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La museïtzació, per fi, de les Cases 
Barates del Bon Pastor, la també 
llargament reclamada i ja presen-
tada reconversió en equipament 
multidisciplinari de l’antic Cinema 
Pere IV del Besòs i el Maresme i la 
necessària creació d’un institut 
escola a Trinitat Vella són tres de 
les principals actuacions del Pla de 
Barris als districtes de Sant Andreu 
i Sant Martí. En total, una inversió 
de 26,6 milions (13,6 en el primer i 
13 en el segon) que se sumaran a 
les ja presentades de Nou Barris, 
Horta-Guinardó, Ciutat Vella i 
Sants-Montjuïc, i que juntes 
cons titueixen els 150 milions des-
tinats en l’actual mandat al Pla de 
Barris, el conjunt d’iniciatives amb 
què l’ajuntament combat la desi-
gualtat i l’emergència social.  

Són tres actuacions, les més 
destacades, però n’hi haurà més, 
com la remodelació del pont de 
Santander i l’entorn de Via Traja-
na a la Verneda i la Pau i la rehabi-
litació dels locals de les entitats del 

passadís de Trinitat Vella. En total, 
58 projectes –la xifra pot créixer, 
va passar en la primera edició del 
Pla de Barris en l’anterior man-
dat– focalitzats en l’educació, la 
sanitat, l’espai públic, la promoció 
econòmica, l’àmbit social i la 
perspectiva de gènere. 

Mantenir la memòria 

Així doncs, a Sant Andreu l’estre-
lla serà l’espai museístic de les 
Cases Barates del Bon Pastor, les 
obres del qual es preveu que co-
mencin el 2022 i acabin el 2023 
amb un pressupost de 2,3 milions 
i la col·laboració del Muhba (Mu-
seu d’Història de Barcelona). La 
iniciativa fa anys que està en 
marxa, tot i que inicialment es va 
preveure conservar només un pa-
rell de cases i ara seran 16 les que 
quedaran dretes, les que formen 
l’illa situada entre els carrers de 
Barnola, Tàrrega, Bellmunt i 
Claramunt. L’objectiu és mante-
nir la memòria del lloc, un barri 
obrer i popular aixecat el 1929 per 
l’ajuntament per allotjar, en 784 
petites (40 metres quadrats) ca-
ses de planta baixa, la immigració 

arribada, sobretot, arran de l’Ex-
posició Internacional.  

Al mateix districte però a Trini-
tat Vella s’invertiran 4,2 milions 
en l’institut escola Rec Comtal, 
equipament que neix de la volun-
tat d’unificar els tres centres pú-

blics del barri (l’institut Comas i 
Solà i les escoles Ramon Berenguer 
III i Ramon y Cajal) per lluitar con-
tra l’abandonament escolar en el 
pas de la primària a la secundària. 
L’adaptació es farà en tres fases 
(tres anys) i acabarà amb l’actual 
edifici de l’institut, a Via Bàrcino, 
totalment remodelat. 

A Sant Martí el projecte bande-
ra és la demolició de l’antic Cine-
ma Pere IV del Besòs i el Maresme 
i la construcció d’un edifici que 
acollirà les noves instal·lacions del 

CAP Besòs (que doblarà la super-
fície de l’actual), la biblioteca Ra-
mon d’Alòs-Moner i un auditori. 
La inversió ascendeix a 15 milions 
(nou d’aportats per l’ajuntament, 
i sis, per la Conselleria de Salut). 
La previsió és que les obres co-
mencin el 2022 i acabin el setem-
bre del 2024.  

Proposta ambiciosa 

Fins aquí el Pla de Barris de 
l’ajuntament, però el consistori 
ambiciona més. La intenció és 
exportar la iniciativa a l’àmbit 
metropolità. «La desigualtat té 
cada vegada més component 
metropolità, passa a Barcelona i 
en el conjunt de ciutats. El que di-
em és que si, per exemple, actu-
em en el marge dret del Besòs, no 
té sentit no fer-ho a l’altre marge. 
Els problemes són els mateixos», 
segons el parer de Jordi Martí, re-
gidor de Presidència. Així que 
l’ajuntament ha proposat a 
l’AMB (Àrea Metropolitana de 
Barcelona) destinar els 85 mili-
ons que ha d’aportar en un dels 
convenis per firmar ben aviat a 
impulsar l’esmentada proposta. n

El Pla de Barris per a Sant Andreu 
i Sant Martí invertirà 26 milions

La museïtzació de les Cases Barates del Bon Pastor figura entre les actuacions principals, al costat 
de la reconversió en edifici multidisciplinari de l’antic Cinema Pere IV del Besòs i el Maresme.

EQUIPAMENTS

NATÀLIA  FARRÉ 
Barcelona

Colau proposa a 
l’AMB exportar la 
iniciativa a l’àmbit 
metropolità i 
aporta 85 milions

Simulació del futur espai museístic de les Cases Barates del Bon Pastor.

Ajuntament de Barcelona

La Conselleria de Justícia ha 
adjudicat el projecte executiu 
per construir al districte Dia-
gonal-Besòs de Barcelona un 
memorial en forma de raspall 
gegant amb el nom Bosc d’em-
premtes, en homenatge a les 
víctimes executades pel fran-
quisme a l’antic barri del Camp 
de la Bota entre el 1939 i el 
1952. El monument, a càrrec de 
l’artista Francesc Abad, estarà 
format per 1.686 tubs de ferro 
de 50 mil·límetres de diàmetre 
i 6 metres d’altura disposats 
en 36 fileres sobre una em-
premta digital de 12 metres de 
longitud, que representarà la 
singularitat de cada una de les 
persones afusellades en aquest 
enclavament. 

Segons va informar ahir 
Justícia, l’obra estarà inspirada 
en la cita «cal passar el raspall a 
contrapel per la història», del 
filòsof Walter Benjamin, i el 
monument imitarà la figura 
d’un raspall invertit, que serà 
al parc del campus Diagonal-
Besòs i serà visible des de la 
Ronda Litoral. 

Mur de contenció submergit 

S’espera que les obres de 
construcció comencin el pri-
mer trimestre del 2022 i aca-
bin sis mesos més tard, se-
gons va informar la Conse-
lleria de Justícia, que ha adju-
dicat la redacció del projecte a 
l’empresa Dosgeuvearquitec-
tura, SLP, per un import de 
30.129 euros. La Direcció Ge-
neral de Memòria Democràti-
ca destinarà un total de 
500.000 euros per finançar el 
memorial complet, que a més 
del projecte artístic Bosc 
d’empremtes inclourà un mur 
explicatiu i les senyalitzacions 
de diversos itineraris. 

El Camp de la Bota era un 
antic barri de barraques ubicat 
a la zona actual del Fòrum, en-
tre els municipis de Sant Adrià 
de Besòs i Barcelona, on el 
franquisme va fer afusella-
ments davant un mur de for-
migó que va quedar submergit 
quan el 1990 es va iniciar la 
transformació de la zona. n

El campus 
Diagonal-Besòs 
 recordarà els 
afusellats al 
Camp de la Bota

HOMENATGE

EL PERIÓDICO 
Barcelona
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Dones a la història, la necessitat de posar-les 
rostre 
 
Redacció · 6 maig 2021 

 
 
El centre cívic La Cadena acull durant aquest mes l’exposició “El camp de concentració de dones 
de Ravensbrück”, però qui eren aquestes dones i perquè hi van anar a acabar allà. Aquestes, 
entre altres preguntes és el que buscava respondre la xerrada ‘Heroïnes catalanes a la 
Resistència’, organitzada en paral·lel a l’exposició. 
 
A la sala d’actes de la Biblioteca Francesc Candel hi van acudir una vintena de persones, tot 
seguint les distàncies de seguretat i els protocols de salut. La xerrada va estar dirigida per 
Lourdes Vidrier, néta de deportat i consellera de districte de Sants-Montjuïc, i Teresa del Hoyo, 
Coordinadora de l’Amical de Ravensbrück. 
 
Amb aquest acte s’ha volgut fer valdre el paper de les dones com a membres de la resistència 
contra el Feixisme, perquè com explica Vidrier “les dones que hi havia a Ravensbrück hi van anar 
a parar allà per ser resistents contra el feixisme i el nazisme”. 
 
També es vol reivindicar el paper precisament de les dones sovint desconegudes en la nostra 
història, “ha interessat que no se sabés que hi ha hagut dones que han estat fortes i han estat 
valentes, cal posar-les rostre perquè elles i nosaltres, les dones, hi som a tot arreu” ens comenta 
la consellera. 
 
Finalment Vidrier ens recorda la importància de “conèixer d’història per no repetir-la, hem de 
saber identificar les alarmes perquè el nazisme, el feixisme i el racisme segueixen existint i 
estaven amagats, o no tan amagats i no volíem veure-ho, però ara està claríssim que han 
ressorgit, i amb força, cal evitar desastres”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://lamarina.cat/dones-a-la-historia-la-necessitat-de-posar-les-rostre/ 

P.5

https://lamarina.cat/author/redaccio/
https://lamarina.cat/dones-a-la-historia-la-necessitat-de-posar-les-rostre/


4 LAVANGUARDIA V I U R E DIJOUS, 13 MAIG 2021

L’arxiu deDamm, ambmés de 147.000 articles, s’obre a la ciutadania
amb visites que permeten conèixer una història de gairebé un segle imig

Memòria cervesera
RAÚL MONTILLA
Barcelona

Nofaolorde cervesa,
més aviat de gel
hidroalcohòlic.Co-
ses dels temps ac-
tuals. Però en 1.314

metres quadrats acull l’essència i
alguns secrets de Damm des que
August K. i la seva dona,Melanie,
amb el seu cosí Joseph, primer
mestre cerveser de la companyia,
van fundar l’empresa a Barcelona
el 1876. És l’arxiu històric dels
Damm, un dels més grans d’una
empresa privada a Espanya, i
acull més de 147.000 trossos
d’una llarga trajectòria: ampolles
antigues, cartells centenaris, es-
bossos d’anuncis, plànols i docu-
ments de tota mena, començant
per una invitació personalitzada
a la inauguració de l’edifici de
l’Antiga Fàbrica Damm que data
del 1905. És aquí, també al carrer
Rosselló, 515, on ara hi ha l’arxiu,
una de les parades de les visites
guiades que s’han posat enmarxa
i que es poden coronar amb un
tast de cerveses.
“És un arxiu, a més a més, que

és viu, perquè l’empresa també
ho és, i continua generant contin-
gut”, explica Maribel Almagro,
responsable d’aquestes instal·la-
cions. Es tracta d’un projecte de

la Fundació Damm impulsat pel
seu president, Demetrio Carce-
llerArce.La institucióvadestinar
el 2020 més de tres milions d’eu-
ros a iniciatives de suport social
(principalment per la covid),
culturals, educatives i esportives.
I entre les seves finalitats també
hi ha preservar el llegat de
Damm, que es pot recórrer en
un arxiu on el passat de les altres
cerveseres que s’han anat ad-
quirint també hi té cabuda. “Més
d’una vegada s’ha conservat mol-

ta informació en molt bon estat”,
celebraMaribel Almagro.
En el cas de l’Antiga Fàbrica

Damm, quan el 1992 va deixar de
ser el gran centre de producció
–es va traslladar a Santa Coloma
de Gramenet i al Prat–, els treba-
lladors Carlos Cervantes, Pedro

MEMÒRIA HISTÒRICA

Sense rastrede les restes
delmilicià cubàamic
deMiguelHernández
REDACCIÓ Barcelona

La recerca de les restes mortals
del poeta cubà Pablo de la Tor-
riente Brau en una fossa del ce-
mentiri de Montjuïc no ha donat
els resultats esperats. Tècnics
de la direcció general de Me-
mòria Democràtica de la Genera-
litat han descartat l’existència en

aquest lloc de les restes de l’in-
tel·lectual i milicià que va lluitar
en el bàndol republicà a laGuerra
Civil espanyola, que va morir en
combat a Majadahonda a finals
del 1936 i el cadàver embalsamat
del qual, segons els testimonis
d’aquella època, va ser traslladat
a Barcelona. Des de la capital ca-
talana estava previst repatriar-lo

a Cuba en una operació progra-
mada pel seu amic, el poeta Mi-
guel Hernández, que no es va po-
der dur mai a terme.
La Generalitat, a través d’un

conveni amb l’Ajuntament i el
consolat de Cuba, va acordar la
recerca de les restes mortals de
Pablo de la Torriente i onze per-
sonesmés al cementiri barceloní.
Els arqueòlegs van començar les
excavacions el 28 d’abril i van
aprofundir fins arribar a la capa
geològica sense que hagi apare-
gut cap rastre humà. El Depar-
tament de Justícia ha descartat
fer noves excavacions per la falta
d’altres indicis sobre el possible
parador del poeta.
De la Torriente va arribar a ser

MANÉ ESPINOSA

Maribel Almagromostra alguns dels anuncis que es conserven amb cura

Peiró i Manuel Peribáñez van
decidir posar en relleu tots els
materials que es conservaven a
les instal·lacions. La Fundació
Damm no va dubtar a donar su-
port a un projecte en què ja ha
invertit unmilió d’euros.
Un total de 122.000 fotografies,

centenars de pel·lícules que su-
menmés de 6.100 hores de visio-
nament, l’ampolla de la primera
Estrella, la gran i noble taula de
fusta on es prenien les decisions
de la companyia, la vella centra-
leta de telèfon, material d’oficina
divers, caixes de cervesa de totes

L’espai permet
fer un recorregut
per tot el segle XX,
començant pel
final del XIX

MANÉ ESPINOSA

Petita mostra històrica de les moltes ampolles que es conserven

les èpoques... L’arxiu històric
conserva des del primer anunci
de televisió de Damm, del 1970,
fins a l’attrezzo i el vestuari que
s’ha fet servir als últims. És un
fons del qual s’han cedit algunes
peces per a sèries de Netflix o
òperes del Teatro Real de Ma-
drid, però que també serveix per
conèixer la història de la cerve-
sera, la d’aquesta beguda que a
Espanya, terra de vins, al principi
eramésconsumidaper les classes
altes que per les populars. I acos-
tar-se a la història de tot el segle
XX i finals del XIX des de dife-
rents punts de partida, la possi-
bilitat d’abordar el passat des
dels canvis socials, els culturals,
els econòmics. També la història
de la ciutat de Barcelona. I un
extens recorregut pel món de
la publicitat. “Tenim autèntiques

obres d’art”, explica Maribel Al-
magro mentre comença a mos-
trar algunsdels anuncis il·lustrats
per Ernest Moradell, pioner del
disseny gràfic a Espanya.
Secrets, passat i memòria el fu-

tur de la qual és la digitalització
però que ara ja es pot conèixer en
visites guiades que també passen
per la sala de calderes o la de bàs-
cules, quedonenpas a una terras-
sa, idealper fer tastosdecerveses.
Lesvisites, quedesde faanyses

fan a la fàbrica del Prat, en el cas
de l’edifici històric de Rosselló
–batejat com La Bohemia, en
honor a aquesta zona cervesera
de Centreeuropa– van començar
a finalsde l’anypassat. “Hemanat
fent malgrat les restriccions”, ex-
plica Pepi Ramos, coordinadora.
Grups reduïts que han visitat les
instal·lacions, principalment els
divendres o els dissabtes a la tar-
da, sempreques’hapogut.Ara, en
el tram final de la pandèmia, s’es-
pera ampliar horaris i afegir no-
ves visites els diumenges al mig-
dia. També hi ha la possibilitat de
fer visites amb tast en grups tan-
cats. És un recorregut pel passat
que acull nombroses sorpreses i
que entronca amb la voluntat de
l’Antiga Fàbrica de ser un punt
clau en la vida social i cultural de
la ciutat. Fonts de la cervesera
expliquen que el 2019 es van fer
260 esdeveniments amb una as-
sistència de 145.000 persones. La
seva història no s’ha acabat.

Més de 122.000 fotos,
6.100 hores de
contingut audiovisual
i una col·lecció de
documents inèdita

MANÉ ESPINOSA

Invitació del 1905

DAVID ZORRAKINO / EP

Les excavacions dutes a terme al cementiri deMontjuïc
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considerat aCubaunautèntic he-
roi nacional, i tant per la seva vida
com per la seva obra va ser un
dels grans referents de Fidel Cas-
tro. Va arribar a Espanya com a
periodista corresponsal de guer-
ra i va compaginar la seva pro-
fessió amb la lluita armada com a
voluntari del bàndol fidel a la Re-
pública.
Inicialment l’escriptor cubà,

que va perdre la vida en la batalla
de la Boira, el desembre del 1936,
va ser sepultat al cementiri ma-
drileny de Chamartín de la Rosa
abans de ser traslladat a Barcelo-
na. Segons una investigació duta
a terme per l’Associació d’Amics
de les Brigades Internacionals,
va ser enterrat provisionalment

al nínxol número 3.772 de Mont-
juïc el 13 de juny del 1937. Quan
va acabar la guerra les seves res-
tes van tornar a ser inhumades i
portades a una fossa del mateix
cementiri.
Pablo de la Torriente va deixar

unaprofunda empremta en el seu
breu pas per Espanya, on va arri-
bar el setembre del 1936. Va tenir
una forta connexió intel·lectual i
amistosa amb Miguel Hernán-
dez. Poc després demorir, el poe-
ta d’Oriola va plorar la seva mort
dedicant-li l’Elegía Segunda, i el
1937, per protegir les seves restes
de l’avanç de les tropes franquis-
tes, es va ocupar del trasllat del
cadàver al cementiri de Mont-
juïc.

L’ambient era gairebé igual d’intens a la tribuna com als altres espais

La bona panoràmica
reflecteix l’ambient
que s’havia aconse-
guit imprimir a l’Hi-

pòdrom.Corriael 1914.
Estranya l’indret on s’havia

deciditsituar-lo:molt lluny,en
un entorn decebedor i amb
uns accessos incòmodes. No
tothom que assistia al recinte
esportiu, que podia acollir
molt de públic, disposava de
carruatgeodecotxe.
En el cas de voler exhibir-

los, undels camins era irritant
per les sotragades, la pols i el
fang, que dificultaven circular
peraquellacarreteradelaMa-
re de Déu del Port. Altres op-
cions eren el tramvia de Can
TunisambsortidaalaRambla,
o bé el tren delMorrot, que va
tenir ladelicadesade situar-hi
unbaixador.
Perquè l’Hipòdrom havia

estat inaugurat el 1883, i ales-
hores l’Eixample era un pai-
satge dominat per una con-
siderable extensió de terrenys
erms. La prova és que no van
trigar a proliferar en aquests
espais, cèntrics o no, picadors,
campsde futbol, frontons, pis-
tesdetennisid’altres.Finsitot
abans i enganxat a la vora del
passeig de Gràcia hi havia
hagut el gegantí parc d’atrac-

cions dels Camps Elisis, que
amb vuit hectàrees i unes ver-
tiginoses muntanyes russes
era considerat un dels més
rellevants de l’Europa del
moment.
No va ser estrany que el pri-

merhipòdrom l’encaixessin al
CampdeMart, batejat així per
aprofitar la ressonància de ca-
tegoria adquiridapels deParís
o Roma. Estava situat a la part
superior de la Ciutadella, aca-

badadedesmilitaritzar; eraun
gran pla enganxat al final del
passeig de l’Esplanada. Va ser
inaugurat el 1871 per acollir
una sèrie de pràctiques hípi-
ques i fins i tot curses.
L’hipòdrom de Can Tunis i

les seves set hectàrees hauria
trobat col·locació fàcilment
en un terreny més pròxim a
la ciutat. I és que la llunyania
acovardia uns barcelonins
acostumats a disposar de tot a

prop de casa, i el que no era
com qui diu a quatre passes es
consideravaa laquinta forca.
Va ser una iniciativa de la

Sociedad para el Fomento de
la Cría Caballar, fundada el
1841,combinadaambelcapital
aportatper laCompañíaFran-
cesadeCarrerasdeCaballos.
Aquesthipòdromoferiauna

bona tribuna protectora i cò-
modaper a 2.300 espectadors.
Al centre de les dues pistes de
competicions s’hi emmarcava
un generós espai, denominat
pelouse, que acollia públic i
també servia d’aparcament
per a carruatges i cada vegada
més cotxes, tal com s’adver-
teix a la imatge.
L’atractiu més gran consis-

tia a apostar, cosa que incre-
mentava l’emoció davant la
incertesa dels genets guanya-
dors. Per als que no es deci-
dienaarriscardiners,elmillor
atractiu era fer-hi acte de
presència, lluir una elegància
d’acord amb la moda i anar a
buscar amics i coneguts, cosa
quepermetiaampliarelcercle
social.
Va tancar el 1934 sense dei-

xar rastreni enyorança.

Apostar i saludareren
elsatractiusde l’Hipòdrom

Malgrat la llunyania
i una comunicació
dificultosa, l’èxit
va ser immediat
i durador

FREDERIC BALLELL / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

QUADERN BARCELONÍ

EL POETA DE LA RAMBLA
Hihaviaunahistòriaque
vacomençarunbondia
d’aquell decennidels vuitan-
ta.Elnostrehomevacaptar
que laRamblael cridava, i va
cedir.Esvaassentar al tram
més intens.Malgrat la seva
discreció, aviat es vagua-
nyarun llocqueharmonit-
zavaamb l’entorn, sense
estridènciesnidissonàncies.
Va saberentrar a formar
partdelpaisatge: en lapre-
sència, amb lagorrauna
micadecantada i el jersei

entreobert, però sobretot
ambels cavalletsondesple-
gavaels seuspoemes, des-
prés autoeditats; i tambéen
elpla sentimental, ja quees
guanyavaapols la relació
social treballadaambdeli-
cadesa, sabentescoltar i
interessant-sepels altres, a
mésd’evitar lesxafarderies.
I enunpasseigoncadadia
passaven tantes coses, va
aconseguir forjar-seun títol,
atorgatnopasper capitos-
tosoficials, sinópelpoble
pla i sobirà: “Elpoetade la

Rambla”.Així vaquedar
batejat, doncs,Eduardo
Mazo (BuenosAires, 1940),
bohemi tranquil. Fins i tot
vaarribar a tenirpoderde
convocatòria, com l’organit-
zacióde laFestade laPoe-
sia, enquèesvanpresentar
artistes, dansaires, tertu-
lians literaris,músics i in-
nombrables ciutadans.El
2005se’nvaanara la seva
ciutat i janova tornar; fa
unsdies se’nvaanarper
sempremésaunaltremón.
Mereixes ser recordat, amic.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

JOSE POLO Barcelona

Gestos tan quotidians com carre-
gar el telèfon mòbil o encendre
el llum tenen part de l’origen a les
tres xemeneies del Paral·lel de
Barcelona. Són el vestigi que que-
da de la central tèrmica de Mata,
que abans de tenir aquest nom va
sercreadaperlaSocietatEspanyo-
la d’Electricitat. Aquesta empresa
vaser laprimeradedicadaalapro-
ducció i venda d’electricitat a Es-
panya i la sisena almón.Tambéva
ser pionera en la creació d’una
central termoelèctrica i en va ai-
xecar la primera a la Península.
Ara es compleixen 140 anys del
seu naixement a Barcelona, que
vaobrircamía l’electrificaciómal-
grat que l’aventura empresarial
tan sols va transcórrer de l’any

1881 al 1894. Va ser constituïda
per dos barcelonins: Tomàs Josep
Dalmau i Narcís Xifra Masmitjà.
“Alguns els van tractar de bojos”,
confessa Toni Mera, responsable
del fonshistòricd’Endesa,compa-
nyia qued’algunamanera és here-
vad’aquella firma.
“Barcelona tenia tradició indus-

trial,vaser l’escolad’enginyersqui
hovaimpulsar,allàesvail·luminar
una sala amb electricitat per pri-
meravegada”, explicaJoanCarles
Alayo, doctor en Enginyeria In-
dustrial i estudiós sobre el procés
d’electrificació a Catalunya. Els
enginyers haviendescobert la tec-
nologia anys abans a l’Exposi-
ció Universal de Viena. Però el
primer intent de penetrar en
unmercat que estava dominat pel
gas, més barat, no va arrelar. “Van
tenir la ideamassaaviat”, conside-
raAlayo.
Peròvanserprotagonistesdetot

el que va venir després. Joan Tat-
jerva treballara lacentraldeMata
i recorda el “gran vapor” que des-
prenien les tres xemeneies. Des-
prés va impulsar elmuseu de Fec-
sa. “El veritable patrimoni indus-
trial són lespersones”, afirma.

Escompleixen
140anysdelnaixement
de laprimera
empresaelèctrica
aEspanya, fundada
a lacapital catalana

QuanBarcelona
va ser ciutat
pionera en
electricitat

ENDESA

Vista aèria de la central deMata, de què es conserven les xemeneies
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considerat aCubaunautèntic he-
roi nacional, i tant per la seva vida
com per la seva obra va ser un
dels grans referents de Fidel Cas-
tro. Va arribar a Espanya com a
periodista corresponsal de guer-
ra i va compaginar la seva pro-
fessió amb la lluita armada com a
voluntari del bàndol fidel a la Re-
pública.
Inicialment l’escriptor cubà,

que va perdre la vida en la batalla
de la Boira, el desembre del 1936,
va ser sepultat al cementiri ma-
drileny de Chamartín de la Rosa
abans de ser traslladat a Barcelo-
na. Segons una investigació duta
a terme per l’Associació d’Amics
de les Brigades Internacionals,
va ser enterrat provisionalment

al nínxol número 3.772 de Mont-
juïc el 13 de juny del 1937. Quan
va acabar la guerra les seves res-
tes van tornar a ser inhumades i
portades a una fossa del mateix
cementiri.
Pablo de la Torriente va deixar

unaprofunda empremta en el seu
breu pas per Espanya, on va arri-
bar el setembre del 1936. Va tenir
una forta connexió intel·lectual i
amistosa amb Miguel Hernán-
dez. Poc després demorir, el poe-
ta d’Oriola va plorar la seva mort
dedicant-li l’Elegía Segunda, i el
1937, per protegir les seves restes
de l’avanç de les tropes franquis-
tes, es va ocupar del trasllat del
cadàver al cementiri de Mont-
juïc.

L’ambient era gairebé igual d’intens a la tribuna com als altres espais

La bona panoràmica
reflecteix l’ambient
que s’havia aconse-
guit imprimir a l’Hi-

pòdrom.Corriael 1914.
Estranya l’indret on s’havia

deciditsituar-lo:molt lluny,en
un entorn decebedor i amb
uns accessos incòmodes. No
tothom que assistia al recinte
esportiu, que podia acollir
molt de públic, disposava de
carruatgeodecotxe.
En el cas de voler exhibir-

los, undels camins era irritant
per les sotragades, la pols i el
fang, que dificultaven circular
peraquellacarreteradelaMa-
re de Déu del Port. Altres op-
cions eren el tramvia de Can
TunisambsortidaalaRambla,
o bé el tren delMorrot, que va
tenir ladelicadesade situar-hi
unbaixador.
Perquè l’Hipòdrom havia

estat inaugurat el 1883, i ales-
hores l’Eixample era un pai-
satge dominat per una con-
siderable extensió de terrenys
erms. La prova és que no van
trigar a proliferar en aquests
espais, cèntrics o no, picadors,
campsde futbol, frontons, pis-
tesdetennisid’altres.Finsitot
abans i enganxat a la vora del
passeig de Gràcia hi havia
hagut el gegantí parc d’atrac-

cions dels Camps Elisis, que
amb vuit hectàrees i unes ver-
tiginoses muntanyes russes
era considerat un dels més
rellevants de l’Europa del
moment.
No va ser estrany que el pri-

merhipòdrom l’encaixessin al
CampdeMart, batejat així per
aprofitar la ressonància de ca-
tegoria adquiridapels deParís
o Roma. Estava situat a la part
superior de la Ciutadella, aca-

badadedesmilitaritzar; eraun
gran pla enganxat al final del
passeig de l’Esplanada. Va ser
inaugurat el 1871 per acollir
una sèrie de pràctiques hípi-
ques i fins i tot curses.
L’hipòdrom de Can Tunis i

les seves set hectàrees hauria
trobat col·locació fàcilment
en un terreny més pròxim a
la ciutat. I és que la llunyania
acovardia uns barcelonins
acostumats a disposar de tot a

prop de casa, i el que no era
com qui diu a quatre passes es
consideravaa laquinta forca.
Va ser una iniciativa de la

Sociedad para el Fomento de
la Cría Caballar, fundada el
1841,combinadaambelcapital
aportatper laCompañíaFran-
cesadeCarrerasdeCaballos.
Aquesthipòdromoferiauna

bona tribuna protectora i cò-
modaper a 2.300 espectadors.
Al centre de les dues pistes de
competicions s’hi emmarcava
un generós espai, denominat
pelouse, que acollia públic i
també servia d’aparcament
per a carruatges i cada vegada
més cotxes, tal com s’adver-
teix a la imatge.
L’atractiu més gran consis-

tia a apostar, cosa que incre-
mentava l’emoció davant la
incertesa dels genets guanya-
dors. Per als que no es deci-
dienaarriscardiners,elmillor
atractiu era fer-hi acte de
presència, lluir una elegància
d’acord amb la moda i anar a
buscar amics i coneguts, cosa
quepermetiaampliarelcercle
social.
Va tancar el 1934 sense dei-

xar rastreni enyorança.

Apostar i saludareren
elsatractiusde l’Hipòdrom

Malgrat la llunyania
i una comunicació
dificultosa, l’èxit
va ser immediat
i durador

FREDERIC BALLELL / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

QUADERN BARCELONÍ

EL POETA DE LA RAMBLA
Hihaviaunahistòriaque
vacomençarunbondia
d’aquell decennidels vuitan-
ta.Elnostrehomevacaptar
que laRamblael cridava, i va
cedir.Esvaassentar al tram
més intens.Malgrat la seva
discreció, aviat es vagua-
nyarun llocqueharmonit-
zavaamb l’entorn, sense
estridènciesnidissonàncies.
Va saberentrar a formar
partdelpaisatge: en lapre-
sència, amb lagorrauna
micadecantada i el jersei

entreobert, però sobretot
ambels cavalletsondesple-
gavaels seuspoemes, des-
prés autoeditats; i tambéen
elpla sentimental, ja quees
guanyavaapols la relació
social treballadaambdeli-
cadesa, sabentescoltar i
interessant-sepels altres, a
mésd’evitar lesxafarderies.
I enunpasseigoncadadia
passaven tantes coses, va
aconseguir forjar-seun títol,
atorgatnopasper capitos-
tosoficials, sinópelpoble
pla i sobirà: “Elpoetade la

Rambla”.Així vaquedar
batejat, doncs,Eduardo
Mazo (BuenosAires, 1940),
bohemi tranquil. Fins i tot
vaarribar a tenirpoderde
convocatòria, com l’organit-
zacióde laFestade laPoe-
sia, enquèesvanpresentar
artistes, dansaires, tertu-
lians literaris,músics i in-
nombrables ciutadans.El
2005se’nvaanara la seva
ciutat i janova tornar; fa
unsdies se’nvaanarper
sempremésaunaltremón.
Mereixes ser recordat, amic.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

JOSE POLO Barcelona

Gestos tan quotidians com carre-
gar el telèfon mòbil o encendre
el llum tenen part de l’origen a les
tres xemeneies del Paral·lel de
Barcelona. Són el vestigi que que-
da de la central tèrmica de Mata,
que abans de tenir aquest nom va
sercreadaperlaSocietatEspanyo-
la d’Electricitat. Aquesta empresa
vaser laprimeradedicadaalapro-
ducció i venda d’electricitat a Es-
panya i la sisena almón.Tambéva
ser pionera en la creació d’una
central termoelèctrica i en va ai-
xecar la primera a la Península.
Ara es compleixen 140 anys del
seu naixement a Barcelona, que
vaobrircamía l’electrificaciómal-
grat que l’aventura empresarial
tan sols va transcórrer de l’any

1881 al 1894. Va ser constituïda
per dos barcelonins: Tomàs Josep
Dalmau i Narcís Xifra Masmitjà.
“Alguns els van tractar de bojos”,
confessa Toni Mera, responsable
del fonshistòricd’Endesa,compa-
nyia qued’algunamanera és here-
vad’aquella firma.
“Barcelona tenia tradició indus-

trial,vaser l’escolad’enginyersqui
hovaimpulsar,allàesvail·luminar
una sala amb electricitat per pri-
meravegada”, explicaJoanCarles
Alayo, doctor en Enginyeria In-
dustrial i estudiós sobre el procés
d’electrificació a Catalunya. Els
enginyers haviendescobert la tec-
nologia anys abans a l’Exposi-
ció Universal de Viena. Però el
primer intent de penetrar en
unmercat que estava dominat pel
gas, més barat, no va arrelar. “Van
tenir la ideamassaaviat”, conside-
raAlayo.
Peròvanserprotagonistesdetot

el que va venir després. Joan Tat-
jerva treballara lacentraldeMata
i recorda el “gran vapor” que des-
prenien les tres xemeneies. Des-
prés va impulsar elmuseu de Fec-
sa. “El veritable patrimoni indus-
trial són lespersones”, afirma.

Escompleixen
140anysdelnaixement
de laprimera
empresaelèctrica
aEspanya, fundada
a lacapital catalana

QuanBarcelona
va ser ciutat
pionera en
electricitat

ENDESA

Vista aèria de la central deMata, de què es conserven les xemeneies
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L’arxiu deDamm, ambmés de 147.000 articles, s’obre a la ciutadania
amb visites que permeten conèixer una història de gairebé un segle imig

Memòria cervesera
RAÚL MONTILLA
Barcelona

Nofaolorde cervesa,
més aviat de gel
hidroalcohòlic.Co-
ses dels temps ac-
tuals. Però en 1.314

metres quadrats acull l’essència i
alguns secrets de Damm des que
August K. i la seva dona,Melanie,
amb el seu cosí Joseph, primer
mestre cerveser de la companyia,
van fundar l’empresa a Barcelona
el 1876. És l’arxiu històric dels
Damm, un dels més grans d’una
empresa privada a Espanya, i
acull més de 147.000 trossos
d’una llarga trajectòria: ampolles
antigues, cartells centenaris, es-
bossos d’anuncis, plànols i docu-
ments de tota mena, començant
per una invitació personalitzada
a la inauguració de l’edifici de
l’Antiga Fàbrica Damm que data
del 1905. És aquí, també al carrer
Rosselló, 515, on ara hi ha l’arxiu,
una de les parades de les visites
guiades que s’han posat enmarxa
i que es poden coronar amb un
tast de cerveses.
“És un arxiu, a més a més, que

és viu, perquè l’empresa també
ho és, i continua generant contin-
gut”, explica Maribel Almagro,
responsable d’aquestes instal·la-
cions. Es tracta d’un projecte de

la Fundació Damm impulsat pel
seu president, Demetrio Carce-
llerArce.La institucióvadestinar
el 2020 més de tres milions d’eu-
ros a iniciatives de suport social
(principalment per la covid),
culturals, educatives i esportives.
I entre les seves finalitats també
hi ha preservar el llegat de
Damm, que es pot recórrer en
un arxiu on el passat de les altres
cerveseres que s’han anat ad-
quirint també hi té cabuda. “Més
d’una vegada s’ha conservat mol-

ta informació en molt bon estat”,
celebraMaribel Almagro.
En el cas de l’Antiga Fàbrica

Damm, quan el 1992 va deixar de
ser el gran centre de producció
–es va traslladar a Santa Coloma
de Gramenet i al Prat–, els treba-
lladors Carlos Cervantes, Pedro

MEMÒRIA HISTÒRICA

Sense rastrede les restes
delmilicià cubàamic
deMiguelHernández
REDACCIÓ Barcelona

La recerca de les restes mortals
del poeta cubà Pablo de la Tor-
riente Brau en una fossa del ce-
mentiri de Montjuïc no ha donat
els resultats esperats. Tècnics
de la direcció general de Me-
mòria Democràtica de la Genera-
litat han descartat l’existència en

aquest lloc de les restes de l’in-
tel·lectual i milicià que va lluitar
en el bàndol republicà a laGuerra
Civil espanyola, que va morir en
combat a Majadahonda a finals
del 1936 i el cadàver embalsamat
del qual, segons els testimonis
d’aquella època, va ser traslladat
a Barcelona. Des de la capital ca-
talana estava previst repatriar-lo

a Cuba en una operació progra-
mada pel seu amic, el poeta Mi-
guel Hernández, que no es va po-
der dur mai a terme.
La Generalitat, a través d’un

conveni amb l’Ajuntament i el
consolat de Cuba, va acordar la
recerca de les restes mortals de
Pablo de la Torriente i onze per-
sonesmés al cementiri barceloní.
Els arqueòlegs van començar les
excavacions el 28 d’abril i van
aprofundir fins arribar a la capa
geològica sense que hagi apare-
gut cap rastre humà. El Depar-
tament de Justícia ha descartat
fer noves excavacions per la falta
d’altres indicis sobre el possible
parador del poeta.
De la Torriente va arribar a ser

MANÉ ESPINOSA

Maribel Almagromostra alguns dels anuncis que es conserven amb cura

Peiró i Manuel Peribáñez van
decidir posar en relleu tots els
materials que es conservaven a
les instal·lacions. La Fundació
Damm no va dubtar a donar su-
port a un projecte en què ja ha
invertit unmilió d’euros.
Un total de 122.000 fotografies,

centenars de pel·lícules que su-
menmés de 6.100 hores de visio-
nament, l’ampolla de la primera
Estrella, la gran i noble taula de
fusta on es prenien les decisions
de la companyia, la vella centra-
leta de telèfon, material d’oficina
divers, caixes de cervesa de totes

L’espai permet
fer un recorregut
per tot el segle XX,
començant pel
final del XIX

MANÉ ESPINOSA

Petita mostra històrica de les moltes ampolles que es conserven

les èpoques... L’arxiu històric
conserva des del primer anunci
de televisió de Damm, del 1970,
fins a l’attrezzo i el vestuari que
s’ha fet servir als últims. És un
fons del qual s’han cedit algunes
peces per a sèries de Netflix o
òperes del Teatro Real de Ma-
drid, però que també serveix per
conèixer la història de la cerve-
sera, la d’aquesta beguda que a
Espanya, terra de vins, al principi
eramésconsumidaper les classes
altes que per les populars. I acos-
tar-se a la història de tot el segle
XX i finals del XIX des de dife-
rents punts de partida, la possi-
bilitat d’abordar el passat des
dels canvis socials, els culturals,
els econòmics. També la història
de la ciutat de Barcelona. I un
extens recorregut pel món de
la publicitat. “Tenim autèntiques

obres d’art”, explica Maribel Al-
magro mentre comença a mos-
trar algunsdels anuncis il·lustrats
per Ernest Moradell, pioner del
disseny gràfic a Espanya.
Secrets, passat i memòria el fu-

tur de la qual és la digitalització
però que ara ja es pot conèixer en
visites guiades que també passen
per la sala de calderes o la de bàs-
cules, quedonenpas a una terras-
sa, idealper fer tastosdecerveses.
Lesvisites, quedesde faanyses

fan a la fàbrica del Prat, en el cas
de l’edifici històric de Rosselló
–batejat com La Bohemia, en
honor a aquesta zona cervesera
de Centreeuropa– van començar
a finalsde l’anypassat. “Hemanat
fent malgrat les restriccions”, ex-
plica Pepi Ramos, coordinadora.
Grups reduïts que han visitat les
instal·lacions, principalment els
divendres o els dissabtes a la tar-
da, sempreques’hapogut.Ara, en
el tram final de la pandèmia, s’es-
pera ampliar horaris i afegir no-
ves visites els diumenges al mig-
dia. També hi ha la possibilitat de
fer visites amb tast en grups tan-
cats. És un recorregut pel passat
que acull nombroses sorpreses i
que entronca amb la voluntat de
l’Antiga Fàbrica de ser un punt
clau en la vida social i cultural de
la ciutat. Fonts de la cervesera
expliquen que el 2019 es van fer
260 esdeveniments amb una as-
sistència de 145.000 persones. La
seva història no s’ha acabat.

Més de 122.000 fotos,
6.100 hores de
contingut audiovisual
i una col·lecció de
documents inèdita

MANÉ ESPINOSA

Invitació del 1905

DAVID ZORRAKINO / EP

Les excavacions dutes a terme al cementiri deMontjuïc
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JxCat reivindica
el Baluard deMigdia

PATRIMONI

RAÚL MONTILLA
Barcelona

El Baluard de Migdia va ser un
delsúltims focusde resistènciade
la Barcelona del 1714. Si famés de
300anyshavia de suportar els en-
vits de les tropes borbòniques, ac-
tualment els atacs que pateix de
maneraperiòdicasónd’actesvan-
dàlics i d’incivisme, que poden
tornarambmésintensitataixíque
es torni a la normalitat, per béque
en l’actualitat també té com uns
dels seus enemics principals
l’oblit i certadesídia.
Almenyséselqueafirmaelgrup

municipal de Junts per Catalu-
nya,queahirvareivindicaraques-
ta zona de muralla, envoltada
d’edificis i just a la part de darrere
de l’estaciódeFrança, comaespai
històric i de memòria. Precisa-
ment, durant l’etapa de l’alcalde

Xavier Trias va ser quan es va fer
visitable. Els postconvergents de-
fensen que aquest tram de la mu-
ralla de mar tingui el protagonis-
me històric que es mereix, i en
aquesta línia ahir van demanar al
govern sociocomúque reconside-
ri la petició del Col·legi de l’Art
Major de la Seda de Barcelona de
posar una placa al recinte, que
d’algunamaneraescreïunmemo-
rialquerecordi la lluitaqueel1714
van lliurar membres dels Gremis
de Velers i de Velluters contra les

tropes borbòniques en aquesta
zona. “Va ser l’últim baluard de la
defensa de Barcelona”, va subrat-
llar el portaveu de JxCat a l’Ajun-
tament, JordiMartí Galbis. El re-
gidorvacomparèixerambAndrés
Borao,enrepresentaciódelcol·le-
gi que va néixer el 1834 de la fusió
dels dos gremis. La institució va

sol·licitar l’any 2016, a suggeri-
ment del mateix govern munici-
pal, que es col·loqués aquesta pla-
ca, tot i que finalment aquest any
la ponència del nomenclàtor l’ha
rebutjadaperquèconsideraque ja
hihaaltressenyalitzacionsdeme-
mòria que expliquen aquests fets
històrics en general. “És just que
es reconegui els velers i velluters
caiguts al Barluard de Migdia,
com també que es reconegui el
conjunt del patrimoni correspo-
nentaaquestaèpocaqueencarahi
ha a la ciutat”, va manifestar An-
drés Borao, que va posar com a
exemple la casa del Gremi de Ve-
lers, la conegudacomlaCasade la
Seda, ubicada a Via Laietana.
JxCat va anunciar que traslladarà
la petició de la placa a l’alcaldessa
mitjançant un prec amb què vol
reivindicar aquest espai.
Fonts municipals van explicar,

pel que fa almanteniment de l’es-
pai, que des del districte deCiutat
Vella s’estan fent actuacions de
neteja periòdicament. Aquestes
mateixes fonts van explicar que,
“tenint en compte la complexitat
de l’espai”, s’està treballant en un
pla quepermetimantenir aquesta
zona “sempre en bones condici-
ons”.c

ÀLEX GARCIA

Voluntaris passegen en bici persones grans als voltants del Baluard delMigdia

El districte defensa
que treballa en un
nou pla per intentar
que l’espai sempre
estigui en bon estat

Els postconvergents
reclamen el valor
d’aquest espai històric,
símbol del 1714 i
objecte habitual
d’atacs vandàlics

CELRÀwEl monòlit de tres
metres d’alçària que va apa-
rèixer fa una setmana en una
rotonda de Celrà (Gironès) el
va col·locar l’Ajuntament i
forma part d’una campanya
publicitària per reivindicar la
cultura local. L’acció, dis-
senyada per les àrees de Cul-
tura i Comunicació del Con-
sistori, governat per la CUP,
juntament amb l’empresa de
comunicació digital Conecta
Lab, vol visibilitzar la nova
marca cultural Celrà, fàbrica
d’arts, en què treballen des de
fa dos anys. Amb aquesta
acció l’Ajuntament vol reivin-
dicar la “poca visibilitat” que
assegura que tenen els muni-
cipis petits com Celrà davant
les campanyes de les grans
ciutats”. També volien cridar

l’atenció dels mitjans de co-
municació perquè posessin el
focus en la nova marca cultu-
ral. Així doncs, el misteri del
monòlit de Celrà ha quedat
resolt. El de Celrà, el tercer
obelisc que apareixia en un
mes a Catalunya després dels
de S’Agaró (Baix Empordà) i
Aiguamúrcia (Alt Camp), va
despertar la curiositat de
molts veïns que el van voler
fotografiar. Els que han vist
altres monòlits destacaven
l’aspecte més bast del materi-
al amb què estava fet i altres
diferències amb els que van
aparèixer darrerament a
Catalunya. Era de color negre
i tenia unes línies corbes en
baix relleu que s’han acabat
convertint en un dels símbols
de la novamarca. / S. Oller

Elmonòlit aparegut a Celrà
el va col·locar el Consistori

Compromís per crear taules de treball
sobre l’impacte de la superilla
BARCELONAwElgrupmunici-
pal deJuntsperCatalunyaha
obtingut el compromísdel
governd’AdaColaudecrear
taulesde treball sectorials de
barri abansd’instal·lar la supe-
rilla de l’Eixampleper consen-
suar elmodeldemobilitat i
urbanismedels carrersdel
districte. Laproposta, queva
aconseguir l’aprovació enel
pledel districte, planteja el
diàleg i consens entre els sec-
tors econòmics i socials impli-

cats i afectats per la superilla.
El portaveudeJxCat,Albert
Cerrillo, va recordarque fa
una setmanael seugrupva
demanarquees realitzésuna
provapilot per avaluar l’im-
pactede la superilla. Enaque-
lla ocasióBComú iPSEesvan
abstenir. “Cerdàbasava la
proposta en l’estudi i sembla
que lapropostamunicipal és
nomésuna intuïció”, va con-
cloure el portaveudeJunts a
l’Eixample. /MireiaMarcó

Unnend’un any i
migmordesprés
de caure d’unbalcó

Sitges promou
elsmassatges amb
garanties a la platja

GIRONAwUnnend’unany i
migvamorir lanitdedijousa
divendresa l’hospitalVall
d’HebrondeBarcelona, on
va ingressararrande les
greus ferides sofertesdes-
présdeprecipitar-sedesd’un
balcóaAgullana (AltEmpor-
dà).Elpetit vacaureacciden-
talmentdesde la terrassaal
carrer, l’equivalent a l’altura
d’unpis.Unhelicòptermedi-
calitzat va traslladar la cria-
turaa l’hospital, onva ingres-
sarenestatmolt crític i va
morirpocdesprés, jaqueno
vapoder superar lesgreus
ferides. /SílviaOller

SITGESwL’Ajuntament de
Sitges posarà enmarxa
aquest estiu una campanya
de conscienciació per pro-
moure elsmassatges a les
platges ambprofessionals.
Aquestsmassatges, amb
totes les garanties sanitàries,
s’ofereixen a través dels
concessionaris de cada plat-
ja. La regidora de Salut Pú-
blica, ElisabethPérez,
alerta que “els serveis que
s’ofereixen sense cap control
poden arribar a ser perjudi-
cials, ja que no es poden
garantir lesmesures higièni-
ques”. /RamonFrancàs

BATEC
CIUTADÀ

REDACCIÓ Barcelona

El CosmoCaixa, el Museu de la
Ciència deBarcelona, ha estat re-
conegut internacionalment amb
el premi Kenneth Hudson 2021
en el marc dels European Muse-
um of the Year Awards. El guar-
dó ha estat lliurat per l’European
Museum Forum, una organitza-

ció fundada el 1977 sota el parai-
gua del Consell d’Europa que
com a objectiu de reconèixer
l’excel·lència dels museus euro-
peus.
A més de valorar la manera de

treballar del centre, l’entitat ha
destacat que el CosmoCaixa és
unmuseu que “es reinventa con-
tínuament i desafia els visitants a

pensar i a sentir com es pot crear
col·laborativament un món mi-
llor”. El CosmoCaixa, que el
2006 ja havia rebut el premi al
MuseuEuropeu de l’any, disposa
demés de 6.000metres quadrats
d’espai expositiu dedicat a la ci-
ència a la capital catalana.
El centre de la Fundació La

Caixa s’ha adaptat als protocols
de la covid i des de la seva reo-
bertura, el juny de l’any passat,
després del primer confinament,
ha automatitzat algunes de les
instal·lacions i ha posat a disposi-
ció dels visitants uns educadors
especialitzats en temes científics
encarregats d’orientar els visi-
tants, recorden fonts del mu-
seu.c

ElCosmoCaixa, premiat
comundelsmillors
museus europeus

CÉSAR RANGEL / ARXIU

ElMuseu de la Ciència CosmoCaixa s’ha adaptat a la covid
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ció. El secretari general
del col·legi, Andrés Borao,
va ser ahir al lloc del ba-
luard, juntament amb el
regidor de Junts per Cata-
lunya, Jordi Martí, que va

anunciar que el seu grup
farà una iniciativa munici-
pal consistent en un prec a
l’alcaldessa on es demana-
rà la reconsideració de la
decisió. Des del grup de

JxCat es considera una
contradicció que es dene-
gui aquesta petició per ser
un “fet de guerra” i es posi
el nom dels Maquis a una
plaça de Nou Barris. ■

a Es nega a posar
una placa en record
del gremi de velluters
i velers del 1714

Barcelona rebutja retre
homenatge a la Coronela

L’espai del baluard amb el rètol indicatiu ■ JPF

La ponència del nomen-
clàtor de l’Ajuntament de
Barcelona ha denegat al
Col·legi de l’Art Major de la
Seda la pretensió de posar
una placa commemorati-
va per recordar la partici-
pació dels homes del gre-
mi de velers i velluters en
la Coronela, milícia ciuta-
dana que va defensar les
muralles de Barcelona du-
rant el setge del 1714. La
placa s’hauria de situar a
la zona del baluard del
migdia, a tocar de l’estació
de França, on van prestar
servei.

L’argument de l’Ajunta-
ment és que a Barcelona ja
hi ha altres senyalitza-
cions que fan referència al
1714 i que “no és cap prio-
ritat actual la commemo-
ració de fets de guerra”.
Des del col·legi feia tres
anys que es negociava
amb l’Ajuntament posar la
placa i s’ha rebut amb una
gran decepció la denega-

Jordi Panyella
BARCELONA
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Cuatro años después, algunas de
las 52 calles cuyo nombre apro-
bó cambiar en bloque el Ayunta-
miento sin votos en contra si-
guen bajo un enredo judicial. El
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha fallado en las últimas
horas contra el recurso del
Ayuntamiento y, por tanto, a fa-
vor de mantener a dos de esas
vías con su nomenclatura histó-
rica otorgada durante la dictadu-

ra franquista. Se trata de Caídos
de la División Azul, en el distrito
de Chamartín, y del General Mi-
llán Astray, en el de Latina.

En el fallo se argumenta que
elmilitar gallego JoséMillán As-
tray, fundador de la Legión, no
participó directamente en el le-
vantamiento de las tropas que
llevó al poder a Francisco Fran-
co mediante la Guerra Civil.
Tampoco, añade la sentencia, se
puede demostrar que participa-

ra en acciones bélicas durante
la contienda ni en la represión
ejercida durante la dictadura.
Esta calle fue renombrada como
Maestra Justa Freire y sus letre-
ros fueron incluso cambiados al
entender, en un principio, que
contravenía la Ley de Memoria
Histórica.

El titular del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo nú-
mero 7 de Madrid ya estimó en
mayo de 2018 el recurso presen-

tado por la Plataforma Patrióti-
caMillán Astray contra el acuer-
do de sustitución de la placa de
la calle del distrito madrileño de
Latina.

El juez entendió que dicho
acuerdo era “disconforme a de-
recho” y condenó al Ayunta-
miento de Madrid a mantener el
nombre de la calle de General
Millán Astra. El entonces tercer
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Madrid, Mauricio Va-

liente, afirmó que el Consistorio
recurriría la sentencia.

En cuanto a Caídos de la Divi-
sión Azul, el tribunal explica
que la existencia de esta calle se
refiere al frente soviético duran-
te la Segunda Guerra Mundial,
hechos, por tanto, que no tienen
que ver con los referidos en la
Ley de Memoria Histórica.

El pleno del Ayuntamiento de
Madrid aprobó en abril de 2017
eliminar 52 nombres de vías y
plazas que homenajean a perso-
nas o acontecimientos relaciona-
dos con el franquismo. Todos
los grupos municipales aproba-
ron la medida salvo el PP, que se
abstuvo. Las dos calles afecta-
das por los últimos autos del Su-
perior estaban entre las que la
Justicia había denegado su cam-
bio de nomenclatura en 2018.

El Tribunal Superior mantiene las calles de
Millán Astray y Caídos de la División Azul
El pleno incluyó ambas vías en 2017 entre las 52 que debían cambiar de nombre

L. DE V., Madrid
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La Justicia 
mantiene  
la calle de 
Millán Astray

T R I B U N A L E S

L O S  M E N O R E S  D E  E S A  E D A D  P O D R Í A N  E M P E Z A R  A  S E R  I N M U N I Z A D O S  A L  M E S  S I G U I E N T E  

Los mayores de 40 se vacunarán desde junio 
La Consejería de Sanidad desconoce por ahora qué tipo de vacuna se les administrará 

C O V I D

DANIEL SOMOLINOS MADRID 

La Comunidad de Madrid empeza-
rá a vacunar en junio a todas las 
personas de entre 40 y 49 años, tal 
y como aseguraron ayer fuentes 
de Sanidad a este diario, sin avan-
zar en qué centros se inmunizará 
a los madrileños de esta franja de 
edad. Tampoco si les corresponde-
rá un tipo de vacuna en concreto, 
ya que las irán administrando en 
función de las «dosis que vayan 
entrando» en la región. 

En una entrevista en Telema-
drid, el viceconsejero de Salud Pú-
blica, Antonio Zapatero, también 
adelantó en la mañana de ayer 
que ve «factible» empezar a vacu-
nar  en julio a los madrileños me-
nores de 40 años. 

Eso sí, Zapatero se mostró 
«cauto» sobre las previsiones del 
Gobierno central de tener vacuna-
do al 70% de la población antes de 
que termine el verano. A su juicio, 
«cuesta creerlo» tras observar el 

ritmo de vacunación ya que falta-
rían «entre ocho y 10 millones de 
dosis más». 

Según el último informe epide-
miológico, emitido ayer, se han ad-
ministrado un total de 2.790.158 
viales de los 3.114.835 recibidos, 
con 809.465 segundas dosis regis-
tradas y 22.948 vacunas unidosis 
de Janssen, de manera que el por-
centaje de población de la Comu-
nidad de Madrid con la pauta com-
pleta se sitúa en el 12,2%. 

El mismo informe reveló que en 
el último día se notificaron 1.594 
casos nuevos de coronavirus y 21 
fallecidos más en los hospitales. 
Actualmente, el número de hospi-
talizados se sitúa en 1.516 en plan-
ta –84 menos respecto al día prece-
dente– y 480 en UCI –14 menos–, 
mientras que 230 ingresados han 
recibido el alta. Además, el núme-
ro de pacientes en seguimiento do-
miciliario por Atención Primaria 
asciende a 3.627.

LUIS ÁNGEL SANZ  MADRID 

El Ayuntamiento de Madrid ha de-
cidido paralizar de forma provisio-
nal la tramitación de miles de mul-
tas por entrar indebidamente en 
Madrid Central hasta que el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM) indique qué considera que 
se debe hacer con esas sanciones 
tras la anulación del proyecto estre-
lla de Manuela Carmena que confir-
mó el martes el Tribunal Supremo. 

Eso sí, como aclaran fuentes del 
Consistorio, las cámaras siguen ac-
tivas y continuarán captando a to-
dos los infractores. Por lo que de 
forma inmediata se podrían reacti-
var e imponer todas las sanciones 
si el TSJM entiende que el Ayunta-
miento debe hacerlo. De momento 
y como explicó ayer el alcalde, Jo-
sé Luis Martínez-Almeida, el Con-
sistorio está redactando un inci-
dente de ejecución de sentencia en 
el que consulta al Tribunal Supe-
rior sobre los pasos que debe dar el 
equipo de Gobierno municipal a 
partir de ahora. 

Fuentes municipales no saben 
concretar cuántas multas quedarán 
provisionalmente paralizadas, pe-
ro podrían ser en torno a 80.000, 
ya que la media de multas diarias 
impuestas por entrar en Madrid 
Central son de entre 1.900 y 2.000. 
Y las notificaciones tardan en lle-
gar unos 40 ó 45 días a los infracto-
res. Es desde ese momento cuando 
se consideran firmes. De hecho, to-
das las multas recibidas deben ser 
abonadas, según fuentes del Área 
de Medio Ambiente y Movilidad. 

Martínez-Almeida lamentó ayer 
en rueda de prensa que «bastante 
han sufrido los madrileños con el 
desaguisado y la chapuza del Go-
bierno anterior», en referencia al 

equipo de Manuela Carmena. Y por 
eso ha decidido dar los próximos 
pasos «con las mejores garantías». 
«No vamos a dictar resoluciones 
sancionatorias en tanto en cuanto 
el TSJM se pronuncie por un prin-
cipio de prudencia», respondió. 

En la misma rueda de prensa, 
celebrada tras la Junta de Gobier-
no, la vicealcaldesa, Begoña Villa-

cís, recordó que en el acuerdo de 
Gobierno entre PP y Ciudadanos 
se recoge que Centro sea un área 
de bajas emisiones, lo que se lleva-
rá a cabo con las máximas garan-
tías cuando se apruebe definitiva-
mente la nueva Ordenanza de Mo-
vilidad Sostenible. 

Fuentes municipales esperan 
que la aprobación definitiva de es-
ta norma que sustituirá a Madrid 
Central se pueda producir a finales 
de julio o en un pleno extraordina-
rio que se celebraría en agosto. 
Desde hoy y hasta esa aprobación, 
el TSJM podría responder. En el in-
cidente de ejecución, los servicios 
jurídicos municipales van a sugerir 

la conveniencia de no acabar con 
Madrid Central de forma fulminan-
te, al menos hasta que no se ejecu-
te la sentencia, porque debe preva-
lecer la protección de la salud so-
bre otros derechos, como el propio 
TSJM dictaminó cuando impidió 
que el Ayuntamiento dejara de 
multar tras la primera anulación 
del pasado mes de julio. 

De suspenderse el área restringi-
da, se producirían unas semanas 
de vacío legal y de caos entre ese 
momento y la aprobación de la 
nueva ordenanza. En ese caso, el 
Ayuntamiento estudia llevar a cabo 
cortes puntuales de calles impor-
tantes del área, como la Gran Vía.

E. M. MADRID 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) ha confirma-
do la decisión de un Juzgado 
madrileño de anular la decisión 
del Ayuntamiento de la capital 
de sustituir en 2017 el nombre 
de la calle del general Millán As-
tray por el de Maestra Justa Frei-
re, al no apreciar en el primero 
una exaltación de la dictadura. 

Así lo acuerda el TSJM en 
una sentencia en la que desesti-
ma el recurso del Ayuntamiento 
contra el fallo dictado en 2018 
por el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 7 de 
Madrid, informa Efe. 

Al igual que el Juzgado, el 
TSJM considera que el acuerdo 
municipal carece de motivación 
suficiente que justifique el cam-
bio de denominación de la calle 
en aplicación de la Ley de Me-
moria Histórica. Explica que «ha 
quedado acreditado que ya en el 
año 1923 el general Millán As-
tray tenía el nombre de una pla-
za de Madrid, reconducida con 
posterioridad a calle, como reco-
nocimiento a los méritos concu-
rrentes a su persona por su in-
tervención en la guerra de Filipi-
nas, por haber sido el fundador 
de la Legión española, así como 
por sus heridas en combate». 

La sentencia añade que estos 
reconocimientos «ninguna rela-
ción podían tener obviamente 
con la exaltación del levanta-
miento militar, la guerra civil o la 
dictadura». En este sentido recal-
ca que «el general Millán Astray 
no tuvo intervención en el alza-
miento militar de julio de 1936 
por encontrarse en tal fecha en 
Argentina». En relación con la 
Guerra Civil resalta que la res-
ponsabilidad del general Millán 
Astray no se relaciona con la 
participación directa en las ac-
ciones bélicas sino que como pu-
sieron de relieve en este procedi-
miento tres peritos su nombra-
miento como jefe de prensa y 
propaganda fue testimonial. 

Agrega que en relación con el 
periodo de posguerra ni el expe-
diente administrativo ni el 
acuerdo municipal contienen re-
ferencia alguna a la participa-
ción del general en la represión 
de la dictadura. 

Para el TSJM no es relevante 
para valorar una posible exalta-
ción del levantamiento militar, 
de la Guerra Civil o de la dicta-
dura las circunstancias puestas 
de relieve en el acuerdo munici-
pal de que el general Millán As-
tray fuera el fundador de la Le-
gión española y autor de la fra-
se «Viva la muerte, muera la 
inteligencia».

P O D R Í A  A F E C T A R  A  M Á S  D E  8 0 . 0 0 0  C O N D U C T O R E S  S A N C I O N A D O S  

Almeida paraliza miles de multas de 
Madrid Central a la espera del TSJM 
Las cámaras seguirán registrando quién entra indebidamente pero no se enviarán sanciones

M O V I L I D A D

Imagen de Madrid Central en julio de 2020, cuando el área se declaró nula por primera vez. ALBERTO DI LOLLI

2.000
Multas. El  
Ayuntamiento ha 
impuesto una media 
de entre 1.900 y 
2.000 multas al día 
por Madrid Central.
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Les relíquies de laGuerra Blanca
El canvi climàtic permet recuperar restes de la Primera GuerraMundial als Alps italians

ANNA BUJ
Roma. Corresponsal

U
ns vint soldats al
front austrohonga-
rès es refugiaven
durant la Primera
Guerra Mundial en

unes barraques que van construir
al cimde lamuntanyaScorluzzo, a
3.094 metres d’altitud, als Alps
italians. Es tracta d’unamuntanya
que es disputaven amb l’exèrcit
italià en el que es coneix com la
Guerra Blanca, i que van aban-
donar el novembre del 1918, quan
va acabar el conflicte. L’entrada
d’aigua pel sostre va provocar que
al seu interior es creés un enorme
bloc de gel que va condemnar
aquest cau a l’oblit. Ara, més de
cent anys després, un grup d’ex-
perts italians poden estudiar-n’hi
les relíquiesacausadelsefectesde
l’escalfament global, que ha pro-
vocat el desglaç en aquestesmun-
tanyes inhòspites.
El canvi climàtic ha deixat a la

llum una important col·lecció de
municions, armes, però tambéob-
jectesdevidaquotidianaquemos-
tren les dures condicions a què
s’enfrontaven aquests homes en
un lloc que no s’hauria considerat
mai un campde batalla. Quan se’n
van anar, van deixar diaris, llits,
llanternes, postals, monedes, os-
sosd’animals, jaquetes fetesdepèl
d’ovella o cobertes de palla que es
posaven a sobre de les botes per
combatre les temperatures de fins
a 40 graus sota zero que patien a
l’hivern. Hi ha fins i tot cartes en
quèdemanavenmenjaralsseusfa-
miliars,oelsexplicaven labellesa i
laperillositatde lesmuntanyes.
“Éscomunamàquinadel temps

–explica el professor de la univer-
sitat deBèrgamStefanoMorosini,
que coordina els projectes de pa-
trimoni cultural al parc nacional
delStelvio–.Hemtrobatencondi-
cions perfectes més de 300 objec-
tes que pertanyien a una vintena
de soldats que van patir molt. Els
últims mesos menjaven el pinyol
de les fruites o rosegaven els ossos
d’animals per extreure’n la me-
dul·la i alimentar-se”.
L’anomenada Guerra Blanca

era una lluita que no tenia a veure
res amb les sagnants trinxeres de
la Gran Guerra, sinó més aviat un
front secundari que no va decidir

el conflicte, peròquevaobligar els
exèrcits a desenvolupar unes
avançades tecnologies per per-
metre proveir a desenes demilers
d’homes que s’amagaven durant
tot l’any–nonomésdurantelsme-
sosd’estiu–amésde2.000metres
d’alçària.
Segons l’historiador de la Uni-

versitatdePàduaMarcoMondini,
que col·labora en el projecte,
aquest tipus de conflicte no té
comparacióaEuropa.“AlaPrime-
ra Guerra Mundial es combatia
principalment a les planes –expli-
ca–.Ladoctrinamilitar diuqueen
aquestesmuntanyesnos’hihauria
decombatre,peròerenclausperla
posició a la frontera.Així queesva
dur a terme un experiment extra-
ordinari, finsaleshores impossible
de fer”. A la propera glacera de la
Marmolada, per exemple, els aus-
tríacs hi van construir una ciuta-
della sota el gel que allotjava cen-
tenarsde soldats i per a laqual van
necessitar desenes d’enginyers i
geòlegs. Tenien sortides de fum,

conductes d’aire, cuines, habitaci-
ons i fins i tot sales recreatives.
En aquesta zona dels Alps no hi

havia batalles de centenars demi-
lers d’homes, sinó que el principal
combat era per la supervivència.
Envanmorirpocs, i lamajoria van
morir per hipotèrmia, allaus o per
caure de les glaceres, i no per arti-

lleria enemiga. Com que no era
possible recuperar els seus cossos,
moltsconstencomadesapareguts.
Els últims anys s’hi han trobat de-
senesderestes.
Fins i tot van trobar cossos de

soldats italians que portaven car-
tes amb l’adreça dels familiars, fet

quevapermetre trobarelsparents
ienterrar-los.L’estiupassatunex-
cursionista també es va topar amb
les restes d’un militar cobert amb
la bandera italiana a la glacera de
l’Adamello.
Elsefectesdelcanviclimàticsón

molt visibles a la glacera del Stel-
vio,quehaperdutun30%elgel en
els últims trenta anys. El fred a la
muntanya Scorluzzo va preservar
els records dels austríacs en unes
barraques durant dècades impe-
netrables, fins que el 2017 van po-
der entrar a l’interior i van veure
exactament com havien deixat el
lloc. Arahanexcavatlesbarraques
ihanpogutextreure’nelsobjectes,
i els treballadors del Museu de
Guerra Blanca estan restaurant
unes relíquies que seran exposa-
des l’any que ve a la localitat llom-
barda de Bormio. “És un drama,
quaneranenlesglacereserenmolt
més grans –recorda Morosini–.
L’aspectepositiu ésquepermet fi-
nalment recuperar els testimonis
de laPrimeraGuerraMundial”.

PARC NACIONAL DE STELVIO

Eldesglaçhadeixata la
vistauns300objectes
entrecartes, roba,
armes,municions,
diarisomonedes

HISTÒRIES DEL MÓN

El fredhapreservat objectes
de soldats austríacs que

es van refugiar durant laGran
Guerra enunesbarraques
construïdes al cimde la

muntanyaScorluzzo, a3.094
md’altitud.Un cop restaurats,
l’any vinent s’exposarana la
localitat llombardadeBormio.

Un refugi a
3.094 metres
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A finales de  2008, en Ámster-
dam, la Openbare Bibliotheek 
organizó una exposición sobre 
Stefan Zweig. En ella, se podían 
encontrar fotografías, ediciones 
originales de sus libros, un ma-
motreto donde llevaba todo lo 
concerniente a lo que generaban 
sus novelas, biografías y traduc-
ciones al extranjero, y hasta su 
nota de suicidio. Aquellos pocos 
metros cuadrados donde se re-
unía la intimidad y la obra de 
Zweig hubieran fascinado al 
Mauricio Wiesenthal de la nove-
la «Luz de vísperas», protagoni-
zada por un «alter ego» del vie-
nés, al Benjamín Jarnés que le 
dedicó un excelso libro en 1942 y 
al psiquiatra Cláudio Araújo 
Lima, del que pudimos conocer 
en su momento «Ascensión y 
caída de Stefan Zweig», apareci-
do dos meses después de que el 
escritor, en la localidad brasile-
ña de Petrópolis, decidiera poner 
fi n a su vida junto a su mujer.

Estas viejas obras recuperadas 
y otras actuales que rodean a 
Zweig, el hombre que consiguió 
explicar la desaparición de la cul-
tura centroeuropea a manos de 
los totalitarismos en su maravi-
llosa biografía «El mundo de 
ayer», son la mejor indicación del 
interés por una prosa que ganó 
adeptos a medida que Quaderns 
Crema-Acantilado, en los años 
noventa del pasado siglo, fue re-
cuperando libros –cuentos, nove-
las, ensayos, biografías– que lo 
habían convertido en una celebri-
dad mundial. Incluso hace poco 
años esta misma editorial reunió 
sus once novelas en un solo volu-
men: mil quinientas páginas que, 
como aquella exposición holan-
desa, concentró lo mejor de su 
narrativa y que coincidió con un 
pequeño trabajo de su gran bió-
grafo, Jean-Jaques Lafaye, «El 
candelabro enterrado», en torno 
a su condición de judío como un 
destino irremisible: el suyo y el 
de tantos otros que se vieron obli-
gados a exiliarse o a sufrir el aco-
so y homicidio nazis. 

Un farol moral
Lafaye lo califi có de «poeta-fun-
dador de nuestra Europa al que 
le tenemos una deuda infi nita», 
de «ideal de escritor psicólogo», 
de «poeta-historiador del alma 
humana», de «cazador de almas». 
Para Zweig, pacifi sta militante y 
deseoso de ver una sociedad di-
versa y unida, el judaísmo cons-
tituirá un faro moral que infl uirá 
en su visión crítica de los acon-
tecimientos trágicos desde 1914. 
En un discurso de 1936, el aus-
tríaco decía: «No deberíamos 

Toni Montesinos - Barcelona aceptar que nos tomen por una 
especie de aristocracia ni tampo-
co consentir que nos traten como 
una raza inferior. Una verdadera 
democracia solo es posible ba-
sándola en la autoestima indivi-
dual y en el disfrute de las cosas 
compartidas».

Este Zweig refl exivo, que el lec-
tor tuvo la ocasión de conocer en 
el pasado mediante diversas edi-
ciones de su epistolario, dirigido 
a escritores muy próximos a él 
como Herman Hesse o Joseph 
Roth, o a su primera mujer, Fri-
derike, se pone de manifi esto en 
un proyecto que está encauzando 
Ediciones 98. Acaban ver la luz, 
así las cosas, dos volúmenes de 
los diarios del autor a partir de 
su edición en alemán en 1984, los 
que abarcan los años 1912-1914 y 
1931-1940, y está prevista la apa-
rición más adelante del periodo 
comprendido entre 1915-1916 y 
1917-1918. Se trata de un docu-
mento inédito en español, gra-
cias al cual podemos penetrar, 
como dice el encargado de la edi-
ción, Jesús Blázquez, en la inti-
midad del autor al conocer sus 
anotaciones privadas relativas a 

Ha habido muchas 
adaptaciones al cine o a la 
televisión de las obras de 
Zweig, desde los fi lmes 
mudos «El ardiente 
secreto» (1923) de Rochus 
Gliese, y «La casa al borde 
del mar» (1924), de Fritz 
Kaufmann. Luego vendrían 
diferentes versiones de los 
libros «Amok», «Carta de 
una desconocida», 
«Veinticuatro horas en la 
vida de una mujer», 
«Ardiente secreto», «María 
Antonieta», «La piedad 
peligrosa», «Impaciencia 
del corazón», «Novela de 
ajedrez» y «La mujer y el 
paisaje». Además, la vida 
del propio autor llegó a 
cintas como «Lost Zweig», 
de Sylvio Back, que pudo 
verse en Madrid en un ciclo 
audiovisual titulado 
«Braaaasiiiil» (enero-
febrero de 2008), en el 
Museo Reina Sofía, que era 
una dramatización de los 
días previos a su suicidio. Y 
«Stefan Zweig. Adiós a 
Europa» (2016), de Maria 
Shrader, que contaba el 
paso de Zweig por Argenti-
na y Nueva York antes de 
acabar en Brasil. 

Desde el cine mudo

UN AUTOR DE PELÍCULA
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Se publican sus diarios de juventud, inéditos en español, que 
revelan los secretos de sus relaciones personales y aventuras 
amorosas, sus opiniones políticas, la impresión que dejó en él 

la contienda del 14 y sus augurios fatalistas sobre Europa

Stefan Zweig, mejor 
morir antes de ver  
triunfar al nazismo

Autores de la época, como Ro-

lland, Verhaeren, Rilke y Schni-

tzler, aparecen en estas páginas 

con motivo de la intensa vida 

social de Zweig, que recibía en 

casa a estos artistas o los iba a 

visitar, incluso al extranjero. 

Luego, viene su «Diario en el año 

de la guerra 1914 desde el día de 

la declaración de guerra de Ale-

mania a Rusia». En él al comien-

zo dice: «Me siento espantosa-

mente mal con semejantes 

noticias: mi sentir más íntimo no 

cree en una victoria austríaca, 

no sé por qué. Y siento espanto 

por Alemania, que ahora será 

arrastrada del todo. (…) No con-

sigo dormir, pues imagino el cer-

cano horror reinante en todas 

las casas de la ciudad y la lejana 

miseria que padecerán los po-

bres muchachos en el frente». De 

este modo, se va haciendo eco de 

los horrores de los periódicos a 

la vez que hace referencia a su 

cotidianidad familiar, con una 

madre que llora pensando en lo 

que será de sus hijos si son lla-

mados a fi las.

Defraudado con la política
En lo que respecta al otro libro, 

tenemos a un Zweig que, un día 

de 1931, afi rma retomar el diario 

tras haberlo interrumpido años 

atrás, con razones claras, basa-

das «en la premonición de que 

nos encaminamos hacia unos 

tiempos críticos, de cariz béli-

co», que conviene registrar, con-

tinúa apuntando, temiendo una 

revuelta fascista en Austria, sin-

tiendo además por la política de 

su país «asco». Asimismo, man-

tiene una constante relación con 

compositores como Richard 

Strauss, viaja a Salzburgo y le 

llega «el infausto día: 50 años de 

edad». Tras ello, vienen sus «No-

tas desde Nueva York, 1935», en 

las que se asombra de la majes-

tuosidad arquitectónica de Man-

hattan, da paseos por Central 

Park o recorre Wall Street y 

Broadway: «Verdaderamente se 

le corta a uno la respi-

ración entre los gigan-

tes bancarios, ¿no se-

rán algunos de ellos 

huecos como el ladri-

llo?». Las entrevistas 

y las conferencias se 

suceden, pues Zweig 

era una estrella inter-

nacional que más tar-

de usaría el inglés 

para escribir un «No-

tebook War, 1940», que 

sería el principio de su 

fin. Dos volúmenes 

que hacen más lumi-

nosa nuestra percep-

ción de un escritor 

que basó su existencia 

en el frenesí por comprender al 

prójimo, en la  admiración a los 

músicos y literatos de la histo-

ria, en creer en el arte con fe 

inextinguible sabiendo que el 

humanismo no tiene recursos 

ante el mal. 

su vida cotidiana, sus relaciones 

con otros escritores, las aventu-

ras amorosas, los estrenos de sus 

obras de teatro, los viajes a Ale-

mania, el proceso creativo de sus 

obras, las estancias en París y las 

impresiones y vivencias durante 

el principio de la Primera Guerra 

Mundial, además de otras curio-

sidades, como su visita a Vigo en 

plena Guerra Civil española, y 

sucesos tan trascendentes para 

el continente como el ascenso de 

Hitler, lo cual al fi n y al cabo lo 

arrastraría a trasladarse a Amé-

rica, cerrando en 1942 una vida 

que había iniciado en 1881, en el 

seno de una familia acomodada.

En el primero de estos dos li-

bros aparece un joven Zweig en-

carando la escritura del diario, 

con el pesar de haber perdido otro 

que había escrito en París y Lon-

dres, viendo que «tengo poco áni-

mo en mi vivir», y consciente, 

entre melancólico e hipersensi-

ble, de que «pronto tomaré mu-

chas decisiones en relación a 

hechos externos». 

Y, sin embargo, se 

contempla mal-

gastando los días 

una y otra vez, la-

mentándose de no 

aprovechar el 

tiempo, él, que fue 

un trabajador incansable, que 

llegó a construir una obra colosal 

por su amplitud y variedad, y que 

tantos géneros literarios tocó. En 

todo caso, en esa fase juvenil de 

su existencia se nota ya su forma-

ción cultural exquisita, políglota, 

pues no en vano estaba preparan-

do ensayos sobre Shakespeare y 

Dostoievski, y que tenía ideas 

formadas de otras literaturas: 

«He leído la novela española de 

Larreta [«La gloria de don Rami-

ro», del argentino Enrique Larre-

ta], prototipo de todas las novelas 

españolas, carentes de fuerza».

Zweig, desde su 
juventud, tuvo 
malos auspicios 
de lo que 
aguardaba el 
futuro

El escritor sostenía que 
«una verdadera 
democracia solo es 
posible si se basa en la 
autoestima personal»

«Diarios (1917-1914)» 
y «Diarios (1931-
1940»
Stefan Zweig
EDICIONES 98

160 páginas, 

17,95 euros cada uno

SUICIDIOS REALES 
Y LITERARIOS

Con 60 años Zweig, junto a su 

secretaria y amante Lotte, se 

suicida con narcóticos el 22 de 

febrero de 1942, en la localidad 

brasileña de Petrópolis. El 10 de 

mayo de 1933 sus libros habían 

ardido con los de otros autores 

considerados decadentes, y al año 

siguiente, ante un violento 

registro policial en su casa de 

Viena, decidiría trasladarse a 

Inglaterra y de allí a América. «El 

mundo de mi lengua ha desapare-

cido y mi patria espiritual, 

Europa, se ha destruido a sí 

misma», decía en la nota que se 

halló al lado de los cadáveres, 

abrazados en la cama. Asimismo, 

en una carta dirigida a su prime-

ra mujer, Friderike, suplicaba a 

esta que comprendiera su deci-

sión y perdone el daño que le 

hace, para acabar fi rmando: «Tu 

Stefan, sosegado y feliz». La obra 

de Zweig contiene alusiones al 

suicidio en su libro «Amok», 

donde en cinco de sus siete 

cuentos hay muertes voluntarias.

El novelista se suicidó en Brasil al lado de su pareja 
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