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BARCELONA

20’’ 

Interior defensa els 
talls de la Meridiana 
El conseller d’Interior, Joan Ig-
nasi Elena, ha defensat que els 
talls de la Meridiana en protes-
ta contra l’empresonament 
dels polítics del procés compta 
amb «tots els requisits legals». 
Elena ho va afirmar al Parla-
ment en resposta a una pre-
gunta d’una diputada del PPC. 

Reben places d’ESO  
a una hora de casa 
Famílies de la zona nord de 
Nou Barris han denunciat que 
els hi han adjudicat places de 

primer d’ESO en centres esco-
lars a més d’una hora de tra-
jecte des dels seus domicilis. 
Aquest fet podria tenir relació 
amb el Pla de Xoc contra la Se-
gregació Escolar engegat pel 
Consorci d’Educació per tal que 
un mateix institut no concentri 
a tots els alumnes vulnerables.  

Els treballadors socials 
podran escollir si van 
als desnonaments 
L’Institut Municipal de Ser-
veis Socials de Barcelona per-
metrà que els empleats socials 
puguin decidir si acom-
panyen les comitives judicials 
a desnonaments, una deman-
da d’anys del col·lectiu, doncs 
fins ara era obligatori.

La concejala de Comercio, 
Mercado, Régimen Interno y 
Hacienda del Ayuntamiento 
de Barcelona, Montserrat Ba-
llarín, confirmó ayer que se 
produjo «un incumplimien-
to«» en una de las nueve prue-
bas de las oposiciones de la 
Guardia Urbana del 5 de junio, 
después de que el mismo día 
del examen varios sindicatos 

alertaran de que por las redes 
circulaba un vídeo con pre-
guntas del examen de razona-
miento abstracto y la plantilla 
de respuestas. El consistorio 
abrió un expediente y conclu-
ye que hubo un incumpli-
miento por parte de un aspi-
rante del colegio de psicólo-
gos, tal y como indica la marca 
de agua del documento. �R.B.  

Oposiciones a la Guardia Urbana. AJUNTAMENT DE BARCELONA

g 
HISTORIAS CON FOTO

Irregularidad en 
las oposiciones 
de la Urbana

R.B. /J.L. 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

La sentencia de la Audiencia 
Nacional sobre los atentados 
de Barcelona y de Cambrils 
puso negro sobre blanco el 
clamor de las víctimas del  
17-A: «Las víctimas han sido 
las grandes olvidadas». Y ayer 
el Ayuntamiento de Barcelo-
na recogió la petición de las 
víctimas y sus familiares y 
aprobó una proposición que 
insta al Parlament a promover 
una ley de recuperación y re-
paración a las víctimas del te-
rrorismo que establezca un 
servicio específico y estable de 
atención a estas personas. La 
iniciativa, a propuesta de BCo-
mú, contó con los votos favo-
rables de todos los grupos mu-
nicipales y de la concejal no 
adscrita, Marilén Barceló.  

La petición insta a la Gene-
ralitat a dotar con más recur-
sos a las entidades que atien-
den a las víctimas mientras no 
se impulsa la ley y el Ayunta-
miento se compromete a se-
guir trabajando en colabora-
ción con las principales ins-

tituciones y entidades para 
acompañar a estas personas 
en el proceso de reparación. El 
concejal de Derechos de Ciu-
dadanía, Marc Serra, destacó 
que la sentencia reconoce a 
340 personas víctimas del te-
rrorismo y considera que aho-
ra se abre «un nuevo proceso 
de acompañamiento a estas 
personas, que tienen un reco-
nocimiento judicial pero que 
todavía no tienen un recono-
cimiento administrativo», que 
cree que debe hacerse con re-
cursos. «No queremos depen-
der del voluntarismo de la so-
ciedad civil a la hora de aten-
der a las víctimas. Es 
necesaria una ley, servicios 

públicos, una oficina que 
atienda a estas personas», 
subrayó Serra, que celebró el 
consenso que ha recibido la 
propuesta de los comuns.  

En la misma línea, el tenien-
te de alcalde y concejal del 
PSC, Albert Batlle, señaló que 
el Parlament «debe atender la 
demanda», por lo que espera 
que próximamente se pueda 
tramitar una proposición en 
la Generalitat en este sentido, 
ya que considera que esta ley 
podrá ser una herramienta 
para construir una ciudad de 
paz y convivencia. Añadió el 
concejal de ERC Jordi Coro-
nas que esta ley facilitaría la 
canalización de las gestiones, 
aunque señaló que echan de 
menos al Ministerio del Inte-
rior en esta cuestión: «Es uno 
de los puntos a resolver. No 
puede ser que las víctimas 
tengan que pasar por un via-
crucis para que se las reconoz-
ca como víctimas», dijo.  
RECURSO DE LAS VÍCTIMAS 

La acusación que representa al 
mayor número de víctimas de 
los atentados del 17-A en La 
Rambla de Barcelona y en 
Cambrils (Tarragona) solicitó 
el pasado lunes, en un recur-
so de apelación, que la Audien-
cia Nacional condene a Moha-
med Houli Chemlal y a Driss 
Oukabir como autores de los 
asesinatos, además de perte-
nencia a organización terroris-
ta y otros delitos. 

El recurso pide al tribunal 
que rehaga su sentencia y les 
condene por los «asesinatos te-
rroristas consumados y los de-
litos de lesiones terroristas». La 
Audiencia Nacional impuso 
una pena de 53 años y medio 
de cárcel a Chemlal y de 46 a 
Oukabir por pertenencia a or-
ganización terrorista; tenencia, 
depósito así como fabricación 
de sustancia o aparatos explo-
sivos e inflamables de carácter 
terrorista; y estragos en tenta-
tiva de carácter terrorista con 
29 delitos de lesiones por im-
prudencia grave. �

Barcelona pide la 
reparación a las 
víctimas del 17-A
Los grupos municipales se unieron ayer 
para exigir al Parlament y a la Generalitat 
una normativa y más recursos

Cementiris de Barcelona 
aconseja visitar con paraguas 
sus recintos de Montjuïc y el 
Poblenou ante la presencia de 
gaviotas agresivas. En esta 
época del año, las aves hacen 
sus nidos en los tejados de al-
gunos panteones, y espantan 
a los visitantes para proteger 
a sus crías. Concretamente, se 
dedican a sobrevolar amena-
zantes y a defecar encima de 
las personas, e incluso pueden 
llegar a atacar. � R.B.

Alerta por 
gaviotas 
agresivas en 
cementerios

Acto en recuerdo a las víctimas del 17-A. ACN

«Es duro, nuestro dolor no se ve»  
���   Ana Cortés, de 45 años, vive en Sant Celoni, y el 17 de 
agosto de 2017 quedó con una amiga. Se citaron en Las Ram-
blas, sin poder imaginar que iban a vivir el  golpe del yiha-
dismo. Cortés es uno de los nombres que esconde ese olvido, 
ella  vio el recorrido mortal del vehículo: «Oí  gritos y  cuando 
me di cuenta, tenía la furgoneta a un palmo y a una mujer ya 
fallecida en mis pies». Cuando la pesadilla terminó, empezó 
la lucha para que la reconocieran como víctima: «Es duro, 
nuestro dolor no se ve», cuenta a  20minutos. 
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dilluns, 14 de juny del 2021, a les 22.33 
 
 
 
 

Barcelona dedica una placa a Joan Brossa i Pepa Llopis 
 
La làmina s'ha col·locat al carrer de Gènova, 25, al Guinardó, on van viure plegats el 
poeta i artista plàstic i l'activista cultural 
 
 
 

 
 
 

El barri del Guinardó té, des d’aquest dilluns, una placa que recorda que al carrer de Gènova, 25, van viure 
dues persones molt lligades a la cultura i el veïnat: Joan Brossa i Pepa Llopis. 
 
Tots dos van viure plegats en aquest edifici des del 1972, des d’on el poeta i artista plàstic va consolidar-se 
com un dels referents de la poesia avantguardista catalana del segle XX, i des d’on l’activista cultural va afinar 
la seva mirada crítica del teatre. 
 
A la descoberta de la placa hi han assistit Vicenç Altaió i Glòria Bordons, en representació de la Fundació 
Joan Brossa —vinculada al poeta i artista plàstic—, i Mercè Centellas, filla de Pepa Llopis. El consistori hi ha 
estat representat pel tinent d’alcalde de Cultura, Ciència, Educació i Comunitat, Joan Subirats; el regidor de 
Memòria Democràtica, Jordi Rabassa, i la regidora del districte d’Horta Guinardó, Rosa Alarcón. 
 
Una peça més al Mapa Literari de Barcelona 
La instal·lació d’aquesta placa se suma a l’anomenat Mapa Literari de Barcelona, que elabora Barcelona 
Ciutat de la Literatura de la Unesco. La iniciativa pretén senyalitzar espais relacionats amb 
diversos autors i escriptors de diferents èpoques. 
 
En aquest cas, es tracta d’ubicar al mapa les cases o els edificis on van viure, les biblioteques que 
freqüentaven o els indrets més assenyalats de les seves biografies. Ara per ara, aquesta ruta ja compta amb 
indicatius a més d’una cinquantena de llocs de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
https://beteve.cat/cultura/placa-joan-brossa-pepa-llopis-guinardo-barcelona/ 
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UnpensamentdeRoig

Diumengepassat, l’escriptorabar-
celonina Montserrat Roig hauria
fet75anys,araqueenfa30delase-
vamort.Ésper aixòqueTramoia i
Edicions 62 han impulsat un se-
guit d’actes per recordar l’articu-
listad’Unpensamentdesal,unpes-
sic de pebre. La primera cita va ser
ahir,a l’AteneuBarcelonès,unlloc
que Roig, com va recordar Joan
Safont, va ajudar a modernitzar i
democratitzar els tres anys que va
ser a la junta. Era l’any 1975 i Roig
ja feiadeuanysquen’era sòcia.
“Volemseragraïtsambunaper-

sonaclaupera lanostra institució,
en uns moments difícils”, va glos-
sar Safont. El vocal de la junta es
referia a aquellmoment de transi-
ció, presidit per Ignacio Agustí,
“intel·lectual del franquisme”, en
quèels jovesvolien ferpalèsqueel
mónestavacanviant. “Roigentraa
la junta per una mena de pacte,
amblacondiciódereformarelses-
tatuts, perquè, aleshores, a dife-
rènciadelqueliagradadiralapre-
sidenta actual, a l’Ateneu no hi
passava tot”. Amb l’empenta de la
colla de Roig, “es van canviar els
estatuts i, el 1976, s’hi van celebrar
les primeres eleccions democràti-
ques”.
Ahir, doncs, Roig era recordada

a casa seva i, per fer-ho, s’hi van
aplegar tres escriptores marcades
per l’autora d’El temps de les cire-
res: CarmeRiera,Najat elHachmi
i Anna Punsoda, moderades per
Lluïsa Julià, vicepresidenta de
l’Ateneu.Ambunpleabsolut, l’ex-
pectació era alta, cosa que demos-
tra, com va dir Riera, que l’escrip-
tora continua vigent: “Mentre lle-
gimRoig, ésviva”.
L’escriptora mallorquina es va

mostrar convençuda que Roig
“hauria fet una festassa” per cele-

brarelsseus75anys, ique“avuise-
ria lamateixa persona encantado-
ra, fetillera, compromesa amb la
realitat del seu temps”, que era.
“Vaig començar a escriure cinc
anys després que ella, el 1975 –va
dir–.La tenia comunreferent, pe-
rò jo no era amiga seva. Ens vam
fer amiguesmolt més tard i m’ha-
vien explicat que Te deix amor la

marcomapenyoranolihaviaagra-
dat. Ens vamprometre que no ens
enfrontaríemmai i quenoparlarí-
emmaimalament l’unade l’altra”.
NajatelHachmivadeclararque

liresultava“moltemocionantsen-
tir a parlar de Roig. No vaig viure
aquellaèpocanillegiaelsseusarti-
cles. La vaig conèixer a través de
les lectures. Va ser una autora en

què vaig trobar cada vegada més
un referent”. ElHachmi va afegir:
“Jo havia rebut el missatge que la
literaturano tenia res a veure amb
el compromís social, amb la injus-
tícia, amb el feminisme. També
ens havien venut que la literatura
compromesa era de segona. Quan
vaigcapbussar-meen la sevaobra,
vaig respirar per primera vegada
unairequenecessitava,pertotsels
valors fonamentals d’una societat
democràtica. Roig és la prova que
es podia fer una bona literatura
compromesa”.
L’escriptora Anna Punsoda en

va destacar “la consciència pro-
funda del paper que tenia la seva
generació en la història del país i
del paper que tenia Barcelona en
un contextmés ampli. Arran de la
interrupciódelatransmissióentre
les generacions d’àvies, mares i fi-
lles, ellaho intenta compensar tei-
xintrelacionsdesinceritatambles
seves contemporànies. Com que
elshancallattantescosesalesnos-
tresancestres, calqueentrenosal-
tresparlemmésclar”.
Un pensament de Montserrat,

unpessicdeRoig.

MANÉ ESPINOSA

NajatelHachmi,CarmeRiera,LluïsaJulià iAnnaPunsodaa l’Ateneu

“Montserrat Roig
avui seria lamateixa
persona compromesa
amb la realitat del seu
temps”, va dir Riera

EL MIRADORR

Magí Camps

Una placa per a JoanBrossa i Pepa Llopis al Guinardó
REDACCIÓ

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va
descobrir ahir una placa al poeta i
artista plàstic Joan Brossa i a l’ac-
tivista culturalPepaLlopis a la ca-

sa on van viure al districte d’Hor-
ta-Guinardó de la ciutat. La placa
s’afegirà al mapa literari de Bar-
celona, desenvolupat des de
Barcelona Ciutat de la Literatura
de la Unesco, que senyalitza els
espais vinculats a escriptors de

totes les èpoques. L’acte va comp-
tar amb la presència del tinent
d’alcaldia de Cultura, Joan Subi-
rats; el regidor de Memòria De-
mocràtica, Jordi Rabassa; repre-
sentants de la Fundació Joan
Brossa, i la filla de Pepa Llopis.

XAVIER CERVERA

L’escriptor i guionista suec Hans
Rosenfeldt publica ‘Estiu de llops’

“Veigelsmeus llibres
comunapel·lícula”

LEONORMAYOR ORTEGA

Barcelona

Què faria si es trobés una bossa
amb uns quantsmilions d’euros?
Ambaquest punt departida, l’es-
criptor suec Hans Rosenfeldt
construeix Estiu de llops
(Grup62), una novel·la de ritme
trepidant i cinematogràfic. Un
d’aquells llibres que,més que lle-
gir-se, esbeuen. Id’unglop.
Aquella fortuna, que trauria

d’un conflicte a qualsevol, va
acompanyada d’un cadàver i
d’una altra bossa plena de dro-
gues. És una temptació, però
també un perill molt real. Elmés
raonable és amagar-la i esperar
uns anys que es refredi, però és
difícil no caure en la temptació
d’espigolarunsquantsbitllets...
Tot i això, ficar lamà a la bossa

pot ser un error que atregui els
traficants locals, la policia, lamà-
fia russa, algun assassí a sou i tots
elscobdiciososdelsvoltants.Una
arrencadaquenoestàgensmala-
ment per a la primera novel·la en
solitari de Rosenfeldt, un llibre
amb què l’autor estrena la sèrie
Haparanda.
Abans ja s’havia establert en el

panorama novel·lístic amb una
altrasèrie, ladeBergman,quees-
criu a quatre mans ambMichael
Hjorth. Sebastian Bergman, pro-
tagonista de títols comCrims du-
plicats o Morts prescindibles, és
“molt intel·ligent, sap el que se
suposaquehadefer iperquè,pe-
rò constantment pren decisions
equivocades per castigar-se a si
mateix”.
“És un personatge que pot te-

nir una llarga vida en una sèrie”,
resumeix Rosenfeldt, que espera
que també visqui moltes més

aventures Hannah Wester, la
protagonista d’Estiu de llops, po-
licia de Haparanda, una mitjana
ciutat sueca fronterera amb Fin-
làndia. Wester és una dona més
serena que Bergman, tot i que
ambunpassatque lapersegueix i
unpresentque la inquieta.
Wester recorda una mica la

MargeGundersonqueinterpreta
Frances McDormand a Fargo
(Joel Coen, 1996), perquè la lite-
ratura de Rosenfeldt té molt de
cinematogràfica. “Quan escric
ambMichaelHjorthsemprepar-
lemd’escenesen llocdecapítols i
delquetallemquanuncapítoles-
tà acabat”, explica l’autor d’Estiu
de llopsaLaVanguardia.
El llibre també pica l’ullet a

Star Wars o a El silenci dels
anyells, ja que el cinema sempre
éspresent en lamanerade treba-
llardeRosenfeldt: “Faigunesbòs
detotelllibreabansdecomençar,
llavorssédequètractaràcadaca-
pítol i després l’imagino al meu
capcomunapel·lícula”, relata.

D’on procedeix
la imatge de les banyes
als cascos vikings?

EL REPTE

LV

Eltípic... i falsviking

Ésun dels primers mites que
et desmenteixen quan visi-
tes el Museu dels Vaixells

Vikingsd’Oslo:elscascosdelsguer-
rers que navegaven en aquelles efi-
cients embarcacions no tenien ba-
nyes.Lafalsedatdelmite jaéscone-
guda. Però quin n’és l’origen? Els
historiadors tenen localitzats dos
responsables de la llegenda. El
primer és l’artista suec Gustav
Malmström, que el 1820 va repre-
sentard’aquestamaneraelscomba-
tents vikings en les seves il·lustra-
cionsperalllibreLasagadeFrithiof,
versiómodernad’EsaiasTegnérso-
bre una vella llegenda heroica. El
segon culpablede la perpetuació de
la falsa imatgeseriaelpintor i il·lus-
trador alemany Carl Emil Doepler,
que va reincidir en la cornuda re-
presentació quan, a la dècada del
1870,RichardWagnerlivaencarre-
gar el disseny del vestuari per a la
sevaòperaL’anell delNibelung.

FERNANDO GARCÍA

I demà: Quin director de
cinema adorat per Hitler
va fugir dels nazis amb el

que duia a sobre?

ARXIU

Hans Rosenfeldt
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cipal del districte de Sarrià-Sant
Gervasi i que estan a disposició de
qui ho sol·liciti per estudiar-los (i
per gaudi). Documents que aquest
any,siéspossible, sónd’especial re-
llevància. No és per amenys, ja que
escommemoraelcentenarid’aque-
lla annexió. Comaprimer acte dels
previstos per celebrar aquest capí-
tol de la ciutat de Barcelona, ple de

matisos i d’arestes, ahir va comen-
çara laseudeldistricte laIIIJorna-
dadeRecercaHistòricadelsBarris,
organitzada per l’Arxiu Municipal
deBarcelona,queaquestanygiraal
voltant de l’agregació de Sarrià i la
configuració de la Barcelona con-
temporània. Avui hi haurà diverses
taules rodones al Born Centre de
Cultura iMemòria.
“L’annexió s’havia intentant en

diverses ocasions, però l’any 1921,
aprofitant que hi ha una greu crisi,
un govern de concentració, i que

nohaviaaconseguit fer-seambSar-
rià.
Una lleipromulgadaal segleXIX

permetia a una ciutat de més de
100.000 habitants annexionar-se
municipis limítrofs sempre que hi
hagués trama urbana compartida.
Atravésd’aquesta,el 1897,Barcelo-
na s’havia annexionat les poblaci-
ons de Gràcia, Sant Andreu del Pa-

lomar, Sant Gervasi de Cassoles,
Sant Martí de Provençals o Santa
Maria de Provençals, a més de les
Corts de Sarrià. El govern de Ma-
drid no va acceptar l’annexió
d’Horta –que no s’acabaria pro-
duint fins el 1904– o la de Sarrià,
perquè estaven més allunyats de
Barcelona i no compartien trama
urbana.
“Queda agregat en la seva totali-

tatal termemunicipaldeBarcelona
eldel’Ajuntamentdenominatactu-
alment SanVicente de Sarriá”, dic-
tava Alfons XIII el 4 de novembre,
“conformant-se amb el proposat
pel Ministeri de Governació i
d’acord amb elmeuConsell deMi-
nistres”.
“Tot un poble sense distincions

d’ideesni deprincipis s’alinea ade-
fensar la seva autonomia davant
d’una dominació que rebutja i que
se li vol imposar vulnerant els més
elementalsprincipisde la sobirania
popular”, manifestava al segon do-
cument, la carta que volia obtenir
suports, l’últim alcalde de Sarrià,
RafaelBatlle.
“Cambó ho porta a la carpeta

quan li ofereixen ser ministre. A
més el que destaca d’aquesta an-
nexióés tambécomes fa....Noesva
tenirencompte lapoblació interna,
cosa que va generar molt de re-
buig”, apunta Jaume Oriol, i posa
comaexemple el tercer document,
en què la Junta de Defensa Pro
Autonomia demana a l’alcalde el
seu suport i col·laboració en unmí-
ting en contra de l’annexió en el
Spring-cinema a finals del mes de
novembre. La Vanguardia va dei-
xar constància a la seva secció In-
formacionesdeBarcelona–anteces-
sora de la que estan llegint– del 30
denovembredel1921:“Elsoradorsi
públic de Barcelona que va assistir
almítingdediumenge, organitzat a
Sarrià per protestar per l’annexió
d’aquest poble a Barcelona van
poderobservarun tancamentcom-
plet de botigues, comerços i esta-
bliments més importants del poble
(...). Lamanifestació de protesta va
quedar doncs, amb això, patent als
ulls dels visitants i oradors, que van
poder adonar-se perfectament de
la unanimitat d’opinió regnant a
Sarrià contrael reial decret.També
l’enorme concurrència que va as-
sistir al míting va significar un ex-
cel·lent testimoni en tal sentit pro-
duït”. Tan sols uns dies després, en
un “atapeït” Centre Tradiciona-
lista: “El senyor Artigues és rebut
pel públic amb una salva d’aplau-
diments que agraeix amb emotives
frases. IndicaqueéselsenyorCam-
bó que roba la llibertat del poble de
Sarrià. Però, diu, no temeu, serà
agafat:cauràalessevespròpiesxar-
xes”. Història de Barcelona, de
Sarrià, viva i posada en relleu des
delsarxius.c

Sarrià posa enmarxa la commemoració dels cent anys de la pèrdua de
la independència per una annexió que va generar forta controvèrsia

Barcelona, d’undiaper l’altre

RAÚLMONTILLA
Barcelona

E
ls tres documents que
es reprodueixen en
aquesta crònica reflec-
teixen unmoment his-
tòric, gairebé senti-

mental, queencaraéspresententre
els ciutadans de Sarrià quan diuen
“quehandebaixarBarcelona”.Sar-
rià va ser l’últim municipi que la
capital catalana es va annexionar,
molt després dels altres, l’any 1921,
a partir d’un Reial Decret i gairebé
de lanitaldia.Alprimerdocument,
datat el 10 de novembre d’aquell
any, el Govern Civil li comunica
l’annexió a la Corporació Muni-
cipal de Sant Vicenç de Sarrià per
reial decret del 4 d’aquell mes. El
segon és el model de la carta que
l’alcalde d’aquell poble, de tot just
9.000 habitants, va enviar a altres
edils de tot Catalunya per obtenir
suports i expressar el seu rebuig a
unactede“dominació”.El tercerés
unaaltramissivadirigidaal’edilper
laJuntadeDefensaProAutonomia
MunicipaldeSarriàenquèlidema-
na col·laboració per a la celebració
d’unmítingd’“afirmaciósarrianen-
ca”.Laresistènciahacomençat.
Són tres documents, entre molts

d’altres, queconserva l’arxiumuni-

PATRIMONI

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI

Vista del passeig de la Bonanova en una postal del 1915

L’annexió, per reial
decret i impulsada
per Cambó, es va fer
sense tenir en compte
el petit municipi

Unna incorporació en un acte... i en tres documents

Polèmica
’arxiu disposa de
ocumentació
abundant, com la
que es reprodueix
aquí, en què queda
constància de la
resistència que va
generar la unió a
la capital catalana

Francesc Cambó era ministre i ho-
portavaal’agenda...esvafer”,expli-
caJaumeOriol, tècnicde l’arxiudel
districte imembredelTallerd’His-
tòriadeSarrià.
Barcelona –o més aviat els que

governaven la ciutat– volia conti-
nuar creixent, ser una gran capital
europea, acollir unanovaexposició
universal...peròfinsaquellmoment

REDACCIÓ Barcelona

Adif ha licitat el contracte de les
obres de rehabilitació integral de
lamarquesinadel’estaciódeFran-
ça de Barcelona. La inversió és de
4,47 milions d’euros i el termini
d’execucióestimatésde 16mesos.
La coberta de les andanes, l’ele-

ment més característic de l’esta-
ció, inaugurada per a l’Exposició
Universal del 1929, presenta actu-
almentunmalestat, tal comespo-

sa de manifest en la informació
publicada per La Vanguardia el 8
de maig. Dissenyada per Andreu
Montaner i fabricadaals antics ta-
llers de la Maquinista Terrestre i
Marítima, javarequerirunainter-
venció amb motiu dels Jocs del
1992. Té una superfície translúci-
dade4.400m2 i, ambunaamplada
de 95 metres, la seva estructura
metàl·licaaduesaigüescobreix 12
vies i 7 andanes. La part recta fa
110metres.

La intervenció permetrà re-
pararelsdanyscausatsper laradi-
ació solar, la pluja i el vent. Se
substituiran totes les plaques de
policarbonat translúcid i es mi-
lloraran les baixants, que seran
d’acer inoxidable.Amés,esduràa
terme una neteja a fons i a la
marquesina de la façana del pati
de Carruatges s’hi farà un trac-
tament d’ancoratges d’elements
estructurals i es canviaran tots els
panells.c

Forta inversió per rehabilitar
la coberta de l’estació de França

ÀLEX GARCIA

Lamagníficamarquesina de l’estació de França serà reparada
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Del Far de Llobregat i la Platja de Can Tunis 
 
Julio Baños - 16 juny 2021 
 
 
El Far del Llobregat, projectat per l’enginyer Simon Ferrer, va ser construït al 1852 sobre una 
torre de defensa de l’any 1664 que hi havia al lloc on avui hi és el far, sent el segon far aixecat 
a tota la costa espanyola. Aquesta torre, protegida per un petit destacament de soldats i sis 
canons, es va fer per defensar la costa de Barcelona dels atacs dels corsaris durant la guerra 
de la corona espanyola contra l’imperi otomà; tot i que estaven al servei de l’imperi turc, n’hi 
havia que actuaven sense donar comptes a ningú. Esperaven, amagats al Llobregat, l’aparició 
d’un vaixell per abordar-lo o bé pujaven riu amunt i atacaven pobles de la vora matant i 
destrossant tot allò que trobaven. 
 
La farola ens recorda èpoques passades en què a l’estiu, gaudíem d’aquella extensa platja que 
anava des de les instal·lacions de la CAMPSA fins la bocana del Llobregat, uns metres més 
enllà del far. Estem parlant dels anys 40 al novembre del 1970, quant  les famílies, unes 70 que 
vivien als terrenys del Puerto Franco i les empreses constructores que feien les obres 
d’ampliació del port van acordar marxar del barri en ser indemnitzats dignament. Només en van 
quedar algunes que vivien a les Cassetes d’en Grasses, al carrer Balneari i la casa de la 
Família del pescador Josep Martí Susany, conegut com el tio Nel·lo, envoltada d’aigua, que va 
ser expropiada la última al 1972.  Al 1971 es van iniciar les obres de l’ampliació del Port, i ja no 
es podia anar a banyar perquè estava prohibit i durant un temps solament podien entrar i sortir 
els pescadors, però allò  va durar molt poc.    
 
Aquella platja tan llarga i bonica, la freqüentaven multitud de famílies, joves, gent gran, i de tot 
arreu. Al mar baixaven: veïns del Poble Sec amb el tramvia 48. Pel passeig del Puerto Franco, 
actual Pg. Zona Franca es formaven processons de veïns de la Bordeta, Sants i L’Hospitalet. 
També s’afegien a aquests grups molts veïns del centre de l’Hospitalet que baixaven per la 
carretera de la Farola fins el mar, molts d’aquests la consideraven la seva platja, ja que, fins 
l’any 1920 en que l’ajuntament de Barcelona va expropiar una gran part de la platja que anava 
des de la Riera Blanca fins al Llobregat, havia estat de l’Hospitalet. L’expropiació es va fer amb 
la intenció de construir un gran Port Franc que mai es va arribar a fer. 
 
Tota aquella gent omplia la platja amb els seus cobrellits subjectes amb quatre canyes, també 
amb llençols fen de para-sol o una peça de roba servia per protegir els menjars de tot el dia, 
alguns es dedicaven a agafar musclos de les roques sobre tot al mur vell; altres intentaven 
agafar algun peix amb canya, els més petits jugaven a la sorra i altres seien a la vora de la 
platja o nedaven. S’omplia de gent que gaudia tot el dia d’aquella platja. I al fons, vigilant el bon 
ritme de la festa a vora de la mar, la imatge sempre present de la farola, on el Sr. Medina el 
faroner des dels anys 40 fins els 70 tenia un petit lloc per servir diverses begudes als banyistes 
que passaven el dia a la platja. 
 
Les famílies de pescadors, des del segle XIX ja habitaven part de la platja, en un principi en 
barraques de canyes i fustes i posteriorment en casetes, algunes aprofitades de les cases dels 
treballadors de la fàbrica Boada i Buigas, engolida per un temporal el 1911 o com les cases de 
l’Arsenal, restes d’una gran indústria desapareguda, o les cases del carrer Balneari que van ser 
les últimes en ser enderrocades. 
 
També hi havia altres barriades del pescadors com la Puda, La Guitarra, Cal Patirem. Els veïns 
sortien de matinada a pescar i tornaven cap al mig dia, solien fer-ho prop de la costa en els 
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gussis, barca gran de quatre rems i motor i arrossegant alguna xalana, petita barca de quilla 
plana on portavent caixes de fusta pel peix, xarxes i demés. També hi havia alguna barca gran 
d’arrossegament com la de la família Marti Ramona, anomenada Aviles. 
 
Les barriades de pescadors van anar desapareixent poc a poc al llarg dels anys, expropiats pel 
Consorcio del Puerto Franco, però els seus habitants es van quedar a viure prop de la platja, 
en casetes i moltes famílies es van fer la seva llar a la altra banda de la carretera de la Farola o 
del passeig Agrícola, a uns cinquanta metres de la platja. 
 
Anècdotes referents al far del Llobregat 
El faroner que en tenia cura abans de la guerra civil, Torrandell, donava classes als nens dels 
pescadors que vivien al costat de la farola. El seu fill Enric feia de mestre a nens fins al 14 anys 
a l’escola de la Tinència Parroquial de Port i la filla ho feia a les nenes. Aquestes dades me les 
va proporcionar el Sr Jordi Sales director de l’entitat portuària “ Barcelona, Festa a la mar”, nét 
del mateix faroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://lamarina.cat/destacat/44404/del-far-de-llobregat-i-la-platja-de-can-tunis/ 
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Franco, decapitat 
 
Crònica de la visita a l’equipament del Museu d'Història de Barcelona a 
Zona Franca 
 
Jesús Martínez - 16 juny 2021 
 
 
Una espècie de maniquí de bronze: d’una banda, el faixí de capità general; d’altra banda, la 
pota saltejada de pintura vermella i dels colors del col·lectiu LGTBI, i per fi, el cavall, un Jolly 
Jumpermig tombat i descansant al costat de la paret, baldat. 
 
El que queda de l’estàtua eqüestre del dictador Francisco Franco que s’exhibia al castell de 
Montjuïc (1963-2008), jeu al centre de col·leccions del Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA), en el polígon industrial de Zona Franca. 
 
El cap li van tallar mentre es trobava en un magatzem municipal, abans de l’exposició Franco, 
Victòria, República. Impunitat i espai urbà, al Born Centre de Cultura i Memòria, al 2016. 
 
Algú té penjat el cap de Franco a la sala d’estar. 
 
Les instal·lacions del MUHBA a Zona Franca guarden un tresor inimaginable d’oportunitats per 
a qualsevol que vulgui explicar històries, trobar trames amb les què ordir una novel·la o 
entendre per què som com som. 
 
Dos edificis amb una disponibilitat d’espai d’uns cinc mil metres quadrats dividit en diversos 
compartiments: sala de rentat, sala d’assecat, sala de treball, sala d’arxiu, etc. «Prefereixo dir-
los “sales de reserva museogràfica condicionades per preservar el patrimoni”», concreta 
l’historiador de l’art Josep Bracons, cap del departament de col·leccions i centres patrimonials, 
amb la prestesa dels entusiastes, satisfet pel bonum facere i amb mans artesanes. Al costat de 
Josep, un equip d’especialistes i professionals (arqueòlegs, restauradors, conservadors…) 
s’esforcen per llegir les línies de la mà de Barcelona i «generar-hi coneixement». 
 
Aquí es dipositen les troballes de les diferents intervencions a la ciutat, amb els seus codis, les 
seves retolacions i les referències ordinals: «unitats estratigràfiques», «caixa 9004», «restes 
paleoantropològiques»…, peces molt més valuoses que els robins del pirata Willy el Tuerto, 
dels Goonies. 
 
…L’estàtua de pedra i marbre d’Antonio López, primer marquès de Comillas, fins fa tres anys a 
la plaça que porta el seu nom i condemnat pel seu passat esclavista; la Victòria de Frederic 
Marés que, tot i nascuda republicana, va ser retocada per honrar el Règim, i que s’erigia a la 
base de l’obelisc de l’avinguda de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia; una làpida hebrea del 
segle XIII trobada a la muntanya de Montjuïc, amb inscripcions ben visibles; bases de 
columnes romanes; bales de ferro de la Guerra de Successió (1701-1715); bombes del segle 
XIX; una maqueta de guix de la construcció militar de la Ciutadella; les restes d’un llit 
funerari romà d’ivori; les quadernes d’un vaixell medieval enfonsat a les nostres costes; ossos 
de gossos de fa dos mil anys; ceràmiques blaves de la Catalunya menestral; falses tombes; el 
baix relleu «Plaza de la Constitución» a la façana de la Casa Consistorial, a Sant Jaume, i que 
es va retirar el 2013 després de 173 anys… 
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Documentar la quotidianitat 
«Una línia d’investigació que també hem impulsat és la de documentar els objectes icònics i 
potents de la nostra contemporaneïtat, documentar els canvis i les transformacions de 
Barcelona», s’entusiasma Josep Bracons, àgil com un esquirol, predisposat per a la discussió i 
minuciós en els detalls. 
 
D’aquesta manera, diversos són els projectes que s’estan duent a terme des del MUHBA, amb 
majors recompenses que les que pugui donar qualsevol aixovar funerari de les piràmides 
egípcies. Aquests són els projectes i els objectes:  
 
…Mantenir intactes algunes de les cases barates del Bon Pastor (Sant Andreu) per recordar-
nos dels humils habitatges que es van construir el 1929; seguir posant en valor el Turó de la 
Rovira (Horta-Guinardó), per preservar no només les defenses de la República en guerra, sinó 
les precàries construccions de barraques que la immigració va aixecar-hi; rètols de “la Caixa” 
abans de convertir-se en banc, així com els primers caixers; les càmeres de seguretat de la 
presó Model de Barcelona; gotets de porcellana de marxandatge del Fòrum Universal de les 
Cultures de 2004; els vidres al prostíbul Madame Petit, al carrer Arc de Teatre, a Ciutat Vella; 
paviments hidràulics de la Rambla del Raval; màquines d’escriure Continental, globus terraqüis 
procedents d’alguna escola, microscopis semblants als que feia servir el científic Santiago 
Ramón y Cajal, trets de l’escorxador municipal; els records, els condols i els missatges que la 
ciutadania va deixar al llarg de les Rambles i fins al Pla de l’Os, en els dies posteriors a 
l’atemptat gihadista del 17 d’agost de 2017; les mascaretes de diferents formes i mides i 
dissenys que explicaran, en el futur, que vam saber conviure durant la pandèmia del 
coronavirus; els equips de protecció individual que es van repartir entre els membres de les 
meses electorals en les eleccions autonòmiques del 14 de febrer del 2021… 
 
Josep Bracons: «A través del passat, reflexionem sobre el present». 
 
Durant el confinament pel covid, els responsables del MUHBA han meditat sobre la 
conveniència d’obrir les portes al públic general, amb cites concertades. Així, el moll de càrrega 
es convertiria en una sala d’actes per acollir als visitants, per exemple, i alguns objectes es 
retolarien i es col·locarien en vitrines.  
 
També hi ha la il·lusió de preservar d’alguna manera l’estudi que l’escriptor Paco Candel (Els 
altres catalans) tenia al carrer de la Muga, en els Pisos de Foment. 
 
Ja s’està inventariant el contingut de Ca Candel. 
 
Millor el Candel que no un cavall amb Franco a sobre i sense cap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://lamarina.cat/destacat/44398/franco-decapitat/ 
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Dones de Ravensbrück, supervivents d’un infern 
no tan llunyà 
 
Una exposició que relata l’episodi més horrible del segle XX 
 
Redacció - 11 juny 2021 
 
 
Al llarg de la història, la representació de l’infern ha estat un tema recurrent en les 
manifestacions artístiques. El poeta Dante Aligheri va dedicar els primers cants de la Divina 
Comèdia a aquest indret. Segles més tard, el Bosco va pintar una part de ‘El Jardín de las 
Delícias’, representant l’infern. Malauradament, però, no tots els inferns es troben en pinzells o 
pàgines de llibres. A vegades la realitat supera la ficció, i aquests llocs infames els tenim molt 
més a prop del que ens pensem. 
 
Una exposició que relata l’episodi més horrible del segle XX, des de les dones 
Un exemple d’infern és el que es va viure als camps de concentració durant la Segona Guerra 
Mundial. Espais on la llibertat era una utopia, i on van morir més de deu milions de persones en 
condicions deplorables. I per conèixer la memòria històrica i no repetir els errors del passat, 
aquest mes de maig, la Biblioteca Francesc Candel del barri de la Marina va acollir una 
exposició titulada ‘El campo de concentración de mujeres de Ravensbrück’. 
 
Organitzada per l’Associació Amical de Ravensbrück, la presentació va mostrar durant un mes 
històries de dones i nens que van haver de conviure en aquell camp de concentració durant el 
conflicte bèl·lic. Testimoniatges de prop d’una desena de dones supervivents, on cada narració 
és més dantesca que l’anterior. La inauguració va estar a càrrec de Lourdes Vidrier i 
Torralba, néta de deportat i consellera de districte de Sants Sants-Montjuïc, i Teresa del Hoyo 
Calduch,Coordinadora de l’Amical de Ravensbrück. Totes dues van explicar la importància de 
mantenir la memòria en les generacions joves. 
 
Veus en primera persona de dones retrobades amb la vida 
Una de les heroïnes fou Alfonsina Bueno, una de les protagonistes de l’exposició. Nascuda a 
Aragó, va haver d’exiliar-se a causa de la seva ideologia a Toulouse, un cop arribada la Guerra 
Civil. Allà va ser capturada per la Gestapo i portada al camp, on va sofrir diferents experiments 
mèdics que li van deixar seqüeles per tota la vida. L’any 1945 va retrobar-se amb el seu marit, 
un altre supervivent de la barbàrie. 
 
Secundaria Barceló va ser una altra de les víctimes. Va néixer a Terol, i a la seva joventut va 
començar la lluita obrera afiliant-se a la UGT. Després de l’esclat de la guerra, va fugir a 
França, on va ser capturada i torturada, però mai va delatar als seus companys i companyes. 
Al camp d’extermini nazi, va topar-se amb la mort de cara molts cops, però finalment, ella i 
altres presoneres van burlar la vigilància i van escapar-se a través del bosc. Van trobar refugi i 
més tard van ser traslladades a París. 
 
Història semblant a la de Maria del Carme Buatell, que també va aconseguir escapar després 
de caminar tres dies i tres nits pel bosc. Ella va arribar a Marsella i va poder retrobar-se amb el 
seu marit. També Sabina Bartoli, Dolors Casadellà o Carme Gardell van aconseguir sobreviure, 
però milers de dones recluses entre runes i xarxes electrificades no van tenir la mateixa sort. 
 
El llegat de Neus Català, reivindicació de les dignitats de les dones de Ravensbrück 
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Però si hi ha un nom propi destacat entre aquestes dones és el de Neus Català, presidenta 
d’honor de l’Amical fins al 2019, any en el qual va morir. Ella fou una de les últimes 
supervivents vives, i durant la seva vida no va deixar mai de lluitar perquè es conegués la 
realitat de les seves companyes. De fet, va prometre a Ravensbrück que mai deixaria de donar 
testimoni del que havien vist els seus ulls per tal que mai es tornés a repetir un horror semblant. 
L’exposició també va comptar amb un racó dedicat a la Montserrat Roig, una de les dones més 
destacades de la narrativa catalana del segle XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://lamarina.cat/destacat/44284/dones-de-ravensbruck-supervivents-dun-infern-no-tan-llunya/ 

P.14

https://lamarina.cat/destacat/44284/dones-de-ravensbruck-supervivents-dun-infern-no-tan-llunya/


|  Dijous, 17 de juny del 2021 Cultura | 47

Nazario Luque és una de les 
comptades persones que en els 
últims 2.021 anys han tingut sexe 
amb un Papa. No és que menys-
preem sàtirs com Alexandre VI, és 
que al cap i a la fi hi ha hagut 264 
papes i per alegres que hagin sigut 
en són 264, cosa que dona per al 
que dona: comptades persones 
han tingut sexe amb un Papa en 
2.021 anys. Nazario explica a Sevi-
lla y la Casita de las Pirañas (Edito-
rial Anagrama) que va cardar als 
vàters públics de la plaça del Du-
que, Sevilla, amb Clemente Do-
mínguez, més endavant el papa 
Climent d’El Palmar de Troya. Un 
papa heretge, sí, però un papa. 

De manera que després d’haver 
conegut de primera mà aquestes 
conductes papals llibertines no és 
estrany que el fastiguegés un 
pontífex homòfob com Joan Pau 
II, Wojtyla. Potser per hipòcrita. El 
cas és que el 1986 una comitiva es 
va plantar davant la catedral de 
Barcelona per protestar contra 
Wojtyla. Ens estimen com volem, 
deia la pancarta desplegada. Però 
a més van circular estampetes de 
sant Pollardonio de la Sagrada Fi-
cada. «Deslliura’ns a totes de la 
sífilis i la sida», deia la llegenda, 
per a qui tingués ulls per a alguna 
cosa més que la imponent verga 
de sant Pollardonio. 

Les estampetes eren obra de 
Nazario, és clar. I una part impor-
tant de la processó havia sortit del 

bar Kike, al carrer de Rauric, al 
Gòtic. Era el Kike abans de ser el 
Kike un bar de proveïment de pu-
tes, xulos i camells. Es va convertir 
al ser el Kike des de 1983 en un bar 
de festa eterna des que obria a la 
tarda, no només per a maricons. 
Les putes, els xulos i sobretot els 
camells continuaven passant per 
allà, així com punks i moderns, 
però sobretot era el quarter gene-
ral de Nazario i els seus desfasats 
amics i amigues. 

Bojos no, bogíssims 

El bar Kike y Paca la Tomate, nou lli-
bre de Nazario, ens recorda que si 
els anys 70 a Barcelona van ser bo-
jos, els anys 80 van ser bogíssims, 
passats de voltes, sense fre. El Kike 
n’era un exemple: ja no més bars 
clandestins per a maricons; un bar 
obert al carrer on podia passar 
qualsevol cosa. A costa potser del 
trauma d’algun nen que anés amb 
els seus pares a El Ingenio, la 
botiga de fantasies en paper 
maixé que era gairebé davant. 

La Paca la Tomate del títol 
és la tragèdia del relat. Un 
transformista (ni travesti ni 
disfressat, puntualitza Naza-
rio) que va envalentir-se al Ki-
ke després de les seves prime-
res passes al Dickens i que va 
acabar morint al rierol, després 
de tornar a ser Paco treballant en 
bars de mala mort ja com a cam-
brer una altra vegada. Com reco-
neix Nazario, el seu club de fans la 
va convertir en una estrella i des-
prés la va deixar caure sense mas-
sa compassió. 

A cavall del còmic El Víbora, 
Nazario va arribar a tal popularitat 
amb el seu personatge Anarcoma 
que en una batuda al Kike el guàr-
dia urbà que el va portar al lavabo 
per escorcollar-lo i interrogar-lo 
li va confessar la seva admiració i 
la seva vergonya per la tasca. Pel 
Kike van passar Keith Haring i 
Marc Almond. El primer va fer 
grafitis fins i tot 
a la cisterna 

del vàter, per no parlar de la barra, 
tant de bo els haguessin conser-
vat. Però s’havia de netejar. 

El segon li va demanar a Naza-
rio una portada per a un disc que 
no va prosperar per sobrada. Si Al-
mond freqüentava Barcelona als 
80 vol dir que Barcelona als 80 era 
una canya. S’allotjava sempre a 
l’hotel Colón, uns ‘skins’ li van ro-
bar les Dr. Martens que portava i 
era el tio més tatuat d’una ciutat 
on només hi havia un estudi de ta-

tuatges, Barna Tatoos, al 
carrer d’Obradors, es-
pontanis garjolers i 
professionals ‘guiris’ 
en reapotecaries de 
bars al marge.   

El bar Kike y Paca la 
Tomate és la recreació 
de Nazario de la seva 
arcàdia a Ciutat Vella 
als 80, cutre, desenrao-
nada, grotesca i hiper-
sexual. Més amunt tam-
bé passaven coses. Al 
Martins dels Jardinets de 

Gràcia un neó alertava 
abans d’entrar a la cambra 

fosca: Vigila la cartera. Marc 
Almond també el freqüen-

tava. n

Nazario rescata  
la Ciutat Vella gai  
de la dècada de 1980

L’artista recupera al llibre ‘El bar Kike y Paca la 
Tomate’ la memòria de l’epicentre homosexual de la 
Barcelona preolímpica, un local petit però malparit.

RAMÓN VENDRELL 
Barcelona

Nazario, a la dreta, darrere la barra del bar Kike.

Si Marc Almond 
freqüentava 
Barcelona, vol  
dir que la ciutat 
era un canya

MEMÒRIES SUBTERRÀNIES 
Arxiu Lafuente / Marta Sentís

Estampetes de sant  
Pollardonio dibuixades 
per Nazario.
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L'Ajuntament ret homenatge a les persones 
majors víctimes de la COVID19 
 
Hui s'ha celebrat un acte commemoratiu del Dia Internacional de 
Conscienciació contra el Maltractament a les Persones Majors, un 
col·lectiu especialment afectat per la crisi sanitària 
 
Majors · 15/06/2021 
 
 
La regidora d'Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, ha participat en els actes commemoratius 
de la celebració del Dia Internacional de Conscienciació contra el Maltractament a les 
Persones Majors, que ha tingut lloc en l'Hemicicle municipal. En l'acte, convocat per la 
regidoria, ha participat la futura Defensora del Major de la ciutat, Asunción Pérez Calot 
així com els presidents dels centres de persones majors de la ciutat de València. “De 
tots els anys que porta celebrant-se, mai ha tingut més rellevància ni ha sigut més 
necessari fer-ho que enguany, després de la pitjor pandèmia mundial de la nostra 
història recent”, ha afirmat la regidora. 
  
L'acte ha començat amb un minut de silenci en record de totes les persones majors que han 
perdut la vida a causa de la covid-19. Posteriorment Bernabé ha recordat les dificultats que 
este col·lectiu ha patit en els pitjors moments de la crisi sanitària, ”hem vist, escoltat i fins i tot 
s'ha deixat entreveure que les vides dels majors que es perdien eren menys dramàtiques pel fet 
de ser ancians. Hem vist com a vegades fins i tot, s'ha aïllat a les persones majors en 
residències, donant ordres fins i tot de no traslladar-les a hospitals.” 
 
A continuació Bernabé ha reivindicat “el paper actiu i enriquidor de les persones majors en la 
nostra societat”, ha fet una crida perquè “la societat en el seu conjunt siga més justa i 
integradora amb les persones majors”. Segons Bernabé “les persones majors aporteu 
maduresa, sou productives i fins i tot contribuïu amb les vostres pensions a mantindre 
l'estabilitat familiar en temps de crisi com esta”. 
 
El professor Omar Cauli, director de la Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu de 
la Universitat de València, ha defensat la necessitat de “evitar i denunciar no sols el 
maltractament físic, sinó també l'econòmic i el psicològic”, i ha llegit un decàleg de bones 
normes per al bon tracte a les persones majors, en el qual s'establixen uns eixos des dels quals 
la societat ha de treballar per a millorar el benestar d'estes persones, eixos com el respecte, la 
inversió econòmica i les polítiques socials o l'accés a les noves tecnologies. 
 
Per a finalitzar l'acte, Bernabé, ha reivindicat “enfront del maltractament i l'abús, el bon tracte”, i 
ha destacat el treball que des de la regidoria d'Envelliment Actiu s'està fent, permetent als 
majors participar activament en les decisions que tenen a veure amb les seues condicions de 
vida. ”Per això tenim els òrgans de participació com el Consell de Persones Majors o la pròpia 
Assemblea de presidents, i hem reforçat durant la pandèmia els nostres programes d'ajuda als 
majors com el de tele assistència, el programa ‘menjar a casa’ o el d'ajuda a domicili”, ha 
subratllat la regidora. 
 
 
https://www.valencia.es/val/actualitat/-/content/personas-mayores 
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El proyecto ‘San Diego: Memorias de la periferia 
urbana’ ve la luz en su barrio con una jornada 
vecinal de actividades en torno a la iniciativa 
 
11/06/2021 10:30 
 
 
Auspiciado por el Banco de Proyectos del ICAS, ha recopilado más de 1.500 documentos 
fotográficos y de texto, y más de 200 horas de documentos audiovisuales. La comunidad 
vecinal del barrio; las comunidades educativas del Centro de Personas Adultas San 
Diego-Los Carteros, de la Guardería San Felipe Neri y del CEIP Hermanos Machado; e 
integrantes de las agrupaciones Asociación Infantil-Juvenil Aire Libre, la Asociación 
Cultural y Ecologista Comité Pro Parque Educativo Miraflores y la AVV Andalucía de San 
Diego han participado en la descripción de cada uno de los documentos. 
 
‘San Diego, Memorias de la Periferia Urbana’, el proyecto puesto en marcha por La 
Digitalizadora de la Memoria Colectiva con el respaldo del Banco de Proyectos del Instituto de 
la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla, verá la luz el próximo sábado 12 en 
el citado barrio en el marco de una jornada de convivencia vecinal con actividades 
programadas en torno a la iniciativa.  
 
Al igual que desde que diera comienzo este proceso participativo, los vecinos y las vecinas de 
San Diego-Los Carteros serán los protagonistas de esta jornada, que dará comienzo con una 
yincana refotográfica por el barrio. Ya por la noche, también con la intervención del vecindario, 
tendrá lugar la presentación del proyecto y la proyección de una muestra de los vídeos y las 
fotografías históricas recopiladas desde septiembre del pasado año, cuando echó a andar el 
proyecto.  
 
El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha querido hacer hincapié 
en la importancia de la participación ciudadana a la hora de describir el material recopilado en 
esta iniciativa impulsada por el Banco de Proyectos del ICAS, destinado a incentivar “los 
procesos de investigación, creación y experimentación en todos los ámbitos y prácticas de la 
cultura contemporánea en la ciudad”. “Buscamos facilitar el desarrollo del tejido cultural de 
Sevilla, además de impulsar su conectividad y proyección exterior”, ha añadido.   
 
Así, el material reunido asciende a más de 1.500 documentos fotográficos y de texto, y más de 
200 horas de documentos audiovisuales, incluyendo tres horas de película en Super8. A través 
del mismo, el barrio de San Diego y otros colindantes han podido recuperar su memoria 
audiovisual colectiva, objetivo de esta iniciativa.  
 
Un total de 36 participantes, entre particulares y entidades, han facilitado a La Digitalizadora de 
la Memoria Colectiva dichos documentos gráficos y audiovisuales que son testimonio de la 
historia de este barrio sevillano. Se trata de un tipo de documentos que habitualmente no 
tienen cabida en archivos institucionales, de televisiones o de otras entidades similares; 
documentos que ofrecen una perspectiva ciudadana de la historia reciente.  
 
Participación ciudadana  
Más de una veintena de personas del barrio, además de la comunidad educativa del Centro de 
Personas Adultas San Diego-Los Carteros, de la Guardería San Felipe Neri y del CEIP 
Hermanos Machado, e integrantes de las agrupaciones Asociación Infantil-Juvenil Aire Libre, la 
Asociación Cultural y Ecologista Comité Pro Parque Educativo Miraflores y la AVV Andalucía 
de San Diego han participado en los últimos meses en la descripción de este material 
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cumpliendo con los estándares archivísticos, identificando a las personas, los lugares y los 
hechos que se documentan, y siempre adaptando este proceso a las medidas higiénico 
sanitarias vigentes.  
 
Además de la digitalización, el proyecto contempla la restauración de los documentos para 
evitar así el riesgo de su desaparición, que es aún mayor en el caso de los audiovisuales 
debido a la fragilidad y obsolescencia de los formatos de grabación y reproducción.  
 
El valor del material recuperado pone de manifiesto la idoneidad y relevancia del proyecto, que 
ha sacado a la luz hechos tan importantes para la barriada de San Diego o el barrio de Los 
Carteros como la creación de la AVV Andalucía de San Diego, la ‘Velá’ de Los Carteros como 
inicio de las numerosas ‘Velás’ posteriores de San Diego, o el nacimiento de la Guardería San 
Felipe Neri como la primera institución creada en el barrio para dar respuesta a la falta de 
plazas de guardería allá por los años 70. A día de hoy, este proyecto pionero de la AVV 
Andalucía de San Diego sigue funcionando como centro de educación infantil.  
 
De igual manera, aparecen hechos tan significativos para la ciudad de Sevilla como el origen 
del Parque de Miraflores o el nacimiento de la alfabetización de personas adultas en la España 
de la transición (a finales de los años 70 y principios de los 80) con la creación de uno de los 
primeros Centros de Educación de Personas Adultas; modelo que, posteriormente, adoptó y 
promueve la UNESCO.  
 
No obstante, el proyecto pretende continuar vivo en el tiempo y respaldado por la participación 
colectiva, creando un banco de documentos y unas redes vecinales que seguirán 
enriqueciendo su actividad con la intención de alimentar el archivo de la comunidad.  
 
La iniciativa ‘San Diego, Memoria de la Periferia Urbana’ tiene como objetivos reconocer la 
memoria colectiva como parte de una perspectiva plural de la historia, desarrollar en espacios 
públicos procesos de colaboración ciudadana, fomentar la participación activa de quienes 
protagonizan las distintas escenas rescatadas e impulsar el diálogo intergeneracional entre 
coetáneos y las generaciones más jóvenes sobre los archivos recuperados. Del mismo modo, 
se trata de una herramienta excelente para construir memoria colectiva y potenciar la identidad 
del barrio de San Diego y la autoestima de sus habitantes, poniendo en valor la importancia 
que ha tenido la participación ciudadana a lo largo de su historia.  
 
Enlace a la colección audiovisual: https://archive.org/details/san-diego-memorias-de-la-
periferia-urbana-sevilla-espana?sort=-week  
  
‘San Diego: Memorias de la periferia urbana’ 
Fecha: 12 de junio. 
Horario: 11.00 horas, Yincana refotográfica: Paseo por San Diego y Los Carteros realizando 
fotos con Antonio Pérez (salida desde la AVV Andalucía). 
                21.00 horas, Presentación del proyecto. 
                22.00 horas, Proyección de vídeos y fotografías históricas de San Diego y Los 
Carteros, con la intervención del vecindario. 
Lugar: Plaza junto al CEIP Juan de Mairena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-proyecto-san-diego-memorias-de-la-periferia-urbana-ve-la-
luz-en-su-barrio-con-una-jornada-vecinal-de-actividades-en-torno-a-la-iniciativa 
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Las 'malas mujeres' para el franquismo: un estudio 
documenta al menos 800 represaliadas en Córdoba tras 
la Guerra Civil  

• Fusiladas por vender prensa roja, por organizar la retaguardia, por reivindicar sus 
derechos, o represaliadas por el hecho de no responder al canon establecido, el 
franquismo castigó especialmente a las mujeres cordobesas desde 1936  

• La investigadora Carmen Jiménez Aguilera ha detallado en un estudio de cuatro años 
cómo fue la represión femenina en la provincia  

Mujeres rapadas en Montilla y obligadas a hacer el saludo fascista, en una imagen localidad 
por Arcángel Bedmar  

Alfonso Alba  

13 de junio de 2021 05:45h  

Los perdedores de la Guerra Civil, aquellos que combatieron en el bando republicano, 
que se significaron políticamente durante los años anteriores o que simplemente no eran 
afectos al nuevo régimen, sufrieron una terrible represión física, moral y económica que 
está ampliamente documentada. La mayor parte de la historiografía ha centrado su 
trabajo en sus protagonistas, en su inmensa mayoría hombres. Pero la represión aplicó 
un castigo especial a las mujeres, que condicionaban una doble discriminación: "rojas" 
y mujeres. La historia no les ha prestado tanta atención como a los hombres. De hecho, 
su represión no está tan documentada. Muchas ni siquiera pasaron por consejo de guerra 
y otras eran abusadas o violadas, delitos que no dejaban huella penal y en la mayoría de 
las ocasiones ni siquiera un testimonio oral.  
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Una historiadora cordobesa, Carmen Jiménez Aguilera, ha documentado ampliamente 
cómo fue la represión hacia estas "malas mujeres" en la provincia de Córdoba, donde ha 
logrado identificar al menos 800 casos, pero reconoce que son "muchos más" por la 
falta de huella documental. Aguilera comenzó a investigar la represión económica con 
una beca en el departamento del profesor Antonio Barragán, en la Universidad de 
Córdoba. "Ahí empecé ahí a acercarme a las mujeres", explica. "Pero esto es un atisbo. 
Es ingente", detalla.  

"Las mujeres como objeto de estudio en la represión no se había tratado nunca", solo 
"de forma anecdótica, alguna mujer dirigente, la excepción", relata, al tiempo que 
concreta que "la represión femenina es igual que la de los hombres" pero con algunas 
diferencias: "se juzga a mujeres en Consejos de Guerra que ni siquiera han cogido un 
arma, anteponiendo la jurisdicción militar por encima de la civil".  

"Es una cantidad enorme de mujeres represaliadas", ha llegado a documentar Carmen 
Jiménez Aguilera, que cifra al menos en 800 de la capital y de la provincia. "Desde que 
se crea el Consejo de Guerra permanente de Córdoba en marzo de 1937 se juzga a 
hombres pero también a mujeres", detalla. Algunas han sido destacadas militantes de la 
izquierda o del feminismo. Otras simplemente rompían con los esquemas de lo que para 
los golpistas deberían ser una buena mujer. Y otras eran familiares de republicanos, 
habían actuado con humanidad o simplemente prestaban ayuda a la guerrilla o a los 
defensores de la República.  

"Se emplea sobre ellas una violencia igual en lo esencial a la de los hombres, pero 
distinta en su aplicación y su fin. Las técnicas propias de la represión femenina, de la 
violencia de género, se harán patente durante estos años del franquismo, ya sea a través 
del escarnio público (aceite de ricino y posterior paseo por el pueblo), o con toda una 
retahíla de delitos tipificados como propiamente femeninos por el nuevo Estado", 
detalla Carmen Aguilera en su estudio, titulado Las pasionarias de Córdoba. Mujer y 
represión 1936-1945.  

La "represión física" en Córdoba capital comienza prácticamente el 18 de julio de 1936. 
Jiménez Aguilera ha documentado la cantidad de mujeres fusiladas y enterradas en las 
fosas comunes de los dos cementerios de la ciudad, la Salud y San Rafael. "Se ha 
hablado de la eliminación de las mujeres y el fusilamiento por su relación con 
familiares, pero hay otras a las que se las coge por ser ellas mismas", explica. De hecho, 
ha documentado el testimonio de la nieta de una mujer enterrada en la Salud. "A su 
abuela la cogieron por vender prensa comunista. Las cogen por lo que ellas mismas 
representan", explica.   

La provincia de Córdoba estuvo partida por la mitad durante la Guerra Civil. 
Especialmente el norte se mantuvo dentro de la legalidad republicana. La capital, al 
principio, y muchos pueblos del sur fueron cayendo uno tras otro durante los primeros 
meses de la guerra. Eso hace que la represión sea distinta. Durante el conocido como 
"verano caliente", se fusila de una manera sistemática a todas las personas no afines al 
nuevo régimen. Carmen Jiménez detalla que a partir de 1939, cuando cae el norte de 
Córdoba, las mujeres son represaliadas a través de consejos de guerra.  
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Mujeres de Hinojosa en la prisión de Oviedo.  

El origen está en muchas ocasiones en cómo la mujer, durante los años previos a la 
guerra pero especialmente durante la II República, empieza a ser un objeto activo de la 
vida pública y la política. En 1934 se aprueba el voto femenino. Aunque antes ya había 
muchas mujeres movilizadas políticamente y que luchaban por sus derechos, es a partir 
de 1934 cuando incluso la prensa comienza a dirigirse a ellas. "Es el germen, ese año, 
del grupo de Mujeres Antifascistas", explica.  

De hecho, "en Córdoba tenemos a la primera concejala, Antonia Fernández Serván, del 
Frente Popular. Formó gobierno con el alcalde socialista Manuel Sánchez Badajoz. Fue 
comunista", explica Jiménez, quién ha rescatado su historia, absolutamente olvidada en 
el Ayuntamiento de Córdoba. En su toma de posesión, el propio Sánchez Badajoz 
"cambia el discurso y comienza diciendo mujeres cordobesas. La mujer ya había 
entrado de lleno en la política".  

Este grupo de Mujeres Antifascistas va a tener participación muy importante en la 
Guerra Civil. "Se consolidan como una de las principales asociaciones en el norte de 
Córdoba. Organizan la retaguardia. Refugiados que llegan a miles a la zona norte de 
Córdoba. Son ellas las que organizan con el Socorro Rojo", explica Jiménez. Antonia 
Fernández no llegó a ser represaliada. Logró huir de Córdoba con su marido, el también 
concejal Aurelio Serván. Y no volvieron.  

La primera concejala en el Ayuntamiento de Córdoba 

Otra mujer muy politizada es Encarnación Juárez Ortiz, que se fue a la zona de Jaén. 
"Luchó durante toda la guerra. Fue detenida, pasó por Consejo de Guerra, le echaron 20 
años y una vez que salió de la cárcel" volvió a militar en la clandestinidad en el PCE. 
Pero al final del franquismo volvió a ser detenida al caer en una redada. Eso demuestra 
cómo la represión a las mujeres también se alargó hasta prácticamente el final del 
franquismo.  

El trabajo de estas mujeres en el norte de Córdoba es clave, algo que Jiménez ha 
estudiado con Manuel Vacas Dueñas en Mujer y represión en el norte de Córdoba. 
"También hubo mujeres milicianas en el norte de Córdoba. La prensa se hace eco y 
vemos muchas fotos de mujeres en el frente de Córdoba. En los consejos de guerra se 
les acusa de ser milicianas. Se le acusa de haber hecho guardias con los presos de 
derechas. De haberlos insultado, un delito típicamente femenino" como lo consideraba 
el franquismo, explica la investigadora de la Universidad de Córdoba.  

Durante el "verano caliente" se documenta el fusilamiento de unas 300 mujeres. Pero 
Jiménez cree que son muchas más "de las que no se tiene registro". Hay algunas que 
aparecen en los cementerios simplemente con su mote. El bando de guerra se aplica por 
igual en muchos municipios de la provincia que van cayendo en manos de los golpistas. 
"La orden es exterminar todo abismo de oposición", relata.  

Estas mujeres "no entraban en los cánones de los golpistas". Eran "malas mujeres". 
Muchas ejercían como comadronas. De hecho, hay un grupo importante de parteras a 
las que se liquida. También muchas profesoras, esa impresionante labor pedagógica que 
intentó la II República para alfabetizar a la población. En una aldea de Belmez por 
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ejemplo se represalia a una profesora que había llegado de Burgos, a la que despojan de 
su profesión, que no puede volver a ejercer. "No perdieron la vida pero la separaron de 
su carrera de Magisterio".   

"La represión no solo se quedó en la eliminación física", explica la investigadora. "El 
estigma de la mujer roja que era lo peor de lo peor en el pueblo", por ejemplo. A 
muchas se las rapa, se les da aceite de ricino y se les pasea por las calles para que se 
hagan sus necesidades encima, como la imagen que recientemente publicó el 
investigador Arcángel Bedmar de mujeres en Montilla. A otras se les separaba de sus 
hijos.  

Las "mujeres rojas" 

Las "mujeres rojas" de los pueblos "sufrieron doblemente, atendían a la familia y al 
marido preso. Esa represión no es cuantificable. ¿Cuántas mujeres de presos, o hijas de 
presos hubo? ¿O la violencia sexual? Las mujeres se avergonzaban de contarlo", 
explica.   

"O el testimonio de una mujer de Villanueva de Córdoba, esposa del guerrillero el 
Perica. La cogieron presa y se la llevaron al cuartelillo. Estaba embarazada y le pegaron 
una paliza, la torturaron, se la llevan de madrugada al cementerio y simulan que la 
fusilan", relata.   

Aunque pasó el verano caliente, los fusilamientos a mujeres llegan incluso al final de la 
guerra. Es el caso de Pozoblanco, un 23 de marzo de 1939. "Resiste hasta el final una 
mujer que antes de fusilarla es paseada" rapada y con aceite de ricino. "Su padre vendía 
prensa roja. Era un quiosquero". Ese era su delito.  

También hay muchas reprimidas por dar apoyo a los maquis. "Es el caso de la partida de 
Los Juubiles", una famosa partida de Montoro, Bujalance y Adamuz. A las mujeres que 
los apoyan también las condenan e incluso reciben su apodo, "Las Jubilas".  

"Pero la mujer entró en política para quedarse", concluye Carmen Jiménez. A pesar de 
la terrible represión sufrida, muchas de las que sobrevivieron se volvieron a organizar, 
incluso en la clandestinidad. Y poco a poco fueron recuperando derechos.  
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La efi gie de Franco en 
Melilla se reclamará 
por la vía penal 
La Plataforma Millán Astray cree que 
pudo retirarse «sin proyecto de obra» 

La Plataforma Millán Astray acu-
dirá a la vía penal con el acta mu-
nicipal que demuestra que la esta-
tua de Franco se hizo en memoria 
de «sus años de guerra en África», 
y se plantea intentar que «se inha-
bilite a los responsables» de la re-
tirada que aprobó la Asamblea de 
Melilla el pasado febrero.
Tal como adelantó este periódi-

co, un documento aprobado en 
comisión permanente por el Ayun-
tamiento en 1977, certifi ca que el 
monumento no incumple la Ley 
de Memoria Histórica.
Como indica Luis Felipe Utre-

ra-Molina, abogado y portavoz de 
la familia Franco, «el acta de-
muestra sin lugar a dudas la ile-

A. Bartolomé - Madrid galidad del acuerdo de retirada 
porque no tiene encaje» en la nor-
mativa, ya que no puede conside-
rarse que implique exaltación de 
la Guerra Civil o del régimen que 
surgió después».
Guillermo Rocafort, secretario 

de la Plataforma Millán Astray, 
es consciente de la importancia 
del documento, fruto de su empe-
ño a través del Portal de Trans-
parencia. «Vamos a ir a por todas, 
porque entendemos que lo han 
hecho a conciencia de su injusti-
cia», asegura a LA RAZÓN.
La entidad sospecha además 

que la operación «pudo hacerse 
sin proyecto de obras», puesto que 
han reclamado la documentación 
también a través del Portal de 
Transparencia y la respuesta no 

en el Diario Ofi cial», denuncia la 
entidad. El recurso que la FNFF 
presentó «por razones de justicia 
y legalidad», sigue tramitándose 
en el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de Melilla, 
que, «ante el incumplimiento» por 
parte de la Asamblea de Melilla a 
los requerimientos para que com-
plemente el expediente adminis-
trativo, «ha reiterado a la Admi-
nistración para que cumpla con lo 
ordenado» o «certifi que el funcio-
nario o secretario que haya auten-
ticado el expediente los documen-
tos requeridos si existen o se han 
omitido». «A fecha de hoy», seña-
lan desde la Fundación Franco, «la 
Asamblea de Melilla sigue sin 
cumplir lo ordenado». Mientras, 
la FNFF ha presentado un escrito 
«oponiéndose a una pretendida 
acumulación de este recurso con 
el que conoce otro juzgado», el que 
se inició por la impugnación del 
acuerdo para la retirada por parte 
de la Plataforma Millán Astray.
La Fundación Franco asegura 

que «no se detendrá ante el uso 
torticero y sectario de la nefasta 
Ley de Memoria Histórica», que 
«no contempla en su articulado 
los hechos históricos ajenos a la 
Guerra Civil, como es el caso».

Retirada de la estatua el 23 de febrero

EFE

ha sido la que esperaban. Desde la 
Consejería de Cultura se les ha 
indicado que «deben dirigirse a la 
de Medio Ambiente, que fue la en-
cargada de acometer la retirada y 
posterior traslado de la estatua».
Denuncia Rocafort que «nos 

están negando los permisos y se 
están pasando esta patata calien-
te», cuando la ley estipula que 
tendrían que ponerse de acuerdo 
e informar al ciudadano. En con-
creto, el artículo 19 de la norma 
reza que «si la solicitud se refi ere 
a información que no obre en po-
der del sujeto al que se dirige, este 
la remitirá al competente, si lo 
conociera, e informará de esta 
circunstancia al solicitante». 
Por su parte, la Fundación Na-

cional Francisco Franco (FNFF) 
interpuso el recurso contencioso-
administrativo contra el acuerdo 
de 22 de febrero de 2021 de la Asam-
blea de Melilla. Un acuerdo que 
aprobó la retirada de la estatua del 
comandante Franco de la vía pú-
blica en «aplicación de lo dispues-
to en el artículo 15 de la Ley 52/2007 
de 26 de diciembre», llevándose a 
cabo dicha retirada «deprisa y co-
rriendo» al día siguiente, «antes de 
culminarse legalmente el procedi-
miento y antes de que se publicara 

Requerida documentación, 
la Consejería de Cultura 
remite a Medio Ambiente 
e «incumple así la Ley de 
Transparencia»
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Un retrat de 
Franco encara 

penja en un museu 
El Govern Balear demanarà contextualitzar o retirar 

el quadre del dictador del Museu Militar de Palma

La sala tres del Museu Militar de 
Sant Carles es divideix en tres es-
pais. El del primer pis recull objec-
tes històrics del període comprès 
entre el 1897 i 1957, amb la Guerra 
Civil com un dels eixos principals. 
Per arribar a aquest espai cal pujar 
una escala, les parets de la qual ex-
hibeixen retrats de diversos coman-
dants de les Balears, entre els quals 
Francisco Franco. El rètol que 
acompanya la pintura no fa ni la més 
mínima referència al fet que, a més 
de comandant de les Balears, Fran-
co també va encapçalar un aixeca-
ment militar i va ser el dictador 
d’Espanya durant 40 anys. Retrat D. 
Francisco Franco Bahamonde. Ge-
neral de Divisió (1892-1975), diu la 
placa. És impossible saber tant el 
nom del pintor com la procedència 
de l’obra.  

Ni el Govern, ni el Consell de Ma-
llorca ni l’Ajuntament de Palma han 
tingut fins ara constància de la se-
va presència, malgrat que el quadre 
de Franco penja allà des de l’any 
1991, quan es va obrir el museu. El 
Museu de Sant Carles és de titula-
ritat estatal, però això no eximeix de 
responsabilitat les institucions 
illenques, ja que, juntament amb el 
ministeri de Defensa, formen part 
del Consorci Castell de Sant Carles, 
que s’ocupa de la gestió del museu 
i la fortalesa. Quan l’ARA els n’ha 
alertat, tant el Govern com el Con-
sell i l’Ajuntament s’han mostrat 
sorpresos per la presència de la 
imatge de Franco.  

“Ens preocupa que hi pugui ha-
ver elements que puguin ser simbo-
logia franquista exposats al públic 
i sense contextualit-
zar”, explica el secretari 
autonòmic de Sectors 
Productius i Memòria 
Democràtica, Jesús Ju-
rado. “El Govern propo-
sarà a través de la Comis-
sió Tècnica de Memòria 
Democràtica que estigui 
correctament contextua-
litzat i que els visitants pu-
guin entendre els fets 
completament”, afegeix. 
Jurado considera que, si no 
es fa així, el retrat del dictador 
“s’hauria de retirar”, tot i que recor-
da que la museïtzació “correspon al 
ministeri de Defensa”. Fonts de la 
conselleria de Cultura, que és la que 
participa en la gestió d’aquest espai, 
assenyalen que traslladaran la reco-
manació a la primera reunió de con-
sorci que sigui possible. 

Va superar la llei de memòria 
Des de la Comandància General de 
les Balears expliquen que el quadre 
està ubicat en aquesta escala perquè 
“s’empra com a galeria d’antics co-
mandants militars de les Illes”, càr-
rec que el dictador va ostentar. Mal-
grat això, també es puntualitza que 
es treballarà “tot allò que sigui mi-
llorable” i en els cartells que “no es-

PALMA
MARIA LLULL

tiguin a bastament explicats o de la 
manera que s’hauria de fer”. Així i 
tot, també recorden que l’existència 
d’aquest quadre del dictador es va 
declarar quan es va aprovar la llei 
estatal de memòria històrica del go-
vern de José Luis Rodríguez Zapa-
tero l’any 2007, i que llavors se’n va 
autoritzar l’exposició. “Tenim clar 
que està declarat i és legal. Però in-
tentam ser neutrals com a exèrcit i 
com a institució”, asseguren, a més 
de confirmar que el retrat és allà 
“des de sempre”. Qui no ha volgut 
fer cap declaració ha sigut precisa-
ment el seu director, Pablo Fernán-
dez, que es remet a Comandància. 

Segons la llei de memòria histò-
rica –que ara el govern espanyol vol 
reformar–, els símbols franquistes 
que commemorin o exaltin perso-
nalment o col·lectivament l’aixeca-
ment militar, la Guerra Civil i la re-
pressió s’han de retirar dels edificis 
i espais públics. Per això s’han reti-
rat fotografies, escultures i altres 
símbols franquistes dels carrers. Al 
museu també hi ha la bandera pre-
constitucional, emblemes amb la 
cara de Franco i el jou i les fletxes de 
la Falange.  

Des del Consell de Mallorca tam-
bé s’assegura que no hi havia cap 
constància de l’exhibició del retrat 
del dictador a Sant Carles. I l’Ajun-
tament de Palma diu exactament el 
mateix: ningú s’hi havia fixat tot i 
anar a les reunions del consorci. 

Tots esperen que la Comissió Tèc-
nica de Memòria Democràtica faci 
una recomanació. La presidenta de 
Memòria de Mallorca, Maria Antò-
nia Oliver, ho té clar: “És una vergo-
nya, no es pot emblanquinar 
d’aquesta manera el franquisme. Si 
una persona de fora visita el museu, 
no sap què està passant”, afirma Oli-
ver, que recorda que “no es pot ficar 
al cens de símbols franquistes per-
què només abasta els espais pú-
blics”. Opina que cal buscar que “es 
revisi” i “estudiar la manera més en-
certada de contextualitzar-ho”.  

Els que van pagar el ‘Fortuna’ 
El museu va rebre 108.099 euros 
públics l’any 2019, segons el BOE. El 
Consell de Mallorca, el Govern i 
l’Ajuntament de Palma són, per 
aquest ordre, els que més hi apor-
ten. A la cua, juntament amb l’Auto-
ritat Portuària de les Balears, hi ha 
el ministeri de Defensa, amb només 
10.500 euros, que justifiquen per-
què ja hi posen “tota la infraestruc-
tura”, segons la Comandància Ge-
neral de les Balears. A més, el museu 
va rebre 163.308,19 euros d’una sub-
venció de Fundatur, una entitat for-
mada per empresaris de les Balears, 
que va ser precisament la que va 
gestionar el regal del famós iot For-
tuna a Joan Carles I l’any 2000.e

01. El retrat de Franco al Museu de Sant Carles. 02. Entre símbols falangistes i medalles, 
hi ha un document signat per Hitler. 03. El pati de la fortalesa. ISAAC BUJ / ARA BALEARS

Autoritzat  
La Comandància General  
de les Balears afirma que  
“està declarat i és legal”

01 

03 

02 
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Metro homenajea 
a la ciencia tras el 
agravio de Sánchez 
Instalará vinilos de Ramón y Cajal, 
Gregorio Marañón y Juan de la Cierva

Ha ocurrido recientemente con 

Manuela Malasaña y otras muje-

res ilustres, símbolos de Madrid. 

Rendir tributo a su legado en el 

suburbano para que los cientos 

de miles de madrileños que tran-

sitan a diario por sus estaciones 

conozcan a estas fi guras. Ahora, 

la Comunidad de Madrid da un 

paso más y rendirá homenaje en 

Metro a tres de los científi cos e 

investigadores españoles más 

importantes en la historia de Es-

paña. Gregorio Marañón, Santia-

go Ramón y Cajal o Juan de la 

Cierva estarán presentes en la 

red de Metro mediante «la insta-

lación de vinilos que incidirán en 

los aspectos más relevantes de su 

obra».

Desde el Gobierno de Isabel 

Díaz Ayuso advierten de que 

«esta iniciativa se produce des-

Pablo Gómez pués de que el Gobierno de Pedro 

Sánchez decidiera suprimir los 

nombres de personalidades como 

Marañón, Ramón y Cajal o De la 

Cierva de los Premios Nacionales 

de Investigación para pasar a de-

nominarlos directamente por la 

especialidad que premian». Una 

decisión que ha llevado a Metro, 

presidida por el consejero David 

Pérez, a homenajear a estas fi gu-

ras. Se busca así destacar «la im-

portancia que tiene la ciencia y 

la investigación para el desarro-

llo de la sociedad, explica en una 

nota de prensa».

El doctor Marañón, considera-

do el padre de la Endocrinología 

española, fue un médico internis-

ta, científi co, historiador, escritor 

y pensador español, pertenecien-

te a la generación de 1914, cuyas 

obras en los ámbitos científi cos e 

históricos tuvieron relevancia 

internacional. Ramón y Cajal, 

METRO 

Imagen de los vinilos que Metro instalará próximamente

pionero en la descripción de las 

diez sinapsis que componen la 

retina, fue un médico y científi co 

español, especializado en histo-

logía y anatomía patológica, que 

compartió el Premio Nobel de 

Medicina en 1906 con Camillo 

Golgi en reconocimiento de su 

trabajo sobre la estructura del 

sistema nervioso. Juan de la Cier-

va y Codorníu, ingeniero, aviador 

y político español, fue inventor 

del autogiro, precursor del heli-

cóptero, gracias al apoyo fi nan-

ciero de James George Weir, in-

dustrial y aviador escocés, que 

creó en el Reino Unido la sociedad 

Cierva Autogiro Company para 

el desarrollo de este prototipo.

Tal y como informan desde la 

empresa de Metro, los homena-

jes a estas tres destacadas fi gu-

ras se unen al que recientemen-

te realizó Metro de Madrid en la 

estación de Manuela Malasaña, 

en la línea 12, tematizándola con 

retratos y reseñas biográfi cas de 

18 mujeres pioneras en distintas 

disciplinas y por distintos moti-

vos. Figuras como Hipatia de 

Alejandría, Emilia Pardo Bazán, 

Marie Curie, Rosa Parks, Clara 

Campoamor, Rosalind Franklin 

o Margarita Salas acompañan a 

los usuarios de la estación du-

rante sus trayectos en la exposi-

ción mural «Ellas cambiaron el 

mundo. Mujeres que hicieron 

historia», que tiene carácter per-

manente.

Ninguna de las 286 zonas 
básicas de salud que hay en la 
Comunidad de Madrid superan 
la incidencia acumulada de 250 
casos de coronavirus por cada 
cien mil habitantes en los 
últimos catorce días, por lo que 
todas están por debajo del nivel 
de riesgo extremo. Las zonas 
básicas con mayor incidencia 
son Colmenar Vieja Norte, en 
Colmenar Viejo, con una 
incidencia de 227 casos; 
seguida de Sevilla la Nueva 
(224) y Buitrago de Lozoya 
(213), según el mapa epidemio-
lógico semanal de la Consejería 
de Sanidad. El resto de zonas 
básicas de salud cuentan con 
una incidencia por debajo de 
los 200 casos, y 20 de ellas 
están por debajo de 50, siendo 
la incidencia más baja la de 
Navas del Rey, de 13,96, 
seguida de Collado Mediano, 
con 23, y Guadarrama, con 24 
casos. Por otro lado, respecto a 
los municipios hay 58 que 
presentan una incidencia 
acumulada de cero casos en los 
últimos catorce días, cuatro más 
que la semana anterior. 
Buitrago del Lozoya, Madarcos, 
Patones o La Hiruela son 
algunos de ellos.

Sin zonas de salud 
en riesgo extremo

LA CLAVE

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
LA SOCIEDAD SABANG INVESTMENTS, SGEIC, S.A.

El Consejo de Administración de SABANG 
INVESTMENTS, SGEIC, S.A. (en adelante, la 
“Sociedad”), acuerda convocar Junta General 
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social, sito en Arbea Campus Empresarial, 
Edifi cio 2, 1º Ctra. Fuencarral a Alcobendas km 3,8, 
28108, Alcobendas (Madrid), a las 16:00 horas del 
día 19 de julio de 2021 o, en su caso, a la misma hora 
y en el mismo lugar, al siguiente día 20 de julio de 
2021, en segunda convocatoria, conforme al Orden 
del Día que se transcribe a continuación: 

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación de las cuentas anuales de la 

Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado 
a 31 de diciembre de 2020.

2.- Aprobación de la propuesta de aplicación del 
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado 
a 31 de diciembre de 2020.

3.- Aprobación de la gestión social correspondiente 
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

4.- Aprobación de las cuentas anuales de 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020 
de THE LAB VENTURES FUND, F.C.R.E.

5.- Aprobación de la propuesta de aplicación del 
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado 
a 31 de diciembre de 2020.

6.- Modifi cación del artículo 13 de los estatutos 
sociales de la Sociedad a los efectos de permitir la 
convocatoria y asistencia telemática a las Juntas 
Generales, que quedará supeditado, en todo caso, a 
la autorización de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

7.- Modifi cación del artículo 16 de los estatutos 
sociales de la Sociedad, a los efectos de permitir la 
convocatoria y asistencia telemática a las reuniones 
del Consejo de Administración, que quedará 
supeditado, en todo caso, a la previa autorización 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

8.- Delegación de facultades.
9.- Ruegos y preguntas.
10.- Aprobación del acta de la sesión.
De conformidad con lo establecido en el 

artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 
solvencia empresarial y al sector energético, y en 
materia tributaria, la Junta General de Accionistas 
podrá celebrarse por medio de videoconferencia, 
que asegurará la autenticidad y la conexión bilateral 
o plurilateral en tiempo real, con imagen y sonido, 
a la cual se podrá acceder a través del siguiente 
enlace: https://us02web.zoom.us/j/83430167315?
pwd=VXNZcVpLYTgrY25jVFcyamQ3N0RZUT09

Complemento de la convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

172 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los 
accionistas que representen, al menos, el cinco por 
ciento (5 %) del capital social, tendrán el derecho 
de solicitar que se publique un complemento a la 
convocatoria de la junta general incluyendo uno 
o más puntos en el orden del día. El ejercicio de 
este derecho deberá hacerse mediante notifi cación 
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio 
social dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
publicación de esta convocatoria. El complemento 
de la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, 
con quince días de antelación a la fecha establecida 
para la reunión de la Junta General.

Derecho de información
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 
se hace constar que desde la publicación de esta 
convocatoria y hasta el séptimo (7º) día anterior al 
previsto para la celebración de la Junta General, los 
accionistas podrán solicitar de los administradores 
las informaciones o aclaraciones que estimen 
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día, o formular por escrito las preguntas 
que consideren pertinentes. Lo anterior se entiende 
sin perjuicio del derecho de los accionistas, durante 
la celebración de la Junta, a solicitar verbalmente 
las informaciones o aclaraciones que consideren 
convenientes acerca de los asuntos comprendidos 
en el orden del día.

Igualmente, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de 
Capital desde la publicación de esta convocatoria, 
los accionistas tienen derecho a examinar en el 
domicilio social sito en Arbea Campus Empresarial, 
Edifi cio 2, 1º Ctra. Fuencarral a Alcobendas km 3,8, 
28108, Alcobendas (Madrid) la documentación 
relativa a los asuntos sometidos a la aprobación 
de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, los documentos que 
han de ser sometidos a la aprobación de la misma. 
Además, los accionistas estarán facultados a 
solicitar el informe de gestión, el informe del auditor 
de cuentas y el texto íntegro de la modifi cación de 
estatutos propuesta, del informe sobre la misma, así 
como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos 
documentos.

Confi ando contar con su asistencia a la Junta 
aquí convocada, le saluda atentamente.

En Madrid, a 10 de junio de 2021.
El Presidente del Consejo de Administración de la 

Sociedad SABANG INVESTMENTS, SGEIC, S.A.
D. Fernando Becerra Farelo.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MADRID

167000

51373

Diario

829 CM² - 80%

27125 €
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“Abans d’arribar a Manresa, en 
Vicenç havia estat al camp de con-
centració de Cervera i a la presó de 
la Model. Era un home abatut. Tro-
bar l’amor devia ser com trobar la 
llum, una finestra d’esperança”, diu 
Joaquim Aloy, president de l’Asso-
ciació Memòria i Història de Man-
resa i creador de Memoria.cat. El 
dimarts 1 d’abril del 1941, el Vicenç 
va escriure: “¿No t’has fixat aquest 
matí amb els meus ulls? Què hi has 
notat? Jo espero impacient que ar-
ribi demà per veure’t, quan et tinc 
al davant ni tan sols m’adono que 
estic pres, no pots imaginar-te com 
de content i feliç estic només de 
veure’t, m’oblido de tot el que em 
turmenta i em dic a mi mateix: 
«Què més vols? Ets amat i estimat 
com mai»”. 

Una història d’amor sorgida al 
pati d’una presó franquista

Un presoner republicà va festejar amb una veïna del centre a través d’unes cartes que ara veuen la llum

MEMÒRIA HISTÒRICA

El 1940 els presos polítics i els delin-
qüents comuns s’amuntegaven a la 
presó de Manresa, un antic convent 
a tocar de les cases del carrer Sant 
Bartomeu. Allà va sorgir la història 
d’amor entre Vicent Prades, un 
santfruitosenc de 22 anys pendent 
de judici per haver combatut en el 
bàndol republicà, i Lola Batlle, una 
veïna de 18 anys que vivia davant de 
la presó. Es van escriure cartes 
apassionades durant dos anys i, 
quan ell va sortir, es van casar. Des-
prés ell va tornar a la presó i les car-
tes van continuar. 

Aquesta història hauria pogut 
morir sense deixar cap rastre si no 
hagués estat perquè les més de 200 
cartes que Prades va escriure entre 
el 1940 i el 1943 van ser rescatades 
per Domènec Guimerà. Les va com-
prar al mercat ambulant de Celrà el 
febrer del 2015 i es va enamorar tant 
de les paraules i dels personatges 
que va dedicar els últims anys de la 
seva vida a transcriure-les i a con-
textualitzar-les. Ara alguns dels 
seus fragments són a l’abast de tot-
hom a la web de l’Associació Memò-
ria i Història de Manresa. De la Lo-
la no se n’ha conservat cap. 

La presó franquista, avui conver-
tida en el Casal de les Escodines, era 
molt precària, no tenia ni murs alts 
ni prou personal, i tothom hi passa-
va molta fam. Alguns presoners hi 
van morir per les pèssimes condi-
cions en què havien de viure. Algu-
nes veïnes hi anaven a rentar la ro-
ba dels presos i ells sortien a fer fei-
nes de manteniment. En algun mo-
ment, la Lola i el Vicenç devien 
intercanviar mirades i ella li va fer 
arribar un bloc perquè li escrivís. 
“Des de la finestra potser el devia 
veure al pati. El meu avi era molt 
guapo, i ella se’n devia enamorar”, 
diu la Cristina Prades. Les primeres 
cartes eren força formals, però a 
mesura que va passar el temps es 
van fer més apassionades. Primer el 
Vicenç s’adreçava a la Lola amb un 
“apreciada amiga” i després ja ho va 
fer en un to més íntim i li deia “ado-
rada Lolita”. 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. Foto de casament de Dolors 
Batlle Medina i Vicenç Prades 

Ramon. Setembre del 1942.  
02. Les cartes i la capsa on 

estaven guardades. 
 CEDIDES PER LA FAMÍLIA

Els qui tenien la sort de tenir la 
família a prop podien rebre alguna 
ració de menjar que complementa-
va la paupèrrima dieta carcerària i 
la compartien amb els companys 
perquè no morissin de gana. “Molts 
recullen les pells de plàtan i se les 
mengen com els porcs. ¿No és trist 
tot el que està passant? Segurament 
els que recullen les pells han treba-
llat tota la vida i ara són grans i no te-
nen res”, escrivia el Vicenç.  

Hi havia també petits moments 
d’alegria compartida, com quan els 
presos podien veure els seus fills. El 
Vicenç s’emocionava molt amb 
aquestes trobades: “Lolita, et juro 
que mai havia plorat tant, no només 
jo sinó la majoria dels qui contem-
plàvem aquest quadre tan trist”, va 
escriure. Moltes de les cartes se les 
passaven amagades als cistells de 
menjar, i el Vicenç intentava fer 
amistat amb els soldats que sortien 
i entraven perquè l’ajudessin a 
transmetre la correspondència. Al-
gunes tenen els dibuixos que feia 
Pere Alsina, un artista gràfic que va 
fer amistat amb el Vicenç, amb qui 
compartia la presó, i que també te-
nia una relació amb una altra veïna. 
Algunes nits el Vicenç, que tocava la 
trompeta a la presó, li dedicava a la 
Lola El silenci florejat. 

La Lola li posava deures 
“No devia ser gaire infreqüent que 
sorgissin relacions com aquesta, 
perquè a les cartes s’esmenten al-
tres parelles”, explica Fina Oliveras, 
historiadora de l’Associació Memò-
ria i Història de Manresa. “La Lola 
era molt jove, però devia ser molt 
decidida i devia tenia molt clar el 
que volia”, diu Oliveras. Es devia 
preocupar per la formació del seu 
enamorat, perquè li posava deures 
perquè millorés l’ortografia. “Els 
avis ens van fer pràcticament de pa-
res i els últims anys els van passar 
amb nosaltres. S’estimaven molt, 
sempre van estar molt units i l’àvia 
tot el que tenia de petita [físicament 
era menuda] ho tenia de decidida, 
ella era la que tirava del carro –ex-
plica la neta, la Cristina–. Ens van 
ensenyar molt, sobretot a estimar i 
a respectar. I si jo vaig poder estudi-
ar va ser gràcies a ells”.e

Sorpresa 
Les 200 cartes escrites del 
1940 al 1943 van acabar el 
mercat ambulant de Celrà

Condicions  
“Molts recullen les pells de 
plàtan i se les mengen com 
porcs. No és trist?”

01 

02 
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L’altrapersecuciónazi

ÓSCAR CABALLERO

París. Servei especial

El marc és impo-
nent: el memorial
delaXoà,alMarais
parisenc. Rep els
visitants amb les
seves “parets de

noms”: els dels 76.000 jueus de
París (11.000nens),deportats ias-
sassinats als camps d’extermini. I
acull, apartird’avui,unaaltrame-
mòriadeperseguits, ladelshomo-
sexuals i lesbianes a l’Europa na-
zi. Als camps de concentració la
insígniagrogadels jueuseral’únic
grau inferior a la de color rosa,
destinada a les persones que eren
allà a causade la seva condició se-
xual.
Però Florence Tamagne, espe-

cialistade lahistòriade l’homose-
xualitat, autora d’un compendi
sobre el període 1919-1939 a Ber-
lín, Londres i París, i comissària
de l’exposició, pretén “ensenyar
no només l’amplitud de la perse-
cució nazi, sinó també la riquesa
de les subcultures lesbiana i gai
desdeprincipisdelsegleXXaEu-
ropa”. La mostra es basa en una
gran quantitat de documents in-
èdits, d’Alemanya però també de
França, i en una biblioteca conse-
qüent i poc coneguda.
“Perquè es tracta d’assenyalar

la situació nonomés aAlemanya i
Àustria, sinó als països dominats
pels nazis durant la SegonaGuer-
ra Mundial”. L’exposició aplega
assajos i novel·les, especialment
enalemanyi francès, i imatgesdo-
cumentals. També exhibeix el
CodiPenal alemany, obert a lapà-
ginadel’article175,quedesdelse-
gle XIX penalitzava les relacions
sexuals entrehomes.

Cultura
Reivindicació i denúncia

(C) COLL. STAATSARCHIV HAMBURG

© COLL. UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM © COLLECTION PRIVE•E DANIEL OLSTEIN O.ANG. / BUNDESARCHIV

El memorial de la Xoà de París recupera en una exposició
la història i l’assetjament del col·lectiu homosexual, marcat
pel nazisme i enviat a camps d’extermini

Aquest article va prevaler du-
rantdècadesinomésesvamodifi-
car el 1968 (República Federal
Alemanya) i el 1969 (República
Democràtica Alemanya). El país
reunificat no el va revocar fins al
1994. A França, si la Revolució va
abrogar el 1791 el delicte de sodo-
mia,Vichyvaperseguir l’homose-
xualitat des del 1942. Entre altres
mesures instituïa una majoria
d’edat diferenciada –amors hete-

rosexuals, a partir dels 13 anys;
homosexuals, a partir dels 21–
queva subsistir quatredècades.
La mostra, cronològica, evoca

les primeres reivindicacions ho-
mosexuals amb aquesta comanda
d’abrogació de l’article 175, el
1897, del sexòleg Magnus
Hierschfeld, més tard perseguit
pels nazis. Cabarets comarElDo-
rado (Berlín) o Le Monocle (Pa-
rís) i balls transvestits comelMa-

gic City parisenc, tenen vida pú-
blica durant les primeres tres
dècadesdel segleXX.
“Tret d’Àustria, que el penalit-

zava, el lesbianisme va ser gene-
ralment invisibilitzat”, explica
Tamagne. Però a Alemanya una
revista lesbiana va sortir mensu-
almentdel 1924al 1933. I és que la
mateixa ambigüitat que va per-
metre l’aliança de Stalin i Hitler
vapermetre “el tohomosexual de

les joventuts hitlerianes”, amb la
valorització “d’amistats virils” i
“d’una estètica homoeròtica ben
visiblea lesesculturesmonumen-
tals d’Arno Breker i Joseph Tho-
rak o el cinema de Lieni Riefens-
tahl”, afirmaTamagne.
De fet, Ernest Rohm, cap de les

SA, destacaments d’assalt, suport
de la presa del poder per Hitler,
“era un homosexual destacat”.
Víctima propiciatòria de la ma-

Identificació policial

Fotografies de Rudolf
Muller, homosexual detin-
gut a Hamburg el 1934, i
la insígnia rosa utilitzada
als camps d’extermini

Llibres censurats

Pillatge de la biblioteca
de Magnus Hirschfeld,
director de l’Institut de
Sexologia de Berlín,
perseguit pels nazis

Mort a Auschwitz

Chawa Ztoczower i
Hella Olstein, retrata-
des a França el 1934,
van ser arrestades a
Niça

Homosexual nazi

Ernest Rohm, cap de
les SA, va ser una
de les víctimes del seu
propi partit durant la
nit dels ganivets llargs
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Julià Guillamon

Carnmagra 3
Secret 1

L’altre dia a la carnisseria vaig tenir
una conversa molt interessant.
D’ençàquem’hetraslladataviureal
poble, he anat provant les diferents

botigues i, de cada botiga, els diferents produc-
tes.Undelscarnissers teniaunsecret ibèricmolt
ben presentat, i en vammenjar uns quants dies.
Però comque tot cansa i comque tornar a ser al
poble on passava els estius i on lameva àvia cui-
neram’enviavatantscopsacomprarm’haremo-
gut coses per dintre, un dia vaig veure un tall de
carn magra i em vaig recordar que existia. “Va,
posa’mcarnmagra”.Vaserunèxittotal.Eramolt
melosa i gustosa i acasavaagradarmoltmésque
el secret, que sempre queda unamica eixut. Ho
vaig comentar al carnisser, queemvamirar com
si baixés d’Arbeca. “És clar, home, és molt més
tendra”. I ambaquell posatde la gentde lesboti-
gues que sempre t’expliquen comho fan ells, va
afegir:“Jodesecretnomésenmenjoarrebossat”.
La carnmagra ha desaparegut del mapa, com

tantes coses que abans funcionaven a tot drap. I
encanvielsecret,queabansnoexistia,hapresun
gran protagonisme als menús dels restaurants.
Comha anat això?Hi ha un tema evident de na-
ming.Dirqueuntalldecarnéssecret,donapunts
al moment. Tots anem bojos darrere els secre-
tets. “Aixòésd’aquí,od’allà, lagentnohosappe-
rò és molt bo, ho mengen a no sé on, etcètera”.
Hem fet la gran descoberta i amb això ja gairebé
hemquedattips.Idespréshihal’ibèric.Aratotés
ibèric. És una paraula que s’ha anat esllavissant
del sentit original per designar la mitja qualitat
ambpretensions.Secret ibèricésunnomglamu-
rós. Mentre que carn magra... Carn: malament

rai.Ésunaparaulamalvista, estigmatitzada,que
ja gairebénoméses fa servir ambunsentit nega-
tiu: “Jo no menjo carn”. Imagra és una paraula
contradictòria. Vol dir que no té greix, però té
unasonoritattotagreixosa.Sonaantiga,esborra-
dapels light,singrasa,sinazúcaresañadidos itota
aquestapesca.Amés, la carnmagra, tot i serma-
gra, téunesbellesvetesblanques.Lesvetesblan-
quesdel secret sónmés chic, recordenel pernil i
semblaquenohagind’engreixar tant.
Aleshores el carnisser diu una cosa que trobo

fantàstica. “De fet, del porc, la gent només se’n
menja el llom i les botifarres”. Sense comptar el
pernil i els embotits, vol dir. I intenta expli-
car-m’ho: “És que la cuina catalana és una cuina
de brasa”. “Quèèè? Joan! La teva àvia m’havia
despatxatmilersdevegadesquanteníeml’hostal
i m’enviaven a comprar la carn. Quants talls ro-
dons i conills de vedella havia arribat a lligar
aquelladona?I lamevaàviaespassavasetmanes
picant carn de canelons i fent rostits!”. És molt
divertit perquè en Joan té una reacció com si
s’haguésdonatuncopal cap. “És clar, els rostits!
És que ja ningú no sap cuinar –segueix tot en-
grescat–.QuanveNadal entragent a la carnisse-
ria que emdemana què s’ha de posar a l’escude-
lla, que no els hi surt igual que la que feia la seva
mare.Elshidicquehiposincol.Col?Hauriesde
veurelacaraquefan”.Catalunya,laterradelsmi-
llorscuinersdelmón.

“És que la cuina catalana és una
cuina de brasa”. Quèèè? Joan!
La teva àviam’havia despatxat
milers de vegades

tança entre nazis de la nit dels ga-
nivets llargs (ladel29al30dejuny
del 1934).
Per aixòmateix, des del 1934 el

partit comunista d’Alemanya
tracta l’homosexualitat de “per-
versió feixista”. Heinrich Himm-
ler, un dels responsables de la so-
lució final, va llançarunaofensiva
interna homòfoba des del 1927.
En un discurs del 18 de febrer del
1937,esvacomprometrea“degra-
dar els homosexuals que desco-
brim en les nostres SS i, després
del compliment de la pena es-
tablerta pel jutge, internar-los en
camps i abatre’ls durant una
“temptativad’evasió”.
Elcasésquelesvíctimesdel’ar-

ticle 175, a l’Europanazi, vanpatir
més presó que no pas deportació.
Als camps, tal com informa la
mostra, els triangles rosanosupe-
raven l’1% de l’efectiu global, aï-
llats “per por del contagi”. I les
lesbianes encara van ser menys
presents o assimilades a altres ca-
tegories –jueves, polítiques, dret
comú–,perbéquesovinterenvio-
lades i prostituïdes al bordell del
camp,amblapromesad’unallibe-
ramentpròxim”.
La mostra recupera històries

com la de la polonesa Chawa
Ztoczower (1891-1943): amb 21
anysemigraalsEstatsUnits,esre-
bateja Eve Adams i el 1925 obre a
Nova York l’Eve Adams Tea
Room, un cafè saló literari, refugi
de lesbianes segons la policia, que
l’expulsaaPolòniael1927.Durant
la dècadadels anys trenta, aParís,
viu amb Hella Olstein, jueva
polonesa. El 1943 són arrestades
a Niça i van cap a Auschwitz “en
el tren número 63 del 17 de de-
sembre”.
Un altre cas destacat és el dels

germans Erika i Klaus Mann, els
fills de Thomas Mann, homose-

xuals i esquerrans, dues condi-
cions que expliquen que fugissin
d’Alemanya el 1933. A Amster-
dam, Klaus publica una revista
antinazi, i Erika, a Suïssa, munta
espectaclesantifeixistesal seuca-
baret satíricPferffermühle (moli-
net depebre).
Entre el 1937 i el 1938 els ger-

mans desembarquen als Estats
Units,onErikaéscorresponsalde
guerra i Klaus s’allista a l’exèrcit.
Res de tot això no els serveix des-
prés de la guerra per eludir el zel
del’FBI,enmansdel’homosexual
homòfob John Edgar Hoover,
que els persegueix per la seva ho-
mosexualitat i esquerranisme.
Klaus Mann se suïcida el 1949 a
Canes;ErikaManns’exiliadefini-
tivament aSuïssa.

Set centres de Barcelona celebren el dia de
l’Orgull Gai amb visites i activitats especials

Elsmuseus
surtende l’armari

TERESA SESÉ

Barcelona

Acomençaments del
segleXXvaaparèixer
a Empúries el cap
d’una estàtua romana
de marbre amb unes

faccions fines i uns cabells llargs i
ondulats recollits enunmonyoque
vanferpensaralsarqueòlegsquees
tractavad’Afrodita.Peròaixòvaser
llavors. Ara estan convençuts que
es tracta d’Apol·lo. La història
del’artnoésunaciènciaexacta, ide
vegades les mirades culturals con-
dueixenaatribucionsequivocades.
Al voltant d’aquest bust, el Museu
d’Arqueologiahapreparatunaudi-
ovisual que reflexiona sobre les
convencionsilesetiquetesdegène-
re, iel4dejuliolacolliràunaperfor-
mance, Quan el marbre balla, que
celebrala indefiniciódel’escultura.
Es tracta d’una de les moltes ac-
cions amb què set museus (la Fun-
dacióMiró, elMNAC, elMuseu de
CiènciesNaturals, eldelDisseny,el
Marítim i els Museus de Sant Cu-
gat) s’afegeixen al llarg dels mesos
de juny i juliol aldiade l’OrgullGai,
queescommemoraeldia28.
“La iniciativa és molt important

per a nosaltres, però també per als
mateixosmuseus, perquè lesmira-
des no sónmai neutres”, assenyala
el director del Centre LGTBI de
Barcelona, AndreuAgustín. La ini-
ciativa, que coincideix amb la revi-
sióqueestanduenta termemuseus
d’arreu delmón, va partir del Grup
deTreballMuseus iPúblics, queva
veure la necessitat d’incorporar
noves narratives des d’una visió de
gènere i es va posar en contacte
amb el Centre LGTBI, que li va
brindar formació i l’assessorament
de l’historiador iprofessorde laUB
Víctor Ramírez Tur. “El projecte
neix de la necessitat que el museu
estigui menys buit de nosaltres,
comdiuÉlisabethLebovici,perquè

les seves col·leccions responen al
retrat robot d’home blanc d’arrel
colonial i segurament heterosexu-
al, però les imatges tenenuna força
enormepergeneraridentificacions
queningúnopotcontrolar”.
Ramírez Tur és l’encarregat de

Mirades insubmises alMNAC,mu-
seupionerenaquestarelecturadis-
ruptiva de la seva col·lecció, que a
través de visites guiades connecta
eltemadelcalvariamblesvivències
d’artistesquevandonarvisibilitata
la sida (Derek Jarman, Pepe Espa-
liú...), revisa la iconografia dels àn-
gelssotaelprismadel’activismein-
tersex, rastreja com Sant Sebastià
esconverteixen iconagai i s’endin-
sa en la figura d’Ismael Smith, “la
mésexplícitamentinstal·ladaenles
narrativesqueerdelmuseu”.
Una altra gran aposta és la del

Museu Marítim, que també amb
RamírezTurcomacomissari inau-
gura la setmana vinent l’exposició
Eldesigés tanfluidcomlamar, “que
recull experiències sexoafectives
protagonitzades per mariners en
alta mar des del segle XVI fins ara
mateix”. La FundacióMiró propo-
sa “una aproximació enclauqueer”
a l’obrade l’artista a travésd’Uncos
com un univers, àudio de l’artista
BlancaAriasambmúsicad’EduRu-
bix que predisposa a endinsar-se a
l’univers deMiró abans de traspas-
sar les portes del centre. El Museu
de Ciències Naturals acollirà una
tertúlia protagonitzada per Judith
Juanhuix, doctora en física i mare
trans. Al del Disseny s’endinsen en
la moda unisex, agender o gender-
less, a travésde cincvestits de la se-
vacol·lecció. IeldeSantCugatpro-
posa un concurs per trencar tòpics
entornde l’amor i la sexualitat.
I el mateix Centre LGTBI aco-

llirà el 10 de juliol Bestiari excitat,
un taller i una cercavila amb
les transvestides Ken Pollito i Nor-
maMuere i les aportacions de Ra-
mírezTur.

MUSEU MARÍTIM

Una de las obras de l’exposició El desig és tan fluid com lamar

Per segon any consecutiu la temporada estival de l’Òpera deRoma es du a terme a l’imponentCircMà-
xim, en lloc de les tradicionals Termes deCaracal·la, per respectar la distància entre el públic. Aquest
any seran 26 nits d’espectacle a l’aire lliure que han arrencat ambuna fosca versió d’Il Trovatorede
GiuseppeVerdi, i que també inclourà una Senyora Butterflypensada per la Fura dels Baus. /AnnaBuj

L’ÒPERA TORNA AL CIRC MÀXIM

Música
Per fer boca CONEIXEU MÉS

DETALLS DE LA
TEMPORADA A

www.lavanguardia.com/cultura

GAIS NAZIS

Himmlerva llançar
unaofensivahomòfoba
internadedegradació i
aniquilació

MARCA ROSA ALS CAMPS

La insígnia groga dels
jueus era l’únic grau
inferior a la del
col·lectiu homosexual
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Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 : la 
Ville de Paris en lien avec les associations de victimes lance un 
concours pour la création d’un jardin mémoriel 
 
Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, la France fut endeuillée par une série d’attentats terroristes. La Ville 
de Paris s’est engagée, au côté des associations de victimes, 13Onze15 Fraternité-Vérité et Life for Paris, 
dans un travail mémoriel qui doit aboutir à la création d’un jardin sur la place Saint-Gervais (Paris Centre), en 
mémoire des victimes. 
 
La Ville de Paris, accompagnée de ces deux associations, lance aujourd'hui un appel à candidatures, sous 
forme de concours, afin de concevoir et d'aménager ce lieu unique. Ce concours s'adresse à des équipes 
pluridisciplinaires (architectes, paysagistes, artistes, notamment) qui devront réussir à intégrer les dimensions 
matérielles et immatérielles du patrimoine parisien. Le projet gagnant, apaisé et végétalisé, doit permettre à 
toutes celles et ceux qui le souhaitent de se rassembler, témoigner, et commémorer la mémoire des victimes. 
Les candidatures seront examinées à partir de la mi-juillet 2021, par un jury dont feront partie les associations 
de victimes des attentats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://presse.paris.fr/pages/19751 
 
 
TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 

Homenatge a les víctimes dels atacs del 13 de novembre de 2015: 
la ciutat de París juntament amb associacions de víctimes llança 
un concurs per a la creació d'un jardí commemoratiu 
 
La nit del 13 al 14 de novembre del 2015, França va quedar en pena per una sèrie d’atacs terroristes. La 
ciutat de París es compromet, juntament amb associacions de víctimes, en una obra commemorativa que 
hauria de conduir a la creació d’un jardí a la plaça Saint-Gervais (París Centre), en memòria de les víctimes. 
 
La ciutat de París, acompanyada d’aquestes dues associacions, llança avui una convocatòria per concórrer, 
per dissenyar i desenvolupar aquest lloc únic. Aquest concurs s’adreça a equips multidisciplinaris (arquitectes, 
paisatgistes, artistes, en particular) que han d’aconseguir integrar les dimensions tangibles i intangibles del 
patrimoni parisenc. El projecte guanyador, pacífic i vegetat, ha de permetre a tots aquells que desitgin reunir-
se, declarar i commemorar la memòria de les víctimes. 
Les candidatures seran examinades a partir de mitjans de juliol de 2021 per un jurat que inclourà associacions 
de víctimes dels atacs. 
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L
’últim decenni de la vida a Catalunya ha
estat dominat per una insistència frenèti-
ca —sovint també fanàtica, encara més

sovint irracional, gens pragmàtica— en la
qüestió del procés i la tan anhelada independèn-
cia. Això, com és sabut, ha portat una sèrie de
conseqüències en l’àmbit econòmic, de la
captació de capital estranger, del canvi de seu
demilers d’empreses, del consegüent empobri-
ment del gros de la societat, i d’altresmals. N’hi
ha un que no ha estat gaire comentat, però que
posseeix una enorme rellevància: la desa-
parició del sentit de l’humor, una pràctica a la
qual Catalunya estava acostumada des de feia
molt de temps. Quan Felip V va dictar el Decret
de Nova Planta, els catalans van respondre-hi
anomenant “felipa” la comuna, és a dir, el lloc
on un hom o una don es caguen en qui vulguin
en secret: magnífica mostra d’humor!

No és que l’humor català es pugui comparar
amb el britànic, que témolts segles d’existència
i ha donat productes tan extraordinaris —si res
més no, per singulars— com la Duncíada de

Pope, la colla de l’Scriblerus, les novel·les de
Sterne i de Fielding... i així fins als irlandesos
Bernard Shaw i Oscar Wilde. Només cal veure
una sessió del parlament anglès per adonar-se
que l’humor continua sent una constant an-
tropològica del país. Aquí també ho era, encara
que les primeres mostres de
l’humor periodístic no es tro-
bin fins a la publicació de Lo
Pare Arcàngel, fundada i tras-
passada el 1841. Després van
venir Un Tros de Paper (1865-
1866), l’any següent Lo Noi de
la Mare (1866-1867), i més
tard El Tiburón, Lo Burinot,
L’Esquella de la Torratxa
(1879-1939; gran supervivent
de l’humor en moments difí-
cils), el Cu-Cut! (1902-1912),
La Campana de Gràcia, el Pa-
pitu (1908-1937), la Cuca Fera, La Mosca, El Be
Negre (1931-1936), i més encara.

Amb l’excepció que hem dit, les revistes
humorístiques no van prosperar gaire durant
la Guerra Civil, i gens ni mica després: però si
havien nascut i viscut una colla d’anys, això va
ser pel fet que Catalunya era, tradicionalment,
un país de gent amb sentit de l’humor. Res
d’això no trobarà el lector encuriosit si consul-
ta el llibre Les cent millors poesies humorísti-
ques de la llengua catalana (Barcino, 1925), co-
ordinat per Tomás Garcés i Marçal Olivar, en
què la meitat de les poesies triades són de
Josep Carner i de Guerau de Liost, només
irònic el primer, només satíric el segon: rialla-
des, poques.

Amb la nova etapa postfranquista, de mica
en mica, algunes publicacions periòdiques,
obres en vers i novel·les, van recuperar un hu-
mor que posseïa, com hem dit, una sòlida
tradició al nostre país. Però de cop i volta, amb
tota aquesta capbuidada del procés, l’humor va
desaparèixer com per art de màgia, potser ex-
ceptuant el programa de TV-3 Polònia que, en-
cara que sigui esbiaixat, posseeix una certa
gràcia (cada cop menys, ai las!). Fora de
catàleg, per dir-ho així, un poeta de Castelló
d’Empúries, Fages de Climent, en deixava anar
d’aquesta mena: “I en temps de restriccions / i
sufragi restringit, / ves-te’n aviat al llit / i reme-
na’t els collons” (sobre la postguerra a Catalu-
nya). O aquesta altra, recollida per tradició fa-
miliar, referida a un masover ranci i busca-
raons: “T’arrendo terres i camps, / et deixo galli-
nes i oques, / i no em dones mai cap ou; / i dos
que tinc, / me’ls toques”. Sagarra tampoc no es
va tornar capcot o nostàlgic, ni malhumorat
com Riba i Espriu, i va dir: “En cas de gran
compromís, / el Govern té atribucions / per

passar-se pels collons / totes les lleis del país”,
que és exactament el que ha passat entre 2014 i
2017.

L’humor és molt sa —tant com llegir no-
vel·les: Javier Cercas va escriure sobre això un
article magnífic en aquest mateix diari—: es

mou en el camp de l’ambigüitat i la
ironia, bandeja tot dogmatisme, es
presenta com una bufa al política-
ment correcte i a l’opinió comuna
—sempre sospitosa—, ofereix als lec-
tors o als oïdors un horitzó de relati-
vitat de totes les coses d’aquest
món, presenta en la novel·la una po-
lifonia on rarament hi ha una veu
que sigui més creïble que una altra
i, al capdavall, forneix a la ciutada-
nia les eines imprescindibles permi-
rar de pensar les coses en primera
persona del singular, i no sota el dic-

teri d’una moda o de la propaganda nacional.
Per això desitgem, i ara comença a ser possi-

ble, que torni aquell humor que era senyera
del país, de tots els seus habitants i de tantes
habitantes: no l’humor plebeu, que tira a esca-
tològic i vulgar, sinó aquell humor més refinat
—i per això més eficaç per desfer qualsevol
dogma o qualsevol insensatesa— que havien
palesat publicacions com les que hem esmen-
tat. Torni l’humor a Catalunya! Torni la facè-
cia, l’estirabot, el dubte sistemàtic de Descar-
tes, vinga la folga, torni la befa adreçada a qui
s’ho mereixi —iniliats o exiliats—, vinga la
xanxa i la plagasitat! I tornem a respirar una
mica, perquè tot ésmolt relatiu en aquestmón,
i tot té remei, menys la mort.

E
n un país que abusa de la
Història amb majúscula, de-
clarant qualsevol esdeveni-

ment com a històric, s’agraeixen lli-
bres que contextualitzin bé els mo-
ments que sí que van suposar una
inflexió i n’expliquin la història,
amb minúscules i sense renunciar
a les notes a final de volum. Això és
el que ha fet l’historiador Francesc
Vilanova i Vila-Abadal (Barcelona,
1962) ambLa vaga dels tramvies. Vi-
lanova aprofundeix el coneixement
existent sobre la protesta ciutadana
contra les tarifes del transport
públic que l’1 de març de 1951 va
trasbalsar Barcelona i va esdevenir
fita clau en la lluita contra el fran-
quisme. Més enllà de reblar l’estudi
canònic deFèlix Fanés i de citar tes-
timonis coneguts (Hilari Raguer,
Joan Reventós, Maurici Serrahima,
AlexandreCirici, JoanOliver...), Vila-
nova, recolzat en les aportacions
acadèmiques de Gemma Ramos i
Michael Richards, amplia el focus
de la protesta prestant atenció al
context que la va propiciar i
a la vaga general amb què
va culminar.

El capítol central és ric
per recopilació descriptiva
(obra escrita, testimonis i
recull documental) del boi-
cot als tramvies programat
per l’1 demarç. Una protes-
ta que, en la pràctica, va co-
mençar al febrer entre octa-
villes i pedrades i va acabar
el 6 demarç amb la victòria
popular de la supressió de
l’increment tarifari (de 50 a
70 cèntims de pesseta) que,
com a greuge comparatiu
amb els bitllets més barats
dels tramvies de Madrid,
havia encès els ànims. Però
l’interès rau en el capítol in-
troductori i en els dos finals, inclòs
l’epíleg sobre el paper sobrevingut
dels comunistes en la protesta.

A l’estil de Jaume Fabre en la
seva tesi sobre la Barcelona de 1939
Els que es van quedar, Vilanova bui-
da la premsa de l’època i usa dades
i testimonis per contextualitzar la
precària situació de postguerra: el
racionament i els talls de llum per-
vivien (i la mala fama de Tranvías
deBarcelona SA, denunciada perio-
dísticament i social, era vàlvula de
distracció d’altres penúries) en una
Barcelona obrera de 1951 en la qual

el règim, immers en batalletes de
saló entre la classe política, bur-
gesa i intel·lectual, no va saber
veure què li venia al damunt.
Aquell 1 demarç va ser comel 15-M
que el 2011 va sorprendre tothom i
que no s’entén sense el treball de
sapa d’activistes i l’esperit de pro-
testa social acumulat per la crisi
econòmica prèvia.

És també en aquesta anàlisi de
context on rau la clau dels capítols
finals sobre la vaga general del 12
demarç de 1951, convocada en una
assemblea del Sindicat Vertical que
als falangistes se’ls va descontrolar
i l’èxit de la qual va sorprendre i
preocupar al franquisme encara
més que el boicot dels tramvies,
fins al punt d’haver de desplegar la
Infanteria de Marina a Barcelona.
Vilanova és sincer i no amaga el
buit historiogràfic que no ha resolt:
“Qui hi havia darrere les vagues?
Qui les havia organitzat?Què es po-
dia deduir d’un fenomen tan ex-
traordinari? Eren les preguntes
que no es van poder contestar en
aquells moments ni immediata-

ment després, i que con-
tinuen sense tenir res-
postes gaire precises”.

D’aquell moment, el
relat de la memòria en
sol recordar el greuge ta-
rifari amb Madrid; el
caràcter interclassista
d’una protesta que va
aplegar estudiants, cata-
lanistes, vells anarquis-
tes i nous falangistes; el
partit del Barçad’undiu-
mengeplujós al qual tot-
hom va anar a peu, o les
ironies sobre la vedet
Carmen del Lirio i el go-
vernador civil Eduardo
Baeza, que va perdre el
càrrec, igual que l’alcal-
de José María Albert.

En canvi, destriat el gra de la palla,
el més rellevant per a la història és
el que ja va apuntar Sebastian Bal-
four aLa dictadura, los trabajadores
y la ciudad i que també recull Vila-
nova: la vaga de tramvies, impulsa-
da per la JOC i l’HOAC, va marcar
l’inici d’una aliança tàcita antifran-
quista entre l’obrerisme catòlic i els
comunistes del PSUC, va suposar
un punt d’inflexió en la protesta so-
cial a Barcelona i va propiciar el
renaixement del moviment obrer
concretat amb la creació de Comis-
sions Obreres (1964).

L’eclipsi de l’humor a Catalunya

Tramvies sense palla

JORDI LLOVET

Marc Andreu

marginaliaLLIBRES

LA VAGA

DELS

TRAMVIES

Francesc Vilanova

i Vila-Abadal

Rosa dels Vents

339 pàgines

18,90 euros

La vaga de tramvies de 1951 propicià el renaixement del moviment obrer.

Homenatge al número 100 d’El Be Negre, de les millors capçaleres satíriques catalanes.
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Amb el procés,
l’humor s’ha
esfumat. En
canvi, al Decret
de Nova Planta
es va respondre
dient ‘felipa’
la comuna...
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Cal dissecar Barcelona. No és cap 
broma. És una proposta molt serio-
sa. No es tracta, aclarim-ho abans 
que res, de buidar els òrgans vitals 
i el múscul de la ciutat i després 
omplir de palla la pell (una cosa 
que en certa mesura, des de fa 
anys, practica el contuberni turís-
ticoimmobiliari internacional), 
sinó de dissecar-la metafòrica-
ment. Això és exactament el que 
pretén, segons com es miri, el 
verkami que acaba de posar en 
marxa Núria Viladevall, besneta de 
Lluís Soler Pujol, aquell trans -
sumpte real de l’Onofre Bouvila de 
la mendoziana La ciutat del prodi-
gis, que el 1887 va deixar la Cata-
lunya interior i va venir a Barcelo-
na, on va acabar fundant una lle-
genda comercial: el Museu Peda -
gò gic de Ciències Naturals. El que 
per als barcelonins de diverses ge-
neracions i fins al 1990 va ser sim-
plement El Taxidermista. Vaja, ni 
més ni menys que un mite local. 

S’ha escrit moltíssim sobre la 
mort, per les més diverses causes, 
de les anomenades botigues em-
blemàtiques de Barcelona. La de-
golladissa ha sigut tan accentuada 
que ha generat fins i tot l’aparició 
d’un nou subgènere periodístic: 
l’obituari comercial. Un repàs de la 
vida del tot just finat, sigui un cine, 
una camiseria, una llibreria, un 
restaurant, un skating o un meublé. 
Es fa molt difícil imaginar que els 
negocis que habitualment agafen 
el relleu per vendre després al ma-
teix local des de fundes de mòbil 
fins a, com diria Borges, vulgari-
tats de luxe, aconsegueixin algun 
dia un d’aquests molt merescuts 
comiats a la premsa. 

Però aquests obituaris de boti-
gues són poca cosa al costat de 
l’artefacte que maneja Viladevall, 
un llibre coral que explora exhaus-
tivament la història del Taxider-
mista i, de manera inevitable, 101 
anys de la vida de la mateixa Bar-
celona. Vistes les galerades i a falta 
que el verkami arribi a bon port, cal 
reconèixer que el llibre serà una 
meravella. 

Els orígens 

Dissecar Barcelona podria consistir 
en això, tenir per a la posteritat un 
relat minuciós i ben travat de boti-
gues que ja no hi són i que tant van 
fer quan van ser-hi. Com aquesta, 
que quan la plaça Reial va ser la se-
va segona llar, ja que va néixer ori-
ginalment al carrer de Rauric, va ser 
lloc de trànsit de personatges cone-
guts de tot pèl i ploma (Gabriel Gar-
cía Márquez, Joan Miró, Josep Ma-
ria de Sagarra, Salvador Dalí, Ava 
Gardner...), però que sobretot va ser 
un lloc únic i irrepetible. 

Allà es van dissecar (cal tenir 
en compte les dimensions de 
l’assumpte) no un, sinó fins a dos 
elefants de la ciutat, L’Avi (un 
transgènere zoològic avant la let-
tre, perquè en realitat era una fe-
mella) i Perla, la paquiderma nazi, 

un regal de les autoritats del Ter-
cer Reich alemany a la feixista Es-
panya del 1944 en senyal d’amis-
tat. I al seu dia es van vendre tam-
bé, a qui pogués pagar-se el capri-
ci, trofeus de l’ètnia shuar, dit de 
manera políticament incorrecta, 
caps reduïts de jívaro, dels autèn-
tics, no d’aquells que els mateixos 
indígenes amazònics falsificaven 
amb pell de porc quan van desco-
brir que els descendents dels an-
tics conqueridors eren gent fàcil 
d’enredar amb granadura. 

El que ve a continuació en aquest 
paràgraf hauria de ser motiu d’una 
altra crònica, d’acord, però és molt 
difícil resistir la temptació de res -
senyar aquí, a tall de parèntesi, que 
fa només 11 anys, abans que la po-
lítica catalana s’acostés insensa-
tament a Gargantúa i aparegués 
més enllà de l’horitzó de suc-
cessos (dit d’una altra manera, es 
va posar al forat negre del procés), 
la Generalitat del tripartit va en-
tregar un milió d’euros a la nació 
shuar perquè conservés el seu 
preciós bilingüisme i els dirigents 
d’aquesta comunitat amazònica 
van correspondre al gest regalant 
una llança ritual a Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira, quan la repera hauria 
sigut que l’obsequiessin amb un 
cap. El que deia, material per a una 
altra crònica. 

Obra coral 

La qüestió és una altra. És El Taxi-
dermista i el fenomenal relat que 
sobre aquesta botiga han construït 
per al llibre, entre altres, historia-
dors de la ciència com Miquel Ca-
randell i Alfons Zarzoso, enci-
clopèdies errants com Lluís Per-
manyer, artistes com Vicenç Al-
taió i Cristina Sampere, galeristes 
audaços, com Artur Ramon, pro-
fessionals de la ciència, com Carles 
Curto Milà i José Pardo-Tomás, 
inclassificables com Salvador Pé-
rez Moreno (creador de la inaudi-
ta i indispensable web Taxidermi-
dades) i fins i tot la pròpia besneta 
del fundador, Núria, qui a través 
de les olors de la botiga, tal com la 
va conèixer de nena (a fusta, a tre-
mentina, a cianur, a sang...), re-
memora amb una prosa envejable 
deliciosos records de l’establi-
ment. Com aquell dia que amb 
gran naturalitat i com si fos un in-
cident comú, un agent de la Guàr-
dia Urbana va entrar a la botiga per 
avisar que se’ls havia escapat una 
serp i que estava enroscada pels 
fanals gaudinians de la plaça Reial. 

Una botiga de taxidèrmies i 
col·leccions geològiques deu sem-
blar avui en dia una cosa passada. 
El més curiós és que ho és a Barce-
lona, però no encara a París i Lon-
dres, però al seu temps va tenir tot 
el sentit del món. Cal fugir del 
presentisme. 

El Museu Pedagògic de Ciències 
Naturals va obrir les portes per 
primera vegada el 1889, de mane-
ra que pot semblar que ho va fer a 

BARCELONEJANT

Una solució:  

dissecar BCN

El Taxidermista, botiga mítica de la ciutat, reviu la seva 
història a través d’un llibre d’edició col·laborativa i marca  

el camí contra l’oblit del que aquesta ciutat va arribar a ser.

Carles Cols
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propòsit de l’Exposició Universal 
del 1888, però aquesta seria una 
mirada miop. L’últim terç del se-
gle XIX i l’alba del XX va ser el 
súmmum per a la ciència. Darwin 
va revelar que les espècies evolu-
cionaven i Wegener que els conti-
nents es movien. Amb aquest teló 
de fons, Lluís Soler Pujol va acon-
seguir que la seva botiga fos gaire-
bé un lloc d’obligatòria peregrina-
ció per conèixer més sobre tot 
aquest nou saber. 

La taxidèrmia no era cap mis-
teri a aquestes altures, per des-
comptat. Eludir la putrefacció per 
conservar animals era una tècnica 
coneguda des de feia segles. En al-
guns monestirs, per exemple, era 
comú presumir d’algun cocodril 
penjat d’una biga com si fos la bès-
tia derrotada per un sant o com a 
mostra dels horrors que esperaven 
a l’infern als pecadors. La col·lecció 
de llangardaixos de Montserrat, 
només per remarcar aquest detall, 
sembla que era de categoria fins 
que les tropes napoleòniques van 
saquejar el lloc. Però Soler Pujol va 
portar l’ofici a un altre nivell. Pri-

mer, perquè va aprendre la tècnica 
al taller de Francesc Darder, per 
dir-ho d’alguna manera, el Balen-
ciaga de la taxidèrmia. I segon, i no 
menys important, perquè durant 
un temps es va formar com a es-
cultor en un establiment d’ima-
ginària religiosa. Així que no s’ha 
de menysprear la hipòtesi que al-
gun lleó, os, esquirol o periquito, ja 
que fins i tot les mascotes domès-
tiques eren dissecades pels seus 
amos, tingués un aire de Sant Se-
bastià assagetat. 

Anar a veure allò mai vist 

Menys com James Stewart, que es 
presenta per error a la taxidèrmia 
d’Ambrose Chapell a L’home que 
sabia massa i acaba barallat amb 
mitja plantilla per a gran perill d’un 
peix espasa i un guepard, a aquell 
negoci de la plaça Reial s’hi anava 
per tot, a comprar i vendre, apren-
dre, tafanejar i, per descomptat, 
veure el que no s’havia vist mai a la 
ciutat. Molt abans que el Zoo de 
Barcelona tingués goril·les, l’únic 
cara a cara al qual els barcelonins 
podien aspirar era el d’una parella 
d’exemplars d’aquesta espècie que 
s’exhibia a l’aparador, una femella 
que anys després va acabar venuda 
al Japó i un mascle que, per a més 
inri, portava sota el braç un noi 
com qui porta la barra del pa.  

Les cues s’allargaven pel carrer 
de Ferran. No n’hi havia per menys. 
El Taxidermista, com l’emperador 
August l’any 10, que va portar per 
primera vegada un tigre a Roma, 
era, a més a més d’un negoci la 
mar de seriós, una wunderkammer 
en tota regla. Un gabinet de curio-
sitats en el qual fins i tot allò im-
possible semblava a l’abast de la 
mà. Per això, quan als anys 70 va 
córrer la veu que hi tenien una si-
rena dissecada, molts barcelonins 
s’hi van deixar caure per saber si 
era veritat. 

Només per rematar el que pro-
posàvem al principi de l’article. Lli-
bres com aquest són gairebé una 
imperiosa necessitat, encara que si-
gui per conservar taxidermitzat en 
paper el que van ser moltes botigues 
d’aquesta ciutat abans que els del 
contuberni la dissequin de debò. n

Als 70 va córrer 
el rumor que hi 
havia una sirena 
dissecada i  
no van faltar 
barcelonins per 
anar-ho a veure

Fotografies captades per Pepe Encinas sobre  
l’interior de la botiga d’El Taxidermista, a la plaça 

Reial de Barcelona. Tota mena d’animals i criatures 
van ser dissecades per a la seva exposició.

Era un gabinet 
de curiositats 
en el qual  
fins i tot  allò 
impossible 
semblava  
a l'abast 
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