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Projecte dels Noms pide compromiso 
institucional para acabar con el sida  
 

Barcelona, 18 may (EFE). 

La entidad Projecte dels Noms exigirá en el Memorial Internacional del Sida, que se 
celebrará el 22 de mayo en el Parque de Montjuïc de Barcelona, un compromiso 
institucional para acabar con el sida, una enfermedad que "compromete la salud de millones 
de personas en el mundo". 

En un comunicado, el director de Projecte dels Noms, Ferran Pujol, ha destacado la 
necesidad de celebrar este acto para "seguir trabajando para acabar de una vez por todas con 
la epidemia, haciendo posible que todo aquel que lo necesite tenga acceso garantizado a la 
profilaxis preexposición (PrEP)". 
La PrEP es una herramienta de prevención del VIH incorporada al sistema de salud público 
desde hace año y medio, pero que, según la organización, "todavía no es lo suficientemente 
accesible". 
Bajo el lema "Abriendo camino desde el recuerdo", Projecte dels Noms también 
homenajeará en la 28 edición del memorial a las personas que han fallecido a causa del sida. 
Las actrices Mont Plans y Montse Miralles conducirán la ceremonia, que será amenizada 
por los grupos musicales Mone Teruel, Laura Simó y el Cor Masculí de Barcelona.  
El acto también contará con la presencia de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la 
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la consellera de Salud, Alba Vergés, y el secretario de 
Salud Pública, Josep Maria Argimon.  
Según la organización, el Memorial Internacional del Sida estará adaptado a las medidas 
sanitarias de la COVID-19 para garantizar la seguridad de los asistentes. EFE  
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Un emblema del cooperativisme històric 
barceloní, en risc d’enderroc  
Una seixantena de col·lectius i entitats del barri barceloní de l'Esquerra de l'Eixample 
han unit forces en una campanya i un manifest per preservar l'edifici que, des de l'any 
1927, va acollir la Unió Cooperativa Barcelonesa, el qual va arribar a comptar amb més 
de 2.000 famílies obreres associades. Venut a l'arquebisbat durant el franquisme, fa poc 
s'ha acordat cedir-lo al veí Hospital Clínic, que hi projecta un centre innovació 
tecnològica, impulsat per una fundació presidida per l'exregidor del PSC Jordi William 
Carnes 

L'antiga seu de la Unió Cooperatista acull des de fa uns anys, la parròquia de Sant Isidor 
/ Sira Esclasans  
 
 
Eugènia Cardona La_Directa  
Maig 20, 2021  

L’edifici històric que va aplegar una de les cooperatives més importants de Catalunya 
durant els temps pioners del moviment està a punt de desaparèixer. Aquesta és l’alerta 
que llença la plataforma creada per salvar el que ara es coneix com la parròquia de Sant 
Isidor, al barri de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona. La seu de la Unió 
Cooperatista Barcelonesa, construïda per les mateixes famílies associades, va passar a 
mans de l’arquebisbat al final de la dictadura franquista i ara es projecta enderrocar-la 
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per aixecar en el seu lloc un centre d’innovació tecnològica de vuit pisos associat a 
l’Hospital Clínic. 

“El projecte amaga, sota el pretext de la recerca científica, la privatització de 
l’equipament públic”, han denunciat diverses associacions del barri, com l’Ateneu en 
Construcció de l’Eixample Esquerre, el Casal Popular Lina Òdena i el Casal de Joves 
Queix, que assenyalen que “és una iniciativa que no tindrà cap retorn social al barri”. 
Aquest febrer, l’arquebisbat ha tancat un acord de cessió de l’espai per 75 anys amb 
l’Hospital Clínic i la fundació privada Leitat. El projecte s’emmarca dins la proposta 
d’ampliació del recinte sanitari, que ja va aixecar polseguera fa uns anys quan es va 
valorar que ocupés el solar de l’Escola Industrial. 

L’arquebisbat ha tancat un acord de cessió de l’espai per 75 anys amb el veí Hospital 
Clínic i la fundació privada Leitat |Sira Esclasans  

Al descontentament veïnal s’hi suma el fet que la societat que hi ha al darrere sigui 
Leitat: “Es parla de benestar públic quan el que hi prima són els interessos privats de 
l’elit empresarial que ha governat Barcelona durant molts anys”, condemna una de les 
membres del Casal Popular Lina Òdena. L’actual president de Leitat Managing 
Technologies és Jordi William Carnes, extinent d’alcalde de Barcelona i exconseller 
d’Agricultura de la Generalitat del PSC durant el primer govern tripartit.  William 
Carnes va dimitir l’any 2018 com a director general de la societat Turisme de 
Barcelona, quan una auditoria interna d’aquest consorci publicoprivat va assenyalar l’ús 
particular fraudulent de la targeta de crèdit institucional; a causa d’aquest informe, va 
haver de retornar 14.000 euros i, posteriorment, va dimitir. La fundació Leitat és també 
la impulsora d’un projecte d’un consorci d’equipaments d’innovació tecnològica al solar 
de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz al barri barceloní del Bon Pastor, que l’Ajuntament 
reformarà per construir-hi pisos i equipaments per entitats, en col·laboració amb la 
gestora immobiliària Conren Tramway, que finançarà tot el procés d’aquesta operació 
polèmica. 

Manifest contra la desmemòria 

La seixantena d’entitats que s’han adherit a la plataforma per aturar la demolició de 
l’edifici d’Urgell 176-180 sostenen, en el manifest que han fet públic, que el cas té una 
doble problemàtica: la necessitat de combatre la desmemòria i la falta d’equipaments 
per dur a terme activitats veïnals al barri. Alhora, denuncien la poca transparència en 
l’acord, que consideren que s’ha fet d’esquena a la ciutadania. A la crítica s’hi afegeix 
la secció de la CGT a l’Hospital Clínic, que afirma que, malgrat que l’ampliació de 
l’Hospital Clínic és una necessitat evident, projectes com el centre d’investigació que es 
vol construir al solar de l’antiga cooperativa “van en la línia especulativa del comitè 
d’empresa”. Davant d’unes llistes d’espera que s’han triplicat arran de la pandèmia, 
defensen que cal dedicar els recursos a generar estructures físiques per atendre pacients 
i, alhora, habilitar espais del mateix hospital que es troben en desús: “La investigació és 
indispensable quan va de la mà de la cura de les persones que vivim i treballem a la 
ciutat, però els espais de diàleg i intercanvi també ho són, perquè generen una 
alternativa quan les institucions no en tenen”. 
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Des de la secció del sindicat CGT al Clínic, es defensa que cal habilitar més espais per 
atendre pacients i que “la investigació és indispensable” si va “de la mà de la cura de les 
persones” 

La pandèmia ha evidenciat, amb iniciatives com les xarxes de suport veïnal, la 
necessitat de comptar amb espais comunitaris per organitzar-se en moments de 
dificultat. Les treballadores sindicades del Clínic recalquen que “l’estabilitat econòmica 
i comptar amb un plat a taula, també és salut”. El fet de mancomunar el consum en 
temps de dificultat és una pràctica que ve de lluny. La Unió Cooperatista Barcelonesa, 
fruit de la fusió de les cooperatives La Dignitat i El Rellotge –situades al carrer 
Villarroel i Comte Borrell, respectivament– va néixer el 1927 per fer front a la 
precarietat de la classe obrera d’aquells anys. En poc temps aplegava més de 2.000 
famílies associades, que van construir l’edifici que els va permetre abaratir els costos 
dels productes de primera necessitat i dinamitzar una oferta cultural assequible. “La clau 
de l’èxit va ser la creació d’un forn de pa”, explica el cooperativista de l’àrea de recerca 
de La Ciutat Invisible, Marc Dalmau, “es va aconseguir generar una alternativa no tan 
sols en el consum, sinó també en la producció”. La cooperativa agrupava els diners dels 
socis i recollia aliments sense intermediaris per tal de reduir-ne el preu. Funcionava amb 
una moneda pròpia i generava polítiques socials autogestionades, com pensions de 
jubilació, part o viudetat. 

https://directa.cat/un-emblema-del-cooperativisme-historic-barceloni-en-risc-denderroc/ 
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Segons la Fundació cooperativista Roca Galès, que en va conservar els documents i 
alguns dels seus béns, l’edifici tenia la sala d’actes més gran de tot el moviment 
cooperatiu de la ciutat |Sira Esclasans  

Que les veïnes, l’hospital o l’Ajuntament no coneguessin fins ara l’origen de l’edifici de 
la parròquia de Sant Isidor, subratlla Dalmau, és herència del franquisme: “No parlem 
d’oblit, sinó de desmemòria”. Explica que, amb l’entrada de la dictadura, la cooperativa 
va entrar en bancarrota i les treballadores associades el van malvendre a l’Església: 
“Considerem que n’és la propietària il·legítima, perquè la va comprar en un context de 
precarietat i conflictivitat política”, conclou Dalmau. Les estructures de dominació i 
submissió del franquisme van abocar a l’expropiació i la privatització forçada del 
patrimoni col·lectiu i moltes de les famílies associades van ser empresonades o es van 
veure forçades a l’exili. Quan la propietat va passar a mans de l’arquebisbat, va 
esdevenir primer l’escola IPSI, ara situada al carrer Comte Borrell, i després la 
parròquia amb la qual l’immoble s’associa avui. 

Segons la Fundació cooperativista Roca i Galès, que en va conservar els documents i 
alguns dels seus béns, l’edifici tenia la sala d’actes més gran de tot el moviment 
cooperatiu; també disposava d’una botiga, un magatzem, diversos espais de reunió i, 
fins i tot, un gimnàs. D’entre tots aquests espais en destaca, sobretot, el teatre que va 
acollir personalitats com Victoria Kent, Frederica Montseny o André Gide. El president 
de la fundació, Xavier Palos, posa de manifest la importància de conservar aquest 
edifici “com una part inalienable del patrimoni material i públic de la ciutat”. Insisteix 
que és un equipament en bon estat i que cal protegir-lo i estudiar-ne la possible 
catalogació. Alhora, se suma a la resta d’entitats de la plataforma Salvem la Unió 
Cooperatista en una reivindicació clara: que l’edifici s’obri al públic per acollir 
projectes de barri i de ciutat, especialment necessaris en el context de crisi actual. 
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Barcelona segueix negociant el trasllat de la 
Prefactura de la policia espanyola 
El Nacional  
 
Barcelona. Dimarts, 18 Maig 2021. 15:15  
L'Ajuntament de Barcelona contínua negociant el trasllat de la Prefactura Superior de la policia 
espanyola, situada en el número 43 de la Via Laietana, a un altre lloc malgrat que el ministre d'Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que mantindrien l'actual edifici perquè no hi ha "motius 
operatius" per procedir al seu trasllat. 

"Continuem negociant com sigui i amb qui sigui. Hi ha un Govern de l'Estat que diu que no té interès 
però d'altra banda hi ha la voluntat del Govern municipal també votat per tot el món excepte per PP i Cs", 
ha explicat el regidor del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports d'aquest dimarts- 

Un lloc de memòria 

"Tenim clar que ha de ser un equipament de memòria, de reparació de les persones represaliades, un 
centre de divulgació, un espai on hi hagi els arxius de la repressió i un espai que ens interpel·li en el 
present de la qual cosa és la repressió política, la franquista i també la tortura que hi ha a tot el món", ha 
explicat. 

A més, ha titllat les declaracions de Marlaska oposant-se al seu trasllat de "desconsiderades amb les 
persones que van patir la repressió i amb tota la ciutadania de Barcelona". 

Ha detallat que estan treballant amb un pla d'usos que han compartit amb les entitats memorials de la 
ciutat --del qual hi ha un principi d'acord-- i que estan a punt d'incoar un expedient per convertir-lo ben 
cultural d'interès local perquè s'incorpori a la xarxa memorial de la ciutat. 

Oposició dels sindicats 

Els sectors de la Policia han considerat inoportuna la decisió de l'Ajuntament de Barcelona. Des de Jupol, 
organització sindical majoritària en la Policia, s'ha remès una carta al ministre de l'Interior en funcions, 
Fernando Grande-Marlaska, on es rebutja deixar Via Laietana en no veure "cap raó ni funcional ni 
operativa". El sindicat creu que darrere d'aquesta iniciativa "hi ha les conseqüències del pacte de Govern 
assolit entre PSOE i Unides Podemos". 

El juny de 2017, durant el Govern de Mariano Rajoy, el Congrés ja va aprovar que la comissaria de 
Policia de la Via Laietana de Barcelona es convertís en un museu de la memòria històrica. Amb els vots a 
favor de tots els grups menys del PP, va tirar endavant en la Comissió d'Interior una Proposició No de 
Llei presentada pel llavors portaveu d'ERC, Joan Tardà. 

https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/barcelona-continua-negociant-el-trasllat-de-la-
direccio-de-la-policia_611099_102.html 
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El govern català participa en l’acte de 
commemoració de l’alliberament de Mauthausen 
 
Redacció | 2021-05-17 | Exterior 
 
 
La delegada del Govern de Catalunya a Europa Central, Krystyna Schreiber, va participar, 
diumenge, en l’acte de commemoració de l’alliberament del camp de concentració de 
Mauthausen, a Àustria. Ho ha fet acompanyada de representants de Triangle Blau i la 
presidenta del Casal de Viena, Anna Serrat. 
 
Coincidint amb els 76 anys de l’alliberament del camp de concentració de Mauthausen, 
Schreiber i la comitiva catalana van recordar les víctimes d’aquest període fosc de la història i 
reconèixer la importància d’una cultura del record.  Més de 1.400 catalans van morir als camps 
de concentració de Mauthausen i Gusen. 
 
La consellera de Justícia, Ester Capella, va donar suport a l’esdeveniment a través d’un 
missatge de vídeo recordant el compromís de les persones que  amb ideologies progressistes 
diferents que estaven en contra dels nazis. “Aquestes persones es caracteritzaven pel seu 
antifeixisme, motiu pel qual eren l’objectiu dels nazis. La meitat de les persones van morir i les 
que van poder sobreviure, malgrat les conseqüències de la barbàrie, són un model ètic per 
defensar la diversitat de la societat”, va dir. 
 
No és la primera participació catalana a Mauthausen. El 2017, l’aleshores conseller d’Acció 
Exterior, Raül Romeva, va inaugurar l’antic campament de Mauthausen amb una placa 
commemorativa de la Generalitat de Catalunya en record dels deportats i les víctimes del 
nazisme. També continuen vigents els monument a la resistent Anna Pointner, que donava 
suport als presos del camp i al fotògraf Francesc Boix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://exterior.cat/noticies/catalunya-participa-en-lacte-de-commemoracio-de-lalliberament-de-
mauthausen/ 
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Un estudi de la UAB analitza 2.438 missives familiars del segle XVI al XIX

Les cartes que janoexisteixen
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Les incomoditats d’un
viatge en tartana, la
por dels bandolers,
l’alegria per l’entrada
dels soldats espa-

nyols a la Girona ocupada per les
tropes napoleòniques o les quali-
tats curatives de la llet de burra
són algunes de lesmoltes curiosi-
tats que es poden trobar en un
conjunt de cartes familiars del se-
gle XVI al XIX que han estat es-
tudiades per un equip d’investi-
gadors de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.
Actualment els e-mails, wat-

sapsogifts, lamajoriade les vega-
des de vida efímera, monopolit-
zen la comunicació. És un feno-
men nou, perquè fins a finals del
segleXX la vida quotidiana de les
famílies, les seves impressions,
les sevesopinionsoels seus senti-
ments, s’expressaven de manera
generalitzada a través de les car-
tes. I aquest format és la base del
projecte EpiCAT. Cartes famili-
ars de Catalunya (segles XVI-
XIX). Inventari, estudi i difusió,
un treball que ha dut a terme du-
rant quatre anys un equip del De-
partament d’Història Moderna i
Contemporània de la UAB, en-
capçalat pel professor Javier An-
tón Pelayo. Han localitzat 586
fons patrimonials en 44 arxius
històrics, i d’aquest total han re-
gistrat, transcrit i analitzat 2.438
cartes familiars.
Tota aquesta informació forma

part d’una base de dades (Epi-

cat.uab.cat) on es pot consultar la
versió original de les cartes, de
les quals 250 s’han digitalitzat.
En el futur s’anirà ampliant
la plataforma, ja que, segons el
coordinador d’aquest projecte,
només als arxius catalans hi pot
haver entre 10.000 i 15.000cartes
d’aquest tipus.
Altres universitats (Oxford,

Hèlsinki, Amsterdam o Lisboa)
han recollit també cartes, i en

més quantia, però s’han dedicat
especialment a estudiar-ne qües-
tions lingüístiques o s’hancentrat
en la correspondència de les elits
(científics, artistes, polítics...).
Aquest projecte, en canvi, només
recull les cartes familiars, que
aparentment poden tenir un con-
tingut més banal.
Javier Antón Pelayo considera

que aquestes cartes aporten una
mirada subjectiva i ens permeten

xat embarassada.UnaaltradeJo-
sep Oriol Milans a Joaquim Oli-
vas, enviada des d’Arbúcies el
1840, ésunadeclaració encoberta
d’amor homosexual: “Ni el silen-
cio ni la ausencia ni el tiempo,
dulce amigomío, pueden entibiar
la sagrada llama de nuestra amis-
tad, antes al contrario, cuando
ella dura demasiado en mi pecho
sin comunicarse, entonces explo-
ta con escribirte una carta donde
en vano intento derramar todo su
fuego...”.
Del total decartes, un63,8%es-

tan escrites en castellà. La llen-
gua catalana va ser predominant
fins a mitjans del segle XVIII
(fins aleshores només un 2% en
castellà). A partir del 1750 el cas-
tellà ja arriba a un 30% (l’ús va
començar entre les famílies nota-
bles) i a finals del XIX ocupa un
80% de la correspondència.
En el Renaixement s’escrivien

menys cartes perquè el nivell
d’analfabetisme era molt alt, ex-
cepte en les classes altes.
Un25%de les cartes van ser es-

crites per dones, malgrat que no
va ser fins al segle XVII quan en
comencen a escriure les dones
dels comerciants. També s’han
trobat un 8% de cartes de nens i
adolescents.

ACVOCarta enviada a Terrassa el 1804 amb comentaris sobre dones casadores

Segòvia tem la ruïna delHayFestival i
Titirimundi per retallades de la Junta
FERNANDO GARCÍA
Madrid

La corporació municipal de Segò-
viaveucomtremolenlessevescon-
vocatòriesculturalsmésrellevants:
elHayFestivaldeliteraturaiart,re-
conegut ambelPrincesad’Astúries
d’Humanitats 2020, i la cita inter-
nacional de teatre de titelles Titiri-
mundi. Al consistori veuen amb
“preocupació i indignació”, segons
l’alcaldessa Clara Luquero, les

dràstiquesretalladesaplicadesales
partides autonòmiques dels dos
festivals, que passen de 60.000 i
100.000 euros, respectivament, a
només14.752peracadascun.
Laregidoramunicipal,delPSOE,

acusa el Govern regional del PP no
només de debilitar les dues convo-
catòries sinó de voler “diluir la cul-
tura” a Segòvia mitjançant la crea-
ció d’altres festivals que “facin om-
bra” als que ja hi ha. Aquest seria el
casdelFestivalInternacionaldeLi-

teratura en Espanyol de Castella i
Lleó, que comptarà amb més de
300.000eurosde laJunta:untreta
la línia de flotació del Hay, segons
Luquero. La nova reunió literària
tindrà llocdel 18de junyal4de juli-
ol–elHayésalsetembreperòtéac-
tivitats prèvies– per tota la regió.
“Noés coherent crear unnou festi-
val quan ja n’hi ha un de prestigi i
amb projecció internacional, que
així es veu escanyat”, diu l’alcal-
dessa.

Pel que fa al Titirimundi, elsma-
teixos responsables del certamen
creuen que la retallada de la Junta
en fa “perillar l’existència”. Inclo-
ent-hi l’edició d’aquest any, que
s’hauria de celebrar del 30 d’agost
al 5 de setembre: “Amb una reduc-
cióde85.000euros respecte a anys
anteriors d’un dels nostres princi-
palssuports,hoveiemmoltcompli-
cat”, comenta la coordinadora de
Titirimundi, Marián Palma. I afe-
geix: “És positiu que es creïn nous
festivals, però llavorshaurand’am-
pliar el pressupost en comptes de
reduir d’aquestamanera una apor-
taciónecessàriaperquèescontinu-
ïncelebrantelsque ja tenim”.
El delegat territorial de la Junta

de Castella i Lleó a Segòvia, José

Mazarías, atribueix les retallades i
elsnousplansculturalsaunaestra-
tègia basada en els avantatges de la
competència: “No està malament
fer una convocatòria pública i in-
troduir la lliureconcurrènciaper la
transparència i perquè els que de-
manenaquests ajutsnovisquinno-
més de les subvencions ni s’ador-
min sobre els llorers”, afirma. Pre-
cisa que els organitzadors, en
comptes de conformar-se amb les
injeccions públiques, haurien “de
recórrer a altres fórmulesdecol·la-
boració”, cosa que implicaria cer-
carpatrocinadorsprivats. I assegu-
ra que per part de la Conselleria de
Cultura,“lacelebraciódelsfestivals
no perilla sinó que depèn d’una ac-
titudmésactivadelsgestors.

entrar en espais privats i íntims i
exercir de voyeurs dels nostres
avantpassats sobre aspectes com
l’educació, els balls, els animals
domèstics, l’estada en balnearis,
la caça, la compra de vestits o
l’excursionisme. Les temàtiques
són molt diverses. En una de les
cartes JosepVentós dona compte
des d’Olot al canonge Josep Ber-
tran, el 1825, que “un bergant va
forçar” una noia muda i l’ha dei-

Enric
Garcia, nou
director
delMuseu
Marítim
TERESA SESÉ Barcelona

L’especialista en història ma-
rítima Enric Garcia Domingo
(Barcelona, 1962), que des del
2013haocupat el càrrecdecap
de Col·leccions i Recerca del
Museu Marítim, serà el nou
director del centre de les
Drassanes Reials. El nomena-
mentdeGarcia, fet públic ahir,
posa fi a un llarg procés de tres
anys que va començar el 2018,
quan es va jubilar el seu direc-
tor, Roger Marcet. Des d’ales-
hores el càrrec l’ha assumit en
funcions la subdirectora, Elvi-
ra Mata, que ara també es
jubila.
El nomenament de Garcia

és resultat d’un polèmic con-
curs públic convocat el 2018.
L’elecció en un primer mo-
ment d’una de les candidates
va provocar queixes davant el
Síndic de Greuges i fins i tot es
va portar el cas a l’Oficina An-
tifrau de Catalunya, que el va
arxivar perquè no hi va detec-
tar irregularitats. LaDiputació
va decidir llavors revisar les
candidatures amb l’assessora-
ment de dos experts (Pepe
Serra, director del MNAC, i
Miquel Martí Llambrich, di-
rector del Museu de la Pesca
de Palamós), que finalment
van proposar tres noms, entre
els quals Enric Garcia.
Garcia afronta el repte de si-

tuar el centre entre els millors
museus marítims del món.
Gran coneixedor delmuseu, al
qual es va incorporar com a
tècnic el 1998, és doctor en
Història Contemporània per
laUB i ha escrit nombrosos ar-
ticles i llibres sobre història
marítima comVivir o morir en
el mar. El salvamento maríti-
mo en el Maresme(1998), El
hombrey lamar.A travésde los
tiempos (2004), ¿España neu-
tral?Lamarinamercante espa-
ñola y la Primera GuerraMun-
dial (2005),Hijos de José Tayà
(1915-1926), El Miratge de la
Gran Guerra (2007), El paile-
bote Santa Eulàlia (2009) o El
mundo del trabajo en lamarina
mercante española, 1834-1914
(2017).

La correspondència
familiar aporta
unamirada subjectiva
i permet entrar
als espais privats

Candidates almatrimoni
Entre lescartesestudiades

n’hihaunade fraPereBogu-
nyà,desdeValld’Hebron, al
seugermàMiquel,deTerras-
sa,del 1804, enquèvalora
diversescandidatesalmatri-
moni: “Hefet lesdiligèncias
quedeviaacerca los tres
acomodosproposats.Los
informesde ladeS.Ypòlit (...)
beneducada, instruïda, lim-
piadesanch,debonspares,
vivayde talentpergovernar
qualsevol casa (...) nanade
estaturay lletja.DeTarrago-
nadiuentambéabseguretat
yconfianza lo següt:miñona

degraneducació (...) de ta-
lentmolt regular,de28anys
deedad,noesenfermisa,no
se li veucapdefecteenel cos
ni se li sab, estàbuena, afable
ygorda, sonportesuname-
nestrala,noportavestitsde
seda, encaraqueneté treso
quatre,noportamantellina
llarga (...)mediuentambé
quesón1.500 lliures loque té
(...)De laDolorsescriumu-
sènJoandientque (...) quan
proposàrenaellay lidigue-
rentaedad,mostràqueesta
qualitatno li asentabayse
retreia...Veiasqualesculls”.
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¿Què preocupava els nostres 
avantpassats? Només algunes 
finestres al passat, a través de dia-
ris i cartes, permeten reconstruir 
retalls de la història de la vida quo-
tidiana, dels sentiments i les men-
talitats. Un equip de la UAB dirigit 
per l’historiador Javier Antón Pe-
layo ha obert una més d’aquestes 
espieres: han rastrejat 44 arxius 
catalans i han transcrit gairebé 
2.500 cartes estrictament famili-
ars (i esperen trobar-ne en 
aquests arxius fins a 15.000 més). 
Les missives, explica Pelayo, ofe-
reixen «una mirada subjectiva i 
espontània, en un estil pla, com si 
fos una conversa». És cert que no 
sabrem què es deien aquests ca-
talans dels segles XVI a XIX en la 
intimitat. Però algunes intimitats 
sí que les escrivien. Per cert, acla-
paradorament en català fins al 
1760, quan el castellà comença a 
estar al mateix nivell per arribar al 
80% de la correspondència a fi-
nals del segle XIX.  

APALLISSAR EL CUL DE LA MADRASTRA 

És un miracle que, malgrat que 
milions de cartes hagin acabat 

Què deien les cartes  
dels nostres rerebesavis

Bodes. Mascotes. Guerres. Baralles. Estudis. Clima. Epidèmies. 
Amors. De tot això parlaven els nostres avantpassats en la seva 

correspondència personal. Un equip de la UAB ha començat a 
rastrejar aquestes cartes als arxius catalans, i a bolcar-les a la 

web Epicat. Han començat amb 2.438, del 1500 al 1850.

en el cos ni se li sab, està bona, afa-
ble y gorda, son port és una menes-
trala (...) me diuen també que són 
1.500 lliures lo que té». ¡Ah, el dot! I 
la tercera, Dolors, quan se li van 
aproximar va dir que ca!, que Mi-
quel Bogunyà era un vell atroti-
nat. Fra Pere, finalment, no es 
mulla: «Jo, si t’agradés la de Sant 
Ypòlit, no obstan los informes de sa 
figura, penso que et feias feliz per 
son dot, però res t’i aconsello, que tu 
as de viurer ab ella. La de Tarragona 
també me agrada en totas sas parts. 
Tu escull lo que vullas». 

UN ‘VIVA ESPAÑA’ DEL 1814 

Les cartes, explica  Pelayo, ens 
ofereixen una visió de com vivien 
els catalans els conflictes polítics i 
bèl·lics. Per exemple, l’ocupació 
napoleònica. «Hi havia molt mala 
opinió del gavatx, especialment a 
les zones de frontera. Els soldats 
francesos robaven i violaven. A les 
cartes es veu que el que volen és 
protecció i ajuda, es compadeixen 
de les desgràcies, expliquen que 
els han robat el gra o el bestiar. El 
que volen és que l’enemic invasor 
se’n vagi». Tot i que en aquest 
context apareixen unes primeres 
manifestacions de nacionalisme 
espanyol. Per exemple, en aquesta 
carta de Narcís Burgués al seu pa-
re, amb el mateix nom, en què re-
lata l’entrada de les tropes espa-
nyoles a Girona: «Des que van en-
trar els espanyols sembla que ens 
tornem bojos d’alegria, ja que ens 
sembla un son tot el que ha succeït, 
de manera que ningú podia creu-
re’s que l’evacuació de l’enemic 
s’hagués fet amb tant ordre i har-
monia. L’entrada dels espanyols 
feia entendrir encara el cor més 
dur, ja que van entrar enmig de les 
aclamacions d’una immensa gen-
tada que, en presència dels gene-
rals i tropa francesa, omplien l’aire 
de viva España i hi va haver habi-
tant que es va treure la capa i la va 
llançar al terra perquè passés a so-
bre el cavall d’un oficial espanyol».  

¿NOMÉS AMICS? ¿SEGUR? 

El 1840, Josep Oriol Milans escriu 
aquesta carta a Joaquim Olivas. 
Jutgin vostès si l’amor fraternal-
ment masculí en ple període ro-
màntic arribava a aquests ex-
trems d’efusió, o si aquestes eren 
les formes en què l’homosexuali-
tat s’expressava, en la intimitat, 
en temps de repressió: «Ni el si-
lenci ni l’absència ni el temps, 
dolç amic meu, poden entebionar 
la sagrada flama de la nostra 
amistat, abans al contrari, quan 
ella dura massa al meu pit sense 
comunicar-se, llavors explota 
amb escriure’t una carta on en va 
intento vessar tot el seu foc».  n 

cremades o podrides, s’hagin sal-
vat en arxius familiars segons 
quines coses. Com la baralla en la 
qual es va veure embolicada la fa-
mília Bogunyà per la llarga mà 
d’un dels seus membres. Mariana 
Duran retreia a Josepa Sagrera i 
Bogunyà que havia arribat a les se-
ves orelles que el seu nebot comú i 
fillastre de la segona, Pau, li havia 
«tocat deshonestament el cul» a la 
seva madrastra. «Vejes tu si és cosa 
de·fer y quin pecat tan gran», s’ex-
clama.    «Pensa que me doni ver-
goña de saber tals coses», prosse-
gueix. I encara més «permètrer lo 
tocar-te ni surrar-et. I no sobre la 
roba sinó «sobre lo natural de las 
carns o pell». «Jo espero q[ue] no se-
rà esta notícia per destrucció, sino per 
edificació», diu, ens atreviríem a dir 
que hipòcritament, Mariana. Però 
encara pot ser pitjor: en una altra 
carta intervé l’oncle capellà, Mos-
sèn Nicolau, i reprèn el Pau, «ab 
indignació y per vergoña». Preocu-
pat per «lo bon nom» de la família 

li diu que ja havia advertit la ma-
drastra que el perla del seu nebot 
es comporta «com els gitanos o com 
altre vil canalla». Per cert, en aquell 
1803 allò del consentiment ho te-
nien entès bastant a la seva mane-
ra. «Me horrorisa i escandeliza, un 
pecat tan greu, tan si era com si no 
era ab concentiment seu, però en ei-
xas cosas sempre y és el concenti-
ment, pues si altre cosa no hagués 
pogut dita ta madrastra, podia cridar 
contra de un llop de infern». Les 
persones grans, i no diguem un 
oncle capellà de l’antic règim, 
sempre es queixen dels mals cos-
tums dels joves. «Vet aquí de ahont 
venen las desgràcias en eixa casa, de 
la currutaqueria, del anar demasiat 
atractius en lo vestir a uns y altres».  

BUSCAR DONA: «LLETJA» O «GORDA» 

La recerca de bons partits per ca-
sar-se era font d’una intensa acti-
vitat epistolar. «Formava part de 
l’estratègia patrimonial de les fa-

mílies, que comptaven amb per-
sones que vivien en altres locali-
tats, com religiosos, per buscar 
candidates». Tot i que a finals del 
segle XVIII i principis del XIX apa-
reix l’amor romàntic. «I hi co-
mença a haver dones que no volen 
obeir la decisió dels seus pares», 
explica Javier Antón Pelayo. Un 
exemple d’aquesta activitat: el 
frare Pere Bogunyà, des del mo-
nestir de Vall d’Hebron, ofereix 
detalls sobre «tres acomodos pro-
posats» al seu germà Miquel, a 
Terrassa. La primera, de Sant Hi-
pòlit, és «ben educada e instruïda, 
límpia de sanch, de bons pares, viva 
y de talent per governar qualsevol 
casa, de bons costums, de un port de 
menestral bastant regular, nana 
d’estatura y lletja». La segona, de 
Tarragona, és «miñona de gran 
educacióy de tota la confianza de las 
señoras de Paz, de bona sanch, ins-
truïda en las cosas de dona, de talent 
molt regular, de 28 anys de edad, no 
és enfermisa, no se li veu cap defecte 

ERNEST ALÓS 
Barcelona

Entendre-hi + amb la història

Dues cartes del fons 
de la família Bogu-
nyà, del 1803 i 1804: 
Pere Bogunya infor-
ma el seu germà Mi-
quel de les condi -
cions de tres candi-
dates a matrimoni; 
Mariana Duran avi-
sa Josepa Sagrera 
que sap que el seu 
nebot comú li havia 
tocat el cul «des -
honestament»  
i l’hi retreu.  

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

248000

48734

Diario

809 CM² - 76%

15265 €

26

España

20 Mayo, 2021

P.14



58 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIUMENGE, 16MAIG 2021

MargaretMichaelis va denunciar la insalubritat del Districte V i va empatitzar amb la seva gent

Cincdies al barri xino
TERESA SESÉ
Barcelona

E
ls primers anys de la
Segona República, Le
Corbusier, Pierre Je-
anneret i els joves ar-
quitectes progressis-

tesdelGatcpacencapçalatsperJo-
sepLluísSert i JosepTorresClavé,
van somiar amb una Barcelona
funcional, lluminosaiobertaalmar
que, entre altres actuacions, com-
portava la demolició amb criteris
higienistes de les zones més insa-
lubresdelbarrixino.Les turbulèn-
cies de l’època van impedir que
aquellapropostaradical, coneguda
comlaNovaBarcelonaoPlaMacià,
s’arribés a materialitzar. Però

d’aquell esforç conjunt va quedar
l’obravaluosa iempàticade la fotò-
grafa anarquista d’origen polonès
MargaretMichaelis (1902-1985), a
qui li havien confiat un reportatge
fotogràfic d’aquell territori fosc i
degradat per sacsejar la conscièn-
ciade l’opiniópública.
Margaret Michaelis, jueva que

havia arribat a Barcelona amb el
seu marit fugint del nazisme a fi-
nals del 1933, va fer molt més que
això.Vadocumentardesd’unpris-
mahigienista les seves habitacions
infectes i els seus patis plens d’es-
combraries, cases en ruïna, solars
buits i carrerons llòbrecs per onno
es colava el sol. Però la seva Leica,
íntima i respectuosa, també es va
aturar en els nens que jugaven als
carrers, en la bullícia humana dels
mercats, la façana de La Criolla, el
cabaret on anava Jean Genet a
prostituir-seoenlesprostitutesdi-
ürnes,queli lliurenlasevamiradaa
la càmera i que identifica pel seu

nom(Rosita).Unaexposicióa l’Ar-
xiu Fotogràfic de Barcelona, Cinc
diespelbarrixino,reconstrueix,dia
adia, l’itineraride la fotògrafa .
Per què la van escollir precisa-

ment a ella els arquitectes d’avant-
guarda? “Segurament hi va entrar
en contacte a través de l’escriptor i
anarcosindicalista Helmut Rüdi-
ger i la seva dona Dora, que la van
acollir quan va arribar, i vivien en

esvaconvertirenlamésicònicape-
rò que tal comhadescobertRodrí-
guezRoig no era deMichaelis sinó
de l’arquitectegrec IsaacSaporta.
Durant la seva estada a Barcelo-

na, les fotos que va fer també van
recollir alguns exemples d’arqui-
tectura moderna i van traspassar
lesportesalegresdeCalPeret,tam-
bé conegut com la tavernadelsTe-
nors, al carrerRobador.c

MARGARET MICHAELIS / ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

Les fotos van ser fetes
el 1934 per encàrrec
del Gatcpac, que
projecta sanejar
el barri degradat

MARGARET MICHAELIS / AFB

MARGARET MICHAELIS / EP

un edifici de Sert. Ella tenia tot el
tempsdelmóniamésteniaaquella
miradapropera, capaçdeguanyar-
se la confiança de la gent, que era
imprescindibleperalprojecteper-
què no es tractava només de foto-
grafiar els carrers, sinó que calia
entrar a les cases”, assenyala la co-
missàriai investigadoraDolorsRo-
dríguez Roig. Alguns dies l’acom-
panyen Bonet Castellana o Sert,

que serà qui després seleccionarà i
acompanyaràde textos les imatges
que aquell mateix any es vanmos-
trar a l’exposició LaNova Barcelo-
na: “L’ambient forma l’individu”,
“La literatura sobre els barris bai-
xos i l’afany de convertir-los en
centred’interès turístic ésunsigne
característic d’una societat deca-
dent” o “Nen tipus districte V” (el
cap rapat i el semblantmalalt), que

Mirant
la vida
Foto d’una
parada ambulant
del barri xino.

Espontànies
Un nen passejant
amb el seu gos en
braços al carrer
Arc del Teatre.

Mirada pròpia
Michaelis foto-
grafia els edificis,
però tambémira
els qui hi viuen.

El pianista
Floristán
toca sota
les bombes
a Israel
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El foc llançat entre forces israe-
lianes i palestines va agafar
aquesta setmana a Israel el pia-
nista sevillà Juan Pérez Floris-
tán, que just després d’haver re-
but el màxim guardó del seu
instrument, el Rubisntein, va
emprendre una gira pel país
amb la restadepremiatsmentre
l’escalada de violència augmen-
tava i laplujademíssils arribava
a l’espai aerideTel-Aviv.
El contrast que ha viscut, diu,

no té parangó: “Tot el que podia
guanyar ho vaig guanyar, el pri-
mer premi del certamen i el del
públic per lameva interpretació
deBeethoven. Vam iniciar la gi-
ra ambunconcert diari i de sob-
te dilluns es parla d’enfronta-
ments i llancenmíssils”, explica
des del seuhotel aAtenes, onha
aconseguit arribar després d’un
peripledecancel·lacionsdevols.
“Elcuriós–diu–ésqueelcon-

certdedillunsalsuddeTel-Aviv
es va suspendre, perquè era pe-
rillós, però el de dimarts a Jeru-
salem es va fer. I mentre tocà-
vem bombardejaven Tel-Aviv:
150míssils endosminuts.Els is-
raelians ho viuen de manera
normal,surtenaferbarbacoesal
jardí, et diuen que no treguis les
coses de polleguera, però l’es-
trèpitdelxocdemíssilsquet’ar-
riba ambmigminut de retard és
fort”. L’estrella, que ha passat
horesalsoterraniiaunbúnquer,
diuquenohapatitper lasevain-
tegritat física, però l’estrès fins i
tot l’haportat aperdrepes.c

Quina estrella del rock
es va suïcidar amb
el seu propi cinturó?

EL REPTE

YOUTUBE

Qüestió de celebritatsLahistòriapodriaarrencar
pocdesprésdelesdeudel
matí del 22 de novembre
del 1997, quan les treba-

lladores de l’hotel Ritz-Carlton de
Sydneyvantrobaral’habitació524
unescenaridepel·lícula:el llitdes-
fet, ampolles d’alcohol buides, di-
versos medicaments –incloent-hi

Prozac– escampats pel terra i, so-
bretot, el cos sensevidad’unhome
nu amb un cinturó de pell en-
voltant-li el coll. Es tractava de
Michael Hutchence, cantant de la
molt popular banda de rock aus-
traliana INXS; només tenia 37
anys.
Desprésdelsrumorsquelamort

havia tingut lloc perquè se li havia
anat lamàendeterminats jocserò-
tics, l’autòpsia va revelar que s’ha-
via suïcidat a causa d’una forta de-
pressió sota els efectesde l’alcohol
i substàncies químiques. Un fet
que lligava perfectament amb el
missatge que havia deixat al telè-
fondel seumànager lanitanterior:
“Res no m’importa ja”. I això va
desconcertarperquè, amésde tro-
bar-seenunmomentàlgiddelase-
va carrera, a Hutchence l’havia
acompanyatdesdesempreunaau-
radepersonaipersonatgeatractiu,
ambmediàtiquesrelacionsqueha-
viamantingutambcelebritatscom
Helena Christensen, Kylie Mino-
gue o Paula Yates, l’última d’elles,

ex de Bob Geldof i amb qui havia
tingutuna filla l’any1996.
El misteri es va diluir dràstica-

ment divuit anysmés tard quan es
va estrenar el documentalMistify,
realitzat perRichardLowenstein i
queesvapoderveurealfestivalIn-
Edit.Els testimonisdeprimeramà
i diversos informes mèdics apun-
tensensdubteaunprofunddeclivi
emocionalcomacausadel seusuï-
cidi.S’hirevelavaqueel1992havia
tingutunaccident aCopenhaguen
que li havia deixat una lesió cere-
bral irreparable i li va acabar pro-
duint una mena de bipolaritat
emocional.Ellhaviamantingut tot
aixòensecret.

ESTEBAN LINÉS

I DEMÀ...
Quin gran escriptor francès

va dedicar un poema
a la sardana?

YOEL LEVI

FloristánrebentelRubinstein
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Margaret Michaelis (1902–1985), 
fotògrafa, dona, jueva i d’origen 
polonès va arribar a Barcelona a 
finals del 1933 i aquí hi va viure 
fins al final del 1937. En aquell 
temps va muntar estudi a la ciu-
tat, va retratar els baixos fons, va 
treballar per al Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat, va 
documentar la revolució social 
promoguda per la CNT-FAI i va 
col·laborar amb el GATPAC (Grup 
d’Artistes i Tècnics Catalans per 
al Progrés de l’Arquitectura Con-
temporània). I en aquesta última 
faceta, la de fotògrafa d’arquitec-
tura (que no oblida la seva faceta 
de documentalista de l’humà), se 
centra l’exposició que li dedica 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
(fins al 31 d’octubre): Cinc dies pel 
Barri Xino, amb imatges preses 
durant l’abril del 1934.  

En aquell moment el GATPAC 
treballava en la Nova Barcelona o 
Pla Macià, proposta urbanística 
que buscava el sanejament i orde-
nació de la ciutat seguint criteris 
higienistes i racionalistes. La pro-

posta, en marxa entre el 1932 i el 
1934 però mai realitzada, incloïa 
tot Barcelona i més enllà: allà hi 
havia, per exemple, la Ciutat de 
Re pòs i Vacances, ubicada entre les 
platges de Viladecans i Castellde-
fels; però tenia un especial interès 
a millorar les condicions de vida de 
l’anomenat Districte V, abans Bar-
ri Xino i ara Raval, un espai de la 
ciutat que la industrialització del 
XIX havia convertit en superpo-
blat, infradotat i insalubre.  

El grup d’arquitectes (encap-
çalat per Josep Lluís Sert i Josep 
Torres Clavé) tenia clara la im-
portància de la fotografia a l’hora 
de moure consciències, així que li 
va encarregar a Michaelis captar 
les deficiències del barri. I això va 
fer: celoberts plens de brutícia, 
canonades d’aigües residuals  
en precari, vivendes petites i poc 
ventilades, banys comunitaris... 
Però a la vegada que disparava per 
al GATPAC, Michaelis posava el 
focus en allò que a ella li interes-
sava, que era la gent del Districte 
V: nens jugant amb una baldufa, 

dones al mercat o estenent la ro-
ba, i homes tocant la guitarra o 
netejant calçat. Les primeres les 
va entregar a Sert; i moltes de les 
segones, com les que va fer a Cal 
Peret o La Taverna dels Tenors, se 
les va quedar. 

Brut i insalubre  

Totes dues llueixen a l’exposició, 
comissariada per Dolors Rodrí-
guez Roig, que agafa el nom dels 
cinc dies que va estar Michaelis 
fent la feina. En total van ser 148 
imatges les entregades al GAT-
PAC, de les quals Sert (les seves 
anotacions amb els títols pensats 
per a cada fotografia apareixen 
darrere de les còpies) va fer una 
selecció per mostrar a l’exposició 
que, el juliol del 34, es va celebrar 
al subsol de la plaça de Catalunya 

per mostrar les bondats del Pla 
Macià. El criteri d’elecció de Sert 
va ser clar: «Va escollir aquelles 
on es veia la brutícia, la insalubri-
tat, i les deficiències del Districte 
V, bàsicament perquè el que pre-
tenien era convèncer l’especta-
dor de l’urgent que era intervenir 
urbanísticament el barri», apun-
ta la comissària.  

Com va arribar a contactar 
Michaelis amb el GATPAC no està 

clar, tot i que el més possible és 
que ho fes a través de l’escriptor i 
anarcosindicalista alemany Hel-
mut Rüdiger, personatge que la va 
acollir quan van arribar a Barcelo-
na. La dada és una de les poques 
que Rodríguez Roig no ha acabat 
de desembastar, com sí que ha fet 
amb altres petits secrets, com les 
dates exactes de l’encàrrec del 
Barri Xino, els passejos fotogrà-
fics que va realitzar en companyia 
de Sert o l’adjudicació de l’autoria 
real de molts retrats a ella equivo-
cadament firmats. Aquest últim 
és el cas de la imatge més icònica 
de l’exposició del 1934, un nano 
desnodrit que apareix sota el títol 
Nen tipus districte V i que, malgrat 
que sempre s’ha atribuït a Micha-
elis, la va realitzar el 1932 l’arqui-
tecte grec Isaac Saporta. n

El Barri Xino vist 
amb ulls de dona

Exposició

NATÀLIA FARRÉ  
Barcelona

Una parada ambulant del Barri Xino, l’11 d’abril de 1934.

Margaret Michaelis

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona reuneix les 
fotografies del Districte V que Margaret Michaelis 
va fer el 1934 per recolzar el Pla Macià del GATPAC.

C  
Europa Press 
Barcelona

u Els 50 trens que 
TMB incorporarà  
al servei de metro,  
a la L-3 i L-1, fins al 
2023 seran més  
accessibles. Tin-
dran passadissos i 
portes més amples. 
Els primers 42 com-
bois es posaran en 
funcionament entre 
aquest any i el que 
ve, i els 8 restants  
a partir del 2023.

Els nous trens  
del metro seran 
més accessibles

Amb les imatges  
es volia convèncer 
de la necessitat  
d’un nou urbanisme  
al nucli antic
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Exposició ‘Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino’

Una cosa és fotografiar el
barri Xino i una altra, foto-
grafiar l’ànima del barri
Xino. Margaret Michaelis
(1902-1985) no va ser la
primera d’entrar-hi amb
una càmera, però sí la pri-
mera que, a la Barcelona
republicana, va empatit-
zar amb les seves gents.
“Es va guanyar la seva con-
fiança i li van obrir les por-
tes de les seves cases. Mai
abans ningú n’havia fet un
retrat tan íntim”, sosté
Dolors R. Roig, artífex
d’una investigació
d’aquest fons d’imatges,
conegut però fins ara ple
d’enigmes i de confusions
que ella ha resolt. Els llu-
minosos resultats de la re-
cerca i una selecció de
l’emocionant reportatge
es presenten en l’exposi-
ció Cinc dies pel barri Xi-
no (fins al 31 d’octubre) a
l’Arxiu Fotogràfic (AFB).

Michaelis, polonesa jue-
va, va arribar a Barcelona
a finals del 1933 fugint del
règim de terror del nazis-
me. Sense res, però amb el
suport cabdal d’un altre
exiliat, l’escriptor anarco-
sindicalista alemany Hel-
mut Rüdiger, que la va
acollir a l’edifici on vivia, al

número 36 del carrer Ros-
selló. Un edifici de Josep
Lluís Sert, membre del
Grup d’Arquitectes i Tèc-
nics Catalans per al Pro-
grés de l’Arquitectura
Contemporània, el GATC-
PAC. Michaelis no tenia
feina i el GATCPAC, un
projecte a la vista per al
qual necessitava un fotò-
graf disponible, l’exposició

La Nova Barcelona, que
s’obriria el juliol del 1934
al subsòl de la plaça de Ca-
talunya amb la idea de di-
fondre les línies mestres
del Pla Macià, l’ambiciosa
renovació urbanística que
preveia sanejar el Distric-
te V de la ciutat, conegut
popularment com el barri
Xino, on les malalties, i la
mort, tenien els millors
aliats per fer de les seves:
un entorn degradat i una
altíssima densitat de po-
blació.

L’encàrrec de docu-
mentar les seves terribles
condicions higièniques el
va rebre Michaelis. Rüdi-
ger devia presentar-la a
Sert, especula Roig, que
ha resseguit totes les pas-
ses que va fer durant els
cinc dies que va invertir en
la tasca, l’abril del 1934.
Què va fotografiar, però,
tant o més important,

com. “La seva mirada és
humana i respectuosa”,
precisa la investigadora i
comissària de la mostra de
l’AFB. Ni freda i distant, ni
sensacionalista i paterna-
lista. “Michaelis va voler
captar la vida real dels ve-
ïns en els seus precaris es-
pais. Sempre buscava les
persones, i sobretot els
nens.” Als carrers estrets,
plens de brutícia, però
també dins dels seus mi-
núsculs pisos. Va retratar
els dormitoris i les cuines

sense pràcticament venti-
lació i les galeries recon-
vertides en trasters de gà-
bies i de tota mena d’an-
dròmines. Des dels bal-
cons, va fer plans picats
del bullici exterior. Els ra-
valencs alçaven el cap i po-
saven riallers per a la seva
Leica. No eren fotografies
robades, no

El tercer dels cinc dies,
dos membres del GATC-
PAC li van fer companyia:
Antoni Bonet Castellana i
el mateix Sert, que també
va fer algunes fotografies
amb els mateixos punts de
vista que ella. Sert va dur
les regnes del projecte ex-
positiu de La Nova Barce-
lona. Va ser qui va fer la
tria d’entre les 148 imat-
ges que va lliurar la fotò-
grafa en set fundes de ne-
gatius. L’arquitecte va
marcar amb una creu ver-
mella les que acabarien
formant la mostra. I, tam-
bé al revers, hi va anotar el
títol que durien. Infants
aprofitant l’única clapa
de sol, per exemple.

Amb tot el material que
va escollir, Sert en va dis-
senyar uns fotomuntatges
en uns plafons amb textos
curts pensats també per
conscienciar la ciutadania
de la necessitat de trans-
formar el barri. Compte

amb aquest: “La literatura
sobre el Xino i l’afany de
convertir-lo en centre d’in-
terès turístic és un signe
característic d’una civilit-
zació decadent.” Un lema
rotund il·lustrat amb un
collage d’imatges de Mi-

chaelis. Bé, no totes són
seves, cosa que Roig tam-
bé ha descobert ara. Justa-
ment una de les més icòni-
ques de la col·lecció, si més
no la preferida del GATC-
PAC perquè la reciclaria
poc abans de la guerra per

Maria Palau
BARCELONA

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona exposa el reportatge
que va fer el 1934 la polonesa Margaret Michaelis al
degradat barri per encàrrec del GATCPAC

La fotògrafa
que va arribar
al cor del Xino

Dolors R. Roig:
“Mai abans
ningú n’havia fet
un retrat tan
íntim, humà
i respectuós”

Les seves
imatges van lluir
en una mostra
divulgativa de
l’utòpic Pla
Macià
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a la portada de la seva re-
vista AC, és d’un altre au-
tor, el grec Isaac Saporta,
que va pul·lular pel Xino el
1932. Hi surt un nen rapat
d’ulls tristos, just el que
buscava el GATCPAC:
“Tocar la fibra sensible de
l’espectador.” Sert li va po-
sar per títol Infant tipus
Districte V. Michaelis, a
petició seva, es va limitar a
fer-ne una reproducció.

La comissària ha hagut
de furgar en diversos ar-
xius per treure l’entrellat
d’aquesta operació foto-
gràfica. A l’AFB es conser-
va el reportatge original,
estranyament separat del
fons GATCPAC que custo-
dia el Col·legi d’Arquitec-
tes (Coac). I en un arxiu
llunyà, el de la National
Gallery d’Austràlia, que és
on va anar a parar el llegat
de Michaelis després de la
seva mort, hi ha localitzat
una sèrie d’imatges que la
fotògrafa va fer aquells
cinc dies d’abril del 1934
però que no va entregar a
Sert i al seu grup. “És el
testimoni del Xino més
amable”, el que es divertia
a les tavernes com la que
ella va trobar al carrer Ro-
badors, Cal Peret, també
conegut com la taverna

dels Tenors. Una visió ale-
gre que no encaixava amb
les pretensions dels arqui-
tectes, que eren arrasar
tot el barri.

La relació laboral de Mi-
chaelis amb aquell GATC-
PAC entestat a modernit-
zar Barcelona es va per-
llongar. I si no va ser la se-
va fotògrafa de capçalera,
s’hi va assemblar molt. Les
fotografies que li van fer
fer als seus edificis (l’Astò-
ria de Germán Rodríguez
Arias o l’escola de Palau-
solità Plegamans de Sert i
Torres Clavé) també són
presents en l’exposició.

El somni d’aquella ciu-
tat que aspirava a tot va
derivar, prou que se sap,
en malson a partir del
1936. L’utòpic Pla Macià,
amb les seves llums i om-
bres, no va traspassar mai
els plànols i les maquetes. I
a Michaelis l’esperava una
altra missió. Primer es va
integrar en la nòmina de
300 reporters del Comis-
sariat de Propaganda de la
Generalitat. I després en
la de la CNT-FAI. La seva
crònica gràfica de la Guer-
ra Civil espanyola s’inter-
romp a principi del 1937,
quan decideix marxar de
Barcelona. ■

El carrer de l’Om i la Rosita al
portal de casa seva, al carrer de la
Cadena ■ MARGARET MICHAELIS (AFB)
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Hi ha a Barcelona uns quants i molt 
poc coneguts dipòsits d’¡obre’t sè-
sam!, vaja, llocs en què rere una fa-
çana avorrida s’amunteguen grans 
tresors. Un d’ells és la nau de la Zo-
na Franca on Endesa col·lecciona el 
literalment espurnejant passat 
d’aquest país fins a remuntar-se, 
que no és poc, al 30 a abril del 1881, 
fa 140 anys, la data en què a Barce-
lona es va fundar la primera em-
presa elèctrica d’Espanya. Per cert, 
en una adreça postal que pocs anys 
després seria famosa per altres 
motius més aviat sicalíptics. Des-
prés els explico. De moment, 
¡obre’t, sèsam! Passin i vegin. 

Això de bufar 140 espelmes per 
ensenyar un magatzem és una ex-
cusa tan vàlida com qualsevol altra. 
Als Estats Units, per exemple, po-
drien commemorar amb aquesta 
xifra l’elecció de James A. Garfield 
com a president i la seva gairebé 
immediata tontíssima mort des-
prés d’un atemptat en què va mo-

rir no pels trets de l’atacant, sinó 
per la monumental imperícia dels 
metges que el van atendre. Sense 
aprofundir més en el tema, van 
buscar la bala dins del cos amb un 
detector de metalls, amb Garfield 
ajagut sobre un matalàs de molles. 

La vida de la Societat Espanyo-
la d’Electricitat també va ser cur-
ta, tot i que no tant. El seu inter-
ruptor vital es va tancar el 1894, en 

el seu cas, víctima de l’endèmica 
falta de múscul bancari català, de 
la tossuderia municipal de llavors, 
que no veia cap avantatge a l’en-
llumenat elèctric dels carrers de 
Barcelona per sobre dels que pro-
porcionava el gas i, sobretot, per la 
ferocitat amb què les empreses 
d’aquest últim ram, el gasístic, es 
van enfrontar a la competència 
elèctrica, tant, que (com de poc 

canvien els temps) quan els va 
convenir van abaixar el preu del 
seu producte, tot i que fos a costa, 
com si d’una droga es tractés, de 
tallar-lo amb altres substàncies 
que proporcionaven menys flama. 

La SEE, com dèiem, va morir el 
1894, encara que aquest sigui un 
sector de fe budista, en el qual les 
empreses moren però es reencar-
nen amb un altre nom. El primer 

renéixer va ser com a part del con-
sorci alemany Allgemeine Elektri-
zitäts Gesellschaft (AEG). Segons 
Juan Carlos Alayo, doctor en engi-
nyeria industrial, autor de nom-
brosos treballs sobre la història de 
l’electrificació a Catalunya i un dels 
guies en aquesta immersió al ma-
gatzem d’Endesa, és injust con-
cloure que la SEE va ser un fiasco. 
Creu que, simplement, el seu part 
va ser setmesó. Els seus promotors, 
Tomás Dalmau i Narciso Xifré, es 
van posar en marxa massa aviat, 
però de la seva mirada audaç queda 
un dels més icònics monuments 
industrials de la ciutat, les xeme-
neies de l’avinguda del Paral·lel. 

La foto principal d’aquest petit 
viatge en el temps és precisament 
la d’aquestes tres brutes i estilit-
zades dames. Aquesta fotografia 
de la central tèrmica de Mata 
(aquest va ser sempre el seu veri-
table nom) surt d’una de les es-
tances del magatzem d’Endesa, 
en què es conserven a la tempera-
tura adequada milers de negatius. 
Val la pena reparar en un detall. 
Ho hauran fet ja. Fumegen. Aquest 
és un record que a poc a poc es di-
fumina en la memòria col·lectiva 
dels barcelonins, però durant un 

BARCELONEJANT

Obre’t, sèsam, a 

Endesa

Fa 140 anys va néixer setmesona la primera elèctrica 
d’Espanya, una ocasió ideal per entrar al dipòsit on 
s’atresoren aquesta i altres espurnejants aventures.

CARLES 
 COLS

Les xemeneies de la central tèrmica de Mata, el 1956, fumejants, fruit de la combustió del carbó anglès.

Endesa
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La sala principal del dipòsit de peces històriques d’Endesa, oculta rere una anodina façana.

Manu Mitru

segle en aquesta ciutat es va res-
pirar episòdicament aquest còctel 
inigualable d’òxids de nitrogen i 
de sofre que proporcionava el car-
bó anglès. De les mines del Regne 
Unit als pulmons de Catalunya. 
Aquesta imatge, en concret, és del 
1956, però al magatzem n’hi ha 
unes quantes més d’aquestes xe-
meneies, que, per cert, no sempre 
van ser un trio. La posada en mar-
xa de la central va ser amb una 
única torre. Després vindrien les 
altres dues. 

Això d’obrir les portes del ma-
gatzem amb motiu del 140è ani-
versari de la SEE està justificat si es 
rememora com va néixer aquella 
empresa. Explicat molt telegràfi-
cament, seria més o menys així. 

‘La rana morta si muove’ 

El 1786, Luigi Galvani aplica una 
descàrrega a l’espinada d’una gra-
nota morta i aquesta, per a sorpre-
sa del públic, mou les anques. 
L’electricitat és tot un invent, però 
ningú sap encara per a què. 

El 1796, Alessandro Volta in-
venta la pila que porta el seu nom i 
de passada anomena una unitat de 
mesura. Per a què, continua sent 
en aquell moment una cosa molt 
nebulosa. El 1816, encara que sigui 
només per fer un incís, Mary She-
lley escriu Frankenstein o el Prome-

teu modern, senyal inequívoc que 
el de la bombeta no era encara l’ús 
més lògic que s’intuïa al final 
d’aquell túnel de grans progressos. 

El punt d’inflexió no va arribar 
fins el 1869. Un belga, Zenobe 
Théophile Gramme, fabrica el pri-
mer generador elèctric. A l’Exposi-
ció Universal que se celebra a Viena 
el 1873 causa una gran sensació. El 
director de l’Escola d’Enginyers 
Industrials de Barcelona en vol una. 
Li demana a Tomás Dalmau, cone-
gut fins aleshores pel seu taller de 
material òptic, que n’hi porti una 
per als seus estudiants. Dalmau vi-
atja a Viena i, durant el trajecte de 
tornada, s’enamora d’aquell en-
giny, en el que bé podria ser un cas 
de mecanofília. 

A la societat barcelonina se li 
podran posar molts peròs. El ren-
tisme de part de les seves famílies 
més adinerades, per exemple. La 
miopia hereditària de la seva elit 
política, també. Però el que és in-
qüestionable és el bon ofici dels 
seus enginyers industrials. A l’edi-
fici de l’antiga Universitat de Bar-
celona es va gaudir d’aquell gene-
rador Gramme a finals del XIX 
igual que gairebé 100 anys més 
tard van xalar els estudiants de la 
UPC amb el petit reactor nuclear 
que aquesta universitat tenia en 
una de les seves aules de la Diago-
nal, Argos, es deia, i que no es va 
desmantellar fins després dels 
Jocs Olímpics del 1992. 

El cas és que amb aquell gene-
rador Gramme es va familiaritzar 
un altre protagonista d’aquesta 
història, Narciso Xifra, bon estu- Joan Tatjer, exempleat de la companyia que va viure el final de la central tèrmica de Mata.

Manu Mitru

nanceres i va acabar per entregar-
se als braços d’AEG, però d’aquell 
embrió n’és hereu, en certa mane-
ra, tot el que s’atresora avui dia al 
magatzem de la Zona Franca. 

Enmig d’aquest immens espai 
sorprèn, per la mida i el seu color 
blau cobalt, ni més ni menys que 
tot un Pegaso Egipcio, perquè així 
es va rebatejar aquell colossal ca-
mió del qual el Ministeri de De-
fensa d’Egipte va encarregar 
13.000 unitats a Espanya i quan 
estaven fabricades se’n va des-
dir. Una partida se la va quedar 
Muammar al-Gaddafi, de mane-
ra que també l’anomenaven el 
Pegaso Gaddafi, però el cas és que 
a l’hora de buscar-li una segona 
vida va resultar ser una màquina 
ideal per enfilar-se fora de pistes 
pel Pirineu camí de les centrals 
hidroelèctriques. 

L’electricitat, així és, va deixar 
de produir-se enmig de les ciutats 
i perquè Tesla tenia més raó que 
Edison, va ser possible transportar 
energia des de grans distàncies. A 
l’anomenada Guerra dels Corrents 
que es va deslliurar entre empre-
ses dels Estats Units a finals del 
segle XIX entre partidaris de la 
contínua, d’una banda, i de l’al-
terna, de l’altra, Edison va perdre 
la pugna científica, però no la me-
diàtica, ja que gràcies a les seves 
males arts ha passat a la història 
com el suposat guanyador. Que 
Edison sigui una mena de sant laic 
del sector elèctric és, ¡ai!, matèria 
per a una altra ocasió. El cert és, no 
obstant, que les elèctriques van 
transformar el món i van ser a més, 
durant diverses dècades, empreses 
autosuficients fins a graus insos-
pitats. Tot es fabricava a casa. Fins 
i tot els mobles de les oficines. 
Moltíssim de tot allò està perfec-
tament ordenat i classificat al 
dipòsit de la Zona Franca. Excepte 
les xemeneies, és clar, de les quals, 
per acabar, en queda una anècdo-
ta que mereix no ser oblidada. 

El cau d’un malvat 

Amb motiu dels Jocs Olímpics, 
Fecsa, enèsima reencarnació 
d’aquella SEE del 1881, va posar de 
part seva el que va caldre per a 
l’èxit de la cita del 1992. Entre al-
tres coses, va acordar amb el lla-
vors alcalde Pasqual Maragall 
l’entrega d’aquell solar de la riba 
dreta del Paral·lel. Tot eren alegri-
es fins que Javier Mariscal va fer 
públiques les primeres aventures 
del Cobi. La mascota olímpica te-
nia una llar, l’Observatori Fabra. 
Tenia també, com correspon en 
aquests casos, un arxienemic, el 
doctor Normal, a qui el dibuixant 
va buscar també un cau d’acord 
amb la seva maldat. Exacte. Vivia a 
les xemeneies. No és que allò fos 
una crisi que posés res en perill, 
però sembla que va caldre un acte 
de contrició davant la cúpula de 
l’empresa. I és que 140 anys d’his-
tòria donen per a molt. n

diant, que el 1874 va començar a 
treballar per a Dalmau. Junts van 
fundar la Societat Espanyola 
d’Electricitat amb un capital inicial 
de tres milions de pessetes. Va ser 
la sisena companyia elèctrica del 
món creada per il·luminar els ca-
rrers i moure els telers i altres 
màquines de les fàbriques de la in-
dustrialització. Només van ser més 
ràpides que Barcelona en aquesta 
competició Londres, Berlín, Sant 
Petersburg, Chicago i Nova York. 

L’entrecuix del Raval 

La primera seu de la SEE (avisats 
estaven des del primer paràgraf) 
va estar al número 10 del carrer del 

Cid, curiosa elecció, ja que allò era 
llavors l’entrecuix del Raval. No en 
va, quan aquella societat es va 
traslladar al solar on s’aixecarien 
les xemeneies, el número 10 de Cid 
va passar ben aviat a ser l’adreça 
postal de La Criolla, Olimp sense 
parangó del vici barceloní, però 
aquesta és una altra història. 

La SEE va il·luminar part de la 
Rambla i algunes botigues de la 
ciutat, gustoses de presumir de 
modernitat, i també va subminis-
trar gratis llum elèctrica als regi-
dors al Saló de Cent, a veure si així 
veien més clar el veritable camí cap 
al futur. L’empresa, no obstant, no 
es va sobreposar a les dificultats fi-

Els primers passos 
 de l’electricitat  
no van ser fàcils. 
Les autoritats eren 
devotes del gas
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Visitants d’una edició anterior de la fira Literal, a la Fabra i Coats.

Judith Vives

La fira d’idees i llibres radicals Literal cele-
bra aquest cap de setmana la setena edició 
al recinte de la Fabra i Coats, a Barcelona. 
Ho farà en format presencial, comptant 
amb la participació d’un centenar d’edito-
rials, a més d’organitzar xerrades, presen-
tacions, sessions de poesia o contacontes, 
música i altres activitats. Enguany oferirà 
també un mercat del llibre i una programa-
ció virtual amb què es vol reforçar la fira 
presencial. A més a més, una trentena de 
llibreries de tot el territori català se suma-
ran a la fira com a punt de recollida dels lli-
bres que s’adquireixin a través de la web.
 La Literal se centra sobretot en qüesti-
ons com el canvi climàtic i les lluites femi-
nista i antifeixista, elements imprescindi-
bles en els pròxims anys. Una de les 
converses centrals, per exemple, girarà al 
voltant de l’urbanisme feminista. I la fira 
comptarà amb la presència de Leslie Kern, 
escriptora i activista autora de Ciudad fe-
minista, que aportarà la seva visió sobre 
com podem construir ciutats més justes, 
sostenibles i favorables per a les dones.
 El pensament decolonial centrarà l’al-
tra de les grans converses de la convocatò-
ria. Els francesos Elsa Dorlin, filòsofa i au-
tora de La matriz de la raza: genealogía 
sexual y colonial, i Norman Ajari, una de 
les veus més potents de la lluita antiracista 
francesa, membre de la junta executiva de 
la Fundació Frantz-Fanon i autor de Digni-

Les Terres de l’Ebre acullen el festival 
Front, la mostra internacional de 
cinema de conflicte i pau. Després de 
tres anys sense fer-se, es reprèn amb 
ganes de reflexionar sobre la memòria 
històrica i els conflictes actuals. Qua-
tre indrets de la Batalla de l’Ebre aco-
lliran projeccions de films i documen-
tals sobre la Guerra Civil i la Segona 
República espanyola, les brigades in-
ternacionals, l’exili o el conflicte a Sí-
ria. El programa també inclou con-
certs, rutes, teatre i tastos de vi.
 Les projeccions es faran a Corbera 
d’Ebre, Gandesa, Flix i Campredó. La 
inauguració es farà el 22 de maig a 
Corbera, amb la projecció del film 
d’animació Josep, que retrata la figura 
de Josep Bartolí, un dibuixant repu-Una fira Literal més 

feminista i antifeixista

Cinema i memòria històrica  
als espais de la Batalla de l’Ebre

dad o muerte: ética y política de la raza, 
conversaran sobre racisme, pensament 
decolonial i violència patriarcal. Una altra 
de les veus destacades d’aquesta edició de 
la Literal serà Yayo Herrero, una de les in-
vestigadores més influents en l’àmbit eco-
feminista i ecosocialista a Europa i coau-
tora del llibre Per què les dones salvaran el 
planeta.
 La fira Literal està organitzada per Cul-
tura21, Tigre de Paper Edicions, Bellaterra 
Edicions i Triangular Edicions, juntament 
amb la Llibreria La Carbonera, l’Ateneu 
L’Harmonia, Alterevents, la Biblioteca Ig-
nasi Iglésias-Can Fabra i la Biblioteca Tri-
nitat Vella-José Barbero. En els set anys de 
la seva celebració, s’ha consolidat com un 
esdeveniment clau del panorama literari, 
intel·lectual i polític del país i en el conjunt 
de l’Estat espanyol, i ha atret tant professi-
onals com públic general, amb unes xifres 
al voltant dels 10.000 assistents.
 “Salvant el devastador escenari cultu-
ral que ens deixa la pandèmia, sentim la 
responsabilitat de programar una nova 
edició de Literal per seguir participant en 
la dinamització del sector literari català”, 
expliquen els seus organitzadors. La fira Li-
teral comptarà aquest any amb col·labora-
cions especials de La Setmana del Llibre en 
Català, la Fundació Maria-Mercè Marçal i 
el PEN Català, entre d’altres.

DATA 22 i 23 de maig
LLOC Fabra i Coats (Barcelona)
PREU Gratuït

El Centre Cultural Albareda acull el 
concert d’Alaturca Barcelona, una for-
mació impulsada per la cantant Gül-
deniz Akpolat per donar resposta a la 
manca de música turca a la ciutat. Així 
va néixer una banda que connecta els 
dos costats del Mediterrani, Barce-
lona i Anatòlia, i interpreta cançons 
otomanes, clàssiques, folklòriques i gi-
tanes amb instruments tradicionals.

DATA 21 de maig
LLOC CC Albareda (Barcelona)
PREU Gratuït amb reserva prèvia

Elias Barberà i Marta Montiel són els 
protagonistes de Serà el nostre secret, 
una obra que transmet les experièn-
cies i reflexions de persones que han 
patit un abús sexual en la infància i 
l’han expressat. Les seves paraules i 
les dels especialistes que participen 
en el col·loqui de després de la funció 
poden ser una via per comprendre i 
sensibilitzar-nos sobre el problema.

DATA 21 de maig
LLOC Casa Elizalde (Barcelona)
PREU Gratuït amb reserva prèvia

Música turca  
a Barcelona

Teatre sobre  
l’abús a menors

blicà exiliat. El 22 de maig, a Flix, es 
veuran curtmetratges amb obres so-
bre la memòria històrica que han par-
ticipat en els festivals VOC d’Òmnium 
Cultural i el FIC-CAT de Roda de Berà. 
A la tarda es farà un homenatge al di-
rector Francesc Betriu amb la projec-
ció de L’últim aviador i La plaça del Di-
amant. Dijous 27, es projectarà al 
Cinema de Bot El periple, la vella llum 
d’Europa, de l’ebrenc Mario Pons, i di-
vendres 28, a Campredó, Cantares de 
una revolución, de Ramón Lluís 
Bande. El Front es clourà a Gandesa 
amb la pel·lícula Ophir.

DATA Del 22 al 29 de maig
LLOC Terres de l’Ebre
PREU De 4 € a 6 €

Un fotograma de la pel·lícula ‘Josep’, que es podrà veure al Front.
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ElMuseu de Granollers descobreix 56 obres confiscades durant la Guerra Civil que no van tornar als propietaris

L’art queningúnova reclamar
JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

Al’inicidelaGuerraCi-
vil, la Generalitat va
crear unes juntes lo-
cals de salvaguarda
per requisar les obres

d’art de les esglésies i cases benes-
tants i evitar-ne així la destrucció.
Només a Granollers i comarca es
van requisarmés de vuitmil objec-
tes artístics que es van amagar en
llocs protegits dels incontrolats de
les mateixes files republicanes i
delsbombardejos franquistes.
Quan va acabar la guerra, les au-

toritats franquistes van tornar les
obres als qui les van reclamar i van
demostrar que n’eren els legítims
propietaris. Un estudi recent de
l’historiadorArturoColoradocerti-
fica que 8.710 obres van ser lliura-
des en dipòsit a museus, esglésies i
altres entitats o particulars de tot
Espanya perquè ningú no les va re-
clamar. Alcapde80anys,encarano
ho sabem tot del tràfec d’obres que
hi va haver durant la guerra i la im-
mediata postguerra. Calen més in-
vestigacions en l’àmbit local. És el
que s’ha fet ara des del Museu de
Granollersambl’exposicióArqueo-
logia d’un inventari, comissariada
perFredericMontornés i concebu-
daper l’artista IgnasiPrat.
L’encreuament de dades de dos

inventaris, del 1936 idel 1939, id’un
registre de 550 fotografies d’a-

quests objectes ha permès saber
que es van requisar 7.872 objectes,
se’nvantornar4.186ienvanquedar
dipositats al museu de Granollers
3.686. Si es descompten3.000 rajo-
les, resta saberonsón600obres.
Ignasi Prat ha identificat als fons

del museu 56 obres que al seu dia
van ser confiscades i que ningú no
va reclamar. I leshaexposat juntes:
pintures sobre fusta dels segles

XVII i XVIII, una talla policroma-
da, fragments de púlpits del XVI,
mènsulesgòtiques,pecesarqueolò-
giques, quadres, ceràmiques, ven-
talls... L’exposició es complementa
amb els documents localitzats i fo-
tografies d’Ignasi Prat dels llocs de
procedència de les obres requisa-
des. Entre els emplaçaments catò-

licshihal’esglésiadeSantEstevede
Granollers i les parròquies de
L’Ametlla i Sant Pere deVilamajor.
Delesfinquesdegransfamíliesdes-
taquen la Casa Ramoneda de Gra-
nollers, que va servir com amagat-
zemd’obres;CanRifer,aSantCelo-
ni,deMercedesMateu,germanade
Miquel Mateu, propietari del cas-
telldePeraladaialcaldedeBarcelo-
na el 1939 (se sap que dos dirigents
locals vananar enuncotxe fúnebre
aendur-seobjectes); la fincaTaver-
nera,deVallromanes,ilacasaMun-
tadas, deMontornès del Vallès, del
marquèsdeSantaMariadeSants.
El conjunt ésuna radiografia que

ens ajuda a entendre un passat en-
caraambmoltes llacunes.

LV

Peces del fons delMuseu de Granollers, requisades el 1936, que no van tornarmai als propietaris

AlacomarcadelVallès
Oriental esvan
requisar7.872 objectes
d’artel 1936d’esglésies
i finques

El retaule gòtic de Sant Esteve
Lavisita alMuseudeGra-

nollers obliga a ferunapara-
da a l’últimaplantaper con-
templar l’impressionant
retaule gòtic deSantEsteve,
del pintorRafaelVergós, de

finals del segleXV.Venut fa
cent anys a la JuntadeMu-
seus, va tornar aGranollers
el generdel 2020 i hi serà fins
a finals d’aquest anygràcies
aunpréstecdelMNAC.

Amb el suport de:Amb la col·laboració de:

18.05.21 - 20h

SALA
BARCELONA

#PREMISRAC105
@rac105

NIL MOLINER BAILANDO EN LA BATALLA
(AHORA MÁS QUE NUNCA)

MILLOR DISC
JARABE DE PALO

ESO QUE TÚ ME DAS

MILLOR CANÇÓ
MIKI NÚÑEZ

MILLOR ARTISTA

BUHOS TERÀPIA COL·LECTIVA
MILLOR DIRECTE

MIKI NÚÑEZ ESCRIUREM
#JOEMCORONO (COL·LECTIVA)

MILLOR VIDEOCLIP

SUU TANT DE BO

CANÇÓ QUE MÉS
HA SONAT A RAC105

STAY HOMAS
GRUP REVELACIÓ

AMB LES ACTUACIONS DE:

DOCTOR PRATS

SUU BETHELS AMICS DE LES ARTS STAY HOMAS

NIL MOLINERSARA ROY & MIKI NÚÑEZ
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Compromiso. En enero de 
2019, siendo aún candidato 
a la alcaldía, Martínez-
Almeida anunció su 
intención de acometer este 
homenaje si era elegido 
alcalde. 

Todas las víctimas. Este 
monumento no solo estaría 
dedicado a las 398 víctimas 
mortales de la banda 
terrorista en Madrid, sino a 
todos los españoles que 
perdieron la vida en 
atentados.

Ubicación fi nal. Si bien en 
un primer momento se 
habló de la plaza de Colón, 
fi nalmente, el espacio 
elegido ha sido la calle 
Joquín Costa. 

LAS CLAVES

Una escultura en Joaquín Costa 
por las víctimas del terrorismo 
El nuevo Bulevar del Arte incluirá un total de ocho obras y podría culminarse en 2023

Con el adiós del scalextric del 
eje Joaquín Costa-Francisco 
Silvela, demolido tras años de 
deterioro, los vecinos de esta 
emblemática zona de Chamar-
tín van a ganar en muchos as-
pectos. Para empezar los peato-
nes, que contarán con un 20% 
más de espacio, hasta superar 
los 5.420 m2, y con más arbolado, 
con 330 nuevas especies. Tam-
bién los ciclistas, que dispon-
drán de un itinerario segregado, 
entre la actual acera y el carril 
-bus. En resumen, una inver-
sión superior a los diez millones 
de euros con la que el Ayunta-
miento espera crear un entorno 
más sostenible y «embellecido». 
Y en esto último juega un papel 
importante una de las noveda-

J. V. Echagüe des del proyecto: un museo al 
aire libre en la propia calle Joa-
quín Costa, con una serie de 
obras de arte contemporáneo, 
en su mayoría escultóricas. 

Anunciado a finales del año 
pasado, este espacio cultural va 
tomando forma. Según confi r-
man a LA RAZÓN desde el Área 
de Cultura, Turismo y Deportes, 
con Andrea Levy al frente, en ese 
conjunto escultórico se incluirá 
«la realización de un Monumen-
to en Homenaje a las Víctimas 
del Terrorismo». 

Hay que recordar que se trata 
de un compromiso incluido en 
los acuerdos de Gobierno entre 
PP, Cs y Vox, adoptados en 2019. 
Entre aquellos 80 puntos, se en-
contraba la construcción de un 
monumento a la memoria de la 
1.429 víctimas del terrorismo de 
la ciudad de Madrid. Además, el 
pacto recogía la colocación de 
placas conmemorativas donde 
fueron asesinadas más de 400 
personas en Madrid, creando el 
conocido como «itinerario de la 
libertad». Si bien en un principio 
se había pensado en la plaza de 
Colón como emplazamiento del 
monumento, el Ayuntamiento 
acabó desechando la idea en fa-

vor del distrito de Chamartín. 
 Según Cultura, la obra nace 

con un doble objetivo: por un 
lado, «ofrecer un honroso y me-
recido homenaje a todas las per-
sonas que perdieron su vida en 
atentados terroristas»; por otro, 
poner sobre la mesa una «pro-
puesta artística de calidad», 
brindado por el proyecto del  que 
se conocerá como Bulevar del 
Arte. Y es que estiman que este 
«renovado y emblemático espa-
cio» es «muy propicio para incor-
porar el arte contemporáneo a 
nuestra ciudad». 

Dos concursos
Así, el Ayuntamiento convocará 
dos concursos públicos, «abierto 
a todos los artistas» y en dos fases: 
uno específi co para el Homenaje 
a las Víctimas del Terrorismo y 
otro concurso para la realización 
de siete esculturas, de temática 
abierta, y que conformarán el 
Bulevar del Arte. Los creadores 
podrán presentarse a ambos con-
cursos. Sin embargo, en el referi-
do al Bulevar del Arte, cada artis-
ta solo podrá participar haciendo 
propuestas para dos espacios de 
los siete propuestos. En cualquier 
caso, la calle Joaquín Costa alber-

gará finalmente siete obras de 
siete artistas ganadores distintos. 
Sí es compatible, señalan, ganar 
uno de los siete espacios y, a su 
vez, el concurso del Monumento 
Homenaje a las Víctimas, ya que 
son convocatorias diferentes.

Así, en una primera fase, el Ju-
rado realizará una preselección 
previa de diez artistas para cada 
espacio entre los participantes 
inscritos, mediante «unos crite-
rios objetivos y valorables con 
asignación de puntos según su 
trayectoria artística o interven-
ciones artísticas de similares 

característi-
cas».

P o s t e r i o r-
mente, en la 
segunda fase, 
esos diez artis-
tas «preselec-
cionados» de-
berán diseñar 

una propuesta artística específi -
ca para cada espacio reservado. 
Las propuestas de esta segunda 
fase se presentarán bajo lema 
para garantizar el anonimato. 

Antes del inicio del proceso, 
saldrán publicados los nombres 
de las personas integrantes de 
los dos Jurados de Expertos, 
que serán conformados por téc-
nicos municipales, junto con 
fi guras relevantes del panora-
ma actual del arte contemporá-
neo. Todos ellos procedentes de 
museos especializados, centros 
expositivos de relevancia, insti-
tutos de arte, comisarios, críti-
cos e historiadores de arte. Se-
rán los jurados serán quienes 
tomen las decisiones de forma 
colegiada en ambas fases.

A los ganadores de los dos con-
cursos –un total de ocho, por las 
ocho obras– se les otorgará un 
pago en concepto de premio y la 
posibilidad de ejecutar la mate-
rialización de su propuesta ga-
nadora mediante un contrato 
posterior.

El Área de Cultura espera que 
las convocatorias de ambos con-
cursos salgan publicadas este 
verano, de forma que puedan 
conocerse los ganadores antes 
de fi nalizar el presente 2021. En 
cuanto a la ejecución material 
de las propuestas, la intención 
es formalizar el contrato de ser-
vicios a los artistas ganadores a 
principios de 2022 para poder 
tener instaladas las obras ven-
cedoras después del verano. En 
el caso concreto del Bulevar del 
Arte, dependerá de la disponi-
bilidad presupuestaria, pero el 
Ayuntamiento espera poder co-
locar las obras en un plazo de 
dos años: cuatro después del ve-
rano de 2022 y el resto a princi-
pios del 2023.

RUBÉN MONDELO

El scalextric de 
Joaquín Costa, en 
el distrito de 
Chamartín, fue 
demolido debido a 
su deterioro con el 
paso de los años

SE PRECISA MATRIMONIO DE 

GUARDESES PARA REALIZAR TAREAS DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

EN UNA FINCA DE MADRID

• Se requiere experiencia demostrable
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Noblejas entraña una conmemo-
ración de la sublevación militar o 
de la Guerra Civil, ni de qué ma-
nera esta denominación supone 
una exaltación, alabo o ensalza-
miento de este confl icto o de la 
represión posterior, ni se describe 
acto violento alguno protagoniza-
do por ninguno de los hermanos 
García-Noblejas», reza el fallo.

Para el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, su «único mé-
rito es que fueron víctimas de la 
Guerra Civil, en cuanto que todos 
ellos murieron durante o como 
consecuencia del confl icto, o nada 
más acabar el mismo, por lo que 
se trata, simplemente, de víctimas 
del propio confl icto y la denomi-
nación de la calle tiene su razón de 
ser en el mero hecho de que todos 
los hermanos, sin excepción» –se 
recuerda además que «ninguno» 
tenía «cargo militar o político»– 
«fallecieron, sin que el hecho de 
fallecer en un bando o en otro del 
confl icto, por sí solo, sea motivo de 
ensalzamiento de la sublevación o 
de la guerra; que, además de ello, 
los datos que utiliza el Comisiona-
do de Memoria Histórica del 
Ayuntamiento no se ajustan a la 
realidad de lo sucedido, pues no 
todos los hermanos García-Noble-
jas participaron en el mismo ban-
do de los sublevados sino que uno 
de ellos, Jesús García- Noblejas, 
militó en el bando republicano 
apareciendo en el listado de vícti-
mas del franquismo en Euskadi, 
en tanto que otro, Javier García-
Noblejas, no es cierto que estuvie-
ra afi liado políticamente a la Fa-

que no debe ser olvidado para que 
no se repita, de forma que ha de 
conservarse esa memoria, pero 
no en el sentido de exaltación de 
los valores franquistas sino en el 
de que permita refl exionar sobre 
el pasado».

Encuentra el tribunal «falta de 
práctica de la prueba pericial» que 
«obedeció a la propia falta de dili-
gencia del Ayuntamiento propo-

nente, además de tratarse de me-
dio probatorio que tuvo que ser 
inadmitido por impertinente y 
por carecer de la fuerza necesaria 
para desvirtuar la falta de motiva-
ción e ilegalidad de los actos mu-
nicipales impugnados».

 El domingo por la mañana, 
unos cuarenta García-Noblejas 
posan para este diario con gran 
satisfacción por el fallo. «No éra-
mos tantos como debíamos, por-
que ha venido el buen tiempo y 
ya se podía salir», disculpa en su 
nombre las numerosas ausencias 
el mencionado José Antonio, que 
encabezó el recurso ahora gana-
do junto a los «otros 35» miem-
bros de la familia. El portavoz 
ocasional, de profesión jurista, 
considera que haberse basado en 
la LMH es «una chapuza jurídi-
ca». El artículo 15 señala «a quién 

Sentencia que el cambio «no se justifi ca en ningún supuesto» de la Ley de Memoria Histórica

El TSJM devuelve los 
García-Noblejas al callejero

«Lo hemos peleado muy bien y se 
ha ganado». José Antonio García-
Noblejas, sobrino en segundo gra-
do de los hermanos García-Noble-
jas –José, Jesús, Salvador, Javier 
y Ramón–, habla en nombre de la 
numerosa familia que acaba de 
recuperar su calle, fronteriza en-
tre los distritos madrileños de Ciu-
dad Lineal y San Blas-
Canillejas, cambiada en 
2017 por el Ayuntamien-
to de Manuela Carmena 
por la de avenida de la 
Institución Libre de En-
señanza   . 

El Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid 
ha desestimado el re-
curso de apelación del 
consistorio capitalino 
contra la sentencia dic-
tada el 21 de mayo de 
2018 por el Juzgado de lo 
Contencioso-Adminis-
trativo número 24 de 
Madrid, «confi rmando 
la resolución apelada e 
imponiendo las costas 
de la segunda instancia» a la cor-
poración municipal. Un fallo con-
tra el que puede interponerse re-
curso de casación ante el Tribunal 
Supremo, aunque el Ayuntamien-
to de José Luis Martínez-Almeida 
(PP) no tiene intención de ejercer 
esa posibilidad. «Creemos que el 
Ayuntamiento que ahora gobier-
na la ciudad no lo va a hacer; tiene 
cosas más importantes, veinte mil 
necesidades más a las que dedicar-
se que cambiar las placas de las 
calles», dice García-Noblejas.

La sentencia, a la que ha tenido 
acceso LA RAZÓN, llama la aten-
ción sobre la «total falta de moti-
vación» en que se basaba el cam-
bio de la vía, pues no se «justifi ca» 
en los «informes» ni la «resolu-
ción recurrida» que la calle mate-
ria de litigio tenga «encaje en al-
gunos de los actos o conductas 
taxativas que la ley de cobertura 
exige», esto es, los «supuestos his-
tóricos» señalados por la Ley de 
Memoria Histórica (LMH): «Su-
blevación, Guerra Civil y repre-
sión de la dictadura». «En efecto, 
nada se argumenta en cuanto a la 
forma en la que la denominación 
de la calle de Hermanos García-

Andrés Bartolomé lange ya que, siendo juzgado por 
ello, fue absuelto en sentencia de 
fecha 7 de abril de 1937, por el Ju-
rado de Urgencia y puesto en liber-
tad por quedar acreditado que era 
socio o afi liado de la FUE (Federa-
ción Universitaria Española enti-
dad sindical apoyada por el Go-
bierno republicano)».

Para el TSJM, «toda la familia 
falleció en un contexto histórico 

Parte de los García-Noblejas, el domingo en la parada de Metro que lleva su nombre

LA FUNDACIÓN FRANCO 
«PIERDE» 52 VÍAS 

 El TSJM acaba de ratifi car sentencias 

que anulaban la eliminación de las 

calles dedicadas a los Caídos de la 

División Azul (Chamartín), El Algabe-

ño (Hortaleza), Cirilo Martín (Mon-

cloa-Aravaca), Asensio Cabanillas 

(Chamberí), Millán Astray (Latina), y 

Crucero Baleares (Puente de Valle-

cas). Por contra, la Fundación Franco 

no ha podido salvar 52 vías, según 

otra resolución del mismo órgano, 

entre ellas la Plaza del Caudillo o la 

Plaza de Arriba España.
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se aplica, y en el caso de los her-

manos García-Noblejas no tiene 

cabida, porque afecta a los que se 

levantaron en rebelión el 18 de 

julio de 1936, los que participaron 

en la Guerra Civil y los que cola-

boraron con la dictadura y la re-

presión». No es el caso. 

Refi ere que a sus tíos, «por des-

gracia, a uno lo mataron –con mi 

abuelo, por cierto, en Paracue-

llos; otro desaparece en el Cuartel 

de la Montaña; al pequeño lo ma-

tan en agosto del 36, Jesús es en-

venenado, o muerto en circuns-

tancias extrañas en San Sebastián 

–parece incluso que fusilado por 

el régimen de Franco, según apa-

rece en un listado en el País Vas-

co–. Los dos que quedaban se 

fueron a la División Azul, uno 

murió destrozado por un obús, y 

el otro en accidente de coche a la 

vuelta. La LMH no es de aplica-

ción en su caso», argumenta.

Para la familia, el fallo del tribu-

nal madrileño supone «un triunfo 

moral para mantener su recuerdo 

como héroes que fueron, como 

otros muchos, los que lucharon en 

un bando y en otro, no solamente 

los del bando vencedor».

Pone el acento José Antonio 

García-Noblejas en una cuestión 

colateral que supondrá el aval ju-

dicial. «La ex alcaldesa Manuela 

Carmena, a la que acaban de dar 

la Medalla de Oro de Madrid, cosa 

que me parece muy bien, no contó 

con que se trata de una calle de 

casi seis kilómetros, en la que vive 

mucha gente, hay pequeños co-

mercios, tiendas, supermercados, 

ofi cinas de gestoría, talleres... y 

dile a estos señores que vamos a 

cambiar el nombre de la calle por 

la de Institución Libre de Ense-

ñanza. Eso supone gastos fi scales, 

notariales, registrales... se les 

hace mucho daño en su modesta 

economía». «Todo esto por un ca-

pricho de la Memoria Histórica», 

lamenta.«Yo pondría una calle al 

anarquista Melchor Rodríguez, el 

último alcalde de Madrid, que es-

tuvo condenado a muerte, se sal-

vó, y él mismo salvó a muchos, 

entre otros a mi padre, que iba en 

la última expedición de Paracue-

llos». O «que pongan», dice, «una 

calle en el otro bando a gente que 

ha hecho cosas buenas, como Ju-

lián Besteiro, un socialista íntegro 

al que dejaron morir en la cárcel, 

pero no... Es todo un despropósito. 

Hay que dejar la historia donde 

está, a unos les gustará, a otros no, 

pero ahí está. Cada uno luchó por 

sus ideales», concluye.

El TSJ halla «falta de 
práctica de la prueba 
pericial» que «obedeció a 
la propia falta de 
diligencia» del consistorio

Considera que los datos 
que utiliza el Comisionado 
de Memoria Histórica «no 
se ajustan a la realidad de 
lo sucedido» 

CRISTINA BEJARANO

La purga de los García- 
Noblejas se concretó en un 

pleno marcado por los 
gazapos históricos y el 
bochorno dialéctico

Pablo Gómez

LA OPINIÓN

El día que Mayer confundió Vallecas con Siberia 
y al agente doble «Garbo» con un fascista

Zorita –célebre por ser el primer español en romper 

la barrera del sonido– por «participar en el bombar-

deo de Guernica». Las fechas, sin embargo, no cua-

draban. Y es que Demetrio Zorita no era aún piloto 

en abril de 1937, cuando se produjo el bombardeo 

sobre la localidad vasca. A fi nales de ese año realizó 

el curso que le convirtió en aviador.

Para argumentar la urgencia de retirar la calle 

General Orgaz en Tetuán, Mayer utilizó una foto-

grafía en la que un soldado contempla el traslado de 

un cadáver. Imagen que, quizá, se le traspapeló al 

equipo de Mayer. Porque su autor era el teniente 

inglés John Randall, que retrató en 1945 cómo fue el 

rescate de los prisioneros del campo de concentra-

ción de Bergen en Noruega. 

Para defender la purga de la calle Francisco Igle-

sias, en Vallecas, optó por otra instantánea equivo-

cada. Era un fotograma del docu-

mental «La isla de los caníbales», 

en Siberia, a la que Stalin condu-

jo deportadas a 4.000 personas. 

Cuando abordó las supuestas 

tropelías cometidas por el gene-

ral Antonio Sagardía Ramos –y 

al que, por tanto, había que ful-

minar del distrito de Moncloa-

Aravaca– utilizó una fotografía 

tomada en 1934 sobre el traslado de un grupo de 

presos en Oviedo por parte de los guardias de asal-

to republicanos.

Mayer incendió las redes, pero también los ánimos 

en Cibeles. Pocos meses después, Carmena decidió 

que la aplicación de la Memoria Histórica en Madrid 

no podía seguir en sus manos y creó un comisionado 

que, a la vista de las sentencias judiciales que cono-

cemos en estos días, tampoco mejoró en exceso el 

criterio histórico con el que ha aplicado esta ley.

Mayer fue replicada en aquellos plenos por Pedro 

Corral. Las llamadas del edil popular a la concordia 

y a no resucitar el odio guerracivilista contrastaron 

con el sectarismo de la concejala de Ahora Madrid. 

Pero Carmena, que presidía el Pleno, no quiso rec-

tifi car. Y de aquellos polvos, estos lodos. 

Ocurrió el 22 de diciembre de 2015, día del Sorteo 

de Navidad. La delegada de Cultura del Ejecutivo 

municipal de Manuela Carmena se subió a la tribu-

na del Pleno del Ayuntamiento de Madrid cargada 

de folios. Tenía preparada una presentación de 

Power Point. Celia Mayer se llamaba la concejala. 

Presentaba en sociedad la primera versión de la 

purga del callejero alumbrada por el llamado «go-

bierno del cambio». Se comprometió a eliminar una 

treintena de calles y plazas por homenajear, dijo, a 

«incitadores del golpe de Estado o ejecutores de 

delitos de lesa humanidad». Entre esas vías estaba 

la dedicada a los hermanos García-Noblejas, ahora 

restituidos por la Justicia.

El bochorno de la intervención 

que perpetró Mayer aquella ma-

ñana aún es a día de hoy, más  de 

un lustro después, objeto de co-

mentarios en los pasillos del con-

sistorio. El sectarismo de su ac-

tuación en el examen de las calles 

que iban a  ser borradas está 

desembocando en estas semanas 

en una cascada de sentencias en 

contra que, ahora, deberá gestionar el Gobierno de 

José Luis Martínez-Almeida. 

Ahí van algunos de los patinazos históricos fi rma-

dos por la responsable de la gestión cultural en Ma-

drid en aquellos días. 

Afi rmó que la plaza Juan Pujol, situada en el dis-

trito Centro, homenajeaba al «agente doble que ac-

tuó bajo el mandato de la Alemania nazi y el Imperio 

británico» y «que se le conocía por el nombre de 

‘‘Garbo’’». Alguien que, según el argumentario del 

carmenismo, «no merece una calle». A los pocos 

minutos, Mayer no tuvo más remedio que rectifi car 

su error y aclarar en los pasillos del Ayuntamiento 

que en realidad la calle de marras homenajeaba al 

«jefe de prensa del Movimiento Nacional».

Justifi có la eliminación de la calle Comandante 

En Rusia Ramón era el 
último García-Noblejas que 
quedaba con la División Azul 
en el frente ruso, una vez 
muerto su hermano Javier. 
La madre había escrito a 
Franco pidiendo que dejara 
regresar al único hijo que le 
quedaba. Ramón alquiló un 
coche para transportar el 
cadáver a Madrid, pero 
antes se fue a ver a Muñoz 
Grandes. «Como era muy 
enérgico y muy vehemente 
le cogió por las solapas y le 
dijo que se lo llevaba». El 
general se negó, «porque 
habían muerto otros y no 
podía hacer distingos». El 
jefe de la División Azul, muy 
cercano a la tropa, le pidió 
que cerrara la puerta, 
«porque como nos vean así 
te tengo que fusilar». 

LA ANÉCDOTA

P.26



Un local de barrio en Madrid guarda las propuestas que los
dudadanos dejaron en la acampada de Sol hace diez afios

El archivo de anhelos
del 15-M

ELISA TASCA / DIEGO ESTEBANEZ
Madrid

El centro social 3 Peces 3, en el
barrio madrilefio de Lavapi6s,
custodia 28 cajas marrones que
contienen el enojo, la indigna-
ci6n, la euforia y la esperanza de
miles de personas que hace diez
arias atendieron a una convocato-
ria de colectivos como Juventud
sin futuro o DemocraciaRealYa.
El 15-M devino en un cisma politi-
co para Espafia y en una acampa-
da de casi un mes que atrajo la
atenci6n del mundo. La idea de
colocar buzones de cart6n y ma-
dera en la Puerta del Sol de Ma-
drid logr6 canalizar los sentimien-
tos de la gente. Los 14.679 pape-
les, escritos con lfipices, boligra-
fos, rotuladores de colores o con
el teclado del ordenador, tacha-
dos y subrayados, descansan boy
en 1o alto de una estanteria, cuida-
dos pot voluntarios que custo-
dian el archivo. Sin embargo, los
planteamientos y las ideas no ban
quedado arrumbados. Las 108
asambleas de barrio que nacie-
ton continuaron el trabajo en los
siguientes afios. Hoy, al menos 20
colectivos y una decena de asam-
bleas de barrios madrilefios conti-
nOan reivindicando las consignas
que surgieron hace un decenio.

Hojas blancas, rosas, azules o
amarillas. Papeles desgarrados o
manchados de caf6. Servilletas,
post-it, viejas pfiginas de agendas
o papeletas publicitarias y de ho-
teles. Los mensajes que miles de
personas dejaron en los buzones
abarcan desde consejos sobre c6-
mo organizar la ocupaci6n de la
plaza simbolo de la capital o pro-
puestas e informes para mejorar
el sistema electoral, la economia
y la educaci6n, hasta juicios so-
bre el deterioro de la politica y
denuncias de las carencias en los
servicios sociales. "Queremos
una sanidad por 1o menos como
la que tenemos y no que la privati-
cen, porque entonces yo morir6
por no tener dinero para pagar-
la", dej6 escrito Noemi en uno de
los papeles almacenados. "Los j6-
venes espafioles preparados que
trabajen en Espafia./,Un suefio o
una realidad?", se lee en otro.

En el local, espacioso, donde
entra poca luz natural, no hay ca-
jas fuertes ni vitrinas que sepa-
ren el archivo de los materiales
compartidos con los otros colecti-
vos que ocupan el sitio. AI fondo
del sal6n, un gran armario blan-
co con algunos sellos de115-M es-
tfi repleto de 1o que sobrevivi6 a la
acampada: carteles coloridos e
improvisados, pancartas dobla-
das, dibujos y retratos. Una tabla
de surf con la palabra "indigna-
dos" descansa colgada sobre la pa-
red. Un par de voluntarios, de un
grupo de 20 participantes del
15-M, custodian esos objetos ar-
chivados en el local. Uno de ellos,
que no quiere dar su nombre,
cuenta que va al centro social dos

Las cajas contienen
14.679 papeles
con suefios y
reivindicaciones

Una tabla de surf
con la palabra
"indignados" cuelga
de una pared

veces al mes y repasa documen-
tos o carteles de la acampada que
todavia no se han digitalizado. La
intenci6n del colectivo es que es-
te material no quede en el olvido.
I~1, como otros integrantes, prefie-

re el anonimato porque el trabajo
que hace "no necesita de protago-

Los papeles con las propues-
tas sobrevivieron hasta 2018 en
un altillo en la casa de Henar, una
de las antiguas integrantes de la
Comisi6n de Propuestas, en cajas
de cart6n yen bolsas de basura.
Los miembros de Archivo las re-
cogieron y las llevaron al centro
social, donde las clasificaron par
temas en carpetas de plfistico co-
lor marr6n: organizaci6n interna,
politica, economia, pensamiento,
social y medioambiente, cada
una con un sello rojo y el nombre
Archivo 15M. Organizaron tam-
biEn otras 19 cajas de idEntica
apariencia, que recogen unas
150.000 firmas de apoyo a una
"Acampada indefinida en Sol".

La Comisi6n de Propuestas

Arriba, las cajas con los docu-
mentos de la acampada de Sol.
Ala izquierda y abajo, algunos de
los papeles manuscritos. A la
derecha, Jorge Aranda, de la a
Asamblea Popular Carabanchel

cont6 y digitaliz6 estas ideas y
diez arias despuEs varios de sus
miembros cuentan su experien-
cia, aunque prefieren no dar su
apellido. Elena es una de elias.
"En los primeros dias haciamos
el recorrido por todos los buzo-
nes y volviamos con dos bolsas de
plfistico llenas hasta arriba de pa-
pelitos cortados", recuerda ilusio-
nada en una videollamada. Cons-
cientes de su valor hist6rico, con-
cluyeron que la casa de Henar,
cerca de la Puerta del Sol, era un
sitio seguro donde guardarlas.
"Recoger las propuestas y canali-
zarlas era 1o que echfibamos de
menos al otro lado", explica He-
nar refiri6ndose a la politica insti-
tucional de entonces. "Para mi
era la voz del pueblo".

El conteo final de aquellos
14.679 papeles se tradujo en un

documento que esa comisi6n pu-
blic6 en 2012, en el primer aniver-
sario del movimiento. Entre las
propuestas espontfineas, un 32%
hablaba de politica, un 22% de
economia, un 16% de medioam-
biente, un 13% de educaci6n, un
10% de temas sociales, un 4% de
la organizaci6n interna y un 3%
de cultura. Las tres mils repeti-
das son la supresi6n de los privile-
gios de los politicos, que apareci6
741 veces, la reforma de la ley
electoral, que se lee 628 veces, y
medidas mils duras contra la co-
rrupci6n, mencionadas en 624
papeles.

Elena explica que las propues-
tas no se referian solo a los gran-
des temas, sino tambi6n a los pro-
blemas de los barrios y de territo-
rios perif6ricos. "Recuerdo que
una persona pedia encontrar una
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soluci6n para el rio de su pueblo
que se estaba secando", rememo-
ra sonriendo. En un papel que so-
brevive entre los miles guardados
en el archivo, se propone una so-
luci6n para la Espafia vaciada:
"Consensuar con los alcaldes de
pueblos despoblados cupos de in-
migrantes dispuestos a residir en
sus municipios a cambio de per-
miso de residencia y trabajo. En
Espafia, sobre todo en el campo,
falta gente".

Diez arias despuEs de la acam-
pada en la Puerta del Sol, el espiri-
tu del 15-M sigue presente entre
asociaciones de barrios y colecti-
vos que asumieron la estafeta des-
de que el movimiento se descen-
traliz6. AI menos una quincena se
refine mensualmente en Madrid.
Cristina Monge, polit61oga de la
Universidad de Zaragoza, sefiala

Los documentos los
custodi6 hasta 2018
una activista en un
altillo de su casa

Aun hoy, cada mes,
EspacioComtinlSM
aborda los debates
abiertos en 2011

que la trayectoria de estos es desi-
gual. "En Espafia los movimien-
tos sociales tienen momentos de
pico, luego caen de forma rfipida
y raras veces cristalizan fortale-
ciendo organizaciones o estructu-

ras", dice. Sin embargo, advierte
que su mensaje cal6 en la socie-
dad. "Su Exito se da porque la mo-
vilizaci6n y la gente trascienden a
las organizaciones tradicionales
que los lideran", afirma.

Con la crisis del coronavirus y
la inestabilidad politica, muchas
de las luchas que empezaron ha-
ce un decenio rebrotan en las ca-
lies. Una de estas se encuentra en
Carabanchel. Alas 13.00 de un
miErcoles de mayo, Jorge Aran-
da, funcionario en el Hospital Ra-
m6n y Cajal, se encuentra con
unas 50 personas en una calle del
barrio madrilefio de Opafiel. Algu-
nos son miembros de la Asam-
blea popular de Carabanchel
15M. Esperan la llegada de la co-
misi6n judicial, que viene a desa-
lojar a una vecina y a sus tres hi-
jos menores, para intentar impe-

dir el desahucio. Esta es una de
las principales actividades que
realiza la agrupaci6n que naci6
en verano de 2011.

Su lucha mils importante es la
mejora de la plantilla del centro
de salud Abrantes, en el mismo
barrio, que sufre la falta de mEdi-
cos desde el verano de 2020. "Jun-
tamos mils de 700 quejas, las lle-
vamos a la consejeria de Sanidad.
Nos han respondido con un co-
rreo tipo corta y pega. En marzo
nos encerramos en la gerencia de
atenci6n primaria, vinieron dece-
nas de policias, pero ninguna solu-
ci6n real para los vecinos", lamen-
ta Aranda.

El debate sobre los temas que
se plantearon en Sol hace diez
arias se celebra cada mes.
EspacioComfinlSM naci6 en
2015, en el cuarto aniversario de

Arriba, a la izquierda y
abajo, algunas de las
propuestas en papel
recogidas en los buzo-
nes de la acampada de
Sol en 2011. / KIKE pARA

la gran manifestaci6n.
En este tiempo ha agru-
pado a unos 20 colecti-
vosy asambleas que sur-
gieron a raiz de la acam-
paday que se mantie-
nen en pie. Maria Salas
es una de las integran-
tes y fundadoras de es-
ta coordinadora que se
refine habitualmente
en el barrio de la Con-
cepci6n.

"Todo iba cambian-
do deprisa. Se iban
creando nuevas aso-
ciaciones y movimien-
tos, y 1o que queria-

mos era un espacio para conectar
con otros colectivos, trabajar en
red", explica Salas. Desde enton-
ces, EspacioComfinlSM es una
red neurfilgica que ha coordina-
do el debate de propuestas y de
ideas que intentan dar soluciones
a problemas locales y nacionales.

La via asturiana, una propues-
ta para que las Iniciativas Legisla-
tivas Populares y los referendos
sean vinculantes, surgi6 de115-M.
"Algo que caracteriz6 el movi-
miento es la exigencia de tener
participaci6n democrfitica direc-
ta de las personas", cuenta Salas.
Lorenzo Higueras, uno de los
miembros del colectivo, explica
que esta propuesta de reforma
constitucional fue elevada al Con-
greso de los Diputados par el Par-
lamento asturiano. "No tenemos
otra cosa que pedirle a los parla-
mentarios que liberen las herra-
mientas para que hagamos las co-
sas nosotros", afirma.

Hoy, EspacioComfinlSM ha
convocado un acto simb61ico pa-
ra conmemorar el dEcimo aniver-
sario del nacimiento del movi-
miento en la Puerta del Sol. Unas
calles mils al sur, en el local don-
de se almacena el archivo, en
unas de las cajas de "politica" so-
brevive un mensaje escrito con
boligrafo negro: "TenEis que ser
la mosca cojonera que estE zum-
bando hasta cambiar el sistema",
se lee. Lo firma "un viejo al que
babels vuelto a ilusionar".
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Fusilados en el Barranco de Víznar: la historia de 
las 400 personas asesinadas junto a Lorca 
Una investigación busca por primera vez rescatar a las más de 400 personas fusiladas durante la 
Guerra Civil enterradas en el Barranco de Víznar, el mismo paraje donde se supone que se 
encuentra el poeta. 

15/05/2021 21:55  

José A. Cano 

"Mi abuela se llamaba Dolores Rosales y la fusilaron en 1936, cuando tenía 53 años. Dos de sus 
tres hijos estaban movilizados en las filas del bando nacional y, cuando volvieron a casa en 
Granada al acabar la guerra, se encontraron con que su casa estaba destrozada y su madre 
muerta. Nunca supieron por qué la detuvieron, tampoco lo sé yo ahora. Aparentemente mi 
abuela no tenía ideas políticas, solo les contaron que cuando fueron a buscarla estaba 
escuchando la radio. ¿Es que sintonizó la radio republicana porque en la nacional no habían 
dado noticias de la zona del frente donde estaban sus hijos?". 

Yolanda Quesada atiende a Público por teléfono desde Extremadura. Su padre conoció allí a su 
madre durante la guerra y se instaló tras comprobar que no le quedaba nada en su Granada natal. 
"No coincidió con sus hermanos por meses. A su hermano mayor no volvió a verlo hasta los 60. 
En mi casa no se hablaba de esto y yo solo empecé a investigar tras la muerte de mi padre hace 
ya 25 años. Sentía que nos faltaba un eslabón de nuestra historia, esa abuela que era más una 
historia que una persona". 

Quesada forma parte de una de las 37 familias que esperan noticias de la actual investigación 
arqueológica e histórica que se lleva acabó en el Barranco de Víznar, en la localidad granadina 
del mismo nombre, un paraje donde se calcula que siguen enterradas algo más de 400 personas 
y que está dentro de un parque natural. Dolores Rosales es una de las personas que tiene una 
placa con su nombre en la parte memorial del parque, de las pocas sin adscripción sindical o 
política y la única mujer con placa individual. 

"Pregúntame lo que quieras mientras no sea sobre García Lorca", nos dice Francisco Carrión, 
arqueólogo la Universidad de Granada e investigador del Instituto Andaluz de Geofísica, que 
dirige la excavación. Han vuelto a los titulares después el anuncio de la excavación la pasada 
Semana Santa al confirmar el hallazgo de los tres primeros cuerpos e indicios de un cuarto en el 
llamado sector 1 del Barranco. Los sectores 1 y 2 son los actualmente investigados y de 
momento se han señalizado hasta siete posibles fosas, aunque queda mucho trabajo por delante. 

Francisco Carrión: "Nos siguen preguntando por una sola persona cuando aquí había cientos" 

Carrión explica su reacción sobre el poeta: "Nos siguen preguntando por una sola persona 
cuando aquí había cientos. En primer lugar, nos debemos a las familias, y en segundo, a un 
objetivo científico, no ideológico: demostrar que se cometieron delitos de lesa humanidad y que 
aquí han existido siempre enterramientos ilegales producto de asesinatos, detallando de manera 
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exhaustiva quiénes fueron las víctimas, como murieron, identificando e individualizando sus 
restos para que les pueda dar una sepultura digna...". 

El maestro de los niños obreros 

Una de esas personas sería el maestro José García Esteban, que impartía clases de lo que 
entonces se llamaba Primera Enseñanza a los hijos de los empleados de la fábrica de pólvora y 
explosivos de El Fargue, en Granada capital. José Gallardo, su sobrino, nos explica que fueron a 
buscarlo el 1 de agosto de 1936 a casa de su abuela, la madre del maestro. "Él había fundado 
una asociación en el barrio que llamaban La Cultura y con otra gente que tenía estudios 
enseñaban a leer y escribir, organizaban teatros y conferencias... Cuando fueron a requisarle sus 
bienes a mi abuela, solo se llevaron una máquina de escribir y libros. Su madre bajaba a la 
Cárcel Provincial de Granada a llevarle comida hasta que el 25 de agosto le dijeron que ya no 
estaba, sin ninguna explicación. Es lo último que supimos de él hasta que años después. Yo ya 
adulto encontré un acta de defunción que se lo consideraba desaparecido, como si se hubiese 
fugado". 

Durante décadas la familia de García Esteban creyó que lo habían fusilado en las tapias del 
cementerio de San José, donde se calcula que se llegó a matar a casi 3000 personas, hasta que 
los llamó Silvia González, documentalista de la Asociación Granadina por la Recuperación de la 
Memoria Histórica (AGRMH), para contarles que tenían pruebas de que estaba en Víznar. 
Gallardo nos cuenta que están "deseando que se pueda bajar para llevar a la única de sus 
familiares que lo conoció y sigue con vida", su tía Trinidad, "que tiene 91 años y su cabeza 
perfectamente". "En mi casa, no se hablaba de eso porque en El Fargue hubo auténtico terror, 
solo mi madre nos lo contaba a nosotros porque nacimos en Madrid. Su padre había muerto en 
la cárcel en 1938 porque lo acusaron de sabotear la fabricación de explosivos por tener un hijo... 
y era solo carpintero", declara. 

La investigación en el Barranco de Víznar proviene de un trabajo de años cuya última 
intervención tuvo lugar en 2012 con una serie de catas arqueológicas que señalizaron los 
espacios donde había restos óseos. En este caso se trabaja contrarreloj, pues antes de junio el 
mismo equipo se trasladará a otra fosa en la localidad también granadina de Padul. La 
financiación de los trabajos corre a cargo del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, con 28.000 euros a la Universidad de Granada y de 18.000 
euros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Ayuntamiento de 
Víznar. 

Rafael Gil: "Por la documentación, sabemos que hay al menos 12 maestros enterrados allí" 

Rafael Gil, presidente de la AGRMH, nos explica que esperan obtener conclusiones aunque 
lamenta tener solo hasta final de mayo, en un trabajo "de ocho meses hecho en dos" con un 
equipo que incluye arqueólogos, criminólogas, antropólogas o sociólogos. "Estas fosas son muy 
relevantes porque reflejan la sociedad de la Granada de la época. Por la documentación, 
sabemos que hay al menos 12 maestros enterrados allí, el antiguo rector de la Universidad de 
Granada Salvador Vila, alcaldes, concejales, líderes sindicales...". 

Los restos serán analizados en el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de 
Granada. Las muestras pasarán a un banco de ADN porque aunque ahora hay 37 familiares 
pendientes de ese agujero en la tierra, la experiencia de la Asociación Granadina para la 
Memoria Histórica es que, cuando las exhumaciones se hacen públicas, siempre aparecen más 
familiares con la esperanza de encontrar a sus desaparecidos. 
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El socialista y el escultor liberal 

Ese 25 de agosto de 1936 es un día marcado en el calendario negro del Barranco. Ese día se 
fusila, entre otros, a José Raya Hurtado, uno de los líderes del PSOE local y sobre todo artífice 
de la alianza entre socialistas y republicanos en la región. Silvia González nos explica que se le 
pudo seguir el rastro por ser uno de los pocos masones de grado 3 que había en la ciudad de 
Granada en aquel momento. Y nos habla del trauma colectivo transgeneracional, una represión 
"heredada de hijos a nietos". 

Ángela Raya: "Aunque me duela, sé que cada persona que rescaten los representa a todos" 

Ángela Raya, nieta de José Raya, lo subraya: "varias generaciones de mi familia se han visto 
marcadas. Mi abuela no volvió a salir de su casa después de la guerra porque fusilaron a su 
marido, dos de sus hijos, uno de sus primos y un sobrino que vivía en Madrid y era periodista. 
Otra de sus hijas muere de un ataque al corazón al saber que han fusilado a mi abuelo. Mi padre 
recordaba que a su padre fueron a buscarlo para un supuesto trámite administrativo y no volvió. 
Se preguntaba por qué lo represaliaron. ¿Por ser personas que criaron a sus hijos para ser 
libres?". Sabe que es difícil que con los plazos se rescate el cuerpo de su abuelo "pero, aunque 
me duela, sé que cada persona que rescaten los representa a todos". 

El mismo día que José Raya Hurtado, quizás junto a él, fue fusilado Pedro Domínguez Mazo. 
Escultor, arquitecto y constructor bilbaíno, miembro del Partido Liberal, que había bajado a 
Granada por trabajo y fue sorprendido por el golpe allí. Pedro Domínguez nieto espera que esta 
investigación "sirva para recuperar la memoria de mi abuelo, al que a veces se ha borrado de los 
trabajos que hizo en vida, como su contribución a la nueva catedral de Vitoria". Lo que ha 
sabido sobre él lo investigó ya adulto y tras la muerte de su padre. 

"Nunca quiso hablar de ello. Sé que con mi abuela y mi tía, teniendo él 13 años, pasaron a 
Francia y estuvieron en un campo de refugiados... o de concentración. Cuando volvieron a 
España no tenían nada y tuvieron que empezar de cero", recuerda. "Mi abuelo era un hombre 
culto y de ideas libres. Lo único que me contaba mi padre de él es que los llevaba al teatro, a 
conferencias, que los hacía viajar... Si lo encuentran quiero viajar a Granada y que mi ADN 
sirva para identificarlo. Y aún así, mi padre no lo verá. Hemos tardado demasiado en buscarlo". 
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Argelers inaugura una mostra sobre l’ajuda 
humanitària durant la Guerra Civil 
Alba Solé Ingla  
Barcelona. Dimarts, 18 Maig 2021. 11:19  
 

 

 

La galeria Marianne d'Argelers ha inaugurat una exposició sobre l’ajuda humanitària 
durant la Guerra Civil titulada: '¡Ayuda! Socors suís i quàquers al camp d'Argelers 
(1939- 1941)'. Una sèrie de documents evoquen l'ajut humanitari iniciat durant la 
Guerra Civil espanyola, arribat a Catalunya Nord i a França durant la Retirada de 1939. 

L'exposició revela que l'ajuda humanitària es va modelar al Rosselló i inclou 30 
fotografies personals de Mary Elmes i Elisabeth Eidenbenz, i 18 dibuixos dels artistes 
Ubaldo Izquierdo Carvajal i Josep Narro, internats al camp d’Argelers. La mostra es 
podrà visitar fins el 15 de juny i s'han organitzat diverses activitats al seu voltant. 

El relat es pot seguir en 13 panells, amb textos, fotografies i documents d’arxiu de 
nombrosos fons públics i privats, incloent l’arxiu suís d’història contemporània, els 
arxius de la Creu Roja Suïssa, l’Ajuntament d’Elna i el Museu Memorial de l'Exili de 
La Jonquera. 
 
En l'etapa de la retirada, destaca el combat desarmat liderat per Mary Elmes, recolzada 
pels quàquers anglosaxons, i Elisabeth Eidenbenz, recolzada per la creu Roja suïssa i 
fundadora de la Maternitat Suïssa d'Elna. Aquestes joves activistes sanitàries van ajudar 
refugiats a l’estat espanyol i després a camps a l’estat francès, incloent el d’Argelers, 
que es va obrir el febrer de 1939. 
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El Camp d'Argelers 
El Camp d'Argelers va ser un dels camps de concentració francesos emplaçat entre 1939 
i 1941 a la platja d'Argelers, a la Catalunya Nord, organitzat a ràpidament per tal de 
mantenir controlats els milers de refugiats republicans espanyols, molts d'ells catalans, 
que fugien d'Espanya preveient la imminent victòria del bàndol nacional encapçalat pel 
dictador Francisco Franco el 1939. 

El camp de refugiats d'Argelers es va obrir el 3 de febrer de 1939 al nord de la platja 
d'Argelers de la Marenda, just més amunt de la Platja dels Pins, al que s'anomena Platja 
del Tamariguer. Estava destinat a les tropes del bàndol republicà que arribaven al 
territori de l'estat francès durant l'evacuació de Catalunya els darrers mesos de la guerra 
civil espanyola. 

El camp va concentrar, en unes condicions molt dures (fred, fam, polls, sarna, 
violacions, prostitució), els republicans espanyols que fugien de la guerra. Unes 100.000 
persones van arribar-hi en menys de 7 dies. El camp va ser construït per a 15 dies i va 
durar 2 anys. S'hi van construir 300 barraques i s'estima que hi van passar en total unes 
465.000 persones. 

El camp d'Argelers va ser el primer dels camps de concentració construïts al Rosselló i 
poc després es van obrir altres camps. Això permeté disminuir la pressió demogràfica 
del Camp d'Argelers traslladant part dels refugiats al Barcarès, així com als 
del Voló, Sant Cebrià, el Barcarès, Bram i de Vernet. 
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Seriainteressantconèixerqui
va suggerir o va decidir l’ar-
ribadaen secret del líderdel
FrontPolisarioaunhospital
deLogronyo.Sabemlescon-

seqüències polítiques i diplomàtiques
del tractament humanitari de Brahim
Gali, el gran enemic de la monarquia
autoritària delMarroc. Espanya té to-
ta la legitimitatperacollir i tractaruna
personagreumentmalalta.
Però no és aconsellable fer-ho se-

cretament pensant que els serveis
d’intel·ligènciamarroquinsnosabrien
de la presència de Gali en un hospital
deLaRioja. En l’assaigL’eriçó i la gui-
neu,IsaiahBerlindiuquelaguineusap
moltes coses, però l’eriçó només en
sapuna, que pot ser lamés important.
Les deliberacions del Consell de Mi-
nistres són secretes i els titulars de les
carteres es comprometen quan pre-
nenpossessió anodivulgar-ne el con-
tingut.
Però aquest diari informava ahir

que el ministre Grande-Marlaska va
advertir la seva col·lega González
Laya del “greu error” d’acollir Gali a
Espanya.Elministredel’Interioresva
oposar a la seva col·lega d’Exteriors
ressaltant que el gest podria provocar

una possible crisi diplomàtica. El que
vapassar va serunagreucrisi política
que va obligar el president Sánchez a
visitar corrents Ceuta i Melilla per
afirmar la seva espanyolitat i procla-
mar la integritat territorial espanyola.
Els analistes han tractat de les con-

seqüències d’un episodi en què el
Marroc va enviar milers de nois a
l’aventura, de les imatges humanità-
riesde laCreuRoja, delpaperd’Euro-
pa i de la inclinació delsEstatsUnits a
consultar primer amb Rabat que amb
Madrid.Janosomel2002,quanelmi-
nistre Trillo, amb retòrica cervantina,
anunciava la reconquesta de l’illot de
Perejil amb allò d’“al alba y en tiempo
duro de levante”. Darrere tenia Geor-
geW.BushiJoséMaríaAznarremant
enlamateixadirecció.Enaquestaoca-
sió no consta el contacte entre Pedro
Sánchez iJoeBiden.
La geografia i la història han situat

Espanya i el Marroc com a “veïns i
amics”, seguint l’argot oficial. Veïns,
sí, però amics, segons convingui a una
monarquiaquejugalessevescartesen
contrad’EspanyaquandesdeMadrid
s’emetensenyalsd’inseguretat.D’aquí
unessetmanesescompliràelcentena-
rideldesastred’Annual.
I quin és el punt d’ambigüitat que

projecta el Govern de coalició de Pe-
droSánchez?Els seus socis dePodem
sónobertamentprosahrauís i elPSOE
novolunenfrontamentambRabatper
laqüestiódelPolisario,alqualdefensa
sensedefensar-lo, inocculto, per talde
no despertar les ires del sempre
desconfiat rei alauita.

L’eriçó i
la guineu

Lluís Foix

Clara Sanchis Mira

EL
RUM-RUM

Carícies al llom

Aquell dia llunyà en què la
caixera de la nostra sucursal
ens va entregar les claus per
a la flamant banca en línia,
ambunpaperet doblegat, no

vamsospitar el pla. El seu abast. Com tan-
tes altres coses, el mecanisme es va intro-
duiren lanostra llarga llistadenecessitats
disfressatdecomoditat.És impressionant
la quantitat d’assumptes per a la nostra
comoditat que ens compliquen l’existèn-
cia. Aquell matí, amb el paperet entre els
dits, no sabíem el que ens esperava. So-
bretot a la caixera somrient. Que potser ja
és al carrer, gràcies a haver complert tan
bé la seva part del pla, amb una mena
d’autoimmolació simpàtica.
La productivitat no té cor. Ni per des-

comptat consciència social. La producti-
vitat no és humana, com sap tothom. Els
acomiadaments per motius productius,
menys.Hovamllegirenaquestespàgines:
els bancs al·leguen causes econòmiques
–de debò?–, productives i organitzatives,
per als acomiadamentsmassius. A part de
l’empenta d’una pandèmia, mira que bé,
que accelera les nostres habilitats casola-
nes per a les transaccions digitals. De de-

bò la banca necessitamés beneficis? I just
ara?Aquinpreu?El pla demodernització
inclou alguna idea per als aturats que es-
cup el sistema gràcies als seus avenços
tecnològics? Què fem amb ells? L’aturat
substituït per un ordinador podria pensar
que aquests avenços tecnològics són re-

tards humanístics en les seves carns?
Empregunto si ladonaqueemvaexpli-

car la novetat des de la seva finestreta
–vostè podrà fer transferències còmoda-
ment des de casa– és avui un dels milers
d’acomiadats del seu gremi, gràcies a la
seva eficàcia a l’hora d’ensinistrar-meper
substituir-la.De franc, per cert;Déu-n’hi-
do la gràcia amb què ens han convertit als
usuaris, suaus carícies al llom, en em-
pleats de banca amateurs. Per a la nostra
comoditat. Llàstima de la caixera. I dels
ancians que viuen els avenços tecnològics
com unmalson, exclosos també del siste-
ma per motius productius per a la como-
ditatmundial. Encara sort que amb els jo-
ves s’ha fet una feina fina: les comoditats
deBizum,perexemple, s’hanconvertit en
talnecessitat vital, que labanca s’ha intro-
duït als seus mòbils com un dit més. No
vull pensar que, una nit no gaire llunyana,
l’amable caixera es trobi, a la seva edat,
dormint en un caixer automàtic –aquell
primer competidor robòtic que li va sortir
dècades enrere–. I menys que es posi a
clavar-li puntades de peu; de màquines
d’aquestes també en van quedant menys,
ara que el veritable caixer som vostè i jo.

Un dels quadres més cone-
guts de Ramon Casas és el
titulat El garrot, del 1894,
que recrea una execució a
la qual el pintor havia as-

sistit un any enrere. Qui l’hagi vist alguna
vegada no l’haurà pogut oblidar: l’atmos-
fera boirosa del matí, les façanes grises
del Raval, els curiosos apinyats en bal-
cons i terrats, els rostres bor-
rosos de la multitud, les files
de guàrdies a peu i a cavall
delimitant l’espai, els con-
frares amb les sinistres cu-
curulles negres... Hi ha en la
composició un joc de pers-
pectives que empeny la nos-
tra atenció cap al costat es-
querre de la tela. És en
aquest costat on hi ha el ca-
dafal, i a sobre hi distingim
unes figures de les quals no
podem apartar la vista: els
tres religiosos en actitud de
resar, el reu a punt de ser en-
garrotat, el botxí que espera
el seu moment amb pacièn-
cia i circumspecció. Es tracta
d’un conjunt modest de per-
sonatges amb prou feines es-
bossats, però la seva impas-
sibilitat davant la imminèn-
cia de la mort té una cosa
hipnòtica que ens subjuga.
Gràcies als historiadors sabem moltes

coses sobre aquella execució. Sabem, per
exemple, que va tenir lloc enundels patis
de la presó de Reina Amàlia, que ocupava
els terrenys d’un antic convent situat a la
vora de l’actual plaça Folch i Torres, a la
ronda de Sant Pau. També sabem que va
ser una de les últimes oportunitats que
van tenir els barcelonins d’assistir a tan
macabre espectacle, ja que després de la
inauguració el 1904 de la Model les
execucions van passar a fer-se al pati
d’aquesta presó i sense públic. I, per sa-
ber, fins i tot sabem qui eren els prota-
gonistes de l’escena. El dissortat reu era

un enquadernador de dinou anys que es
deia Aniceto Peinador, a qui, amb un
amic, se li havia acudit atracar a punta de
navalla un presumit individu al qual co-
neixia de vista. L’Aniceto, que devia ser
un pocatraça, es va fer un embolic en el
moment de l’atracament i no només va
acabar matant el paio sinó també el seu
propi amic.
Pel que fa al botxí, un home deLaRioja

que es deia Nicomedes Méndez, he tin-
gut notícia de la seva existència gràcies a
l’escriptor JordiCorominas, que fa temps
que investiga la història de la violència a
la Barcelona dels últims dos segles. Se-
gurament vostè, lector, tampoc no deu
estar familiaritzat amb les peripècies del
tal Nicomedes, que, tot i això, va ser el
botxí més famós de l’Audiència de Bar-

celona (que no és poca cosa) i ha inspirat
algunes obres literàries. Segons els estu-
diosos, en Nicomedes, que va participar
en almenys cinquanta execucions, es
considerava un professional consagrat al
seu ofici. Malgrat que no hi estava obli-
gat, s’ocupava personalment d’ajustar i
greixar les peces de la màquina, i va aju-
dar a perfeccionar-ne el mecanisme.
Quan es va jubilar va tenir la idea d’aixe-
car, al costat de les atraccions de fira del
Paral·lel, un Palau de les Execucions, on
explicaria una selecció de les seves mi-
llors anècdotes professionals i les il·lus-
traria amb demostracions pràctiques

amb maniquins de cera. Malauradament
per a ell, les autoritats no van autoritzar
el projecte, que va quedar en foc d’ence-
nalls.
A la llista d’executats per Nicomedes

Méndez també hi ha Santiago Salvador,
l’anarquista que va llançar la bomba del
Liceu i vamatar una vintena de persones.
Aquell atemptat, que Pío Baroja va in-
corporar a la trama d’Aurora roja i Ig-
nacio Agustí a la deMariona Rebull, seria
una de les parades obligatòries en qual-
sevol recorregut per la història de la
Barcelona més convulsa. Però en aquest
recorregut hi hauria unes quantes para-
des més, començant per les primeres
bullangues, del 1835, unes revoltes popu-
lars de signe liberal que van arrasar una
bona colla d’edificis històrics de la ciutat i

van provocar centenars de
morts, i acabant amb la vio-
lència de baixa intensitat del
procés, queper sort noha se-
gat cap vida: quina millor
prova que el món, encara
que ranquejant, avança en la
direcció correcta i les coses
tendeixen a anar amillor i no
a pitjor?
En els gairebé dos segles

que hi ha entre les bullan-
gues i el procés, hi ha hagut
violència a Barcelona per
donar i vendre. Entre finals
del segle XIX i principis del
XX, els conflictes entre
burgesia i classe obrera van
convertir Barcelona en “la
ciutat de les bombes”. No
gaire temps després, amb la
Setmana Tràgica, els seus
carrers van tornar a cremar
en protesta contra un govern
obstinat a enviar els joves a

morir en una guerra llunyana. A finals de
la dècada següent, després del parèntesi
de prosperitat de la Primera Guerra
Mundial, la patronal va recórrer al
pistolerisme, i els anomenats Sindicats
Lliures van portar la criminalitat de la
ciutat a l’altura de Chicago. I etcètera, et-
cètera...

Però, en fi, són coses que passen a les
ciutats grans i antigues. Aquest historial
de violència i criminalitat tan voluminós
no invalida la definició ja eterna de
Cervantes, que fa més de cinc-cents anys
va qualificar Barcelona d’“arxiu de la
cortesia”.

Arxiude la cortesia
Ignacio Martínez de Pisón

LV

Enels quasi dos segles entre
les bullangues i el procés,
a Barcelona hi ha hagut

violència per donar i vendre

Convindria saber qui
va decidir traslladar el
líder del Polisario a un
hospital de Logronyo
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Hivahaveruntempsquepersonesdebo-
na voluntat programaven cicles de debat,
presentacions i fins i tot concertsperbas-
tir ponts entre Barcelona iMadrid. Sem-
blava factible que la societat civil d’una i
altrabandareparéselsdescositsquecrea-
ven els governants. Però la mobilitat re-
duïda per la pandèmia i la sobreexcitació
política han tornat a distanciar les dues
ciutats finsmoltmésenllàdels600quilò-
metresdelmapa.
Aquest refredament de les relacions

encaraésmésdeprimentquanafectasec-
tors que tenen molt en comú. Per exem-
ple, el món dels llibres, sent Barcelona i
Madrid dues ciutats de lletres amb una
històriacompartida.
Per això és una notícia feliç trobar un

llibre que, sense pretendre ser pont, ser-
veixdepassarel·laperalsvianantsperde-
ambularperaquestespai comúdetotsels
lletraferits que són les llibreries, les bibli-
oteques o els mercats de llibres de Ma-
drid.El títol ésMadrid. Librode libros; els
seusautors,el tarragoníestablertaBarce-
lonaJorgeCarrión, als textos, i el lleonès
i cronistagràficdeMadrid id’altresmons
Alberto García-Alix, en les fotografies.
L’editorial és Ivory Press, fundada per
ElenaOchoaFoster.
El resultatés, segonselmateixCarrión,

un recorregut pels espais culturals i lli-
brescos deMadrid que porta a “una con-
versa amb els seus testimonis i els seus
fantasmes, ambels textos quevanescriu-
re o les conferències que van impartir,
amb les exposicions en què van partici-
par, ambels llibresque janomésespoden
trobar a les biblioteques o a la Cuesta de
Moyano o en una caixa de cartró, els diu-
menges, alRastro...”.
El seu passeig madrileny evoca el que

vaplasmaralasevaobraprèviaBarcelona,
llibre dels passatges (Galaxia Gutenberg),
una immersió evocadora en el misteri

delscarrers secundarisde la sevaciutat.
ALibro de libros, exquisidament editat,

Carrión i García-Alix visiten la Cuesta de
Moyano, la biblioteca de Córtazar a la
Fundació JuanMarch, les llibreries amb
encantdeMadrid; les tombesdeMariano
José de Larra o RamónGómez de la Ser-
na, les editorials, les biblioteques... L’es-
criptor destaca que una de les aproxima-
cions alMadrid literari quemésel vamo-
tivar va ser observar el despatx
reconstruït deRamónGómezde la Serna

al Museu d’Art Contemporani / Conde
Duque.Els “seus collagespotser són la re-
presentaciómésexactamaifetadel’espe-
ritmadrileny: inclusióharmònicad’iden-
titatsdiverses, albergplàsticd’imatgesde
procedènciesdivergents, fins i totcontra-
dictòries”.
El seu treballdecampals territoris lite-

rarisdeMadridiBarcelona(oncodirigeix
el màster de Creació de la Universitat
Pompeu Fabra) el legitima per comparar
entreciutats,encaraquealfinalpesinmés

les semblances que les diferències. Unes
semblances que s’han accentuat per la
pandèmia, quan a les dues ciutats s’han
estrenat llibreriessingulars.Unad’aques-
tes llibreries és, precisament, la versió
madrilenya d’un espai nascut a Barce-
lona, la Lata Peinada, dedicada a la lite-
ratura llatinoamericana. També fa poc,
recorda Carrión, han sorgit projectes
semblants a una i un altra banda: todos-
tuslibros.com, aMadrid, i Bookshop.org,
a Barcelona, plataformes que es postulen
comaalternativaaAmazon.
Dues ciutats tan semblants i tan entos-

sudides a accentuar les seves diferències.
I, totiaixò,valorar,assumiriparticiparen
el potencial literari deMadrid pot ser un
avantatge barceloní: si algundiaBarcelo-
na aspira a exercir de capital mundial de
l’edició en castellà, seràmolt més forta si
vadebracetambMadrid i laxarxadeciu-
tats llibresquesdeCatalunya id’Espanya.
Contribuiria a aquest propòsit que a

Catalunya hi hagués una sintonia més
gran entre els circuits literaris en català i
castellà. El primer, sens dubte, té molt a
guanyar en musculatura i projecció si
comparteixecosistemaambunsector tan
rellevant a escala global com són els se-
gellsquepubliquenllibresen llenguacas-
tellanadesdeBarcelona.
I també seria d’una ajuda inestimable

queMadrid fosmenys refractari a la lite-
ratura en català i a les altres llengües del
país,més enllà de la tasca que desenvolu-
pa Blanquerna. O que el Govern de Ma-
drid (els governs) fessin gestos a favor
d’aquestaEspanyamultipolar,combépo-
dria ser deixar dipositats a Barcelona els
arxius que la Biblioteca Nacional adqui-
reix a representants del sector editorial
barceloní. En lloc d’emportar-se’ls per
sistemaaMadrid.

ElnostreMadriddels llibres
Madrid.Librode libros,deJorgeCarrión iAlbertoGar-
cía-Alix, és una suggeridorapassarel·la cap als paisat-
ges literaris compartits per Barcelona i la capital. I
una invitació a pensar que juntes serienmés fortes

ALBERTO GARCÍA-ALIX.

“LadelMadrid literari ésunahistòriaobertaquenoparemderedescobrir”

BLUES
URBÀ

Miquel
Molina

@miquelmolina / mmolina@lavanguardia.es

ParlemambJorgeCarriónsobreMadrid.Librode
libros, unencàrrecd’ElenaOchoaFoster, queso-
miavaeditarun llibre sobreelMadrid literari.Car-
rióncreuqueMadrid iBarcelona tenenbonesxar-
xesdebibliotequesdeproximitat, però, tot i això, la
capitald’Espanyaesdestacaenaquestàmbitper ser
seude laBibliotecaNacional.Per l’autor, “Barcelo-
nahauriadecompletar ladimensió simbòlicade la
BibliotecadeCatalunyaambla futurabiblioteca
provincial”.Ésadir, labibliotecaque l’Estatdeua
Barcelona iqueaquestaciutatnoacabad’impulsar
ambladeterminacióqueesmereix laqüestió.

FALTA LA BIBLIOTECA

L’equip femení del Barça juga aquesta nit contra
el Chelsea la seva segona final de la UEFAWo-
men’s Champions League. Els últims anys les
futbolistes blaugrana han aconseguit una projec-
ció que transcendeix l’àmbit esportiu i que ser-
veix per enriquir la marca Barcelona en un àmbit
que té un gran potencial de creixement, com s’ha
vist en les últimes competicions internacionals de
futbol femení. Guanyi o no avui, l’equip es mereix
que la ciutat i la directiva del club estiguin a la
seva altura. Mantenir-se en l’elit requerirà un
esforç continuat per part de tothom.

FUTBOL I MARCA BARCELONA

Nomésvaseruntaller,peròd’algunamanerava
constituirunaprimerentregadel festivalAIand
Music,queorganitzenelSónar, laUPCibetevé.Es
varetransmetredijous ivaservirpercomençara
definirels contingutsdel festivalquesecelebraràel
27 i28d’octubreaBarcelona iqueabordarà la inter-
seccióentre la intel·ligènciaartificial i lamúsica.És
elprimeresdevenimentd’un laboratorid’idees
permanent.AntòniaFolguera, comissàriadelSó-
nar, vadirqueel festival “semprehaestat atenta les
tecnologiesquepodentenirun impacteen lamúsica,
i la intel·ligènciaartificial en té,potserper sempre”.

ARRENCA EL FESTIVAL AI AND MUSIC

EL REQUIEM
DEMOZART

ORQUESTRACAMERAMUSICAE.COM

MITJÀ OFICIAL:COL·LABOREN: MITJANS COL·LABORADORS:

PALAU DE LA
MÚSICA CATALANA
TEMPORADA 2020-21

A.MOZART:W.A

RequiemRequ

COR FRANCESC VALLS
SALVADORMAS, DIRECTOR
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BURGleS, ESPIA I ESTABLERT
A BARCELONA

Un llibre repassa la traject6ria dels confidents m~s insignes que van passar per la
ciutat, en plena efervesc~ncia entre les dues guerres mundials i la civil espanyola
Rebeca Carranco

B arcelona 6s un pol d’atrac-
ci6. Per als turistes, els inver-
sots, el Mobile World Con-

gress, els delinqfients... I tamb~ per
als espies. Aixi ho explica l’escripto-
ra Roser Messa a Espies de Barcelo-
na (Comanegra), un llibre que re-
passa mEs de 500 anys d’hist6ria,
entre el segle XV i la primera mei-
tat del XX, i descobreix les figures
clau del m6n de l’espionatge que
van actuar a la capital catalana. Es-
cull 17 personatges, 11 homes i 6
dories. A simple vista, tenen en
comfl que fan de l’engany la seva
vida per servir interessos molt so-
vint espuris, de tercers, ja sigui per
ego, per ideologia o per diners.

Llegit en profunditat, un bon
grapat d’ells comparteixen un ori-
gen benestant, arist6crates o bur-
gesos. Persones amb formaci6,
amb domini de llengfies i que hun
viatjat pel m6n quan encara no era
habitual fer-ho. Alguns necessiten
noves experi~ncies, sentir emocio-
ns fortes, Iluny de la rutina de mun-
tar a cavall, o de seg, uir la tradici6
joiera de la familia. Es m~s divertit
dirigir un casino. D’altres viuen
amb intensitat les pugnes entre el
comunisme i el capitalisme, o els
republicans i els franquistes, i deci-
deixen prendre part en el conficte.

Tamb6 hi ha casos de falsos bur-
gesos que, tot i tenir origen benes-
taut, esgrimeixen titols nobiliaris
inexistents, de families que mai
van ser en una societat que els creu
sense fer-se gaires preguntes. Una
selecci6 dels casos mEs suggeri-
dors ho demostra.

AIi Bei, el primer espanyol a la
Meca. Barcelona t~ un carter de
nom All Bei, que passa desaperce-
but en la nova zona de moda al vol-
tant del passcig de Sant Joan. Pot-
ser no 6s casualitat que estigui a
prop del parc de la Ciutadella, on
un dia, que sembla lluny~., hi havia
un museu de la ci~ncia, un hiverna-
cle dedicat a una bothnica ex6tica...
Fill d’un matrimoni benestant for-
mat per un catalh i una belga, Do-
m~nec Badia Leiblich (Barcelona,
1767 - Damasc, 1822) va sentir que
aquella vida d’administrador de ta-
bacs a C6rdova no era per a ell Ha-
via dissenyat globus aerost~.tics i
pensat en una invasi6 de Portugal.
"Un home intelligent, apassionat
de la ci~ncia i tamb~ del m6n ~rab",
diu Messa, que trobb, el seu aliat en
un bothnic i catedr~tic d’~rab.

Bdnquer de I’antic Consolat General de la Uni6 Sovi~tica durant la Guerra Civil, nucli d’espionatges a Barcelona, i avui seu d’una asseguradora. / c. msAs
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Junts van aconseguir el permis i el
fin.anqament de Caries IV per viatjar
a Africa. Tot i que la veritable in-
tenci6 del monarca era un cop d’Es-
tat contra el Marroc. Aixi es va trans-
formar en Ali Bei. Va anar a la Meca
i es va convertir en el primer espa-
nyol a besar la Pedra Negra del san-
tuari de la Kaaba. Anys despr6s es va
oferir a l’ex/:rcit napolebnic, iva aca-
bar fugint a Franqa, on va publicar
el llibre Viatges pel Marroc (Edicio-
nes B). Va motif als 55 anys de disen-
teria.

Barcelona va
ser la seu de
la primera
escola
d’espies
sovietics fora
de I’URSS

Bar6 Von Rolland, el fals aristb-
crata. Isaac Extratty, nascut a Tes-
salbnica el 1893, fill d’una respecta-
ble familia de comerciants, educat a
les millors escoles, arriba a Barcelo-
na enviat per la intel-ligencia militar
alemanya. Informes britb, nics de
1918 el defineixen corn un home
"m~s aviat baix (1,65 cm), amb 
pell clara, els ulls foscos i petits i la
boca graft’. Un aspecte fisic "impeca-
ble", "polit, ben afaitat, elegant i
amant del luxe". Vestit ales "millors
sastreries, llui’a joies cares i ostento-
ses, corn anells i agulles de corbata".
Sota aquest aspecte s’amagava el res-
ponsable "d’un grapat de morts",
juntament arab el conegut policia co-
rrupte Manuel Bravo Portillo, cap
de la Banda Negra, que es va dedicar
a assassinar anarquistes i sindicalis-
tes als anys vint. Despr6s de ser ex-
pulsat d’Espanya, torna als anys
vint, on vigila immigrants alemanys
sospitosos de simpatitzar amb el co-
munisme. Ho fa corn a empleat de la
delegaci6 espanyola de la f~brica
d’autom6bils Daimler-Benz, origen
de Mercedes Benz. El 1937, un infor-
me del servei britS.nic el situa a Ceuo
ta corn a principal espia nazi al Mar-
roc, col-laborant de manera activa
amb els agents de Hitler instal.lats a
Sevilla i Lisboa. Va acabar els seus
dies corn a ciutad~, espanyol, treba-
llant al Consolat General de l’Imperi
Alemany a Barcelona.

Bar6 de K6nig, estafador, espia i
director de casinos. Frederich-Ru-
dolf Stallman (Potsdam, 1874-Baden
Baden, 1943) no va tenir mai ganes
de seguir amb la joieria que la fa-
milia tenia a Alemanya. "Li agrada-
va massa jugar i poc treballar", diu
Messa sobre la seva afici6 als casi-
nos, i fins i tot va arribar a dirigir-ne
un. Despr~s de set expulsat de Fran-
ga per participar en partides arregla-
des al casino de Hiqa, i passar per
l’Argentina, on va conbixer la seva
dona, va aterrar a Barcelona el 1918.

La ciutat "era el lloc d’acollida
preferit d’espies i refugiats". AllS. va
tenir una excel.lent benvinguda per
part de la burgesia, que va creure
que realment estava davant del bar6
i la baronessa K’6nig, juntament
arab l’amant del senyor. Abans ha
passat per Sant Sebasti~t, d’on ha fu-
git en ser descobert per un policia. A
Barcelona tamb~ coneix el comissa-
ri corrupte Bravo Portillo, col.labora
arab ell i quan 6s assassinat el substi-
tueix coma cap de la Banda Negra.
El 1920, el grup es reconverteix en
l’agbncia de detectius privats BKS:
Baron yon K6nig Services. Fins i tot
simula un atemptat contra la seva
prbpia persona perqub la patronal
tanqui files amb ell. Al final acaba
expulsat d’Espanya i posa rumba
Franqa, on es transforma en Rodol-
phe Lemoine, i treballa coma agent
secret. Seu 6s l’bxit de fotografiar la
m&quina Enigma, que servia per xi-
frar i desxifrar missatges, i lava en-
tregar als aliats. A11943 ~s detingut
per la Gestapo, i mor tres anys des-

prEs de malaltia. Un dels personat-
ges de La verdad sobre el caso Savol-
ta, d’Eduardo Mendoza, est~ inspi-
rat en ell.

Leonid Eitington, reclutador i or-
ganitzador de I’assassinat de
Trotski. Nahum Iss~akovitz Eiting-
ton (Shklov, 1899-Moscou, 1981) 
set un dels millors reclutadors dels
serveis secrets de la Uni6 Sovi~tica.
Ell tamb~ va ndixer en una familia
benestant; el seu pare dirigia una
f’abrica de paper de fumar fundada
per un ministre del tsar. Va estudiar
comerq i de seguida, en la seva pri-
mera feina, va entrar en contacte
amb el sindicalisme. Viu la revo-
luci& ingressa en el Partit Comunis-
ta i s’enrola en la primera organit-
zaci6 d’inteHig~ncia politica i mill-
tar sovibtica. E11936 arriba a Barce-
lona amb la missi6 de "detectar i eli-
minar qualsevol enemic de I’URSS":
anarquiste& trotskistes i comunis-

tes no estalinistes, com la gent del
POUM. Entre els seus mhrits consta
la captaci6 de Caridad del Rio, mare
de Ramon Mercader, i del mateix
Mercader. I l’organitzaci6 de l’assas-
sinat de Trotski a M/~xic. Reclutador
excepcional, va ser un dels impul-
sors de la primera escola d’espies
sovihtics creada fora de la Uni6 So-
vihtica, arab seu a Barcelona. Tenia
uns 70 alumnes, tots estranger&
aprenents d’espies. Va estar activa
fins a11938. Eitington arribb, a ser el
cap de la subestaci6 de la policia so-
vihtica a Barcelona fins que retorna
I’URSS. All& rep la m4s alta distinci6
que existeix, l’ordre de Lenin, i partio
cipa en projectes com l’elaboraci6
de la bomba atbmica. Amb la mort
de Stalin cau en desgracia, i 4s em-
presonat i condemnat a 12 anys per
tra’/ci6. Mor "veil i malalt" en una
clinica de Moscou.

Caridad Mercader, molt m6s que

Un btinquer al consolat
i un hotel encara dempeus

Barcelona va ser durant les dues guer-res mundials i la Guerra Civil espa-
nyola el lloc predilecte de bona part de
l’espionatge internacional. Encara que-
den dempeus alguns testimonis del que
va set aquella ~poca. Uhotel Cuatro Nacio-
nes "devia ser l’allotjament que m6s
agents va acollir", explica Roser Messa al
llibre Espies de Barcelona (Comanegra),
sobre un dels llocs per hostatjar-se prefe-
tits dels espies, que encara existeix a la
Rambla de Barcelona.

Tamb6 tenia molta import~ncia l’hotel
Col6n, de la plata de Catalunya. Messa
relata que els alemanys es dedicaven a
subornar els treballadors de Tel~grafs, i
queets francesos dominaven la majoria
dels diaris de provincies. Cadascfi per in-
tentar guanyar adeptes a la seva causa. A
m6s, 1’hotel Cuatro Naciones era el supo-
sat ltoc de trobada entre el conegut comis-
sari de policia corrupte Manuel Bravo
Portillo, que va liderar la Banda Negra
(que es dedicava a assassinar sindicalis-
tes i anarquistes), i les seres amants. Bra-
vo Portillo va motif tirotejat precisament

la mare de Ramon Mercader. Eus-
tacia Maria Caridad de1 Rio Hern~n-
dez va n6ixer a Santiago de Cuba al
1892. Corn la testa d’espies resse-
nyats, tamb~ tE origens de casa bo-
na. Filla d’un aristbcrata de Santan-
der i d’una cubana vinculada als mo-
viments independentistes del pals,
de petita va abandonar Cuba amb els
seus pares i es van instal.lar a Barce-
lona. "Estudiava al Sagrat Cor de
Sarri/t, parlava angl~s i franc~s, mun-
tara a cavall i es relacionava ambles
millors families de la ciutat", explica
Messa al seu llibre. En aquests cer-
cles va con~ixer el seu marit, Pau
Mercader, fill d’una familia d’indus-
trials del t~xtil arab fabriques a Bar-
celona i Badalona. Per6 de seguida
es va adonar que era molt m~s diver-
tit pujar a un avi6 i pilotar-lo, corn
feia, que treballar de mestressa de
casa. Tamb~ va descobrir la moffina,
una droga habitual en aquell temps,
i s’hi va tornar addicte.

quan sortia de casa d’una de les seres
amants, al carrer Cbrsega de Barcelona,
el 1919.

De dates posteriors, encara queda el
bfinquer que es va construir al consolat
que I’URSS va obrir durant la Guerra Civil
a l’avinguda del Tibidabo. El palauet, que
avui acull una de les seus barcetonines de
Mutua Universal, estava pensat per prote-
gir els empleats del consolat. La seu aco-
Ilia al cbnsol, empleats i tots els espies
que van arribar a Barcelona durant la
Guerra Civil. Entre ells, el fam6s recluta-
dot de Ramon Mercader, Leouid Eiting-
ton. L’edifici era la resid~ncia del doctor
Andreu, el farmac~utic que va inventar
les pastilles ales quals va posar el seu
nom, que va ser abandonada pels seus
hereus durant la guerra i confiscada per
la Generalitat republicana.
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En la seva thgida de la vida matri-
monial ~a tenir cinc fills co-
menqa a freq0entar tavernes, on co-
neix anarquistes i col.labora amb
ells. Els passa informaci6 de les
fhbriques de la familia del seu ma-
rit, a qui detestava, i tamb6 dades
del despatx d’advocats del seu
germS, sobre anarquistes detinguts.
El gran trencament familiar es pro-
dueix quart s’enamora d’un pilot
d’avi6. Aix6, juntament amb el des-
cobriment de la seva implicaci6 en
alguns atemptats anarquistes, fa
que l’acabin ingressant un temps al
manicomi Nova Betlem, a Sant Ger-
vasi. Despr6s de passar per Fran~a,
on coneix Eitington ~el superreclu-
ta d’espies , torna a Barcelona i
s’implica en la lluita antifeixista.

Juntament amb Eitington, dona
suport logistic al seu fill, Ramon
Mercader, el din que mata Trotski a
Mhxic. Despr6s de l’assassinat, Del
Rio torna a I’URSS, on gaudeix de
totes les comoditats, perb tot i aixi
queda decebuda. "Jo nomgs ser-
veixo per destruir el capitalisme, no
per construir el comunisme", asse-
gura Messa que va dir. Va passar els
seas filtims dies a Paris, treballant
a l’ambaixada de Cuba corn a res-
ponsable de relacions pObliques. E1
llibre de Messa recull la descripci6
que va fer d’ella l’escriptor Guiller-
mo Cabrera Infante, assessor cultu-
ral a l’ambaixada cubana a Brussel.-
les: "La vella seca i desagradable
que hi havia a la recepci6".

~.frica de las Heras, una patriota
russa, A difer/~ncia de la resta, Afri-
ca de Ins Heras Gavil~n (Ceuta,
1909-Moscou,1988) provenia d’una
familia humil. E1 sea primer matri-
moni neix condemnat al fracS.s: es
casa amb un capit/a d’infanteria del
Tercio de la Legi6n de Millfin As-

L’hotel Cuatro Naciones

(encara actiu), a la Rambla,

4o: era el que allotjava m6s
espies¯ / M. MINOCRI

tray. Ja llavors De Ins Heras, educa-
daa Madrid, t6 els seus primers con-
tactes arab el sindicalisme a Meli-
lla, on 6s traslladat el seu pare. Des-
pr6s de diverses penfiries familiars,
torna a Madrid amb la seva mare,
comenqa a treballar en una f:abrica
t~xtil per un sou irrisori i all~. esta-
bleix un contacte m6s estret amb el
sindicalisme.

De nou Eitington, el supercapta-
dot d’espies, 6s qui la fitxa per als
serveis secrets sovi~tics. De Las He-
ras viatja a Moscou, i allot rep
formaci6. De seguida deixa clars els
seus sentiments. "La meva phtria 6s
la Uni6 SoviEtica... Aixi ho sento al
meu cap i al meu cot", recull Messa
a Espies de Barcelona. Firmava els
seus informes xifrats amb el nom
de Patria, que l’autora atribueix al
seu amor cap a I’URSS.

La seva primera missi6 6s con-
tactar amb militants trotskistes i in-
filtrar-s’hi. Va facilitar informaci6
per al primer intent fallit d’assassi-
nat de Trotski a M~xic. Durant la
Guerra Civil lidera una de les patru-
lles de control del Comit~ de les Mi-
licies Antifeixistes a Barcelona i 6s
temuda per les victimes que l’espe-
raven a la txeca de Sant Elies. El
1941 torna a Berlin convertida en
una especialista en sabotatges de
comunicacions, una violinista, en
l’argot. A la Segona Guerra Mundial
6s enviada a la rereguarda alema-
nya, intercepta missatges, n’envia
de falsos... Fins i tot ha de saltar en
paracaigudes a Ucrffina en una zo-
na de domini alemany, porta una
pistola, dues granaries i un punyal
que finalment no ha de fer servir.
En una dhcada t6 rail vides m6s, es
casa, posa una sastreria a Paris i
una botiga d’antiquaris a Montevi-
deo. Finalment mot a I’URSS, on 6s
enterrada amb honors, l~s l’espa-
nyola m6s condecorada, amb 12 me-
dalles, per la Uni6 Sovihtica.

Josep Pla, I’agent ndmero ~o del
servei d’informaci6 franquista.
E1 reconegut escriptor (Palafrugell,
1897-Llofriu, 1981) mai va explicar
a la seva extensa obra el seu paper
coma espia. Fill d’una familia rural
acomodada, va treballar per al Ser-
vicio de Informaci6n del Nordeste
de Espafia (SIFNE), del b~ndol re-
bel. Ho fa a partir de 1936, quan
fuig d’Espanya despr6s que un grup
d’anarquistes es presentin a la casa
familiar de Palafrugell, amb la
intenci6, suposadament, de matar-
1o. Destinat a Marsella, juntament
amb la seva parella Adi Enberg (fi-
Ila del c6nsol general de Noruega a
Barcelona) comencen a treballar
per al SIFNE. "Josep Pla seria
l’encarregat de descobrir els vaixe-
lls que arribaven i sortien del port
amb mercaderies per al bhndol
republic~, una feina que feia gusto-
sament fent fls dels seus dots de
bon conversador, acostant-se als
membres de les diverses tripulacio-
ns", explica Messa.

No va delatar ningfi, assegura
l’autora, per6 s’atribueix als seas in-
formes l’enfonsament d’un vaixell
grec que transportava armes cap a
Barcelona. Pla no torna a exercir
d’espia fins a la Segona Guerra Man-
dial. Aquest cop ho fa amb el sea
germ~ Pete, tamb6 exagent del SIF-
NE. Treballen per als serveis d’inte-
l.lighncia dels aliats. Messa cita un
informe de la Gu~.rdia Civil de 1944
queen deixa const~ncia.

Tres tipologies
ben diferents

d’espies
catalans: la

culta discreci6
d’Ali Bei (a

dalt), la duresa
d)/~frica de las

Heras i la
murrieria de

Josep Pla.

Barc :lona, la ciutat
que es espies
contiauen visitant
La lluita antiterrorista, els antisistema i el proc6s
mantenen viu l’inter6s per la capital catalana

R. Carranco

H
" an passat els anys, per6 Bar-

celona continua mantenint
. viu l’interhs dels espies d’ar-

reu. Fonts coneixedores del m6n de
la intel-lig~ncia, els confidents i les
confid~ncies assenyalen quatre ele-
ments que fan que la ciutat segueixi

sent important per als interessos es-
trat~gics de pffisos i empreses: la llui-
ta contra el gihadisme, el proc6s in-
dependentista, els moviments anti-
sistema i una ciutat atractiva amb
visitants d’arreu del m6n.

En el primer dels casos, el terro-
risme gihadista ha utilitzat Barcelo-
na i Catalunya com una mena de
hub de la seva activitat, indiquen les
mateixes fonts. I posen tom a exem-
ple el terrorista sui~cida Mohamed
Atta, que es va estavellar contra les
Torres Bessones de Nova York el se-
tembre de 2001. Atta va participar

en una reuni6 a Tarragona, junta-
ment amb nitres persones, el juliol
del mateix any. Un nitre exemple 6s
el del terrorista Belgacem Bellil, que
va idear des de Badalona i Vilanova i
la Geltrfi l’atemptat el 2003 contra la
base italiana a Nasiriya, a l’Iraq.

Un nitre pla, no poc controvertit,
ha estat el paper que el proc6s inde-

pendentista catalh ha jugat
en la protecci6 dels interes-
sos econ6mics i politics no
nomfs d’Espanya, sin6 de
diverses potencies euro-
pees i internacionals. A’Lx6
ha propiciat, segons aques-
tes mateixes fonts, un incre-
ment notable de la inter-
venci6 de diferents serveis
secrets. El paper de Rfissia
ha estat constantment pre-
sent als mitjans.

Barcelona tamb6 6s co-
neguda per la seva llarga
tradici6 antisistema, amb
protestes cicliques que,
nom6s tenint en compte
I’filtima d~cada, ha deixat
de manera repetida episo-
dis d’aldarulls al carrer.
Aquesta mena de movi-
ments es nodreixen de per-
sones de tot Europa, amb el
conseqiient interns pels
seus propis pffisos d’origen.

Per flltim, Barcelona 6s
una ciutat per on passen ca-
da any milions de turistes,
alguns d’ells segurament
persones d’inter~s... "Es un
lloc que visita molta gent,
tamb6 qui t6 objectius per
seguir o per trobar de vao
cances", expliquen aques-
tes mateixes fonts, que as-
senyalen que la pand~mia
del coronavirus ha suposat
una frenada temporal.

Els serveis secrets a Eso
panya recauen exclusiva-
ment en el CNI. La seva
missi6 6s la protecci6 dels
actius econbmics, indus-
trials i de seguretat clhssica
del pais. En l’actualitat,
l’finica estaci6 d’intel.lig~n-
cia estrangera que actua de
forma permanent a Barce-
lona, tot i que de manera
no reconeguda, segons
fonts coneixedores del sec-
tor, 6s la nor&americana.
Aix6 no vol dir que no hi

pugui treballar tothom.
Un dels casos histbrics que mds

rebombori meditttic va causar va ser
el 2002, quan els Mossos d’Esquadra
van frustrar el que suposen que era
l’intent de cometre un crim a Cata-
lunya per part de l’espionatge fran-
chs. Van detenir a Manresa dos
agents dels serveis secrets del pais
en possessi6 d’una arma de guerra
amb mira telesc6pica al maleter del
cotxe... Les gestions del general
Philippe Rondot van permetre que
els seus dos agents marxessin d’Es-
panya sense ser jutjats.
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