
 
 
 
 
 
 
 

A

 

 

 

 

 

 



INFORMACIONS

P.4



 
 
 

L’Arxiu Municipal de Barcelona commemora 
l’agregació de Sarrià i reflexiona sobre la 
configuració de la Barcelona contemporània 
 
 
Els dies 11 i 12 de juny se celebra la III Jornada de recerca històrica dels barris 
de Barcelona amb la participació de centres d'estudi i recerca, i professionals de 
la investigació local 
 
La Jornada s’organitza coincidint amb el centenari de l'agregació de Sarrià a la capital 
catalana l'any 1921 i reflexiona sobre la configuració municipal de la ciutat des de final 
del segle XIX fins als nostres dies 
 
La trobada permet conèixer de primera mà quines són les principals recerques que es 
duen a terme i els recursos documentals sobre la història de la ciutat que ofereix 
l'Arxiu 
 
L'Arxiu Municipal de Barcelona organitza, cada dos anys, la Jornada de recerca històrica dels 
barris de la ciutat amb l'objectiu d'aplegar, en un mateix fòrum de debat, les persones de l'àmbit 
de la investigació local, dels centres d'estudis, professionals de l'arxivística i públic interessat en 
conèixer, de primera mà, quines són les principals recerques que es duen a terme i els 
recursos documentals sobre la història de la ciutat que ofereix l'Arxiu. 
 
Aquest any, coincidint amb el centenari de l'agregació de Sarrià a la capital catalana l'any 1921, 
la tercera edició de la Jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona proposa reflexionar 
sobre la configuració municipal de la ciutat des de final del segle XIX fins als nostres dies. La 
jornada compta amb la participació dels centres d'estudi i recerca de Barcelona com ara el 
Taller d'Història de Sarrià, el Centre d'Estudis Ignasi-Iglésias, el Grup-Taller d'Història de la 
Torre de la Sagrera, l'Arxiu Històric de Roquetes, El Pou. Grup d'Estudis de la Vall d'Horta i la 
Muntanya Pelada, l'Arxiu Històric del Poblenou, el Taller d'Història del Clot-Camp de l'Arpa, 
Memòria en moviment de Sants, o el Taller d'Història de Gràcia. 
 
La Jornada tindrà lloc durant la tarda de divendres, 11 de juny, a la Seu del Consell Municipal 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (de 18 a 20.30 h), i tot el matí de dissabte, 12 de juny, al 
Born Centre de Cultura i Memòria (de 9.30 a 14 h). 
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“La farola” il·lumina el passat, el present i el futur 
de La Marina 
 
La iniciativa veïnal inaugura l'exposició fotogràfica sobre la històrica 
relació entre el barri, el far i el mar. 
 
Redacció - 7 juny 2021 
 
 
El far, més conegut com la farola, s’alça solitari enmig de la platja en una fotografia que ens 
recorda que no fa tant el paisatge del barri era molt diferent. Fora del centre cívic, entre els 
edificis de La Cadena, i acompanyats per la guitarra de Jose Luís Benítez, una seixantena de 
veïns i veïnes recorden les històries de mar i platja que van viure o que tant han sentit a parlar, 
recuperant així un trosset de la seva història. “Una història de gran rellevància i que no està 
escrita enlloc” destaca Adolf Romagosa, membre del grup impulsor de “La farola”. 
 
L’acte inaugural va anar farcit de sorpreses, amb una maqueta de la farola, feta pels Artistes de 
La Marina, la revelació d’un tapís fet per les dones d’Àncora. També es va voler retre un 
homenatge als sanitaris i sanitàries que tant han lluitat durant aquest darrer any als CAP’s de 
La Marina i a totes les víctimes de la Covid-19, un moment molt emotiu amb la lectura de 
poemes, que des del personal dels CAP’s van agrair molt. “M’ha semblat un gest molt bonic i 
molt entranyable”, comentava Merche Liroz del CAP Carles Ribes; “estem molt contents i 
agraïts d’aquest reconeixement” hi afegia Anna Lanau del CAP La Marina. 
 
“La farola” com a iniciativa neix fa més d’un any, quan un grup de veïns treu al mar la verge de 
Port. “En el moment que vam passar per davant de la farola l’ambient va canviar, i ens vam 
adonar que aquesta estructura, ara integrada per complet al Port, era dels veïns i les veïnes”, 
explicava Romagosa. 
 
D’aleshores ençà es va crear el grup, on molts veïns i veïnes hi participen, i entre els quals 
destaquen Josep Mª Pérez, Julio Baños i Joan Gazcueña, aquest últim encarregat de portar 
l’acte. Així la farol ha esdevingut un símbol no només de recuperació de la història del barri, 
sinó també de la seva projecció cap al futur. “La Marina ha de poder nodrir-se de les empreses 
i del capital que la rodegen, i per això hem de treballar les relacions amb el Port o el Consorci”, 
explicava Pérez. 
 
De moment, però, l’exposició se centra en aquest passat amb un recull de fotografies de la 
platja i de la vida pesquera, on molts hi reconeixien llocs o familiars. “Mira aquesta sembla la 
tieta”, “això és on vas caure aquell dia” o “nosaltres hi anàvem caminant fins a la platja, eren 
vint minuts!”, eren algunes de les expressions que se sentien pel passadís del Centre Cívic La 
Cadena, que acollirà l’exposició fins al 30 de juny. 
 
 
 
 
 
 
 
https://lamarina.cat/destacat/44193/la-farola-illumina-el-passat-el-present-i-el-futur-de-la-marina/ 
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La cárcel de la Trinitat de Barcelona: memoria de la 
represión franquista contra las mujeres catalanas 
La prisión de la Trinitat Vella, que ahora es un centro penitenciario abierto, albergó a 
centenares de presas en el tardofranquismo. Un documental recupera y reivindica su 
memoria, mientras el barrio espera desde hace 20 años una demolición que no llega. 

 

 
Autoridades franquistas visitan la cárcel de Trinitat Vella en su inauguración. — Pérez de Rosas 
/ Arxiu Fotográfic de Barcelona 

BARCELONA 

06/06/2021 08:51  

Sandra Vicente 

Nueve de julio de 1963. El ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, acude a Barcelona a 
inaugurar la nueva cárcel de mujeres, en el barrio de la Trinitat Vella. "Sus características se 
acomodan al carácter cristiano y progresivo del régimen penitenciario español, que pone por 
norma la rehabilitación del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre 
en un ambiente agradable". Con estas palabras se presentaba la prisión en el NoDo, 
acompañandas de música enérgica y festiva e imágenes de la sala de maternidad, las grandes 
celdas compartidas o los patios. Pero la realidad de la cárcel de mujeres de la Trini –como se la 
conoce popularmente– es muy distinta a la que se mostró en el noticiario. 
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Por la cárcel pasaron centenares de mujeres, presas comunes y políticas, represaliadas por el 
franquismo por sus prácticas e ideologías o por el simple hecho de haber sido infieles, haber 
abortado o haber ejercido la prostitución. Siguió funcionando hasta 1983, cuando el recinto pasó 
a acoger a jóvenes de entre 16 y 21 años, siendo escenario de grandes manifestaciones y 
protestas por el encarcelamiento de quienes se negaban a ir a la mili, los insumisos. 

Julia Montilla: "Desde que se inauguró, la zona ha sufrido un proceso de decadencia" 

No fue hasta 2009 cuando se derribó parte del edificio, quedando de él solo una zona que ahora 
se usa como centro penitenciario abierto para presos con el tercer grado. A pesar de sus casi 60 
años de historia convulsa, esta enorme prisión –ocupa una cuarta parte de la Trinitat Vella–, es 
una desconocida para sus vecinos. "El barrio da la espalda a la cárcel. Tener un centro 
penitenciario cerca es estigmatizador: desde que se inauguró, la zona ha sufrido un proceso de 
decadencia y aún hoy cuenta con infravivienda, servicios públicos deteriorados y falta de 
inversión, que se traduce en mucha fluctuación de población", explica Julia Montilla. Esta 
artista visual, nacida en la Trinitat, acaba de estrenar el documental Veïnatges forçats, que 
explica la historia de la cárcel y recupera su memoria. 

La Trinitat Vella es el cuarto barrio de Barcelona con la renda familiar más baja. "Tus 
condiciones socioeconómicas determinan tu capital cultural y la importancia que le das a la 
memoria histórica", argumenta Montilla. Por eso el documental busca explicar qué significa la 
cárcel para el barrio, así como reivindicar la figura y la lucha de las mujeres represaliadas. "La 
memoria histórica nos ayuda a empoderar y generar dinámicas de transformación", asegura 
Xavi Camino, jefe de proyectos del Pla de Barris, un plan de choque municipal que busca 
reducir desigualdades en los barrios más vulnerabilizados. El Pla de Barris ha participado de la 
producción del documental junto con la Associació de la Recerca i Divulgació de la Memòria 
Històrica de Trinitat Vella y el Observatori per una Vida Digna. 

 
Imagen antigua de varias protestantes en contra de la cárcel de mujeres. — Arxiu Fotográfic de 
Barcelona 

El empoderamiento del barrio a través de la conexión con la cárcel es importante, sobretodo 
ahora que las relaciones con lo que queda del centro penitenciario son más que complicadas. 
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Este descomunal edificio ha dividido la Trinitat Vella en dos. "Cuando llegas a la zona norte 
hay mucha más infravivienda y las calles están más deterioradas", explica Camino, que añade 
que el vecindario espera la reforma de la prisión desde hace más de 20 años. La promesa del 
derribo y de la construcción de vivienda social se va alargando en el tiempo. Por la zona se 
siguen viendo placas con nombres de destacados miembros del régimen engastadas en paredes 
que se desconchan por el paso del tiempo. "La Trinitat está alejada de todo, pero los vecinos y 
vecinas sufrimos estas afrentas; sigue habiendo hijos y nietos de represaliados", lamenta 
Montilla. 

Camino: "La prisión fue una imposición para un barrio con una fuerte identidad anarquista" 

"La prisión fue una imposición para un barrio con una fuerte identidad anarquista. La cárcel se 
colocó allí para castigar esta esencia, recordando que el régimen estaba vigilante", opina 
Camino. Centenares de mujeres pasaron por esas celdas, en las que dormían hasta 24 reclusas, 
colocadas en una disposición que recordaba a la de un hospital de campaña. El NoDo no hacía 
justicia a la represión que sufrían quienes eran encarceladas. Magda Oranich, abogada, visitó 
decenas de veces la prisión como letrada. Y, al final, ella misma fue encarcelada en 1973, 
después de la detención de 113 miembros de la Assemblea de Catalunya en la iglesia de Santa 
Maria Mitjancera. 

"A mí la prisión no me impresionó tanto porque ya la conocía, pero era un lugar atroz", 
recuerda Oranich, a quien se le dio a escoger entre pagar una multa o ir a la cárcel. "Jamás 
hubiera dado ni un céntimo a los fascistas", añade. La prisión de la Trini era la única que no 
estaba regentada por funcionarios, sino por las Cruzadas de Cristo Rey, una congregación de 
monjas que "hacían lo que les daba la gana", asegura la abogada, y añade que "no había una 
represión física, sino religiosa, psicológica, moral y política". Las monjas obligaban a las 
reclusas a ir a misa y prohibían a las presas comunes relacionarse con las políticas. A estas, a 
pesar de lo beneficioso que era el "trabajo alegre" para los reclusos, no se les tenía permitido 
trabajar ni casi leer. "Ninguno de los libros que nos traían pasaba los filtros de moralidad. 
Incluso La Vanguardia llegaba recortada", recuerda Oranich. 

Las comunicaciones con el exterior estaban altamente restringidas. "Yo tenía un compañero y, 
para que le dejaran venir, tuvimos que hacer unos votos de precompromiso estando yo en la 
cárcel, con la ayuda de un cura que era amigo", recuerda Mercè Garriga, que entró en prisión 
en julio de 1973. La sala de visitas dejaba fuera de la ecuación el contacto y la proximidad: era 
una estancia con verjas y cristales, dividida por un pasillo que era atravesado por una monja que 
vigilaba que las conversaciones fueran "adecuadas" y siempre en castellano. "Una vez vino mi 
abuela y cuando nos dijeron que estaba prohibido el catalán nos pusimos a llorar, porque mi 
abuela casi no sabía hablar castellano y porque era un castigo, para nosotras y para nuestras 
familias. Una humillación", explica Garriga en una de las escenas del documental. 
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Foto de grupo de antiguas presas y activistas catalanas. — Carolina Sánchez Garcés 
Oranich: "Muchas de ellas padecían de sífilis y no eran atendidas" 

Las Cruzadas de Cristo Rey abandonaron la prisión dejando paso a las funcionarias en 1978. No 
sin antes asegurar que "no estaban dispuestas a cumplir con las normas de la democracia". La 
pequeña dictadura de las religiosas llevó consigo malos tratos a muchas presas y negligencias 
graves. Se suspendió a un médico que no atendió un parto y que se negaba a visitar a las 
prostitutas. "Muchas de ellas padecían de sífilis y no eran atendidas. Yo llegué a meter 
antibióticos a escondidas, gracias a la ayuda del Colegio de Médicos", asegura Oranich. 

La prisión se convirtió en reclusorio de jóvenes en 1983. Pero las mujeres siguen siendo 
ninguneadas y maltratadas en los centros penitenciarios, que, aún hoy, están pensados para 
hombres. "Tenemos una deuda con las represaliadas políticas, y también debemos reflexionar 
sobre la utilidad que tiene la cárcel hoy y cómo sufren las mujeres", apunta Montilla. Ese es el 
trasfondo de su documental, que, con una mirada al pasado, recuerda que hay cosas que hemos 
superado, pero otras que no quedan tan lejos. "Todavía hay muchas victorias que se nos 
escapan, y no podemos permitirnos el lujo de dejar de defender lo que hemos ganado", añade. 

Siete años más de retraso 

Aunque el derribo de la cárcel de la Trinitat Nova, ahora Centro Penitenciario Abierto, estaba 
previsto para este 2021, finalmente se llevará a cabo en 2027, junto con el de la cárcel de 
mujeres de Wad-Ras, en el Poblenou. Ambas instalaciones se trasladarán a la Zona Franca. La 
causa del retraso es la aparición de restos de metales pesados en el subsuelo de la parcela, fruto 
de su pasado industrial. Cuando el espacio sea descontaminado, la Administración espera 
sustituir la prisión con la construcción de 410 viviendas de protección oficial. 

 

P.10

https://www.publico.es/uploads/2021/06/05/60bba1e1cd52d.jpeg


SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

897000

84255

Diario

577 CM² - 51%

27540 €

18

España

5 Junio, 2021

P.11



16 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A DIMARTS, 8 JUNY 2021

L’any2000, quan en
nom del PSC Pas-
qual Maragall va
anunciar la crea-

ció d’un govern fiscalitzador
del govern real, va fer servir la
denominació govern paral·lel.
Era una extravagància més
mediàtica que pràctica, mar-
cada per certes ínfules anglo-
saxones genialoides i per un
afany de protagonisme que
digeria malament la derrota i
proposava una presència pú-
blica més sofisticada que la
terrenal i precària oposició de
tota la vida.
En el millor dels cassos,

aquell govern paral·lel hauria
pogut ser una fórmula de fis-
calització intel·ligent i espe-
cialitzada. A la pràctica va fer
emergir algunes veus amb
criteri propi. Però no va tenir
continuïtat perquè, contra tots

els pronòstics, a Catalunya
l’oposició va derivar cap a l’es-
tridència instrumental de Cs i
el govern real cap a l’indepen-
dentisme.
Ara Salvador Illa recupera

aquell recurs, probablement
amb bona voluntat. Però en
comptes de fer servir el con-
cepte paral·lel, parla de govern
alternatiu. La idea manté les
seves limitacions amb la di-
ferència que avui l’ànsia de
postureig s’ha multiplicat fins
a la nàusea. Fora d’aquests cir-
cuits, es parla de govern a l’om-
bra, encara que els autèntics
governs a l’ombra ja s’encarre-
guen de no exposar-se per po-
der influir per la via de la inti-
midació o dels fets consumats.
Veure els membres d’aquest

govern alternatiu reunits al
voltant d’una taula solemne,
però, desperta certa compas-

sió. És com si s’obligués els
diputats a participar d’un si-
mulacre simbòlic. Posats a afe-
gir versemblança a la simula-
ció, haurien d’haver penjat un
quadre enorme i obscurament
abstracte d’Antoni Tàpies. En
l’àmbit escenogràfic, Tàpies és

l’element cohesionador de la
política, espanyola i catalana,
des de fa quaranta anys.
Pere Aragonès i Pedro Sán-

chez coincideixen a l’acte or-
ganitzat per Foment i n’inten-
tem extreure conclusions de

llenguatge verbal i no verbal,
per acció i omissió. Fa uns
dies, els esforços hermenèu-
tics de l’opinió publicada in-
terpretaven els quaranta mi-
nuts de conversa telefònica
entre els dos presidents. ¿Van
fer servir altaveu o van sot-
metre les respectives orelles a
un procés de tartarització car-
tilaginosa? ¿Quaranta minuts
de conversa són pocs o són
molts? Repasseu la vostra bio-
grafia telefònica (incloent-hi
l’etapa de sexe telefònic) i de
seguida us adonareu si tants
minuts són símptoma de ta-
barra, loquacitat impostada i
estèril o de diversió i compli-
citat. Ah, i no s’hi val recordar
les trucades d’amor ado-
lescent, quan trenta-cinc dels
quaranta minuts els invertíem
a dir-nos: “Va, penja tu; no,
penja tu”.

Alesreunions
delgovernalternatiu
hi faltaunquadre
gegantdeTàpies

L’APARADOR

Sergi
Pàmies

Ser o no ser
oposició,
a l’ombra,
alternativa
o paral·lela

UnPoder Judicial dividit avala
la llei dememòria democràtica
L’informe rebutja la prohibició de la Fundación Francisco Franco

CARLOTA GUINDAL
Madrid

El ple del Consell General del
Poder Judicial va avalar ahir per
quinze vots davant sis l’informe
sobre l’avantprojecte de llei de
memòriademocràtica.
El text posa en dubte alguns

preceptesdelanormai,perexem-
ple, rebutja la pretensió de prohi-
bir fundacionscomladeldictador
Francisco Franco, que s’impedei-
xi l’apologia del franquisme o es
prohibeixin directament o indi-
rectament lesdeclaracionsd’odio
violència contra les víctimes del
copd’Estat,delaguerraodel fran-
quisme.
L’informe va ser aprovat per un

Consell dividit. De fet, dos blocs
devocalsvanpresentarvotsparti-
culars al text perquè consideren
que l’avantprojecte tal com està
plantejat no pot tirar endavant.
Undelsvotsexplicaque lapretesa
llei “transmet, des del preàmbul,
la idea d’un dèficit tant pel que fa
als deures de memòria històrica
que ha de tenir una nació regida
perl’EstatdeDretcomquantape-
rills potencials quepoden esquer-

dar la convivència democràtica a
Espanya”.
La llei impulsadapelGovernes-

panyol pretén, entre altres coses,
preservar i mantenir la memòria
de les víctimes de laGuerraCivil i
el franquisme.Totiaixò,elssisvo-
calsques’hivanmostrarencontra
expliquenque jahiha resolucions
europees i fins i tot la Constitució

espanyolaque lesprotegeix, i que,
tot i això, no queden previstes a la
norma.
L’informe que finalment ha ti-

rat endavant avala l’avantprojec-
te, per bé que fa algunesmatisaci-
ons. Per exemple, destaca que la
incitacióa l’odicontra lesvíctimes
esmanifesta ambexpressionsque
el legislador pot limitar en la
mesura que afecten la dignitat

d’aquestes. Tot i això, afegeix que
l’apologiadel franquisme, senseel
requisitaddicionaldelmenyspreu
ohumiliació a les víctimes, “cons-
titueixl’expressiód’ideesque,toti
que contrari als valors proclamats
per la Constitució, estan empara-
desper la llibertatd’expressió”.
L’avantprojecte declara el ca-

ràcter radicalment nul de les con-
demnes i sancions imposades per
raons polítiques, ideològiques, de
consciència o creença religiosa
durant la Guerra Civil i la dicta-
dura.L’informereconeixqueés la
mateixaposicióquehamantingut
elTribunalSupremratificantque,
comquehanestatdeclarades il·le-
gítimes per la llei, les sentències
dictadesdurant laGuerraCivil i la
dictadura s’havien d’entendre
“inexistents”, tant des del punt
de vista processal com temporal i
material.
El text aprovat conclou que

l’avantprojecte respecta el marc
constitucional vigent perseguint
la protecció del dret a la dignitat i
respecte de les víctimes, però ad-
verteixen que la seva redacció pot
donar lloc a una tutela “asimètri-
ca” de la dignitat de les víctimes
d’altres fets constitutius de viola-
cionsdedretshumans.
Per això la consideració d’“ac-

tes contraris a la memòria demo-
cràtica” s’hauria de configurar
d’unamaneramésomnicompren-
siva, seguint l’esperit de resolu-
cions, com l’aprovada el 19 de se-
tembre del 2019 pel Parlament
Europeu sobre la importància de
la memòria històrica per al futur
d’Europa”.

Vocalscontrarisa
l’informeneguenque
hihagiun“dèficit”
dememòria
democràticaaEspanya

ÓSCAR CAÑAS / EP

LavicepresidentaCalvo, eldepartamentde laqualha impulsat la llei
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El CGPJ avala que l’apologia  
del franquisme és llibertat d’expressió

Un altre element rellevant de l’in-
forme és el concepte de víctimes. El 
ple considera que es corre el risc que 
es tuteli de “manera asimètrica” la 
dignitat de les diferents víctimes en 
funció de la seva procedència. Més 
enllà d’això, s’estableix que aquesta 
definició es mou en el pla “adminis-
tratiu” perquè el “dret a conèixer la 
veritat històrica no forma part del 
procés penal”. En aquest sentit, tam-
bé s’obre un debat sobre la “nul·litat” 
dels judicis franquistes. L’avantpro-
jecte de Calvo incorpora aquest ter-
me, però s’especifica que no repre-
sentaria cap responsabilitat civil i pa-
trimonial per a l’Estat. La majoria del 
CGPJ avala el concepte de nul·litat 
–supera el d’il·legitimitat de la llei de 

memòria històrica del 2007–, però 
adverteix que hi ha una certa contra-
dicció: en l’ordenament jurídic el con-
cepte de nul·litat sí que comporta un 
règim de responsabilitat. 

A la banda conservadora, cinc vo-
cals proposats pel PP van votar en con-
tra de l’informe: Juan Martínez Moya, 
Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, 
José María Macías i José Antonio Ba-
llestero. Els dos últims no veuen con-
venient elaborar aquesta llei i s’opo-
sen, per exemple, a la nul·litat dels ju-
dicis dels tribunals de l’època de la dic-
tadura. Moya, Díaz i Fernández 
discrepen que el Concordat amb la 
Santa Seu habiliti Espanya a reconver-
tir el Valle de los Caídos en un cemen-
tiri civil, tal com vol Calvo.e

El president del CGPJ, Carlos Lesmes. VÍCTOR LERENA / EFE

Sis vocals s’oposen a l’informe de la llei de memòria democràtica

MEMÒRIA HISTÒRICA

El Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ) va donar llum verda ahir a l’in-
forme sobre la nova llei de memòria de-
mocràtica en què considera que l’apo-
logia del franquisme s’empara en la lli-
bertat d’expressió. El text dels vocals 
Roser Bach i Wenceslao Olea va rebre 
15 vots a favor i sis en contra i en el seu 
conjunt no qüestiona la norma impul-
sada per la vicepresidenta primera del 
govern espanyol, sinó que hi fa algunes 
precisions. La més destacada és que 
l’exaltació de la dictadura només s’hau-
ria de perseguir si hi ha una “humili-
ació a les víctimes”. 

Tot i haver-se aprovat, al ple van 
aflorar molts matisos. Els vocals Álva-
ro Cuesta, Clara Martínez, Rafael Mo-
zo i Pilar Sepúlveda van votar a favor de 
l’informe, però van anunciar l’elabora-
ció d’un vot concurrent amb els seus 
dubtes sobre la prohibició de l’apologia 
del franquisme. Fonts consultades per 
l’ARA apunten que Cuesta va expressar 
durant el ple una opinió en sintonia 
amb les intencions de Calvo, que s’en-
caminen a la il·legalització de la Funda-
ción Francisco Franco. En l’òrbita pro-
gressista, la vocal Concepción Sáez 
–proposada per Esquerra Unida– va 
votar en contra del document i va fer 
una defensa tancada de la norma gover-
namental. Va anunciar així un vot par-
ticular en el qual, expliquen les fonts 
consultades, exposarà un plantejament 
més ambiciós que el de l’executiu. 

MADRID
OT SERRA
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FERNANDO LÁZARO MADRID 
La Fiscalía se opone a que el Tribu-
nal Supremo investigue al ministro 
del Interior Fernando Grande-Mar-
laska por la destitución del que fue-
ra máximo responsable de la Guar-
dia Civil en Madrid, el coronel Die-
go Pérez de los Cobos, por negarse 
a facilitarle información judicializa-
da sobre la manifestación del 8-M y 
su relación con la pandemia. 

En el escrito del Ministerio Públi-
co se posiciona en contra de la ad-
misión a trámite por el Tribunal Su-
premo de la querella que interpuso 
el partido Vox contra el ministro, su 
secretario de Estado de Seguridad, 
Rafael Pérez, y la directora de la 
Guardia Civil, María Gámez. En la 
querella, la formación de Abascal 
les acusaba de prevaricación y de 
obstrucción a la Justicia. En el rela-

to de hechos de los denunciantes se 
explicaba que Grande-Marlaska 
destituyó al coronel tras negarse a 
facilitarle información que estaba 
bajo el secreto judicial. En concreto, 
por negarse a comunicar los infor-
mes realizados por la Guardia Civil 
que apuntaban a la existencia de 
datos que alertaban de la gravedad 
de la crisis sanitaria días antes de 
las manifestaciones y que apunta-

ban a Fernando Simón y al Ministe-
rio de Sanidad, según recoge el es-
crito de la vicesecretaria nacional 
jurídica de Vox, Marta Castro. 

La destitución de Pérez de los Co-
bos dio lugar a una cascada de sali-
das de la Guardia Civil por no estar 
de acuerdo con la decisión del mi-
nistro. Entre ellas, la del entonces 
director adjunto operativo de la 
Guardia Civil Laurentino Ceña. 

El coronel recurrió a la Audien-
cia Nacional la decisión de Interior 
de destituirle. Y la Sala le dio la ra-
zón, en contra de la de Grande-
Marlaska, y ordenó a Interior re-
poner en su puesto, de responsa-
ble de la Guardia Civil en Madrid, 
a Pérez de los Cobos. Esta senten-
cia no era firme y la Abogacía del 
Estado la recurrió. Interior, mien-
tras, vetó también el ascenso del 
coronel al generalato, pese a ser el 
número uno de su promoción. As-
cendió al dos, tres y cuatro. 

En su escrito, la Fiscalía, primero, 

admite que la competencia para in-
vestigar a Grande-Marlaska la tiene 
efectivamente el Tribunal Supremo. 
Pero rechaza que sea el competente 
para investigar a su número dos y a 
la directora de la Guardia Civil. 

Acto seguido, se posiciona en con-
tra de la querella contra los tres y pi-
de su archivo al entender no que 
existen motivos para acusar a Gran-
de-Marlaska de prevaricación y de 
obstrucción a la Justicia. En su de-
nuncia, Vox apuntaba que los quere-
llados sabían que «el cese era arbi-
trario y vulneraba las obligaciones 
inherentes a la Guardia Civil que ac-
túa en funciones de Policía Judicial 
en auxilio de los tribunales. Los in-
formes habían sido solicitados por el 
juez y, por lo tanto, eran reservados». 

La Fiscalía, pese a posicionarse en 
contra de las actuaciones contra 
Grande-Marlaska, sí admite la posi-
bilidad de que «el cese no haya sido 
correcto», pero que esta situación 
«no nos sitúa necesariamente en el 
ámbito del Derecho Penal», explica 
en su escrito al Supremo.

MANUEL MARRACO MADRID 
El Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer 
un informe crítico con la Ley de 
Memoria Democrática que impulsa 
el Gobierno. El texto incluye obje-
ciones como que el intento de disol-
ver fundaciones como la Fundación 
Francisco Franco o de sancionar la 

apología del Franquismo supone 
un ataque a los derechos de «liber-
tad ideológica, de expresión y de 
reunión». También sostiene que no 
está alineado con los criterios de la 
Unión Europea de recuperar la 
memoria de las víctimas de todos 
los regímenes autoritarios, no sólo 
de alguno concreto. 

El informe sobre el anteproyecto 
obtuvo el respaldo de 15 votos –entre 
ellos el del presidente, Carlos Les-
mes– y la oposición de seis vocales. 
Ha recibido los apoyos del bloque 
progresista y de parte del conserva-
dor, como hacía prever el hecho de 
que los ponentes del texto fueran 
dos vocales de bloques distintos. 

Todos los vocales respaldados en 
su día por el PSOE votaron a favor 
del texto promovido por la vicepre-
sidenta Carmen Calvo, que supone 
una de segunda fase de la Ley de 
Memoria Histórica. Cuatro de ellos 
suscribirán un voto concurrente en 
el que añadirán argumentos pro-
pios a los del texto apoyado. 

El informe es duro, pero podría 
haberlo sido más, como refleja que 
cinco de los seis votos en contra pro-
vengan de vocales propuestos por el 
PP que tenían objeciones más inten-
sas que las reflejadas finalmente. Se-
gún este bloque, pese a las críticas 
que incluye, el informe sólo hace crí-
ticas leves al texto legal, lo que a su 
juicio explica el apoyo del bloque 
progresista. En contra ha votado 
también la vocal propuesta por IU. 

Leve o duro, el informe incluye en-
tre sus críticas que se pretenda san-
cionar la apología del franquismo 
con la disolución de las asociaciones 
que lo apoyen, una medida con los 
ojos puestos en la Fundación Fran-
cisco Franco. Eso supondría sancio-
nar ideas, algo que según la mayoría 
de los vocales va en contra de lo es-
tablecido por el Constitucional. 

«La exaltación de hechos históri-
cos, por dolorosos, reprobables o 

contrarios a los valores centrales de 
nuestra convivencia que puedan es-
timarse constituyen opiniones o jui-
cios de valor que entrarían en el ám-
bito de protección de la libertad de 
expresión, salvo cuando suponga 
una lesión de derechos o bienes de 
relevancia constitucional», explica el 

informe. El documento concluye 
que la referencia a la apología del 
franquismo «invade claramente el 
derecho a la libertad ideológica 
consagrada en la Constitución. [...] 
Tales ideas o creencias, en la medi-
da que no comporten ‘incitación 
directa o indirecta al odio o violen-
cia contra las víctimas del golpe de 
Estado, de la guerra o del franquis-
mo, por su condición de tales’, no 
pueden servir para la extinción de 
una fundación o asociación». 

Otra crítica es que no se alinee con 
la UE, que apoya una memoria his-
tórica que rechace «los crímenes de 
los regímenes fascistas y estalinistas, 
y de otros regímenes totalitarios y 
autoritarios del pasado». No hay pro-
blema en apuntar al franquismo, pe-
ro «siempre que por imperativo de la 
igualdad» se tutele a otras víctimas 
del periodo que abarca la ley. 

El informe añade que el antepro-
yecto vulneraría el derecho de reu-
nión, al entorpecer la celebración 
de «actos públicos contrarios a la 
memoria democrática», una actua-
ción que debería quedar «clara-
mente» fuera de la nueva ley.

El CGPJ informa 
de que la ley  
de Memoria 
vulnera derechos 
Afecta a la «libertad ideológica, expresión y 
reunión», según progresistas y conservadores

La Fiscalía blinda a Grande-Marlaska 
Admite que el cese de Pérez de los Cobos no fue «correcto», pero pide el archivo de la querella de Vox

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una de sus útimas comparecencias públicas en su departamento. EFE

8-M
Negativa oficial.  
El coronel Pérez de 
los Cobos se negó  
a facilitar datos a 
Marlaska de sus 
pesquisas del 8-M.

Cinco vocales 
consideran que el 
documento merecía 
ser más duro
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Ayuntamiento de Barcelona publicará los 
artículos de Machado en La Vanguardia 
 
  

Barcelona, 8 jun. (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona y La Vanguardia han llegado a 
un acuerdo para publicar los artículos que el escritor Antonio Machado escribió en el 
periódico catalán durante su estancia en Barcelona, entre abril de 1938 y enero de 1939. 

El consistorio barcelonés editará una publicación monográfica, que irá acompañada de 
textos complementarios con notas críticas, cronologías e informaciones de contexto, 
según señala el documento que han firmado este miércoles el primer teniente de 
alcaldía, Jaume Collboni, y el director de La Vanguardia, Jordi Juan. 
El Ayuntamiento aprobó el pasado mes de julio la adhesión de Barcelona a la Red de 
Ciudades Machadianas, una asociación de municipios que tiene como objetivo principal 
difundir la figura, la obra y la vida de Antonio Machado, así como promover el 
intercambio y promoción de experiencias entre los socios. 
La pertenencia de Barcelona a esta Red permite poner en valor la figura de Antonio 
Machado, dar a conocer su vinculación con la ciudad y contribuir a conocer su obra, 
según el Ayuntamiento. 
La Red de Ciudades Machadianas está formada, además de por Barcelona, por las 
ciudades de Sevilla, Soria, Segovia, Baeza, Cotlliure, Rocafort y Madrid.  
Barcelona fue la última residencia de Machado antes del exilio y durante el tiempo que 
permaneció en la capital catalana colaboró con La Vanguadia y escribió un total de 29 
artículos, la mayoría dentro de la serie "Desde el mirador de la Guerra". EFE  
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tres dels Batallons Disciplinaris de 
Soldats Treballadors de l’Arxiu Mi-
litar de Guadalajara. Hi ha també 
recerques individuals o col·lectives, 
com la investigació universitària 
Noms e voces de Galícia o els noms 
de republicanes condemnades que 
va recopilar per a la seva tesi Fran-
cisca Moya Alcañiz. La llista de 
fonts documentals és molt més llar-
ga: víctimes documentades per l’As-
sociació per la Recuperació de la 
Memòria Històrica, els llistats 
d’execucions al Madrid de la post-

guerra, les víctimes enterrades al 
Valle de los Caídos, els morts de 
l’Hospital de Sang de Cambrils... 

La dificultat d’accés 
Portar a terme el projecte no ha si-
gut fàcil per a l’associació, perquè a 
vegades s’han trobat amb portes 
tancades o no se’ls ha facilitat la do-
cumentació que requerien amb l’ar-
gument que són dades sensibles i, 
per tant, protegides. “No crec que 
publicar els noms de les persones de 
les quals es conserva documentació 
en un arxiu sigui publicar dades 
sensibles; és un tema de voluntat 
política”, diu Catalán. En aquest 
sentit, per exemple, l’associació no 
va poder accedir als noms del Cens 
de Persones Desaparegudes de la 
Guerra Civil de la Generalitat de Ca-
talunya. En aquests moments, 
aquest llistat, amb 5.307 víctimes 
registrades per familiars que volen 
localitzar on van ser enterrades, és 
públic, però només hi ha les inici-
als dels desapareguts. Al portal web 
del Memorial Democràtic també 
s’ha publicat el Cost humà de la 
Guerra Civil i la postguerra, una in-
vestigació que va iniciar fa 30 anys 

Les víctimes de la repressió 
franquista, més lluny de l’oblit

Innovation and Human Rights crea un mapa interactiu amb els represaliats segons el seu naixement

MEMÒRIA HISTÒRICA

Fa molts anys que els familiars de les 
víctimes de la Guerra Civil reivindi-
quen poder saber on són els seus 
morts. No és fàcil saber-ho, perquè 
han passat 82 anys des del final de la 
guerra i es calcula que tan sols es po-
dran recuperar un 10% de les fosses 
comunes de l’Estat. La resta queda-
ran engolides per l’oblit, perquè els 
testimonis han anat morint i perquè 
en molts casos els executors van 
amagar molt bé els seus crims. Però 
sempre hi ha gent entossudida a res-
catar els noms sepultats en carpetes. 
L’associació Innovation and Human 
Rights (IHR) ha publicat un mapa es-
tatal on es poden trobar algunes de 
les persones que van morir assassi-
nades o van patir condemnes i re-
pressió durant la Guerra Civil. L’as-
sociació va començar a recopilar da-
des el 2017. Aquell any va tancar amb 
200.000 registres i actualment ja en 
té 1.200.000. Al mapa hi han col·lo-
cat tan sols els 82.000 noms dels 
quals han pogut esbrinar el lloc de 
naixement.  

“Hem volgut destacar el lloc de 
naixement, perquè un dels princi-
pals objectius d’aquesta eina és aju-
dar els familiars i trencar el silenci. 
Molta gent desconeix què li va pas-
sar a la seva família. Amb aquesta ei-
na es pot mirar un cognom i la po-
blació d’origen. Ajuda a fer que mol-
tes persones puguin descobrir 
aquest passat tan silenciat”, assegu-
ra Concha Catalán, presidenta de 
Innovation and Human Rights. 

La documentació de 232 arxius 
A la web s’hi ha abocat la informació 
de 232 arxius i, quan es fa la cerca 
d’un nom, hi apareix tota la infor-
mació vinculada: “Totes les dades 
incloses estan referenciades: o bé és 
informació publicada per un arxiu o 
bé en una investigació. Així els fami-
liars poden contactar-hi”, diu Cata-
lán. Fa pocs dies, els va escriure el 
net d’un represaliat pel franquisme 
que explicava que havia pogut tenir 
accés a l’expedient del seu avi: “El 
més important és que l’ha pogut lle-
gir el meu pare, el seu fill. Tota la vi-
da s’havia fet moltes preguntes i, per 
fi, ha pogut obtenir algunes respos-
tes. Als 96 anys ha començat a tan-
car velles ferides”, deia.  

A la web hi ha, per exemple, docu-
mentació de diferents tribunals mi-
litars, els sumaríssims de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya o els regis-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. Fossa comuna d’Estépar on es van enterrar els presos del penal de Burgos que van ser afusellats. OSCAR RODRÍGUEZ  

02. Una imatge del mapa publicat per l’associació IHR. MARC ROVIRA 

el Centre d’Història Contemporà-
nia de Catalunya i que encara no ha 
acabat. En aquest cas es tracta d’una 
relació nominal dels morts a Cata-
lunya –catalans i no catalans, d’un 
bàndol i de l’altre bàndol. 

Moltes comunitats autònomes, 
entre elles Catalunya, i també el go-
vern espanyol, han fet públics mapes 
de fosses. Un dels mapes més recents 
de la repressió el va fer la historiado-
ra Lourdes Herrasti, que ha recorre-
gut bona part de la geografia espa-
nyola buscant històries sepultades 
durant dècades. És membre de la So-
cietat de Ciències Aranzadi (País 
Basc) i va publicar Arqueologia de la 
memoria. El método arqueológico 
aplicado a la investigación de la histo-
ria reciente, on dona compte de totes 
les fosses que s’han exhumat entre el 
2000 i el 2018 a l’estat espanyol: 743 
fosses i 9.009 morts. 

“A diferència d’altres mapes, nos-
altres hem centralitzat les dades dels 
arxius i les investigacions que hem 
pogut integrar fins ara. No ens hem li-
mitat a un territori, sinó que ho hem 
fet a escala estatal, i no hi hem classi-
ficat els noms pel lloc de la mort sinó 
pel de naixement”, diu Catalán.e

Objectiu 
“Amb aquesta 
eina volem 
ajudar  
els familiars  
a trencar  
el silenci”

01 

02 
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L’obertura del Memorial de les Víctimes del Terrorisme ha reobert el debat sobre la convivència i el relat

La batalla de lamemòria
ANDER GOYOAGA
Bilbao

L a inauguració, di-
marts, del Memorial
de les Víctimes del
Terrorisme, ha tor-
nat a situar a primera

plana el debat sobre la memòria
de les víctimes, la convivència en
la societat basca i el relat entorn
de la violència. El final d’ETA i la
millora ostensible de la convi-
vència els últims anys han per-
mès consolidar alguns mínims,
àmpliament acceptats, sobre els
quals construir el futur del País
Basc, malgrat que els debats que
s’han suscitat aquesta setmana
també reflecteixen la fragilitat
d’alguns consensos.
Els estudis sociològics del Go-

vern basc indiquen que la preo-
cupació de la societat basca so-
bre l’indicador violència, presos,
pau i terrorisme ha caigut en pi-
cat. L’any 2014 un 12% de la po-
blació el situava entre els tres
problemesprincipals de la socie-
tat basca; en l’últim Sociòmetre
de l’Executiu autonòmic en què
es va preguntar sobre la qüestió,
el 2019, només un 2% de la po-
blació ho esmentava entre els
problemes principals. La distàn-
cia es dispara si es retrocedeix
en el temps: el 2000, l’any que el
terrorisme va castigar amb espe-
cial duresa, un 65 % dels ciuta-
dans bascos el situaven com el
principal problema.
Aquestes dades, que a priori

reflecteixen una tendència posi-
tiva, comporten un risc. En un
context de problemes globals i
locals més urgents, i davant una
realitat passada particularment
dolorosa, hi ha la temptació de
tancar en fals debats pendents.
L’Executiu d’Iñigo Urkullu,

sostingut pel PNB i el PSE, vol
evitar aquest risc, i ha situat “la
convivència i els drets humans”
comun dels quatre pilars del seu
Programa per a la present Legis-
latura. José Antonio Rodríguez
Ranz, viceconseller de Drets
Humans, Memòria i Cooperació
de l’Executiu, és conscient de la
temptació de girar full i també
del principal problema que aflo-
ra a l’hora d’acceptar un tronc
comú pel que fa al relat: com es
pot unir la crítica sense pal·lia-
tius a ETA i la deslegitimació del
terrorisme sense oblidar la vio-

lència de signe contrari que sens
dubte va existir.
“El llibre de la nostramemòria

recent ha de tenir una introduc-
ció que reculli que hi va haver
múltiples violacions de drets,
que totes són injustes, però que
quantitativa i qualitativament el
terrorisme d’ETA va tenir una
significació molt especial. Les
violències injustes no es poden

intentar compensar ni confon-
dre. A partir d’aquí hi ha d’haver
capítols diferents amb tots els
esdeveniments i patiments.
L’objectiu seria que tots llegim
tots els capítols i, al final, con-

cloure: va ser injust, mai més.
Aquest relat nohauria de ser una
simple descripció; hi ha d’haver
una valoració política, democrà-
tica i ètica”, explica Rodríguez
Ranz.
El Memorial de les Víctimes

no ha aconseguit evitar les críti-
ques en aquest punt. Tant EH
Bildu com Podem han censurat,
amb diferent intensitat, el que

consideraven un relat incomplet
sobre la violència a Euskadi. El
Govern basc, que al seu dia va
denunciar que el Govern central
l’havia exclòs del disseny d’a-
quest projecte, ha apostat per un

discurs conciliador i el lehenda-
kari ho ha reivindicat com una
aportació a la “voluntat compar-
tida de consolidar una convivèn-
cia justa, pacífica i inclusiva”.
Rodríguez Ranz l’ubica dins

una xarxa d’iniciatives relacio-
nades amb lamemòria i els drets
humans. Un “itinerari de la me-
mòria” en què també situa el
Museu de La Pau de Gernika, el
Centre sobre Drets Humans
d’Aiete, l’espai expositiu de
l’Institut Gogora, a Bilbao, o el
centre que recordarà els esdeve-
niments del 3 de març del 1976 a
Vitòria, on la intervenció policial
va provocar la mort de cinc tre-
balladors.
El periodista Gorka Landabu-

ru, víctima d’un atemptat d’ETA
el 2001, considera que hi ha un
“consens majoritari en el rebuig
a la violència”, per bé que també
veu una certa voluntat de tirar
cap endavant sense aprofundir
en aquesta qüestió: “La societat
civil, aquí i en altres llocs, ten-

deix a voler oblidar i a girar full
dels seus propis pecats. Sense
voler comparar, va passar a
França amb Algèria o a Espanya
amb el franquisme”.
En tot cas, Landaburu enume-

ra algunes prioritats que cal
abordar: “Estem molt millor en
tots els sentits. Han desaparegut
les mirades d’odi, però hi ha
molt per fer quant a convivència.
I per a això cal empatia i temps.
També cal memòria i dignitat. I

em sembla que el Memorial que
s’ha inaugurat és important,
malgrat les crítiques. També cal
un compromís de no utilitzar les
víctimes. D’altra banda, hi ha
qüestions sense resoldre en
l’àmbit judicial, sobretot relacio-
nades amb atemptats d’ETA, pe-
rò també pel que fa a la violència
del Batallón Vasco Español o
dels GAL. Finalment, cal posar fi
als ongi etorris (rebudes a pre-
sos) a l’espai públic, fa falta una
autocrítica a l’esquerra abertzale
i, molt especialment, una tasca
de divulgació entre els joves. No
és possible que, com reflecteix
un estudi recent de la Universi-
tat del País Basc, molts no sàpi-
guen qui va ser Miguel Ángel
Blanco o que tinguin una idea di-
fusa d’ETA”.
Els debats que suscita aquesta

qüestió sovint posen el focus en
l’esquerra abertzale, segons
l’opinió deLandaburu la sensibi-
litat política que “té unamotxilla
més pesada per descarregar”.
Patxi Zabaleta, dirigent d’Herri
Batasuna crític amb la violència i
fundador d’Aralar, s’apunta a la
necessitat d’abordar-los, tot i
que apunta la premissa que “el
relat, com la història, serà i ha de
ser múltiple”. Zabaleta subratlla
que la societat basca “no està
fracturada, sinó cohesionada en
un percentatge important”, i
aprecia una “voluntat de memò-
ria integradora i total” per afron-
tar qüestions pendents, com les
enumerades per Landaburu.c

PABLO GONZÁLEZ / EP

ElMemorial acull aquest homenatgedeJosé Ibarrola aLópezdeLacalle, assassinat perETA l’any 2000

Patxi Zabaleta,
dirigent de Batasuna
i fundador d’Aralar,
remarca que “el relat
haurà de sermúltiple”

El lehendakari ha
situat la convivència
comun dels pilars
del Programa
per a la Legislatura

Gorka Landaburu,
víctima d’ETA,
subratlla la necessitat
de divulgar el passat
entre els joves

Paraula d’humor.Paraula d’humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen.
També als hospitals.

Amb el suport de
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molt plural i divers. És un projecte vital”, 
va recordar Caula, que vol posa l’accent 
en el paper de la dona. “L’esport femení 
no ha arribat ara, els èxits hi són des de 
fa temps, però la fotografia ha canviat. Hi 
ha un gran talent i el que hem de fer és co-
nèixer-lo i augmentar-ne la visualitza-
ció”, va assegurar. 

“Aquests anys no han tingut poques di-
ficultats. Han sigut 10 anys difícils, però 
aquest camí ha valgut la pena. Hem tre-

ballat de valent i hem fet molts quilòme-
tres. Hem deixat els fonaments per por-
tar en un futur no gaire llunyà els Jocs 
Olímpics a Catalunya. Hem pogut fer pi-
nya per l’esport del país”, va explicar Fi-
gueras. En l’acte de traspàs també hi va 
estar present el nou director del Consell 
Català de l’Esport, Aleix Villatoro, que 
ahir va ser nomenat per l’executiu cata-
là i que substitueix Antoni Reig, que ha 
exercit aquest càrrec els últims cinc anys. 

Anna Caula, Laura Vilagrà i Gerard Figueras. MANOLO GARCÍA

Anna Caula es fa càrrec de la secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física

POLIESPORTIU

Gerard Figueras i Anna Caula van fer 
efectiu ahir el traspàs de funcions al cap-
davant de la secretaria general de l’Esport 
i de l’Activitat Física. “Entomo aquest 
repte amb il·lusió i respecte. És un món 
que conec i que m’estimo. Arribo amb la 
voluntat d’escoltar el sector i de cocons-
truir. L’esport és tothom, sigui d’una ma-
nera o d’una altra. Buscarem recursos i 
complicitats per trobar les eines necessà-
ries. L’esport ha de ser un pilar del país”, 
va dir l’exentrenadora de bàsquet. 

Responent a l’ARA, Caula va beneir el 
projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern. “Ha 
de ser un projecte il·lusionant, que el ter-
ritori se senti seu, que ens faci créixer i 
sostenible. Un cop hàgim gaudit dels Jocs 
Olímpics el que ens quedi han de ser apre-
nentatges esportius i recursos en forma 
d’instal·lacions. Si sumem tots aquests 
vessants, els Jocs Olímpics poden ser un 
gran esdeveniment per a Catalunya”, va 
opinar. L’acte, que es va celebrar a la seu 
del Consell Català de l’Esport a Esplugues 
de Llobregat, va estar presidit per la con-
sellera de la Presidència, Laura Vilagrà, 
i va comptar amb representants del món 
esportiu del país. “Pensar com voldries 
que fos el món de l’esport és un somni. He 
fet tots els papers de l’auca en un sector 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ÀLEX GOZALBO

“L’esport ha de ser un pilar del país”

La nova secretària general de l’Esport 
i de l’Activitat Física, la segona dona que 
ocupa aquest càrrec a l’executiu català 
després d’Anna Pruna (2006-2011), va 
néixer a Girona el 1971, té el títol de direc-
tora d’activitats de lleure infantil i juvenil 
i estudis en psicologia a la Universitat 
Oberta de Catalunya. També és entrena-
dora superior de bàsquet de la Federació 
Espanyola de Bàsquet (1996). 

Caula ha sigut diputada al Parlament 
de Catalunya des del 2015, primer amb 
Junts pel Sí i després amb Esquerra Re-
publicana, del qual va ser la portaveu du-
rant la XII legislatura. Ha ocupat la vi-
cepresidència primera de la mesa del 
Parlament arran de les eleccions catala-
nes del febrer del 2021. Anteriorment, va 
exercir de gerent d’espais, organització 
i gestió de serveis ludicoeducatius (2001-
2015). En l’àmbit esportiu, ha sigut en-
trenadora de diversos clubs de comar-
ques gironines. Dirigint el primer equip 
femení de l’Uni Girona, del 2008 al 2014, 
l’equip va pujar a la Lliga Femenina i va 
assolir dos tercers llocs en la màxima 
competició estatal, dues participacions 
en la Copa de la Reina, dues participaci-
ons en els play-off i una final de la Super-
copa. També va ser entrenadora ajudant 
(2010-2011) i primera entrenadora 
(2012-2014) de la selecció espanyola de 
bàsquet femenina sub-20, amb la qual va 
guanyar tres medalles.e
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L’Ajuntament de Tortosa tomba la moció per 
reinterpretar el monument franquista 
 
Les entitats favorables a la reinterpretació consideren que s'ha 
menyspreat el resultat de la consulta del 2016, on un 68% dels votants es 
va mostrar a favor 
 
Redacció · juny 8, 2021 
 
 
La retirada del monument franquista de Tortosa continua ocasionant discrepàncies, sobretot 
després que aquest dilluns el ple de l’ajuntament tortosí rebutgés la moció popular que defensa 
la reinterpretació de la escultura. Movem Tortosa, ERC, el PSC i la CUP han votat en contra 
de la petició impulsada pels col·lectius Corembe i Tortosins pel Monument, mentre 
que JxCat ha optat per abstenir-se argumentant que s’havia de respectar el resultat de la 
consulta popular del 2016, on un 68% dels votants es va mostrar d’acord amb la reinterpretació 
del monument. 
 
Ciutadans ha estat l’únic partit que ha votat a favor de la moció, la qual s’ha presentat 
acompanyada de més de 1.400 signatures de suport, tot i que finalment no ha estat aprovada. 
El portaveu de Corembe, Josep Otero, ha lamentat que l’Ajuntament imposi la retirada del 
monument que commemora la victòria del general Franco a la Batalla de l’Ebre sense respectar 
el resultat de la consulta i ho ha descrit com “un menyspreu a la ciutadania i un acte totalitari”. 
 
La moció incloïa també la petició de paralitzar el procés de la retirada i en aquest sentit la 
portaveu de Junts, Cinta Espuny, ha argumentat que podria ser “una il·legalitat” perquè les 
llicències d’obres “són actes reglats” i, per tant, suposaria un acte de prevaricació. De fet, ja 
s’han iniciat les prospeccions del terreny on es situarà la grua per retirar el monument tot i 
que les obres no començaran fins el 18 de juliol, coincidint amb el 85è aniversari del cop 
d’Estat franquista. 
 
El diumenge, abans que es produís el ple de l’ajuntament tortosí, unes 150 persones van 
manifestar-se a favor de reinterpretar el monument al·legant, tal com va comentar Otero, 
que “és una aposta molt oberta perquè reinterpretar-lo vol dir posar-lo en marxa amb altres 
conceptes on es pot sumar tothom”. Una visió oposada a la que defensen les entitats 
memorialistes, que consideren que la reinterpretació no és possible perquè el monument va 
formar part de “l’operació propagandística de la dictadura franquista per justificar la guerra i la 
repressió política amb una suposada pau”. 
 
El monument en qüestió és una piràmide de ferro forjat amb una alçada de 45 metres que es 
va construir l’any 1966 amb motiu del 25è aniversari de la victòria franquista a la Batalla de 
l’Ebre, i el seu futur ha dividit les opinions dels veïns de Tortosa entre els que es mostren 
favorables a la seva retirada i els que consideren que caldria reinterpretar-lo i manternir-lo on 
es troba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.eltriangle.eu/2021/06/08/lajuntament-de-tortosa-tomba-la-mocio-per-reinterpretar-el-
monument-franquista/ 
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Hi ha dues imatges que
han fixat l’ocupació fran-
quista de Girona. La pri-
mera és la de l’entrada de
les forces de la IV Divisió
de Navarra, el 4 de febrer
del 1939, i la segona la ca-
dena de galledes d’aigua
travessant el pont de Pe-
dra davant la Casa Boué.
“Han dominat per simpli-
ficació l’imaginari“, recal-
ca l’historiador Joaquim
Nadal, que precisa que “no
poden reflectir del tot el
panorama que es vivia a la
ciutat“. Per a la portada
del llibre Girona, 1939:
porta de l’exili (L’Avenç),
a la venda des del 2 de juny
i en què Nadal ha seleccio-
nat i editat una variada
mostra d’escrits, entre no-
vel·les, dietaris, memò-
ries, articles periodístics,
d’estratègia militar i d’au-
tors que conflueixen a la

ciutat, ha escollit una
imatge amb la força del
primer terme: la família de
Magdalena Rosell amb els
seus fills Jordi, Agustí,
Magda, Tomàs i Joan (en
un farcell als braços de la
mare) passant per la Gran
Via de Jaume I anant cap a
casa seva, després d’haver
fugit d’un dels bombarde-

jos de la Guerra Civil. La fo-
to dona una visió molt con-
creta d’una Girona que el
tòpic fa de pedra monu-
mental i que ha viscut la
guerra a la rereguarda. En
el seu desenllaç, es conver-
teix en un punt clau, bom-
bardejada i amb el front
encalçant-la. En la intro-
ducció, l’historiador Nadal
contextualitza i cons-
trueix un relat polític que
abasta el reformisme re-
publicà però també els
problemes interns, entre
els sectors comunistes i
anarquistes; també posa
noms i cognoms a les vícti-
mes dels bombardejos.

Maria Campillo, profes-
sora de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i es-
pecialista en la literatura
de l’exili, destaca en el prò-
leg d’aquest retrat en
blanc i negre de la Girona
del 1939 no només la di-
versitat de textos “que do-
na sentit i valor al llibre” i

“la contextualització, es-
tricta i anotada”, sinó so-
bretot “l’erudició amoro-
sa” i “l’empatia pròpia d’al-
gú que coneix molt bé el
terreny que trepitja”. Així,
mentre Joaquim Xirau es-
criu “un caserío señorial
situado a media hora del
pueblo”, Nadal hi apunta
“Can Santamaria, al veï-
nat de Raset”.

D’entre aquestes veus
que paren a Girona recolli-
des per Nadal hi ha la d’An-
toni Rovira i Virgili, que
descriu com una “de les
poques escenes cordials”
trobades durant l’èxode,
la del comiat afectuós, i
l’agraïment en forma de
cigar de l’URSS, perquè
les 50 pessetes republica-
nes res valdran, fet al por-

ter que el va acomodar a ell
i a la filla en l’entapissat
vermell del saló de ses-
sions de l’ajuntament giro-
ní. També s’hi llegeixen
textos de Francesc Trabal,
Carles Pi i Sunyer, Teresa
Pàmies, Agustí Centelles,
Carles Riba i Clementina
Arderiu, entre molts al-
tres, estructurats en vuit
seccions, que esdevenen
“la carta de navegar pel
moment històric”, sinte-
titza Campillo. “En tots
apareix una visió de la ciu-
tat en què es combina
l’evocació literària de la
ciutat monumental, els
paisatges i indrets recone-
guts combinat amb el dra-
matisme del moment que
s’estava vivint”, hi afegeix
Nadal. Són veus que trans-

meten aquesta visió dan-
tesca que no és la Girona
petita i delicada sinó la
“commocionada”.

Nadal afegeix més fotos
de la desfeta de Girona, les
de les vides comunes. Jo-
sep Pradas Puig era un
nen de deu anys del mas
Coll, entre Pedret i el Pont
Major, que explica la pre-
sència de Líster a casa. Es
posa veu així a les voladu-
res dels ponts a la ciutat
dels quatre rius. “Jo era
entre l’avi i en Líster. Quan
va esclatar es veien volar
trossos tan grossos com
un home. L’avi va pregun-
tar a en Líster: «Què fan?»,
i en Líster se’l va mirar in-
dignat amb la cara de color
vermell, sense respon-
dre.” ■

Gemma Busquets Ros
GIRONA

Les fotos
del 1939
a Girona

L’historiador Joaquim Nadal selecciona
diversos autors i relats que conflueixen
al final de la guerra a la capital gironina

La coberta del llibre editat per L’Avenç és una foto on es veu Magdalena Rosell amb els seus
fills passant per la Gran Via de Jaume I de Girona ■  AJUNTAMENT DE GIRONA. CRDI (CAMPÚA)

Recull fragments
de memòries,
narrativa
testimonial,
dietaris i articles
de premsa
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Un monolito de más de un me-
tro de altura indica que solo fal-
tan tres leguas para llegar a
León, unos 14,48 kilómetros al
cambio. Un par de horas a paso
ligero si no fuese porque la se-
ñal de piedra miente o, más
bien, no está colocada donde de-
bería. Su ubicación, en el paseo
de la Castellana de la capital,
junto a Nuevos Ministerios, se
encuentra a 337 kilómetros de
la ciudad leonesa, una distancia
excesiva para la Unión del Pue-
blo Leonés (UPL), un partido lo-
calista que defiende la indepen-
dencia respecto a Castilla de es-
te territorio. Esta formación no
entiende que este “patrimonio”
se encuentre en la capital y ha
reclamado, sin saber exactamen-
te cómo acabó en Madrid, que
sea devuelto a su origen.

El poste leguario, que se utili-

zaba antaño para marcar la dis-
tancia en leguas entre distintos
lugares y que dice exactamente
“A León a 3 leguas”, se colocó ini-
cialmente en LaVenta de la Tuer-
ta, una antigua posada en Garra-
fe de Torío (León) en la carretera
nacional N-630. La distancia res-
pecto a la urbe encaja con esta
marca de piedra. Una placa que
acompaña al monolito así lo pre-
cisa, y añade: “Ruta de la Plata y
León”, argumento más que sufi-

ciente para que UPL haya solici-
tado que abandone el paseo de la
Castellana y vuelva a casa.

La petición llega sin conocer-
se muy bien qué pinta un legua-
rio leonés frente al edificio mi-
nisterial madrileño. El portavoz
de UPL en el Ayuntamiento de
León, Eduardo López Sendino,
explica que no hay un argumen-
to aparente para justificar que
el leguario se halle en unos jardi-
nes de Madrid. “No parece el lu-

gar más adecuado”, destaca, y
recurre a un latinajo como in
illo témpore (en otros tiempos)
para entender que el monolito
fuese en su momento construi-
do por un ministerio y pudiese
ser desplazado a ese emplaza-
miento, pero este motivo no le
sirve para que la señal siga sin
formar parte del “patrimonio
histórico” de León, ya sea en la
ciudad o en la provincia.

Los leonesistas piden que el

bloque de piedra recale en un
lugar donde sea valorado y no
sea un mero adorno en un jar-
dín, sin que la gente tenga “ni
pajolera idea sobre ello”.

Las estimaciones históricas
apuntan a que se instaló en la
vía madrileña en el siglo XVIII o
XIX, porque en el siglo pasado se
incorporó el sistemamétrico de-
cimal y se abandonaron los anti-
guos métodos de medidas.

Un simpatizante
Sendino explica que tuvieron
constancia de la presencia de es-
te hito tras el contacto de un
“simpatizante”. La teoría que
manejan es que cuando se mejo-
ró la carretera general León-As-
turias para ensanchar la calza-
da, fue retirado el leguario y
transportado aMadrid. La dicta-
dura de Francisco Franco, aña-
de, no daba pie a réplica si se
decidía arbitrariamente mover
el patrimonio. “Al menos no aca-
bó en un vertedero”, se consuela
el político.

La formación ha emplazado
al PSOE, que gobierna en el Con-
sistorio leonés, a que tramite las
gestiones para recuperar el an-
helado monolito como “recuer-
do de un pasado de caballerizas
y carretas, y que servía, induda-
blemente, de ánimo y señaliza-
ción de la proximidad de la ciu-
dad de León”. Los tiempos han
cambiado y no quedan caballeri-
zas y carretas, sino ruidosos co-
ches y peatones más pendientes
del teléfono móvil que de este
vestigio leonés.

Un partido local pide recuperar un
poste ubicado en La Castellana,

a 337 kilómetros del lugar que indica

León reclama un
leguario de Nuevos

Ministerios

Monolito con la inscripción “A Leon a 3 leguas” frente a los edificios de
Nuevos Ministerios. / KIKE PARA

JUAN NAVARRO, Madrid La señal sirve como
“recuerdo de un
pasado de carretas
y caballerizas”
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Els infants que van fugir de 
la Guerra Civil i no van poder tornar

Fa 84 anys mig miler de nens i nenes van emprendre sols el camí de l’exili mexicà

“Crec que el meu pare es va penedir 
d’haver-nos enviat a Mèxic, perquè a 
l’estació es va posar a plorar i a cridar 
desesperat «Que no se’n vagin, que 
no se’n vagin!»”, explicava Emeterio 
Payà en un documental de Juan Pa-
blo Villaseñor per a la televisió mexi-
cana. El pare d’Emeterio, que tenia el 
mateix nom que el fill, no va poder 
tornar a abraçar-lo, perquè el van de-
portar al camp de concentració de 
Mauthausen el 24 d’agost del 1940 i 
va morir a Gusen, pocs mesos des-
prés, el gener del 1941. 

Emeterio, que aleshores tenia 8 
anys, va ser un dels 454 infants que, 
a finals de maig del 1937, fa 84 anys, 
van viatjar amb tren des de Barcelo-
na fins a Bordeus i allà van embarcar 
al Mexique per iniciar una travessia 
de 14 dies que els va dur fins a Vera-
cruz (Mèxic). Anaven sols, sense els 
pares, i pensaven que marxaven no-
més per unes setmanes, que aquell 
viatge eren com unes vacances. La 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON

dels nens de Rússia, segurament 
perquè alguns van tornar als anys 
cinquanta, però molt poc dels de 
Morelia. També han sigut força obli-
dats per bona part de la comunitat 
exiliada de Mèxic, perquè aquests 
infants eren refugiats d’abans de 
l’arribada a Mèxic dels milers de re-
publicans, l’any 1939, i això els dei-
xava fora de tots els plans d’inserció 
i de suport. El trencament de rela-
cions diplomàtiques de Mèxic amb 
l’Espanya franquista també va fer 
inviable la seva repatriació i el re-
torn a casa”, explica Teresa Férriz, 
que ha estudiat l’edició en català a 
l’exili mexicà.  

“Jo ni tan sols sabia on era Mè-
xic. Estava amb els meus germans 
i jo sempre he sigut una persona 
molt tranquil·la, però hi havia 
molts infants que estaven molt 
afectats per la guerra, perquè la 
guerra marca molt”, explicava Mar-
tina Benet a la televisió mexicana. 
Hi havia un grup d’adults que se 
n’havien de fer càrrec durant la tra-
vessia, però, segons recull la histo-
riadora Dolores Pla Brugat al seu 

Guerra Civil, però, es va allargar, i el 
bàndol republicà, del qual formaven 
part pràcticament totes les seves fa-
mílies, va perdre. Tornar, per a molts, 
va ser impossible.  

Mèxic va ser un dels pocs països 
que mai va reconèixer el govern de 
Franco, i les relacions diplomàtiques 
estaven en via morta. Pocs pares, la 
majoria de famílies obreres i humils, 

Alguns dels nens de Morelia amb el president mexicà d’aleshores, Lázaro Cárdenas. ANN RONAN / AFP

 Un nen de Morelia, entre el públic
El dramaturg Albert Tola va escriure Los 
niños oscuros de Morelia el 2014. L’obra es 
va veure al Tantarantana el 2019 i tornarà 
del 16 al 19 de novembre a la sala Dau al 
Set. Tola va escriure la història quan va 
veure el documental mexicà que mostra 
molts dels testimonis d’aquell viatge: “Em 
va commoure molt la història d’Emeterio 
Payà i vaig llegir el seu llibre. A l’obra vaig 
barrejar les històries de l’exili amb les prò-
pies de la meva família”.  

El món és petit i quan Tola va estrenar 
l’obra a Madrid va tenir un espectador in-

esperat. “Em van avisar de taquillatge que 
havia entrat un home i havia preguntat si 
tenia descompte perquè ell era un dels 
nens de Morelia. Vaig sortir corrents a 
buscar-lo i a convidar-lo”. Era Manuel 
Hernández Díaz, que quan va anar a Mèxic 
tenia sis anys. “Va veure l’obra i, en un mo-
ment que s’obre un bagul, ell va pujar a 
l’escenari a mirar si a dins hi havia objec-
tes que reconeixia. Em va explicar que els 
dutxaven amb una mànega i aigua freda al 
gimnàs i que ell i el seu germà es van esca-
par i gairebé es moren de gana pel camí”.

es van poder permetre pagar-se un 
viatge a Mèxic o obtenir els papers 
per sortir d’Espanya. Amb el temps, 
el rostre de mares i pares es va anar 
desdibuixant fins a fer-se borrós.  

A aquests infants se’ls coneix com 
els nens de Morelia, el nom de la po-
blació mexicana, a l’estat de Micho-
acán de Ocampo, on van viure fins al 
desembre del 1943. “S’ha parlat molt 

Abandonats 
Pocs pares es 
van poder 
permetre 
pagar-se un 
viatge a Mèxic
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estudi Los niños de Morelia, hi va 
haver molta negligència. Pla Brugat 
va parlar amb molts d’aquells in-
fants i explica que algun adult, amb 
el pretext de guardar-los les coses, 
es va quedar les seves pertinences.   

La mort que va provocar un motí 
La majoria de pares va optar per en-
viar els fills a Mèxic pensant que els 
salvaven de la fam i les bombes. Els 
anuncis per poder-ho fer van aparèi-
xer a la premsa i, des de Mèxic, qui ho 
va promoure van ser sobretot el pre-
sident mexicà d’aleshores, Lázaro 
Cárdenas, que va visitar-los en més 
d’una ocasió a Morelia, i el Comité 
de Ayuda a los Niños del Pueblo Es-
panyol. A Veracruz, segons els mit-
jans de l’època, unes 15.000 perso-
nes van donar la benvinguda a 
aquells infants. Els infants van ser 
allotjats en uns antics convents on 
se’ls donava classe i aprenien oficis. 
No va ser fàcil per a cap d’aquests pe-
tits refugiats, perquè enyoraven els 
pares, però molts tenien germans i 
cosins i es cuidaven entre ells. N’hi 
havia molts d’afectats per malalties 
nervioses i afeccions a les vies respi-
ratòries, i la sarna, els polls i les pu-
ces abundaven. 

La mort de Francisco Nebot, el 19 
d’agost del 1937, que es va electro-
cutar quan intentava saltar la porta, 
va provocar molts problemes entre 
els infants. Hi va haver molt de si-
lenci i molts plors fins a l’enterra-
ment, però després van venir en-
frontaments. Francisco González 

L’objectiu principal era fer fora al 
director d’aleshores, Lamberto Mo-
reno, que no tenia gaire simpatia 
per als nens, als quals qualificava de 
rebels i de cavalls desbocats. En una 
ocasió va dir, segons Pla, “si jo po-
gués em trauria fins a l’última gota 
de sang espanyola”. Moreno va ser 
destituït.  

Hi va haver set o vuit morts més. 
Luis Dader tenia set anys quan va 
morir aixafat per una paret, Joaquín 
Gallén va morir de tuberculosi als 
10 anys, Carmen Casal als 13 anys no 
va superar una gastroenteritis, 
Emilio Bautista als 15 anys va morir 
d’un tumor i Vicente Fuent es va 
ofegar quan tenia 10 anys. Al ce-
mentiri de Morelia hi ha una tom-
ba on s’hi llegeix: “Víctima de la bar-
bàrie feixista que els va allunyar 
dels pares i de la seva terra”. Pla ex-
plica que també hi va haver intents 
d’adopcions il·legals. En una carta, 
uns pares, alarmats, explicaven que 
la seva filla els havia escrit que es-
tava a casa d’una senyora molt ama-
ble que els animava a traslladar-se, 
a través de França, a l’Espanya ja 
ocupada pels feixistes.  

No va poder tornar a dir-li “mare” 
El pare d’Emeterio Payà era fuster de 
dia i, de nit, feia de tramoista al Te-
atre Romea. Allà va conèixer la ma-
re de Payà, que era actriu i va sobre-
viure a la Guerra Civil. El 22 d’agost 
del 1945, després de vuit anys de llui-
ta per poder tornar a veure els seus 
fills, va arribar a Mèxic. “És difícil de 
creure-ho perquè havia plorat molt 
per la meva mare, però quan final-
ment la vaig veure ni tan sols vaig 
plorar, no vaig sentir res, estava ran-
corós per la separació i l’abandona-
ment. Ni els meus germans ni jo ens 
hi vam adreçar mai amb el nom de 
mare. Ens va faltar durant molt de 
temps l’amor dels pares”.e

Aramburu, un dels testimonis que 
recull Pla, relatava que una nit els 
més grans els van dir que agafessin 
forquilles, culleres i ganivets: “Els 
havíem d’esmolar com si fossin ar-
mes perquè l’endemà prendríem el 
poder i, esclar, quan va esclatar la 
insurrecció van venir les autoritats 
i van pegar a professors, personal...” 

El 1937el 
Mexique va 
transportar 
454 nens de 
Bordeus a 
Veracruz. 
WIKIPEDIA 
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En recuerdo 
de los «años de  

Franco en África»

Un acta del Ayuntamiento de Melilla de 
1977 prueba que la estatua retirada no está 
afectada por la Ley de Memoria Histórica

Un acta del Ayuntamiento de Me-
lilla demuestra que el monumen-
to levantado a Francisco Franco 
en la Ciudad Autónoma en 1978 
lo fue por «sus años de estancia 
en África», y en ningún caso se 
tuvo en cuenta su condición de 
jefe del Estado, Generalísimo o 
Caudillo, ni se menciona la Gue-
rra Civil o la dictadura como mo-
tivos de ensalzamiento, por lo que 
la obra no se ve afectada por los 
supuestos que recoge la Ley de 
Memoria Histórica.
El acta de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión Muni-
cipal Permanente está fechada el 
6 de junio de 1977, ya en periodo 
democrático, según ha constata-
do la Plataforma Millán Astray, 
que reclama en los juzgados la 
reposición de la efi gie a su última 
ubicación, y que acaba de conse-
guir que la Justicia haya ordena-
do a la Asamblea de Melilla su 
«conservación y protección». 
Según puede verse en el acta, 

solicitada a través del Portal de 
Transparencia por la hermandad 
de veteranos legionarios, la con-
vocatoria estuvo presidida por el 
entonces alcalde, Luis Cobreros 
Acero, «siendo las trece horas del 
día seis de junio de 1977», con pre-
sencia de los tenientes de alcalde 
Roberto Moreno Valdés, Miguel 
Gutiérrez Sánchez, Mercedes 
Salmerón Céspedes, José Lamas 
Román, Francisco Pérez Poveda-
no, José Sánchez Mota y Andrés 
Morales Fernández, además del 
secretario y el interventor. 
Entre los puntos del orden del 

día abordados por la corporación, 
el décimo aborda la «propuesta de 
adjudicación de concurso para 
realización de monumento». En 
este apartado, «analizan los seño-
res asistentes el expediente relati-
vo a la adjudicación por concurso 
del proyecto de construcción de un 
monumento a la memoria de 
Francisco Franco, alusivo a sus 
años de estancia en África, cuya 
ejecución fue aprobada por el Ple-
no de esta Corporación en sesión 
de fecha 8 de octubre de 1976».

A. Bartolomé - Madrid El escrito municipal refleja a 
continuación las propuestas que 
se presentaron para la adjudica-
ción de las obras. Se trata de la que 
suscribe Francisco Gámez, con 
un presupuesto de 2.920.000 pese-
tas, y la que formula José María 
Guevara en colaboración con el 
escultor Enrique Novo, con dos 
proyectos diferentes, uno con un 
importe de 2.974.191 pesetas, y otro 
con 2.837.347. Examinadas «dete-
nidamente» las propuestas, y 
«tras larga discusión», se aprueba 
«por mayoría de votos» la pro-
puesta de Guevara con el escultor, 
por la cantidad de 
2.974.191 pesetas.
Según el acta, votan 

en contra, «por conside-
rar exclusivamente no 
reunir ninguna de las 
proposiciones las carac-
terísticas artísticas ade-
cuadas, los tenientes de 
alcalde señores Moreno 
Valdés, Gutiérrez Sán-
chez, y Dª Mercedes Sal-
merón Céspedes».
Votan a favor «el se-

ñor alcalde y los tenien-
tes de alcalde Lamas 
Román, Pérez Poveda-
no, Sánchez Mota y 
Morales Fernández». 
Es decir, que se aprobó 
el proyecto por cinco 
votos favorables y dos 
en contra.
Con esta informa-

ción, la Plataforma Mi-
llán Astray pretende 
«acreditar que se trata 
del primer ayunta-
miento de la democracia en le-
vantar una estatua a Franco en 
reconocimiento a su estancia en 
África durante su carrera mili-
tar», así como «dejar claro y cir-
cunscribir» el monumento «al 
Franco que luchó en los años 20; 
considerar exaltación en ese ám-
bito está fuera de lugar».
La aprobación del acta tiene 

lugar «disueltas las Cortes fran-
quistas y con Adolfo Suárez como 
presidente del Gobierno», recuer-
dan estas fuentes. El consistorio 
de Melilla en ese momento está 

en manos del alcalde Luis Cobre-
ros Acero, que ejerció el cargo 
entre 1975 y 1979, «también en 
periodo democrático».
La Plataforma Millán Astray va 

a «hacer valer» ese documento 
ante el Juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo Número 3 de Melilla, 
donde presentó un recurso para 
que la estatua vuelva a  su empla-
zamiento. La Fundación Franco 
podría hacer lo mismo para aña-
dir valor a su propia demanda, 
admitida en el juzgado número 2 
de la Ciudad Autónoma.

EFE

La Plataforma Millán 
Astray «hará valer» 
el documento ante el 
juzgado que lleva su 
recurso por la efi gie

La estatua de Franco retirada de la vía pública el pasado 23 de febrero en Melilla

El acta de la sesión ordinaria celebrada 

por la Comisión Municipal Permanente 

está fechada el 6 de junio de 1977

Encargada por el Ayuntamiento 
de Melilla al escultor y coman-
dante Enrique Novo Álvarez, la 
estatua retirada de la vía pública 
el pasado 23 de febrero, se hizo 
con intención de rendir 
homenaje a Francisco Franco 
como comandante de La Legión, 
por haber salvado a Melilla del 
ataque de Abd el Krim en la 
Guerra del Rif. Tras un tiempo 
guardada, se colocó en 1978, 
tres años después de la muerte 
de Franco, sin inauguración 
ofi cial. Estaba ubicada en el 
bulevar del Paseo del General 
Macías hasta que con su 
remodelación en 2005 se 
trasladó al pie de la Muralla 
Florentina, reconstruyéndose la 
plataforma, originalmente de 
piedra y después de ladrillo visto. 
Fue retirada de la vía pública el 
23 de febrero de este año tras 
aprobarse en la Asamblea de 
Melilla, con el voto en contra de 
Vox y la abstención del PP. Se 
trata de una estatua exenta en 
bronce que representa a Franco 
vestido de comandante, con un 
bastón de mando en su mano 
derecha y unos prismáticos. En 
una placa aparece la inscripción: 
«Melilla al comandante de la 
Legión D. Francisco Franco 
Bahamonde, 1921-1977».

Desde 1978, sin acto 
ofi cial de inauguración
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El Ayuntamiento señaliza en la nueva calle 
Mateos Gago el trazado de la antigua muralla de 
la Judería desaparecida en 1391 
 
09/06/2021 08:53 
 
Se han instalado dos placas informativas en el pavimento con un código QR que da 
acceso a una breve descripción histórica de la muralla y del barrio Santa Cruz elaborada 
por Alfonso Jiménez 
 
 
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en 
coordinación con el distrito Casco Antiguo ha completado el proyecto de reurbanización de la 
calle Mateos Gago con la delimitación y señalización de los restos de la antigua muralla de la 
Judería de 1391. Concretamente, se han instalado dos placas informativas en el pavimento con 
un código QR que da acceso a una breve descripción histórica de la muralla y del barrio Santa 
Cruz elaborada por el especialista Alfonso Jiménez 
 
“En Mateos Gago hemos realizado una reurbanización respetuosa con la historia y el 
patrimonio de la ciudad y que se enmarca en el objetivo de lograr una ciudad más accesible, 
saludable y habitable. Incorporamos además por primera vez este modelo de información 
histórica sobre la vía al alcance de cualquier persona”, explica el delegado de Hábitat Urbano, 
Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, quien ha realizado un recorrido por la zona de Mateos Gago 
donde está delimitado el trazado de la antigua muralla. 
 
Por su parte el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores y del distrito Casco Antiguo, ha 
destacado “el buen funcionamiento y la transformación positiva de esta calle tras la 
reordenación de la movilidad que ha limitado la circulación por esta vía sólo a los vehículos 
autorizados ganando así espacio para el peatón”.    
 
La reurbanización de la calle Mateos Gago ha incorporado así las huellas del pasado 
delimitando el trazado y el ancho de lo que fue la muralla que formaba parte del lienzo 
existente en la calle Fabiola y que defendió unas quince hectáreas. Su desaparición está 
fechada en el 1391. En el año 1991 se realizó una primera excavación y esa referencia se tuvo 
como base en las obras de reurbanización acometidas en 2020 por parte del Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-senaliza-en-la-nueva-calle-mateos-gago-el-
trazado-de-la-antigua-muralla-de-la-juderia-desaparecida-en-1391 
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El Ayuntamiento impulsa exposiciones en la 
Avenida de la Constitución y la Casa Consistorial 
y un Acto de Estado de homenaje y 
resarcimiento a las víctimas de Pasaje Begoña 
en el 50 aniversario de la fuerte represión vivida 
en este enclave de Torremolinos 
 
10/06/2021 13:16 
 
 
También habrá muestras con temática LGTBI en la Casa de las Sirenas que se iluminará, 
al igual que la Torre del Oro y distintas fuentes de la ciudad, los días 24, 25 y 26 de junio. 
Durante el acto, se ha presentado el cartel de este año, obra de la marca sevillana 
Superbritánico y cuyo diseño está inspirado en la variada cartelería de la Expo 92 y 
pretende reflejar la diversidad que existe en Sevilla. 
 
La delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, 
Adela Castaño, y el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, han 
presentado hoy en el Palacio de los Marqueses de la Algaba las actividades que el 
Ayuntamiento impulsa para celebrar el Mes de la Diversidad Sexual en Sevilla. Junto a ellos 
han estado representantes de entidades del Consejo Municipal LGTBI, de los grupos 
municipales de Adelante Sevilla y Ciudadanos, así como el impulsor de la marca 
‘Superbritánico’, Daniel Vivas, creador del cartel de esta edición.  
 
Este año, las actuaciones previstas durante la celebración del Mes de la Diversidad Sexual 
2021 van a estar centradas en la conmemoración de los 50 años de los acontecimientos que 
sucedieron en el Pasaje Begoña de Torremolinos. “Con ello, se pretende recuperar la memoria 
histórica de este emblemático lugar recuperando un capítulo olvidado de la historia de España”, 
ha señalado Castaño, quien ha recordado que “ese barrio fue símbolo de la diversidad sexual 
en un momento de represión por el franquismo sufrió en 1971 una gran redada con múltiples 
detenciones y una dura represión. Es de hecho un referente y un símbolo”. Esta programación 
de actividades se enmarca dentro de una alianza estratégica entre las ciudades referentes 
LGTBI de Andalucía: Sevilla y Torremolinos.  
 
Durante el acto, la delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación 
de Distritos ha desgranado las actividades impulsadas desde el Ayuntamiento para celebrar el 
Mes de la Diversidad Sexual y que se suman a las que han puesto en marcha las entidades 
LGTBI de la ciudad. Así, ha explicado que del 14 al 30 de junio se celebrará la exposición 
“Pasaje Begoña. Una isla de libertad” en la Avenida de la Constitución. Es un resumen de la 
historia de los acontecimientos del Pasaje Begoña que durante los años 60 y 70 constituyó un 
símbolo de libertad y respeto. Constará de 40 imágenes expuestas en 20 mupis.  
 
Mientras tanto, del 14 de junio al 14 de julio tendrá lugar la muestra en cómics de los 
acontecimientos del Pasaje Begoña en el Ayuntamiento de Sevilla, en Plaza Nueva. La 
exposición mostrará igualmente un resumen de la historia de los acontecimientos del Pasaje 
Begoña, desde una perspectiva de viñetas de comics y constará de 31 imágenes en formatos 
de cartón pluma.  
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A estas dos muestras se suman otras tres exposiciones que permanecerán de manera 
simultánea desde el 14 al 30 de junio en el Centro Cívico ‘Las Sirenas’: 
 
-’NuesTransVidasImportan’ (Exposición de la Asociación ATA), con 15 ilustraciones. 
-’Lesbianas en la Historia (Municipios Orgullosos)’, que consta de 18 láminas. 
-’Identidades Diversxs (Sevilla Diversidad)’, una exposición de 10 roll-up. 
  
Asimismo, los días 24 y 25 de junio se celebrará el Encuentro de entidades del Consejo 
Municipal LGTBI. Así, en la misma línea de años anteriores, el Ayuntamiento de Sevilla ha 
promovido una serie de actividades socioculturales durante 2021 con el objetivo de dar 
visibilidad al colectivo LGTBI, generando una actitud de participación activa en el proceso de su 
propio desarrollo tanto social como cultural y apoyando la instauración de un espacio para la 
comunicación interpersonal como es la II Feria de Asociaciones y Entidades del Consejo 
LGTBI, a celebrar en la Alameda de Hércules.  
 
También el 24 de junio se celebrará el ‘Acto de Estado de Homenaje y resarcimiento a las 
victimas Pasaje Begoña’ en el Salón de Actos Cajasol, durante el que se proyectará un vídeo, 
en formato vídeo-reportaje, que tendrá como objetivo rememorar por su 50 aniversario los 
acontecimientos acaecidos en el Pasaje Begoña, como símbolo de las reivindicaciones de 
reconocimiento de la lucha y conquista de libertades y derechos del colectivo LGTBI. En este 
acto está previsto que participen testigos y víctimas de aquellos, así como representantes de 
instituciones y del movimiento asociativo LGTBI.  
 
Por último, los días 24, 25 y 26 de junio se iluminarán el Centro Cívico ‘Las Sirenas’,  Torre del 
Oro y distintas fuentes de la ciudad.  
 
Por su parte, Muñoz ha destacado el cartel elaborado por la marca sevillana Superbritánico y 
en el que destaca el lema ‘Sevilla has special colours’ (Sevilla tiene colores especiales). Se 
trata de una firma, impulsada por Daniel Vivas, que juega con la traducción literal del español al 
inglés y que se ha convertido en un fenómeno social con más de medio millón de seguidores 
en redes. El diseño está inspirado en la variada cartelería de la Expo 92 y pretende reflejar la 
diversidad que existe en Sevilla, una ciudad llena de contrastes en la que todo el mundo tiene 
cabida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-impulsa-exposiciones-en-la-avenida-de-la-
constitucion-y-la-casa-consistorial-y-un-acto-de-estado-de-homenaje-y-resarcimiento-a-las-victimas-de-
pasaje-begona-en-el-50-aniversario-de-la-fuerte-represion-vivida-en-este-enclave-de-torremolinos 
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internacional 
14 DIVENDRES, 11 DE JUNY DEL 2021 ara   

La supervivent d’Auschwitz  
que triomfa a TikTok 

d’anar amb compte 
perquè avui en dia 
ja hi ha situacions 
similars”.  

La gairebé cen-
tenària es mostra 
preocupada i dol-

guda per l’auge de la ultradreta. Cal 
educar els joves en “la tolerància”, 
una de les paraules que més repe-
teix al llarg de tots els posts, i llan-
ça missatges d’acceptació a la dife-
rència i la diversitat, que enriquei-
xen la humanitat. Una seguidora  
deixa als comentaris la pregunta 

“Com era la teva vida diària al 
camp?”, i ella respon, contundent: 
“Em preguntes quina era la meva vi-
da: la resposta és que no era vida. El 
menjar no era menjar, dormir no 
era dormir; era una vida artificial”. 
El seu compte és un testimoni en 
detall portat directament, gratuïta-
ment i fàcilment a les pantalles de 
tot el món i que pot arribar, sobre-
tot, a la gent més jove. Ebert també 
ha publicat un llibre on narra la se-
va vida a Auschwitz, i va protagonit-
zar una història de pel·lícula al re-
trobar-se amb la família del soldat 

americà que la va rescatar, gràcies 
a una publicació a Facebook. 

“Et prometo que ni un porc digne 
s’ho menjaria, però teníem gana i 
per sobreviure ens ho havíem de 
menjar”, recorda sobre els àpats. 
“Els filacteris per als homes eren la 
possessió més important, a Ausch-
witz alguns fins i tot canviaven el 
seu tros de pa per poder col·locar-se 
un parell de filacteris”, explica en 
referència a les caixetes de cuir amb 
una cinta per lligar-les al braç i so-
bre el cap que contenen versos de la 
Torà.  

“Jo parlava una mica d’alemany i 
això em va ajudar molt. Si no el par-
laves era tot molt més dur, però 
sempre hi havia algú que en sabia i 
traduïa”; “Els llits no sé ni com des-
criure’ls. Eren lliteres de tres pisos 
on dormíem set persones amb roba 
i sabates, perquè no teníem res per 
canviar-nos. Ja em diràs com es pot 
dormir així”. Són només alguns dels 
petits relats dels quatre mesos que 
va passar al camp d’extermini nazi. 
I als que puguin pensar que és poc 
temps, ella els deixa ben clar que 
allà “fins i tot quatre minuts eren 
massa temps”. 

“És dur parlar-ne” 
Sobreviure a l’Holocaust i ara a una 
pandèmia mundial, que l’ha fet estar 
ingressada a l’hospital, no li ha fet 
passar les ganes de viure. “Tothom 
té dues opcions, o abandonar o tirar 
endavant, i jo he escollit la segona. 
Sabia que havia de seguir endavant 
i ho vaig fer”, diu. A Auschwitz era 
forta per les seves germanes petites 
i ara per la seva nombrosa família i 
per tots els seus nets i besnets. “Tot 
a la vida és molt important, a vega-
des les coses petites poden ser més 
importants que les grans”. 

“És dur parlar-ne, però si hi vaig 
poder sobreviure ho puc explicar. I 
per assegurar que res semblant a 
l’Holocaust torni a passar haig 
d’explicar-ho. La gent no pot obli-
dar de què són capaços els humans 
quan perden la humanitat”, reite-
ra. Després, en un altre vídeo de 15 
segons, Ebert llegeix el seu núme-
ro, l’A-10572, i ensenya la marca 
del  braç.e

Lily Ebert té 97 anys i el seu besnet li porta el compte, que s’ha fet viral

HISTÒRIA

“Em dic Lily Ebert, tinc 97 anys i soc 
una supervivent d’Auschwitz”. No 
és el perfil habitual entre els usua-
ris de TikTok. Dov Fotman, el seu 
besnet, va decidir obrir-li el comp-
te, conscient de la importància de 
fer arribar el seu missatge als més 
joves. Ja té més de 900.000 segui-
dors i un centenar de vídeos curts 
publicats en què l’àvia, una honga-
resa nascuda a la ciutat de Bonyhád, 
respon a totes les preguntes que li 
plantegen sobre l’horror que va viu-
re. És la seva resposta a l’auge de 
l’antisemitisme i la intolerància. 

“Mai hauríem pogut imaginar 
que una cosa com l’Holocaust podia 
passar, però així va ser. Va 
poder passar perquè no vam 
ser tolerants els uns amb els 
altres, pensàvem que uns 
podien ser superiors als al-
tres”, respon Ebert, que 
també ha superat el covid-
19, a un seguidor que vol sa-
ber què ha après de la huma-
nitat. “L’odi només porta odi 
i hem d’ensenyar als joves 
què va passar i amb quina fa-
cilitat va passar”, explica. Té 
clar que és gran i que algun 
dia no quedaran supervi-
vents dels camps, i per això 
ha decidit recórrer a l’alta-
veu més potent d’avui, les 
xarxes socials, contra l’oblit. 

“No era vida” 
D’entre tots els vídeos del perfil 
d’Ebert n’hi ha un que genera espe-
cial impacte: “Auschwitz, el fet de 
matar, no va començar matant, va 
començar només amb vots, i hem 

BARCELONA
MAR BERMÚDEZ I JIMÉNEZ

01. Lily Ebert, 
al centre de  
la foto, en una 
imatge d’arxiu. 
EUROPA PRESS 

02. Lily Ebert 
durant un 
vídeo publicat 
a TikTok.  
TIK TOK

01 

02 
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EXPRÉS «Errejón»

«TRENDING 
TOPIC»

Polémica en Twitter por la denuncia de agresión

El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, se convirtió ayer en protago-
nista de Twitter después de conocerse que un hombre de 67 años le 
había denunciado por darle una patada en el estómago cuando le 
pidió hacerse un selfi e. Los partidarios del político le han defendido 
calurosamente en las redes y dicen que es una acusación falsa.

El número de soldados que apa-
recen en su interior es indetermi-
nado. En ocasiones son pocos y en 
otras hay apilados en su interior 
hasta diez individuos. Como in-
forma el diario francés, general-
mente suelen aparece alrededor 
de unos mil cadáveres al año. 
Ahora, con esta nueva 
campaña dirigida por 
expertos, algunos de 
ellos franceses, puede 
que salgan muchos más. Una de 
las herramientas que emplean 
para sacar a la luz este cementerio 
disperso son radares. Ellos ayu-
dan a localizar el metal del arma-
mento que portaban, como fusi-

les, ametralladoras, hebillas de 
cinturones, balas, casquillos o 
munición. Una de las mayores 
peculiaridades es que debido a la 
baja temperatura se pueden en-
contrar víctimas en buen estado 
de conservación, lo que supone 
algo de enorme valor para los es-

tudiosos. Cuando em-
pezaron a encontrarse 
estos caídos surgió un 
pequeño problema. 

¿Qué hacer con ellos? Y, sobre 
todo, ¿qué hacer con los alema-
nes? Parece que la Unión Soviéti-
ca ha enterrado el pasado y en 
esta ocasión está dispuesta a dar 
un justo entierro a aquellos que 

LA HISTORIA 

J. O.

Stalingrado fue una de las batallas más duras de la Segunda Guerra Mundial

una vez violaron sus fronteras y 
entraron en su país para someter 
sus pueblos y sus ciudades. Una 
de las determinaciones es darle 
una sepultura y tratar a esos 
hombres con el honor y el decoro 
que se merecen, aunque algunos 
no puedan ser identifi cados. Aho-
ra, las autoridades rusas quieren 
cerrar de esta manera un capítu-
lo que sigue latente en la memoria 
del país. Pero hacerlo de una ma-
nera que invite a la reconciliación 
y que ayude a dejar atrás este ins-
tante y que ya se mire solo como 
Historia, y no como una fuente de 
agravios, o asperezas entre las 
diferentes naciones.

asaltos soviéticos y el hambre de-
rivado al cerco al que quedaron 
limitados. Ahora, muchos años 
después de aquella situación, los 
historiadores siguen rebuscando 
en el suelo de la ciudad huellas de 
lo que sucedió. A pesar de que al-
gunos no lo sospecharían en la 
actualidad, el terreno todavía está 
repleto de fosas de soldados que 
cayeron durante los enfrenta-
mientos. De hecho, Stalingrado 
fue una de las batallas más san-
grientas y despiadadas que se 
entablaron en el frente oriental. 
Según informa el diario «Le Figa-
ron», ahora todos estos restos 
materiales suponen una incalcu-
lable fuente de valor para los es-
pecialistas que estudian el perio-
do y que ahora desean saber más 
sobre lo que sucedió. Parece que 
estas tumbas improvisadas se ex-
tienden hasta la periferia de la 
urbe, ese extrarradio hoy hecho 
de barrios nuevos, pero donde, en 
el transcurso de esos meses, se 
dirimió el pulso entre las dos po-
tencias totalitarias. En ellas pue-
den encontrarse esqueletos de 
soldados con sus uniformes, uten-
silios y cascos, que en ocasiones 
también sirve para identifi car si 
un cuerpo pertenece a las tropas 
nazis o a las soviéticas. Son fosas 
dispersas, que asoman aquí y allá. 

EFE

Los arqueólogos 
encuentran fosas 
de los soldados que 
combatieron en 
la famosa batalla

Las tumbas de 
Stalingrado 
salen a la luz

L
os arqueólogos siguen 
sacando fosas de la Se-
gunda Guerra Mundial 
en Stalingrado. La bata-

lla que los alemanes disputaron 
allí en otoño de 1942 y que se pro-
longó hasta 1943 supuso uno de 
los enfrentamientos más violen-
tos del conflicto. El ejército del 
Tercer Reich se dirigió hacia esta 
ciudad, que hoy en día se llama 
Volgogrado, para asestar un golpe 
moral a Stalin y tomar la ciudad 
que llevaba su nombre. A pesar 
de que los militares recomenda-
ron avanzar hasta tomar Moscú, 
Hitler prefi rió desviar sus tropas 
a este enclave. Un error. Lo que 
comenzó como una ofensiva ter-
minó derivando lentamente en 
una encerrona. El ejército que 
embolsaba acabó embolsado. Las 
tropas nazis, que partían con ven-
taja, acabaron padeciendo el frío 
invernal, las bombas trampa, los 

En caso de ser inmunizados, la vacuna 

llegaría tarde y mal. Después de semanas 

de haber dado largas a la Federación, la 

vacunación ahora se antoja un tanto 

oportunista y de cara a la galería.

Medida discriminatoria
Muchos se preguntan por qué los jugadores tendrían que 
tener preferencia respecto a las personas de su mismo grupo 
de edad, lo que supondría un «privilegio».

Sin tiempo
En el caso de que fi nalmente se les ponga la vacuna no habría 
tiempo sufi ciente para generar la inmunidad, ni siquiera con 
la unidosis de Janssen (que se logra en algo menos de un mes). 

Menos riesgos
Otros colectivos que trabajan cara al público, que han desempe-
ñado tareas fundamentales desde el inicio de la pandemia (como 
el personal de los supermercados) aún no han sido vacunados. 

El próximo día 14 España disputa su 

primer partido frente a Suecia en la 

Eurocopa. Tras el positivo de Busquets, 

Sanidad decidirá hoy si inmuniza a la 

expedición española. 

Competición ofi cial
La medida se aplicaría ante un caso muy concreto, ya que se 
trata de administrar el suero a jugadores que han sido 
elegidos para representar a España en la Eurocopa 2020.

Agravio comparativo
Desde la Federación española se ha criticado que no se haya 
vacunado a su expedición, cuando los deportistas que acudi-
rán a las olimpiadas de Tokio sí van a ser inmunizados. 

Cantidad irrisoria
Inocular a jugadores y cuerpo técnico, más fi sioterapeutas y 
masajistas, no supondría una cantidad muy destacada de 
vacunas, ya que sólo rondaría el centenar. 

A
FAVOR

EN 
CONTRA

¿HAY QUE VACUNAR A 
LOS JUGADORES DE LA  
SELECCIÓN ESPAÑOLA 

DE FÚTBOL?

P.40
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In Memoriam
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www.lavanguardia.com
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de esquelas es hasta las 20.00 horas

681 06 08 41
anuncios@godostrategies.com

902 17 85 85

Ha mort el dia 6 de juny del 2021, a l'edat de 98 anys. Els seus
fills, nets, besnets i família us ho comuniquem perquè la tingueu en
el record.

Barcelona, 8 de juny del 2021

Josep Maria Abella Acsensi ens ha dei-
xat el 6 de juny del 2021, als 91 anys,
acompanyat de la seva família. La seva

dona, Dolors; els seus fills, Eugènia, Dolors,
Carles i Juanjo; els seus nets, Cristina i
Johann, Silvia i Lluc, Guillem i Irina, i família
tota, ho fan saber als amics i coneguts. La
cerimònia tindrà lloc avui, dimarts dia 8, a
les 16.30 hores, al Tanatori Sancho de Ávila.
Sempre estaràs amb nosaltres.

Ha mort cristianament a Barcelona,
a l'edat de 82 anys, el dia 7 de juny del
2021. (A.C.S.) La seva família ho fa

saber a llurs amics i coneguts, i els prega
de voler-la tenir present en el seu record.
La cerimònia tindrà lloc demà, dia 9 de juny
del 2021, a les 11.30 hores, al Tanatori
Mémora Les Corts.

Avui ja fa 20 anys que ens vas deixar.
Mai t'oblidarem. La família.

Avui fa un any

Llistat publicat per cortesia de Serveis Funeraris de Barcelona.

Angelina Fornós Bertrán
Antoni Martín Font
Celia García Blanch
Domingo Vilar Fumaña
Emilia Calleja Olmedo
Enrique Gil Bergadà
Eulalia Liébana González
Fina Armengol Corominas
Fuensanta Reguera Ramirez
Irene Matas Subietas
Joaquina Villalba Campos
José Antonio De Dios González
Josefina Gonzalez Soler
Manuel Godinez Túnica
Manuel Martín Sierra
Manuel Moreno Galveño
Marià Ballestin Felius

María De Los Angeles Bengoa Iso
Maria Elena Blanes Amenós
Maria Muñoz Acacio
Maria Rosell Iglesias
Maria Sonia Parra Bueno
Marie-Héléne Fuentes
Marifita Del Castillo Álvarez-Cedrón
Mauricio Abril Duran
Miguel Angel Burgos Molpeceres
Miquel Rico Catafal
Miquel Rodo Salas
Oscar Fernández Gigan
Pedro Nieto Tel
Ramon Martin Aponte
Segundo Galán Mate
Victoriano Diez Conejero900 231 132

www.memora.es

Servei 24 hores

#elvalordeladespedida

Ens encarreguem
dels que se’n van.
Ens preocupem

pels que es queden.
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Memòriaheroicade l’horror
DAVIDDUSHMAN (1923-2021)

L’últim alliberat viu d’Auschwitz i esgrimidor soviètic

Va ser terrible, terri-
ble”. D’aquesta ma-
nera es referia a ve-
gades David Dush-

man a l’episodi històric que li
va tocar viure el 27 de gener
del 1945. Llavors tenia 21 anys i
conduïa un dels mítics T-34 en
el regiment de tancs número
227 de l’Exèrcit Roig. La Unió
Soviètica avançava sobre Ber-
lín i, en el seu camí, els soldats
soviètics van topar amb el pit-
jor que havia creat la barbàrie
humana, l’holocaust.
Dushman, d’origen jueu, va

formar part del contingent de
soldats soviètics que va allibe-
rar el camp d’extermini
d’Auschwitz i l’últim, amb 98
anys, que encara era viu. Amb
el seu potent vehicle va fer
caure la tanca electrificada del
camp de concentració, cosa
que va ajudar a alliberar els
presoners d’aquella presó infa-
me. El veterà va morir el 5 de
juny en un hospital de Munic.
Aquells fets encara els recor-

dava Dushman el 9 de maig,
quan a Rússia i altres exrepú-
bliques soviètiques es comme-
morava el 76è aniversari de la
Victòria contra l’Alemanya de
Hitler. “Després d’alliberar
Varsòvia, ens van enviar més
cap al sud. Llavors vam veure
pilars amb filferros espinosos
al llarg del camí. Darrere hi ha-
via persones demacrades i des-
graciades, vestides amb uni-
formes de ratlles. Vam repartir
tot el menjar que teníem als
tancs. Salsitxes, sucre. Vam fer
malbé tots aquells filferros
amb els tancs, però els ale-
manys ja no hi eren. Havien
fugit. Després, vam continuar
conduint”, explicava als mit-
jans russos.
Al camp d’extermini que els

nazis van aixecar a Auschwitz
van morir 1,1 milions de perso-
nes, la majoria jueus.
Amés d’alliberar Auschwitz,

a David Dushman li va tocar
viure no pocs episodis clau de
la Gran Guerra Pàtria, com a
Rússia anomenen la part que
els va tocar de la Segona Guer-
ra Mundial. Va lluitar al front
de Smolensk, a les batalles de
Kursk i Stalingrad, amésdeBi-
elorússia i Polònia. El seu bata-

lló de tancs formava part d’una
divisió de 12.000 homes.
D’aquests, només 69 van so-
breviure a la guerra.
Ferit de gravetat en la conte-

sa, per recuperar-se va haver
de fer exercici físic. D’aquesta
manera, va acabar dedicant-se
a l’esport, i ambmolt èxit. “Re-
re les ferides de guerra, vaig
començar a practicar esports.
Un minut al dia, després dos
minuts. Lentament. No em van
tractar en cap lloc, però em
vaig curar. I a poc a poc va arri-
bar el moment en què em vaig
convertir en campió de
l’URSS”, recollia el mes passat
el portal esportiu Sportbox.ru.
Dushman es va convertir en

un espadatxí professional i el
1951 es va proclamar campió
de la Unió Soviètica d’esgrima
ambespasa.Després, va ser en-
trenador del club Spartak i del
1952 al 1988 va entrenar

l’equip d’esgrima femení de
l’URSS.
En aquella etapa va viure de

prop el segrest, el 1972, d’onze
esportistes israelians per un
comando terrorista palestí du-
rant els Jocs Olímpics de Mu-
nic, on les seves deixebles van
aconseguir dos ors, dues plates
i tres bronzes.
Per la seva escola van passar

no pocs medallistes olímpics.
Entre ells, Tamara Evplova,
campiona del món per equips
el 1956; UmiarMavlijánov, du-
es vegades campió olímpic i di-
verses vegades del món; o Va-
lentina Sídorova, destacada es-
grimidora de floret, campiona
olímpica i nou vegades campi-
ona del món.
Durant els anys 90, David

Dushman va viure diversos
anys a Àustria i després es va
traslladar a Munic el 1996.

GONZALO ARAGONÉS
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El president de l’Execu-
tiu sembla decidit a fer
un pas decisiu per trobar

una sortida al conflicte en la con-
vicció que la situació actual no
beneficia ningú i sabent que ha
d’assumir un considerable risc
polític. / P. 12

Com a les novel·les de
misteri d’Agatha
Christie o a la sèrie de
l’aprenent de mag

Harry Potter a l’escola Hog-
warts, de J.K. Rowling. Un fals
armari ubicat al centre d’una
vetusta llibreria situada a l’an-
tic despatxdel secretari general
de Foment del Treball va per-
metre al president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, que es
trobava junt amb l’editor de La
Vanguardia, Javier Godó, salu-
dar el president del Govern
central, Pedro Sánchez, que al
seu torn estava conversant amb
el president de la patronal ca-

talana, Josep Sánchez Llibre, a
l’antic despatx de presidència,
just al costat.
Per tenir un contacte perso-

nal fora de l’abast de les mira-
des de la premsa, expectant per
la dimensió de la primera tro-
bada entre els presidents espa-
nyol i català, res millor que
aquest passadís secret que ama-
ga el vell edifici de laViaLaieta-
na, que es va acabar de cons-
truir el 1934 i que durant la
Guerra Civil va passar a mans
de laFAI, per la qual cosa la pri-
mera ministra de la història
d’Espanya, FedericaMontseny,
va tenir allà el seu despatx.

Eltancament de la plat-
ja del Litoral, a Sant
Adrià de Besòs, ha fet
aflorar un problema

que augmenta l’ampli historial
de situacions conflictives
d’aquest indret de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, tra-
dicionalment castigat per la
presència de grans i molestes
infraestructures. Descontami-
nar uns terrenys on s’han de-
tectat quantitats gens menys-
preables de metalls pesants
com l’arsènic, el cobalt, el seleni
o el plom, entre d’altres, costa-
ria prop de 37 milions d’euros.
Així ho posa de manifest un in-

forme que les administracions
coneixen des de fa temps i que
requeriria una actuació ràpida i
diligent, per costosa que sigui,
per reparar els possibles danys
que pugui comportar la presèn-
cia d’aquestes substàncies pe-
rilloses per a la salut. Aquesta
zona de la conurbació barce-
lonina té, per la seva ubicació
estratègica i per les grans pos-
sibilitats d’intervenir-hi i do-
nar-li nous usos, un extraor-
dinari potencial que només
podrà aprofitar-se si abans
s’emprèn una rehabilitació in-
tegral que elimini qualsevol risc
per a la salut.

ELS SEMÀFORS

Pedro Sánchez
President del Govern central
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Sòls contaminats

LA ICONOCLÀSTIAARRIBAALCANADÀ.L’estàtua d’EgertonRyerson, el fundador de les escoles canadenques per a la ree-
ducació d’indígenes, va ser enderrocada aquest diumenge aTorontodurant unamanifestació endefensa de la població nativa.

OLIVIER MONNIER / AFP
LA IMATGE

El nou president del Go-
vern català ha expressat
la sevavoluntatde transi-

tar cap a una nova relació política
amb el Govern d’Espanya i, sense
renunciar a les seves conviccions
independentistes, establir vies de
diàleg. / P. 12

Pere Aragonès
President de la Generalitat

L’artista japonesaChiharu
Shiotaestàdoblementpre-
sent a Catalunya, amb una

instal·lació permanent a la Funda-
cióSoriguéiunaaltrad’efímeraque
volserunarepresentaciósilenciosa
delamúsicaiqueacabadecrearper
al salódelsMirallsdelLiceu. /P.33

Chiharu Shiota
Artista

La inconsciència o la falta
d’experiència va portar el
líder de MotoGP, el fran-

cès FabioQuartararo (22), a pilotar
les últimes voltes de la cursa de
Montmeló amb la granota descor-
dadaisenseelprotectorpectoral.Li
vacostaruncàstigde3segons. /P.43

Fabio Quartararo
Pilot de MotoGP

Doblement premiat

Laprimera trobadapersonal entrePedro Sánchez i
Pere Aragonès, d’ençà que aquest és president de
la Generalitat, va confirmar ahir totes les bones
expectatives que s’havien creat per avançar en un
diàleg sincer sobre el conflicte català. És evident

que les solucionsque tenencadaunade lesduespartsperabor-
dar el problema sónmolt diferents, però la grannovetat és que,
després d’anys en què s’ha imposat el tancament del Govern
central i la unilateralitat del Govern de la Generalitat, ara els
dos costats s’han conjurat per provar d’arribar a un acord. Les
dues opcions “s’handevalorar ambelmateix respecte” tal com
va dir ahir Aragonès, a qui no li va importar reconèixer que el
GoverndeSánchezhavia “fet passos capendavant” ja que “mai
abans no s’havia reconegut la necessitat d’abordar la resolució
d’un conflicte d’aquesta naturalesa”. El president espanyol el
va animar a buscar junts un nou “nosaltres” canviant les ame-
naces per propostes “vinguin d’on vinguin”.
Quina millor coincidència que aquest clima esperançador,

inèdit en els últims anys en la política espanyola, es produís en

un acte organitzat per Foment del Treball que premiava la tra-
jectòria de l’editor de La Vanguardia, Javier Godó, comte de
Godó. Justament un dels homes que més han lluitat per la de-
fensa del diàleg i perquè Catalunya trobi l’encaix en el que ell
considera “la realitat complexa de l’Estat” rebia ahir d’una ta-
cada dos grans premis: el guardódeFoment i la constatació del
nou clima que s’ha generat entre els dos governs.
L’etapa que comença ara a obrir-se té dos anys per davant

sense cita electoral. És una oportunitat única que val la pena
aprofitar. A ningú no se li escapa que hi ha molts sectors inte-
ressats enquèaquestaopciónaufragui.ElPP,perexemple, que
haperdutunabonaocasióper ferpolíticad’Estat. I les veusque
ja s’alcen en el món independentista contra ERC per suposat
entreguisme al Govern espanyol. No
serà fàcil. Però és l’únic camí possi-
ble. L’atmosfera que es respirava
ahir a Foment del Treball convidava
a l’optimisme.Ara tocabaixarde l’es-
cenificació a la realitat.

Jordi Juan
Director
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David Dushman ha mort. Te-
nia 98 anys. Una edat més que 
acceptable per assumir la de-
funció d’algú, però la seva és 
especial. Era l’últim soldat que 
quedava amb vida dels que van 
alliberar del camp d’extermini 
d’Auschwitz el 1945.   

La notícia s’ha sabut només 
dues setmanes després que 
també morís Josep Almudéver, 
el darrer membre de les Briga-
des Internacionals de la guerra 
civil. I entre les dues defun -
cions, es commemorava la 
massacre de Tulsa amb prota-
gonisme per Viola Fletcher, de 
107, una de les tres últimes per-
sones vives que van patir aquell 
horror. Malauradament és llei 
de vida que el seu testimoni 
 aviat desaparegui. I així, de mi-
ca en mica, se’ns presenta el 
repte de mantenir viva la me-
mòria de les atrocitats que van 
marcar el segle XX sense cap 
supervivent.  

Queden els documents. I no 
només els papers. Fotos, ví -
deos... també ho són, igual que 
també ho pot ser un tuit o un 
correu electrònic. El perill és que 
tot això també desapareix si no 
es recopila, classifica, inventa-
ria, preserva i difon. Aquesta és 
la feina que fan els arxivers, uns 
professionals imprescindibles 
per la salvaguarda de la memò-
ria, la llibertat i la democràcia.  

L’imaginari popular encara 
té la temptació de retratar els 
arxius com a espais foscos, hu-
mits i plens de secrets on treba-
llen recargolats individus poc 
disposats a compartir els vells 
papers que custodien. Res més 
lluny de la realitat! Actualment 
la principal tasca de l’arxivísti-
ca és gestionar amb eficiència la 
documentació digital que es 
produeix cada dia fins i tot sen-
se adonar-nos-en.  

Els últims anys els arxivers 
han demostrat la vàlua en dos 
moments de gran impacte so -
cial i mediàtic. El primer el 2018 
quan, arran del cas de La Mana-
da, les xarxes es van inundar de 
testimonis de dones que, indig-
nades amb la sentència, van 

compartir els seus casos de vio-
lacions, abusos i maltracta-
ments. Amb l’etiqueta #cuén-
talo van circular més de tres 
milions de tuits, que haurien 
caigut en l’oblit si no hagués es-
tat per un grup d’arxivers que 
van actuar inspirats per les ac-

cions del col·lectiu Documen-
ting the Now (aquí conegut com  
a Arxivem el Moment) que als 
EUA va recollir els missatges del 
#BlackLivesMatter.  

No es tractava només de 
guardar la informació sinó 
també d’analitzar-la per en-
tendre millor la realitat. Entre 
altres coses, la seva feina va 

permetre constatar que entre 
tots aquells missatges hi havia 
uns 50.000 casos de violència 
masclista, molts dels quals mai 
havien sortit a la llum. Fruit 
d’aquella experiència es va 
 crear el web proyectocuenta-
lo.org, on aquesta informació és 
a l’abast de tothom.  

Durant la pandèmia i el con-

finament es va portar a terme la 
campanya #ArxivemlaCOVID19 
amb l’objectiu de recopilar evi-
dències documentals que si-
guin útils per deixar constància 
del que s’ha viscut perquè 
d’aquí uns anys tot això serà 
història, i al voler explicar-ho 
als nets, es tindrà aquesta do-
cumentació per mirar de fer-
los entendre l’impacte viscut el 
2020 i el 2021.  

Però no es tracta d’un exer-
cici només per fomentar el cos-
tumisme. És molt més profund. 
Sense arxivers ni gestió docu-
mental no hi ha transparència. 
Per això els professionals de 
l’arxivística van posar el crit al 
cel quan diverses administra -
cions públiques van admetre 
que durant la pandèmia no s’ai-
xecava acta de les reunions dels 
comitès d’experts. Això és una 
vulneració dels drets de la ciu-
tadania perquè quedaran pri-
vats de tenir accés a la informa-
ció. A més, els historiadors no 
podran estudiar com i per què 
els governs van acordar les de-
cisions que han marcat la nostra 
vida tots aquests mesos.  

Els arxius i els seus profes -
sionals són la primera línia de 
defensa d’una democràcia que 
vulgui ser plena. Si els docu-
ments estan ben gestionats, 
els investigadors els poden es-
tudiar i el resultat de les seves 
recerques es pot divulgar. Grà -
cies a això la ciutadania tenim 
més eines per entendre millor 
perquè som com som i què 
hem de saber per no repetir els 
errors del passat, cosa impres-
cindible ara que el feixisme ha 
perdut la vergonya i torna a 
avançar per Europa com ho 
 feia quan Dushman i Almudé-
ver eren uns infants. n

 Uneix-te a la comunitat d’apassionats 
de la història d’EL PERIÓDICO.  

Envia comentaris, fes consultes  
i proposa temes que vulguis  

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

Entendre-hi + 
amb la 
història

Sense arxius 
no hi ha democràcia 

L’arxivera Laura Fortuny, a Ca l’Ardiaca.

  XAVIER  
  CARMANIU  
  MAINADÉ

 El 9 de juny de 1948 
la Unesco va fundar  

el Consell 
Internacional d’Arxius, 

encarregat de 
promoure el patrimoni 

arxivístic i vetllar  
per la seva conservació. 

Des d’aleshores, 
anualment se celebra  
el Dia Internacional 
dels Arxius i moltes 

institucions 
arxivístiques 

organitzen activitats 
gratuïtes destinades  

a la ciutadania.  
Una oportunitat  

única per descobrir 
aquest món.

Promoure  
el patrimoni 

arxivístic

Avui se celebra del Dia Internacional 
dels Arxius, una jornada  

per reivindicar el paper d’unes 
institucions molt desconegudes  

per molts, però que tenen una 
funció vital per garantir els drets  

i les llibertats de la ciutadania.

continuïtat

Retrat de David Dushman, 
amb uniforme, el 1942.

   

Sergi Conesa
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Espanyoles que van lluitar contra el feixisme / 
Siscu Baiges 
 
Siscu Baiges · juny 7, 2021 
 
 
En temps en què se sol utilitzar les paraules ‘feixista’ i ‘nazi’ amb massa frivolitat, es bo llegir 
llibres com el que acaba de publicar Mónica G. Álvarez: “Noche y niebla en los campos nazis” 
(Ed. Espasa). L’autora reconstrueix la vida d’onze dones supervivents del camp de 
concentració nazi de Ravensbrück. Entre les 132.000 dones capturades d’una quarantena de 
països que van patir les vexacions i tortures que s’aplicaven en aquest camp hi havia unes 
quatre-centes espanyoles. De les onze protagonistes del llibre n’hi ha tres de catalanes: Neus 
Català Pallejà, Mercedes Núñez Targa i Conchita Grangé Beleta. Elisa Garrido Gracia, 
Braulia Cánovas Mulero, Alfonsina Bueno Vela i Constancia Martínez Prieto, nascudes 
fora de Catalunya van viure-hi una bona etapa de les seves vides. Les altres quatre dones la 
vida combativa i compromesa de les quals ens explica Mónica G. Álvarez són Olvido Fanjul 
Camín, Elisa Ricol López, Lola García Echevarrieta i Violeta Friedman. 
 
“Aquelles dones van ser capturades pels seus ideals comunistes després de lluitar a Espanya 
contra el feixisme i fugir principalment a França per participar a la Resistència com a membres 
destacats. La seva funció va ser fonamental perquè els seus camarades masculins poguessin 
operar. A la seva lluita no els va caldre empunyar una arma, però sí saber combinar una vida 
quotidiana que les permetés passar desapercebudes amb la complexitat de treballar per la 
Resistència”, ens explica Mònica G. Álvarez. I també que “cada cop que un comboi arribava a 
Ravensbrück, les deportades patien a violència de les SS i de les guardianes nazis abillades 
amb fuets, pistoles i gossos. A partir d’aquest moment, iniciaven el ritual de la deshumanització 
desposseint-les de la seva roba i de la seva identitat. Pels nazis, les dones deixaven de ser 
persones i es convertien en números d’identificació que s’agrupaven per barracons, segons la 
seva condició de presoneres: jueves, gitanes, homosexuals, testimonis de Jehovà, delinqüents 
comuns, preses polítiques…”. 
 
Totes mereixen l’homenatge que els ret l’autora: “Un cop detingudes, l’única cosa que les va 
empentar a sobreviure va ser la seva creença acèrrima en la democràcia, la justícia social i, 
sobretot, la igualtat. Lluny d’acovardir-se davant les tortures patides a mans dels nazis es van 
rebel·lar per lluitar contra l’opressió i el totalitarisme i, un cop lliures, la majoria va dedicar gran 
part de la seva vida a aixecar la veu perquè ningú no oblidés la tragèdia de l’Holocaust. La seva 
veu continua sent un exemple d’heroïcitat”. 
 
Aquestes onze dones ja no són entre nosaltres. La seva vida, el seu testimoni, sí. Ho recull 
molt bé “Noche y niebla en los campos nazis”. Recomano que us el llegiu. Especialment als 
que parlen amb massa lleugeresa de ‘nazis’, ‘feixistes’, ‘exiliats’ o ‘refugiats’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.eltriangle.eu/2021/06/07/espanyoles-que-van-lluitar-contra-el-feixisme/ 
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