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Ni els acusats ni les acusacions del 
judici del 17-A van aconseguir con-
vèncer la Secció Tercera Penal de 
l’Audiència Nacional. En la seva 
sentència condemna els tres pri-
mers a penes superiors a les sol·li-
citades per la fiscalia, de 53 i 46 
anys de presó per a dos d’ells com 
a membres de la cèl·lula gihadista 
que va cometre els atemptats ter -
roristes de Barcelona i Cambrils 
(Tarragona) el 17 d’agost del 2017, 
en què van morir 16 persones. El 
tercer ha sigut condemnat a vuit 
anys com a col·laborador. 

La pena més gran imposada 
cor respon a l’únic supervivent del 
xalet d’Alcanar, Mohamed Houli 
Chemlal, que segueix Driss Ouka-
bir per pertinença a organització 
terrorista, tinença, dipòsit i fabri-
cació de substància o aparells ex-
plosius i inflamables de caràcter 
terrorista, i estralls en temptativa 
de caràcter terrorista en concurs 
amb 29 delictes de lesions per im-

prudència greu, pels mossos, bom-
bers i veïns ferits en la segona ex-
plosió de la vivenda. A la primera va 
morir l’imam de Ripoll Abdelbaki 
es-Satty, cervell de la cèl·lula. 

El tercer acusat, Said Ben Iazza 
ha sigut condemnat a vuit anys de 
presó, per deixar-los la seva docu-
mentació i la furgoneta de la car-
nisseria del seu oncle a Vinaròs per 
traslladar els materials amb què 
van fabricar els explosius. El tribu-
nal destaca que la seva relació amb 
la cèl·lula és més gran que la que 
reconeix, però diu que no és ne-
cessari que sabés que les substàn-
cies que van transportar eren per 
atemptar. La seva pena és l’única 
que coincideix amb la petició fis-
cal, que consisteix en 41 anys de 
presó per a Houli i 36 per a Oukabir. 

Les acusacions, ignorades 

La sentència, que no esmenta el 
Centre Nacional d’Intel·ligència 
(CNI), que alguna acusació va vo-
ler vincular amb Es-Satty, se cen-
tra en les proves existents contra 
els acusats. Respecte a Houli, afir-
ma que «s’ha practicat vàlidament 

la prova de càrrec que acreditativa 
que va formar part integrant d’una 
cèl·lula terrorista, establerta a Ri-
poll que, adoctrinada en la ideolo-
gia salafista-radical-gihadista pel 
que era l’imam dels dos centres 
musulmans de l’esmentada loca-
litat, i seguint els postulats de 
l’Estat Islàmic, es disposava a 
realitzar un atac mitjançant ex-
plosius contra almenys una esglé-
sia o monument amb la finalitat 
perseguida pel Daesh, el triomf del 
califat universal». 

«Per a això Houli adquireix una 
de les (targetes) SIM conspiradores, 
compra cent litres de peròxid d’hi-
drogen i un nombre indeterminat 

de bombones de butà, coopera en 
el finançament de la cèl·lula, abo-
nant despeses amb la seva targeta 
i mitjançant la venda d’or, i no no-
més ho compra i transporta fins a 
la vivenda de què disposaven per a 
això els precursors dels explosius, 
sinó que fabrica el (explosiu) 
TATP (conegut com a mare de Sa-
tanàs) destinat a l’acte terroris-
ta», afirma. Neutralitza la seva 
defensa basada en el fet que va 
col·laborar amb els investigadors 
recordant que els qui el van in -
terrogar van dir que «si hagués 
col·laborat no hauria passat allò 
de Cambrils». 

Culminació a Ripoll 

El tribunal declara provat que Es-
Satty després del seu pas per la 
presó, ja va mirar de radicalitzar a 
Castelló dos joves a qui «parlava 
del gihad com a mitjà de lluita con-
tra els atacs que pateixen els mu-
sulmans, mentre visionaven ví-
deos sobre el gihad, ensenyant-los 
l’Alcorà amb una ideologia sala-
fista extremista o ortodoxa». Però 
on va culminar el seu objectiu va 
ser a Ripoll, on, com a imam de la 
mesquita, va entaular relació amb 
Youssef Aalla, Mohamed Hicha -
my, Youness Abouyaaquob (autor 
de l’atemptat de la Rambla) i 
Moussa Oukabir, el germà gran del 
qual, Driss, es va integrar al grup a 
mitjans del 2017, tot i que la seva 
«radicalització mitjançant autoa-
doctrinament havia començat al-
menys al febrer». 

La defensa d’Oukabir es va ba-
sar en el fet que no era religiós i que 
va llogar la furgoneta perquè el seu 
germà i els seus amics fessin una 
mudança. El tribunal no el creu i 
reprodueix la conversa amb re-
ferències a Déu amb la que va ser la 
seva parella, quan es va posar el 
mocador o hijab perquè la tractés 
amb més respecte, així com el to 
d’autoritat sobre Abouyaaqoub. n

Penes de 8 a 53 anys pels 
atemptats de BCN i Cambrils
> El tribunal declara Houli i Oukabir membres de la cèl·lula terrorista, 
però els absol pels atropellaments que van segar la vida de 16 persones

ÁNGELES VÁZQUEZ 
Madrid

Sentència de l’Audiència Nacional
D’esquerra a dreta, Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir i Saïd ben Iazza, en el judici a l’Audiència Nacional, el novembre del 2020.

Fernando Villar / Efe

Les condemnes per 
als dos principals 
acusats són superiors 
a les que sol·licitava  
la fiscalia

Reconeixement de «víctimes» a les famílies 
Tot i que no ha pogut condemnar els acusats per les 
morts, la sentència afirma que els familiars mereixen 
el reconeixement de «víctimes del terrorisme» a tots 
els efectes, a més del rescabalament econòmic per via 
administrativa i el dret a la memòria històrica.

1

Un treball «minuciós» dels cossos policials  
El tribunal apunta que «la instrucció sumarial ha sigut 
molt complexa per la minuciositat» del treball policial 
amb «gran nombre d’anàlisis genètiques, dactilars, de 
dispositius electrònics» i l’«estudi de l’obtingut».

2

Recerca d’objectius a Espanya i França 
A l’ordinador de l’imam de Ripoll, cervell de la ma-
tança, es va trobar informació sobre fabricació d’ex-
plosius per a «principiants» i recerques de nombrosos 
objectius a Catalunya, la resta d’Espanya i França, llocs 
als quals van viatjar membres de la cèl·lula.

3

Sense al·lusions a suposats vincles amb el CNI 
La sentència no esmenta el Centre Nacional d’In-
tel·ligència (CNI) ni al·ludeix a les possibles vinculacions 
dels serveis secrets espanyols amb l’imam de Ripoll que 
algunes acusacions van intentar sostenir al judici.

4
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Societat
Les 338 víctimes del 17-A, 

“les grans oblidades”
El tribunal condemna a 53 i 46 anys de presó els principals acusats pels atemptats terroristes

Les víctimes del 17-A –de les dues ex-
plosions d’Alcanar, l’atropellament 
a la Rambla de Barcelona i l’atac a 
Cambrils– “han sigut les grans obli-
dades durant la instrucció”, afirma la 
sentència redactada pel magistrat de 
l’Audiència Nacional Félix Alfonso 
Guevara. Ho han intentat pal·liar 
“reconeixent-los la legitimació per 
personar-se en el procés”, diu, do-
nant-los “com a mínim el seu dret a 
la veritat” i a ser reconegudes com a 
víctimes del terrorisme. I sobretot 
les té en compte al text, de 1.018 pà-
gines, que condemna Mohamed 
Houli, Driss Oukabir i Saïd ben Iaz-
za a 53, 46 i 8 anys de presó, respec-
tivament. L’extensa sentència cita, 
un per un, tots els afectats físicament 
i psicològicament que s’han identifi-
cat i permet treure’n per primera ve-
gada una xifra clara: el 17-A va causar 
338 víctimes. 

Els paràgrafs en què Guevara ad-
met que les víctimes han sigut “les 
grans oblidades” són dels pocs on la 
sentència de 1.018 pàgines surt del 
to general telegràfic, testimonial i 
extremadament exhaustiu. El text 
recorda que el jutge que va portar la 
investigació va considerar que a cap 
dels tres terroristes supervivents 
del 17-A se’ls podia jutjar pels “fets 
ocorreguts a Barcelona i Cambrils” 
perquè no hi van estar implicats i 
que, per tant, només se’ls podia acu-
sar per l’explosió d’Alcanar. Però in-
sisteix que les víctimes “mereixen el 
reconeixement que aquesta condi-
ció comporta, a més de la compen-
sació econòmica per via administra-
tiva i l’encara més essencial dret a la 
memòria històrica”.  

Guevara, amb el suport dels al-
tres dos magistrats de la sala, car-
rega contra la feina del jutge ins-
tructor, a qui culpa d’una tramita-
ció que “ha mancat de sistemàtica, 
impedint saber el veritable nom-
bre de persones lesionades als di-
ferents escenaris”. Però ell mateix 
agafa el bou per les banyes i en fa 
una llista completa, amb noms i 
cognoms, lesions i conseqüències.  

Recompte d’afectats 
A part dels 14 assassinats que va co-
metre Younes Abouyaaqoub amb 
l’atropellament múltiple de la Ram-
bla, Guevara hi compta 176 lesionats 
més, ja sigui directament per l’en-
vestida de la furgoneta o per l’allau 
humana que va provocar. I enumera 

BARCELONA
E. BORRÀS ABELLÓ / P. ESPARCH

durant la retirada de la runa, en va 
ferir 21 més –2 dels quals bombers, 
i 13, mossos–. El magistrat també 
compta com a afectat psicològica-
ment un dels policies ferits. Són 35 
víctimes, tot i que el tribunal només 
en reconeix 29, en la condemna. 
Són els ferits que van haver de rebre 
tractament amb medicaments: 11 
de la primera explosió i 18 de la se-
gona. Per això la sentència és per 29 
delictes de lesions per imprudèn-
cia, perquè l’explosió va ser “per la 

ATAC TERRORISTA A CATALUNYA

82 perjudicats més amb estrès 
posttraumàtic. Només a la Rambla, 
272 víctimes. Cal afegir-hi les de la 
fugida d’Abouyaaqoub: el jove de Vi-
lafranca del Penedès que va matar 
per robar-li el cotxe, els dos agents 
i la sergent dels Mossos que va en-
vestir per saltar-se un control, i els 
dos fills de la sergent, que van patir 
conseqüències psicològiques. 

L’atac de Cambrils va deixar 25 
víctimes, incloent-n’hi una de mor-
tal, atropellada pels terroristes; 12 

ferits –comptant-hi una policia– di-
rectament pels atacants o en la fugi-
da, i 12 persones més amb seqüeles 
psicològiques, quatre de les quals 
mossos. Entre les víctimes no es 
compten els atacants: Houssaine 
Abouyaaqoub, els germans Moha-
med i Omar Hichamy, Said Aalla ni 
Moussa Oukabir, morts a trets pels 
policies.  

L’explosió d’Alcanar del dia 16 va 
lesionar 13 persones que eren a la 
vora del xalet i la segona explosió, 

Mohamed Houli Chemlal 
53 anys de presó

La condemna més alta del 17-A és 
per a Houli, el supervivent de 

l’explosió d’Alcanar. La sentència 
no té cap dubte que formava part 
de la cèl·lula terrorista de Ripoll, 

que va tenir una participació 
“directa” i que estava radicalitzat.

Saïd ben Iazza 
8 anys de presó

A diferència dels altres dos 
condemnats, a Iazza, que va prestar 

la documentació i una furgoneta 
per comprar material explosiu, se li 

aplica col·laboració amb 
organització terrorista. Els jutges 

pensen que era “conscient” del pla.

Driss Oukabir 
46 anys de presó

Oukabir va llogar la furgoneta de 
l’atemptat de la Rambla i el tribunal 

diu que “es demostra” la seva 
pertinença al grup, que queda 

acreditat el seu “radicalisme” i 
també recull la “disconformitat” que 

va mostrar en els últims moments.

Els atemptats 
del 17-A van 
causar una 
gran i emotiva 
resposta 
ciutadana, com 
aquest mosaic 
espontani a la 
Rambla. X. BERTRAL
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manca absoluta de perícia” dels ter-
roristes. Entre les víctimes no s’hi 
compta cap dels terroristes afec-
tats: Abdelbaki es-Satty i Youssef 
Aalla, que hi van morir, i Mohamed 
Houli Chemlal, que va quedar ferit.  

Més dura que la Fiscalia 
La sentència compra gairebé tota la 
tesi de la Fiscalia, tot i que discrepa 
en un punt perquè responsabilitza 
Houli i Oukabir dels 29 ferits reco-
neguts a Alcanar. Això fa que afegei-
xi 14 anys i mig de presó a cadascun 
i la condemna final superi la petició 
de la Fiscalia: 53 anys per a Houli i 
46 per a Oukabir. També els obliga 
a indemnitzar els afectats d’Alcanar 
per lesions o seqüeles, però les víc-
times no estan contentes amb la 
sentència i algunes volen recórrer. 

La pena no és igual per a Houli i 
Oukabir perquè encara que a tots 
dos els fan responsables dels matei-
xos delictes –pertànyer a una orga-
nització terrorista, tinença d’explo-
sius, voluntat de causar estralls ter-
roristes i 29 lesions per imprudèn-
cia–, el tribunal en veu “evident” la 
diferència. Diu que tant l’un com 
l’altre formaven part de la cèl·lula de 
Ripoll i els imposa 12 anys de presó a 
cadascun per aquest delicte, però en 
canvi la pena pels explosius i els es-
tralls és superior per a Chemlal per 
haver tingut més implicació en la 
compra dels precursors per fabricar 
TATP i de les bombones de butà. 

Igualment, la sentència apunta 
que el compliment efectiu de la con-

demna dels dos no superarà els 20 
anys de presó –i ja en duen gairebé 
quatre de preventiva–. Però Gueva-
ra no es creu les versions exculpatò-
ries de Houli i Oukabir ni tampoc 
aplica els atenuants que demanava 
el supervivent de l’explosió d’Alca-
nar, que al·legava que havia aportat 
informació en les seves declaraci-
ons. D’Oukabir, de qui s’havien ge-
nerat més dubtes, l’Audiència Naci-
onal recorda que va llogar la furgo-
neta de l’atemptat de la Rambla i do-
na credibilitat als tres testimonis 
protegits que l’implicaven al grup. 

El tribunal considera que “s’evi-
dencia” el radicalisme d’Oukabir 
amb les converses que mantenia 
amb la seva parella i el seu germà 
Moussa –un dels abatuts a Cam-
brils–, per les cerques que havia fet 
a internet i per una trucada amb els 
mòbils “conspiratius” de la cèl·lula. 
En el cas de Houli, Guevara assegu-
ra que són “múltiples i abundants” 
les activitats i proves que l’impli-
quen. Pel que fa al tercer i últim con-
demnat, Iazza, la pena és per col·la-
borar amb l’organització terrorista, 
per haver-los deixat la seva docu-
mentació i una furgoneta. Segons la 
sentència, sabia que “formaven un 
grup radical”.e

La sentència obvia la relació  
d’Es-Satty amb el CNI

l’Estat tot i que aquella pena, d’en-
trada, ho implicava. 

Quan Guevara parla de la petició 
de responsabilitat a l’Estat, se cen-
tra en el reglament europeu, però 
igualment considera que “la possi-
ble falta” d’aplicació de la normati-
va europea “no genera la pretesa 
responsabilitat” que demanaven al-
gunes de les acusacions. Conclou 
que els atacs terroristes “han de por-
tar a extremar les mesures” per evi-
tar que es repeteixin, “però no s’en-
treveu una actuació negligent dels 
cossos i forces de seguretat que, tot 
i de manera subsidiària, comporti la 
responsabilitat de l’Estat”. 

L’altra idea que el magistrat des-
munta a la sentència són els dubtes 
sobre si les restes trobades a Alca-
nar són d’Es-Satty. “Aquí no es jut-
ja la mort d’Es-Satty, la defunció del 
qual és el 16 d’agost del 2017 [la pri-
mera explosió del xalet d’Alcanar]”, 
deixa clar Guevara, que discrepa de 
la teoria que ho qüestionava. A part 
de recollir les diverses declaracions 
de Mohamed Houli Chemlal, el su-

pervivent d’Alcanar, que va situ-
ar l’imam a la casa, diu que un 
dels dos perfils genètics extrets 
del xalet –una orella– “corres-
pon” a Es-Satty, perquè coinci-
deix amb el d’una túnica que hi 
havia al seu pis i el d’una llauna de 
la seva furgoneta. 

El magistrat afegeix que els 
Mossos, “amb l’objectiu de fer la 
identificació amb la màxima 
certesa”, van fer una comissió 
rogatòria al Marroc per dema-
nar extreure ADN de familiars 
d’Es-Satty: la mare, un germà i 
una filla. Destaca que les restes 
d’Alcanar comparteixen “la mei-
tat de les cèl·lules” [sic] amb la 
mare i la filla, cosa que “denota 
l’existència d’un vincle biolò-
gic”. Pel que fa al telèfon que 
l’imam va fer servir per a la tra-
ma l’agost del 2017, que va tenir 
activitat després de la seva mort, 
Guevara apunta que podria ha-
ver sigut “utilitzat per una altra 
persona”. El 18 d’agost del 2017 
algú també va accedir a la “bús-
tia morta”, un compte de correu 
amb el qual el grup es comunica-
va, però el tribunal pensa que va 
ser cosa de Younes Abouyaa-
qoub –el conductor de la furgo-
neta de l’atemptat de la Ram-
bla– perquè “seguia viu i fugit, 
independentment que hi hagués 
altres persones amb accés”. 

L’Audiència Nacional també 
manifesta que les anàlisis d’ADN 
dels Mossos són “fiables”, en con-
tra del que havia insinuat la de-
fensa de Driss Oukabir, que havia 
alertat que els reactius de la po-
licia científica podien estar cadu-
cats. A més, els jutges rebutgen 
que s’hagi trencat la cadena de 
custòdia de les proves. 

“Una autèntica xarxa de base” 
Pel que fa al paper de l’imam en la 
cèl·lula de Ripoll, els magistrats 
defineixen el grup com “una au-
tèntica xarxa de base de l’organit-
zació terrorista Daeix”, que gira-
va “al voltant de l’imam Es-Sat-
ty”, amb una ideologia “radicalit-
zada salafista-jihadista” i que 
volia cometre “un acte violent 
que causés una alteració de la pau 
pública i generés temor en la po-
blació”. No valoren les possibles 
connexions internacionals i sub-
ratllen que s’han fet un “gran 
nombre de comissions rogatòri-
es” per tenir informació dels viat-
ges a Bèlgica d’Es-Satty i Houli, al 
Marroc també de l’imam i Ouka-
bir, i a França d’Abouyaaqoub i 
Omar Hichamy.ePersonal sanitari atenent una de les víctimes de l’atropellament de la Rambla. F. MELCION

El jutge descarrega l’Estat de responsabilitat en el control de productes químics

“No hi ha cap base per atribuir a 
l’Estat responsabilitat”, diu el jut-
ge Félix Alfonso Guevara quan res-
pon la petició d’algunes de les vícti-
mes que reclamaven una compen-
sació al govern espanyol pel 17-A. 
El magistrat recorda que la sentèn-
cia es limita “als fets ocorreguts a 
Alcanar, únic objecte d’aquest en-
judiciament”. Però en aquest punt 
només parla de “la possible falta de 
transposició” del reglament euro-
peu que obligava a vigilar la venda 
del material per fer explosius, que 
l’Estat no controlava, com va expli-
car l’ARA. A més, la sentència en 
cap moment menciona la relació de 
l’imam de Ripoll Abdelbaki es-Sat-
ty amb la intel·ligència espanyola, 
tot i que al sumari del 17-A es recull 
que el CNI i la Guàrdia Civil van vi-
sitar-lo a la presó de Castelló, on 
complia condemna per tràfic de 
drogues, i que no se’l va expulsar de 

BARCELONA
P.E. Contundent 

El jutge diu 
que les restes 
trobades  
a Alcanar 
“corresponen” 
a l’imam

Discrepància  
Les víctimes no han quedat 
satisfetes amb la decisió 
judicial i algunes volen recórrer

CAMÍ MENDOZA, ALCALDESSA DE CAMBRILS 
“No deixarem entre tots de fer pressió política per aclarir els 
fets amb detall. No deixarem de batallar a través de les 
comissions d’investigació i els elements que tinguem a l’abast”.  

 JORDI MUNELL, ALCALDE DE RIPOLL 
“Ni el procediment ni la sentència no han servit per posar en 
evidència tota la trama al darrere dels atemptats. Les ferides 
es tanquen quan es coneix tota la veritat”. 
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La sentència del judici pels 
atemptats jihadistes a 
Barcelona i Cambrils del 
17 d’agost del 2017, amb 
penes fins i tot més dures 

de les que havia demanat la Fiscalia, 
no acabarà tanmateix de permetre 
que la societat catalana giri full d’una 
tragèdia que la va impactar profun-
dament, tant per la brutalitat dels as-
sassinats com per la seva autoria (un 
grup de joves catalans d’origen ma-
gribí aparentment ben inte-
grats). La sentència, molt 
documentada, precisa i ex-
haustiva –té 1.000 folis d’ex-
tensió–, malgrat que per pri-
mer cop estableix el nombre 
total de víctimes –que puja a 
més de 300 entre els diferents esce-
naris (a més de Barcelona i Cambrils, 
també Alcanar)–, les qualifica com 
“les grans oblidades” i n’indemnit-
za algunes, n’ha deixat insatisfetes 
moltes, que ja han anunciat a través 
dels seus representants legals que 
recorreran la decisió del tribunal.  

El 17-A difícilment s’esborrarà de 
la memòria col·lectiva. És d’aquells 
esdeveniments que gairebé tothom 
recorda com va viure i com va plorar. 
El xoc ciutadà encara provoca esgar-

rifances en tots els escenaris esmen-
tats, i també a Ripoll, d’on provenien 
els nois radicalitzats. Es fa molt difí-
cil trobar explicacions racionals a uns 
fets tan extrems. L’onada d’atemp-
tats a Europa sembla que ja ha passat, 
i hi deu tenir alguna cosa a veure l’ac-
tuació policial, però no està clar que 
haguem entès aquell flagell terroris-
ta ni que n’haguem conjurat tots els 
dimonis. Hi ha massa respostes pen-
dents. El judici, en aquest sentit, és 

important, no només per definir cul-
pabilitats i imposar penes, sinó tam-
bé per fornir de dades, fets i explica-
cions que ens ajudin col·lectivament 
a respondre’ns tots els interrogants: 
el què, el com i, esclar, el sempre di-
fícil perquè. I això val sobretot per als 
ciutadans que en van patir les conse-
qüències més directament i per als 
que ho van viure més de prop, però 
també per al conjunt de la societat. I 
en aquest sentit és on la sentència fe-
ta pública ahir deixa llacunes. En es-

pecial, al voltant de la figura de 
l’imam Es-Satty, al qual sí que s’atri-
bueix la responsabilitat de la radica-
lització dels nois que van cometre 
aquella barbaritat, que, per tant, no 
s’haurien en cap cas introduït sols en 
aquest món. En canvi, però, la sentèn-
cia passa del tot de llarg de la possi-
ble vinculació de l’imam amb els ser-
veis secrets espanyols, el CNI, els 
quals el van visitar quan era a la pre-
só. ¿Va tenir cap responsabilitat o cap 

negligència l’Estat al voltant 
de la figura d’Es-Satty? Fins 
que no s’aclareixi una qües-
tió tan delicada com aquesta, 
difícilment ens podrem do-
nar per satisfets sobre un es-
deveniment que va atacar el 

cor de la nostra preuada convivència 
col·lectiva.  

Els recursos que presentaran les 
víctimes mantindran viva, doncs, la 
polèmica i el trist record al voltant 
d’un fanatisme criminal que és als an-
típodes de la imprescindible toleràn-
cia amb les diferències pròpia d’una 
societat democràtica i moderna com 
la catalana. Sigui com sigui, l’esperit 
ciutadà de solidaritat que va seguir als 
atemptats és el que mai hauríem 
d’oblidar.

Les ombres  
i la memòria del 17-A

L’EDITORIAL

La sentència deixa insatisfetes  
les víctimes i passa de llarg sobre  
la relació d’Es-Satty amb el CNI
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NACIONAL P12

Condemnes de fins a 53 anys
per als tres acusats del 17-A

FET PROVAT · Queda
resolt que l’imam de
Ripoll va morir en
l’explosió d’Alcanar

MATÍS · Són culpables
d’organització terrorista
però no dels crims de
Barcelona i Cambrils

LÍMIT · El tribunal
adverteix que cap dels
condemnats s’estarà
més de 20 anys tancat

Cinc premis nacionals de prestigi
La fotògrafa Maria Contreras, el poeta Narcís Comadira, l’artista Mónica Rikic, Rut Martínez i Ferran Rella del Dansàneu i l’editora Maria Carme Dalmau ■ ACN

CULTURA-ESPECTACLES. Planes 24 i 25

El CoNCA guardona Comadira, Carme Dalmau, Maria Contreras, Rikic i el Dansàneu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NACIONAL. Planes 16 i 17

Protagonistes Sergi Tudela Director general de Pesca

Els barons del
PSOE, revoltats
pels indults
Els ministres surten a defensar la mesura de
gràcia insinuada per Pedro Sánchez mentre que
els líders regionals s’hi oposen frontalment
NACIONAL. Plana 6

L’ANC apel·la a la
societat civil per
revifar el procés
El nou full de ruta de l’entitat sosté que
l’estratègia independentista s’ha recolzat
en excés sobre els partits i les institucions

NACIONAL. Planes 4 i 5 Disgust dels
treballadors
essencials
pels dubtes
sobre el vaccí
Totes les llars d’avis
estan lliures de brots
i només 17 geriàtrics
tenen malalts lleus
NACIONAL. Planes 13 i 14
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L’Audiencia Nacional ha
condemnat Mohamed
Houli Chemlal a 53 anys i
mig de presó (el fiscal sol·li-
citava 41 anys) i Driss Ou-
kabir a 43 anys de presó
(contra els 33 anys dema-
nats pel fiscal) per haver
format part de l’organitza-
ció terrorista que va provo-
car els atemptats de Bar-
celona i Cambrils, l’agost
del 2017, però no els fa res-
ponsables dels setze morts
i el centenar de ferits, cau-
sats pels amics de Ripoll
morts, sis abatuts pels
Mossos i un en l’explosió
d’Alcanar, amb l’imam Ab-
delbaki es-Satty. El tribu-
nal fixa que compleixin un
màxim de 20 anys tancats,
i condemna Saïd ben Iazza
a vuit anys de presó, com
sol·licitava la fiscalia, per
haver col·laborat amb
grup terrorista en deixar-
los la furgoneta per trans-
portar material perillós
per fer els explosius. La
sentència no és ferma i s’hi
pot presentar recurs a la
sala d’apel·lacions de l’Au-

diencia Nacional.
En concret, el tribunal

condemna Houli (ferit en
l’explosió d’Alcanar) i Ou-
kabir (de qui s’assegura
que va estar a Alcanar i en
el grup fins que al final es
va desdir, segons conver-
ses amb el seu germà
Moussa) pels delictes de
pertinença a organització
terrorista; tinença i fabri-
cació d’explosius, i estralls
en temptativa en concurs
amb 29 delictes de lesions
per imprudència lleu (els
d’Alcanar: mossos, treba-
lladors i veïns, als qui ha
d’indemnitzar), i conside-
ra responsable civil “direc-
te” l’Estat. Abans del judi-
ci, el govern espanyol ha-
via indemnitzat 116 vícti-
mes i familiars de difunts
amb 6,1 milions d’euros.

En la resolució, de
1.018 planes, els magis-
trats Félix Alfonso Gueva-
ra, Carolina Rius i Carlos
Fraile són molt crítics amb
el jutge instructor, del jut-
jat central 4, en assegurar
que “les víctimes han estat
les grans oblidades durant
la instrucció”, referint-se
que va limitar la responsa-

bilitat penal dels tres jut-
jats envers els morts i fe-
rits a Barcelona i Cam-
brils. Amb tot, hi afegeix
que els reconeix com a víc-
times de terrorisme. “Les
víctimes mereixen el reco-
neixement del que com-
porta aquesta condició, a
més del seu rescabala-
ment econòmic per la via
administrativa. Tenen
dret a saber la veritat i la le-
gitimació, encara que no
existeix sanció penal.”

Robert Manrique, as-
sessor de la Uavat (unitat
d’atenció i valoració
d’afectats per terrorisme),
que va atendre i localitzar
unes 273 víctimes, ahir es
va mostrar satisfet: “Final-
ment, un tribunal afirma
el que dèiem des del 2018,
que les víctimes del 17 i el
18 d’agost no estan sent
ben ateses per les adminis-
tracions responsables, és a
dir, pel Ministeri de l’Inte-
rior.” Es preveu que diu-
menge les 74 víctimes que
representa la Uavat i que
s’han personat al judici
amb l’associació 11-M de-
cideixin què faran proces-
salment, ja que en la sen-
tència se’ls reconeix el
dret a la reclamació.

Cap conspiració
D’altra banda, el tribunal
sosté que l’imam Abdelaki
es-Satty va morir en l’ex-
plosió d’Alcanar amb
Youssef Aalla i tanca la
teoria que podria ser viu,
davant les incògnites ex-
posades per l’acusació de
Javier Martínez, exercida
pels advocats Jaume Alon-
so-Cuevillas i Agustí Car-
les. S’indica que les autori-
tats magrebines van com-
parar perfils genètics de la
dona, el germà i el fill d’Es-
Satty amb les seves restes
i hi van trobar coincidèn-
cies, malgrat que no ho
van poder exposar en el ju-
dici. El fet que s’engegués
el seu mòbil després de
l’explosió d’Alcanar no es
considera una prova con-
cloent, ni tampoc l’ús del
correu electrònic. En la
sentència, no s’esmenta la
seva possible relació amb
els serveis secrets espa-
nyols. Sí, que va tenir rela-
ció amb radicals islamis-
tes a Vilanova i la Geltrú,
va estar quatre anys a la
presó entre Ceuta i Caste-
lló, i a Ripoll va adoctrinar
en el salafisme i va “acor-
dar atacs amb explosius”
amb Younes Abouyaa-
qoub (l’assassí de la furgo-
neta a la Rambla), Youssef
Aalla i Mohamed Hicha-
my, abatut a Cambrils
amb els germans més jo-
ves: Al-Houssaine, Omar,
Saïd i Moussa, de 17
anys. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

Penes d’entre 8 i 53 anys
per als tres acusats del 17-A
a L’Audiencia Nacional els condemna per organització terrorista però no pels crims de Barcelona i Cambrils,
perquè no hi eren a Sosté que l’imam de Ripoll va morir a Alcanar a Les víctimes “són les grans oblidades”

Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir i Saïd ben Iazza durant el judici a l’Audiencia Nacional, la tardor passada ■ EFE

“La mort d’Es-Satty
com a veritat
científicament
constatada no es pot
qüestionar perquè el
seu mòbil s’activés ”

“El tribunal sosté el
que dèiem des del
2018: l’atenció del
ministeri a les víctimes
no ha estat correcta ”
Robert Manrique
ASSESSOR UAVAT

“Les víctimes
mereixen el dret a ser
reconegudes com a
tals i rescabalades per
via administrativa”
Audiencia Nacional
SENTÈNCIA

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

Les frases

El director de l’institut Abat
Oliva de Ripoll –on van estu-
diar els principals acusats del
17-A, abatuts a trets–, Joan
Maria Roig, assegurava ahir,
en declaracions a l’ACN, que
la sentència pot representar
un “cert tancament” de feri-
des per a moltes persones de
la vila, però creu que no serà
complet perquè van quedar
“interrogants oberts” durant
el judici.

Roig, que en el moment
dels atemptats era professor
del centre, explica que no han
hagut d’activar serveis espe-
cífics per aquest tema, tot i
que deixa clar que han estat
molt “amatents” per si sor-

gien “inquietuds” o “males-
tar”. La Unió Intersindical
d’Empreses de Ripoll i l’àrea
de ciutadania del Consorci de
Benestar Social del Ripollès
consideren que la sentència
“no ajudarà” a tancar ferides.
Amb tot, la tècnica de forma-
ció Anna Prieto afirma: “Cal
fer aflorar el diàleg i les dife-
rents veus que hi ha al muni-
cipi.”

“Va impactar de ple a
l’equip docent, molts els ha-
víem tingut a classe i hi ha-
víem tingut un tracte quoti-
dià; va ser un trasbals molt
important per a tot l’equip”,
admet Joan Maria Roig, que
actualment també és regidor

a Ripoll. Des que va comen-
çar el judici fins ara no han
hagut d’activar serveis espe-
cífics per aquest tema i han
fet tutories. Hi tracten les
emocions i temes com ara la
diversitat, però en cap mo-
ment el professorat ha propi-
ciat directament el debat en-
tre els alumnes (entre els
quals hi ha un germà del ter-
rorista de la Rambla i vícti-
mes) sobre temes com ara
les imatges dels autors mani-
pulant els explosius, com es
va poder veure en el judici.
També valora positivament
l’acompanyament que han
fet al centre la Generalitat i
altres institucions.

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

Debats d’emocions i diversitat a l’institut de Ripoll
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Iván Redondo 
defiende el indulto y 
Page dice que será la 
condena del PSOE
La intención de Pedro Sánchez de indultar a los conde-
nados por el procés sigue generando polémica. El jefe 
de gabinete del presidente, Iván Redondo, lo defen-
dió ayer en el Congreso como «acto de valentía» fren-
te a las críticas del presidente castellanomanchego. 
PÁGINA 4

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
La mentira por norma. En el pequeño 
planeta del Principito existiría un tribunal  
con la capacidad de levantar de la silla a todo 
gobernante que mintiese a sus gobernados, pues 
de nada sirve llegar al poder prometiendo sin 
cumplir. Siempre ha pasado, es cierto, con unos y 
otros, pero en los últimos meses la excepción es 
norma y, a veces, uno tiene la sensación de que 
se ríen de nosotros. Me sobran los ejemplos. ●

EF
E

La sentencia recoge que las víctimas «han sido las grandes olvidadas 
durante la instrucción» y que se ha tratado de paliar dejándolas personarse 

para que se las trate, a todos los efectos, como «víctimas del terrorismo».

SENTENCIA
EL TRIBUNAL NO  

LES ACUSA DE   
LOS ATROPELLOS

Penas de hasta 53 años de 
prisión para los acusados 
por los atentados del 17-A
EL TRIBUNAL los considera miembros de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils   
LA CONDENA es de 46 y 53 años para los dos principales acusados y 8 para el tercero 
PÁGINA 2

EL BARÇA, ANTE LA FINAL FOUR: 
LLEGA LA HORA DE LA VERDAD 
PÁGINA 11

Las diez playas de 
Barcelona estrenan  
las nuevas torres de 
vigilancia
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PÁGINA 3

Entrevista a Belén 
Estebán: «Yo soy Belén 
y no cambio porque 
esté en televisión»

PÁGINA 12
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Por Joan Ferran 
 

E
l nuevo conseller 
de Interior, Joan 
Ignasi Elena, 
tendrá que lidiar de 

inmediato con un tema 
espinoso: el rol de la 
policía catalana. Espero 
y deseo que sea 
ecuánime en sus 
decisiones. Desde 
algunos sectores 
independentistas y 
anticapitalistas se exige 
al Govern el desmante-
lamiento de la Brigada 
Móvil de los Mossos, y se 
pone en duda la labor 
operativa del cuerpo. 
Los incidentes de estos 
últimos días entre 
activistas antidesahu-
cios y las fuerzas del 
orden han realimentado 
la polémica. El tema es 
recurrente y la nueva 
legislatura promete ser 
fecunda al respecto. Sí 
amigos, en política se 
puede discutir de todo. 
¡Faltaría más! Se puede 
estar a favor o en contra 
de impedir los desahu-
cios pero jamás se ha de 
caer en el error de 
zaherir al mensajero. No 
es de recibo escudarse 
en la inmunidad que 
confiere un acta de 
diputado para vejar la 
acción policial, ni 
instigar la ocupación de 
la sede de un partido. 
Quizás ha llegado el 
momento de repetir 
hasta la saciedad, que 
los Mossos son el cuerpo 
de seguridad de una 
institución democrática, 
que obedecen directri-
ces que emanan de 
jueces y que acatan la 
jerarquía de las autori-
dades. Cumplen órdenes 
sin rechistar. Y es de 
lamentar que ningún 
político tenga interés en 
poner en valor la 
profesionalidad de estos 
servidores públicos. Ojo 
al dato: Balzac decía que 
los gobiernos pasan pero 
la policía es eterna. ● 

ANÁLISIS 

¿Quién 
defiende a 
los Mossos? 

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20mBarcelona 

53, 46 y 8 años de prisión son las 
condenas para los tres principa-
les acusados de la célula yiha-
dista que cometió en agosto de 
2017 los atentados terroristas de 
la Rambla de Barcelona y del pa-
seo marítimo de Cambrils, que 
causaron 16 muertos y 140 heri-
dos. Así lo establece la senten-
cia de la Audiencia Nacional 
que se hizo pública ayer, que sin 
embargo apunta que el cumpli-
miento efectivo de las penas no 
excederá los 20 años. El fallo 
se puede recurrir ante la sala de 
apelaciones del tribunal. 

La Audiencia ha condenado a 
53 años y medio de prisión a 
Mohamed Houli Chemlal y a 46 

y medio a Driss Oukabir. Ade-
más, les impone la inhabilita-
ción absoluta y especial, así co-
mo la prohibición de acercarse 
a Alcanar –donde provocaron 
una explosión inintencionada 
antes de los atentados al mani-

pular explosivos– durante 10 
años una vez cumplidas las pe-
nas de cárcel. También ha es-
tablecido que deben indemni-
zar a las decenas de víctimas, so-
bre todo de este municipio, con 
más de 2.000 euros en la ma-
yoría de los casos. 

Además, la Audiencia ha con-
denado a ocho años de prisión 
a Said Ben Lazza por colabora-
ción con organización terrorista 
y le impone la inhabilitación ab-
soluta y especial, así como la 
prohibición de acercarse a Al-
canar durante 5 años desde que 
cumpla la pena de prisión. 

A Houli y Oukabir la sentencia 
les atribuye delitos de pertenen-
cia a organización terrorista; te-
nencia, depósito y fabricación 

de sustancias o aparatos explo-
sivos e inflamables de carácter 
terrorista; y estragos en tenta-
tiva de carácter terrorista en 
concurso con 29 delitos de lesio-
nes por imprudencia grave. 

La Sala, sin embargo, ha re-
chazado considerar a ambos 
coautores de 14 delitos de homi-
cidio en tentativa de carácter te-
rrorista, así como de 34 de lesio-
nes terroristas y de cinco de le-
siones por imprudencia, como 
pedían algunas acusaciones, 
entre ellas la AVT, que reclamó 
prisión permanente revisable. 

La Fiscalía, en cambio, no lo vio 
así y solicitó penas de 41 y 36 
años de prisión para Houli y 
Oukabir, respectivamente, por 
integración en organización te-
rrorista, fabricación, tenencia y 
depósito de sustancias explosi-
vas y por conspiración para el de-
lito de estragos. Para el tercer 
acusado pidió la pena de 8 años 
a la que ha sido condenado. 

El tribunal considera probado 
que fue el imán de Ripoll Abdel-
baki Es Satty quien radicalizó 
a los jóvenes de origen marroquí 
que formaron la célula yiha-
dista a partir de 2015. Pensa-
ban en cometer atentados con-
tra edificios emblemáticos y 
en la primavera de 2017 empe-
zaron los preparativos.  

La sentencia destaca todos los 
indicios que evidencian encuen-
tros del grupo en la casa de Alca-
nar y en otros puntos. También 
constan las visitas a estableci-
mientos para adquirir explosi-
vos –acumularon entre 200 y 
500 kilos, además de 104 bom-
bonas de butano y 19 artefac-

tos caseros– o vehículos, y la for-
ma de financiación con peque-
ños robos y la reventa de joyas. 

La célula había previsto aten-
tar el 20 de agosto en el Camp 
Nou durante el partido Barça-
Betis, pero la noche del 16 de 
agosto el compuesto químico 
que iban a usar explotó mientras 
seguramente lo manipulaban en 
Alcanar. Houli resultó herido 
grave, mientras que otros dos, 
entre ellos el imán, murieron. 

El 17 de agosto, la casa volvió 
a explotar mientras mossos y 
bomberos hacían tareas de de-
sescombro. El resto del grupo te-
rrorista empezó entonces a im-
provisar. Decidieron encontrar-
se en la AP-7, pero Younes 
Abouyaqoub giró en Altafulla sin 
decir nada al resto y cometió el 
atropello masivo en La Rambla. 

Después, se fue a pie hasta la 
zona universitaria, donde apu-
ñaló mortalmente a Pau Pérez 
para robarle el coche y huir y em-
bistió a los mossos que hacían un 
control antiterrorista. 

El resto de miembros de la cé-
lula, excepto Oukabir, que esta-
ba en Ripoll detenido, y Houli, 
arrestado en el hospital, deci-
dieron cometer el atentado en 
Cambrils. La madrugada del 18 
de agosto embistieron un coche 
de los Mossos y atropellaron a 
varias personas, entre ellas una 
mujer que murió. Fueron abati-
dos por la policía mientras ha-
cían proclamas yihadistas. 

Tres días después fue abati-
do Abouyaqoub en un camino 
rural de Sant Pere Molanta, tras 
escapar a pie desde Sant Just 
Desvern el mismo día 17. ●  

LA AUDIENCIA NACIONAL 
ha condenado a 
penas de 53, 46 y 8 
años de cárcel a los 
tres acusados 
SIN EMBARGO, en su 
sentencia apunta  
que cumplirán un 
máximo de 20 años. 
El fallo es recurrible

Hasta 53 años de prisión por los 
atentados de Barcelona y Cambrils 

Los tres acusados de los ataques de agosto de 2017, durante su juicio. EFE 

La primera reunión oficial en-
tre el nuevo president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, y la al-
caldesa de Barcelona, Ada Co-
lau, la mantuvieron ayer ambos 
dirigentes catalanes durante 
dos horas en el Palau de la Ge-
neralitat. A su salida del en-
cuentro, los dos escenificaron 
la «buena sintonía» en la que se 
desarrolló la conversación, en 
la que decidieron reactivar la 
comisión bilateral entre el Go-
vern y el Ajuntament de la ca-
pital catalana  a partir del pró-
ximo 18 de junio.  

Aragonès destacó que hace un 
año y medio que esta comisión 
no se reúne y que «es la hora de 
reactivarla» ahora que hay un 
nuevo Govern. Aseguró su vo-
luntad de trabajar conjunta-
mente con el consistorio en to-
dos los retos compartidos en un 
clima de «lealtad institucional y 
confianza mutua». Ambos de-
clararon que se abre «una nue-
va etapa de relaciones» entre 
ambas instituciones que se tra-
duce en esta reactivación de la 
comisión bilateral y en abor-
dar «de manera prioritaria y sin 
demora» la emergencia habi-
tacional y los fondos europeos. 

«Se abre un nuevo tiempo de 
diálogo y colaboración por 
unos objetivos comunes, de-
jando de lado diferencias par-

tidistas», declaró Colau. So-
bre los indultos a los presos del 
procés que podría aprobar el 
Gobierno de Pedro Sánchez en 
verano,  se mostró partidaria 
«de que se aprueben lo antes 
posible como un camino para 
desjudicializar la política».  

Lo calificó de «imprescindi-
ble para poder empezar un pe-
riodo nuevo de diálogo sereno, 
desde el respeto y desde la de-
mocracia».  

Aragonès reiteró, como ya ha 
hecho a lo largo de esta sema-
na, que la propuesta del Go-
vern sigue siendo la resolución 
del conflicto catalán mediante 
la amnistía y el referéndum: 
«Veremos cuál es la propuesta 
del Estado en la mesa de diálo-
go con Catalunya». ● P. CAROLa alcaldesa Ada Colau y el president Pere Aragonès, ayer. ACN

Aragonès y Colau abordarán «sin 
demora» la emergencia habitacional
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Condenas de 8 a 53 años 
para los acusados del 17-A
La Audiencia los desvincula de los 16 asesinatos en Barcelona    
y Cambrils: «No se trata de juzgar a personas fallecidas»

Abdelbaki Es Satty y, como miem-
bro, accedió al “centro logístico” 
del grupo en Alcanar al menos 
durante la segunda quincena de 
julio de 2017», cuando el explosivo 
que se había empezado a elaborar 
en un piso de Ripoll se trasladó a 
esa casa, en la que llegó a dormir.

Por último, la Sala mantiene 
que aunque ha quedado acredita-
do que Ben Iazza «mantuvo ma-
yor contacto con la célula terro-
rista asentada en Alcanar que el 
que confi esa», su aportación a los 
terroristas fue «puntual» y se tra-
tó de un hecho «absolutamente 
aislado». Algo insufi ciente, recal-
can los magistrados, para consi-
derarle integrado en la célula.

El tribunal lo dejó claro al co-
mienzo del juicio y lo vuelve a 
reiterar en la sentencia de los 
atentados de Barcelona y Cam-
brils: en la vista oral no se juzga-
ba la autoría de los 16 asesinatos.  
Era, por tanto, un juicio sin «ce-
rebro» (el imán de Ripoll murió 
en la explosión de Alcanar) ni 
autores materiales (fueron abati-
dos por los Mossos). «No se trata 
de juzgar a personas fallecidas», 
deja claro la Sala. 

Huérfano por tanto el banqui-
llo de los principales miembros 
de la célula yihadista, la Audien-
cia Nacional ha condenado a pe-
nas de ocho a 53 años de prisión 
a los tres acusados. A dos de ellos 
–Mohamed Houli Chemlal y 
Driss Oukabir– los considera 
miembros de la célula, aunque 
reitera que desconocían los pla-
nes de atentar. Y al tercero, Said 
Ben Iazza, un mero colaborador. 

Los magistrados imponen la 
pena más alta, 53 años y medio de 
cárcel, a Houli Chemal –único 
superviviente de la explosión de 
Alcanar– por pertenencia a orga-
nización terrorista, tenencia, 
depósito y fabricación de explo-
sivos, tentativa de estragos y 29 
delitos de lesiones por impruden-
cia grave (tantos como heridos 
por la explosión de Alcanar). Por 
los mismos delitos condena la 
Sala, en su caso a 46 años de pri-
sión, a Oukabir, que alquiló la 
furgoneta utilizada en el atentado 
de Las Ramblas.

Pero respecto a ambos dice el 
tribunal que no existe el más mí-
nimo indicio de que pudieran 
participar, y ni siquiera conocer,  
los planes de la célula de atentar 
en Las Ramblas y Cambrils.

Ninguno de los dos podrá acer-
carse a Alcanar, la vivienda don-
de almacenaron entre 200 y 500 
kilos de explosivos, durante diez 
años una vez cumplidas sus pe-
nas (cinco en el caso de Ben Iaz-
za). En todo caso, el cumplimien-
to efectivo de las penas para Houli 
y Oukabir no podrá superar los 
veinte años, señala el tribunal.

A Ben Iazza –quien facilitó la 
furgoneta en la que célula trasla-
dó los explosivos y la documenta-
ción personal con la que se adqui-

rieron los productos químicos 
necesarios para confeccionar-
los–, la Audiencia le condena a 
años de cárcel como colaborador 
de la célula.

De Houli, sin embargo, dice la 
Sala que «formó parte integran-
te» de la célula yihadista. Y da por 
acreditado que adquiere una de 
las tarjetas SIM «conspirativas», 
«compra cien litros de peróxido 
de hidrógeno y un número inde-
terminado de bombonas de buta-
no, coopera en la fi nanciación de 
la célula abonando gastos con su 
tarjeta y mediante la venta de oro 
y no solo compra y transporta 

hasta la vivienda de la que dispo-
nían para ello, los precursores de 
los explosivos, sino que fabrica el 
TATP (triperóxido de triacetona) 
destinado al acto terrorista».

El tribunal rechaza aplicarle la 
atenuante de confesión –como re-
clamó su defensa– y tampoco le 
reconoce alteración psicológica 
alguna, pues su personalidad «no 
presenta alteraciones que deter-
minen una disminución de la ca-
pacidad para comprender la rea-
lidad».

Respecto a Oukabir, en la sen-
tencia se hace hincapié en que «se 
integró en la célula liderada por 

Ricardo Coarasa - Madrid

El tribunal lamenta que 
las víctimas han sido     
«las grandes olvidadas» 
durante la instrucción         
de la causa

EFE

Homenaje a las víctimas del atentado de Las Ramblas (Barcelona) el 17 de agosto de 2017

La Audiencia sostiene que la 
célula yihadista responsable de 
los atentados seguía «los postula-
dos, ideario y objetivos» del Esta-
do Islámico. Se trataba de «una 
auténtica agrupación estable de 
personas» en torno al imán de Ri-
poll (Tarragona) Abedlbaki Es 
Satty, «cohesionadas por una 
ideología radicalizada salafi sta-
yihadista y el designio de llevar a 
cabo un acto violento que causase 
una alteración de la paz público y 
generase temor en la población».

Del imán de Ripoll destaca la 
Sala que el disco duro de su orde-
nador «era una auténtica biblio-
teca» que utilizaba en su labor de 
«proselitismo y radicalización» 
de los integrantes de la célula», a 
los que se refi ere como «muyahi-
dines de Ripoll».

De las víctimas dice el tribunal 
que han sido «las grandes olvida-
das» durante la instrucción de la 
causa y que «tienen derecho a 
conocer la verdad» aunque no se 
haya juzgado a los autores mate-
riales.

LAS CLAVES

Sin autores materiales El 
tribunal deja claro que no 
se podía juzgar a los tres 
acusados por los asesina-
tos, que les imputaban 
algunas acusaciones.

Adhesión a Daesh La célula 
yihadista responsable de 
los atentados seguía «los 
postulados, ideario y 
objetivos» del Estado 
Islámico, concluye la Sala.

De 200 a 500 kilos Es la 
cantidad de triperóxido de 
triacetona, «un explosivo 
casi tan poderoso como el 
TNT», que almacenó la 
célula en Alcanar.

Sin atenuantes El tribunal 
rechaza la atenuante de 
confesión en el caso de 
Houli y también la de 
Oukabir por el consumo   
de estupefacientes.

El imán, clave El disco duro 
del ordenador de Es Satty 
«era una auténtica 
biblioteca» que utilizaba 
en su labor de «proselitis-
mo y radicalización».
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CALAMARO: «UN PAÍS SIN INTERÉS POR EL BOXEO ES UN PAÍS DE COBARDES» ¡cuLTURAl 

ERTE, un pacto que no sella 
la paz entre Gobierno y CEOE 

Garamendi no 
estuvo ayer en la foto 

del acuerdo tras 
la tensión vivida 

conEscrivá 

Infecciones 
infantiles de 
invierno afloran 
con fuerza a las 
puertas del verano 
Con la llegada del buen tiempo se 
está produciendo un hecho insólito: 
han repu ntado los casos de bron
qu iolitis y otras infecciones respi
ratorias. Entre los expertos gana 
fuerza la teoría de que tras la baja
da de la incidencia del SARS-CoV-2 
reaparecen los otros virus respira
torios. [SOCIEDAD[ 

Las dudas sobre 
el origen del Covid 
avalan la teoría de la 
conspiración rsociEDADt 

La patronal y el 
ministro, en un punto 
de difícil retorno tras 

los desencuentros 
en la negociación 

La prórroga da 
certidumbre hasta 
después del verano 

a unos 600.000 
empleadOS [ECONOMÍA) 

Zidane acusa el desgaste y 
renuncia por segunda vez 
al banquillo del Real Madrid 
EL CLUB ANUNCIA LA 
MARCHA DEL TÉCNICO, 
AL QUE LE QUEDABA 
UN AÑO DE CONTRATO 
Agotado después de una temporada 
muy exigente. el entrenador francés. 
como ya hiciera en 2018, abandona la 
ent idad de manera prematura y obli
ga al Real Madrid a comenzar de cero 
un nuevo proyecto en el que tendrá que 
acometer una profunda renovación en 
su plantilla. La entidad blanca mane
ja varios nombres como recambio, lis
ta de la que ayer se cayó el italiano Alle
gri. que dirigirá a la juve. [DEPORTES) 

Los sueldos de 
la Familia Real 
disminuyen un 
21% por la salida 
de Donjuan Carlos 
La Casa del Rey realizó ayer su ren
dición de cuentas de 2020. Avalado 
por la Intervención General del Es
tado, el informe revela que los suel
dos bajaron un 21% por la decisión 
de Felipe VI de retirar la asignación 
a Donjuan Carlos el15 de marzo. 

Villarejo apunta 
ahora que tuvo 
contacto directo 
con Rajoy sobre la 
operación Kitchen 
El comisario José Manuel Villarejo 
declaró ayer en el Congreso lo que 
no había mencionado ni consta en 
instrucción después de dos años: 
que escribía mensajes a Mariano Ra
joy sobre el espionaje al extesorero 
del PP Luis Bárcenas. [ESPAÑA! 

M urtra, nuevo 
presidente de 
lndra, tutelado y 
sin poderes dentro 
de la compañía 
El plan de la SEPI para asaltar In
dra se ha quedado a medio camino. 
El candidado del Gobierno. Marc 
Murtra. fue nombrado ayer presi
dente no ejecutivo de la compañía. 
por lo que ocupará un cargo insti
tucional y no poseerá el control de 
la tecnológica. [ECONOMÍA[ 

La muerte de un 
opositor bielorruso 
por torturas 
dispara el rechazo 
a Lukashenko 
La difusión de un vídeo que muestra 
la muerte de un disidente bielorru
so tras sufrir torturas en la cárcel ha 
aumentado la irritación internacio
nal contra el dictador ucraniano. que 
el domingo secuestró un vuelo de 
Ryanair. [INTERNACIONAL) 
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Said Ben Iazza 53 Mohamed Houli 
Se implicó en la compra y 

años de prisión fabricación de explosivos 
46 Alquiló el furgón del atropello 
años de prisión y frecuentaba Alcanar 

8 No era parte, pero colaboró 
años de prisión con la organización terrorista 

Sesión del juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra los tres yihadistas integrados en la célula de los atentados de Barcelona y Cambrils 

Hasta 53 años para los únicos yihadistas 
vivos de la célula que atacó en Las Ramblas 
~ La Audiencia Nacional 

impone por el17-A 
las penas máximas por 
delitos de terrorismo 

j ESÚS HIERRO/ ISABEL VEGA 
BARCELONA/MADRID 

Ninguno de los tres individuos que se 
sentaron tras la famosa 'pecera' de la 
Audiencia Nacional conducía la fur
goneta que la tarde dell7 de agosto de 
2017 sembró el terror en Las Ramblas 
de Barcelona. ni tampoco el coche que 
horas más tarde hacía lo propio en el 
paseo marít imo de Cambrils (Tarra
gona). Pero tanto Mohamed Houli 
como Driss Oukabir. y así lo deja cla
ro la sentencia que les condena a 53 y 
46 años de cárcel respectivamente. in
tegraban esa organización terrorista 
dirigida por el imán de Ripoll. Said Ben 
Iazza. el tercero en el banquillo. con
denado a ocho años de cárcel. no era 
del grupo pero colaboró con sus miem
bros. Son los tres únicos responsables 
del 17-A que salieron vivos. 

Aunque no fuesen los ejecutores de 
la matanza que acabó con la vida de 
16 personas y dejó casi 150 heridos. la 
Sección Tercera de lo Penal de la Au
diencia no t iene duda de que Moha
med Houli y Driss Oukabir <<Se in te-

gran y forman parte de la célula terro
rista» desde casi el primer momento. 
<<independientemente de que cada uno 
desempeñe una actividad diferente». 
A ambos. la Audiencia les condena por 
pertenencia a organización terrorista 
y tenencia. depósito y fabricación de 
explosivos. Rechaza. sin embargo, con
siderarles coautores de 14 delitos de 
homicidio de caráct er terrorista en 
grado de tentativa - como pedían al
gunas acusaciones-. lo que se hubie
se traducido en una condena de pri
sión permanente revisable. De esta for
ma. pasarán un máximo de 20 años en 
prisión. 

Mohamed Houli resultó herido en 
la explosión del chalé de Alcanar (Ta
rragona). que habían convertido en la
boratorio. Fue esa detonación acciden
talla noche del 16 de agosto -en la que. 
entre otros. murió el imán Abdelbaki 
Es Satty- la que precipitaría los pla
nes criminales de los yihadistas. que 
improvisaron los atropellos masivos 
del día siguiente. Houli se había im
plicado de lleno en la preparación de 
los explosivos: vendió joyas robadas 
para comprar bombonas que almace
naban en el chalé de Alcanar y ayudó 
en la manipulación de los artefactos. 

Driss Oukabir. por su parte. fue 
quien alquiló la furgoneta con la que 
Younes Abouyaaqoub -abatido por los 
Mossos cuatro días después de su hui-

da- protagonizó el atropello masivo 
de Las Ramblas. Además. acudía asi
duamente al chalé de Alcanar. Driss 
Oukabir había entra do a formar par
te del grupo terrorista cuando este ya 
estaba afianzado. y lo hizo de la mano 
de su hermano. Moussa. uno de los cin
co terroristas tiroteados por los Mossos 
en el paseo marítimo de Cambrils. Y 
es que. excepto los que ahora han sido 
juzgados, los otros ocho miembros del 
grupo yihadis ta de Ripoll. desd e el 
imán Es Satty a Younes Abouyaaqoub. 
pasando por los terroristas que aten
taron en Cambrils. fueron o bien tiro
teados por los Mossos. o bien murie
ron en la explosión de Alcanar. Pese a 
que la sentencia da por probado que 
Houli y Oukabir eran. sin duda. mi e m-

El imán que les adoctrinó 
Es Satty inculcó a un grupo 
de veinteañeros de Ripoll 
un «ideario fanático» y de 
«violencia extrema» 

Solo tres en el banquillo 
Los otros ocho miembros 
del grupo murieron, unos 
abatidos por los Mossos y 
otros en la explosión 

bros de la organización terrorista. el 
tribunal impone a Houli una pena ma
yor <<en consideración a la magnitud 
del depósito - d e explosivos- y a s u 
contribución personal>> a los salvajes 
objetivos del grupo yihadista. 

Con el imán empezó todo 
En sus 1.018 páginas. la sentencia. con
tra la que cabe recurso. pone el punto 
de partida de la gestación de los aten
tados en la llegada a Ripoll del imán 
Es Satty -en una fecha indetermina
da entre finales de 2014 y principios 
del 2015- para hacerse cargo de la mez
quita del pueblo gerundense. Allí. se
gún detalla la resolución. consiguió 
adoctrinar <<en su ideario fanático de 
yihadismo radical>> y de <<Violencia ex
trema>> a un reducido grupo de jóve
nes veiteañeros. Luego, éstos implica
ron a sus hermanos pequeños. 

La organización consensuó atentar 
contra <<edificios emblemáticos>>, y ya 
en julio de 2017 decidió utilizar la casa 
que dos d e ellos tenían alquilada en 
Alcanar para preparar el explosivo. 
TATP. Apuntaban. por ejemplo. a laSa
grada Familia, a la Torre Eiffel y a los 
accesos al Camp Nou. Pero su plan se 
torció con la explosión. Se desconoce 
si el imán contaba con contactos in 
ternacionales para proponerse unos 
objetivos tan pretenciosamente s im
bólicos y sanguinarios. P.23



 
 
 
 
 

Ada Colau, [27.05.21 18:57] 
 
 
Hem rebut la sentència condemnatòria del judici pels atemptats del 17A, un moment esperat però 
difícil. Especialment per les famílies de les víctimes mortals.  
 
Xavi, Julian, Alejandra, Ana María, Bruno, Carmen, Desireé, Elke, Francisco, Ian, Jared, Luca, Maria, 
Maria de Lurdes, Pau, Pepita. 
 
Barcelona mantindrà sempre la memòria de les persones que van ser assassinades als atemptats 
del 17A, així com el reconeixement i suport a totes les víctimes i el profund agraïment als cossos de 
seguretat i emergència que van intervenir des del primer moment.  
 
Des de l'Ajuntament de Barcelona continuem al costat de totes les víctimes, donant suport i 
acompanyant-los en tot el procés, com ho hem fet aquests quatre anys. 
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Attentats en Catalogne: des peines de 8 à 53 ans de prison pour 
trois accusés 
AFP 
 

 
 

 
TERRORISME - Trois hommes accusés d’avoir appartenu à une cellule jihadiste qui a mené un double 
attentat ayant fait 16 morts en Catalogne (nord-est de l’Espagne) en 2017, ou d’en avoir été le complice, ont 
été condamnés ce jeudi 27 mai à des peines allant de 8 à 53 ans de prison. 
 
Mohamed Houli Chemlal et Driss Oukabir, jugés pour appartenance à cette cellule, ont été condamnés 
respectivement à 53 ans et demi et à 46 ans de prison, alors que le parquet avait requis 41 et 36 ans à leur 
encontre. 
 
Dans son communiqué, le tribunal madrilène de l’Audience nationale, chargé notamment des affaires de 
terrorisme, a toutefois indiqué que leur peine effective “ne dépasserait pas 20 ans”. 
Le tribunal a, en revanche, suivi le parquet en ce qui concerne Said Ben Iazza, condamné à 8 ans de prison 
pour avoir prêté un véhicule et des papiers aux assaillants. 
 
Double attentat à Barcelone et Cambrils 
Le premier attentat avait eu lieu le 17 août sur la célèbre avenue des Ramblas à Barcelone, où une 
camionnette-bélier avait foncé sur les passants, tuant 14 personnes, en majorité des touristes étrangers. Dans 
sa fuite, le chauffeur avait assassiné une autre personne pour lui voler sa voiture avant de s’enfuir. 
Quelques heures après le massacre des Ramblas, cinq autres membres de la cellule avaient perpétré la 
seconde attaque sur le front de mer de la petite station balnéaire de Cambrils, à 100 km plus au sud, y 
renversant plusieurs personnes avec un véhicule avant de poignarder mortellement une femme. 
Les six auteurs de ces deux attaques, qui avaient été revendiquées par l’organisation État islamique, tous des 
Marocains, étaient tombés sous les balles de la police. 
 
Un projet encore plus meurtrier à l’origine 
L’Audience nationale avait entendu plus de 200 témoins de novembre 2020 à février 2021. 
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Durant l’enquête, Mohamed Houli Chemlal, le principal accusé, avait expliqué à la police que le plan initial de 
la cellule était de perpétrer des attentats contre des sites célèbres, mentionnant notamment la basilique de la 
Sagrada Familia à Barcelone. 
 
Les plans de la cellule avaient été bouleversés par l’explosion accidentelle de leur planque à Alcanar, à 200 
kilomètres au sud de Barcelone, où les jihadistes fabriquaient des explosifs. La déflagration, qui avait blessé 
Chemlal avait précipité le passage à l’acte du groupe, endoctriné, selon l’accusation, par un imam marocain 
de 44 ans, Abdelbaki Es Satty. 
 
L’un des témoignages les plus poignants du procès fut celui de Javier Martínez, dont le fils de 3 ans est mort 
sur les Ramblas. “Tous les sentiments que l’on a pour continuer à vivre, à se battre, se sont brisés sur le sol” 
des Ramblas, avait-il dit devant le tribunal. 
 
L’Espagne avait été touchée le 11 mars 2004 par l’attaque djihadiste la plus sanglante d’Europe, lorsque des 
engins avaient explosé à bord de quatre trains de banlieue dans la gare madrilène d’Atocha, faisant 191 morts 
et environ 2.000 blessés. Elle n’a pas subi de nouvelle attaque depuis ces attentats de 2017 en Catalogne, 
mais de nombreux experts estiment qu’elle reste dans le viseur de l’islam radical. 
À voir également sur Le HuffPost: Journée des victimes du terrorisme: l’émouvante lecture par Chloé Bertolus 
du “Lambeau” de Philippe Lançon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/attentats-en-catalogne-des-peines-de-8-a-53-ans-de-prisons-pour-trois-
accuses_fr_60afb64fe4b09604b52ce31a 
https://www.lefigaro.fr/international/attentats-de-catalogne-en-2017-les-trois-accuses-condamnes-a-des-peines-de-8-a-53-ans-de-
prison-20210527 
https://www.france24.com/fr/europe/20210527-attentats-de-catalogne-en-2017-trois-accus%C3%A9s-%C3%A9copent-de-peines-de-
prison-de-8-%C3%A0-53-ans 
https://www.letelegramme.fr/monde/attentats-de-catalogne-en-2017-de-8-a-53-ans-de-prison-pour-les-trois-accuses-27-05-2021-
12757285.php 
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/attentats-de-catalogne-en-2017-de-8-a-53-ans-de-prison/606245 
https://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/attentats-de-catalogne-en-2017--de-8-%C3%A0-53-ans-de-prison/46655326 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/27/attentats-de-barcelone-de-8-a-53-ans-de-prison-pour-des-membres-de-la-
cellule-djihadiste_6081741_3210.html 
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El museu de les cases barates del Bon Pastor obrirà el 
2023 
El Pla de barris de Sant Andreu destina 2,3 M € per convertir els habitatges, ara 
tapiats, en espai museístic 
 
Ester Magdaleno | dimarts, 25 de maig del 2021, a les 18.49 
 

El Pla de barris de Sant Andreu 2021-2024 impulsarà el museu de les cases barates del 
Bon Pastor amb una inversió de 2,3 milions d’euros per a les obres d’adeqüació dels 
habitatges. La previsió és que els treballs comencin a principi del 2022 per tal que 
l’espai museístic sigui una realitat el 2023.  

La ubicació de l’equipament serà a la illa de cases situada entre els carrers de Barnola, 
Tàrrega, Bellmunt i Claramunt. En total, són 16 habitatges que ara es troben tapiats i 
que es rehabilitaran per recuperar les característiques originals. 

Explicar la història de l’habitatge 

El conjunt de l’espai museístic es distribuirà de la següent manera:  

• Quatre cases es convertiran en cases museu per explicar com eren aquests 
habitatges des de la seva construcció al 1929 fins a l’actualitat.  

• Quatre cases es destinaran a espais expositius, en les quals, des d’una 
perspectiva més general, s’explicarà la història de Barcelona des de l’habitatge i 
els seus habitants. 

• Vuit cases es convertiran en un equipament de barri i la resta de l’espai museu 
(sales de reunions, espais de treball, espais d’aula i sala d’actes, arxiu). 

Gestió comunitària de l’espai 

Fa una dècada que el MUHBA i el districte de Sant Andreu treballen plegats amb els 
veïns del Bon Pastor per preservar la memòria de les cases barates. Amb la 
col·laboració del veïnat, s’ha guardat mobiliari, eines, fotografies i documents 
relacionats amb les cases barates per poder-ho exposar al museu. 

En aquesta línia, el projecte inclou una gestió comunitària de l’espai en estreta relació 
amb el MUHBA i l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor i la seva vocalia de 
memòria històrica.  
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El que volem és tenir un espai per dinamitzar des del propi barri aquest espai museístic 
sense treure’l res d’espai al MUHBA” 
Salvador Angosto, membre de l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor 

Les cases barates, polígon d’habitatges 

Les cases barates del Bon Pastor és un dels primers polígons d’habitatges de la ciutat. 
Anomenades Milans del Bosch, van ser construïdes el 1929 pel Patronat de l’Habitació i 
s’havia pensat com una actuació provisional.  

El complex el conformaven un total de 784 habitatges en planta baixa, agrupats en illes 
rectangulars amb dues tipologies: habitatges en mitgera i de cantonada. Cada casa 
disposava de tres dormitoris i un espai de cuina/menjador. Tanmateix tenia un pati, amb 
un espai cobert on s’ubicava el lavabo i l’eixida. 
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Els afusellats al Camp de la Bota tindran aviat el 
memorial 
 
Anton Rosa | 20 maig 2021 | Sant Adrià de Besòs | Línia 
 
 
El campus Diagonal-Besòs tindrà l’any vinent un memorial en record a les persones afusellades 
al Camp de la Bota entre 1939 i 1952. El Departament de Justícia de la Generalitat ja ha 
adjudicat el projecte de construcció del monument Bosc d’empremtes de l’artista Francesc 
Abad, una instal·lació en forma de raspall formada per 1.686 tubs de ferro en homenatge a les 
prop de 1.700 persones que van morir en aquesta zona limítrofa entre Sant Adrià de Besòs i 
Barcelona. 
 
Aquest nou espai memorial tindrà un cost total de mig milió d’euros i estarà situat a la part 
central del parc del complex universitari recentment estrenat, de manera que serà especialment 
visible des de la Ronda Litoral. La iniciativa permetrà afegir una peça més al puzle de la 
memòria històrica que conformen els altres tres monuments que recorden el passat tèrbol 
d’aquest indret: l’espai Fraternitat (1992), la placa d’homenatge als veïns del Camp de la Bota 
(2015) i el Parapet de les executades i els executats (2019), també obra d’Abad. 
 
En una entrevista a Línia Nord el desembre passat, l’educador Josep Maria Monferrer es 
preguntava per què dos símbols de la nova Barcelona i Sant Adrià com el Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona o el campus Diagonal-Besòs s’havien construït exactament en el mateix 
lloc on abans s’erigia el Castell de les Quatre Torres i les barraques del Camp de la Bota, on 
tenien lloc els afusellaments. “Per què s’ha d’esborrar la història?”, reflexionava aleshores 
Monferrer, que ara valora positivament el projecte del nou memorial com una petita pinzellada 
perquè el passat no caigui en l’oblit. La previsió és que la seva construcció comenci el març del 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://liniaxarxa.cat/noticies/els-afusellats-al-camp-de-la-bota-tindran-aviat-el-memorial/ 
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Troben en un contenidor 206 fitxes de treballadors del 
1938 d’una fàbrica de Gràcia 
El Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu Llibertari de Gràcia fa una crida per trobar 
testimonis i documents per reconstruir la història de la fàbrica Corbera i Bertran 
Aitana Molina | Neus Valls | dimarts, 25 de maig del 2021, a les 15.38 
 

El Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu Llibertari de Gràcia ha trobat una petita joia. 
Es tracta de documentació de 206 treballadors d’una fàbrica tèxtil ubicada al Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova, l’empresa Corbera i Bertran, que va engegar cap al 1925 al 
carrer de Romans, 1-11 i on la gran majoria d’empleats eren dones. 

Una troballa en un contenidor 

Fa uns mesos, en un contenidor de les escombraries, es va trobar un arxivador amb les 
fitxes dels treballadors del 1938 de la fàbrica Corbera i Bertran. El Grup de Memòria 
Històrica de l’Ateneu Llibertari de Gràcia el va rescatar i ha començat una investigació 
sobre aquesta empresa tèxtil, que va ser col·lectivitzada durant la Guerra Civil com 
moltes empreses de la ciutat. La Corbera i Bertran va ser molt activa els primers mesos 
a solidaritzar-se amb les milícies que lluitaven al front, enviant roba d’abric i amb les 
ajudes econòmiques a Socorro Rojo.  

Un dels patrons dins del comitè de control 

Ja s’ha començat a extreure informació de les 206 fitxes que s’han trobat i que contenen 
informació personal, fotografies, sou o tipus d’ofici. “Una manera de recuperar i també 
de dir moltes veritats que s’amaguen dins de la que és la historiografia oficial. Perquè 
aquí normalment els anarquistes surten com que eren uns dimonis i mataven a tothom i 
podem veure que, per exemple, en aquesta empresa estaven dins del comitè de control, 
entre els homes, hi ha un dels patrons”, explica Xavi Bou, del Grup de Memòria 
Històrica de l’Ateneu Llibertari Gràcia. 

El 90 % dels empleats eren dones 

Amb les fitxes s’ha pogut esbrinar que el 90 % dels empleats eren dones. També hi ha 
hagut alguna troballa inesperada, com que hi treballava Emerita Arbonès, una de les 
Dones del 36. I s’ha elaborat un mapa que situa els habitatges dels treballadors fitxats. 
Amb aquesta informació s’està elaborant un estudi social.  
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Emerita Arbonès, una de les Dones del 36  

José Luis Oyón, del Grup de Memòria Històrica, està geolocalitzant els treballadors: 
“Normalment els homes, que acostumen a tenir més salari, de vegades el doble que les 
dones, acostumen a viure més lluny que les dones, perquè es poden pagar el cost del 
bitllet del tramvia. Pràcticament el 90 % de totes les dones viuen a menys de 2 km” i un 
50 % viuen a menys de 600 metres de la fàbrica.  

També es pot estudiar quants empleats eren analfabets, ja que hi ha fitxes en què 
s’utilitza el dit com a signatura. Amb les adreces i fent recerca del padró de l’època es 
podria conèixer per exemple l’origen o amb qui convivien els treballadors. 

Crida per trobar testimonis i documents 

Quan estigui la recerca, es vol fer una exposició amb tota aquesta informació. Però 
encara estan investigant, per això fan una crida a testimonis o familiars, perquè els 
puguin ajudar a recompondre més peces de la història d’aquesta fàbrica, on el motor 
principal era el treball de les dones. A través del correu memoriagracia@gmail.com es 
pot contactar amb els responsables d’aquesta recerca. 
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Aquesta és la versió d’Agustina 
Cardete Royuela (Zafrilla, Conca, 
1936): «Jo era aquí. Era l’hora en 
què els nens surten de l’escola. Va 
venir (Salvador) Puig Antich amb 
un que era geperut i van prendre 
un refresc. Un Bitter Kas i una ta-
ronjada. Puig Antich va prendre 
Bitter Kas. Els dos van seure a la 
barra. Al cap de poca estona, veig 
que surten corrents. Els esperava 
la policia secreta. Es veu que ha-
vien agafat algú i havia cantat que 
es trobarien aquí. Van sortir co-
rrents, van tirar cap avall, després, 
a la porteria del costat, van pujar al 
terrat: per allà no podien sortir i 
van haver de baixar. Aquí va ser on 
van matar el policia. Quan sento el 
tiroteig, m’espanto i m’ajupo. Ai, 
els meus fills». 

Han passat 47 anys i nou mesos 
des que, el 25 de setembre de 1973, 
van detenir Salvador Puig Antich. 

Agustina era al bar Funicular, com 
sempre des de 1950. Allà se-
gueix, amb 85 anys.  

Altres versions apunten 
que Puig Antich no va 
arribar a entrar al bar, 
que potser qui va pren-
dre el bíter era un policia 
de paisà, i el de la taron-
jada, Santi Soler, detin-
gut dies enrere. Per ell va 
saber la policia que hi ha-
via una cita amb Garriga al 
bar. Agustina es reafirma en 
la seva versió.  

Ildefons Cerdà i la burgesia 

El barri és la dreta de l’Eixample, 
perquè era a la dreta de Balmes 
quan el tren que passava per 
aquell carrer la separava de l’es-
querra de l’Eixample. Del barri 
es coneix bé el passat: Ildefons 
Cerdà, la nova Barcelona que 
pobla la burgesia, alguna fàbri-
ca. Un barri que un dia assisteix a 
com el franquisme deté joves que 
volen tombar el règim i oculta pro-
ves, i així els carrega un mort, un 
policia, que potser no era seu. Però 

ara ens interessa la història de 
l’Agustina. 

De Conca a l’Eixample 

Agustina Cardete Royuela va 
néixer a Zafrilla, Conca, el 
1936. La més gran de nou 
germans, als 14 anys va ve-
nir a Barcelona per sugge-
riment d’una parenta. «Vi-

ne sola. Al mercat, una ba-
callanera va dir que al Funi-

cular la propietària, una italia-
na, buscava una noia. I aquí se’m 

van quedar». La senyora italiana, 
Ana Maria Filomeno Lagatto, viuda, 
va anomenar Funicular el bar per la 
tarantella Funiculí, funiculá, que al 
seu torn al·ludia a un funicular que 
pujava al Vesubi. A sobre del bar hi 
havia dues habitacions. En una 
dormia la senyora i a l’altra, 
l’Agustina. «Va ser una mare per a 
mi. Fèiem coberts de sis o 10 
pessetes. Jo guanyava 25 duros al 

mes (125 pessetes, 0,75 euros). No 
es guanyaven diners però no es pa-
gaven tants impostos». La senyora 
es va tornar a casar i després l’Agus-
tina es va casar amb un dels fills del 

marit, que es va convertir en sogre. 
Del barri diu: «La gent es conei-

xia més. El bar era molt familiar. 
Venia la gent a utilitzar el telèfon». 
L’Agustina es va casar el 1957. Va 
tenir dos fills, l’Ana (61) i el Juanjo 
(55). El seu marit va morir el 1970, 
quan els nens eren petits.  

I va arribar el dia. L’Ana, 13 anys, 
anava a les Escolàpies de Llúria. Va 
anar a buscar el seu germà, de 6, als 
Jesuïtes de Casp. L’Agustina temia 
que topessin amb el tiroteig, però 
quan van arribar tot havia acabat: 
«Vaig veure que de seguida treien 
el policia en braços. Ja era mort. A la 
porteria, enmig del tiroteig, hi ha-
via una àvia espantada. Hi va haver 
molts trets». 

Les germanes de Puig Antich 
van visitar diverses vegades el bar. 
Diu que li van explicar que quan 
ETA va matar Carrero Blanco, el 
jove deia: «Ara no em salva nin-
gú». ¿Creu que l’anarquista va 
matar el policia? «Crec que no, 
que es van equivocar. De seguida 
es van emportar el senyor a ente-
rrar-lo a Sevilla. Puig Antich va dir 
que no l’havia matat i jo el crec». 
El dubte es va veure reforçat pel 
llibre Salvador Puig Antich, cas 
obert, del periodista Jordi Panye-
lla, que revela que es van ocultar 
proves. Una clau: el policia mort 
va rebre cinc trets. L’anarquista 
només en va efectuar tres.  

Tot indica que sense preten-
dre-ho un altre agent va disparar a 
Anguas, que tenia 23 anys, dos 
menys que Puig Antich quan li van 
donar garrot, el març de 1974. 
«Durant un temps va venir una 
noia, que posava flors a la porteria. 
Era la nòvia del policia». L’Agusti-
na no va anar al cine a veure Salva-
dor. El director, Manuel Huerga, 
n’hi va regalar una còpia: «La vaig 
veure però no vaig voler acabar-la. 
Em fa iuiu el garrot».   

Quatre anys més 

La titular del bar és la filla, Ana, 
que preveu jubilar-se als 65. És a 
dir, al Funicular li queden quatre 
anys. Quan es va casar, l’Agustina 
se’n va anar a viure a Consell de 
Cent entre Bailèn i passeig de Sant 
Joan, davant de la seu d’EL PERIÓ-
DICO. El seu marit tancava més 
tard per esperar els periodistes que 
sortien de nit. Una altra petita 
història que s’acaba, perquè la seu 
del diari, oberta el 1994, deixarà 
d’acollir-lo aquesta setmana. 
L’Agustina seguirà aquí. n
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Agustina Cardete, davant del bar on treballa des del 1950. Ella va ser testimoni involuntària del tiroteig entre Puig Antich i la policia. 

Martí Fradera

L’últim bíter de Puig Antich

Han passat 47 anys des que es va produir la detenció dels anarquistes Salvador Puig Antich i Xavier 
Garriga, membres del Moviment Ibèric d’Alliberament (MIL), a la confluència de Consell de Cent i 

Girona, en plena dreta de l’Eixample. En el tiroteig va morir el subinspector Francisco Anguas.

HI HAVIA UNA VEGADA A... LA DRETA DE L’EIXAMPLE (63)

«Aquí va ser on van 
matar el policia. 
Quan sento el 
tiroteig, m’espanto 
i m’ajupo. Ai, els 
meus fills»

S’aprova el pla Cerdà, que dona 
peu a l’Eixample. Els primers 
edificis són del 1864: Casa 

Tarragó (Floridablanca, esquerra 
de l’Eixample) i les cases Cerdà 
(Llúria-Consell de Cent, dreta).

1859
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 La fotògrafa que 
va entrar a les cases 

del Barri Xino 
L’Arxiu Fotogràfic mostra les fotografies que va fer 

Margaret Michaelis per encàrrec del GATCPAC

FOTOGRAFIA

Amb l’ascens del nazisme, la fotògra-
fa d’origen jueu i polonès Margaret 
Michaelis (Dziedzice, Polònia, 1902 - 
Melbourne, Austràlia, 1985) va aban-
donar Berlín i va decidir exiliar-se a la 
Barcelona de la Segona República. 
Tres mesos després el Grup d’Arqui-
tectes i Tècnics Catalans per al Pro-
grés de l’Arquitectura Contemporània 
(GATCPAC) la va contractar perquè 
fes un fotoreportatge del Barri Xino de 
Barcelona. Havia de fotografiar les en-
tranyes del barri i mostrar la insalu-
britat, la falta d’infraestructures, les 
canonades desgastades... per a una ex-
posició que es va fer al subsol de pla-
ça Catalunya per justificar la necessi-
tat de fer el pla Macià, també conegut 
com el pla Nova Barcelona. 

Però Michaelis va anar més enllà. 
“Es va acostar a la gent, es va guanyar 
la seva confiança i la va fotografiar 
en aquests espais”, diu Dolors Rodrí-
guez Roig, historiadora de l’art i co-
missària de l’exposició Margaret 
Michaelis. Són cinc dies pel Barri Xi-
no, que es poden veure a l’Arxiu Fo-
togràfic de Barcelona (AFB) fins al 
31 d’octubre. El pla Nova Barcelona 
no es va arribar a executar mai però 
la intimitat de les cases d’aquells 
carrers estrets ens ha pogut arribar 
gràcies a les instantànies d’aquesta 
dona de mirada curiosa. 

Acostar-s’hi vol dir sovint deixar 
de banda els prejudicis, i si bé el GAT-
CPAC volia mostrar el mal estat de 
terrasses i patis interiors, les habi-
tacions amb poca llum i les cuines 
sense ventilació, Michaelis ensenya 
moltes coses més: dones amb la mi-
rada concentrada i cosint a casa, nens 
rient i jugant amb cadires i barrets de 
paper, o tot de veïnes de mirada sor-
neguera al costat de la dependenta 
d’una merceria. Si bé hi ha hagut 
moltes exposicions dels carrers del 
Barri Xino, a vegades amb càmeres 
mig amagades i dispars ràpids, po-
ques han mostrat el que hi havia a 
l’altre costat de la porta: “Michaelis 
s’acosta a les persones i defuig l’estig-
matització”, diu la comissària.  

A la Barcelona dels anys 30 hi ha-
via fotògrafs consolidats amb estudis 
reconeguts. Per què el GATCPAC la 
va escollir per a aquest encàrrec? Mi-
chaelis va anar a viure al carrer Ros-
selló 35, 4t 1a, on també tenia l’estu-
di, amb el seu marit, l’arqueòleg i 
anarcosindicalista Rudolf Michaelis. 
“No hi ha documentació que ens per-
meti saber si van compartir habitat-
ge o només vivien al mateix bloc amb 
l’escriptor Helmut Rüdiger i la seva 
dona Dora, però segurament ells la 
van posar en contacte amb el GAT-
CPAC”, diu Rodríguez Roig. A més, 
l’edifici l’havia dissenyat Josep Lluís 
Sert. Sigui com sigui, el GATCPAC va 
decidir que la fotògrafa d’origen po-
lonès era la persona adequada. “Crec 
que van escollir Michaelis perquè te-
nia tot el temps del món i per la seva 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

manera de treballar. Establia con-
tacte amb la gent, era respectuosa 
i els veïns no en desconfiaven. Hi 
ajudava el fet que era fotògrafa i no 
fotògraf”, detalla la comissària.  

Michaelis era molt acurada i va de-
tallar al revers de les fotografies la da-
ta i el lloc on s’havien fet. Va anar al 
Barri Xino durant cinc dies, del 9 al 13 
d’abril del 1934. Cada dia es movia per 
carrers diferents i, a vegades, l’acom-
panyaven arquitectes del GATCPAC. 
En una de les imatges, per exemple, 
es pot veure Sert (també era un gran 
fotògraf) recolzat en una paret amb 
Antoni Bonet Castellana, esperant-la 
mentre ella fotografiava un nen amb 
un gos als braços. L’exposició mostra 
les imatges que feien els arquitectes 
del GATCPAC al costat de les que va 
fer ella i les mirades són força dife-
rents. Ella buscava les persones, ells 
miraven sobretot els edificis.  

Informació inèdita 
La informació que va anar apuntant 
la fotògrafa de manera tan meticulo-
sa ha permès també obtenir informa-
ció inèdita sobre aquells dies d’abril. 
“És la primera vegada que s’investi-
ga aquest fons fotogràfic del GAT-
CPAC, que és a l’AFB, i l’he encreuat 
amb el fons de l’arxiu del GATCPAC, 
que és al Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (COAC), el de l’arquitecte Jo-
sep Torres Clavé i el de Margaret Mi-
chaelis a la National Gallery d’Austrà-
lia”, diu la comissària. Amb els noms 
dels carrers que va anar apuntant Mi-
chaelis al revers, Rodríguez Roig ha 
pogut dibuixar en un mapa dues zo-
nes molt concretes del Barri Xino: 
“És probablement on es volien en-
derrocar més edificis per higienitzar 
el barri”. La detallada informació que 
va apuntar la fotògrafa a la seva factu-
ra també ha permès desfer un altre 
malentès. “Sempre s’havia pensat 
que Michaelis havia vingut a Barcelo-
na el 1932, perquè dues de les fotogra-
fies de l’exposició són del Barri Xino 
d’aquella època, però hem pogut 
comprovar que no va venir aquell any 
i que les fotografies les va fer en rea-
litat l’arquitecte grec Isaac Saporta”, 
explica la comissària. 

Aquells cinc dies d’abril, Michaelis 
va fer altres fotografies que no forma-
ven part de l’encàrrec del GATCPAC 
i que es poden veure a l’exposició. La 
fotògrafa va entrar al número 17 del 
carrer d’en Robador, a Cal Peret, tam-
bé coneguda com la Taverna dels Te-
nors. El local ja no existeix però Mi-
chaelis en va immortalitzar la seva 
gent: un cuiner davant de cargols i 
musclos, un home tocant la guitarra 
i un altre cantant, una parella que 
parla mentre un carterista intenta ro-
bar el moneder a la senyora, o un ho-
me enllustrant sabates mentre una 
dona, al fons, mira fixament la càme-
ra. La fotògrafa va continuar treba-
llant per al GATCPAC i va fotografiar 
l’edifici Astòria, l’escola de Palau-so-
lità i Plegamans i la Torre Eugènia. 
Amb l’esclat de la Guerra Civil va pas-
sar a treballar per al Comissariat de 
Propaganda i va anar al front com a 
reportera gràfica. També va treballar 
per a la CNT-FAI. El gener del 1937 es 
va divorciar del marit i el 1938 va anar 
a Londres. L’agost del 1939 va agafar 
un vaixell rumb a Austràlia i va conti-
nuar fent fotografies però mai més 
com a reportera.e

01. Carrer de 
l’Arc del Teatre, 
41.  
02. Carrer de 
l’Om, 10 d’abril 
del 1934.  
03. Carrer de 
Sant Oleguer, 
20. 12 d’abril del 
1934.  
04. Carrer de 
l’Om. 

MARGARET MICHAELIS 

(ARXIU FOTOGRÀFIC DE 

BARCELONA)  
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Concentració espanyolista a Via Laietana contra el 
trasllat de la Prefectura 
Laura Cercós  
Foto: P.M.  
Barcelona. Dijous, 27 de Maig 2021 

La idea de reconvertir la Prefectura Superior de la policia espanyola en un centre de memòria ha 
fet posar en alerta els sectors espanyolistes. Aquest dijous, una cinquantena de persones segons 
fonts municipals s'han mobilitzat a Via Laietana per demanar que no es traslladi la Prefectura ni 
es tiri endavant la proposta de l'Ajuntament de Barcelona, que compta amb el suport de la 
Generalitat. 

Entre els concentrats, s'hi han vist cares conegudes dels partits espanyolistes com el PP, 
Ciutadans i Vox. "Juntament amb Carlos Carrizosa hem donat el nostre suport a la policia 
davant l'atac i el menyspreu de Colau i el PSC, que han fet pinça amb el separatisme per intentar 
expulsar el Cos de Nacional de Policia de Via Laietana", ha escrit la presidenta grup municipal 
Cs, Luz Guillarte, en una piulada. 

Concentració espanyolista a Via Laietana 

Les persones concentrades, convocades per la plataforma "Cataluña suma por España", s'han 
començat a aplegar davant la Prefectura a partir de les 18:30 d'aquest dijous. Entre crits 
d'"Aquesta és la nostra policia" i llançament de clavells, ha sonat l'himne espanyol i hi ha hagut 
parlaments del líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio 
Garriga; la diputada del PP Lorena Roldán, i el líder del PP a Barcelona, Josep Bou. 

En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, els representants de Vox, Cs i PP han 
aprofitat també per carregar contra els indults als presos independentistes i han celebrat 
l'informe del Suprem. Per la seva banda, Garriga ha assegurat que Vox portarà tot el Consell de 
Ministres i Pedro Sánchez al banc dels acusats si el govern espanyol concedeix els indults. 
Carrizosa ha reiterat que Cs està "absolutament d'acord" amb l'informe del Suprem que rebutja 
la concessió d'indults. I Lorena Roldán ha criticat que a Sánchez "només li interessa defensar la 
llibertat dels socis independentistes". 

Al final de la concentració, que també ha comptat amb el suport dels sindicats policial Jusapol i 
Jupol, s'ha llegit un manifest per defensar que la Prefectura es quedi al seu lloc. La intenció de 
l’Ajuntament de Barcelona és convertir la Prefectura Superior de la policia espanyola de la Via 
Laietana en un espai de memòria on es recordi que l’immoble va ser un lloc destacat de la 
repressió franquista. Davant això, els sindicats policials han engegat diverses accions com la 
manifestació d'aquest dijous o una recollida de signatures. 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/concentracio-espanyolista-via-laietana-trasllat-
prefectura_614096_102.html 
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Una exposició recupera la vitalitat dels anys setanta

LaBarcelona
de la contracultura

J.M. MARTÍ FONT

Abans que no arribés el que ara es co-
neix com el règim del 78 hi va haver un
altremoviment social i cultural que, no
per casualitat, va decaure precisament
l’any totèmic del 1978 i la capacitat re-
volucionària del qual va precedir i va
superar la del canvi de règim polític.
Amb el títol de La contracultura i l’un-
dergrounda laCatalunyadels anys 70, a
partir d’un encàrrec del director gene-
ral de Difusió de la Generalitat Jordi
del Río, Pepe Ribas –director de la mí-
tica revistaAjoblanco i que ja havia de-
dicat un llibre a reflexionar sobre

aquest període (Los setenta a destajo,
RBA, 2011)–, Canti Casanovas i l’arqui-
tecte Dani Freixas han realitzat una
ambiciosa exposició al PalauRobert de
Barcelona, que recull les grans trans-
formacions en els valors, la moral i els
costums que es van produir durant
aquella dècada, així com sobre la des-
bordant creativitat que va obrir infini-
tat de noves vies en tots els camps de la
cultura. S’inaugura l’1 de juny.
Barcelona era llavors un espai men-

tal allunyat del poder polític; desenfo-
cat dins de l’Espanya franquista. El rè-
gim, caduc i artrític, concentrava la se-

va repressió en la contestació política
perquè, entre altres raons, mancava de
lesclausper identificar lamajorpartde
les transgressions socials i culturals
que protagonitzava la generació més
jove. Havien saltat pels aires les barre-
res que s’interposaven al flux d’infor-
mació sobre els grans canvis que esta-
ven tenint lloc en les societats occiden-
tals en la línia del Maig del 68. La
revolució sexual, el feminisme, el hip-
pisme, el situacionisme, les comunes,
el consumdedrogues i lesexperiències
psicodèliques... El que succeïa a San
Francisco oNovaYork, aAmsterdamo
Copenhaguen arribava sense filtres a
Barcelona. I per damunt de tot hi havia
el rock, la potència transformadora del
qual anava molt més enllà de la seva
condició demodamusical.
Aquesta Barcelona fecunda va il·lu-

minar una revolució que va transfor-
mar les ments i va posar els fonaments
de la societat que ara vivim. Per dir-ho
d’una altra manera: la liberalització
dels costums, la llibertat sexual –inclòs
elmatrimoni homosexual–, el feminis-
me, el canvi radical en el campde la sa-
lut mental que portarà a la desaparició
dels manicomis, la despenalització >

Llibertat sexual,
salut mental,
música, ecologisme.
El Palau Robert
recrea l’època
underground i la
seva influència fins
avui, en una mostra
que farà parlar

ORIOL MALET
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Lavananomenarmúsicaprogres-
siva i així s’anunciava als cartells
dels concerts del Saló Iris i el Price. El
terme pot semblar indesxifrable
avui dia, però tenia tot el sentit. Era
l’intent de superar el format pop
rockdels anys seixanta –les cançons
de tres minuts– i adaptar-lo als es-
tats sensorials de les drogues psico-
dèliques. Els músics allargaven i
desenvolupaven els temes en forma
d’improvisacions de tipus jazzístic,
deblues, i fins i tot ambreferències a
la música clàssica o minimalista. Es
tractava d’experimentar i les porta-
des dels discos ja ho anunciaven.
Pau Riba va ser pioner i també Sisa o
Música Dispersa. L’exposició al Palau
Robert mostra el procés de fabrica-
ció d’una altra portada memorable,
la del croissant del discWhy?, deMà-
quina!, a partir d’una foto de Jordi
Batiste.
L’aspecte referencial de lamúsica

l’explicamolt bé un personatge clau
del moviment contracultural: Claudi
Montañá, periodista, escriptor, poe-
ta, consellermés que rock-critic, que
participa en gairebé totes les revis-
tes de l’època i que disposa d’un
consultori a la revista Vibraciones,
fundada per Àngel Casas, on no no-
més contesta les cartes dels lectors,
sinó que exposa el seu pensament.
Seva és la frase: “Nohe vingut a par-
lar-vos del genèric, he vingut a
parlar-vos del nostre underground,
que són un grup de nois i noies que
porten el cabell llarg i l’arc de sant
Martí als ulls”. Un article seu s’ha
convertit en canònic perquè defi-
neix el que s’entenia per la música
quees feiaaquí:Spanishunderground.
Rayosde sol en las catacumbasdenues-
tra música. Claudi Montañá és un
dels herois caiguts d’aquella revolu-
ció.Esvasuïcidar l’agostdel 1977, en
cert sentit, per a molts, de forma
premonitòria.
Com es pot veure a la mostra,

aquell moviment era polimòrfic. No
hihavia contradiccióentreelsmata-
lassos per terra i les teles índies de la
comuna del Tibidabo i la del carrer
Gènova, dalt delGuinardó. La prime-
ra feia olor de pàtxuli i orientalisme;
la segona s’enllaçava en un experi-
ment arquitectònic i reunia talent
de disciplines variades. En un ter-
renyde la família de l’escriptora i vi-
atgera Ana Briongos, els llavors jove-
níssims arquitectes Oscar Tusquets i
Lluís Clotetvanprojectarunedificide
34 apartaments, tots diferents i amb
espais comuns, enelsqualsesva ins-
tal·lar gent tan diversa com Víctor
Jou, a la casadequi es vaparir la idea
de la sala Zeleste, i on Vicky Combalía
cuinava per als artistes conceptuals
–un col·lectiu que bé podria inclou-
re’s en aquestamostraperòquepro-
bablement la desbordaria– mentre
Joan Brossa feia trucs de màgia al 9è
C. Alhora, barris degradats com el

de la Ribera van adquirir vida sobta-
dament, van atreure joves veïns i
van acollir alguns dels llocsmés em-
blemàtics de l’underground barce-
loní: des de la sala Zeleste al Magic,
passant per la Galeria Mec-Mec, on
van exposar artistes com Mariscal i
Ocaña, però també Robert Llimós o
grups com els mallorquins Neon de
Suro, en el qual figurava un jovenís-
simMiquel Barceló.
El teatre va ser un dels pilars es-

sencials delmoviment. La represen-
tació el 1969 delMarat-Sade de Peter
Weiss, dirigida per Adolfo Marsillach,
una obra que incorpora el pensa-
ment d’Antonin Artaud i que planteja
el dilema de si la veritable revolució
es produeix canviant la societat o
canviant-se a un mateix, fa miques
les formes tradicionals i provoca la
renovacióde l’InstitutdelTeatre. Els
Joglars, que Albert Boadella havia
fundat el 1962, enlluernen el 1972
ambMary d’Ous. Els Comediants s’ins-
tal·len al teatre Odeon de Canet de
Mar amb elsmúsics de la Companyia
Elèctrica Dharma. El director i poeta
Joan Ollé fundaDagoll Dagom el 1974
i poc després col·labora amb Jaume
Sisa, queposamúsica aAntaviana, un
conte de Pere Calders que es repre-
senta enundels espaismítics: la sala
Villarroel. Per Barcelona passa l’elit
del teatre mundial: The Living Thea-
tre, Magic Circus, Lindsay Kemp, Dario
Fo o Pierre Constant.
A l’ombra de la CNT neix l’Assem-

blea de Treballadors de l’Espectacle,
que s’instal·la al Saló Diana, un vell
cinema del Raval. El 20 de novem-
bre del 1976, quan feia un any de la
mort del dictador, sense que la de-
mocràcia hagués arribat encara als
ajuntaments, organitza la represen-
tació de Don Juan Tenorio al Born. Al
capdavant hi havia noms comMario
Gas, JuanjoPuigcorbé,Assumpta Serna
o Sílva Munt. El cartell anunciava
nou donjoans i quinze ineses, però
l’estrella indiscutible va ser el can-
tant Pau Riba en el paper de Doña
Inés. El Born estava abandonat des
de feia anys i a dins no hi cabia una
agulla. Els organitzadors havien re-
nunciat a cobrar entrada. A fora, la
policia carregava contra la multitud
que intentava entrar. L’Ajuntament
hi va fer una limitada restauració,
però l’espai va tornar a tancar. Avui
dia és el santuari del nacionalisme
català.
La sexualitat, la pulsió sexual

d’aquells anys, és present a tota la
mostra, la impregna en una espècie
de recorregut en pendent, perquè
no és igual el 1971 que el 1977. En
aquells pocs anys es dinamiten la
major part dels tabús, dels codis re-
pressius d’una societat teocràtica
com era la franquista. Aquesta de-
molició permet sortir a la superfície
a tots els col·lectius que més havien
patit la repressió, la qual cosa inclou
el col·lectiu homosexual i també
l’eclosió d’un primer i molt potent
moviment feminista que ha d’en-
frontar-se a qüestions tan candents
com el divorci o els avortaments
clandestins. Un dels centres femi-
nistes més importants va ser la lli-
breria bar La Sal, al qual l’exposició
dedica un espai. La Rambla es con-
verteixenel granespai reivindicatiu
on es manifesten les dones amb es-
lògans tan potents com el de “Jo
també soc adúltera”, que denuncia-
va que l’adulteri continuava estant
legalment penat, i també els col·lec-
tius d’alliberament homosexual. La
mostra tanca, precisament, amb la
batuda de l’estiu del 1978, quan la
policia deté, apallissa i empresona
Nazario i Ocaña, entre d’altres, po-
sant així fi a aquest espai de llibertat.
J. M. MARTÍ FONT

DE LA MÚSICA
PROGRESSIVA

AL TEATRE
I DE LES COMUNES
A LA SEXUALITAT

Elmoviment va tenir
personatges referencials
com el periodista Claudi
Montañá, Nazario
i Ocaña o Pau Riba

La Rambla és el gran
espai reivindicatiu
on esmanifesten
feministes i col·lectius
homosexuals

Les Jornades
Llibertàries a la
portada de la

revista ‘Ajoblanco’,
setembre del 1977

Portades dels discos
‘L’home estàtic’

(1969) de Pau Riba i
(a la dreta) ‘L’home
dibuixat’ (1968) de

Jaume Sisa
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El concert de
Kin8 Crimson

I’a.y 1973,

Ii,lustracM de
Pepkhek, d’EI

Rrollo Enmasca.
raclo, per el

festival
Rock de11975

> de l’eutanSsia, la preocupaci6 pel
medi ambient que va generar el movi-
ment eeologistai la majoria de pulsions
antiautorithries i transformadores que
ara donem per fetes s6n eonseqfi6neia
d’aquest moviment que, tot i aix6, no
va sobreviure a la institucionalitzaei6
de la demoer~teia.

Vist amb la disthncia de gaireb6 mig
.segle sembla necessari assenyalar que
~116 va ser possible, tamb6, perqu+ eom
~ia Bob Dylan "Your sons and your
~ghters are beyond your command
~,~for the times they are a-changing". A
~’,ies circumst~mcies eren favora-
°1~ I~a vida era m6s barata; l’habitatge
~ra nom6s u~a petita part dels
~; l’oferta de lleure, de restau-
~iversi6 o de roba era limitada
]i~ no tenien el mateix valor
~ ~t~ ~i~tcher, Reagar~ el neolibe-
~ ! ~obdiciosos anys vuitanta
~t~a~ d’arribar.

1~:~ ~¢1 proc6s de creaci6,
ra~.~l~ox en la seva for-
ma i ~?la~[qla e nomds es con-
verteix ~~a quart entra en
contacte ..a~,~ ~ quart es fa
bIic i s’enlla~re~aa~a. La contra-
cultura seria a~l~.~.a, aquest es-
pal compartit. L~ta travessen
dues preguntes que~alimenten.
~EI moviment contra~l~lfal~acassa i
es dilueix a finals de~ ~da per
esgotament i per l’arrib~. N poder
dels partits polities que va~ ~sar a
exereir el control sobre la eul~ iO,
al eontrari, eal proelamar el seu’~mf
inqfiestionable perqu6 la seva pot6~ia
revolucionhria va posar en marxa
dinMaiea que va eanviar per sempre la
nostra soeietat i que eneara continua

La Barcelona dels 70 va
crear una revoluci6 que
va transformar les ments
i va posar els fonaments
de la societat actual

ocana (cenne) ! 
eu amlcCamllo al
amaval de SIt~s

La vida i l’habitatge
eren rods barats; l’oferta
de lleure i diversi6 era
limitada i els diners no
tenien el valor d’ara

produint efectes en els nostres dies?
Explicar en poc mds de dos-cents

metres quadrats una d6cada poli6drica
i exuberant, atap6ida d’esdeveniments
i arab centenars de protagonistes, 6s
complicat. No podia set un passeig cro-
nol6gic lineal perqu6 va set un procds
transversal i repetitiu. Tampoc no po-
dia set un mostrari descontextualitzat.
El fil del temps l’estableix una catifa fe-
ta de portades de diaris d’aquells anys
que recorre tota l’exposici6 i assenyala
els principals esdeveniments. Les sales
reprodueixen espais i reuneixen temh-
tiques.

S’entra a l’exposici6 a trav6s d’un
reixat, met~fora de ia sortida del fran-
quisme. Franco encara era alive and
well a finals de la d6cada de11960, per6
aquells joves havien decidit viure corn
si el fet biolbgic-l’eufemisme que es fe-
ia servir per esmentar la mort del die-
tador- ja s’hagu6s prodff/t. Va set la
p6rdua de la pot el que va obrir l’aixeta
de la ereativitat. A la primera sala hi ha
els pioners, els que tornaven de Berke-
ley corn Luis Racionero i Maria dosd
Ragu6, o Damih Escud6 i ~.ngei Fhbre-
gas, que publicava can~oners amb tra-
duceions de les iletres de Bob Dylan i
que rods tard fundaria la discogrhfica
Als 4 Vents / Conc6ntric. Corn a banda
sonora sona l’himne que els Beatles
van dedicar a I’LSD: Lucy in the sky

Passa a la phgina 4
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with diamonds; Like a rolling stone, de
BobDylan, iSatisfaction, l’exaltaciódel
desig sexual delsRolling Stones. Psico-
dèlia, transgressió cultural i allibera-
ment sexual.
El moviment hippy que sorgeix a fi-

nals dels anys seixanta, i que té Eivissa
com una de les seves principals desti-
nacions, és unade les principals llavors
del primer underground. Barcelona es
converteix en una etapa clau del pele-
grinatge; la plaçaReial, el lloc de troba-
da abans d’agafar el vaixell, i les nits es
passen en locals com el Jazz Colón, el

zario, Mariscal, els germans Farriol,
Martí oMontesol, entre d’altres, creen
una versió local absolutament original
del còmic underground, que parla so-
bre el que els passa. A aquest col·lectiu
se li sumen creadors de tot Espanya:
Ceesepe –el més original— i El Horte-
lano, entre d’altres. Sorgeixen les co-
munes, que trenquen amb la família
patriarcal i el model autoritari. Una de
les primeres, al Tibidabo, és la de Pau
Riba, que poc després emigraria a
Formentera.
A finals del 1973 el moviment con-

tracultural celebra la seva maduresa
ambel concert deKingCrimson aGra-

nollers, i la mostra ha aconseguit tro-
bar imatgesno ja de la bandadeRobert
Fripp sinó del públic amb els ulls il·lu-
minats. Un dels organitzadors, Gay
Mercader, es convertirà en el promo-
tor de referència que portarà les ban-
des més importants i canviarà l’escena
musical a Espanya. Els concerts es
multipliquen i el 1975 tindrà lloc el pri-
mer gran festival, el Canet Rock, que
amb Franco encara viu reuneix entre
20.000 i 30.000 persones. Se’n faran
finsaquatreedicions successives, sem-
pre amb surrealistes friccions amb la
censura i les forces de l’ordre que la
mostra recull.
Poc després neixen les dues grans

revistes del moviment: Star i Ajoblan-
co. Totes dues es venien als quioscos i
vvvan arribar a tenir bones tirades –es-
peeeccctaculars en el cas d’Ajoblanco—i
funccciiionaven com les actuals xarxes so-
cials, cccom a vehicles de comunicació
entre elllsss seus lectors, especialment en
els anunciiisss per paraules, utilitzats tant
per la Coordddinadora de Presos enLlui-
ta (Copel) commm per tota mena de cors
solitaris.
L’última recta ddde l’exposició arrenca

amb les Jornades Llllibertàries del Park
Güell, el moment àlgggiigig d del moviment
contracultural. És llavvvooors quan sona
l’’’alarma a les capes dirigennnts de la soci-
etttat catalana que es disposeeen a ocupar
el pppoder polític. La premsa, qqquuue hami-
rat sssi no amb simpatia sí amb unnna certa
distààància aquest moviment, llançççaaa una
dura ofensiva. Es destaquen les immmat-
ges d’OOOcaña i Camilo nus a l’escenarrri,
les provocacions sexuals, la desinhibi-
ció geneeeral, i fins i tot es magnifiquen
presumppptes destrosses vandàliques. A
començammments del 1978 l’incendi de la
sala de fessstes Scala –suposadament a
causa del llllançament de còctels molo-
tov després ddd’una manifestació convo-
cada per la CCCNT– va provocar la mort
de quatre treeeballadors. Les sospites
que va ser unmmmuntatge policial no van
impedir que se’’’nnn culpés els cenetistes i
el moviment llibeeertari.
El tram final ddde la mostra, malgrat

que anuncia la dddeeerrota de la utopppiiiaaa,
també recull l’expaaansió del moviiimmment
contracultural. El nooombre deee sssales, re-
vistes, galeries d’art, teatrrreees, comunes,
ateneus llibertaris, ràdddiiios lliures, con-
certs... augmenta exponencialment.
S’integren nous formats de comunica-
ció com el vídeo. Video Nou és un dels
primers col·lectius de vídeo indepen-
dent.GayMercader recupera la revista
Disco Expres, la porta a Barcelona i in-
tenta crear una espècie de Rolling Sto-
ne. Si alguna cosa defineix aquest bri-
llant cant del cigne és el punk i especi-
alment un grup arribat de la perifèria
marginada: La Banda Trapera del Río,
la música del qual sona a l’última sala
de l’exposició que, en paral·lel, tanca
amb el rock electrònic dels alemanys
Kraftwerk, que anuncien la dècada
dels vuitanta. |

Les Jornades Llibertàries
del Park Güell marquen
elmoment àlgid; i sona
l’alarma a les capes
dirigents catalanes

Novel·la Amb la violència coma teló de fons, Edurne
Portela es trasllada a un petit i opressiu poble de la serra
per descobrir què callen els seus protagonistes

Els dominis
del llop

J.A. MASOLIVER RÓDENAS

Edurne Portela va néixer a Santurce
(Biskaia) el 1974. Historiadora, filòlo-
ga, assagista i novel·lista, es va doctorar
a la Universitat de Carolina del Nord
Chapel Hill. Del 2003 al 2014 va ser
professora a la Universitat de Lehigh
(Pennsilvània). El 2016 va tornar a Es-
panya. Filla del que va ser governador
civil de Guipuzkoa, va ser testimoni
dels anys més durs d’ETA, la qual cosa
explica que la violència sigui present a
tota la seva obra, tant en les seves dues
novel·lesMejor laausencia (2017) iFor-
mas de estar lejos (2019) com a l’assaig
Elecode losdisparos: culturaymemoria
de laviolencia (2016), i continua sent-hi
ara a Los ojos cerrados.
És inevitable pensar aquí en el poe-

ma de Rubén Darío Los motivos del lo-
bo, on el llop és una expressió de la vio-
lència enels éssershumans, comesveu
en un dels capítols més poderosos del
llibre, el 37. Aquesta violència és més
visible als pobles que a la ciutat, per
tractar-se de societats més tancades.
“Aquest llibre l’he escrit gairebé ínte-
grament al petit poble de la serra de
Gredos on visc des del novembre del
2019. Pueblo Chico i el seu paisatge, a
més de reflectir la memòria del meu
pare i la meva imaginació, també s’ins-
pira en ell”, ens diu l’autora. Amb prou
feines hi ha referències a la ciutat, no-
més a través de l’Eloy, que, amb la seva
companya Ariadna, decideix anar al
poble amb l’esperança de restablir una
relació en crisi i, en el cas d’ella, per es-
brinarmés sobre el passat del seu pare.
Fins que l’Eloy no suporta la vida tan
opressiva d’“un pueblo triste y encer-
radoen símismodondenunca cambia-
ba nada”. Es mouen en un espai molt
petit, dominat per la vida a la plaça, i
llavors ell decideix tornar a la ciutat
sense nom de la qual no sabem res,
mentre la seva dona s’aboca a conrear
l’hort.
El fet que sigui un poble tan petit

permet establir una relació entre elsdi-
ferents personatges, en un contrapunt
de 46 capítols en què no se’ns diu qui
els protagonitza. Perquè la novel·la es-

tà marcada per tot allò que es calla, en
unesforç inútil peresbrinarel foscpas-
sat de cada un d’ells. En Pedro, perso-
natge clau de la novel·la, exclama: “Es-
toy cansadode tantono saber”.Mentre
que lamàgia, per al lector, es troba pre-
cisament en aquest caminar a les fos-
ques, que l’estimula a descobrir el que
estava ocult. Una cosa que no resulta
fàcil, perquè amés no hi ha referències
cronològiques. Passat i present es com-
binensenseprevi avís. I elmateixpassa
amb els nens i els vells. A lamajoria els
afecta algun trauma, com els afecta la
malaltia, la mort o la violència física.
Veiem abús de poder i violacions. Se
senten trets, la plaça s’omple de sang.
Hi ha abismes i gorgs, i la terra “se co-
me a quienes son arrojados a ella, a sus
pozos profundos, sus agujeros”. EnPe-
dro ens adverteix que la serra és peri-
llosa. Els veiem amenaçats pel gel, la
neu i el vent, i és en aquests moments
quan la prosa sempre impactant de
Portela adquireix més intensitat: “Cu-

ando soplaba el viento frío de las mon-
tañas, los habitantes del Pueblo Chico
se encerrabanen sus casas”; “su aullido
en los tejados era suficiente para tras-
tornar a niños, hombres y mujeres”,
“las vacas empezaronavolverse locas”,
“y al llegar al borde del precipicio no se
detenían”, “cientos de vacas que ya no
parecían desquiciadas, sino serenas en
su decisión de acabar reventadas”. Tot
fins al punt que viuen en un món de
malsons.
Podem concloure que tot elogi a

aquesta novel·la d’Edurne Portela és
una redundància. |

Edurne Portela

Los ojos cerrados

GALÀXIA GUTENBERG. 208 PÀGINES. 17 EUROS

Passat i present es
combinen sense avís
previ; el mateix passa
amb els nens i els vells,
afectats per traumes

Portada del primer
número d’‘El Rrollo
Enmascarado’

L’escriptora Edurne Portela INMA SAINZ DE BARANDA/ARXIU

Ve de la pàgina 3

London –on es citen els poeeetes– o laaa
discoteca Les Enfants Terriblesss, espais
que l’exposició recrea físicameeent. Tot
succeeix a l’eix de la Rambla, el riu en
el qual tots es reconeixen, repuntaaat per
locals com el Zurich, Moka, Amerrrican
Soda, elCafède l’Òperao l’hotelOriiien-
te, entre d’altres. De la mítica sala ZZZe-
leste del carrer Argenteria (abans, Pllla-
tería) es recupera el mobiliari i el llummm
que la va fer famosa i es reprodueixennn
vídeos d’actuacions. Del rock psicodè-
lic de Pink Floyd se salta al funk de Ja-
mes Brown que sonava a Les Enfants...
per després saltar al Grup de Folk, als
festivals de l’Iris i el Price, on es desen-
volupa la gran collita de música local:
Máquina!, Música Dispersa, Sisa, Pau
Riba, etcètera.

DEL ROCK A LES JORNADES LLIBERTÀRIES
En aquells primers anys es produeixen
esdeveniments impensables en aquella
Espanya de plom. El 1971 se celebren
les Vint Hores de Música Progressiva
de Granollers, on no només actuen les
bandes locals més potents, sinó que
també acudeix un dels grups fetitxes
de l’escena britànica del moment: The
Family. L’exposició inclou la imatge
del campde futbolpledegomagomde
gentviatjant enLSD, i al voltantde l’es-
tadi un cordó vigilant de laGuàrdiaCi-
vil. També l’any 1971 té lloc a Eivissa el
Congrés Internacional deDisseny, que
passarà a la història coma InstantCity.
Dosvídeos sorprenents expliquencom
centenars depeluts–comse’ls coneixia
a l’illa– van fins a la cala Sant Miquel
seguint un tam-tam generacional i
s’organitzen per aixecar una efímera
ciutat inflable, gairebé una catedral de
colors.
Paral·lelament sorgeix el moviment

de dibuixants d’El Rrollo Enmascara-
do, queviuen i treballen a la famosa co-
muna urbana del carrer Comerç. Na-

Les dues revistes del
moviment, ‘Star’ i
‘Ajoblanco’, tenien bones
tirades i funcionaven
com a xarxes socials

La contracultura
i l’underground a la
Catalunya
dels anys 70

Comissari: Pepe
Ribas.
Amb l’assistència de
Canti Casanovas

A partir de l’1 de
juny
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El 1420 i el 1426 hi va haver dos 
temporals de llevant a Barcelona. 
En tots dos hi va haver naufragis. 
Així apareix reflectit al diari del 
Consell de Cent, que parla de cas-
tellanes entre les embarcacions 
que van acabar donant a terra. El 
primer indica que eren vaixells 
construïts segons la tradició at-
làntica, amb buc previ i en tin-
glat; el segon, que les naus es van 
embarrancar a la platja de Barce-
lona a causa de la calamitat me-
teorològica. Detalls, tots, im-
prescindibles per datar el dere-
licte –paraula que defineix les 
restes d’una embarcació després 
de deixar-la abandonada– apa-
regut per sorpresa el 2008. A cinc 
metres sota terra, al costat de 
l’estació de França. El van batejar 
com a Barceloneta I  

No en va, el que fa 13 anys eren 
terrenys de construcció immobi-
liària, per això les excavacions, al 
segle XV era espai d’amarratge o 
ancoratge. I allà se suposa que va 
anar a parar el barco en qüestió 
quan un cop de mar el va arrosse-
gar després d’encallar a terra. Cal 
saber, per entendre-ho, que Bar-
celona va construir el seu primer 
moll artificial entre el 1477 i el 
1487, fins aleshores tenia tasches o 
tasques, una barrera natural de 
sorra de 200 metres que corria pa-
ral·lela a la costa i amansia les ai-
gües davant el que ara és el Pla de 
Palau, i llavors era port per a càr-

rega i descàrrega de les embarca-
cions que arribaven a la ciutat.  

Doncs això, el 2008 hi va haver 
sorpresa i restes. La feina va estar 
a recuperar-les i documentar-
les. Cap de les dues coses va ser 
fàcil. Segles sota l’aigua de mar 
van fer estralls en les fustes –un 
conjunt de taules i quadernes–, i 
això va significar treure-les, des-
salar-les, assecar-les, consoli-
dar-les... Anys de feina que han 
acabat amb el que s’ha salvat del 
derelicte tornant a port.  

Lloc de recer 

En aquest cas, el lloc de recer no es 
mesura per molls o dics, sinó per 
sales. O millor, per antecambra 
reial. El Barceloneta I llueix, i lluirà 
durant temps, al Palau Reial Ma-
jor, entre el Saló de Tinell i la ca-
pella de Santa Àgata per obra i 
gràcia del Muhba (Museu d’His -
-tò ria de Barcelona) i del Port de 
Barcelona. Instal·lació física, Bar-

celona, port mediterrani entre oce-
ans, i exposició virtual, El Port, 
una porta oberta a Barcelona. 

La investigació també ha cos-
tat força temps. Les restes només 
deixaven clares dues coses: que 
eren medievals i que venien de 
l’atlàntic per la seva tècnica cons-
tructiva, completament aliena a 
l’àrea mediterrània i pròpia de 
l’àmbit que va del Cantàbric al 
Bàltic. La resta ha sigut desenre-
dar el cabdell fins a detallar la 
costa basca com a més que possi-
ble origen, i datar la seva singla-
dura cap al 1410.  

Les anàlisis de pol·len i altres 
tècniques van permetre limitar 
l’espai de llançament de la nau al 
nord peninsular; els arxius, evi-
denciar que les embarcacions més 
nombroses d’aquesta zona a sol-
car aquestes aigües eren gallegues 
i basques. Les primeres, més peti-
tes i estacionals, solien transpor-
tar fins al port de Barcelona pesca 

salada abans de la Quaresma; les 
segones tenien unes mides sem-
blants a les que lluïa el Barcelone-
ta I: 30 metres d’eslora per nou de 
mànega amb una capacitat de 
càrrega d’entre 62 i 124 tones, un 
únic timó i una tripulació de 35 
mariners.  

Pavelló neutral 

Així que possiblement es tractava 
d’una embarcació d’origen basc. 
Aquestes eren habituals per 
aquests indrets durant l’edat 
mitjana perquè gaudien de pave-
lló neutral i, per tant, d’immuni-
tat en el secular enfrontament, 
pel domini del Mediterrani Occi-
dental, entre la corona catalano-
aragonesa i la república de Gèno-
va. Se suposa que no eren pocs els 
que navegaven pel Mediterrani, 
però no n’ha sobreviscut cap ves-
tigi més enllà del Barceloneta I.  

Per això no hi ha dubte de la 
importància de la seva troballa: 
no només és el primer vaixell 
construït amb la tècnica atlàntica 
que apareix al Mediterrani, sinó 
que, a més a més, és una peça re-
presentativa de la ciutat portuà-
ria que va ser la Barcelona medie-
val i exemple d’una de les cons-
truccions més complexes de por-
tar a terme abans de la revolució 
industrial.  

En resum, «és una peça absolu-
tament excepcional». Paraula de 
Joan Roca, director del Muhba. n

Les restes recuperades del ‘Barceloneta I’ llueixen en una instal·lació creada pel Museu d’Història de Barcelona al Palau Reial Major.

El ‘Barceloneta I’ 
torna a port

El 2008, al costat de l’estació de França i a cinc metres sota terra, van aparèixer les restes d’un 
derelicte del segle XV. Es tracta de l’única embarcació construïda amb la tradició atlàntica, amb buc 

previ i en tinglat, apareguda al Mediterrani. Ara llueix a l’antecambra del Palau Reial Major.

VESTIGIS MEDIEVALS

NATÀLIA FARRÉ 
Barcelona

Ricard Cugat

Han passat quatre anys des que 
es va anunciar que l’Ajunta-
ment de Barcelona i l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona apos-
taven per una societat publico-
privada per construir vivenda. 
Després d’un procés prolongat, 
ahir es va saber quin dels dos 
finalistes serà el soci privat de 
l’empresa mixta, Habitatge 
Me tròpolis Barcelona (HMB), 
creada el març del 2018. Es 
tracta l’empresa Cevasa-Nei-
nor, que en els pròxims 30 dies 
ha de superar una sèrie de trà-
mits finals abans de rebre la 
llum verda definitiva. 

La fórmula prevista per a 
Habitatge Metròpolis Barcelo-
na és que un 50% de les accions 
corresponguin al soci privat, 
que aportarà 58 milions a canvi. 
L’ajuntament i l’AMB entrega-
ran 58 milions més entre tots 
dos perquè comptaran amb un 
25% de la societat cada un. La 
col·laboració entre socis es con-
cretarà així: les dues adminis-
tracions aportaran el terra per 
construir i el soci privat s’enca-
rregarà de la construcció i la 
gestió de les vivendes, que se-
ran totes de lloguer assequible. 
El cost aproximat del lloguer 
social és de menys de cinc eu-
ros per metre quadrat al mes; el 
de l’assequible, d’entre set i 
vuit, i el de mercat està en 15. A 
les vivendes d’HMB, precisa el 
consistori, els inquilins no pa-
garan més de 8,95 euros per 
metre quadrat i mes. 

El soci privat havia de limitar 
el seu benefici, i les condicions 
que ofereixen per la seva parti-
cipació són percebre un 3% del 
cost de la construcció i un 6% 
del lloguer, més enllà dels be-
neficis que compartirà amb els 
seus socis públics. L’empresa, 
que no està sotmesa a les con-
dicions de la contractació pú-
blica, renuncia a dividends. 

L’objectiu és que HMB cons-
trueixi en els pròxims quatre 
anys 4.500 noves vivendes per 
a lloguer assequible, la meitat a 
Barcelona i l’altra meitat a al-
tres municipis de l’AMB. Amb 
un cost global del capital citat, 
és a dir 116 milions. n

Cevasa-Neinor 
serà el soci 
privat de 
l’empresa de 
vivenda de BCN

MODEL MIXT

TONI SUST 
Barcelona
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UnfantasmarecorreEuropa

Llegint els dos últims articles de
José Antonio Acebillo, antic ar-
quitecte en cap de l’Ajuntament
de Barcelona i protagonista de les
grans transformacions de l’època
de l’alcalde Clos, publicats a La
Vanguardia, vaig quedar literal-
ment paralitzat davant els perills
imminents que amenacen la nos-
tra ciutat. En el primer, del febrer
d’aquest any, Acebillo associava
l’urbanisme tàctic amb el corrent
del desurbanisme de la Rússia de
Stalin.Tal comhosenten.Eldeliri
de la planificació centralitzada
sovièticaafirmavaquelaciutatera
el símbol de l’explotació capitalis-
ta, ipertanthaviadediluir-seenel
medi rural, comsemblaque li pas-
sarà a la nostra ciutat. Totalment
contorbat per la revelació de l’ar-
quitecte,vaiganarcorrentsalasu-
perilla del mercat de Sant Antoni
i... sorpresa!Eraundissabtealma-

tí i lazonaestavaplenadebarcelo-
nins: els més petits jugaven a l’es-
pai públic sense cotxes; els adults
compraven tranquil·lament en
aquest mercat comercial en què
s’han convertit l’interior i l’exte-
rior de l’anticmercat; un acte cul-
tural, ambmascaretes idistàncies,
se celebrava al fossat que recorda
elnostrepassatmedieval, i els avis
asseguts tranquil·lamentalsbancs
contemplaven l’espectacle urbà.
Ningúno advertia els perills reve-
lats per l’arquitecte, i aquella po-
bra gent no s’adonava que, si es
continua per aquest camí de pa-
cificar carrers i treure cotxes, a la
immensa planícia on Cerdà va di-
buixar la Barcelona moderna hi
tornaran a córrer cervatons, els
carrers es transformaran en rie-
rols i aquest espai tan urbà i “fe-
cundo de humanidad” (amb per-
mís de Gato Pérez) desapareixerà
per sempre.
En el segon text de l’arquitecte

la comparació ja no era amb la
Rússia de Stalin –agafin-se–, sinó
amb la transformació de Nova
York dirigida per Robert Moses
a mitjans del segle XX. Sembla

que els prohoms de la Gran Poma
estaven preocupats per l’arribada
depersonesderaçanegraalsnous
parcs, i van decidir un gàlib per a
les autopistes urbanes que hi evi-
tés l’accésdelsautobusos,mitjàde
transport habitual de les classes
més precàries. El segon article
donava a entendre que les New
Jersey provisionals, els colors a
l’asfalt i l’obsessió pels carrils per
abicicletes impediran,comlesau-
topistes elevades de Nova York,
queels sectorsmésdesfavorits ac-
cedeixinalsnousespaispacificats.
He tornat corrents a la lectura de
Muerteyvidade lasgrandesciuda-
des, de la gran Jane Jacobs, tota
una resposta intel·lectual contrà-
riaa laNovaYorkdeMoses.Segur
que estic equivocat, i perdonin
l’atreviment,peròcontinuoveient
Jacobs més a prop de la superilla
deSantAntoniquedeltamborele-
vatde laplaçade lesGlòries.
Acebillo,entotsdosarticles,cri-

da a la reacció de la societat civil, i
és totalment comprensible. Ima-
ginin-s’ho:Barcelonaviuatrapada
entre els pitjors mals de la Rússia
soviètica i el desenvolupisme del

capitalisme americà. Quan s’ad-
verteixendosperillsd’aquestaen-
vergadura, cal tocar a sometent.
Quedava el camí més cerdanià de
reclamar la intervenció de les au-
toritats superiors, sigui el Govern
estatal o l’autoritat europea. Com
segurament ja saben, Cerdà, amb
un bon nombre de personatges

barcelonins, va aconseguir que les
autoritats espanyoles imposessin
lasevafantàsticaretículadavantel
projecte deRovira i Trias, que ha-
via guanyat el concurs municipal.
Però entenc que l’arquitecte de-
sisteixi d’emprendre el viatge a
MadridoaBrussel·les.
A la capital de l’Estat potser

aconseguiria el suport de l’alcalde
i la presidenta de la Comunitat,
que nohandubtat a carregar-se el
Madrid Central de Manuela Car-
mena, però a Europa... A Londres
l’alcalde Shadi Khan s’ha posat a
pintar de colors els carrers, aug-
menta el peatge urbà i fa créixer
la xarxa de carrils bici; a París l’al-
caldessa Anne Hidalgo segueix a
ulls clucs el credo barceloní d’eli-
minar de soca-rel el trànsit rodat
alcentredelaciutat; laUnióEuro-
pea, fruitdeldogmatismepopulis-
ta denunciat per l’arquitecte, no
para d’advertir les autoritats es-
panyoles que les ciutats del país
han de reduir de manera dràstica
els seus índexs de contaminació, i
l’últimadestraladahaestat la con-
sideració d’AdaColau comunade
les cinquanta persones més influ-
ents del món per la seva proposta
de transformació de l’Eixample
barceloní.
En definitiva, només queda el

recurs de la mobilització genera-
litzada iprovardecontrarestarels
milers de famílies equivocades
que cada divendres, davant les es-
coles de la ciutat, tenen el desver-
gonyiment de demanar aire pur
perals seus fills.
Un fantasma recorre Europa

expandint el disbarat barceloní; la
tascaés titànica.

A la superilla
de Sant Antoni,
aquella pobra gent
no advertia

els perills revelats
per Acebillo

Jordi Martí Grau

Regidor de Presidència i de
l’Eixample Ajuntament de Barcelona

Retirada de l’aguilot
franquista el 18 de juliol

MEMÒRIA HISTÒRICA

ESTEVE GIRALT
Tortosa

Jatédata l’inicidel finaldelmonò-
lit franquista ancorat per la dicta-
dura al mig de l’Ebre, a l’altura de
Tortosa (Baix Ebre), per retre ho-

menatge als vencedors de la Bata-
lladel’Ebre.ElGovernhatriatel18
de juliol, quan farà 85 anys del cop
d’estat liderat per Franco. Les
obresperdesmuntarelpinacleco-
mençaran, si no hi ha imprevistos,
undiumenge.
La Generalitat ja va explicar fa

unsmesoselprojecteperdesallot-
jar el controvertit monument del
riu. Durant aquest temps, s’han
presentat recursos davant la justí-
cia ordinària per intentar frenar la
retirada de l’aguilot falangista. El
Govern català confia que no en
prosperarà cap i que el projecte es
podràculminar senseensurts.

L’anuncide ladatahaestat cele-
brat per bona part de la societat
tortosina. Una minoria continua
reclamant que el monument que
Franco en persona va inaugurar el
1966esreinterpreti,peròquenoes
retiri.
La retirada o no del monòlit va

originar una consulta municipal,
organitzada per l’Ajuntament de
Tortosa el 2016. Llavors un 68%
dels tortosins que van votar van
expressar el desig de no retirar el
pinacle i reinterpretar-lo. El Con-
sistori sempre havia mantingut
que acceptaria la decisió de la Ge-
neralitat.

XAVI JURIO / ARXIU

Elmonument inaugurat per Franco el 1966 continua inalterable al mig de l’Ebre, a Tortosa

LaGeneralitat triauna
data simbòlica,que
cauràendiumenge,
percomençar lesobres
dedesallotjament
d’unsímbol feixista

Morunadolescent
queanavaenpatinet i
vaxocar ambuncotxe
REDACCIÓ Barcelona

Un adolescent de 15 anys que
circulava enpatinet elèctric va
morir diumenge a la nit en un
accident de trànsit en un xoc
ambun cotxe. El sinistre va te-
nir lloc poc abans de dos
quarts d’onze a la confluència
de la GranVia de les Corts Ca-
talanes amb la rambla Prim.
Es tracta d’un punt en què no
hi ha carril bici i on els ciclis-
tes i usuaris de patinet han de
compartir calçada amb la res-
ta de vehicles.
El Sistema d’Emergències

Mèdiques (SEM)va atendre la
víctima al lloc de l’accident
però no va poder fer res per
evitar que morís. La unitat
d’investigació i prevenció de
l’accidentalitat de la Guàrdia
Urbana manté oberta una
investigació per aclarir les
circumstàncies del sinistre,
per això l’Ajuntament de Bar-
celona rebutja donar detalls
sobre les possibles causes.
L’única informació feta pú-

blica és que la víctima mortal
tenia 15 anys. Es tracta del pri-
mer menor mort en patinet a
Barcelona des que aquests
ginys van irrompre amb força
i s’han popularitzat comamit-
jà de transport individual, es-
pecialment entre els més jo-
ves, tot i que l’ordenança mu-
nicipal que regula els vehicles
de mobilitat personal a la ca-
pital catalana prohibeix la
conducció als menors de 16
anys.
Aquest noi és la setena vícti-

ma mortal en un accident de
trànsit a la ciutat de Barcelona

des de començament d’any.
Tres eren motoristes, un con-
ductor de turisme i un altre
anava a peu, també menor
d’edat. Enpatinet ja és la sego-
na víctima mortal des de co-
mençament d’any. El cas ante-
rior va ser un jove de 25 anys
que va xocar amb un taxi a
l’Eixample, a la cruïlla d’Au-
siàs March amb passeig de
Sant Joan, un divendres a la
nit.
L’any passat es va registrar

la primera víctima mortal en
patinet, en menys de cinc me-
sos aquest 2021 ja n’hi ha ha-

gut dues i els responsables en
seguretat viària alertenque els
accidents amb aquest tipus de
vehicles no paren de créixer.
Els experts insisteixen que

la millor acció possible és
l’educació viària a les escoles i
instituts perquè els joves sà-
piguen espavilar-se tant en
patinet comambbicicleta, així
com a peu, a la jungla d’asfalt
de la ciutat.
Per la seva part, la Guàrdia

Urbana ha intensificat els úl-
tims mesos els controls sobre
els patinets després de diver-
sos atropellaments a vianants
que van causar una gran alar-
ma social.
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 la Vall de Camprodon,
on pujar muntanyes
sempre ha estat no tan
sols una afició sinó una

necessitat, la gent neix amb les
botes posades i té un piolet en-
dreçat al garatge. Una tragèdia
com la del Balandrau –que va
colpir el país fa vint anys en mo-
rir prop d’aquesta muntanya
nou muntanyencs experimen-
tats pels efectes d’un torb excep-
cional– la pots arribar a sentir
molt teva si veus el pic des de ca-
sa, t’hi has enfilat molts cops i
pots posar imatges teves quan
t’imagines els escenaris del dra-
ma. I a nivell col·lectiu, ni en par-
lem, si resulta que mitja comar-
ca es va mobilitzar en el desple-
gament del rescat. No és es-
trany, doncs, que ahir a la tarda
el cinema del Casal Camprodoní
estigués ple com un ou (fins allà
on ho permetien les distàncies
de seguretat) en la projecció
d’Infern glaçat, el documental
que recrea i rememora els fets
del 30 de desembre del 2000, es-
trenat tot just fa pocs dies.
Montserrat Armengou, directo-
ra de Sense ficció, el programa

A
de TV3 en què es va emetre la
setmana passada el documental,
ahir va qualificar encertada-
ment la pel·lícula i la presentació
allà d’“acció de guariment, de re-
paració col·lectiva” pel mal que
es va patir a la vall.

Tot plegat va ser molt emotiu,
no només pels testimonis, sinó
també perquè la pel·lícula il·lus-
tra com l’estimat Balandrau, la
magnífica muntanya en què
tants i tants s’havien iniciat de
petits en això de l’excursionis-
me, aquell cap d’any esdevenia el
Diable amb majúscules. En la ro-
da d’intervencions posterior a la
projecció –conduïda per Joan
Faig, regidor de l’Ajuntament de
Camprodon, i tancada per l’al-
calde, Xavier Guitart–, Lluís Tri-
piana, alpinista maresmenc que
en va sortir viu, va assenyalar
que voldria que aquells fets i el
documental servissin perquè
tothom tingués clar que tempes-
tes com aquell torb també poden
passar aquí. En aquesta línia de
màxim respecte a la muntanya
es va expressar el meteoròleg
Jordi Cruz (autor de 3 nits de
torb i 1 Cap d’Any, el llibre en
què es basa la pel·lícula): “A l’hi-
vern, al Balandrau pot fer més
mal temps que a l’Everest al

maig.” Precisament plasmar la
fragilitat humana davant del po-
der de la natura havia estat una
de les raons que la van empè-
nyer a tirar endavant el projecte,
va assegurar Armengou, a qui
acompanyaven el director del
documental, Guillem Cascante, i
el productor Tono Folguera.

Les paraules més emotives de
la sessió al Casal van ser les d’un
altre supervivent, Josep Maria

Vilà (el fil conductor d’Infern
glaçat), que va intervenir en una
videoentrevista feta per la perio-
dista Núria Mayà. Vilà, que va
haver de deixar el cos sense vida
de la seva companya a la munta-
nya de Vilallonga i va suportar
miraculosament dues nits al ras
abans de ser rescatat, va reco-
manar que aprofitem la vida. La
seva defensa del carpe diem va
anar acompanyada d’un rotund
“no he perdut l’amor a la munta-
nya”, que potser va sorprendre a
més d’un.

Al documental, l’aleshores cap
dels bombers voluntaris de Cam-
prodon, Francesc –Cisco– Caro-
la, és qui ressegueix el procés del
rescat. A Carola, que aquells dies
va patir la mort del seu pare, li
tocava ahir agrair la feina dels
professionals de tants cossos
d’emergències que hi van partici-
par i, sobretot, els voluntaris (“la
gent a l’ombra”) encarregats, per
exemple, de fer els centenars
d’entrepans amb què la gent re-
posava forces o de preparar les
motoserres que s’usaven per ta-
llar el gel abans d’introduir les
sondes a la neu. L’aleshores al-
calde, Esteve Pujol, va voler sub-
ratllar les mostres de solidaritat
que va generar la tragèdia i Josep
Maria Padrosa, en aquells mo-
ments director general d’Emer-
gències de la Generalitat, va des-
tacar, com a lliçó d’aquells dies,
l’experiència en el suport psico-
lògic –un fet pràcticament inè-
dit– que es va haver de donar als
familiars.

Tant testimoni en viu i en di-
recte podia haver deixat en un
segon pla el documental. Això no
va passar perquè si en format te-
levisiu ja és potent, en pantalla
de cinema esdevé impressio-
nant. ■

Ramon Estéban
CAMPRODON
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Societat

REMEMORACIÓ · Presenten a Camprodon ‘Infern glaçat’, el documental sobre la tragèdia del
Balandrau del 2000, en què van morir nou muntanyencs  TESTIMONIS · A la projecció van assistir
un dels supervivents, persones que van intervenir en el rescat i els responsables de la pel·lícula

Acte de reparació
Protagonistes i implicats en el documental, ahir a la tarda: Carola, Folguera, Armengou, Cascante, Padrosa, Cruz i Tripiana ■ ORIOL DURAN
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El supervivent
Josep Maria Vilà va
recomanar al públic que
aprofiti la vida

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 24 DE MAIG DEL 202116 | Nacional |

El monòlit franquista al
mig del riu Ebre al seu pas
per Tortosa podria estar
completament desmante-
llat a principis d’agost. Ai-
xí ho preveu el govern, que
vol començar a desmun-
tar-lo el 18 de juliol, el dia
que farà 85 anys del cop
d’estat franquista.

La directora general de
Memòria Democràtica,
Gemma Domènech, va ad-
metre ahir que la data té
simbolisme, però també
va assegurar que és el mo-
ment amb millors condi-
cions pluviomètriques.
“El monument represen-
ta una anomalia democrà-
tica i és un insult a les víc-
times, als seus familiars i a
tots els demòcrates, i el 18
de juliol és un bon dia per
posar-hi remei”, va dir.

El 2 de juny es farà l’ac-
te administratiu de l’inici
de les obres i l’endemà co-
mençarà l’estudi geotèc-
nic per determinar l’espai
on s’ha d’instal·lar la gran
grua que retirarà el monu-
ment. Un mes després es
repetirà l’estudi geotècnic
i, si tot va com està pre-
vist, es començaran a fer
els treballs de desmuntat-
ge. Un cop retirat, el go-
vern senyalitzarà la zona
com a espai de memò-
ria. ■

El monument
franquista de
Tortosa té data
de retirada

ACN
TORTOSA

La placa que es va sos-
treure de l’entrada de la
Casa de la República, a
Waterloo, ha estat retor-
nada, segons va informar
ahir el mateix Carles
Puigdemont a través de
les xarxes socials. Se-
gons Puigdemont, el jove
que es va emportar la pla-
ca, en la qual pot llegir-se
“Casa de la República”, li
va enviar després una
carta “de penediment i
disculpa” i ell mateix la
va retornar personal-
ment. “Li agraeixo molt
el gest”, va dir Carles
Puigdemont. ■

Tornen la
placa robada
a la Casa de
la República

Redacció
BARCELONA
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La urgència per salvar una 
“filigrana” de Tarragona

sar Martinell. L’obra va tenir força 
repercussió a la premsa de l’època, 
que la va qualificar de “minúscula 
Sagrada Família”, com recull Josep 
Maria Jujol Jr. a la monografia sobre 
l’obra tarragonina del seu pare. 
També explica que una de les condi-
cions del concurs era que el nou 
cambril havia d’aprofitar les obres 
existents i “seguir el mateix estil ar-
quitectònic de l’església”, és a dir, el 
neogòtic. Entre els detalls més fas-
tuosos del cambril hi havia l’arc que 
l’obria a l’interior de l’església, que 
estava guarnit amb garlandes de ro-
ses esculpides. “Del cambril en que-
den uns elements de marbre, uns al-
tres de forja i uns vitralls”, diu Mira-
lles. “Estem catalogant aquestes pe-
ces i estudiant com convivien 
juntes”, explica. La cúpula del cam-
bril està tapada, però han pogut veu-
re que s’han perdut els vuit àngels 
que la guarnien. En canvi, sí que s’ha 
conservat la pintura blava original.  

Hi ha molta feina a fer per salvar el 
conjunt de l’obra, perquè després 
d’aquests estudis caldrà encarregar 
el projecte de restauració. L’entesa 
entre l’àrea de Patrimoni de l’Ajun-
tament de Tarragona i els Carmelites 
Descalços suposa un tomb impor-
tant en les seves relacions perquè en 
els últims anys el consistori havia po-
sat tres sancions a l’orde per no te-
nir més cura de l’agulla. Però ara la 
relació és “molt bona”, com afirmen 
fonts dels Carmelites.e

01. La llanterna està protegida amb unes xarxes contra els coloms. XISCU CABALLÉ / CARMELITES   

02. Caldrà reparar les varetes de ferro de l’estructura perquè estan rovellades. MARIA GONZÁLEZ

L’Ajuntament, els carmelites i la URV s’alien per 
restaurar el cambril dels carmelites de Jujol

El llegat de l’arquitecte Josep Maria 
Jujol a la ciutat de Tarragona inclou 
una de les seves obres principals, el 
Teatre Metropol, l’habitatge d’un 
canonge de la catedral (la Casa Xi-
menis) i un seguit de petites inter-
vencions encara poc conegudes pel 
gran públic, entre les quals destaca 
el cambril de la Mare de Déu del 
Carme del convent dels Carmelites 
Descalços. Tot i ser una de les prin-
cipals obres modernistes de la ciu-
tat, l’agulla que el corona està molt 
deteriorada i ara l’Ajuntament de 
Tarragona, els Carmelites Descal-
ços i la Universitat Rovira i Virgili 
s’han aliat per recuperar-la i més 
endavant restaurar també el cam-
bril, que va partir primer els estralls 
de la Guerra Civil i als anys 60 els 
d’una ampliació poc respectuosa. 
L’agulla perilla sobretot perquè s’ha 
oxidat el ferro de l’interior dels pi-
lars i això ha fet caure el formigó que 
els revestia. “Tenim un escaneig là-
ser de fa cinc anys i està previst fer-
ne un altre ara per veure si la part de 
dalt de la llanterna s’ha deformat 
molt i cal posar-hi una estructura 
auxiliar perquè no caigui”, diu el 
professor de la URV Roger Miralles, 
que també és uns dels impulsors de 
la ruta Territori Jujol. 

L’agulla del cambril és gairebé 
una obra secreta, perquè des de l’ex-
terior del convent només es pot veu-
re des del carrer Ixart. Per al fill de 
Josep Maria Jujol, l’agulla del cam-
bril és, malgrat tot, “una filigrana 
molt bonica”. L’origen es remunta 
a un concurs que l’arquitecte va gua-
nyar el 1917, per davant d’un altre ar-
quitecte reconegut del moment, Cè-

BARCELONA
A.R.T.

EL 18 DE JULIOL ES RETIRA EL MONUMENT DE L’EBRE  
El monument franquista que hi ha a l’Ebre es començarà a desmuntar el 18 de 
juliol, el dia que es compleixen 85 anys del cop d’estat franquista. El govern 
català preveu que a l’agost ja estigui retirat del tot. 

MÉS PRESSIÓ AL PATRIMONI DELS FRANCO 
La Xunta de Galícia ha començat els tràmits per declarar bé d’interès cultural 
(BIC) la Casa Cornide, que els Franco tenen des dels anys 60 a la Corunya. 
D’aquesta manera, vol evitar que se la venguin. 

cie del suport i fer que les fibres ver-
ticals no pateixin. I està pendent de 
confirmació si després del MNAC 
la tela s’exposarà també al Museu 
d’Orsay de París, perquè calen uns 
espais de grans dimensions per po-
der-la mostrar. “Els fils que s’havi-
en trencat en tots els talls que hi ha-
via eren els verticals”, explica Mes-
tre, a qui li agradaria restaurar les 
dues altres teles, dedicades a l’amor 
i la pàtria, després de l’exposició. La 
pàtria està representada per la se-
nyera: a les franges vermelles tam-
bé s’hi poden observar regalims 
semblants als de les creus de la fe, 
i les parts daurades es van oxidar. 
La tela que està més deteriorada és 
la de l’amor, simbolitzat per un jar-
dí ple de flors que contenen, cadas-
cuna, un cor sagnant travessat per 
una fletxa. 

En paral·lel a la tela, Carmen 
Masdeu i Luz Morata també van 
restaurar els serrells i els enreixats 
de jute. La intervenció va ser extre-
madament delicada i el resultat és 
un reflex del refinament de la feina 
dels restauradors: “Les fibres s’ana-
ven desintegrant i les hem fixat, les 
hem consolidat i les hem protegit”, 
diu Mestre. Una de les mesures de 
protecció consisteix en embolcallar 
els enreixats amb unes fundes de tul 

tenyit segons les mínimes varia-
cions de color de la peça, com si 
fos una mitja. Per unir la tela, els 
enreixats i els serrells, les restau-
radores van cosir unes bandes de 
velcro on hi havia les costures ori-
ginals. Si en el futur els criteris de 
restauració canvien, aquestes 
bandes es podran treure. 

La col·laboració amb Gaudí 
Les tres grans teles van ser no-
més una part de la decoració de 
la cerimònia: en una de les escas-
ses fotografies que se’n conser-
ven també es poden veure unes 
corones amb flors que estaven 
lligades amb uns enreixats sem-
blants als de les pintures i una 
part d’un tornaveu. I les cròni-
ques també parlen d’arbustos, 
palmes, una trona per als llegi-
dors, llums amb bombetes elèc-
triques, estrades, un tron per a la 
reina de la festa, setials... Tot ple-
gat recorda l’excepcionalitat de 
la col·laboració d’Antoni Gaudí 
i Josep Maria Jujol en obres com 
els sostres de guix i els balcons 
de forja de la Pedrera –entre 
més elements–, la façana de la 
Casa Batlló, el revestiment del 
banc del Parc Güell i la reforma 
litúrgica de la Seu de Palma.e

Popular 
La premsa  
la va qualificar 
com una 
“minúscula 
Sagrada 
Família”

Investigació  
“Estem 
catalogant  
les peces i 
estudiant com 
convivien”,  
diu Miralles

01 
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Uns 460.000 vehicles surten de
Barcelona per la segona Pasqua
La festivitat de la segona Pas-
qua, el dilluns 24 de maig, va
fer que ahir, fins a les 15 h,
sortissin de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona un total de
459.644 vehicles, segons el
Servei Català de Trànsit. La xi-
fra correspon al 86% dels ve-
hicles previstos inicialment
per Trànsit i una xifra un 10%
inferior a una operació sortida
equivalent d’abans de la pan-
dèmia. En comparació amb el
dissabte anterior, 15 de maig,
es va registrar un 1,9% més
de mobilitat. Les principals re-
tencions van tenir lloc a l’AP-7,
al peatge de la Roca del Vallès,
i a l’N-340, al Vendrell.

D’altra banda, les cases ru-
rals, especialment de la Costa
Brava, s’han omplert aquest
cap de setmana, sobretot de
barcelonins. Els propietaris

d’allotjaments turístics han
coincidit a assenyalar que,
després de mesos de restric-
cions en la mobilitat, la gent té
ganes de fer escapades fora
de la seva residència habitual i
l’avenç de la vacunació també
ho propicia. Aquesta setmana

s’han disparat les reserves
dels establiments, que estan
al 100% d’ocupació tant ahir
com avui, i al 70% divendres i
demà. A la Costa Brava, el
95% dels hotels ja estan
oberts i la resta obrirà en els
pròxims dies. ■ AGÈNCIES

Una corrua de vehicles, sortint de l’àrea metropolitana
de Barcelona, en una imatge de l’abril ■ ARXIU / EFE

Investigat un
home per enaltir
atacs terroristes a
les xarxes socials

SOCIETAT

Els Mossos d’Esquadra han
investigat un home de 36
anys i veí de Barcelona per
enaltir a les xarxes socials els
atacs terroristes d’Anders
Behring Breivik a l’illot
d’Utoya, el 2011 a Oslo, i de
Brenton Harrison Tarrant, a la
població de Christchurch, el
2019 a Nova Zelanda. A través
d’un perfil de Twitter, l’individu
defensava el supremacisme
blanc i difonia imatges de les
massacres, i va arribar a dir:
“Necessitem més herois a Eu-
ropa com aquests.” L’home
també publicava iconografia
nacionalsocialista i missatges
xenòfobs i ofensius contra la
comunitat musulmana. La po-
licia va localitzar l’home i va
posar els fets en coneixement
de l’Audiencia Nacional dime-
cres passat. ■ ACN

El Memorial Democràtic va
instal·lar ahir deu noves llam-
bordes Stolpersteine a Lleida
per retre homenatge a una
desena de veïns de la ciutat
que van ser deportats als
camps de concentració nazis
de Mauthausen i Dachau en-
tre el 1940 i el 1944. Amb
aquestes noves plaques de
l’artista alemany Gunter Dem-

SOCIETAT

Lleida recorda els deportats
a Mauthausen i Dachau

ning, la capital del Segrià ja en
té 21 de les 45 previstes. L’ac-
te commemoratiu ha estat
l’últim que ha encapçalat com
a consellera de Justícia Ester
Capella, que va destacar la
importància de “recordar la
memòria democràtica perquè
això no torni a passar mai
més”. A Catalunya hi ha 308
peces Stolpersteine. ■ ACN

Un tècnic, instal·lant la llamborda, ahir, a Lleida ■ ACN
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El patrimoni artístic cata-
là va viure una muntanya
russa de moments entre el
1914 i el 1939. Tot va co-
mençar bé, amb les pione-
res polítiques d’estudi i de
conservació que va pro-
pulsar la Mancomunitat.
Després va venir una bai-
xada en picat sota el jou de
la dictadura de Primo de
Rivera; una remuntada en
la Segona República que
feia de bon somiar el futur,
i l’episodi més crític, la
Guerra Civil, que va treure
el millor i el pitjor de les
persones per protegir i per
destruir les obres d’art.

L’historiador de l’art
Santos M. Mateos Rusillo
ha traçat el tortuós periple
del llegat cultural del país
durant aquests 25 anys en
un llibre que entrelliga les
vicissituds de dos con-
junts de Cornellà de Llo-
bregat: Les columnes pre-
romàniques i el Palau
Mercader (Col·lecció Lli-
bres de l’Avenç de Corne-
llà). Dos testimonis artís-
tics de primera magnitud
que es van trobar en l’ull
de l’huracà, i en van sortir
sans i estalvis. Però hauria
pogut passar el contrari.

Doncs, sí, Cornellà atre-
sora una obra mestra de
l’any 1000. I en un lloc on
mai l’esperaries: la porta
principal de l’ajuntament.
Aquí mateix van ser des-
cobertes fortuïtament el
1928 aquest parell de co-
lumnes originàries d’una
basílica paleocristiana. La

ciutat baixllobregatina es
va convertir aquell any en
“l’epicentre del món de
l’arqueologia i la història
de l’art”, però va haver de
trampejar els vents polí-
tics en contra. “La Manco-
munitat havia creat uns
serveis modèlics fins i tot a
nivell d’Europa, però amb
l’assalt al poder de Primo
de Rivera es va estroncar
el bon rumb que havia pres
Catalunya en matèria de
patrimoni cultural”, asse-
nyala Mateos. Les excava-
cions es van fer sense una
empara científica i, enmig
de la descoordinació, di-
verses restes exhumades,
com un mosaic romà, van
desaparèixer. El desig que
havien tingut alguns de fer
un museu no va tirar enda-
vant. “Les coses haurien
anat d’una altra manera si
la troballa s’hagués fet ben
pocs anys abans o ben
pocs anys després”, emfa-
sitza Mateos.

Així i tot, els dos pilars
medievals es van conser-
var, i in situ, perquè hi va
haver persones que van
alertar del seu valor. Una
d’aquestes va ser el presi-
dent de la Junta de Mu-
seus, Arnau de Mercader,
tercer comte de Bell-lloc,
hereu del palau que el seu
pare s’havia fet construir a
Cornellà per estiuejar-hi,
tot i que acabaria sent la
seva residència principal.
L’edifici, amb aires de cas-
tell medieval, estava ata-
peït d’obres que havien ad-
quirit els dos primers com-
tes de Bell-lloc. Sobretot el
segon, Joaquim. “Els seus

fons artístics sortien a to-
tes les guies turístiques
quan vivien a Barcelona, al
carrer Lledó del barri Gò-
tic i més tard al passeig de
Gràcia. Van venir mal da-
des, es van establir a Cor-
nellà i llavors historiogrà-
ficament es tornen invisi-
bles, cosa que explica mol-
tes coses del barcelona-
centrisme”, diu Mateos.

Mort Arnau de Merca-
der, la seva vídua, Paolina
Pozzali, va viure els temps
convulsos de la guerra.
Ella, cantant d’òpera, es va
amagar amb l’ajut del con-
solat del seu país d’origen,
Itàlia. I el palau va ser ocu-
pat tot d’una pel PSUC,
que, en plena onada icono-

clasta, hauria aturat un
escamot d’anarquistes
disposats a fer-hi destros-
ses. L’edifici i els seus ge-
nerosos terrenys van ser
requisats per l’Ajunta-
ment, que els va transferir
a la Generalitat, i aquesta
els va dotar de nous usos;
per exemple, de camp de
pràctiques i d’experimen-
tació de l’Escola Superior
d’Agricultura.

El govern català també
va confiscar el que conte-
nia el palau, a la vora de
1.500 objectes de natura-
lesa diversa: artística
(pintura, vidre, ceràmica,
escultura i armes, la nine-
ta dels ulls de la saga Mer-
cader), bibliogràfica i do-

cumental. Va ser –indica
Mateos– una de les col·lec-
cions privades amb més
béns expropiats en el
marc de la macrocampa-
nya de la Generalitat re-
publicana per salvaguar-
dar el patrimoni, i no no-
més el dels museus pú-
blics i el de l’Església, de la
fúria que es va desfermar
als inicis de la contesa.

A Pozzali no li va fer
cap gràcia, és clar. Com no
els en va fer a la majoria de
particulars que no van re-
trobar-se amb les seves
possessions fins després
de la guerra. Però aquesta
va ser la seva sort: que ma-
joritàriament les van re-
cuperar. “El govern cata-

là, absolutament desbor-
dat al principi, tenia con-
trolades les col·leccions
més famoses –la Cambó,
l’Amatller, la Rocamora,
la Güell, la Muntadas...–,
però no va poder arribar a
totes les col·leccions peti-
tes i mitjanes. Les que es
van perdre són justament
les que no van acabar a les
seves mans”, sosté l’histo-
riador de l’art.

El fons artístic dels
comtes de Bell-lloc va ser
protegit al gran dipòsit de
Barcelona, el Palau Nacio-
nal de Montjuïc. I, quan la
capital va començar a té-
mer pels bombardejos
dels nacionals, una selec-
ció va pujar als camions

El periple per protegir e
Un llibre aborda les
vicissituds de dos
conjunts de Cornellà de
Llobregat en la dictadura
de Primo de Rivera i en la
Guerra Civil
Maria Palau
BARCELONA
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que traslladarien els prin-
cipals tresors del país a
l’església de Sant Esteve
d’Olot i, més tard, a dife-
rents masos de la fronte-
ra, a Seva, Agullana, Bes-
canó i Darnius.

Les joies de les joies del
patrimoni català encara
en van fer un altre, de
viatge, i força més lluny: a
París, on el 1937 van ser
exposades al museu Jeu
de Paume i, en una versió
ampliada que va incorpo-
rar els absis de Taüll, al
castell Maisons-Laffitte.
“Però no s’hi va portar cap
peça de col·leccions priva-
des per por que un cop allà
els seus propietaris les re-
clamessin i els les fossin

tornades. No s’havien na-
cionalitzat, tot i que la in-
tenció era fer-ho: a princi-
pi del 1938, es va aprovar
un decret”, raona Mateos,
que també ha publicat un
article en l’últim número
de la Revista de Catalu-
nya en què revela aspec-
tes inèdits d’aquesta im-
pressionant exhibició de
l’art català medieval a la
capital francesa.

L’investigador ha ras-
trejat uns documents cus-
todiats a l’Arxiu Nacional
que altres estudiosos ha-
vien passat per alt: els pa-
pers financers generats
per la delegació de la Ge-
neralitat a París entre el
setembre del 1936 i el

març del 1939. Al govern
català no li va sortir gratis
la doble mostra, per molt
que les autoritats france-
ses s’haguessin compro-
mès a fer-se càrrec de to-
tes les despeses. Hi va aca-
bar invertint 649.870,70
francs. Dit això, “va ser un
èxit espaterrant de públic
i de crítica”. “A la comuni-
tat internacional li va arri-
bar el missatge propagan-
dístic que havia empès
aquesta acció: que la polí-
tica catalana de defensa
del patrimoni s’havia im-
posat als incendis i als sa-
queigs dels revolucionaris
més exaltats.”

Mateos ha tret a la llum
un personatge clau que va
liderar les tasques de rela-
cions públiques: l’escrip-
tor, periodista, dibuixant
i crític d’art lleidatà Ale-
xandre Plana. “Fins ara el

mèrit s’havia atribuït ex-
clusivament al Comissa-
riat de Propaganda, per-
què es desconeixia l’exis-
tència d’aquesta oficina
de comunicació muntada
ex profeso.” Plana, al seu
capdavant, va cobrar el
mateix sou mensual (uns
4.000 francs) que Joa-
quim Folch i Torres, el
màxim responsable del
concepte i del disseny del
projecte expositiu, que va
tenir col·laboradors de
luxe com Josep Lluís Sert
i Antoni Bonet Castella-
na.

Folch i Torres va ser el
que no es va separar mai
de les obres, que fins al fi-
nal de la guerra van que-
dar dipositades al castell. I
també és el que va tutelar
el comboi que les va tor-
nar a Catalunya, el setem-
bre del 1939. A ell, però,
els vencedors del conflicte
no li van deixar passar la
frontera: “L’èxit de la tor-
nada el volien els fran-
quistes.” “Se hallan ya en
Barcelona gran parte de
los tesoros artísticos de
Cataluña que los rojos se-
paratistas se llevaron a
Francia”, va escriure La
Vanguardia sota el dictat
del nou règim, que va gi-
rar el mitjó del relat dels
fets.

“Falta fer molta recer-
ca d’aquell impressionant
moviment de peces”, avi-
sa Mateos. I divulgar-la,
un repte que finalment ha
assumit el Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya
(MNAC) en una exposició
que obrirà al juliol. El Pa-
lau Mercader s’ho mirarà
de prop. Adquirit per la
Diputació el 1974, que el
va cedir a l’Ajuntament,
es va obrir com a museu
públic el 1995. Alguns
dels objectes de les anti-
gues col·leccions dels Bell-
lloc encara duen la marca
del trànsit agitat dels anys
de la guerra: uns números
vermells dels inventaris
que van aconseguir el seu
objectiu, salvar-los. ■

el patrimoni

Santos M. Mateos
treu a la llum
aspectes inèdits
de la gran mostra
d’art català a
París el 1937

L’absis de Sant
Climent de Taüll
arribant al
castell
Maisons-Laffitte.
Santos M. Mateos
al Palau Mercader.
I la descoberta de
les columnes
preromàniques a
l’ajuntament de la
ciutat del Baix
Llobregat ■ ARXIU

NACIONAL DE

CATALUNYA

(FRANÇOISE KOLLAR) /

JOSEP LOSADA / ARXIU

HISTÒRIC MUNICIPAL

DE CORNELLÀ
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la meva vida (Edicions 62, 1970). 
També s’han publicat Dietaris de jo-
ventut i de vellesa (IEC, 2020) i Qua-
derns íntims i confessions (3i4 Edici-
ons) de Rosa Leveroni, que van reve-
lar la relació sentimental extramatri-
monial entre la poeta i l’historiador. 
“Tot plegat va permetre aprofundir 
en la seva biografia i obra i conèixer 
aspectes força desconeguts, com la 
seva activitat durant l’exili a França, 
la resistència cultural dels anys 40, 
fílies i fòbies als seus contemporanis, 
els seus enamoraments o aquells 
projectes que no va poder acabar 
mai”, diu Pujol. 

Soldevila va ser pioner en molts 
aspectes. La historiadora Queralt 

HISTÒRIA

En la primera edició d’Història de 
Catalunya (Editorial Alpha), Ferran 
Soldevila (Barcelona, 1894-1971) co-
menta una frase de Goethe: “Cap na-
ció no pot guanyar-se un bon judici 
en el món fins que no sap judicar-se 
ella mateixa. Per a guanyar aquest 
bon judici i per a jutjar-se, cal conèi-
xer-se”. Soldevila es va dedicar pre-
cisament a això, a conèixer la histò-
ria de Catalunya. Va ser un dels tres 
grans historiadors del segle XX jun-
tament amb Vicens Vives i Pierre Vi-
lar. Però no es va limitar a escriure 
sobre el passat ni tampoc ho va fer de 
manera convencional. Va tenir altres 
facetes, que el seu prestigi com a his-
toriador ha fet que sovint quedessin 
a l’ombra. “Sempre va reivindicar 
que era un escriptor, fins al punt de 
fer-ho constar com a professió en el 
seu carnet d’identitat”, diu l’histori-
ador Enric Pujol. 

 “Va ser un poeta que, si més no, va 
provocar l’interès de Riba, un come-
diògraf i, per damunt de tot, un dels 
prosistes més brillants del segle XX, 
comparable, en determinats aspec-
tes, amb Josep Carner, Josep Pla, o 
Josep M. de Sagarra i J.V. Foix”, va es-
criure Joaquim Molas al pròleg de 
Cronistes, joglars i poetes (Abadia de 
Montserrat, 1996). En el cinquantè 
aniversari de la seva mort, Pujol la-
menta que la figura de Soldevila so-
vint ha estat menyspreada. “Va haver 
de passar pel calvari de ser considerat 
passat de moda. No va ser fins la com-
memoració del centenari del seu nai-
xement, el 1994, que va començar de 
manera generalitzada un moviment 
en favor de la reivindicació i recupe-
ració de la seva figura i obra. Alesho-
res es van publicar llibres recopila-
toris com Textos d’història i política 
1924-1967 i es van reeditar Els almo-
gàvers o El compromís de Casp”. 

Amb la vindicació de la seva figu-
ra van aparèixer als anys 90 a l’Edito-
rial 3i4 alguns textos inèdits com els 
seus Dietaris de l’exili i el retorn 
(1995, 2000 i 2007) i el 2011 Adesia-
ra va reeditar Hores angleses (ILC, 
1938), que es va sumar a Al llarg de 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

Un jove Soldevila mirant Yvonne Lepage, que seria la seva dona, en un balneari suís. CEDIDA

Solé destaca que abans de la Guerra 
Civil va posar sobre la taula la neces-
sitat d’estudiar més a fons el paper 
de les dones en la història: “Ho va 
plantejar en una conferència, la ne-
cessitat de saber més sobre les dones 
com a subjecte històric, com a prota-
gonistes de la història. Més tard, el 
1961, va publicar Les dones en la nos-
tra història (Rafael Dalmau Editor), 
on explica que les dones s’han d’es-
tudiar tant individualment com 
col·lectivament, i parla de les dones 
intel·lectuals i de les dones santes, de 
les dones reines i de les dones guer-
reres”, explica Solé. A més, l’histo-
riador va tenir com a deixebles, a 
l’Escola Universitària Catalana –fe-

ia classes a casa seva durant la dic-
tadura– dones que més tard es van 
convertir en historiadores com Ma-
ria-Teresa Ferrer, Núria Sales o Eu-
làlia Duran. “Soldevila deia que si no 
hi havia figures destacades en la nos-
tra història era culpa dels historia-
dors”, diu Pujol. 

El vincle del teatre i la història 
Soldevila ser també dramaturg. En 
una entrevista amb Maria Aurèlia 
Capmany a Serra d’Or el 1964, expli-
cava que els fets històrics poden ser 
un immens espectacle teatral: “Es-
pectacle i també repertori fins al 
punt que sovint, al costat de l’anèc-
dota històrica, se m’ha aparegut el 
tema teatral: personatges, acció, pe-
ripècia, desenllaç”, va dir. La seva 
faceta com a dramaturg ha estat 
més treballada els últims temps, ja 
que el 2019 es van reeditar en for-
mat digital i ara es prepara la publi-
cació en paper de les obres Guifré 
(1927), L’hostal de l’amor (1951), que 
va tenir un gran èxit de públic, i Don 
Joan (1960). S’han recuperat també 
dues peces inèdites: El milicià ro-
màntic (escrita el 1938; publicada el 
2014) i Carmesina i el rei (2017). 

Soldevila també va exercir de pe-
riodista en diferents publicacions 
des del 1920 fins al 1938 i més tard 
a l’exili i amb pseudònim. Va ser tes-
timoni directe i es va implicar en 
molts dels capítols que va explicar 
en la seva obra més ambiciosa, His-
tòria de Catalunya: “Va ser un home 
molt compromès, i va participar ac-
tivament contra la dictadura de Pri-
mo de Rivera (1923-1930) –detalla 
Pujol–. Es va exiliar fins al 1943 i, 
quan va tornar, va formar part de la 
resistència política i cultural anti-
franquista”. Es va guanyar la vida es-
crivint i com a arxiver durant la dic-
tadura. Va treballar a l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó (1936-1939 i 1955-
1964), però el govern franquista mai 
va deixar que ocupés una direcció 
pel seu passat polític. En una entre-
vista que li va fer Baltasar Porcel el 
setembre del 1967 explicava: “Crec 
que totes [les facetes] contribueixen 
a definir-me, i em sembla que muti-
laria la meva personalitat qui en vol-
gués suprimir alguna”.e

Pioner  
Va plantejar  
la necessitat 
d’estudiar  
les dones com 
a subjecte 
històric

Ferran Soldevila, molt 
més que un historiador 

Passat mig segle de la mort d’aquesta figura cabdal del XX, 
se’n reivindica la faceta de poeta, dramaturg i periodista
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El 1944, durant els anys més foscos de la 
postguerra, un vell naturalista, jubilat de 
la càtedra universitària per la dictadura 
franquista, reeditava a Barcelona un lli-
bre titulat Manual de zoología, que ja ha-
via escandalitzat més d’un quan n’havia 
aparegut la primera edició un quart de 
segle abans. Parlem d’un naturalista va-
lencià, avui força oblidat, de qui comme-
morem enguany els cent cinquanta anys 
del naixement a Sueca (Ribera Baixa): 
Josep Maria Fuset i Tubià (1871-1952). 
El suecà Fuset i Tubià havia anat tota la 
vida a contracorrent: va ser republicà so-
ta la monarquia, evolucionista i lliure-
pensador en una societat encara domi-
nada pel pensament catòlic més intole-
rant, i anticatalanista en una Catalunya 
en cerca de les seves llibertats. 

En el Dia Internacional de la Diver-
sitat Biològica val la pena recordar-lo, 
primer de tot com a biòleg evolucionis-
ta i com a creador de la primera clau de 
determinació d’espècies d’ocells silves-
tres ibèrics. En els primers anys del se-
gle XX, quan encara la majoria dels na-
turalistes pioners que van treballar per 
observar, conservar i documentar 
exemplars destacables i representatius 
de la biodiversitat pertanyien al que po-
dríem anomenar ciència extraacadèmi-
ca, Fuset i Tubià era una de les excep-
cions. A diferència de la majoria 
d’aquells que cultivaven l’estudi de la 
natura com una afició al marge de la se-
va activitat professional, s’hi va poder 
dedicar professionalment. 

Un evolucionista de cap a peus  
En primer lloc, tot just doctorar-se, del 
1897 al 1900 va ser professor auxiliar 
interí a la càtedra d’Odón de Buen a la 
Facultat de Ciències de la Universitat 
de Barcelona. Darwinista declarat i 
protagonista dos anys abans de sonats 
enfrontaments amb les autoritats ecle-
siàstiques i acadèmiques, Odón de 
Buen exerciria una duradora influèn-
cia en el pensament i l’acció de Fuset, 
reblada per la militància comuna a la 
maçoneria i al Partit Republicà Radical 
d’Alejandro Lerroux. 

L’any 1900 Fuset va guanyar la Cà-
tedra d’Història Natural de l’Institut 
Balear (avui el Ramon Llull de Palma). 
Va romandre a Palma fins al 1911 i en-
tremig va col·laborar amb Odón de 

Josep Maria 
Fuset, un 
naturalista a 
contracorrent
El 2021 se celebren els 150 anys del naixement 
d’un dels defensors més apassionats de la teoria 
de l’evolució a tot Espanya

Josep Maria Fuset al seu laboratori de la Universitat de Barcelona el 1929.  
ARXIU DEL CENTRE DE RECURSOS DE BIODIVERSITAT ANIMAL (CRBA) DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Buen en la creació del Laboratori Bi-
ológico-Marí de Porto Pi, del qual va 
ser subdirector del 1908 al 1911, men-
tre Odón de Buen el dirigia de Barcelo-
na estant. La marxa d’aquest últim cap 
a Madrid el 1911 va propiciar l’accés de 
Fuset a la Càtedra de Zoologia General 
de la Universitat de Barcelona. 

Fuset va excel·lir com a ensenyant i 
divulgador i va ser autor de llibres de 
text importants i innovadors de les ma-
tèries que ensenyava. Cal destacar per 
damunt de tot el seu Manual de zoolo-
gía, la primera edició del qual es va pu-
blicar en dos volums (1920 i 1921) pro-
fusament il·lustrats, amb més de 900 
fotogravats. Un llibre que va reeditar 
amb successives revisions el 1927, el 
1938 i fins i tot el 1944, en el qual sem-
pre feia una defensa sense embuts de 
l’evolucionisme. I això fins i tot en la re-
edició del 1944, en ple franquisme, en 
la qual no s’estava d’ironitzar a costa 
dels defensors de les teories creacionis-
tes: “[…] Se ve que la teoría creacionis-
ta ignora el problema complejo y alta-
mente instructivo de las adaptaciones, o 
lo resuelve brevemente, sin esfuerzo y 
con donaire, puesto el pensamiento en 
los días quinto y sexto de la Génesis”. 

El poder de la imatge i de la col·lecció  
Fuset, com a pedagog, creia molt en el 
poder de la imatge. Ja de ben jove, el 
1885 destacava el dibuix científic com 
una de les especialitats que feia cons-
tar al seu currículum. Més endavant 
també va emprar la màquina fotogràfi-
ca, però malauradament la major part 
de les seves captures originals, que es-
taven fetes en plaques de vidre, s’han 
perdut. En tot cas, una de les feines més 
destacades de Fuset va ser el muntatge 
de col·leccions (fotografies, dibuixos, 
exemplars naturalitzats...) destinades a 
documentar la morfologia i l’anatomia 
de les espècies animals. I també la con-
servació de les ja existents a la Univer-
sitat de Barcelona, les més importants 
de Catalunya, que Fuset va tenir a càr-
rec seu en els diversos períodes en què 
en va ser professor. 

En aquells anys de començaments 
del segle XX era difícil que els estudi-
ants poguessin fer observacions d’ani-
mals en viu, i l’estudi i el coneixement 
de la biodiversitat es basava principal-
ment en els herbaris i les col·leccions 
d’animals naturalitzats. Precisament, 
un dels seus treballs sobre biodiversitat, 
Aves de Cataluña (1913), està basat en la 
col·lecció del Gabinete de Historia Na-
tural. Aquest treball, el primer catàleg 
dels ocells de Catalunya, rigorós i com-
petent, li va donar més fama que qual-
sevol dels seus excel·lents i agosarats lli-
bres de text. Era, al mateix temps, una 
recopilació i una eina didàctica (inclo-
ïa una clau amb dibuixos originals per 
determinar les espècies observades), 
destinada a estudiants i naturalistes. A 
manca de les actuals guies de camp 
il·lustrades d’identificació d’ocells i al-
tres animals, a la Càtedra de Zoologia de 
la Universitat de Barcelona aquest text 
es va utilitzar com a eina de pràctiques 
fins a la dècada del 1960, i la col·lecció 
d’ocells dissecats que Fuset va custodi-
ar i engrandir es va fer servir per a la do-
cència universitària fins ja entrada la 
dècada del 1970.e 

Xavier Ferrer és investigador a l’Ins-
titut de Recerca de la Biodiversitat 

Josep M. Camarasa és membre del 
patronat de la Fundació Carl Faust

Xavier Ferrer i Josep M. 
Camarasa

Dia  
internacional  

de la  
diversitat 
biològica
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Don Juan Peset, eminente epidemiólogo, fusilado hace 
80 años: “Algún día mi patria os devolverá mi 
nombre”  

Una iniciativa ciudadana y la Universitat de València 
recuerdan al que fuera rector, ejecutado por el franquismo 
pese a los testimonios a su favor de personas del régimen 
Ferran Bono 
Valencia - 24 may 2021 - 18:41 CEST 

Aquilina Jordán era la portera del edificio donde vivía Juan Peset en Valencia. 
Compareció voluntariamente ante el tribunal militar que juzgaba al que fuera rector de 
la Universitat de València para declarar a su favor. Dijo: “Que en la misma casa todos 
lo inquilinos eran de derechas a excepción de D. Juan que era el único izquierdista, y la 
que habla vio que por tres o cuatro veces el mismo D. Juan Peset Aleixandre hizo salir 
de la casa a individuos que en grupos venían a buscar a los inquilinos de derechas... Que 
también D. Juan tenía advertido repetidamente por aquella época que si veía salir humo 
de alguna iglesia le avisase inmediatamente bien al laboratorio o a Izquierda 
Republicana”. 

El testimonio de Aquilina no sirvió para salvar a Peset. Tampoco el de otras las 28 
personas de diversos oficios, como curas o monjas, fieles al régimen dictatorial. El 
eminente médico y científico, distinguido por el Gobierno en 1918 por su lucha contra 
la epidemia del tifus y la malaria, murió fusilado hace 80 años, el 24 de mayo de 1941, 
un día como hoy. Tenía 54 años. Fue ejecutado por la dictadura en el llamado paredón 
de España, en Paterna, donde hace dos semanas se abrió la fosa de la cultura para 
recuperar la memoria y la dignidad de músicos, maestros o pintores. Allí fueron 
fusilados más de 2.000 personas, cuando la Guerra Civil ya había acabado. Los restos 
del que fuera diputado por Valencia en las filas de Izquierda Republicana, amigo de 
Manuel Azaña, pudieron ser recuperados hace tiempo y descansan junto a los de su 
familia en el cementerio general de Valencia, donde esta mañana se ha celebrado un 
sencillo acto de homenaje al médico. 

Ha sido acto emotivo, diferente, surgido de una iniciativa particular, ciudadana, al que 
luego se han sumado las instituciones y algunos de sus representantes. El periodista 
Francesc Bayarri, a título personal, lanzó hace unos días un tuit proponiendo el modesto 
homenaje e invitando a sumarse a la gente. Añadió un hilo sobre la condena y la vida de 
un “hombre bueno”, brillante estudiante con tres doctorados, que amplió estudios en 
Francia y Alemania, un científico que estaba entonces a la vanguardia de la Salud 
Pública en España. La Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Democrática del 
País Valencià, con Ángel González al frente, se sumó a la organización de la iniciativa. 
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La gente ha respondido y decenas de personas se han reunido frente al nicho de Joan 
Bautista Peset Aleixandre, como se le conocía en Valencia y en la población de Godella, 
donde nació en 1886. Entre ellas estaba Pepa Tomás, presidenta de la asociación de 
profesionales jubilados del Hospital Doctor Peset, que ha intervenido para recordar las 
aportaciones de un “hombre extraordinario”. O Josep Guía, profesor universitario, que 
investigó en los archivos y comprobó la presencia de Peset en la lista de los que iban a 
ser traslados del ominoso campo de concentración de Albatera (Alicante). El médico 
llegó acompañado de un hijo y de Ricardo Muñoz Suay, que después sería uno de los 
productores de la película Bienvenido, Míster Marshall y director de la Filmoteca 
Valenciana. En la lista aparecía los nombres y los dos apellidos de cada uno de los 
presos, con la excepción del médico, citado como “Don Juan Peset”. Una muestra del 
respeto incluso entre algún miembro de las filas franquistas, ha destacado Guia. 

Ha habido otras intervenciones revindicando el pasado republicano y a un hombre que 
solo con la llegada de la democracia salió del ostracismo. Se bautizó con su nombre a 
una importante avenida, además de un hospital y un colegio mayor de la Universitat, 
solo en la ciudad de Valencia. El acto también ha contado con breves alocuciones de la 
consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa 
Pérez, del alcalde de Valencia, Joan Ribó, y del presidente de las Cortes valencianas, 
Enric Morera. Bayarri ha agradecido la presencia de todos ellos en el acto convocado 
por “la sociedad civil”, en el que se ha visto alguna bandera republicana y se ha notado 
sobre todo mucho respeto por la memoria del que fuera también decano de la Facultad 
de Medicina de Valencia. 

Una hora antes, la Universitat de València había celebrado su propio homenaje en el 
claustro de la Nau, antigua sede del rectorado, con tiempo para no hacerlo coincidir con 
el del cementerio, organizado con anterioridad. La rectora, Mavi Mestre, ha ensalzado la 
figura del doctor Peset, que “dio nivel europeo a la medicina española” y ha anunciado 
que la institución prepara, junto con el Ministerio de Universidades, un acto de 
reparación para las personas de la comunidad universitaria que fueron represaliadas por 
el régimen franquista. El decano de la Facultad de Medicina, Javier Chorro, ha 
destacado los casi 30 años de actividad universitaria de Peset con “más de un centenar 
de trabajos de investigación”. “Su brillante e intensa trayectoria vital, así como su 
interés por el progreso y el conocimiento y su solidaridad con sus semejantes, merecen 
nuestro respeto y gratitud”, ha señalado. 

El vicepresidente tercero de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, el presidente de la 
Diputación de Valencia, Toni Gaspar, el consejero de Hacienda, Vicent Soler, además 
de Morera, y otros políticos, también asistido a este homenaje en la Nau, que 
comenzado con la intervención de catedrático de Historia Contemporánea, Marc Baldó, 
experto en la represión franquista en la Comunidad Valenciana. Ha trazado una 
semblanza de Peset, incidiendo en el “juicio aberrante” que lo condenó por auxilio a la 
rebelión” y por las denuncias de médicos franquistas. Recordó las palabras de la portera 
Aquilina, o las últimas que envió por carta el propio médico a su mujer, Ana Llorca, y a 
sus hijos. En ella concluía: “Algún día mi patria os devolverá mi nombre como el de un 
ciudadano que jamás hizo más que servirla cumpliendo sus deberes legales”. 
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l recompte de vestigis fran-
quistes que encara queden
en espais públics de Catalu-
nya, més de quaranta anys

després de mort el dictador, es va
reactivar per part del Memorial De-
mocràtic de la Generalitat de Cata-
lunya el 2019, després d’uns anys
aturat, i ja té resultats. L’impuls ha
estat incloure en la cerca de simbo-
logia municipis d’entre 3.000 i
10.000 habitants, perquè fins ara
s’havien fet en ciutats més grans i
capitals de comarca. La col·labora-
ció d’ajuntaments i de ciutadans ha
permès de passar de 3.647 símbols
registrats en el cens de simbologia
franquista del Memorial Democrà-
tic el 2010 a 3.843 elements.

L’inventari de símbols franquis-
tes localitza i descriu aquests prop
de 4.000 elements franquistes
(sense comptar els de Barcelona
ciutat), que són en 150 municipis
catalans de la nova cerca que s’han
afegit als 185 municipis documen-
tats en una intensa cerca, iniciada
el 2008, amb el suport de distintes
universitats. La voluntat és conti-
nuar documentant i foragitant tots
els elements franquistes d’arreu del
país, i ja hi ha poblacions més peti-
tes que n’han alertat al Memorial i
ho han fet. El cens té un cercador
on es pot triar la tipologia del vesti-
gi, la majoria són plaques d’habitat-
ges (3.514), i també resten 65 mo-
numents, el més destacat el de la
batalla de l’Ebre, que el departa-
ment de Justícia va anunciar tots
els treballs previs per retirar-lo, fi-
nalment, aquest estiu. També hi ha
una explicació de la seva col·locació
i el motiu.

E
El director del Memorial Demo-

cràtic, Jordi Font, explica que, a
més d’ampliar els municipis de la
base de dades, també s’ha actualit-
zat què han fet els governs locals
amb els vestigis, des d’eliminar-los
a contextualitzar-los, i s’ha millorat
l’accés al cens perquè “sigui una ei-
na de coneixement històric i alhora
de crear consciència que cal la seva
retirada”, tot i que recorda que a
Catalunya “amb l’arribada dels
ajuntaments democràtics es van
retirar força monuments i monò-
lits ”.

Font indica la recomanació del
Memorial als ajuntaments “sempre
és retirar de la via pública tota exal-

tació d’un règim no democràtic”.
En aquest sentit, explica que fruit
del conveni de col·laboració entre el
departament de Justícia i el govern
de Navarra aquest va informar-los
que es mantenia una “laureada de
San Fernando” en l’escut de Na-
varra que hi ha al monument de
Jaume I a Salou. L’abril passat,
l’Ajuntament de Salou va fer elimi-
nar el llorejat de l’escut navarrès.
Un dels casos pendents és el monu-
ment als combatents del Terç de
Requetès i el director del Memorial
avança que “mantenen converses
amb l’Abadia de Montserrat”. Les
làpides són un espai privat, però el
Memorial “vol donar cobertura de-
mocràtica i explicar què va passar
amb aquelles víctimes que van ser
instrumentalitzades”, clou Font. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

IMPULS · El Memorial Democràtic de la Generalitat reactiva el cens de simbologia franquista amb la inclusió de vestigis
presents a municipis d’entre 3.000 i 10.000 habitants RESULTAT · Ara hi ha 3.843 elements localitzats i documentats

Foragitant la dictadura

65
monuments de
commemoració del rè-
gim franquista encara
s’exhibeixen a Catalu-
nya. El de Tortosa, un
dels més significatius,
es retirarà aquest es-
tiu, segons el departa-
ment de Justícia.

Un operari, treu la ‘laureada’ de l’escut de Navarra al monument a Jaume I, a
Salou ■ EPA

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

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

“La nostra recomanació
és retirar de la via pública
tota exaltació d’un règim no
democràtic”, afirma Font
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Calongeofereix set locals singularsdel
nucli anticperquès’hiobrin llibreries
El futur ‘poble de llibres’ del Baix Empordà dona 10.000 euros i beneficis fiscals

MAGÍ CAMPS
Barcelona

Els més d’onze mil habitants del
municipi de Calonge i Sant Anto-
nipodenveure incrementadaben
aviat la seva densitat de llibreries
per habitant, uns establiments
avui inexistents. L’Ajuntament
de la població empordanesa ha
llançat una iniciativa singular per
convertir-se en vila de llibres (o
booktown, si us agrada més l’an-
glicisme).Ambaquest objectiu, fa
una crida als llibreters perquè es-
tableixin el seu negoci a la vila en
el marc del projecte “Calonge,
poble de llibres”. El nucli de Ca-
longe i la població costanera de
Sant Antoni arriben als cent mil
habitants en l’època estiuenca.
Per fer-ho, els ofereix impor-

tants subvencions i beneficis fis-
cals, i posa a la seva disposició set
locals singulars del nucli històric
de Calonge, on ubicar-hi les lli-
breries. L’objectiu és convertir
Calonge i Sant Antoni en la pri-
mera vila del llibre permanent de
Catalunya, una iniciativa que res-
pon a l’aposta estratègica del
Consistori “per revitalitzar la vi-
da socioeconòmica i cultural del
municipi i connectar-lo amb el
seu entorn local i la resta del
país”. L’alcalde Jordi Soler hi
convida els futurs llibreters i els
avança que “s’hi viu molt bé”.
El Consistori ha localitzat set

locals buits al centre del poble on
es podrien instal·lar les llibreries,

disponibles en règim de lloguer
assequible. Els ajuts arriben fins a
10.000 euros per subvencionar
l’adquisició d’elements de mobi-
liari, decoració, maquinària i tot
l’equipament necessari per a
l’inici de l’activitat; ajuts de fins a
6.000 euros per a la contractació
de personal; subvencions de fins
al 50% i ambunmàximde60.000
euros per a la rehabilitació d’im-
mobles vinculats a aquestes no-
ves llibreries, i bonificació de fins
a un 90% a la taxa de la llicència
d’activitats.

Audiovisuals de la Universitat de
Barcelona.
Les llibreries “són centres cul-

turals i socials”, afirma la presi-
denta del Gremi de Llibreters de
Catalunya, Maria Carme Ferrer,
però tambéavisade lesdificultats
que suposa obrir una llibreria i és
per això que subratlla la impor-

tància de les ajudes que anuncia
l’Ajuntament de Calonge per a
aquest projecte.
La primera vila de llibres es va

crear a la població gal·lesa de
Hay-on-Wyeara fa seixanta anys,
amb l’objectiu de dinamitzar la
zona. El seu impulsor, Richard
Booth, ha aconseguit aplegar una
trentena de llibreries en una po-
blació de 2.000 habitants i crear
el Hay Festival, la trobada literà-
ria de referència, que s’ha expor-
tat a ciutats d’arreu del món. Les
viles de llibres s’han anat multi-
plicant des d’aleshores, com la
que es va crear a Ureña, a Valla-
dolid, el 2007. Ara, amb el pro-
jecte de Calonge i Sant Antoni,
arriba la primera vila de llibres
catalana.

Elmunicipi
formatperCalonge
iSantAntoni,
d’11.000habitants,
arribaa100.000al’estiu

AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI

L’antiga farmàcia de Calonge

L’Executiu digitalitza les fitxes dels
presos deFranco “a favor de la veritat”
FERNANDO GARCÍA
Madrid

La infausta memòria de les pre-
sons franquistes es custodia avui
en intricats arxius d’accés difícil o
impossible. L’obertura és un dels
molts deutes que el país encara té
amb simateix. Ara el Govern cen-
tral esdisposaadigitalitzar i posar
a la xarxa, a disposició de tots els
ciutadans, un total de 787.675 fit-
xes carceràries i altres documents

relacionatsamblescondemnes i la
vida a lapresóde centenarsdemi-
lersderepresaliatsdurantlaGuer-
raCivil i ladictadura.
L’operació, que es pot allargar

dos anys, resulta del conveni fir-
matahirperlavicepresidentaCar-
menCalvoielministredeCultura,
José Manuel Rodríguez Uribes.
L’objectiu és honrar la veritat
“perquè se sàpiga què va passar” i
així“restituir idignificar lamemò-
ria”, va assenyalar la número dos

del Govern. “Aquesta restitució és
imprescindible –va dir– per oferir
als jovesunrelleunet iordenat”.
Els documents que es digitalit-

zaran i se centralitzaran es custo-
dien ara a l’ArxiuGeneral de l’Ad-
ministració, el Centre Documen-
tal de la Memòria Històrica amb
seu a Salamanca i l’Arxiu de laRe-
ialCancelleriadeValladolid.
Totiquepartd’aquestspapersja

es poden consultar, i fins i tot en
format digital en alguns casos, el

convenidonaràaccésaexpedients
finsara“moltdifícilsd’obtenir fins
i tot pels professionals”, va indicar
a La Vanguardia el doctor enHis-
tòria i especialista en repressió
franquistaGutmaroGómezBravo,
autor del llibreHombres sin nom-
bre (Cátedra),sobrelaclandestini-
tat socialistadurant ladictadura.
La principal novetat que aporta

la mesura de l’Executiu està en la
posadaadisposicióde300.000fit-
xesdelRegistre-ÍndexdelaPobla-
cióReclusa.S’hirecull lasentència
i l’historial carcerari complet de
cada pres, del qual fins ara només
es podia disposar d’un registre de
militànciaambindicaciódel“grup
subversiu a què se l’acusava de
pertànyer”.

El projecte també inclou su-
port a la digitalització –una eina
avui fonamental, com recorda el
president delGremi deLlibreters
de Vell de Catalunya, Marçal
Font–, suport en formació per
desenvolupar habilitats empre-
sarials i de gestió o contacte di-
recte amb el servei d’ocupació de
Calonge, així com la participació
gratuïta als mercats i festes del
municipi, informa l’Ajuntament
de Calonge i Sant Antoni. El pro-
jecte es vapresentar ahir almatí a
la facultat d’Informació i Mitjans

FESTIVAL El Festival de Jazz
de Figueres acollirà sis pro-
postes del 16 al 18 de juliol,
gratuïtes i de pagament, amb
noms com el NewOrleans
Gospel Quartet, el quintet
dels germans Casares o la
cantant i pianista Kelly Green.
També hi serà el jazz jamaicà
del Drop Collective, el pianis-
ta Ignasi Terraza acompanyat
d’Horacio Fumero i Esteve Pi
, i el record del desaparegut
bluesmanAmadeuCasas amb
Joan PauCumellas i Quico Pi
de la Serra, convidats per la
seva filla, la guitarrista i can-
tant Erxart Casas. / Redacció

ElFestival de Jazz de
Figueres recordarà
AmadeuCasas

Trobat un joc
de soldats romans
del segle II a.C.
ARQUEOLOGIA Un equip
d’arqueòlegs de la Universitat
Autònoma de Barcelona ha
localitzat al jaciment del
castellum romà de Puig de
Castellar, a Biosca (Segarra),
una pedra datada del segle II
abans de Crist en la qual els
soldats romans d’un destaca-
ment es distreien jugant al
ludus latrunculorum. La tabu-
la lusoria (taula de joc), data-
da entre els anys 170 i 180
abans de la nostra era, és la
més antiga trobada a Espanya
o Europa en un enclavament
militar. / Pau Echauz

L’Inund’Art
creix en espais
i dies aGirona
ART CONTEMPORANI Un
total de 56 artistes, tant emer-
gents com consolidats, parti-
cipen a partir d’aquest cap de
setmana en una nova edició
del festival d’arts visuals i
contemporànies Inund’Art
de Girona, que durarà un
mes. Diversos escenaris
de la ciutat acolliran les
34 propostes artístiques
d’aquest any marcat
per la pandèmia, tema
que serà present en algunes
creacions. El festival
també s’amplia a nous esce-
naris. / Sílvia Oller
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intencions. Aquests líders s’escu-
llen de manera consensuada, no 
amb vots, sinó en una espècie de 
consens popular.  

No tothom hi deu encaixar... Hi ha 
personalitats més rebels a qui els 
deu costar acceptar l’autoritat. 
Sí, però com li deia hi ha molta gent 
que s’ha criat al món secular que 
entra en aquestes comunitats per-
què no li importa deixar enrere el 
seu individualisme. Però d’altres, 
els que hi neixen, tenen més dificul-
tats perquè no ho han escollit. 

I els seus fills? 
No hi tinc contacte. Tan sols m’in-
tercanvio alguns escrits amb una de 
les meves filles, que quan es va casar 
va anar a una altra comunitat hassí-
dica amb un control més relaxat. 

Vostè va tenir una única trobada 
amb la dona que la comunitat va 
decidir que seria la seva esposa. 
¿El matrimoni de la seva filla tam-
bé va ser concertat? 
Sí, però ella va tenir tres trobades 
abans de casar-se i totes van durar 
una hora, que és més temps del 
que vaig tenir jo. Jo no vaig tenir 
gaires ofertes de matrimoni per-
què es considerava que la meva fa-
mília era problemàtica [els seus 
pares no havien nascut en aquella 
comunitat]. Els meus fills tenen 
més oportunitats perquè hi estan 
més arrelats, la seva mare en for-
ma part i tenen desenes d’oncles, 
tietes i cosins. 

¿Li agradaria poder ensenyar als 
seus fills com és el món on viu ara? 
És l’última de les meves prioritats. 
Tinc quatre nets a qui no he vist mai 
i que probablement no coneixeré 
mai. Voldria poder trucar-los i feli-
citar-los per l’aniversari o desitjar-
los bon any. M’agradaria poder-
m’hi comunicar.  

A la comunitat on va néixer gaire-
bé no hi ha intimitat entre les pare-
lles. Ni tan sols s’adrecen a la do-
na pel nom. 
He de dir que hi ha parelles felices 
que s’estimen i d’altres que no, i 
també hi ha violència domèstica. 
La intimitat suposo que depèn de 
cada cas. Però sí que és cert que en 
aquesta mena de matrimonis con-
certats hi ha moltes probabilitats 
que no s’arribi a conèixer gaire bé 
la parella. I també és força habitu-
al que hi hagi distància entre les 
parelles. Al món secular a vegades 
també hi ha una falsa intimitat. 
Però crec que a la comunitat co-
meten un greu error en el tema de 
gènere. La dona [les dones es ra-
pen els cabells, els amaguen, per 
no temptar, i els homes no les po-
den mirar directament] no hauria 
de ser mai menys que un home. Hi 
ha dones amb molt de talent i no té 
cap sentit que no puguin liderar 
una comunitat. I la separació en-
tre homes i dones és radical, els 
pares es passegen amb els fills i les 
mares amb les filles.  

Vostè no havia tingut contacte amb 
cap dona durant els cinc anys pre-
vis a conèixer la seva esposa. 
Sí. Està relacionat amb el concepte 
de la puresa, i una part fonamental 
és la separació dels sexes. I es consi-
dera que hi ha d’haver abstinència 
sexual i que les relacions sexuals 
s’han de tenir dins uns paràmetres 
molt definits.  

Ser dona en una comunitat així deu 
ser difícil, gairebé són invisibles. 
Quan creixen tenen una vida més 
relaxada que els nois perquè no 
han de passar hores i hores estudi-
ant les lleis religioses, cosa que és 
un turment. Però quan es casen és 
duríssim: tenen fills, l’un rere l’al-
tre, i s’ocupen soles de la família. 
Crec que hi ha un gran ressenti-
ment silenciat.  

¿Com va ser adaptar-se al món 
exterior? 
Com haver arribat d’un altre plane-
ta. Creia que havia après alguna co-
sa mirant alguna pel·lícula, però no 
[somriu]. Amb el temps em vaig re-
laxar perquè em vaig adonar que no 
havia de saber ni seguir totes les nor-
mes i podia tenir la meva pròpia ma-
nera d’encarar el món. Ni tan sols 
sabia com comunicar-me amb la 
gent, mantenir una conversa bàsica. 
Al principi em sorprenia que en un 
edifici els veïns ni tan sols se salu-
dessin. Em semblava inconcebible. 
I, després, demanar per sortir a una 
noia... no sabia com fer-ho. I el fet 
d’arriscar-me a ser rebutjat, exposar 
la meva vulnerabilitat d’aquesta ma-
nera, se’m va fer molt difícil. 

Per què creu que comunitats com 
la seva no volen tenir res a veure 
amb la resta del món?  
Hi ha un desig d’aïllament però 
també de ser compresos. Se senten 
molt frustrats perquè creuen que no 
els entenen i que els jutgen.e

OBITUARI

“Es considera  
que les 
relacions 
s’han de tenir 
dins uns 
paràmetres 
molt definits” 
 
“Quan en vaig 
sortir ni tan 
sols sabia 
com m’havia 
de comunicar 
o mantenir 
una conversa 
bàsica” 

Kevin Spacey torna al cinema després d’un temps 
apartat per les acusacions d’abusos sexuals. L’actor 
interpreta un detectiu a la pel·lícula L’home que va 
dissenyar Déu de l’italià Franco Nero.

KEVIN SPACEY 
TORNA AL 
CINEMA

El govern espanyol digitalitzarà 787.675 documents 
relacionats amb els presos del franquisme i els farà 
públics. En el fons hi ha 300.000 fitxes de presos 
amb l’historial de cadascun d’ells.

787.675 DOCUMENTS DE 
PRESOS FRANQUISTES  
A LA XARXA

“Amb ‘Shtisel’ es pot ajudar 
el públic a treure’s prejudicis”
Unorthodox, la sèrie que explica com una noia de 
19 anys abandona una comunitat hassídica de 
Nova York, va ser una de les més vistes a Netflix 
durant la pandèmia. Shtisel és una altra sèrie 
d’èxit que relata el dia a dia d’una família que viu 
en un barri ultraortodox de Jerusalem. La vida 
d’aquestes comunitats s’ha convertit en un fi-
ló, amb documentals com One of us (2017) i 
pel·lícules com Fill de void (2012) i Disobedience 
(2017). “Unorthodox està molt ben feta però les 
idees que hi ha al darrere no són tan bones: ni al 
món hassídic tothom és dolent ni al món de fora 
tothom és tan bo. La noia que se’n va de la seva 
comunitat és acceptada ràpidament i tothom la 
rep amb els braços oberts perquè és com un 
d’ells, i això no passa mai, perquè no és gens fà-
cil encaixar-hi, molts et veuen com una persona 
estranya”, diu Deem, que és més fan de Shtisel: 
“Simplement és la vida d’una família, els seus 
problemes i les seves dificultats, i crec que és ad-
mirable i també una sèrie que pot mostrar com 
és aquest món. El públic hi pot accedir i treure’s 
de sobre alguns prejudicis”.

Mor el compositor 
Cristóbal Halffter 

tenar d’obres. D’entre totes destaca 
Cantata dels Drets Humans, estrena-
da a Nova York el 1968 amb motiu del 
20è aniversari de la Declaració Uni-
versal. Al Teatro Real va estrenar 
també, la temporada 1999-2000, 
l’òpera Don Quijote, un espectacular 
muntatge en què el compositor feia 
dialogar Cervantes amb el cèlebre 
cavaller. La tensió dialèctica entre 
repressió i llibertat és una constant 
en aquesta òpera, a la composició de 
la qual Halffter va dedicar tres anys.  

Compromès amb el seu temps 
Quan la va escriure va dir: “Jo escric 
música contemporània, la música de 
la meva època. Sé que per a alguns pot 
resultar malsonant i fins i tot estra-
nya, però no vull ni puc fer una músi-
ca que no sigui la del meu temps. Hi ha 
gent que creu que fer música contem-
porània és fer música lletja. Jo inten-
to que la meva música sigui bonica. 
Òbviament és un concepte de la belle-
sa diferent del que tenia al cap 
Beethoven quan componia; i també 
varia el concepte de complexitat i de 
polifonia. Actualment l’ésser humà 
està capacitat per percebre missatges 
molt complexos”. Va dedicar una de 
les seves obres, Gaudium et spes, del 
1974, a l’objector de consciència Pepe 
Beúnza, quan Franco era viu. 

D’entre les moltes altres obres que 
va escriure també destaquen Elegía a 
la muerte de tres poetas españoles 
–Antonio Machado, Miguel Her-
nández, Federico García Lorca 
(1974/75)–, Officium defunctorum 
per a cors i orquestra (1979) o el Doble 
concert per a violí, viola i orquestra, 
concert número 2 per a  violoncel i or-
questra, escrit i dirigit per encàrrec de 
l’Orquestra de Baden-Baden per a 
Rostropóvitx (1985). Mai es va tancar 
en cap torre d’ivori, la seva creació 
sempre va reflectir el seu temps i la 
seva preocupació per tot el que passa-
va al seu entorn.e

El compositor avantguardista madrileny Cristóbal Halffter en una 
imatge del 2011. SERGIO BARRENECHEA / EFE

Va trencar amb l’estètica nacionalista 
que imperava en l’època franquista

“Soc un músic d’avantguarda que re-
clama la tradició”, va dir el compo-
sitor i director d’orquestra Cristóbal 
Halffter (1930-2021) a l’agència Efe 
el 2010, quan va guanyar el Premi 
Fundació BBVA Fronteres del Co-
neixement. Va ser un de tants guar-
dons que va rebre aquest músic, que 
sempre va intentar trencar amb l’es-
tètica nacionalista que imperava en 
la foscor del franquisme. Halffter va 
morir als 91 anys a la tranquil·la po-
blació de Villafranca del Bierzo, a 
Castella i Lleó, on vivia des de feia 
anys. Amb ell desapareix un dels úl-
tims representants de la Generació 
del 51. Fa poc més de dos mesos, el 
17 de març, també va morir Antón 
García Abril. 

Halffter venia d’una família de 
músics, ja que ho van ser els seus on-
cles, i també bevia d’una tradició 
prussiana. El seu avi era de Königs-
berg i quan va esclatar la Guerra Ci-
vil, aleshores tenia sis anys, la seva 
família el va traslladar a l’Alemanya 
nazi. Van tornar tres anys després, el 
1939, i el llavors futur compositor va 
estudiar al Real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid i s’hi va gra-
duar el 1951. 

No era un home que es mossegués 
la llengua i més d’una vegada va ex-
pressar el seu malestar pel poc su-
port que es dona a Espanya a la cul-
tura. Fa quatre anys, durant una in-
auguració a l’Auditorio Nacional, va 
lamentar el poc compromís de l’ad-
ministració pública. “Per a mi l’ad-
ministració és un fantasma”, va dir, 
i va denunciar que no es donaven re-
cursos perquè les orquestres pogues-
sin interpretar els compositors espa-
nyols contemporanis. 

Al llarg de la seva carrera com a 
músic va compondre més d’un cen-
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La mano que perdió Rosario La Dinamitera fue 
enterrada en un lugar que ella nunca llegó a conocer  

• Con solo 17 años, la miliciana se alistó para defender Madrid en la Guerra Civil. Un 
cartucho de dinamita le estalló en la mano derecha y Miguel Hernández la convertiría 
en un personaje eterno dedicándole un poema sobre su fiereza y valentía  

 

Elena Cabrera  

25 de mayo de 2021 22:06h  
@elenac  

A quién no le ha pasado buscar una cosa y acabar encontrando otra que creía perdida. En los 
arduos trabajos de archivo de los investigadores de ArqueoAntro buscando dónde podría haber 
fosas de la Guerra Civil sin desenterrar, un trabajo subvencionado por el Ministerio de 
Presidencia, apareció una cuartilla que les llamó la atención. Reconocieron el nombre: Rosario 
Sánchez Mora, la miliciana de la que Miguel Hernández dijo en un poema que "celaba la 
dinamita / sus atributos de fiera" y, desde entonces, más que por sus apellidos, es conocida 
como 'Rosario La Dinamitera'.  

El poema sigue así: "bien conoció el enemigo / la mano de esta doncella / que hoy no es mano 
porque de ella / que ni un solo dedo agita / se prendó la dinamita / y la convirtió en estrella". 
Precisamente sobre esa mano ausente habla el reciente hallazgo de los arqueólogos.   

En la mañana del 15 de septiembre de 1936, Rosario prendió la mecha de un cartucho de 
dinamita. Se encontraba en el frente bélico de Somosierra y a principios de verano había sido 
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destinada a la sección de dinamiteros. Tenía 17 años. Se había escapado a hurtadillas de su casa 
para ir a defender Madrid junto a sus compañeros de la Juventud Socialista Unificada. Ese día la 
tropa estaba entrenando. Habían formado una línea de diez que debían arrojar la dinamita de 
manera coordinada para crear un efecto dominó. Rosario era la última por la izquierda. Cuando 
le llegó su turno, el cartucho se quemó por dentro pero no por fuera; la noche anterior había 
llovido y estaba húmeda. Alguien le gritó que la tirara pero antes de que pudiera reaccionar, la 
dinamita le estalló en la mano.  

"Rosario, buena cosecha, / alta como un campanario, / sembrabas al adversario / de dinamita 
furiosa / y era tu mano una rosa/ enfurecida, Rosario", escribió el poeta de Orihuela, amigo de la 
miliciana madrileña. Sánchez Mora vivió 72 años más, manca de la mano derecha, una mano 
"capaz de fundir leones". Pasó por la cárcel, fue condenada a muerte aunque le conmutaron la 
pena por 30 años de cárcel, de los que solo cumplió tres. Ya en libertad, se convirtió en 
estanquera. Falleció en 2008 y su cuerpo está enterrado en el Cementerio Civil de La Almudena, 
en Madrid. Pero ahora se conoce que no todos sus restos mortales reposan allí.  

El destino de la mano 

En el libro que el periodista Carlos Fonseca le dedicó a Rosario, describe de manera novelada 
cómo fue el momento en el que perdió la mano: "no sintió dolor y tampoco perdió el 
conocimiento. Solo un intenso calor. Se miró la mano y vio que la explosión la había arrancado 
de cuajo. Tenía el radio a la vista y el muñón le chorreaba sangre. Se sintió desfallecer y se 
sentó en el suelo para no caerse. Después apoyó la cabeza en la tierra y se dejó ir".  

La llevaron a un hospital de campaña instalado en Buitrago pero allí no había medios para 
atender la herida, por lo que la trasladaron al hospital de sangre de la Cruz Roja en La Cabrera. 
El documento que han encontrado los historiadores de ArqueoAntro certifica que la mano que 
Rosario perdió fue enterrada en el cementerio de La Cabrera al día siguiente del accidente. "Las 
amputaciones se enterraban, probablemente en una fosa común", explica Jesús Martín, 
arqueólogo de Arqueantro. Pero eso ella, probablemente, nunca lo supo.  

Su biógrafo tampoco conocía este dato. "Ella nunca me habló de ello y yo creo que, de haberlo 
sabido, me lo habría comentado", explica. En el Ayuntamiento de La Cabrera también lo 
desconocían y no saben cuál puede ser la ubicación exacta de la posible fosa común en la que 
eran enterrados estos miembros amputados durante la guerra. Fonseca pasó meses visitando a la 
protagonista de su libro, un día por semana, para hablar con ella de cara a la escritura de lo que 
sería Rosario dinamitera. Una mujer en el frente. Mientras Carlos escribía su libro anterior, 
dedicado a las Trece Rosas, alguien le habló de que Rosario las había conocido en la cárcel. La 
información resultó no ser cierta, pero el hallazgo de la miliciana, historia viva y todavía oculta 
del papel de las mujeres en la Guerra Civil, estaba ahí esperándole para ser contada.  

"Cuando el Gobierno de Largo Caballero dice los hombres al frente y las mujeres a la 
retaguardia, muchas abandonan para ocupar en los puestos de trabajo que dejaron vacantes los 
hombres, pero no todas lo hicieron, Rosario fue una de ellas", explica, sobre la necesidad de 
ahondar en la relevancia de las mujeres en la contienda, insuficientemente estudiada. "El papel 
de la mujer en la Guerra Civil se ha minimizado", advierte. "Yo me he centrado en estudiar a los 
personajes anónimos, que no son los que aparecen en la historia académica, donde hay muy 
pocas mujeres reconocidas. Estoy convencido de que todavía hay muchas más mujeres 
relevantes cuyas vidas son totalmente desconocidas".  

Fonseca quería escribir un libro sobre la vida entera de Rosario y no solo sobre su papel en la 
guerra, pero ella era reticente a abrirse, le costaba hablar de su vida íntima y una y otra vez 
encauzaba la conversación a su vida política. Hasta que, con el peso de las conversaciones, 
Rosario va hablando de otros aspectos de su vida tras la salida de la cárcel en 1942, el mismo 
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día en el que moría Miguel Hernández. Del reencuentro con su hija Elena y cómo la recibió 
como a una desconocida. De su marido, en paradero desconocido y reaparecido años después, 
habiendo formado otra familia. De cómo se enamoró de nuevo y tuvo una segunda hija, pero la 
relación se truncó también. De cómo empezó a vender tabaco a los transeúntes en la plaza de 
Cibeles esquina con Alcalá para ganarse la vida. Y así lo hizo durante seis años hasta que 
alquiló un estanco, que regentó durante 22 años en el barrio en el que vivía, Puente de Vallecas.  

"Era una mujer con muchísimo carácter", recuerda Fonseca. "Si le preguntabas algo que no le 
agradaba mucho llegaba incluso a enfadarse, pero al mismo tiempo me sacó sus cuadernos, sus 
fotografías y me ofreció su disposición, con recuerdos muy vivos, para contar la historia de su 
vida", añade. Cuando la conoció ella tenía 86 años y vivía sola, rodeada de los cuadros que ella 
misma pintaba y de los recuerdos que se afanaba en conservar apuntándolos en cuadernos 
grandes de anillas.  

Además de una memoria fuerte y clara, como si no hubieran pasado 70 años, que atesoraba 
Rosario, al periodista le llamó la atención "que en sus palabras no había un ánimo de revancha o 
de rencor sino las ganas y la necesidad de contar un relato que en este país no había interesado 
durante mucho tiempo". La publicación de su libro coincidió con un momento relevante para la 
memoria histórica, un año antes de que se promulgara la ley de Zapatero y de que la Plataforma 
de Víctimas de Desapariciones Forzosas presentara una serie de denuncias que permitirían a 
Garzón abrir una causa en la Audiencia Nacional.   

Cuando muere Rosario, a Fonseca le pilla en Ceuta trabajando en otro libro y no puede ir al 
entierro. Le cuentan, pero no sabe si es del todo cierto, que la entierran junto a un ejemplar de su 
libro, que ha sido muy importante para que, después de pasar décadas en el olvido, en su 
estanco de Vallecas se recuerde quién fue la mujer "espuma de la trinchera". En la presentación 
del libro. Fonseca y Sánchez Mora estuvieron acompañados por María Teresa Fernández de la 
Vega, en ese momento vicepresidenta del Gobierno y Gaspar Llamazares, coordinador general 
de Izquierda Unida. Rosario se sintió reconocida al final de su vida. "Contenta y satisfecha", 
dice el escritor, que recuerda que en las presentaciones, tal fue el interés sobre su figura, 
acababa ella firmando más libros que él.  
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Josep Almudéver era de Marsella però estava 
vinculat a Alcàsser. ÓSCAR DE MARCOS / EFE

Mor als 101 anys 
Josep Almudéver, 
l’últim brigadista

IN MEMORIAM

Josep Almudéver, segurament l’últim brigadista in-
ternacional que encara podia oferir el seu testimoni, 
ha mort als 101 anys. Vivia a França, on es va exiliar 
el 1947, però tornava sovint al País Valencià. Almu-
déver va néixer a Marsella, però va passar la major 
part de la seva infantesa a Alcàsser, d’on era origi-
nària la seva família. Era allà quan va esclatar la Guer-
ra Civil. Aleshores tan sols tenia 17 anys i va falsi-
ficar la documentació per poder allistar-se i comba-
tre amb el batalló Pablo Iglesias. El van ferir al front 
d’Aragó el maig del 1938 i, després d’uns mesos a 
l’hospital, va voler reintegrar-se a la seva unitat, pe-
rò no el van deixar. Va ser aleshores quan es va unir 
a les Brigades Internacionals, aprofitant que tenia la 
nacionalitat francesa, i va combatre amb els italians 
de Carlo Rosselli. 

El 23 de setembre del 1938, el govern republicà va 
ordenar la retirada immediata de tots els volunta-
ris estrangers i poc temps després Almudéver va ser 
repatriat. Tanmateix, va decidir no quedar-se a Fran-
ça i va tornar a València per seguir combatent. Quan 
va acabar la guerra el van fer presoner i va passar per 
l’infern dels camps de concentració franquistes de 
Los Almendros i Albatera. Després el van jutjar i el 
van enviar a les presons de Porta-Coeli, la Model i 
Aranjuez, on les condicions eren precàries perquè 
estaven sobresaturades. Quan el van deixar en lliber-
tat condicional va intentar trobar feina a Alcàsser i 
va continuar combatent en la clandestinitat. Entre 
el 1944 i el 1947 va col·laborar amb l’Agrupació Guer-
rillera de Llevant i quan el van descobrir va haver 
d’exiliar-se a França.  

L’excombatent sempre va dir que no es podia dir 
que aquell conflicte fos una guerra civil, perquè el 
bàndol franquista va rebre des de l’inici de la guer-
ra fins al final el suport dels feixistes italians i dels na-
zis. Al documental El último brigadista recordava la 
terrible experiència de veure com afusellaven els 
seus companys. “Els afusellen als tres. Un crida «vis-
ca la República», l’altra «visca el socialisme» i l’al-
tre «visca el comunisme», un tir de gràcia a cadas-
cú i al pou”, explica. “És molt criminal tot això, te-
nia 19 anys, ¿per quin motiu...?” 

El juliol del 2019, la Generalitat Valenciana li va 
retre un homenatge. “Josep Almudéver va ser una de 
les persones que va lluitar perquè aquest país pogués 
tornar a tenir drets democràtics i llibertats”, va dir 
l’actual consellera de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Ga-
rijo. En aquell moment, Almudéver va assegurar que 
els milicians representaven la voluntat dels treballa-
dors espanyols i que van combatre perquè era neces-
sari fer fora el feixisme espanyol.e 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS 

Tots els dubtes que va sembrar  
la tardor calenta del 2017

una parella contrària a la indepen-
dència i se situa ideològicament en-
tre ella i la seva família. L’espectacle 
els acompanya a mesura que van pas-
sant els dies: comença amb la mort 
del terrorista de la Rambla a Subirats 
i acaba amb la sentència del Procés, 
passant per l’entrada policial a la seu 
del departament d’Economia, l’1-O 
i la declaració d’independència. 

Noves mirades sobre els fets 
L’obra vol reflectir com les mirades 
sobre la independència han evolu-
cionat amb el temps i com ara recor-
dem aquells fets des d’una altra 
perspectiva. “Ja no pensem el ma-
teix que aleshores. És interessant 
recordar el que crèiem aquells dies 

i veure com, en alguns casos, hi ha 
hagut un canvi de posicionament”, 
diu el director. Però més enllà de la 
qüestió política, l’obra també apro-
fundeix en els dilemes personals 
dels protagonistes. Pren una força 
especial el personatge de la mare, 
que és mestra i va patir un accident 
que la va descol·locar.  

El muntatge transcorre a la taula 
del menjador de la família, on tots 
troben la confiança necessària per 
confrontar opinions. “Molta gent ens 
diu que es va identificant en cadascun 
de nosaltres en funció del moment –
explica Iscla–. El que busca l’especta-
cle és una mica això, provocar que tot-
hom tingui ganes de baixar a la taula 
i posar-se a debatre”.e

Un moment de l’espectacle Alguns dies d’ahir, que a partir d’avui es 
representa a La Villarroel. CRISTINA CALDERER

Una família amb opinions polítiques divergents debat a La Villarroel

ARTS ESCÈNIQUES

La sacsejada política de l’1 d’Octubre 
va marcar un abans i un després a la 
història del país, que ja venia com-
mocionat pels atemptats del 17 
d’agost de Barcelona i Cambrils. Van 
ser uns mesos intensos que, gairebé 
tres anys després, el dramaturg Jor-
di Casanovas trasllada al teatre per 
reviure des de la distància amb Al-
guns dies d’ahir. “L’experiència vis-
cuda de cada espectador fa que 
l’obra canviï en funció de la memò-
ria de cadascú”, explica l’actor Abel 
Folk, que a l’escenari interpreta el 
Jaume, un independentista conven-
çut i propietari d’una impremta. “No 
crec que mai a la vida hagi fet res tan 
allunyat del que soc jo”, afegeix Folk. 
El muntatge està dirigit per Ferran 
Utzet i ha voltat per Catalunya abans 
d’arribar avui a La Villarroel, on s’hi 
estarà fins al 27 de juny. La compa-
nyia ja ha pogut comprovar com el 
públic el rep de maneres molt dife-
rents segons els seus records. “Hi ha 
dies que sembla una comèdia i d’al-
tres que sembla un drama”, diu Folk. 

Alguns dies d’ahir porta a escena 
els dubtes, els conflictes interns i les 
pors que van planar sobre moltes fa-
mílies catalanes durant la tardor del 
2017. Casanovas crea un ecosistema 
domèstic de quatre personatges en 
què cadascun d’ells discrepa ideolò-
gicament dels altres. El patriarca 
(Folk) es dedica en cos i ànima a or-
ganitzar el referèndum, mentre que 
el fill petit (Francesc Cuéllar) és més 
radical i està disposat a tot per acon-
seguir la independència. Les seves vi-
sions es contraposen amb les de la 
mare (Míriam Iscla), que veu els es-
deveniments polítics amb desafec-
ció, i la filla gran (Marta Aran), que té 

BARCELONA
NÚRIA JUANICO LLUMÀ

L’ARA recorda l’origen d’‘Els segadors’ i altres símbols 
dana, la figura de sant Jordi com a pa-
tró de Catalunya i les quatre barres 
com a símbol nacional. Els quatre lli-
bres, publicats per Rafael Dalmau 
Editor, que ofereix l’ARA, suposen 
un viatge als primers temps del ca-
talanisme. Uns temps de reivindica-
ció i envigoriment de la llengua, la 
cultura i les tradicions catalanes.  

Les quatre barres, de bandera his-
tòrica a senyera nacional (16 €) i Els 
segadors, com es crea un himne (14 
€) es poden obtenir del 22 de maig 
al 4 de juny als quioscos i a la web 
promo.ara.cat/simbols-nacionals-
catalunya, mentre que La naciona-
lització de la sardana (14 €) i Sant 
Jordi, patró de Catalunya (12 €) s’hi 
podran trobar del 29 de maig a l’11 
de juny.e

LLIBRES

Després de la polèmica sobre la ver-
sió d’Els segadors que va sonar a la in-
vestidura de Pere Aragonès, és ade-
quat recordar-ne l’origen. El tema es 
va sentir per primera vegada l’any 
1892. La seva incorporació al reper-
tori de l’Orfeó Català va ser clau per 
difondre el que avui és l’himne naci-
onal de Catalunya. Ho explica el lli-
bre Els segadors, com es crea un him-
ne, escrit amb detall i rigor per l’his-
toriador Pere Anguera (1953-2010), 
especialitzat en el segle XIX català. A 
més d’Els segadors, Anguera també 
va investigar a fons –i va escriure’n 
tres llibres– sobre l’origen de la sar-

BARCELONA
ARA
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‘Mea culpa’ a mitges de Macron 
pel genocidi de Ruanda

dir, per exemple, el suport militar i 
polític que França va oferir als ex-
tremistes hutus i van evitar reconèi-
xer la complicitat de l’Hexàgon en la 
barbàrie comesa contra els tutsis. 
Però l’omissió més flagrant va ser 
no demanar perdó. De fet, el man-
datari es va guiar per les conclusi-
ons de l’informe Duclert, que ell 
mateix va encomanar a un grup 
d’historiadors fa dos anys. És preci-
sament a partir de la seva publica-
ció, fa dos mesos, que les relacions 
diplomàtiques entre París i Kigali 
són ara menys fredes. Tant és així 
que Macron va anunciar aquest di-
jous que en els pròxims dies es no-
menarà l’ambaixador francès a Ru-
anda, una plaça que està vacant des 
del 2015.  

“Les seves paraules tenen més 
valor que una disculpa. Són la veri-
tat, i dir la veritat és arriscat, però es 
fa perquè és just [...] encara que si-
gui impopular”, va valorar el presi-
dent ruandès, Paul Kagame, en una 
roda de premsa posterior, prosse-
guint aquesta lògica d’entesa.  

Però les organitzacions de la so-
cietat civil no són del mateix parer: 
volien que Macron demanés discul-
pes i reconegués la complicitat del 
seu país. “No només estic profunda-

ment decebut sinó també gairebé 
enfadat”, va reaccionar Alain 
Gauthier, president del Col·lectiu 
de les Parts Civils per Ruanda, una 
associació que es dedica a denunci-
ar davant la justícia els presumptes 
genocides que resideixen en territo-
ri francès, un centenar segons els 
seus càlculs. “És una falta de respec-
te a les víctimes”, va lamentar 
Gauthier en declaracions a France 
Info. Des de l’associació Ibuka tam-
bé van deplorar que Macron no pre-
sentés unes disculpes, tot i que 
aprecien que “intenti explicar el ge-
nocidi, què va passar, què van fer, les 
seves responsabilitats”. “És molt 
important, demostra que ens en-
tén”, va dir l’entitat.  

Aquesta “política de reconeixe-
ment” és la culminació del procés 
per normalitzar les relacions entre 
els dos països, molt deteriorades pel 
desacord, precisament, sobre quin 
va ser el rol de França en el genoci-
di contra els tutsis. Ja abans d’em-
prendre el vol cap a Kigali, Macron 
parlava “d’escriure una nova pàgina 
junts”. Una “convicció profunda” 
del president francès que permet 
instaurar un diàleg d’igual a igual, 
deixant enrere el llegat colonial. En 
aquest sentit, el cap d’estat francès 
ha fet altres gestos durant el seu 
quinquenni, com ara la restitució 
d’obres d’art africà espoliades du-
rant l’època colonial i que es troben 
en museus francesos: els experts 
calculen que més del 85% del patri-
moni cultural africà és fora del seu 
continent.e

Admet la responsabilitat de França, però no demana perdó 

Emmanuel Macron ahir al memorial de les víctimes del genocidi de Kigali. LUDOVIC MARIN / AFP

MEMÒRIA

Era un discurs molt esperat a Ruan-
da. Han hagut de passar 27 anys per-
què França, per boca del president 
Emmanuel Macron, reconegués 
oficialment la seva responsabilitat 
en el genocidi tutsi del 1994, perpe-
trat pels hutus més radicals. “Fran-
ça té un rol, una història i una res-
ponsabilitat política a Ruanda. 
També té un deure: mirar la histò-
ria de cara i reconèixer la part de pa-
timent que ha infligit al poble ruan-
dès fent prevaldre durant massa 
temps el silenci sobre l’examen de la 
veritat”, va dir Macron. El president 
francès ha viatjat fins a Kigali, la ca-
pital ruandesa, per afegir solemni-
tat a aquest moment d’alta trans-
cendència històrica. Macron emula 
així l’expresident Jacques Chirac, 
que va reconèixer el 1995 la respon-
sabilitat de l’estat francès en la ba-
tuda del Velòdrom d’Hivern contra 
els jueus el 16 i 17 de juliol del 1942. 

En la seva intervenció al Memo-
rial del Genocidi –on reposen les 
restes de més de 250.000 de les 
800.000 víctimes de la matança, 
una de les més greus des de l’Holo-
caust–, Macron va parlar fins a qua-
tre vegades de responsabilitat. Per 
contra, va obviar citar el nom del 
màxim dirigent del govern gal en 
aquella època: François Mitterrand. 
I aquesta no va ser l’única el·lipsi 
d’aquest simbòlic discurs, en el qual 
les plomes de l’Elisi també van elu-

PARÍS
ALÍCIA SANS

Alain Gauthier 
COL·LECTIU DE LES PARTS CIVILS PER RUANDA  
“ És una falta de respecte a les 
víctimes ”

Rússia veta tres vols amb 
origen a la UE en resposta 

a les sancions a Bielorússia 

CAS PROTASSÉVITX

Rússia apuja l’aposta en la seva defensa del règim 
bielorús. Des de dimecres al vespre, Moscou ja ha ve-
tat l’entrada al seu espai aeri de dos vols d’Air France 
i un altre d’Austrian Airlines que havien desviat la 
seva trajectòria per evitar sobrevolar territori bi-
elorús, en compliment de les represàlies ordenades 
dilluns per la Unió Europea arran del “segrest” d’un 
avió de Ryanair per detenir l’opositor Roman Protas-
sévitx i la seva parella, Sofia Sapega. En una evident 
escalada del Kremlin, Air France va haver de can-
cel·lar dimecres un vol que connectava París amb 
Moscou perquè no tenia permís per aterrar a la capi-
tal russa, i ahir va anul·lar també pel mateix motiu el 
viatge previst per avui. Les autoritats d’aviació rus-
ses van obligar també Austrian Airlines a suprimir 
un vol Viena-Moscou. “Un canvi de ruta ha de ser 
aprovat per les autoritats, i les autoritats russes no 
han emès aquesta autorització”, va explicar una por-
taveu de la companyia austríaca.  

Petició de boicot 
Mentrestant, l’entorn de Protassévitx demana en-
durir les sancions contra el règim d’Aleksandr Lukai-
xenko, i no només en l’àmbit polític. “Volem ajudar 
Bielorússia, i això només és possible si s’incremen-
ta la pressió sobre el règim, si les sancions s’endu-
reixen, si se l’aïlla internacionalment i se’l reconeix 
com un règim terrorista. Cal aturar qualsevol coope-
ració amb el règim: econòmica, política, diplomàti-
ca, de transports, mediàtica... Tot s’hauria d’aturar, 
fins i tot bloquejant els sistemes internacionals de 
transferències bancàries”, va dir ahir en una roda de 
premsa des de Varsòvia Stepan Putilo, cofundador 
juntament amb Protassévitx de Nexta, el principal 
canal de Telegram i de YouTube de Bielorússia, que 
s’ha convertit en el mitjà de comunicació indepen-
dent més important del país. 

Putilo va citar la possibilitat de “bloquejar el ne-
goci de potassa de Bielorússia”, el segon país del món 
en volum de producció d’aquest mineral. El responsa-
ble de Nexta es va mostrar partidari d’animar al “boi-
cot” empreses com la noruega Yara, “el principal com-
prador de potassi de Belaruskali”, l’empresa estatal 
responsable del 20% de la fabricació mundial de fer-
tilitzants potàssics. “Moltes empreses internacionals 
continuen cooperant amb el règim de Lukaixenko i és 
molt important que això s’acabi. Si no, els seus diners 
es continuaran destinant a torturar persones inno-
cents a Bielorússia”, va advertir.e

ALBERT CASTELLVÍ ROCA ❊ SABADELL

El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, 
en una imatge d’arxiu. KREMLIN / EUROPA PRESS
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La sentència del judici pels 
atemptats jihadistes a 
Barcelona i Cambrils del 
17 d’agost del 2017, amb 
penes fins i tot més dures 

de les que havia demanat la Fiscalia, 
no acabarà tanmateix de permetre 
que la societat catalana giri full d’una 
tragèdia que la va impactar profun-
dament, tant per la brutalitat dels as-
sassinats com per la seva autoria (un 
grup de joves catalans d’origen ma-
gribí aparentment ben inte-
grats). La sentència, molt 
documentada, precisa i ex-
haustiva –té 1.000 folis d’ex-
tensió–, malgrat que per pri-
mer cop estableix el nombre 
total de víctimes –que puja a 
més de 300 entre els diferents esce-
naris (a més de Barcelona i Cambrils, 
també Alcanar)–, les qualifica com 
“les grans oblidades” i n’indemnit-
za algunes, n’ha deixat insatisfetes 
moltes, que ja han anunciat a través 
dels seus representants legals que 
recorreran la decisió del tribunal.  

El 17-A difícilment s’esborrarà de 
la memòria col·lectiva. És d’aquells 
esdeveniments que gairebé tothom 
recorda com va viure i com va plorar. 
El xoc ciutadà encara provoca esgar-

rifances en tots els escenaris esmen-
tats, i també a Ripoll, d’on provenien 
els nois radicalitzats. Es fa molt difí-
cil trobar explicacions racionals a uns 
fets tan extrems. L’onada d’atemp-
tats a Europa sembla que ja ha passat, 
i hi deu tenir alguna cosa a veure l’ac-
tuació policial, però no està clar que 
haguem entès aquell flagell terroris-
ta ni que n’haguem conjurat tots els 
dimonis. Hi ha massa respostes pen-
dents. El judici, en aquest sentit, és 

important, no només per definir cul-
pabilitats i imposar penes, sinó tam-
bé per fornir de dades, fets i explica-
cions que ens ajudin col·lectivament 
a respondre’ns tots els interrogants: 
el què, el com i, esclar, el sempre di-
fícil perquè. I això val sobretot per als 
ciutadans que en van patir les conse-
qüències més directament i per als 
que ho van viure més de prop, però 
també per al conjunt de la societat. I 
en aquest sentit és on la sentència fe-
ta pública ahir deixa llacunes. En es-

pecial, al voltant de la figura de 
l’imam Es-Satty, al qual sí que s’atri-
bueix la responsabilitat de la radica-
lització dels nois que van cometre 
aquella barbaritat, que, per tant, no 
s’haurien en cap cas introduït sols en 
aquest món. En canvi, però, la sentèn-
cia passa del tot de llarg de la possi-
ble vinculació de l’imam amb els ser-
veis secrets espanyols, el CNI, els 
quals el van visitar quan era a la pre-
só. ¿Va tenir cap responsabilitat o cap 

negligència l’Estat al voltant 
de la figura d’Es-Satty? Fins 
que no s’aclareixi una qües-
tió tan delicada com aquesta, 
difícilment ens podrem do-
nar per satisfets sobre un es-
deveniment que va atacar el 

cor de la nostra preuada convivència 
col·lectiva.  

Els recursos que presentaran les 
víctimes mantindran viva, doncs, la 
polèmica i el trist record al voltant 
d’un fanatisme criminal que és als an-
típodes de la imprescindible toleràn-
cia amb les diferències pròpia d’una 
societat democràtica i moderna com 
la catalana. Sigui com sigui, l’esperit 
ciutadà de solidaritat que va seguir als 
atemptats és el que mai hauríem 
d’oblidar.

Les ombres  
i la memòria del 17-A

L’EDITORIAL

La sentència deixa insatisfetes  
les víctimes i passa de llarg sobre  
la relació d’Es-Satty amb el CNI
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Via Laietana: la comissaria de la repressió i la tortura 
franquista / Angelina Puig i Sònia Olivella 
Aquest espai d’impunitat s'ha de ressignificar en un centre dedicat a difondre el coneixement i la 
memòria sobre la tortura policial practicada durant la dictadura 

26/05/2021 | 06:00 

L’any 1929, l’edifici era un hotel per acollir els visitants de l’Exposició Universal celebrada aquell any a 
Barcelona. Posteriorment es convertí en la Prefectura Superior de Policia, dependent del Ministeri de 
Governació. L’any 1931, amb la proclamació de la Segona República, la Generalitat de Catalunya hi 
instal·là la Comissaria d’Ordre Públic.  

Passada la Guerra Civil, el 1941, el règim franquista hi va instal·lar la Jefatura Superior de Policía. 
El  1946 es va crear la Brigada Político-Social y de Servicios Especiales, sota la direcció del comissari 
Pedro Polo Borreguero. Aquest cos tenia com a funció principal la persecució i l’eliminació dels 
grups antifranquistes. El comissari Polo i els seus agents no van dubtar a utilitzar les diverses tècniques 
de tortures, pallisses i execucions. 

L’any 1955 eren els germans Antonio Juan i Vicente Juan Creix els qui eren al capdavant de la Brigada 
Político-Social, el primer com a comissari. Mentre Antonio coneixia tot l’entramat de les formacions 
polítiques comunistes, Vicente es dedicà a la persecució dels cercles universitaris i catalanistes. El nou 
comissari incrementà els mecanismes de tortura com ara les cel·les petites per crear l’angoixa 
claustrofòbica, la calor, el fred o la immobilitat, cel·les amb petits espais per seure o estirar-se inclinats 
per tal que les persones empresonades no poguessin dormir, la col·locació de maons al terra de la cel·la 
per fer més doloroses les caigudes i no poder moure’s, l’ús dels elèctrodes i el càstig físic manual o amb 
qualsevol mena d’element. 

Durant la Transició, una bona part dels membres de la Brigada Político-Social van continuar amb les 
seves carreres  

L’any 1978, la Brigada d’Investigació Social va ser reestructurada i substituïda per la Brigada Central 
d’Informació (BCI), però la seva desaparició no es va formalitzar completament fins a la Llei orgànica 
2/1986, de forces i cossos de seguretat, aprovada durant el primer Govern socialista de Felipe González. 
Durant la  transició a la democràcia no es va dur a terme cap investigació legal sobre les activitats dels 
membres de la Brigada Político-Social i una bona part d’aquests funcionaris van continuar amb les seves 
carreres a la policia espanyola. 

Fa dècades que entitats memorialistes i de la societat civil, entre les quals l’Ateneu de Memòria Popular, 
reclamem la ressignificació d’aquest espai d’impunitat en un centre memorial i documental, 
dedicat a difondre el coneixement i la memòria sobre la tortura policial practicada durant la 
dictadura. Les víctimes de les tortures, persones que van lluitar pels drets i per les llibertats, no solament 
han vist com l’Estat espanyol es nega a investigar els crims de lesa humanitat del franquisme, sinó que 
també observen com l’espai on van patir les atrocitats segueix sent un indret d’impunitat. 

La negativa del ministre Grande-Marlaska de traslladar la seu del cos policial per motius “operatius”, 
segons expressà el 17 d’abril al Senat, contravé a l’acord del 2017, quan es va aprovar al Congrés una 
proposta no de llei –només amb el vot en contra del Partit Popular– per reconvertir la Prefectura en un 
espai de memòria. Contravé també a l’obligació de l’Estat, inclosa en els tractats internacionals, de dur a 
terme polítiques públiques de memòria, reparació i garanties de no repetició.  
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El mateix Relator Especial sobre la Promoció de la Veritat, la Justícia, la Reparació i les Garanties de no 
Repetició de les Nacions Unides, Pablo de Greiff, insistia, en el seu informe del 2014 sobre la missió a 
Espanya, en la necessitat de “promoure intervencions diferenciades, la contextualització i la 
ressignificació de símbols i monuments franquistes”. No hi ha dubte que la Prefectura de la Via 
Laietana és un símbol de la repressió i de les tortures de la dictadura franquista. 

És indignant que s’intenti fer valer com a “ressignificació” que l’espai es trobi ocupat per la policia  

És especialment indignant que s’intenti fer valer com a “ressignificació” que l’espai es trobi ocupat per 
les forces i els cossos de seguretat en l’actualitat, com va manifestar el ministre de l’Interior. Tot al 
contrari, la memòria associada a aquell espai es projecta com una ombra sobre els ocupants actuals, 
entrebancant la dignificació de la seva imatge i accentuant una immerescuda percepció de continuïtat. 

El 26 de març de 2019 es va col·locar per part de l’Ajuntament de Barcelona un faristol davant la 
Prefectura de la Via Laietana en el qual s’explica la història de l’edifici, des del 1929 fins al final de la 
dictadura. Aquest faristol ha estat vandalitzat, just davant de la seu policial, en múltiples ocasions, sense 
que hi hagi hagut cap intervenció policial respecte a això. Aquests fets proven que les polítiques 
públiques de memòria, impulsades des de totes les administracions són absolutament necessàries per 
garantir la no repetició de les atrocitats del passat. 

Cal recordar que, fins i tot en democràcia, l’Estat espanyol ha estat condemnat fins a 11 ocasions pel 
Tribunal Europeu de Drets Humans, precisament, pel fet de no investigar degudament tortures, com molt 
bé coneix el Sr. Grande-Marlaska, havent estat titular dels jutjats en qüestió en 6 d’aquests casos. Les 
seves manifestacions es fan mesos després que el seu mateix partit en el Govern presentés un 
avantprojecte de Llei de memòria democràtica, el qual ha estat qüestionat per diversos sectors del 
moviment memorialista pel fet de quedar-se curt en el reconeixement dels drets de les víctimes del 
franquisme i dels seus familiars.  

El text inclou el paràgraf següent en la seva exposició de motius: “Los procesos de memoria son un 
componente esencial de la configuración y el desarrollo de todas las sociedades humanas, y afectan desde 
los gestos más cotidianos hasta las grandes políticas de Estado. […] Por eso, la principal responsabilidad 
del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, 
inclusiva y plural.” La posició del ministre Grande-Marlaska fa posar encara més en dubte quin 
suport es pot donar a un text legislatiu que incompleix el mateix Govern que l’ha promogut. 
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É
s un matí ideal per passejar.
Lluminós, amb vent suau. Als
carrers de Montbau, per so-
bredelaRondadeDalt,esres-
pira diferent. És Barcelona,

peròpodria ser laperifèriad’unaciutat de
províncies demés al nord si no fos perquè
Collserola i tota lamuntanyame-
diterrània et cau gairebé al da-
munt. Hi ha places i zones ver-
des.Hihaedificisdediferentsal-
çàries, cases unifamiliars i la
sensació que qui va construir el
barri va voler trencar lamonoto-
nia seriada dels polígons d’habi-
tatges. Montbau agrada als ar-
quitectes, que són capaços de
rastrejar els corrents que van in-
fluir en la construcció d’aquest
barri. Localitzar, per exemple,
aquesta església de “volta catala-
na” que té una certa proximitat
amb la que va construir Le Cor-
busier a Ronchamp a comença-
mentsdelsanyscinquanta.
Montbau va ser concebut el

1957. L’habitatge era llavors una
urgència a tot Europa. La guerra
havia deixat ciutats en ruïnes.
Rotterdam,Coventry,Hamburg,
Düsseldorf, Dresden, l’East End
de Londres... La gent deixava el
campisen’anavaatreballarlain-
dústria. Fugien dels centres ur-
bans insalubres. Londres i París
planificaven ciutats dormitori. I
alesgransurbsdelSudd’Europa,
comAtenesoMilà,esconstruïen
apartaments a tota velocitat per
allotjar lagentqueviviaenbarraques.
Planificadors i arquitectes tenien ideals

elevats. Però aquellamareade formigóno
haresistitelpasdel temps. “Lacaracterís-
tica lletjor de l’arquitectura urbana d’Eu-
ropaoccidentalaquellsanysnopotatribu-
ir-se exclusivament a pressions demogrà-
fiques. Semblava gairebé deliberada, fruit
d’un disseny acurat” explica l’historiador
TonyJudt aPostguerra. I conclou: “elmal
causat al teixitmaterial de la vidaciutada-
na durant aquells anys constitueix la cara
fosca inomésamitgesconegudadels tren-
ta gloriosos del desenvolupament econò-
mic”.
El judici de Judt no obeeix només a ra-

onsestètiques.Téaveureamblautopiade
tancar persones en polígons allunyats i
mal comunicats. Segregats per procedèn-
cia o classe social. França va recol·locar la
població de les antigues colònies, mà
d’obra barata els anys del boom, en grans
polígons llunyde laciutat.Quanvaarribar

l’austeritat els vuitanta, la banlieue va cre-
mar i ja no es va treure de sobre l’estigma
dedelinqüència imarginació.
El1957Barcelonaeraunagranciutatdel

Sud. Amb lamateixa urgència demogràfi-
ca. El barraquisme era una cosa habitual.
Aquell anyFrancescCandel publicavaOn
la ciutat perd el seu nom, novel·la en què
parladepersonesencalladesamigcamíde
la gran ciutat. A l’alcaldia hi arribava un
notari, José María de Porcioles. El seu
mandatduraràfinsal1973.Enaquestperí-
ode, Barcelona viurà una febre construc-
tora sense comparació a la història. Serà
una ciutatmoltmenys planificada que les
delnord.Condicionadapelcontextdedic-
taduraiunaferotgeespeculació.D’aquíen
sortiranbarrissencerssenseequipaments
ni serveis bàsics que els seus residents
haurande lluitaranysdesprés.
L’any de la seva arribada, el nou alcalde

no ha estat encara abduït per la coalició
d’interessosquegovernael creixementde

la ciutat. “Vol fer les coses bé” raona Fer-
nando Marzá, director de l’arxiu del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i co-
missarid’unaexposicióqueposaenrelleu
elqueesva feraMontbau.
El barri serà la intervenció de més en-

vergaduradelPatronatMunicipaldel’Ha-
bitatge. I es construeix en tres fases. S’ur-
banitzen 31 hectàrees a la falda de Collse-
rola per a 8.000 persones. L’alcalde fa
l’encàrrec a tres arquitectes joves però
amb experiència en habitatges experi-
mentals, Xavier Subías, Guillermo Girál-

deziPedroLópezIñigo.“ElsenviaaEuro-
paperquè coneguin el que s’està fent”.Vi-
siten la Interbau de Berlín, una exposició
internacional resultat d’un concurs con-
vocat per reconstruir el barri de Hansa.
Allàhiha totelmovimentmodern iel fun-
cionalismedelsguanyadorsesreprodueix

en la primera fase de Montbau.
Blocs lineals, sol, poca densitat.
“Són brutalment moderns per a
l’època”. Durant la segona fase
(1961) hi ha Josep Soteras, Fran-
cescBassó,JoaquimGili iAntoni
Bonet Castellana, un home que
va i ve de l’Argentina. Trenquen
la linealitat dels edificis de lapri-
mera fase.Elspreocupa laconvi-
vència i la relació entre els veïns.
A la tercera fase (1964) Joan
Bosch construeix un grup de ca-
sesunifamiliarsacoblades, influ-
ïdespelmetabolisme ialtrescor-
rentsde l’època.
El barri no només és especial

per l’arquitectura, per la facilitat
amb què els constructors de
Montbau absorbeixen el que els
arriba de l’exterior. Tambého és
per la sevadiversitat i per comes
construeix. “Porcioles ha tingut
experiènciaenlapromociód’ha-
bitatgesambelCongrésEucarís-
tic. En sap, de cooperatives”.
L’ajuntament fa de promotor. I
lescooperativescomprenelster-
renys i gestionen les parcel·les.
N’hihade taxistes,militars, enti-
tats religioses, gent que s’ha or-
ganitzat pel seu compte, funcio-

naris...Hihatambétècnicspreocupatsper
lacomposiciósocialdelbarri (segonsCar-
lota Giménez, que ha escrit la història del
barri).
Lamajoria dels que s’instal·len aMont-

bau són parelles sense fills. La meitat de
Barcelona. La resta, de fora. Part de la se-
gonageneració, els queara tenen seixanta
anys,faràcarrerauniversitària.Ladiversi-
tatelsobligaaconviure.Peròtambéelsco-
hesiona. Els permet evitar el projecte
d’abocador del 1971. Superar la crisi de les
drogues de finals dels setanta. Explica
l’extens teixit associatiu i cultural del bar-
ri.Aquestadiversitatencarasobreviuavui.
Montbauvahaverdelluitarpelsserveis.

Erallunydetot.Peròtotiaixí,perunacon-
fluència de factors, va ser un petitmiracle
a l’Europa de formigó que es va abatre so-
breEuropaelsanyscinquanta i seixanta.
(Montbau1958-1964espotveurealaseu

barceloninadelCol·legid’Arquitectes fins
al 3de juliol).

Miracle aBarcelona
Nascut entre lamarea de formigó que es va abatre
sobreEuropaalsanys50i60,Montbauhaesquivat
lamalafamaqueenvoltalesobresd’aquestperíode

ARXIU

Una de les fotografies d’OriolMaspons del barri deMontbau

UNA NIT A
LA TERRA

Ramon
Aymerich

Per una confluència de
factors, el barri ha estat
exemple de diversitat
arquitectònica i social
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El dia abans i el dia després del feixisme

El 18 de juliol de 1936 
hauria estat un dia nor-
mal si no fos perquè els 
militars feixistes dona-
ven un cop d’estat. No 

es va considerar un problema greu, 
sinó només uns incidents al Marroc, 
que el ministre de Treball d’ERC, 
Lluhí i Vallescà, va entendre que 
“no revestien el perill que en un 
principi s’havia suposat” en un in-
forme al govern de la Generalitat. El 
feixisme es va minimitzar fins i tot 
en el moment en què s’estava con-
sumant manu militari, i la vida feia 
el seu curs. 

Aquell dissabte a Barcelona llu-
ïa un dia suau de vint-i-dos graus 
de temperatura. La portada de La 
Vanguardia obria com sempre 
amb tres esqueles i tres anuncis. A 
la secció de política, s’informava de 
la sessió al Parlament en la qual es 
debatia una subvenció per a 
l’Olimpíada Popular, que l’endemà 
havien d’inaugurar el president 
Companys i l’alcalde Pi Sunyer, 
amb el mestre Morera dirigint la 
seva versió d’Els segadors.  

Al feixisme no se li fa gaire cas 
mentre és a l’oposició, i quan gua-
nya ja és massa tard per aturar-lo. 
Penso sovint en aquesta mesura 
dramàtica del temps mentre la ul-
tradreta va guanyant posicions par-
lamentàries i espais institucionals 
de poder i influència, arrossegant la 
dreta convencional a les seves for-
mes i maneres. Un dia abans del 18 
de juliol, Falange era extraparla-
mentària però una part de la dreta 
moderada que era al Parlament 
s’arrenglerava amb els militars. 

No puc pensar avui en un retorn 
del feixisme, amb Europa com a en-
titat supranacional, però sí en una 
mutació genètica impresa en mar-

ques eufemístiques com 
“populisme” o “trum-
pisme”. Una mena de re-
surrecció del 23-F d’Ar-
mada que aniria en la lí-
nia del que ja es va fent: 
un buidatge de la demo-
cràcia i una supeditació 
de les decisions parla-
mentàries als tribunals, 
que ara com ara ja són 
pràcticament un poder 
executiu impostat que 
fins i tot gestiona la pandèmia. Hi 
hauria més processats, més sen-
tències, més presos i més duresa, 
una reactivació de la llei de partits 
i de l’article 155 per suspendre au-
tonomies, il·legalitzacions a dojo, 
depuracions de funcionaris, censu-
ra, prohibició del català com a llen-
gua oficial... Tot en nom de la lli-
bertat, que sempre és la bandera de 
conveniència dels lliberticides. 

Una manera d’explicar el risc 
d’involució és imaginar què passa-
ria amb l’endemà de cadascú que 
tingui alguna responsabilitat políti-
ca, funcionarial o d’opinió pública 
de nivell mitjà, les que travessen la 
quotidianitat. Poca cosa al costat de 
la llosa que cauria al damunt dels 
càrrecs públics d’esquerres, nacio-
nalistes i independentistes, però 
il·lustrativa del paisatge de l’habi-
tud i el més habitual. Vaig escriure 
el llibre Clandestins (Angle Editori-
al, 2018) com a crònica d’un temps 
passat, i vet aquí que ara me’l relle-
geixo com a manual d’actuació de 
futur per si de cas. 

Per començar tornaria aquella 
sentor d’angoixa. Les angoixes te-
nen tonalitats diferents segons els 
agents que les causen. La por políti-
ca és també una sensació molt espe-
cial. Et poden detenir, “de matinada 

Retornaria el significat de “ne-
tejar” aplicat a lliurar les cases de 
materials comprometedors, que 
serien la “merda” en la mateixa fa-
mília semàntica: paperassa, docu-
ments, llibres fins i tot, material in-
formàtic, adreces, telèfons... I les 
tapadores! S’hauran de buscar ta-
padores i coartades, com caldrà 
atenció a les delacions de famili-
ars, veïns, companys de feina que 
et volen mal... Quina llauna i qui-
na tristesa que provoca només la 
idea d’un eventual retorn a pas-
sats superats. Em va i em ve el tor-
naveu de l’encapçalament del lli-
bre de Joan Crexell Premsa cata-
lana clandestina (Edicions Crit): 
“Als catalans que hauran de tor-
nar a les catacumbes i hauran de 
fer novament premsa clandestina”. 

L’amic Crexell i jo vam riure amb 
aquella dedicatòria: tots dos sabíem 
de què anava el tema. Ell feia, con-
juntament amb Miquel Sellarès, el 
butlletí Avui, i portaven el Servei 
d’Informació Català (SIC), i jo diri-
gia, amb en Josep-Rafael Macau, la 
revista Universitat, òrgan dels estu-
diants del PSUC. La confegíem a ca-
sa amb una IBM requisada a la Fa-
cultat d’Enginyers. I gràcies a la ge-
nerositat i compromís de Raimon, 
que ens va donar la recaptació de 
l’històric recital del Campus de Be-
llaterra de 1974, la vam poder impri-
mir a color amb una òfset d’últim 
model, i en Crexell la va qualificar 
com la millor publicació clandesti-
na. Amb col·laboracions de luxe 
com Maria Mercè Marçal, que ens 
va endreçar el català, el disseny 
gràfic de Joana Gironella i els con-
sells i articles de Manolo Vázquez 
Montalbán, que signava Grimau en 
homenatge a l’últim comunista 
afusellat pel franquisme.

han trucat”, “ells arriba-
rien de nit”, dit amb 
cançons que ho evoquen 
amb nitidesa de Serra-
hima/Bonet i de Rai-
mon. S’atribueix a Sir 
Winston Churchill la 
frase afortunada que ve 
a dir que la democràcia 
és el sistema en què si 
truquen de matinada és 
el repartidor de llet, 
aquelles ampolles tan 

boniques de vidre que no falten 
mai a les sèries angleses. El feixis-
me truca de matinada o esbotza la 
porta, i si t’agafen no hi haurà ga-
ranties jurídiques, ni habeas cor-
pus, ni advocat: hi haurà tortura 
i patiment i un pou sense fons 
d’incerteses de mal pronòstic. 

Després de regular l’ansietat, 
caldrà prendre mesures. La prime-
ra és decidir si marxes a l’exili, al-
menys fins que escampi una mica 
i les vegis venir. Si, tanmateix, la 
decisió és quedar-se, s’haurà de 
buscar un bon amagatall. La casa 
d’un amic que no pugui ser sospi-
tós, però que potser t’afegirà el dis-
gust de descobrir que no era tan 
amic i que no està disposat a allot-
jar-te. Tinc records creuats en po-
sitiu i negatiu de la meva clandes-
tinitat: recordo amb afecte els que 
em van amagar, i amb tristesa algu-
na porta que se’m va tancar. I si et 
quedes, altre cop el camuflatge de 
fesomia, vestits, rutines monàsti-
ques de clausura i adoptar mesures 
de seguretat en les cites: mai per 
telèfon, localització prèvia, fer els 
xamfrans en obert i aturar-te a 
aparadors per mirar si et seguei-
xen... Si la cosa s’allarga, també 
s’haurà de buscar una identitat 
falsa i un nom de guerra. 

ANTONI BATISTA
PERIODISTA

Al feixisme 
no se li fa 
gaire cas 
mentre  

és a 
l’oposició,  

i quan 
guanya ja 
és massa 
tard per 

aturar-lo
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