparells: nonomés sóncol·leccio-
nables i únics, sobretot si els hem tunejat (mit-
jançant subratllades, marginàlia, gotes de ca-
fè); amés enspermetenaccedir aunamemòria
externa, sempreactiva, de lanostrapròpiabio-
grafia. No és el que dibuixen, alineats, a les se-
ves prestatgeries? No representen aquelles
franges de colors, aquell tetris, aquell equalit-
zador, les etapes i els cardiogrames i els viatges
i els trasllats de les nostres vides?
I, tot i això, els llibres i els dispositius convi-

uen i es complementen. Recomanem, fotogra-
fiem, comprem llibres gràcies als nostres telè-
fons mòbils. Accedim a milions de títols a tra-
vés de la informàtica personal. Fins i tot llegim
textos a les pantalles que els enginyers han
convertit en simulacres de pàgines de paper.
Aquesta coexistència és la clau cultural de la
nostra època. El clàssic i el viral, la presència i

la distància, els tactes i els píxels. El molt antic
que és veí del desesperadament nou.
Per això crec que la biblioteca d’aquest pre-

sent que ja és futur ha de ser essencialment hí-
brida. Una heterotopia foucaltiana on es passi
del previsible a la sorpresa, de l’amable al per-
torbador, de les respostes acabades d’obtenir a
problemes encara per resoldre. La biblioteca
del futur no només ha de ser una biblioteca ve-
getal, agrobiblioteca, de llavors, en un edifici
hipermodern i ecològic que integri la vida no
humana; tambéhade serunabiblioteca antiga,
llibrecèntrica i venerable, que conreï el silenci
i la bibliofília. Un espai físic que aculli tant els
nenspetits comels avis, tant als nadius comels
nouvinguts, amb doble natura de fascinant
plataforma digital. Un àmbit obert tant a les
arts vives com a les exposicions; tant a l’orali-
tat i la música de sempre com a les noves pro-
postes sonores. Coworking i sala d’estudi. Me-
diateca i museu del llibre. Un laboratori amb
les últimes tecnologies, narratives immersives
i realitats virtuals que sigui alhora un taller
d’artesania, tallar i enganxar, cosir i cantar.
Així m’imagino, per exemple, la Biblioteca

Provincial de Barcelona, com una nova icona
internacional del coneixement enunmónamb
menys turisme, que reuneixi totes les bibliote-
ques que hi ha hagut en una única biblioteca
amb autèntic futur.

Aquesta coexistència és la clau
cultural de la nostra època;
el clàssic i el viral, la presència i
la distància, els tactes i els píxels

parte, però ni un passatge per a
l’emperador. (Nopenseuenel pas-
satgeNapoleó,deLesseps,aBarce-
lona: ret homenatge a un fotògraf
de la Rambla.)Més fort: Pierre La-
rousse, al seu primer diccionari, hi
va posar l’entrada Bonaparte pel
general revolucionari, però va ig-
norar, a laN, l’emperadorbel·licós.
IésqueNapoleórimaambesqui-

zofrènia des del 1800. Si la liberal
Madame de Staël el va qualificar
de “Robespierre a cavall”, els libe-
rals alemanys, italians i polonesos,
com Hegel el 1806, van elogiar
“l’esperit del món al galop”, con-
vençutsquesobreel seucavallMa-
rengo l’emperador transportava la
revolució. El 1823, al seu monu-
ment, el secretari deNapoleó, Em-
manueldeLasCases,presental’ex-
pansió imperial “com una manera
d’instal·lar lesLlumsaEuropa”.I la
història certifica que les revoltes
populars contra l’expansió –Espa-
nya, Itàlia, Països Baixos, Alema-
nya– van desembocar en el retorn
de lesmonarquies.
AFrançaelcorrenthistòricinau-

gurat el 1980 per Jean Tulard amb

Untraïdor a laRevolució
quenova tenir èxit aEspanya
Novetats sobre l’obra del militar i les seves accions a la Península

XAVI AYÉN
Barcelona

Les impremtes napoleòniques no
s’aturenmai. Es continuenvessant li-
tres i litres de tinta sobre milers de
quilos de paper, avui com ahir, amb
alguna nova –o vella– faceta delmili-
tar que, vulguis o no, d’unamanera o
unaaltra,simbolitzaunacerta ideade
França i els francesos. El que segueix
només és un recorregut no exhaustiu
per algunes novetats i ree-
dicions recents.
L’historiador soviètic

Albert Manfred (1906-
1976) li va dedicar la bio-
grafia Napoleón Bonapar-
te,queAkal vaposar fados
dies a la venda en una edi-
ció especial pel bicentena-
ri. En aquesta obra, que
s’emmarca en el gènere de
la història narrativa, es re-
construeix tota una època,
ladel trànsitd’unasocietat
feudal a una altra de bur-
gesa, i s’explica com algú
que va ser deixeble de
Rousseau es va arribar a
convertir en un autòcrata
despietat. Napoleó és pre-
sentat comungran traïdor
als principis de la Revolu-
cióFrancesa.
L’escriptor asturià T.S.

Norio (El Berrón, 1959)
publicaEl vicio deNapole-
ón (KRK), en què confessa
la seva obsessió malaltissa
pel personatge i demostra
fins on arriba el seu vast
coneixement de l’indivi-
du: detalls sexuals íntims,

gastronòmics i sobre la sevacapacitat
de treball, però també abordant la vi-
sió estratègica o dibuixant un perfil
psicològic en què, per descomptat,
l’empatiabrillaper l’absència.
L’acadèmicAntoniGelonchanalit-

za, a Napoleó, la Revolució i els cata-
lans (Viena), per què no van arrelar
prouentrenosaltreslesideesdelaRe-
volucióFrancesa,amésdequinseren
elsplansperaCatalunyadel’empera-
dor imoltsaltresdetalls.Elperiodista

Jesús Conte (Barcelona, 1954) ha es-
critBarcelona sota la bota deNapoleó
(Tibidabo), que dona fe de la repres-
sió i la vida quotidiana durant els sis
anys de dominació francesa de Cata-
lunya,oncrueltats,execucionssuma-
ríssimes i arbitrarietats van conviure
–així s’escriu lahistòria– amb ladifu-
siód’ideesavançades.
L’historiador Daniel Aquillué (Sa-

ragossa, 1989) presenta Guerra y cu-
chillo(LaEsfera),aparegutfaunmesi

centrat en, com s’acostu-
maadir,l’heroicaresistèn-
cia de Saragossa, ciutat
sense muralla ni exèrcit
davant les tropes del cors i
els seus successius embats
el 1808 i el 1809. El títol és
el que van respondre els
defensorsdelaciutatalge-
neralfrancèsVerdierquan
aquest els va reclamar
“pau icapitulació”.
L’historiador Roberto

Gonzálvez publica Napo-
león Bonaparte y su entor-
no familiar (Edaf). I Ático
de losLibros reedita la no-
vel·la Mi tío Napoleón, de
l’iranià Iraj Pezeshzad
(Teheran, 1928).
Del carisma deNapoleó

enparla el fet queelsbojos
prefereixin ser ell en
comptesd’altrespersonat-
ges. O que, en lloc d’afuse-
llar-lo, els vencedors li
concedissin la gràcia del
desterrament. El temps
quehapassatpermetllegir
sobre ell amb fascinació
sense ser sospitós de com-
plicitatamblesatrocitats.

En batalla. Pintura
d’Antoine Jean Gros
representant Napoleó al
pont d’Arcole (Verona), el

17 de novembre del
1796, una batalla davant
les tropes de l’arxiducat
d’Àustria.

Una exposició en què dialogués l’obra de dos mestres de la costura com Cristóbal Balenciaga i Azzedi-
ne Alaïa va ser l’últim somni del dissenyador Hubert de Givenchy. Tres anys després de la seva mort,
el Museu Balenciaga de Getaria (Gipuzkoa) l’ha fet realitat a través de l’exposició Alaïa i Balenciaga.
Escultors de la forma, una reivindicació del valor creatiu de la moda. /Ander Goyoaga

EL TALENT DE DOS GENIS DE LA MODA A ‘ALAÏA I BALENCIAGA. ESCULTORS DE LA FORMA’

Exposició

Per fer boca LLEGIU MÉS
SOBRE AQUESTA
EXPOSICIÓ A

www.lavanguardia.com/cultura

el seuNapoleóoelmitedel salvador
centra en aquest culte a la perso-
nalitat l’enigma d’una França que,
al contraridelquevapassaralReg-
ne Unit i l’Europa del nord, no
vaaconseguirmai, enelsdossegles
transcorregutsdesde laRevolució,
un model polític pacificat i espera
sempre l’home providencial. Ho
corrobora Thierry Lentz, histo-
riador però també president de la
Fundació Napoleó: “Unes quantes
enquestes situen Napoleó com
a personatge preferit dels france-
sos, davant de Charles de Gaulle i
LluísXIV”.
Preferència que no és només

francesaiquealegraelsubhastador
Jean-Pierre Osenat, especialitzat
des de fa anys en tot el que fa refe-
rència al general, a l’emperador i a
l’home,iqueorganitza,avuiidemà,
senglessubhastesderecordsnapo-
leònics (una camisa parteix de
40.000 euros; una bena ensango-
nada, de 5.000) a Fontainebleau.
Fetitxisme? Segons Osenat, el cors
comparteix“ambJesucrist ielsBe-
atles el podi de les tres celebritats
mundialsmés importants”.

MÉS ENLLÀ DE LA POLÈMICA

“Lesenquestessituen
Napoleócomapreferitdels
francesos,aldavantdeDe
Gaulle iLluísXIV”,diuLentz

APROXIMACIÓ A LA BIOGRAFIA

Una exposició a la Grande
Halle de La Villette en
relata la vida, i una altra, al
Museu de l’Exèrcit, lamort

L ÍDER EN SUBHASTES

Els objectes relacionats
ambBonaparte continuen
interessant col·leccionistes,
que fan altes licitacions

FRANCK RAUX / RMN-GP
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NAPOLE0, UN LLEGAT TRAUMATIC
CRISTIAN SEGURA

Dos-cents anys despr6s de la mort de l’emperador franc6s, nous llibres i estudiosos
destaquen l’ascendent que va tenir en la transformaci6 posterior de Catalunya

U
" n penya-segat imponent a la Costa

Brava, a nomds dos quilbmetres de
la ti-ontera amb Franqa, dona la

benvinguda als nostres re.ins. E1 seu nora
6s el Salt del Gavatx, i arab un cop d’ull des
de dalt del precipici, o des del mar en un
passeig estiuenc amb barca, n’hi ha prou
per deduir que el topbnim no t6 un origen
precisament amable.

Ueditor Joaquim Pla Cargol explicava
al seu Tradiciones, santuarios y tipismos de
las comarcas genmdenses (1946) que a 
primavera de11814, ambles ffltimes tropes
napolebniques retirant-se derrotades, una
dotzena dels seus soldats vm~ set capturats
per un escamot guerriller de Colera: van
set executats fent-los saltar de I’avui cone-
gut corn el Salt del Gavatx. Figueres, a l’Em-
pordh, va set l’flltima ciutat ocupada per
l’imperi tYanchs al sud d’Europa: va ser alli-
berada aljuny d’aquell any, dos mesos des-
prEs que Napole6 Bonaparte abdiqu6s.

Josep Bonaparte va escriure el 1809
una carta premonitbria al seu germ~t, l’em-
perador, que l’havia designat rei d’Espanya
un any abans amb l’ocupaci6 de la peninsu-
la Ib&ica: "Tinc per enemiga una naci6
arab dotze milions d’habitants, valents,
exasperats fins a l’extrem. Els homes hon-
rats no em s6n mEs addictes que els mur-
ris. No, Senyor, esteu en un error, la vostra
glbria s’ensorrarS, a Espanya". Napole6, ja
desterrat, va admetre que"la male.ida guer-
ra d’Espanya va set la causa de totes les
desgrhcies de Franqa": "Va destruir la me-
va autoritat a Europa, va complicar les me-
yes dificultats, va obrir una escola als sol-
dats anglesos. Aquesta male’ida guerra
m’ha perdut".

Dos-cents anys desprEs de la mort de
Napole6, que es commemoraven aquest 5
de maig, la seva petjada t6 a Catalunya un
llegat profund i traumatic. Unes poques n~-
vetats editorials revisiten els sis anys d’o-
cupaci6 militar (1808-1814) i els esforgos
per introduir a Espanya les bases de1 que
serien els estats moderns. Des de Pierre
Villar a Josep Fontana, Jordi Nadal o Anto-
ni Moliner, historiadors de prestigi hart es-
tudiat els estralls de la invasi6 francesa i la
llavor de modernitzaci6 que hi va deixar.
Aprofitant l’efemhride de la mort de Na-
pole& deportat enmig del no-res atlantic
de l’illa de Santa Elena, enguany destaquen
dos titols en catalS.: Napole6, la revoluci6 i
els catalans (Viena), de l’empresari i in-
tel.lectual Antoni Gelonch, i Barcelona sota
la bota de Napole6 (Tibidabo), del periodis-
ta Jest~s Conte.

Els efectes de la guerra van prolongar-
se durant el segle XIX, afirma Nflria Sauch,
doctora en Histbria ContemporS.nia i inves-
tigadora de l’Institut Ramon Muntaner. La
recuperaci6 va set lenta, en un context
d’inestabilitat politica i de davallada del
pes exterior d’Espanya que va acabar amb
la phrdua de les colbnies americanes.

El Salt del Gavatx, a Colera, on soldats napolebnics en retirada van ser capturats i obligats a Ilan~ar-se al buit, el 1814. / G RIBA5
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La invasi6 napoleenica va provocar a
Catalunya un augment de150% de la
mortalitat, segons chlculs de Nadal, i
un descens de180% de la natalitat. La
miseria que va patir el Principat lava
descriure l’histodador frances de
l’epoca Pierre Conard: "A l’Empordh
nomes es veien camps sense conrear,
graners buits, masos abandonats i a
vegades cremats. Als pones, que ha-
vien quedat menys deserts, hi queda-
yen els veils, les dones i els nens; els
joves i els homes ja drets estaven in-
volucrats en els exercits i bandosi-
tats. Les planes mes riques de la pro-
vincia, excepte les de Lleida, havien
hagut de patir el paso l’estada de
tropes, que s’havien endut el gra i to-
ta la palla que havien trobat, i sovint
els cavalls havien arribat a menjar-se
el blat verd. Els afores de Barcelona,
esgotats per les requises, les r~tzies i
les confiscacions, tant dels partisans
francesos com espanyols, presenta-
yen un aspecte de ruina i desolacie".

Rebuig granitic
Segons dades aportades per Ge-
lonch, els quatre exercits regulars
que lluitaven contra els francesos te-
nien unes 70.000 unitats, mentre
que els guerrfllers a tot el pals eren
60.000. La crisi de subsist~ncia susci-
tada pel conflicte i l’oposici6 massiva
contra Napole6 va empenyer gent
fins i tot benestant a allistar-se ales
guerrilles locals. Gelonch recull els
casos d’un adroguer i d’un frare a
Sant Boi, el d’una dona i un moliner
a Sant Vicen~ dels Horts o, fins i tot,
el principal propietari de terrenys de
Molins de Rei.

Aquesta rebuig granitic contra
les tropes napoleeniques va provo-
car desercions constants entre els
seus soldats: si Franqa tenia el 1811
prop de 350.000 homes destacats a
Espanya, rues de 80.000 van deser-
tar. Conte recull diversos moments
en que a Barcelona es van organitzar
penjades de cartells en quatre idio-
mes --l’ex~rcit invasor reclutava
gent d’arreu d’Europa, sobretot ita-
lians- per convidar els soldats a de-
sertar i enrolar-se en les unitats es-
panyoles.

Barcelona, la tercera ciutat mEs
poblada de l’imperi desprEs de Paris
i Amsterdam, va quedar amb un
quart de la seva poblaci6. Els france-

En el plat negatiu de
la balan~a de la petja

napole~nica a
Catalunya, hi ha el

record de I’entrada a
sang i foc i la

repressi6, tom
descriuen el quadre de

Ramon Marff Alsina
sobre el setge de
Girona de 18o9 (a

dalt) i les rajoles de la
plar~a Garriga i Bachs

de Barcelona, que
~lecteixen I’execuci6

de contraris a
I’autoritat francesa,

sos van aplicar un dur regim de
repressi6 contra tot aquell que los
sospit6s de coHaborar arab els some-
tents o arab l’exercit fidel a Ferran
VII. El 1808, el governador militar
Duhesme va emetre un edicte pel
qual s’advertia que, en moments de
combat a Barcelona i rodalia, es dis-
pararia contra qualsevol persona
que es trobes als terrats, i que qualse-
vol acci6 que es consider~s d’agres-
si6 contra els francesos implicaria
cremar la casa des d’on s’hagues
produit; fins i tot s’alertava que tota
persona que es trob~s ales muralle&
seria passat per les armes. Arab Du-
hesme hi havia un sever toc de que-
da i no es podien reunir grups de
mEs de cinc persones.

M~s influencia per al declivi de la
capital catalana van tenir l’extorsi6
econbmica que imposava l’ocupant
franc~s i l’atllrada de l’activitat co-
mercial. Aixi ho resumia Conard:
"L’entrada dels francesos va inquie-
tar de tal manera l’opini6 que tot co-
merq va cessar quasi immediata-
ment, el port es va buidar de vaixells,
les Fabriques on encara treballaven
van tancar i milers d’homes es van
trobar sense feina". A l’estagnaci6 de
Barcelona hi va coHaborar el blo-
queig maritim que els anglesos van
imposar per evitar el trY.tic de naus
franceses.

Gelonch s’esplaia a Napole6, la
revoluci6 i els catalans en les mfllti-

pies conteses b~Hiques que des de la
Guerra dels Segadors (1640) van
atiar l’animadversi6 catalana vers
Franqa. La malfianqa va incremen-
tar-se amb Llu~s X1V (1618-1715) i 
incorporaci6 que va fer del Rossell6
al seu regne, reduint per la forqa ab-
solutista la identitat i l’autonomia de
les seres institucions. E1 centralisme
frances va actuar com una piconado-
ra a partir de la Revoluci6 Francesa:
el liberalisme contra l’Antic Regim,
tamb~ a Espanya, va tenir un carhc-
ter marcadament contrari als regio-
nalismes i seria el brot dels estats
naci6 centralistes moderns.

Tant Gelonch corn Conte subrat-
lien que, a banda del rebuig al sotmeo
timent per les armes, el conservado-
risme social i l’endarreriment il.lus-
trat d’Espanya i de Catalunya van ser-
vir de pilars per combatre les idees
de la Bevoluci6 Francesa. Aixl ho ex-
plicava Vilar: "Una minoria activa i
politicament molt conscient lluita
contra Napole6 i contra l’Antic
gim, mentre que una massa apassio-
nada lluita contra Napole6 en tant
que representant d’un eventual
gim nou. Uodi patrietic contra els
francesos, que es veur& encara sobre-
excitat per les exaccions d’aquests,
alimenta dues esperances politiques
de signe contrarr’.

Josep Fontana ho tenia clar: a la
seva obra La formaci6 d’una identitat,
l’historiador conclo’ia que la Guerra

del Frances "va precipitar la crisi de
la societat de l’Antic Regim". "Uexpe-
riencia d’aquests anys va deixar tot
un seguit d’elements que van pe-
netrar en el conjunt de la poblaci6",
no nom~s entre la incipient burge-
sia, deia Fontana. "Durant aquests
anys, per exemple, els pagesos van
aprendre que eren discutibles la legi-
timitat dels drets senyorials i del del-
me, i el cas es que a partir d’alesho-
res es van resistir cada vegada mesa
pagar-los. La llavor d’un futur de
subversi6 del veil ordre establert va
quedar sembrada".

Mite nacional
La primera llavor dels aires de canvi
que va germinar va ser la Cons-
ti~uci6 de les Corts de Cadis, de11812,
que introdu’ia reformes cap a la mo-
dernitat de la separaci6 de poders.
Tot i que el return de Ferran VII a
Espanya va aturar la transformaci6
liberal, les revolucions posteriors
van beure del model frances, rant la
frustrada del 1817 ~ncapqalada pel
general Luis de Lacy, que havia estat
capit~ general a Catalunya durant la
guerra-- corn l’al~ament reeixit de
Rafael del Riego, el 1820, que va recu-
perar la Constituci6 del 1812.

Sauch subratlla que la invasi6
napole6nica va tenir "una enorme in-
fluencia" en tots el ~mbits, iva obrir
un periode de conflicte entre el m6n
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liberal i l’absolutista que es va esten-
dre fins al XX, amb el seu punt ~lgid
en les guerres carlistes.

Uinvestigador de la Universitat
de Barcelona Jordi Roca Vernet cons-
tata que l’ocupaci6 va suposar la
irrupci6 d’un nan ordre legal, eco-
nbmic i politic, i que sobretut serS_
cabdal per a la reelaboraci6 de la
identitat nacional d’Espanya: "L’im-
pacte mEs rellevant de la invasi6
napolebnica 6s la seva projecci6 na-
cionalitzadora. Durant gaireb~ dos-
cents anys es convertir~t en el mite
nacional m~Ss reinterpretat des de
mfiltiples projectes nacionals, des
dels m~s reaccionaris i conservadors
fins als republicans, i alhora tamb6
se’l fatS. seu el catalanisme", diu a
Quadern.

Uefecte napolebnic m6s imme-
diat, segons Sauch, va ser "la poste-
rior difusi6 del sistema d’adminis-
traci6 i d’organitzaci6 territorial,
identificat amb la divisi6 provincial i
un centralisme m~s gran per part de
l’Estat. Tamb~ va servir de refer6n-
cia per a la creaci6 de la policia du-
rant el govern absolutista de Ferran
VII". Igualment, afegeix la investiga-
dora de l’Institut Ramon Muntaner,
"el codi Napole6 [codi civil franc6s]
inspirh el dret civil posterior i els Li-
ceus, precursors dels centres d’en-
senyament mitj~".

"El canvi d’estatus cap a un go-
vern civil va comportar l’afrancesa-
merit de l’administraci6, visualitzat
en l’aterratge de funcionaris portats
a posta de l’hexhgon en detriment
dels funcionaris d’aqui", escriu Con-
teal san llibre. E1 contrast de l’estruc-
tufa civil francesa arab el decrepit
sistema monhrquic vigent a Espanya
era aclaparador. No nom6s per la
incorporaci6 de funcionaris que no
pertanyien als estaments aristocrh-
tics, sin6 per l’organitzaci6 que s’hi
volia introduir, tal corn exposa
aquest esquema de Gelonch: "AI cos-
tat dels intendents, prefectes i sub-
prefectes, que encapqalaven el r/~gim
civil, hi ha un director general en ca-
dascuna de les branques del govern:
Contribucions, Duanes, Registre i Do-
minis Nacionals, Drets Reunits, Casa
de la Moneda, i Ponts i Carreteres".
Aix6 es replicava a cada departa-
merit, on hi havia igualment adminis-
tradors i inspectors.

Un canvi cabdal, que es va mate-
rialitzar arab la Constituci6 de11812,
va set la introducci6 de la instituci6
de l’alcalde i dels consells munici-
pals i ajuntaments moderns. Conte,
citant l’historiador Maties Remisa,
assegura que els nous funcionaris
francesos van fer marts i mS.nigues
per demostrar que "les noves relaci-
ons administratives portaven benefi-
cis immediats. I una manera d’acon-
seguir-ho era atandre serveis corn la
instrucci6, les obres pftbliques, la sa-
lut i la benefic~:ncia".

Caf6s i diaris
L’esperit catal~ era eminentment an-
tifranc~s. Tot i aixb, els invasors van
introduir particularitats que van aca-
bar consolidant-se, corn els cafes.
"Els comerciants, funcionaris, ho-
mes de negocis i classes benestants
van descobrir una moda arribada de
Paris: els cafes", narra Conte. "Van
prendre anomenada els caf/:s Euro-
pa, a Nan de la Rambla [llavors Con-
de del Asalto], i Perfl i Jordana, a la
Rambla. AI carrer Comercio, al car-
rer d’Escudellers i al carter de la Fa-
ma, al carter6 de les Quatre Nacions,
se servien gelats, tot un luxe i una
novetat a l’/~poca".

Montserrat Rumbau, al seu llibre
La Bamelona de principis del segle

X/Z, afirma que el 1811, "el carrer Es-
cudellers sembla totalment un car°
rer de Paris". "A Barcelona hart arri-
bat molts artesans i comerciants
francesos aprofitant els diferents
combois que venen de Franqa. Els
artesans s’instal.laran preferent-
merit al carter Escudellers". Fora
dels minoritaris ambients afrances-
ats, la repressi6 dels ocupants 6s
cruel, i fins i tot s’arriba a prohibir
queen tavernes de la ciutat es for-
min grups o que es parli del govern
franc~s.

Durant la guerra Napole6 va do-
nar ordres perqu~ s’apliqu6s m~ du-
ra a Catalunya, perb es van produir
intents puntuals per congraciar-se
amb els sans habitants. Durant cinc
mesos del mariscal Augereau corn a
governador general de Catalunya, es
van publicar els documents oficials
en catalh. Tamb6 durant aquells cinc

La dura repressi6
va fer que Barcelona
perd~s tres quarts
de la seva poblaci6

EIs invasors van
portar novetats com
els cafes i va cr~ixer
el nombre de diaris

La imposici6 del
model administratiu
napole6nic, amb
picades d’ullet com
I’edici6 en catalh i
franchs del Diario de
Barcelona (portada
d’abril de 181o), va
refer I’encarcarat i
inefica~ sistema de
gesti6 p,Iblica de
I’absolutisme. / AR×~U

Napole6 ja va ser
avisat pel seu germ~
Josep que la invasi~
d’Espanya podria ser
I’inici del seu final. A
I’esquerra, obra
d’Oscar Rex
representant
I’emperador desterrat
a Santa Elena. /

mesos es va imprimir el Diario de
Barcelona en catal~ i en francbs, tot i
que despr~s va tornar al castellh. La
guerra va suposar l’enlairamant del
sector de la premsa, coma eina de
propaganda, tal com il-lustra Ge-
lonch: es va passar d’un sol diari, el
Diario de Barcelona, a 42 editats en
caturze ciutats. D’aquests, set esta-
yen sota control franc~s i els altres,
en el bhndol resistent.

Gelonch valora que el breu gir ca-
talanista de l’ocupant franc~s tenia a
veure arab la voluntat de Napole6
d’annexionar Catalunya a Franga. Ca-
talunya, corn Arag6, Navarra i Bis-
caia, va passar de fet el 1810 a formar
part de Franga, sense que Josep I
tingu6s cap mena d’autoritat sobre
aquests territoris.

Reptlblica catalana

Abans de l’imperi, durant l’anome-
nat Periode del Terror, en qu~ els
m6s radicals comandaven els desig-
his republicans de Franqa, Maximi-
lien Robespierre i George Couthon
van conjecturar el 1793 i el 1794 que
es concedis a Catalunya l’estatus de
repflblica independent sota l’empara
de Franqa. Hi va hayer d’altres textos
en aquest sentit, documents que Ge-
lonch considera que es tractaven
"m6s d’accions d’incitaci6 a la
revoluci6 i a la propaganda que no
pas d’accions encaminades a l’anne-
xi6 o a la protecci6 d’una Catalunya
sobirana". E1 suport que rebrien, van
constatar els dirigents revoluciona-
ris, seria pobre perqu/: els catalans
eren majorithriament contraris a la
revoluci6.

Napole6 va considerar Catalunya
corn un enclavament estrat~gic, que
tanmateix no va arribar a controlar
fora de les ciutats ocupades. Potser
per aixb l’emperador no va trepitjar
mai territori catalh: si que va viatjar
a Madrid el 1808, creuant la frontera
per Balona. Roca Vernet subratlla
que un dels aspectes menys estu-
diats de la Guerra del Franc/~s ds l’as-
cendent real dels invasors: "Sabem
poc sobre la diversitat politicai cultu-
ral dels afrancesats que van donar
suport a l’ocupant napolebnic. Pot-
set el m~s revelador 6s el desconeixe-
ment que tenim sobre l’impacte de
l’ocupaci6 sobre Barcelona", afirma.

Aixi, creu, "en sabem coses par-
cials, com la fugida de les elits, la
crisi econbmica de les f~briques d’in-
dianes o les conspiracions fallides,
perb manquen molts aspectes per
analitzar, corn ara el comportument
politic i religi6s dels barcelonins o
les noves pr~ctiques culturals asso-
ciades a cafes, teatres o diaris. Tam-
bt~ en quina mesura les tropes napo-
lebniques van fomentar transfer~n-
cies culturals amb la poblaci6 barce-
lonina". Conte exposa que aquesta
transfer~ncia va set possiblement
redu~da perqu~ la interacci6 amb la
societat local va set limitada: una da-
da significativa, apunta el periodista,
6s que els matrimonis entre france-
sos i catulans a Barcelona van set

Gelonch estima que es van exiliar
uns quatre mil catalans i dotze mil
espanyols que havien donat suport o
havien col.laborat arab els francesos.
Molts van poder turnar. Roca Vernet
recorda que als anys vint del segle
XIX Barcelona era la ciutat amb rods
affancesats d’Espanya, i que va set la
primera ciutat on es van publicar
necrolbgiques laudatbries arran de
la mort de Napole6, ara fa dos-cents
anys. "Tot plegat fa pensaf’, diu
aquest historiador, "que el pes de l’ex-
peri~ncia napolebnica va set m6s re-
llevant del que s’ha interpretat".
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¿Qué es lo que hay que recordar para no repetir 
qué? / Rubén Díaz 
 

La socióloga Elizabeth Jelin y el historiador Ricard Vinyes publican 
‘Cómo será el pasado. Una conversación sobre el giro memorial’ (Ned 
Ediciones), un diálogo ameno y valiente entre dos voces ineludibles para 
comprender los debates sociales y políticos en torno a la memoria 
colectiva. 
 
Rubén Díaz · 6 MAY 2021 06:30 

 
 
En uno de los más sobrecogedores fragmentos de la película documental Shoah (Claude 
Lanzmann, 1985), el realizador francés pide a Abraham Bomba que cuente cómo sucedió, cómo 
acabó siendo uno de los peluqueros del campo de Treblinka. La escena tiene lugar en una 
peluquería de Tel Aviv que el director ha alquilado para filmar la entrevista. Bomba, que por 
entonces ya estaba jubilado, ofrece su testimonio de superviviente del Holocausto mientras corta 
el pelo a un cliente. Reflejado en el espejo de la barbería, observamos al grupo de parroquianos 
que escucha atento el relato —más bien mecánico— de una experiencia inimaginable. El rumor 
del abrir y cerrar de tijeras marca el ritmo de la acción y rellena los huecos que dejan los pesados 
silencios del peluquero. Habla de su trabajo en el interior mismo de las cámaras de gas, cortando 
el pelo a mujeres que desconocían su destino fatal. Mujeres que, a menudo, eran vecinas y 
amigas de su Czestochowa natal. 
 
En un determinado momento, Bomba cuenta que un compañero peluquero, buen amigo suyo, 
ve entrar a su mujer y hermana en la cámara de gas. La voz del barbero de Treblinka se quiebra, 
el plano se acorta y vemos que el testigo oculta su rostro tras un paño azul durante unos 
segundos. Lanzmann no aparece en escena, pero oímos su voz: “Continúe, Abe. Debe hacerlo”. 
“Es demasiado horrible. No prolongue esto, por favor”, replica el peluquero mientras niega con 
la cabeza. “Por favor. Tenemos que hacerlo. Usted lo sabe”. Bomba asegura que no va a ser 
capaz de hacerlo. “Se lo ruego”, insiste Lanzmann. “Le dije que hoy sería muy duro”. Abraham 
Bomba tiene un nudo en la garganta que el espectador, incómodo, puede sentir al tragar. El 
testigo hará de tripas corazón. Concluirá su testimonio por el deber que se ha impuesto. 
 
La potencia del testimonio de Bomba, la voz que le exige recordar y, en definitiva, el 
impresionante film de Lanzmann —que muy pronto se convertirá en una película-evento, en 
términos de Nancy Berthier— responden al paradigma moral del “deber de memoria”: hay que 
recordar para que nunca más se vuelva a repetir el horror. 
 
El concepto de deber de memoria tomó relevancia en Europa tras la producción literaria de los 
testigos del Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial (los relatos de Primo Levi, Elie 
Wiesel, Jean Améry o Robert Antelme), pero no se instauró como modelo memorial canónico 
hasta las décadas de los setenta y ochenta. No obstante, el peso de este mandato de recordar 
como un acto casi religioso cuenta con antecedentes diversos y poderosos: desde el Zajor bíblico 
(Acuérdate, en hebreo) al imperativo categórico de Adorno (que Auschwitz no se repita) o incluso 
el archiconocido aforismo de Santayana de principios del siglo pasado (aquellos que no 
recuerdan el pasado están condenados a repetirlo). 
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El giro memorial 
Aunque pueda sonar contradictorio, la memoria acumula su propia historia. Los sentidos e 
interpretaciones del pasado se van transformando con el tiempo y varían según el escenario 
(geográfico, pero sobre todo político, social, cultural). No es lo mismo recordar hoy que ayer. Por 
eso merece la pena preguntarse por cómo será el pasado mañana (o mejor, cómo queremos que 
sea): la memoria es un patrimonio común. 
 
“Considero ese estilo de pensamiento dañino [se refiere a la cualidad preventiva de la memoria 
que prescribe la cita de Santayana] por la expectativa que levanta, y porque ha contribuido a 
consolidar memoria y olvido como dilemas existenciales, cuando son realidades políticas. Es 
mucho más sensata, históricamente, la advertencia de Levi: si ha sucedido, puede volver a 
suceder. Yo añado: con o sin memoria”. Se lo dice el historiador Ricard Vinyes (‘El estado y la 
memoria’, ‘Asalto a la memoria. Impunidades y reconciliaciones, símbolos y éticas’) a la socióloga 
Elizabeth Jelin (‘Los trabajos de la memoria’, ‘La lucha por el pasado. Cómo construimos la 
memoria social’) en ‘Cómo será el pasado. Una conversación sobre el giro memorial’ (Ned 
Ediciones, 2021), un libro avalado por el trabajo intelectual y el compromiso político de sus 
autores, que viene a sumarse a otros encuentros —editoriales y más allá— en los que han 
participado juntos de una u otra manera, como el ‘Diccionario de la Memoria Colectiva’ (Gedisa, 
2018). 
 
Para Vinyes, el giro memorial actual responde a la tendencia por entender la memoria, no como 
un deber con capacidades profilácticas o preventivas, sino como un derecho civil que ha de 
salvaguardar todo modelo garantista mediante políticas públicas de memoria: “Es el 
reconocimiento de ese derecho lo que (...) genera en la administración pública un deber, el de 
garantizar el ejercicio de ese derecho a la ciudadanía, el derecho de acceder por igual no sólo al 
pasado, sino a las representaciones del pasado, para designar lo ejemplar del pasado”. Aunque 
aboga por gestionar la memoria como un patrimonio público, ético y democrático, alerta de los 
peligros de la judicialización de esas representaciones, condicionadas siempre por el tiempo 
presente. Así, pone los ejemplos de la Ley Gayssot (1990) —destinada a reprimir todo propósito 
racista, antisemita o xenófobo— y la Ley Taubira (2001) —en reconocimiento de la trata de 
esclavos y la esclavitud como crimen contra la humanidad— en Francia, la Ley de Amnistía 
(1977) y Ley de Memoria Histórica (2007) en España o la normativa polaca de 2018, que prohíbe 
mencionar la complicidad polaca con el nazismo: “Las leyes memoriales establecen relatos 
administrativos derivados de intereses administrativos, los que sean, y son peligrosas porque 
bajo la apariencia de verdad cortan el debate y estabulan la memoria”. 
 
En esa misma línea, Elizabeth Jelin advierte de la tentación de fetichizar ciertos relatos 
monocordes del pasado que terminan ocultando la diversidad y el conflicto. En una visita al 
Museo de la Resistencia en Amsterdam descubre que los estudiantes holandeses, hijos de 
inmigrantes, que visitan el lugar, no se ven representados en ninguno de los tres relatos 
(complejos) que narran los dilemas de un país bajo la ocupación nazi: colaborar, resistir o 
sobrevivir. Lo que en su momento fue un esfuerzo por incluir diversas sensibilidades y tomas de 
posición, es hoy un relato excluyente. 
 
En relación a las víctimas, siempre asociadas a la memoria, Jelin pone sobre la mesa otro 
derecho: el silencio (“El testimonio puede ser sanador; puede también convertirse en un ejercicio 
de revictimización”) y plantea preguntas inquietantes: “¿Se han construido democracias mejores 
[en las sociedades en las que hubo políticas y reclamaciones de memoria]?”, “¿qué del pasado 
hay que promover como recuerdo para qué objetivo del futuro?”, “¿qué es lo que hay que 
recordar para no repetir qué?”. La respuesta está implícita, claro: lo que hemos de recordar es la 
buena memoria; es decir… la mía. 
 
Contra la memoria-monumento 
En poco más de cien páginas el texto condensa, en forma de diálogo, un panorama rico en 
preocupaciones y críticas a lugares comunes acerca de la gestión de la memoria pública, sobre 
la que ambos autores han profundizado en sus maduras trayectorias académicas y políticas. A 
lo largo del intercambio van aflorando asuntos como las disputas de poder para apropiarse de 
los sentidos del pasado, su legitimidad en la esfera pública, los procesos de institucionalización 
de la víctima (su sacralización y su revictimización), las leyes de memoria, la crítica a la crítica 
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del “Régimen del 78”, el mandato de recordar como supuesta garantía de prevención y redención 
o el cuestionamiento del papel del museo o del turismo. 
 
Se citan ejemplos como Villa Grimaldi (Santiago de Chile), el Museo Memorial del Holocausto 
(Washington), el Parque de la Memoria o la ESMA (Buenos Aires), el Memorial de Caen 
(Normandía), el Valle de los Caídos, la prisión de Tuol Sleng en Camboya o el osario de Sedlec, 
en la República Checa, “cuya recomendación publicitaria en la guía virtual se halla acompañada 
de un comentario sorprendente aunque revelador (hilarante, en realidad): There were no horrors 
committed here – it is an ossuary. Creepy, but irresistibly beautiful”. Es un ejemplo 
de tanatoturismo, esa inquietante fascinación del turista por visitar lugares asociados con la 
muerte, la tragedia y el trauma (y el interés económico que dicho negocio suscita). También 
discuten sobre las dudas que provocan los discursos de la paz y los derechos humanos que 
acaban por enmascarar impunidades, como el caso del Museo de la Paz de Hiroshima (que “ha 
utilizado la paz para blanquear las responsabilidades de las élites japonesas conservadoras”) o 
“el uso del discurso de los DDHH que hicieron Ríos Montt y los militares guatemaltecos mientras 
cometían un verdadero genocidio”. 
 
Todo debate sobre la memoria implica hablar de identidades colectivas y contradicciones 
identitarias que llaman la atención de los autores. Discuten sobre instituciones como la Unión 
Europea e iniciativas como la Casa de la Historia Europea, inaugurada en 2018, que tiene por 
objetivo demostrar que la nación europea existe (y para ello cuenta con doce millones de euros 
anuales, tras un coste inicial de 77 millones). 
 
Cualquiera que se interese por los usos políticos del pasado reconocerá el esfuerzo de los que 
departen por deshacer el canon memorial implantado desde la segunda guerra mundial, 
compartiendo un buen número de ejemplos prácticos tomados de uno y otro lado del Atlántico, y 
posicionándose ante la monumentalización de la memoria, ante la memoria como cerradura; 
porque cualquier representación y apropiación permanente de la memoria puede ser un 
peligroso punto y final identitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/opinion-recordar-no-repetir-que 
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Festa destacada a la Casa dels Italians: repartiment de premis als alumnes el 1917

Dia assenyalat, no
tantperquèsecele-
bra el repartiment
de premis anual a

l’escola com perquè és el pri-
meranyque l’acte té llocenun
edifici renovat i ampliat com-
pletament.
L’escenaesdesenvolupaa la

torre número 8 del passatge
Méndez Vigo, i corria el 1917.
Des del 1911 era propietat i seu
de la Casa dels Italians, entitat
fundada aquell any. La presi-
diaAntonioCalcaño.
Havia estat encarregadaper

Joan Blasi i projectada el 1908
pel mestre d’obres Ramon Ri-
vera.
Constava d’una sola planta

envoltada d’un jardí. Per això
quan es va canviar la propietat
aviatvacaldrejanopasunare-
modelació, sinóuna ampliació
considerable. Les obres van
ser lentes i no es van enllestir
finsal 1917.
No cal dir que el lloc escollit

era d’allò més selecte, en ple
cor de la Dreta de l’Eixample,
realçat, a més, gràcies a les
característiques del passatge,
una novetat que oferia recolli-
mentiestilenunpanoramaur-
banístic dominat per la densa
construcció entre parets mit-
geres.

L’entitat era el resultat
d’una història que mereix ser
evocada. El 1865 s’havia fun-
dat la Societat Italiana de Be-
neficència i Mutu Socors, la
més antiga de les que existei-
xenavui almón.
El 1881 es va renovar amb la

denominació Societat Italiana
de Beneficència i Escola Gra-
tuïta, viable gràcies a la sub-
venció del Govern italià, les
quotes dels socis ordinaris, les

donacions dels acabalats i les
dels artistes de passada;majo-
ritàriament eren actors i can-
tants, com ara el molt admirat
tenor Angelo Masini, el bene-
factormésgenerós .
El Ball dels Italians, que ja

s’havia organitzat el 1870 per
celebrarelCarnestoltes,vate-
nir una continuïtat afirmada,
ja que era de caràcter benèfic
per contribuir al finançament
de l’esmentada societat.

L’adquisició de la torre al
passatgeMéndez Vigo va per-
metre que es convertís en la
seu de Beneficència i Mutu
Socors i també de la Societat
Dante Alighieri. Aquesta seu
s’havia creat el 1910 per pro-
moure la cultura italiana, i per
això va donar el monument a
l’excels poeta aixecat el 1921 a
Montjuïc.
L’objectiu de l’escola italia-

na era que les següents gene-
racionsdelacomunitatestran-
gera més nombrosa i qualifi-
cada de Barcelona, molt ben
historiadaperSilvioSantagati,
adquirissin des d’un bon prin-
cipi el bonic idioma dels seus
avantpassats.
Aleshores es publicaven

grans anuncis a la premsa per
fomentar noves inscripcions.
Durant anys va rondar per
diversos domicilis: per això la
festa anual del repartiment
de premis es va dur a terme a
l’elegant seu de la Casa dels
Italians.
Peraquestaseuhihandesfi-

lattotselsitalianspreeminents
que han visitat Barcelona, i ho
testifiquen les firmes que om-
plenel seu llibred’honor.

L’Escola Italiana
premiaels alumnes

La festa
se celebrava
a la torre
del passatge
Méndez Vigo

A. MERLETTI / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

QUADERN BARCELONÍ

UNA ALTRA CIUTAT
Unacosa és tenir unprojec-
te i unaaltradebendiferent
poderdur-lo a terme.El
projected’oferir la crònica
fotogràficad’un segle imig
deBarcelona, apartir de la
primera imatge conservada,
ha estat possible gràcies al
colossal arxiu aconseguit
per l’editorialEfados, ni
mésnimenysqueunes
38.000 fotografies. Peròel
més rellevant i original és
queprocedeixendecol·lec-
cionsparticulars.D’aquí ve,

doncs, queel llibre acabatde
publicarBarcelona.Crònica
fotogràfica. 1844-1986 cons-
titueixi unanovetat fasci-
nant. I és queelmigmiler
d’imatgesqueel componen
sónenbonamesura inèdites
i sobre els ciutadans, cosa
queaportauna realitat ben
diferentde la tradicional.
Resd’arquitecturani actes
oficials ni fets històrics, sinó
retrats ogrups ambels seus
usos, costums, diversions i
vidaprivada, ja queprove-
nend’àlbums familiars.

La informacióqueaporten
constitueixunmosaic variat
de cadaèpoca, de cadabarri.
El resultat brindauna infor-
mació sociològicadeprimer
ordre.Aquestes fotografies
hanestat nonomésescolli-
despel periodista imuseò-
legDanielVenteo, sinó
tambédocumentades amb
el rigor aquèens té acos-
tumats. El resultat ésuna
formidablepanoràmica
il·lustradaque reflecteix
ambexactitudel perfil
d’unaaltraBarcelona.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

El Pla deCiència 2020-2023 s’adapta
a les condicions imposades per la pandèmia
BARCELONA L’Ajuntament de
Barcelona ha afegit dues noves
propostes al Pla de Ciència
2020-2023 després de revisar-lo
per adaptar-lo al context de
pandèmia: una diagnosi de la
situació de la dona en el teixit
científic i un projecte per con-
vertir els edificis del llegat de
JulioMuñoz Ramonet en un
centre de cultura, art i ciència. El
Pla de Ciència de Barcelona vol
reforçar la cultura científica i els
últims mesos l’Ajuntament ha
impulsat un procés de debat,
participació i recollida de pro-

postes que ha donat com a resul-
tat la incorporació d’aquestes
dues mesures, així com de 25
més orientades a la recuperació
de la ciutat després de la pandè-
mia. Durant el primer any de
vigència, i com a conseqüència
de la covid, el Consistori ha
augmentat la despesa prevista en
1,4 milions d’euros procedents
del Fons Covid per poder adap-
tar el pla al context actual, i
també preveu la incrementació
del pressupost d’aquest any fins
a arribar a gairebé els 5 milions
d’euros. / Redacció

CESAR RANGEL / ARXIU

Lamansió deMuñoz Ramonet, futur equipament científic

BATEC
CIUTADÀ

Acord entre l’Ajuntament i la UOC
per a la digitalització de l’economia social
BARCELONA L’Ajuntamentde
Barcelona i laUniversitatOberta
deCatalunya (UOC)hanengegat
elprogramaestableMatchImpul-
saper fomentar ladigitalització
de l’EconomiaSocial i Solidària
(ESS) ide l’EconomiaCol·labora-
tiva.L’objectiuésque lesentitats i
empresesd’aquest àmbit entrin
en l’economiadigital enunmo-
mentdecanvidemodeldenegoci
ideconsumacceleratdesde l’ini-
cide lapandèmia.Aquestprogra-
ma,presentat ahirpelprimer
tinentd’alcalde, JaumeCollboni,
és elprimerde lanovaCàtedra
ObertaUOCenEconomiaDigital,
fruitde l’acordentre l’Ajunta-
mentdeBarcelona,Barcelona

Activa i laUOC.La iniciativavol
arribarapal·liar lesdesigualtats
enelsprocessosdedigitalització
i tambéaccelerar l’adopcióde
mesuresd’igualtat enels entorns
digitalsde lesempreses.L’Ajun-
tamentdeBarcelonaaportaa
aquestacàtedrade laUOC
701.500euros i s’hacompromès
a finançarun55%del total finsa
l’any2023.A lapràctica,Mat-
chImpulsaengega tresprogrames
diferentsperpoder fomentar la
digitalització i la creaciódepla-
taformesdigitalsd’empreses i
entitats. SónMatchImpulsa 100,
MatchImpulsa20 iMatchIm-
pulsa 10 i esdesenvoluparan,
al llargd’aquest any2021. /Efe

BARCELONA La Guàrdia
Urbana de Barcelona ha detin-
gut un home per un presump-
te delicte d’exhibicionisme
davant de menors en un parc
del barri de la Marina del Port
de la Zona Franca on van
molts nens. Segons va infor-
mar la Guàrdia Urbana al
seu compte de Twitter, la
detenció va tenir lloc a partir
del requeriment de dues mares
que cap a les cinc de la tarda
van veure com un home feia
accions i gestos obscens da-
vant dels seus fills. No consten
antecedents penals del detin-
gut. / Redacció

Detingut per
exhibicionisme
davant demenors

Denunciat per
haver tancat el gos
al seient de lamoto
EL VENDRELL ElsMossos
d’Esquadra van denunciar la
nit del 23 d’abril un home per
haver deixat el gos tancat al
compartiment de sota de la
motocicleta, on se sol desar el
casc. Un veí va alertar la poli-
cia quan va sentir els plors del
gos. El propietari va justificar
els agents que tenia unes pro-
ves mèdiques i que no havia
pogut deixar al gos amb ningú.
ElsMossos van recordar ahir
quan van fer públic el cas que
no hi ha cap gestió ni encàrrec
que justifiqui aquest tipus de
pràctiques amb els animals de
companyia. / Esteve Giralt
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Raons d’estat: la plantilla basca 
 
Eugènia de Pagés i Bergés. Catedràtica d’Història d'Ensenyament Secundari · 20 Mar 2021 

 
 
Independentisme, moviments socials i llibertaris, esquerra rupturista, anarquisme, feminisme o 
immigració han estat en el punt de mira dels aparells d’un Estat amb grans dificultats per pair el 
que s’entén com a dissidència. Nombrosos activistes anònims han estat portats davant 
l’Audiència Nacional sota l’acusació de terrorisme, però després tot ha quedat en no-res, en molt 
poc o en condemnes qüestionades. Tot plegat, sense víctimes, ni atemptats ni armes. 
 
La periodista Sara González en el seu llibre recentment publicat Raons d’estat explica que la 
memòria és el principal motor social per combatre la justícia simulada –la pitjor de les injustícies 
deia Plató–, en una societat en què massa sovint la presumpció d’innocència ha saltat pels aires 
i on es fa una interpretació laxa dels delictes més greus del Codi Penal amb l’argument de la 
seguretat i de la unitat territorial. Raons d’Estat, en diu la minoria al poder. Com pot ser que això 
passi en un estat constituït com a democràcia? I fins a quin punt els aparells de l’Estat han actuat 
sota la lògica del seu propi interès durant dècades, més enllà del Procés català, que tant ha 
sacsejat el panorama polític. 
 
Com pot ser que aquesta pauta s’hagi repetit al llarg del temps, fins i tot quan ja no existeix una 
organització terrorista a l’Estat? Els engranatges de l’actuació contra la dissidència prenen dos 
camins: els que sota el paraigua de la lluita antiterrorista impacten sobre els moviments socials 
i/o alternatius i els que, amb un clar mòbil polític darrera serveixen per a desacreditar el rival i 
l’oposició, considerats elements desestabilitzadors del sistema vigent. Vegem un exemple del 
primer cas: 
 
La plantilla basca 
Febrer 2003. El director del diari Egunkaria, publicat íntegrament en euskera, és detingut per 
encaputxats, alguns de paisà i altres amb l’uniforme de la Guàrdia Civil. L’escorcoll a casa seva 
dura cinc hores, durant la nit. Li posen una pistola al pit. Martxelo Otamendi ho explica després 
de disset anys. El resultat de l’escorcoll: un llibre de la periodista Pilar Urbano “com tothom sap, 
per entrar a ETA, primer has de conèixer tota la bibliografia de Pilar Urbano, i quan te la saps bé, 
et fan un examen”, comenta irònicament Otamendi. També hi troben una novel·la de Bernardo 
Atxaga i una foto del bisbe Ricardo Blázquez. Ho rematen amb un comentari homòfon després 
que, en un calaix, trobin una guia sobre bars i clubs gais de la zona bascofrancesa: “Ah, t’agraden 
els culs?” 
 
Pertinença o col·laboració amb organització armada, aquest és el delicte que se li atribueix. 
Sense dret a advocat. Se l’emporten cap al diari, on s’han produït fins a deu detencions més. El 
viatge fins a Madrid, de cinc hores, el fa a la part del darrera del cotxe, flanquejat per dos agents, 
ajupit i amb l’abric sobre el cap. L’oculten per passar els peatges sense aixecar sospites. El 
porten a la comissaria de Tres Cantos. “El primer que em van dir va ser: això és la Guàrdia Civil. 
Comences un viatge de cinc dies en el qual el primer serà dur, el segon més dur, el tercer més 
dur, el quart més dur i el cinquè més dur”. “Certament, explica Otamendi, hi ha una gradació. El 
que busquen en els interrogatoris és que tu reconeguis que ets un drap brut i que els pertanys. 
És una pressió psicològica combinada amb l’esgotament físic perquè t’entreguis”. 
 
Tres dies en una cel·la, amb una llum que l’encega i a dos pams escassos de la paret. No el 
deixen dormir. Comparteix espai amb un altre dels detinguts. Ell només pot seure en un racó 
durant uns vint minuts en intervals de quatre o cinc hores. Li donen a entendre que la diferència 
entre altres detinguts i ells és que aquests col·laboren. La por permanent al cos. Entén que, en 
realitat, no l’han detingut perquè expliqui la suposada relació entre Egunkaria i ETA, sinó per les 
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tres entrevistes que va fer a membres de l’organització. Les tortures que pateix són per les 
entrevistes. Tortures, sí. Li diuen: “Oblida’t de la puta Constitució, aquí no funciona; t’hem dit que 
som la Guàrdia Civil i aquí es fan les coses com diem nosaltres”. 
 
Rep la visita del forense, el metge de l’Audiència Nacional encarregat de vetllar pel bon tracte i 
la salut dels detinguts. Explica les tortures rebudes. No han passat ni tres minuts del seu retorn 
a la cel·la quan un agent entra, l’agafa pel pit i l’encasta contra el terra. I l’adverteix: “Fill de puta, 
si tornes a dir al forense el que t’estem fent et fotem dos trets”. 
 
Fins a quin punt es pot resistir psicològicament? “Fins que aguantes físicament”, diu. En el seu 
cas fins al plàstic, “la bossa”, en diuen, és fins on aguanta. És ferma i a la vegada mal·leable. Es 
converteix en una mena de segona pell i, quan intenta cridar, entra al nas i a la boca i la sensació 
d’ofegament és immediata i absoluta. És el pitjor que li han fet fins llavors. I és el pitjor que 
recorda vitalment. Quan l’endemà el forense li pregunta: “Com està, Sr. Otamendi?” 
“Perfectament”, respon. Ja no se’n refia i té ben present l’amenaça dels trets. El plàstic, doncs, 
és el seu límit i l’únic que podrà dir és a quin poble va quedar per fer una de les entrevistes. Arriba 
un moment que es convencen que no sap res més. 
 
Després de cinc dies, passa a declarar a l’Audiència Nacional i el jutge li pregunta: “Què és ETA?” 
Es queda estupefacte i respon: “Vostè ha clausurat un diari i m’ha tingut cinc dies incomunicat –
després li explicaré què m’han fet–, per preguntar-me què és ETA. Vostè no és aquí com a 
magistrat d’instrucció justament perquè és expert en ETA?”. El veredicte: llibertat sota fiança de 
cinc milions de pessetes. 
 
La sentència del cas al cap de set anys, set anys, el 12 d’abril de 2010, és demolidora. Els 
processats són absolts i els magistrats conclouen que ell, Martexello Otamendi, no ha comès cap 
delicte, que no té cap relació amb ETA i que Egunkaria no feia “enaltiment del terrorisme”. La 
sentència determina que la clausura del diari va ser inconstitucional, que s’han vulnerat drets 
com el de la llibertat d’expressió i que els informes policials no tenen fonament, sobretot perquè 
es basen en una premissa errònia: que, pel simple fet de defensar o parlar l’euskera i la cultura 
basca, algú sigui acusat de formar part d’ETA. Tot i això algun dels seus companys processats 
van estar més d’un any en presó preventiva. Només Otamendi porta la denúncia per tortures al 
tribunal d’Estrasburg , que condemnarà Espanya per no haver-les investigat. 
 
El Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar, el 12 d’octubre 2012, Espanya per no 
investigar els maltractaments denunciats el 2003 per l’aleshores director del 
diari Egunkaria durant la seva detenció incomunicada per presumpta pertinença i col·laboració 
amb ETA. La sentència de la Sala Tercera del Tribunal d’Estrasburg diu que Espanya va violar 
l’article 3 (Prohibició de tractes inhumans o degradants) del Conveni Europeu de Drets Humans. 
El text, aprovat per unanimitat, també va concloure que l’Estat havia d’indemnitzar Otamendi amb 
20.000 euros per danys morals i 4.000 per despeses judicials. La tortura en una “democràcia 
plena” surt força a compte! 
 
A més, la sentència europea assegura que el Jutjat Central d’Instrucció número sis de l’Audiència 
Nacional “va romandre passiu” davant les denúncies del demandant i estima que les 
investigacions de la jutge d’instrucció número cinc de Madrid “no van ser prou profundes i 
efectives”. La Cort europea incideix que “la particular vulnerabilitat” dels detinguts en règim 
d’incomunicació obliga a prendre “mesures de vigilància apropiades” per “evitar abusos” i 
“protegir la integritat física dels detinguts”. La sentència insisteix en la importància d’adoptar les 
mesures recomanades pel Comitè per a la Prevenció de la Tortura (CPT) del Consell d’Europa 
“per millorar la qualitat de l’examen mèdic i egal de les persones en règim de detenció 
incomunicada”. 
 
Quina pretensió hi havia al darrera del tancament de l’Egunkaria? Doncs senzillament, segons 
Otamendi, criminalitzar “el món de l’euskera”. El 2003 a les tertúlies sobre política hi ha un caldo 
de cultiu basat en la idea que el foment de l’euskera fora de les institucions té un biaix de 
connivència amb ETA. 
 
L’efecte boomerang va ser la resposta al carrer. Ells fan test, afirma Otamendi, i en funció de la 
reacció segueixen avançant. Amb l’atac al diari Egunkaria, la gent va pensar que, o parava el 
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cop, o llavors arribaria el torn de la seva ikastola, el seu sindicat, la seva entitat financera o el 
Govern mateix. Una premissa que, diu el director del diari clausurat, a Catalunya s’entén molt bé 
ara arran del procés per la reclamació d’un referèndum. Els GAL i la causa contra l’1-O són, diu 
Otamendi, dos grans paradigmes de la maquinària que greixa l’Estat per afavorir els seus 
interessos i protegir les seves raons. Aquesta plantilla basca s’ha intentat traslladar a Catalunya 
obviant que aquí no hi ha una organització terrorista i que ha estat molt barroer, per exemple, el 
fet d’acusar de terroristes els activistes dels CDR pel sol fet de tallar carreteres. 
 
Conclusió: 
Hi ha coses que s’han anat repetint perquè són producte de la carcassa amb la qual s’ha vestit 
l’Estat espanyol, un estat que encara no ha fet net del franquisme, millor dit del feixisme, ja que 
a Alemanya i a Itàlia no s’ anomena aquell malson amb el nom del líder, no es diu hitleranisme o 
mussolinisme, sinó simplement nazisme o feixisme. 
 
Fins ara, no s’ha produït cap tall amb la dictadura totalitària: ni en l’àmbit institucional, ni en la 
judicatura, ni en els cossos policials. Per exemple, d’on surten aquest jutges que sembla que 
jutgin les víctimes per contra dels assetjadors? D’on surt aquesta policia que fa els ulls grossos 
amb les manifestacions clarament feixistes i nazis i persegueixen aquells que es manifesten pels 
drets civils, laborals o d’habitatge, reconeguts tots ells en la Constitució, el màxim text jurídic que 
teòricament empara tots aquests drets? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://repescantelpassat.cat/raons-destat-la-plantilla-basca/ 
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PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

Diario Constitucional, Político y Mer-
cantil de Barcelona i Diario de Barce-
lona (25-VII-1821): […] Al fin murió 
Napoleón Bonaparte, aquel hombre ex-
traordinario, objeto por tanto tiempo de 
admiración de los hombres. […] Bona-
parte ya no existe, pues falleció el 5 de 
mayo a las seis de la tarde de una enfer-
medad que le tenía en cama hacía ya 
cuarenta días. Es fácil adivinar qué 
causas habían producido aquella dolen-
cia, considerando los reveses de fortu-
na que experimentó, principalmente la 
dolorosa separación de su amada y tier-
na esposa, y de su adorado hijo, y por otra 
parte el injusto destierro que estaba pa-
deciendo seis años hace [..] Antes de ex-
pirar, pidió que se abriese su cadáver pa-
ra ver si su enfermedad procedía de la 
misma causa que puso fin a la vida de su 
padre; esto es, de un cáncer de estómago. 
Hiciéronlo así los facultativos, y hallaron 
que el enfermo no se había engañado en 
su pronóstico. Conservó su conocimien-
to hasta exhalar el último suspiro, y mu-
rió, al parecer, sin dolor. […] 

Diario Constitucional, Político y 
Mercantil de Barcelona extractava 
una carta particular (1-VIII-
1821): […] Hay aquí en Paris 
mucha curiosidad sobre el 
efecto que habrá causa-
do en España la noticia 
del fallecimiento de 
Bonaparte; pero los 
que tenemos algún 
motivo para conocer 
la nobleza del carácter 
español no dudamos 
que habrán dado Vdes. 
un nuevo ejemplo a la ad-
miración e imitación de las 
demás naciones, no permitién-
dose el menor desahogo contra la 
memoria de un hombre que tantas cala-
midades atrajo sobre esta tierra de liber-

tad que sabe perdonar los agravios, y 
compadece a sus autores cuando llegan 

a ser víctimas de una horrorosa 
desgracia; y así creemos que 

la muerte de Bonaparte no 
habrá sido un motivo de 

júbilo para los genero-
sos españoles a quie-
nes tantos males hizo, 
y que le aborrecían de 
muerte cuando se ha-
llaba en la cumbre del 

poder, como lo ha sido 
para estos inmorales ul-

tras, colmados por él de 
beneficios, y viles adulado-

res suyos cuando era supremo 
dispensador de todas las gracias. Aun 

me atrevo a decir más: los verdaderos li-
berales de España, los hombres ilustra-

dos de ese país, a quienes no podía ocul-
tarse que el prisionero de Sta. Elena 
pesaba todavía mucho en la balanza po-
lítica de Europa, no habrán mirado su 
muerte con indiferencia; y estoy per-
suadido que muchos de ellos la habrán 
sentido vivamente. […]  
 
Diario Constitucional, Político y Mer-
cantil de Barcelona (3-VIII-1821): […]  
En el funeral de Buonaparte […] el orden 
del entierro fue el siguiente: Napoleón 
Bertrand hijo del mariscal, el sacerdote 
revestido, el doctor Arnott del Regimi-
ento 20, el médico de Buonaparte, el 
cuerpo en un coche tirado por cuatro ca-
ballos, doce granaderos por cada costa-
do para bajar el cuerpo en el descenso de 
la colina que el coche no podía transitar, 
el caballo de Buonaparte conducido por 
dos criados, el conde Montholon y el ma-
riscal Bertrand llevaban las borlas de pa-
ño; madama Bertrand y su hija en el co-
che descubierto, criados a ambos lados y 
detrás los oficiales de la marina y del es-
tado mayor. […] 

ABANSD’ARA

La mort de Napoleó publicada 
a Barcelona (1821)

De Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona (25-VII-1821 / 1 i 3-VIII-1821) i Diario de Barcelona (25-VII-1821). Avui fa 200 anys 
de la mort de Napoleó Bonaparte (Ajaccio, 1769 - Illa Santa Helena, 1821), notícia que va sortir a la premsa catalana amb mesos de retard.
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