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Barcelona rinde homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor 
 
 
 
 
 
 

Barcelona ha rendido homenaje a las víctimas del atentado de ETA en Hipercor, del que se cumplen 34 años, 
con dos actos, uno institucional celebrado este sábado por la mañana y un segundo convocado para la tarde 
por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). 
 
El acto institucional, promovido por el ayuntamiento de la ciudad, se ha celebrado este mediodía frente al 
monumento a las víctimas del terrorismo, donde se ha realizado una ofrenda floral. 
 
A este homenaje en memoria de las víctimas de Hipercor, atentado en el que perdieron la vida 21 personas, 
han asistido los tenientes de alcalde Albert Batlle y Jaume Collboni, concejales de varios partidos, y 
representantes de la Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos. 
En el mismo lugar, frente al monumento a las víctimas del terrorismo, la ACVOT ha celebrado como cada año 
un acto al margen del institucional, al que han asistido representantes de la entidad, entre ellos, su presidente 
José Vargas, así como representantes de Vox, Ciudadanos y PP. 
 
Durante el acto, se ha realizado una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio por las 21 personas 
fallecidas en Hipercor y por todas las víctimas del terrorismo. 
 
En declaraciones a Efe, Vargas ha denunciado el «abandono» y la «dejadez» que sufren a su juicio las 
víctimas del terrorismo por parte del Gobierno, de las instituciones catalanas -Generalitat y Parlament- y del 
Ayuntamiento de Barcelona cuando, ha dicho, «tienen la obligación de atender nuestros derechos y 
reivindicaciones». 
 
En este sentido, ha agregado: «Es triste que en un acto como este, en el que se recuerda a las 21 víctimas y 
a todas las demás, no hay ningún representante. Es una vergüenza». 
 
El 19 de junio de 1987, la banda terrorista ETA perpetró un atentado con coche bomba en el centro comercial 
Hipercor en la avenida Meridiana de Barcelona, en el que murieron 21 personas y otras 45 resultaron heridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elperiodicodecanarias.es/barcelona-rinde-homenaje-a-las-victimas-del-atentado-de-hipercor/ 
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cultura

BARCELONA, CIUTAT D’ARXIUS 2025 Barcelona ha 
sigut la ciutat escollida per celebrar el Congrés Internacional 
d’Arxius l’octubre del 2025. S’hi reflexionarà sobre la 
necessitat de no oblidar el passat per construir un futur millor.
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Més d’un miler de persones 
visiten les entranyes dels museus 

Aquest any hi han participat 14 
centres, que han organitzat 21 vi-
sites dividides en 129 sessions i en 
les quals han participat un total de 
1.181 persones. En aquesta edició 
s’hi han incorporat, per primera 
vegada, el Museu d’Arqueologia i 
el Museu Marítim. La iniciativa 
convida a visitar els museus per 
dins, per viure’n el dia a dia i des-
cobrir com s’hi treballa. “Hem 
complert amb les expectatives. Pel 
covid-19 hem reduït els grups: 
eren de deu persones, però això ha 
facilitat més la proximitat i l’aten-
ció dels especialistes i conserva-
dors que han mostrat les diferents 
cuines dels museus”, assegura 
Carles Vicente, director de Memò-
ria, Història i Patrimoni de l’Ajun-
tament de Barcelona.e

Un grup de visitants als calabossos del castell de Montjuïc. ROBERTO RAMOS (ICUB)

MUSEUS

Descobrir l’esfereïdor testimoni que 
van deixar a les parets els milers de 
presoners que van malviure als soter-
ranis de Montjuïc i que ha anat sor-
tint a la llum en diferents restauraci-
ons; conèixer de prop amb els arque-
òlegs com a guies els jaciments del 
Born; endinsar-se amb especialistes 
en els arxius del Macba; saber els de-
talls de com s’ha restaurat el Barce-
loneta I, un vaixell del segle XV al 
MUHBA, o penetrar en les interiori-
tats del MNAC, amb l’ajuda dels seus 
professionals, són tan sols algunes de 
les activitats que s’han pogut fer al 
llarg d’avui dissabte a In Museu, que 
ha celebrat la seva cinquena edició. 

BARCELONA
S.M.
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La salutmental d’unaciutat postpandèmica

Al llarg d’aquest any i sis mesos
hem vist com la pandèmia ha
anat accentuant una crisi ja
existent de salut, evidenciada
sobretot per la falta de recursos
en l’atenció primària, personal
mèdic i material sanitari. Men-
trestant, s’anava debilitant
l’economia amb el pas dels me-
sos de la pandèmia. Mentre el
món girava al voltant d’aquests
dos eixos, al centre de tot i de
manera silenciosa s’hi anava
cultivant un malestar general;
apatia, tristor i frustració sense
precedents. Aquesta situacióha
donat pas a una crisi de salut
mental que ens ha fet veure la
manca de recursos i serveis de

prevenció i acompanyament
emocional.
D’ençà que hem començat a

parlar sobre salut mental i da-
vant d’aquesta realitat, alguns
han reaccionat i aprofitat per
anunciar nous i futurs plans in-
tegrals de salut mental. Un pas
esperançador que arriba amb
retard i en unmoment crític on
són moltes les prioritats a les
qualscal fer front.Lasalutmen-
tal, com passa amb altres àrees
de la salut, és salut de segona i
poquesvegades repels recursos
necessaris.
A Barcelona ja fa sis anys que

vamposarenmarxaelpladesa-
lutmental 2016-2022, el primer
plamunicipaldesalutmentalde
l’Estat,ambl’objectiud’orientar
la salut mental des de la pers-
pectiva d’una ciutat que acom-
panya les persones i evita el pa-
timentpsicològic.Creantrecur-
sos perquè estiguin ben ateses i

puguin desenvolupar un pro-
jecte de vida inclusiu des de la
proximitat.
Un pla, fruit de la col·labora-

ció entre les diferents entitats i
institucions, que vam haver de
reforçar amb l’arribada de la
pandèmia. Conscients que la si-
tuació no afectaria tothom per
igual, des de l’Ajuntament ens
vam anticipar amb estratègies
tenintencompteque ladiferèn-
cia la marcava el codi postal de
cada persona més que no pas el
codi genètic. Amb aquesta pre-
missa, el 26 de maig, dos mesos
després que es decretés l’estat
d’alarma,vamaprovarlaposada
enmarxadelpladexoc.Afegint
1,5milions d’euros al pla inicial,
ampliant els serveis ja existents
i creant-ne de nous per tal d’ar-
ribaratotselsraconsdelaciutat
ambelsuport iacompanyament
quees requeria.
Ara hem reforçat aquest pla

de xoc amb 3 milions d’euros
per als propers dos anys i hem
deixat constància que la inver-
sió en la salut mental no és cir-
cumstancial, sinó un projecte
de ciutat. Hem creat 10 nous
reptes de futur i 24 línies d’ac-
tuació amb un balanç del pla
dexoc.
Estema les portes d’entrar en

elmomentpostpandèmic i cada
copesparlamésdelasalutmen-
tal i cada cop de manera menys
estigmatitzada.Peròcomestem

veient amb l’incrementdelmal-
estar, cal un increment propor-
cional de serveis i atenció dels
professionals.A la sanitatpúbli-
ca la ràtio de psicòlegs és de sis
per cada 100.000 habitants. A
Europa aquesta mitjana és el
triple.
Des de l’Ajuntament treba-

llem per fomentar la promoció,
prevenció i acompanyament de
persones que pateixen de mal-
estar en la salut mental junta-
ment ambel reforç a la salut co-
munitària. Per tenir una socie-
tat saludable cal cuidar de la
nostra salut des d’un inici, però
això es dificulta quan veus que
hi ha salut de primera i de sego-
na.Noenspodempermetreque
aquelles persones que no tin-
guin recursoseconòmicsnopu-
guinaccedir aprofessional de la
salutmental amb serveis acces-
sibles, gratuïts idequalitatpera
tothom.

A la sanitat pública
la ràtio de psicòlegs
és de sis per cada
100.000 habitants;
a Europa aquesta
mitjana és el triple

Gemma Tarafa

Regidora de Salut, Envelliment
i Cures de l’Aj. de Barcelona

Campanya per evitar que
s’enderroqui l’edifici de Barcelona
on es va rodar el primer film
d’animació europeu en color

Un llegat
amenaçat

PATRIMONI

JESÚS SANCHO
Barcelona

Unsingular encert ha
presidit l’entrada
del cinema espa-
nyol al meravellós
territori dels dibui-

xos animats, amb una exclusiva
que semblavaqueestavamonopo-
litzada per la fabulosa animalia de
Walt Disney”. Així començava la
crítica cinematogràfica publicada
a La Vanguardia el 24 de novem-
bredel 1945de l’estrenaaldesapa-
regut cinema Fémina del passeig
deGràciadelapel·lículaGarbanci-
tode laMancha,unafitacinèfilaen

aquella època. Es tractava del pri-
mer llargmetratge d’animació eu-
ropeu en color i del primer de di-
buixos animats fet a Espanya. El
filmmostra lesaventuresd’unnen
orfe basades en el conte homònim
deJuliánPemartín, ifinsitotvaar-
ribaraserdeclaratd’interèsnacio-
nal durant el franquisme. El que
potser no es coneix tant és que la

cintaesvarodardurant la IIGuer-
ra Mundial al barri barceloní del
ColldeldistrictedeGràcia,alsdes-
apareguts estudis Balet i Blay. La
productora tenia la seu a l’edifici
del número 40 del passeig de la
MaredeDéudelColl.
Els veïns han avisat quan s’han

assabentat que la propietat vol en-
derrocar l’immoble, buit des de fa
anys, per construir habitatges.
Han posat en marxa una campa-
nya de recollida de firmes perquè
l’Ajuntament en freni la demolició
i el recuperi per acollir un centre
d’interpretació del còmic i de la
il·lustració. Els impulsors assegu-
ren que lluiten per “preservar un
llegatculturali industrialclauenla
històriadelcinemaanimatidelcò-
mic” als barris del Coll i Vallcarca,
on també es van ubicar els estudis
Macián i l’editorialBruguera.
El Grup d’Estudis Coll-Vallcar-

ca instadesdefaanyselConsistori
a comprar l’edifici, de 597 metres
quadratsdesuperfícieconstruïdai
aixecat el 1925.Undels darrers in-
tents va sermitjançant la platafor-
ma municipal de participació ciu-
tadanaDecidim, quanes vaproce-
dir a ampliar el catàleg de
patrimoni dels barris tradicionals
deGràciaperòeldelCollvaquedar
fora d’aquest àmbit d’intervenció.
“És un equipament que reivindi-
quemdes de fa tres legislatures. Si
s’enderroca, totaaquestamemòria
de l’animació del barri s’acabarà”,

alerta Josep Callejón, president
delGrupd’EstudisColl-Vallcarca.
Per la seva part, ERC ha presentat
una llista a l’executiu local d’edifi-
cis que considera singulars per re-
habilitar-los o adquirir-los, entre
els quals inclou l’antic immoblede
Balet i Blay. La petició s’emmarca
en lapartidade30milionspactada
per a aquesta finalitat amb el go-
vernmunicipal alspressupostos.
Fonts municipals confirmen

que el comunicat d’enderroc s’ha
tramitat“segonsnormativa”ihiha
una llicència atorgada per a la
construcció d’un edifici de nova
plantaambdeuhabitatges.“Ésuna
fincaqueno formapartdel catàleg
de patrimoni de la ciutat, i els co-
municats d’enderroc són un acte
administratiu, per la qual cosa,
quan la propietat els presenta,
l’obligació és tramitar-los”, deta-
llen. L’Ajuntament afegeix que
s’ha reunit amb els veïns i amb els
propietaris per tractar el “valor
històric”del’immoble is’hadema-
nat “unaavaluaciópatrimonial”.

MANÉ ESPINOSA

Estudis de
referència
L’actual edifici al
barri del Coll que va
acollir la productora
Balet i Blay durant
la postguerra

Els veïns demanen
a l’Ajuntament que
adquireixi l’immoble
dels antics estudis per
almuseu del còmic

Pioners de
l’animació
Dibuix original de
Garbancito de la
Mancha del creador
valencià Artur
Moreno Salvador

MUSEU DEL CINE DE GIRONA (COL·LECCIÓ ANTONI FURNÓ).
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La demolició del Bar Universal, 
emblema de l’oci nocturn  
de la Barcelona olímpica, ahir.  

La porta més inexpugnable de la 
Barcelona moderna dels anys 80 i 
90 ha sigut enderrocada pels pi-
cots, i enterra una de les zones 
d’oci nocturn més vibrants que ha 
tingut la ciutat. Amb la demolició 
del cèlebre bar i discoteca Univer-
sal desapareix el rastre físic d’una 
ruta de copes, ball, lligar, tertúlia, 
rialles i postureig on tots volien 
ser-hi. Però s’evapora també un 
edifici històric, per antiguitat cen-
tenària i perquè fa temps va acollir 
al barri de Sant Gervasi-Galvany 
l’última seu que va obrir la coope-
rativa Flor de Maig. 

Alguns veïns ploren aquest 
adeu, perquè era un dels pocs 
símbols amb memòria a la zona, 
tot i que molts només coneguessin 

el seu historial més recent i a la 
llum de la lluna. L’immoble havia 
acollit també a la segona meitat 
del segle XX un taller de ferrer, fins 
que un emprenedor grup amb in-
dubtable olfacte empresarial entre 
els quals figuraven com a socis el 
dissenyador Claret Serrahima 
(autor del logo), juntament amb 
Francesc Montseny, Toni Riera i 
Salvador Molins, el va descobrir 
l’agost de 1984 i el va imaginar 
com el local nocturn que planeja-
ven. S’inauguraria el gener del 
1985 sense que ningú n’imaginés 

l’èxit, rememora el coimpulsor i 
fotògraf Toni Riera. 

La seva bona estrella va voler 
que un acte amb el poeta JV Foix 
posés la sala en boca de la premsa i 
de tothom. En tot just un mes es va 
fer el miracle de les cues, afegeix 
Riera. «Vam poder pagar a tots els 
creditors i després sempre va fun-
cionar molt bé». Aquest sempre 
tan clau duraria fins al 1995, un 
període no gaire llarg però durant 
el qual van desfilar de festa, con-
cert o acte cultural innombrables 
esportistes, escriptors, polítics 
(fins i tot el president Tarradellas), 
dissenyadors, actors, moderns i 
ments inquietes a la recerca de 
nits tan breus com intenses. Per-
què tot i que van tenir la punteria 

L’enderroc de l’Universal liquida 
una època de la nit de BCN

El cèlebre bar i discoteca del carrer de Marià Cubí va marcar la diversió  
de milers de noctàmbuls durant diversos lustres, abans que l’ajuntament 
endurís l’activitat. El centenari edifici del barri de Sant Gervasi-Galvany  

no estava catalogat i serà rellevat per una seu corporativa.

OCI 

PATRICIA CASTÁN 
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Ricard Cugat

d’aconseguir llicències com a bar, 
discoteca, sala de concerts i més, 
manté, gairebé sempre van optar 
per l’horari de bar. «La gent es 
gastava els diners allà i després 
continuava de festa», relata. «I si 
ens venia de gust allargàvem fins 
tard». Molts agafaven tirada per 
adreçar-se a Otto Zutz, que enca-
ra compleix anys. 

Època creativa i boja 

Tan impensable va ser l’èxit, que 
Riera va dissenyar molt de pressa 
la barra rodona de la planta supe-
rior, que se sumaria a l’oferta més 
animada de la planta baixa fins i 
tot abans de tenir equip de so. Va 
ser una època creativa i boja, en la 
qual en col·laboració amb Prono-
vias fins i tot van forrar de tela 
blanca l’edifici. 

Al caliu de l’Universal van sor-
gir fins a una trentena de locals 
que van acabar amb la paciència 
veïnal, que no dels usuaris. L’a -
juntament socialista va iniciar una 
ofensiva a la zona, i va propiciar en 
canvi l’oci nocturn a la zona lito-
ral, que també es va anar liquidant 
amb els anys.  

«Ballar sembla que sigui pe-
cat», sentencia Joan Mas, que poc 
després del local de Marià Cubí va 
obrir Mas i Mas. Fent la vista enre-
re, recorda la seva germana Anna 
posant copes a la competència. 
«Va ser de les primeres cambreres 

cambreres, no florero», postil·la. 
En els anys del disseny i les portes 
dures (cap com la de l’Universal, 
on no es pagava entrada però 
s’havia de tenir enginy o estilisme 
a l’altura), Mas va plantar a la 
porta del seu local un porter (que 
era Francesc Carandell) disfressat 
de goril·la que convidava tothom a 
entrar-hi, relata rient, com a al-
ternativa. Fins i tot va punxar 
música negra per diferenciar-se 
del techno o després l’acid house 
de l’entorn. 

Un altre noctàmbul històric, 
Fede Sardà (ànima de Luz de Gas, 
que promet reobrir a curt termini), 
recorda l’increïble magnetisme de 
l’Universal en aquell petit carrer, 
un abans i un després, en el ger-
men del qual també va participar 
inicialment el seu germà Santi. 

El local va passar a finals dels 
90 a les files de l’imperi nocturn de 
Costa Este, que li va donar nova vi-
da amb altres ambicions. Fonts 
d’aquesta empresa, propietària 
d’Opium Mar, recorden que el 

2015 encara van reformar la plan-
ta alta. Però van acabar tirant la 
tovallola per la forta inversió en 
instal·lacions elèctriques que ne-
cessitava i la caiguda en desgràcia 
de la zona. El van rellogar llavors 
com a discoteca llatina, amb poca 
fortuna, i quan entreveia una eta-
pa com a local de ballarines (no se-
xe, es va anunciar), va arribar la 
pandèmia. Ara és una promotora 
d’hotels i apartaments turístics 
qui l’ha polvoritzat i planeja aixe-
car la seva seu corporativa. 

La demolició, que va començar 
fa setmanes de portes endins, va 
arribar de sobte aquesta setmana 
a l’exterior, enmig de crítiques 
veïnals. No pel seu passat de deci-
bels i copes, sinó pel seu currícu-
lum cooperativista. Fonts muni-
cipals indiquen que no estava ca-
talogat i el promotor disposava 
d’un comunicat de demolició vi-
gent segons normativa. Assegu-
ren que van sol·licitar al promotor 
reconsiderar la demolició per la 
seva singularitat, per poder «ava-
luar conjuntament canvis en el 
projecte», tot i que «va seguir en-
davant» amb això. Perquè no tor-
ni a passar, l’ajuntament treballa 
en una «actualització del catàleg 
patrimonial amb nous criteris per 
a la protecció de l’arquitectura 
més vinculats al paisatge urbà, la 
memòria històrica» i altres ele-
ments fràgils. n

El local va viure  
fins al 1995 la seva 
gran era i els últims 
anys havia sigut 
una disco llatina 
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BARCELONEJANT

El títol d’aquesta crònica pot con-
fondre els amants del bricolatge. 
Seria decent aconsellar als clients 
habituals de Leroy Merlin que dei-
xin de llegir en aquest punt, perquè 
no va de fusteria, però seria una 
llàstima, perquè llavors es 
perdrien un relat, per dir-ho suau-
ment, el contrari, molt indecent. 
La Biblioteca Secreta, aquesta 
col·lecció de bibliografia canalla 
que l’agitador cultural David Cas-
tillo pilota per encàrrec de l’Ajun-
tament de Barcelona, acaba de 
treure de la impremta un nou llibre 
de Nazario Luque, cosa que ja seria 
per si sola una notícia, perquè a les 
primeres incursions literàries del 
pare d’Anarcoma Barcelona els va 
donar l’esquena i se les van editar a 
Madrid. Millor girar full sobre això. 
L’interessant és el contingut, un 
retrat en alta definició i amb fotos 
que fan caure de cul de quan el ca-
rrer de Rauric, avui una mosca 
morta al Gòtic, va ser la Babilònia. 
Cal donar-li les gràcies a Nazario, a 
Castillo i a qui faci falta per evitar 
que una amnèsia eterna callés tot 
el que allà va passar fa 30 anys. 

Barcelona sempre ha si-
gut una ciutat de volcàni-
ques erupcions de vici. El 
que passa és que unes vega-
des el cràter està aquí i d’al-
tres el magma brolla per 
allà. De vegades, un volcà 
s’apaga i en neix un altre. Es 
pot pensar en el carrer del 
Cid, a l’extrem més meri-
dional del Raval, avui un lloc 
insubstancial, sense cap 
empremta del que va ser 
durant el primer terç del se-
gle XX, quan allà obria les 
seves portes cada nit la 
Criolla i la desinhibició es-
borrava, ni que fos per unes 
hores, les fronteres de les 
classes socials en un gran 
desgavell, figuradament i 
literalment. 

Estil gonzo 

Igual que el carrer Cid ha tingut 
qui ha escrit sobre ell (Paco Villar, 
per exemple, un altre a qui donar 
les gràcies), el de Rauric té ara el 
seu primer llibre de capçalera, El 
bar Kike y Paca la Tomate, en el qual 
Nazario torna a confirmar el que 
molts ja saben, que escriu tan bé 
com dibuixa, estil gonzo gai o, 
com podria dir ell mateix, gonzo 

maricon. És, tot i que poc 
ortodox, un llibre 
d’història sobre els ca-
nalles anys 80. 

Tot i que sigui no-
més per posar aquesta 
obra a la prestatgeria 
que es mereix, ve de 
gust recordar, abans de 
prosseguir, el que Hun-
ter S. Thompson va fer 
quan el 1969 va co-
mençar a treballar per a 
la revista Rolling Stone. 
Para escribir una cróni-
ca se presentó como 
candidato a sheriff del 
comtat de Pitkin, Colo-
rado, amb un boig pro-
grama electoral (volia 
desasfaltar els carrers i 
convertir-los en una 
prada, legalitzar les 

drogues i demolir edificis que de 
tan alts tapaven les vistes). El 
més graciós no és que va estar a 
punt de guanyar, sinó la seva idea 
en campanya rapar-se al zero per 
poder anomenar el seu adversari 
republicà «aquest grenyut». 

Com un Thompson, Nazario i 
la seva confraria d’amics no es ra-
paven, es vestien de dona per anar 
de festa, de vegades de folklòri-

ques, altres de nòvia i moltes ve-
gades de putot. Era la Barcelona 
encadellada. No era gens reivindi-
catiu. No eren militants del Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya, 
secció boges. Eren, simplement, 
una festa, creients que Goethe te-
nia molta raó quan deia que la vi-
da és curta, però el dia és llarg, així 
que els vivien com si cada un 
d’aquests tingués 25 hores. 

Més ruca encara 

És millor no revelar gaire del lli-
bre. Només abans avisar que, com 
que Nazario (això reconeix ell) és 
molt de guardar fetitxes, com les 
fotos, està d’allò més il·lustrat. Per 
saber-ne més, sempre és preferi-
ble comprar-lo. El que convé sa-
ber és que són els relats en prime-
ra persona de 18 gresques monu-
mentals, no totes al Kike, on ac-
tuava Paca ‘la Tomate’, pèssima 
transformista, «com la Violeta la 
Burra, però més ruca encara», diu 
l’autor, sinó tota mena de gres-
ques que avui dia, quan per culpa 
d’això de la correcció política el 
present s’ha convertit més aviat 
en un correccional, sortirien als 
papers i sempre cap a malament. 
El dia en què la confraria nazaria-
na va fabricar un penis descomu-

La Barcelona ‘machihembrada’ 

El carrer de Rauric, avui una mosca morta del Gòtic, va ser als anys 80 un racó digne  
dels suburbis de Babilònia, una història que Nazario, com a Heròdot del vici, relata al seu 
últim llibre i evita que es perdi aquesta peça del puzle dels records de la dècada canalla.

CARLES COLS 

Barcelona

A l’esquerra, homenatge transvestit al pintor Ocaña, 
el 1984, a la plaça Reial. A la dreta, Alejandro, parella 
de Nazario, carrega el penis que va decorar el bar Kike.

Arxiu NazarioArxiu Nazario

Il·lustració de Nazario, 
amb Paca ‘la Tomate’  

en plena gresca. 
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Arxiu Nazario nal per decorar el bar Kike i, és 
clar, el van haver de portar a coll 
pels carrers del Gòtic, a més de 
ser alguna cosa molt thompsia-
na, serveix per recordar que, 
passats més de 40 anys, en 
aquest país encara es porten a 
judici les processons feministes 
del Cony Insubmís, amb peti-
cions de presó i tot.  

La visita a Barcelona del papa 
Wojtyla, homòfob furibund, va 
servir per celebrar a l’escalinata 
de la catedral la inventada festi-
vitat de Sant Pollardí, una ocasió 
per a la qual Nazario va treure la 
seva ploma, la professional, i va 
confeccionar unes estampetes 
que avui valen un imperi. 

L’escorcoll del fan 

L’homenatge que el 1984 li van 
dedicar a Ocaña en el primer 
aniversari de la seva mort potser 
és al podi del més boig que s’ha 
vist a la plaça Reial al llarg de la 
seva mai avorrida història. Tam-
poc està gens malament el capí-
tol en el qual l’autor narra una 

batuda policial, una cosa comu-
na llavors, en la qual un agent 
registrava els sospitosos habi-
tuals al lavabo. Quan li va tocar el 
torn al dibuixant, l’agent, una 
mica avergonyit, li va confessar 
que era un gran admirador de la 
seva obra a El Víbora i, per des-
comptat, del detectiu Anarcoma. 
A l’acabar aquella vergonya per 
part de tots dos, els seus amics li 
van retreure que no li fiqués mà. 

Allò va passar al Kike, que no 
era, per descomptat, l’únic bar 
d’ambient. La geografia 
d’aquells anys d’indissimulada 
clandestinitat era la repanotxa. 
El Martin’s, que anys més tard es 
va convertir en tota una institu-
ció, va tenir la seva pròpia pre-
història, per exemple, en un pis 
del carrer d’Antoni Maria Claret, 
cantonada gairebé amb Sant 
Joan, que es deia Ramsés, i al Ra-
val, és clar, aixecaven la persiana 
cada matí des de molts anys 
abans bars de nul·la reputació on 

part de la quitxalla de la VI Flota 
s’aprestava a certificar que tant 
navegaven a vela com a motor. 

El llibre té un pròleg precisa-
ment sobre aquest marc general, 
un text escrit el 2004 per Jordi 
Barceloneta, propietari de la pri-
mera ‘sex shop’ gai de Barcelo-
na, és clar, al carrer de Rauric. És 
un relat formidable en primera 
persona que, com una mena 
d’evangeli laic de l’homosexua-
litat, s’ha anat reproduint en di-
verses revistes des d’aleshores i 
en què l’autor, com un Jean Ge-
net dels 80, recorda aquells bars, 
com el Rada i el Molina, on, «per 
un Trinaranjus», nois com ell es 
deixaven «ficar mà per paletes de 
mans calloses». Jordi Barcelone-
ta algun dia hauria de tenir el seu 
propi llibre a la Biblioteca Secre-
ta. David Castillo en queda avisat. 

El nadó Gaixample 

Però és després del pròleg quan 
apareix un retrat sorprenent del 
que va arribar a ser el carrer de 
Rauric, on a escassos metres 
cohabitaven la Sestienda de Bar-
celoneta, un hotel gai i diversos 
bars, entre aquests, el bogíssim 
Kike, al propietari del qual, Car-
los, li va anar tan bé que va obrir 
al portal del costat un segon es-
tabliment, l’Este Bar, un negoci 
que amb el temps i amb aquest 
mateix nom es va mudar a la tra-
ma de Cerdà i, en col·laboració 
amb el Satanassa, va fer germi-
nar el Gaixample. 

La primera vegada que Naza-
rio va voler publicar un llibre so-
bre la Barcelona més venèria, 
Maria Aurèlia Capmany, llavors 
regidora de Cultura, va fer nau-
fragar l’operació, ja que no era 
aquesta la imatge que, segons la 
seva opinió, havia de projectar la 
ciutat. Per aquí, llavors i encara 
ara, agrada sempre més recor-
dar històries com la de Bocaccio, 
tant que fins i tot li dediquen ex-
posicions al Palau Robert, però 
no la de Rauric, i diu Nazario que 
això és un error de curt de mires, 
perquè quan Keith Haring va vi-
sitar Barcelona el 1989 i va pintar 
el celebrat mural del Raval Tots 
junts podem parar la sida, també 
va passar pel Kike. No només 
això, sinó que va treure el pinzell. 
Paca la Tomate, que tan aviat 
cantava cançons de Paquita la 
del Barrio com s’encarregava de 
la neteja del local, va posar el crit 
al cel, fins que algú va caure que 
tots aquells gargots eren un ha-
ring. L’artista novaiorquès, això 
explica Nazario, va firmar la se-
va obra a la cisterna del vàter i 
aquesta peça, que en una 
subhasta seria un èxit, sembla 
que està perduda per algun en-
tresolat de la ciutat. n

El llibre relata  
18 gresques que  
avui atemptarien 
contra la 
correcció política 

Quan el papa 
Wojtyla va visitar 
BCN, van celebrar 
sant Pollardí  
a la catedral 

Dibuixos de Paca ‘la Tomate’, que a dalt a la dreta i a baix a 
l’esquerra es fa carn gràcies a Paco Ocaña. Al centre, Nazario, 
Pepe Márquez i Alejandro, al Liceu, en una foto dels 80 que 
crida l’atenció per la indiferència de la resta.
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ArtsLibris, art i literatura
es fusionenaSantAntoni
La fira disposa de 87 expositors en aquesta edició

LEONOR MAYOR ORTEGA
Barcelona

Art i literatura es fusionen a
ArtsLibris, que arriba a la seva
edició número 12 amb una no-
vetat, se celebrarà per primera
vegada al mercat de Sant Anto-
ni de Barcelona. El certamen
arrenca avui i es tancarà diu-
menge, on viurà una altra fusió,
en aquest cas ambel tradicional
mercat del llibre de segona mà,
que cada diumenge aixeca les
seves parades en el perímetre
de Sant Antoni.
La fira internacional del lli-

bre d’artista mostrarà art, lli-
bres i molt més, com el semina-
ri Maneres de fer, que vol ser
l’àgora on es dialoga sobre “les
publicacions d’artista i el seu
espai en el procés creatiu”. O
l’Speakers’ corner, “un espai di-
nàmic i flexible per a la discus-
sió, la difusió i l’intercanvi” en-
tre autors, editors i públic, que
en aquesta edició ha programat
una vintena d’activitats, segons
va explicar ahir la directora del
certamen, Rocío Santa Cruz.
En total, ArtsLibris comptarà

aquest any amb 87 expositors,
editors, artistes, institucions i
escoles d’art, que presentaran,
les seves últimes publicacions.
Un 40% dels participants pro-
cedeix d’altres ciutats com
València, Sevilla, Santiago de
Compostel·la oMadrid. També
hi haurà presència de professi-
onals estrangers, que desem-

barcaran a Barcelona des de
París, Buenos Aires, Ciutat de
Mèxic, Lisboa, Santiago deXile
o Salvador de Bahia.
“És important que els exposi-

tors internacionals es trobin
una cosa diferent del que veuen
a les fires de Berlín o Londres,
que segueixen un model més
anglosaxó, amb publicacions
principalment en anglès”, va

assenyalar Santa Cruz, la pro-
posta de la qual passa per exhi-
bir publicacions d’artista, foto-
llibres, llibres de pensament
contemporani, d’autoedició i
publicacions digitals.
I també per premiar les mi-

llors iniciatives. ArtsLibris i la
Fundació Banc Sabadell editen
Sèrie AL, una col·lecció de lli-
bres d’artistes. Aquest any
destaca Woman and fiction,
d’Itziar Okariz (Sant Sebastià,
1965), un llibre amb reminis-
cències a Una habitació pròpia
de Virginia Woolf, editat per
Moritz Küng i dissenyat per
Àlex Gifreu.
La mostra compta també

amb el suport de diversos mu-
seus. El MNAC, el Reina Sofia,
el Picasso de Barcelona, el del
Disseny de la capital catalana,
la Fundació Miró, la Vila-Ca-
sas, l’Antoni Tàpies, la de la
Caixa, la Mies van der Rohe, la
Joan Brossa, el museu CEN-
DEACdeMúrcia o l’EspaiGui-
novart són algunes de les insti-
tucions que han donat suport a
aquesta dotzena edició de la fi-
ra del llibre artístic imoltmés.c

Un40%dels
participants
procedeixendeciutats
comValència,Sevilla,
SantiagooMadrid

Resurrecció rossiniana
LaScaladiseta

Intèrprets:OrquestraBarcelona
Concertante
Direcciómusical:A.Nesse
Direcciód’escena:A.Ponces
Llocidata:TeatreRomea,
17/VI/2021

ROGER ALIER

Gràcies a l’atrevida aposta de
Barcelona Concertante que diri-
geix el tenor Raúl Giménez, que
ha sabut reunir un equip d’artis-
tes joves ide formaciómolt com-
petent, s’ha estat produint aBar-
celonalarecuperaciódediverses
òperes de joventut de Rossini,
amb un èxit de públic més que
notable. Ara li ha tocat el torn a
l’únicaques’haviavistalLiceuen
l’època del benemèrit empresari
Pàmias (el novembre de 1977), i
que s’havia estrenat al Teatre de
laSantaCreuel 1825.
SituadaaParís,LaScaladi seta

és una història enrevessada
d’amorsidesamorsque
té una forta influència
de la que aleshores era
considerada l’obra
mestra de l’òpera bufa,
Il matrimonio segreto,
de Domenico Cimaro-
sa amb una música ar-
xiornamentada pròpia
de Rossini, vocalment
exigenticomplexa,que
només uns intèrprets
de gran qualitat poden
tirar endavant. En
aquest sentit, el baríton
buffo Carles Pachón
s’ha endut la palma en
la recreació del perso-
natge del criat Germa-
no, tafaner, preocupat
per “aprendre” quines són les
tècniques de seducció que prac-
tica la seva mestressa Giulia que
(òbvia influència cimarosiana)
estàcasadaensecretambDorvili
el fa sortir de casa d’amagat els
matins amb una escala de seda
que el fa baixar al carrer. Carles
Pachón s’ha mogut, ha cantat el
seu brillantíssim paper i ha con-
vençutplenamentcomunadeles
grans realitats de la nostra vida
operística, ambunaveu flexible i
sonora i una gràcia escènica in-
dubtable. La seva “mestressa”,
Irene Mas, ha cantat el rol de
Giulia amb convicció i musicali-
tat, amb aplom i una coloratura
dequalitat.En la intriga, sesupo-
sa que intenta traspassar el pro-
mèsquelivolimposareltutorala

sevacosinaLucilla,unpaperme-
nor que ha cantat amb gràcia la
sopranoportuguesaHelenaRes-
surreçâo, mentre el baríton Jan
Antem, el pretès “nòvio” que vol
lluir els seus èxits davant un
amic, ha cantat el paper deBlan-
sac, i, com passa sovint, malgrat
una afecció vocal passatgera que
va fer anunciar abans de la fun-
ció, va fer una interpretació di-
vertida,enquèesva incloureuna
ària de Rossini treta d’Il turco in
Italia (Le femmine d’Itàlia, de
Haly) en una mena d’operació
molthabituala l’èpocade l’autor,
iambunagranmobilitatescènica
queens fan concebre importants
esperances enuna carrera que el
portaràmolt enllà. L’amic–ima-
rit secret deGiulia,Dorvil, va ser
servit per Jorge Franco, tenor
aragonès també molt promete-
dorivocalmentimpecable.Com-
pletava el sextet Elias Ongay, en
el tutor comprensiu que final-
ment dona per bona l’enredada
història matrimonial que Giulia
justifica (per l’aprovació episto-

lar d’una tia seva) i així acaba fe-
liçment lahistòriaqueRossiniva
desenvolupar com solia fer, amb
multitud de números col.lectius,
desdelduo finsal sextet.
Mèrit especial de l’orquestra

quedirigiaambencert i veritable
esperit rossinià el director napo-
lità establert aBarcelona,Assun-
to Nese, i amb una posada en es-
cena modernitzada amb gràcia
per Anna Ponces, que també ha
intervingut en les aventures de
l’ÒperadeCambradeBarcelona,
que tant ha contribuït a tornar-
nos un repertori que no s’havia
hagut d’abandonar mai, perquè
el que queda clar és que Rossini
haestatalsegleXXelgrandesco-
negutque,paradoxalment, torna
abrillaralXXI.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING

ArtsLibris tindrà lloc entre el 18 i el 20 de juny

Torna el flamenc
al TablaoCordobés
DANSA I MÚSICAwL’històric
TablaoFlamencoCordobésde
Barcelona reobre avuidesprés
de 14mesos, amb limitacions
d’aforament i noméselsdissab-
tes.Hi assistirà comaestrella
convidadaKarimeAmaya,
renebodadeCarmenAmaya, i
unade lesbailaoresmés impor-
tantsdel flamencd’avui.El
TablaoCordobés adverteix
que, desde lapandèmia, aEs-
panya “jahan tancatun30per
centdels tablaos”. /L.Catalan

PANORAMA

Els 29 articles de
Machado a ‘LV’
LITERATURAwEl tinentd’al-
caldede l’Ajuntamentde
Barcelona, JaumeCollboni, i
eldirectordeLaVanguardia,
JordiJuan,hansignatun
acordpereditarels29articles
quevapublicarelpoetaAnto-
nioMachadoenaquestdiari
en la sevaestadaaBarcelona
durant laguerra (1938-1939).
ElConsistori editaràaquest
volumjuntamentambtextos
deMoniqueAlonso iJosep
Playà. /Redacció

Comes feia dir el fill transsexual
deHemingway?

EL REPTE

WIKIPEDIA

Hemingway i els seus fills

EnGregoryeraelpetitdels
tres fills, tots homes,
d’ErnestHemingway.Va
créixerenvoltatdelscon-

flictes, les addiccions i l’ADN ex-
travagantdelsseuspares,ivahaver
desuportarsolelpesdeserfilld’un
premiNobel deLiteratura.

El 1952, a la casa de l’escriptor a
Cuba, en Greg (familiarment Gigi,
a la foto, a la dreta) va sostreure al-
gunes peces de roba a la seva ma-
drastra Mary, quarta dona del seu

pare.Hemingway, obsessionatper
perpetuar laseva imatgedemascle
alfainvencible(ocultavaquedepe-
titelvestiendenena),rudecaçador
i encantador de dones, no es va
prendre gens bé l’opció del seu fill.
Esvan insultarpercarta.
L’any1994GregoryHemingway

se sotmetia, als 63 anys, a una ope-
ració de reassignació de sexe. Es
va convertir en dona i es va fer dir
Gloria, amb el sobrenom de Va-
nessa. /Núria Escur

I demà: Quin mític actor era
descendent de Carlemany

i va treballar com a
agent secret?

ANTONI BOFILL

Duo entre IreneMas i Jorge Franco
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El Ayuntamiento crea el Consejo de Memoria 
Democrática tras la aprobación definitiva de su 
reglamento por parte del Pleno municipal 
 
20/06/2021 09:37 
 
El objetivo de este nuevo órgano es consolidar la participación de 
entidades en iniciativas memorialistas. 
 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado esta semana de forma definitiva, con los 
votos a favor de la práctica totalidad de los grupos políticos con representación, el reglamento 
del Consejo Sectorial de la Memoria Democrática. Se trata de un órgano municipal de carácter 
consultivo que tiene como objetivos principales defender y promover los derechos humanos en 
el ámbito de la memoria histórica y consolidar la participación de las entidades en iniciativas 
memorialistas.  
 
El proceso de creación del reglamento y desarrollo de este nuevo órgano ha estado 
encabezado por la Oficina de la Memoria Histórica de la Delegación de Igualdad, Educación, 
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos y ha contado con una amplia participación 
de entidades memorialistas y de expertos en la materia.  
 
El reglamento que ha sido ratificado por el Pleno prevé que este órgano consultivo tenga tareas 
de definición de programas, seguimiento de proyectos y propuestas de actividades 
relacionadas con personas represaliadas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la 
ciudad de Sevilla.  
 
Tras su aprobación definitiva por parte del Pleno, la delegada de Igualdad, Educación, 
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, ha mostrado su 
reconocimiento “a las entidades memorialistas y a los expertos y expertas que han trabajado en 
esta iniciativa con el objetivo de hacer realidad este consejo sectorial, cuya aprobación 
definitiva ha coincidido esta semana con el Día de la Memoria Histórica y Democrática. Es un 
paso muy importante para los familiares de las víctimas y para el movimiento memorialista de 
Sevilla, ya que se trata de un ámbito que no contaba hasta ahora con un órgano de 
participación como este desde el que vamos a trabajando de forma conjunta en busca de la 
verdad, la justicia y la reparación”. 
 
Entre los objetivos de este Consejo están los de establecer un mecanismo de generación de 
programas, seguimiento de proyectos, y propuestas de actividades para la divulgación de 
historias y discursos de personas, grupos o sectores poblacionales que, por razones de raza, 
género u orientación sexual, fueron excluidas o represaliadas durante la Guerra Civil española 
y la Dictadura Franquista.  
 
Asimismo, se pretende favorecer la participación de los actores memorialistas dentro del ámbito 
competencial del Ayuntamiento de Sevilla; potenciar la realización de actuaciones que tengo 
por objeto la defensa y divulgación de los derechos de las personas represaliadas durante la 
Guerra Civil Española y la Dictadura franquista; y favorecer la creación de un espacio de 
encuentro para que las entidades, asociaciones y colectivos de la Memoria Histórica y 
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Democrática de Sevilla puedan desarrollar actividades tendentes a la recuperación de la 
memoria histórica como patrimonio colectivo, al reconocimiento institucional y social de las 
personas represaliadas y desaparecidas durante el Golpe de Estado militar y la posguerra.  
 
Entre los objetivos también están los de impulsar la comunicación, el trabajo colectivo e 
intercambio de ideas entre los actores memorialistas; y, por último, fomentar y promover el 
derecho a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de la que son merecedoras las 
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.  
 
Respecto al funcionamiento del Consejo, el reglamento delimita una presidencia que 
corresponde a la alcaldía, una vicepresidencia que se corresponde con la titularidad del área 
asignada, un secretariado y un pleno, en el que también participarán portavoces de partidos 
políticos con representación municipal, doce vocales procedentes de entidades memorialistas, 
y tres representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CGT en reconocimiento a su labor en 
este ámbito. Su nominación coincidirá con los mandatos municipales y su convocatoria tendrá 
carácter trimestral. Con esta organización se consolida la participación ciudadana en la materia 
que tiene como precedente la mesa sectorial aprobada en 2017 y los avances del Pleno 
Municipal particularmente desde 2015. El reglamento se someterá a un periodo de exposición 
pública y alegaciones antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor.  
 
La creación de este Consejo se enmarca en el compromiso del actual gobierno municipal en 
materia de Memoria Democrática, que se ha traducido en iniciativas como el impulso a los 
trabajos de la fosa común de Pico Reja, la primera cuya exhumación se acomete en la ciudad 
de Sevilla, y la de mayor envergadura que se afronta en el conjunto del país. Igualmente, se 
han restituido de los trabajadores municipales represaliados y perseguidos por el régimen 
franquista por sus convicciones ideológicas, se han habilitado líneas de colaboración con las 
entidades memorialistas y se han eliminado elementos contrarios a la ley de memoria 
democrática de espacios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-crea-el-consejo-de-memoria-democratica-tras-
la-aprobacion-definitiva-de-su-reglamento-por-parte-del-pleno-municipal 
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El Ayuntamiento recuerda a los miembros de la 
Corporación Municipal de 1936 que fueron 
asesinados o represaliados 
 
17/06/2021 21:30 
 
 
Este acto se celebra en el Real Alcázar cuando se han exhumado 2.898 cuerpos de la 
fosa común de Pico Reja entre las que se han reconocido signos evidentes de violencia 
en 430 
 
El Ayuntamiento de Sevilla ha rendido homenaje y reconocido a los integrantes de la 
Corporación Municipal del año 1936 durante la II República que fueron asesinados o sufrieron 
represalias en los años posteriores así como a todos los familiares que han asistido al acto. 
Entre ellos se encontraba el hijo de quien fuera alcalde de la ciudad fusilado en 1936, Horacio 
Hermoso, que ha participado junto a otros familiares en las tomas de ADN para el 
reconocimiento de restos que se han ido rescatando de la fosa común de Pico Reja, la primera 
fosa común que se ha abierto en la ciudad de Sevilla y la de mayor tamaño del país. Mientras 
que se ha iniciado el cotejo de estas muestras, se han exhumado 2.898 cuerpos entre los que 
se han identificado signos manifiestos de violencia en 430 hasta la fecha. 
  
“Recuperamos este homenaje de quienes defendieron la democracia dos años después del 
reconocimiento que realizamos en el Salón Colón del Ayuntamiento, del que nunca debieron 
ser expulsados ni conducidos a la muerte o la represión porque eran los legítimos 
representantes del pueblo de Sevilla. Rescatamos su memoria frente al silencio, el desprecio y 
el olvido, así como las terribles dificultades que sus familiares sufrieron posteriormente. 
Continuaremos cumpliendo nuestros compromisos vinculados a la memoria histórica y 
democrática bajo los paradigmas de la verdad, de la justicia y de la reparación”, explicó el 
alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que intervino en la apertura del acto junto a la delegada de 
Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño. 
 
Posteriormente se ha proyectado un documental que estará disponible en las redes sociales 
municipales y en las que se detalla el testimonio de la detención y las vicisitudes de estos 
políticos en los días del golpe de estado por parte de sus hijos, nietos y bisnietos, pero 
también, las logros que consiguieron durante su mandato, que se encontró marcado por la 
resolución de las deudas acumuladas con motivo de la organización de la Exposición 
Iberoamericana de 1929 o por las consecuencias de las graves inundaciones ocasionadas por 
temporales y la crecida del Río Guadalquivir de febrero de 1936. Además, propusieron 
diferentes iniciativas como como el sistema sanitario municipal o la introducción de aulas 
mixtas en el sistema educativo, según recordaba entre otros el propio hijo de Horacio Hermoso 
junto a otros familiares de: 
  
  

• JOSÉ ROPERO VICENTE 
Panadero. Nacido en 1903 en Almería. Concejal por nombramiento gubernativo del 
Ayuntamiento de Sevilla en febrero de 1936, desempeñó su cargo hasta julio del mismo año. 
Miembro y directivo del Partido Comunista de España en Sevilla, fue detenido días después de 
la sublevación militar y fusilado el 1 de agosto de 1936, a los 33 años de edad. 
  

P.16



2 
 

• ALBERTO PAZOS BORRERO 
Abogado. Nacido en Sevilla, miembro del Partido Liberal y concejal antes de 1923, durante la 
Dictadura ingresó en el Partido Republicano de Martínez Barrio y fue elegido concejal en abril 
de 1931, formando parte del Ayuntamiento hasta junio de 1934. Gobernador Civil de Logroño y 
de Segovia a finales de 1933, en febrero de 1936 fue repuesto como concejal  como miembro 
de Unión Republicana. Renunció a su cargo el 10 de junio. Encarcelado tras el 18 de julio, 
logró salvar la vida gracias a su amistad con Monge Bernal, dirigente de la derecha sevillana. 
Hasta el final de su vida mantuvo correspondencia con Martínez Barrio, en el exilio. 
  
  

• RAFAEL AMADO PEÑA 
Industrial panadero. Nacido en Carmona en 1892. Miembro del partido Unión Republicana, de 
Martínez Barrio, fue nombrado por mandato gubernativo concejal del Ayuntamiento de Sevilla 
el 28 de junio de 1936, para cubrir la renuncia presentada por varios concejales de su partido. 
Detenido poco después del 18 de julio, fue fusilado el 7 de agosto de 1936, a los 44 años de 
edad. 
  

• HIPÓLITO PAVÓN GARCÍA 
Obrero. Nacido en Coria del Río en 1895. Concejal por nombramiento gubernativo y cuarto 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla entre febrero y julio de 1936. Miembro del 
comité provincial de Izquierda Republicana en Sevilla. Detenido en julio de 1936 y fusilado el 5 
de agosto, a los 41 años de edad. Procesado cinco años después de su asesinato por el 
Tribunal de Responsabilidades Políticas. 
  
  

• JOSÉ ESTRADA PARRA 
Empleado en el Instituto Nacional de Previsión. Nacido en Sevilla en 1907. Concejal por 
nombramiento gubernativo y tercer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla entre 
febrero y julio de 1936, con 29 años de edad. Miembro de las Juventudes Socialistas y directivo 
de la UGT y el PSOE de Sevilla. En zona republicana durante la guerra civil, fue detenido en 
1939 y encarcelado durante 7 años. Procesado en 1941 por el Tribunal de Responsabilidades 
Políticas. Fallecido en Sevilla en 1998. 
  

• ÁNGEL CASAL CASADO 
Comerciante. Nacido en El Ferrol (La Coruña) en 1901. Directivo de la junta municipal de Unión 
Republicana en Sevilla desde diciembre de 1934, el 28 de junio de 1936, con 35 años, fue 
nombrado concejal por mandato gubernativo para cubrir las renuncias de varios compañeros 
de su partido. Detenido el 18 de julio, fue encarcelado en la prisión de Ranilla. Milagrosamente 
logró salvar la vida, siendo puesto en libertad a finales del 36. Falleció en Sevilla en 1983. 
  

• JOSÉ ACEITUNO DE LA CÁMARA 
Médico. Nacido en Málaga en 1890. Presidente de la Agrupación Local del PSOE de Sevilla 
entre 1929 y 1934. Elegido concejal en abril de 1931, desempeñó el puesto de segundo 
Teniente de Alcalde hasta su elección como Diputado por Sevilla en las Cortes Constituyentes. 
Diputado Provincial en 1934, en ese año se declaró socialista independiente, ingresando poco 
después en el partido Unión Republicana, de Martínez Barrio. Formó parte de la corporación 
municipal hasta su renuncia al cargo el 10 de junio del 36. Detenido el 2 de agosto, fue fusilado 
el 21 de octubre de 1936, a los 45 años de edad. 
  

• ANTONIO COLLANTES DE TERÁN DELORME 
Médico. Nacido en Sevilla en 1907. Miembro y directivo del Partido Comunista de España, en 
febrero de 1936, con 29 años, fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Sevilla por 
nombramiento gubernativo en representación del PCE. Tras el 18 de julio logró huir de Sevilla y 
pasar a zona republicana. Refugiado en el sur de Francia al final de la guerra, a finales de julio 
de 1939 se exilió en México, país al que llegó a bordo del Mexique. 
  

• EMILIO PIQUERAS ANTOLÍN 
Médico. Nacido en Sevilla en 1908, durante la Dictadura de Primo de Rivera fue uno de los 
directivos de la FUE, la Federación Universitaria Escolar, en la Facultad de Medicina. Afiliado al 
PSOE, desempeñó varios cargos en el Sindicato de Médicos de la UGT y en la ejecutiva de la 
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Federación Local. Nombrado en febrero de 1936 concejal por designación gubernativa, asumió 
el puesto de séptimo Teniente de Alcalde. Detenido poco después del 18 de julio, fue fusilado 
el 8 de agosto, a los 27 años de edad. Diez años después de su asesinato, en 1946, fue 
procesado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. 
  

• JOSÉ MANUEL PUELLES DE LOS SANTOS 
Médico y facultativo del Sevilla Fútbol Club. Nacido en 1894 en Sevilla. Elegido concejal del 
Ayuntamiento el 12 de abril de 1931 y miembro de la corporación municipal hasta el 10 de junio 
de 1936. Directivo del Partido Radical y de Unión Republicana, vocal de la directiva del Ateneo, 
presidió la Diputación Provincial de Sevilla en 1934 y entre febrero y julio del 36. Fusilado el 5 
de agosto de 1936, a los 42 años de edad. Fue procesado por el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas en 1941, aunque su familia había sido ya expoliada por la 
comisión provincial de incautación de bienes. 
  

• JOSÉ GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ DE LA BANDERA 
Médico. Nacido en Puebla de la Calzada (Badajoz) en 1879. Elegido concejal del Ayuntamiento 
de Sevilla el 12 de abril de 1931. Alcalde de la ciudad entre junio de 1931 y diciembre de 1933. 
Dirigente del Partido Radical y de Unión Republicana en Sevilla. Diputado a Cortes por Sevilla 
en 1933 y 1936 y secretario de las Cortes Españolas entre febrero y julio de 1936. Fusilado el 
10 de agosto de 1936 en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, a los 56 años. Condenado 
en 1942 a 20 años y un día de reclusión mayor por el Tribunal para la Represión de la 
Masonería y el Comunismo. 
  

• ISACIO CONTRERAS RODRÍGUEZ 
Comerciante. Nacido en 1902 en Sevilla. Elegido concejal en abril de 1931 y miembro del 
Partido Republicano de Martínez Barrio, desempeñó los cargos de regidor síndico, Teniente de 
Alcalde y Alcalde de Sevilla desde julio de 1934 a febrero de 1936. Identificado con Alejandro 
Lerroux tras la ruptura del Partido Radical, perteneció a la corporación de 1936 como 
republicano independiente. Destituido de su cargo en julio del 36 y visto con sumo recelo por 
los sublevados, sus relaciones con el mundo de las cofradías le permitieron salvar la vida. 
Falleció en 1944, a los 42 años de edad. 
  

• HORACIO HERMOSO ARAÚJO 
Comerciante. Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1900. Concejal por nombramiento 
gubernativo y Alcalde de Sevilla entre el 26 de febrero y el 18 de julio de 1936. Secretario del 
comité local de Izquierda Republicana en Sevilla. Fusilado el 29 de septiembre de 1936, a los 
35 años de edad. Fue procesado trece años después de su asesinato por el Tribunal para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo. 
  
La jornada incluía igualmente la exposición de diferentes imágenes procedentes de muestras 
como el Homenaje a las víctimas del franquismo o La democracia republicana en Sevilla así 
como la documentación de los trabajos de Pico Reja en la que han participado, entre otros, la 
Fototeca Municipal del ICAS, Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones. La 
reproducción de las mismas se ha realizado a través de la Imprenta Municipal. También se ha 
desarrollado como cierre una conferencia por parte de Leandro Álvarez. 
  
Este acto homenaje a los miembros de la Corporación Municipal del 36 sucede después de la 
reparación a los 479 trabajadores y trabajadoras municipales que fueron represaliados durante 
la Guerra Civil y años posteriores de la dictadura franquista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-recuerda-a-los-miembros-de-la-corporacion-
municipal-de-1936-que-fueron-asesinados-o-represaliados 
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El Ayuntamiento dedica una glorieta a los Bebés 
Robados en el Distrito Bellavista-La Palmera 
 
17/06/2021 12:14 
 
 
El Pleno ha aprobado también rendir un homenaje al Señor de la Salud, al ingeniero 
Manuel Ríos, a Padre Jesús del Consuelo, a Alberto Jiménez Pérez y al orfebre Juan 
Antonio Borrero con la nueva nominación de varias vías y espacios públicos. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en el día de hoy la nueva nominación de 
varias calles y otros espacios públicos en los distritos Bellavista-La Palmera, Casco Antiguo, 
Este-Alcosa-Torreblanca y Triana. Así, la propuesta aprobada hoy incluye una nueva 
nominación en el Distrito Bellavista-La Palmera, en concreto, del espacio que forman las dos 
rotondas con arbolado entre las calles Ifni e Iguazú como Glorieta de los Bebés Robados en 
reconocimiento de los afectados y honor a la memoria de los bebés robados en clínicas y 
hospitales entre los años 1950 y 1990. Se trata de una iniciativa de ABRA (Asociación 
Andaluza de Afectados por los Bebés Robados), que ha contado con la intermediación de la 
Oficina de Memoria Histórica del Ayuntamiento.  
 
En cuanto al Distrito Casco Antiguo, se ha aprobado la propuesta relativa a la nueva rotulación 
de la plaza contigua a la puerta principal del santuario de la Hermandad de los Gitanos para 
que pase a llamarse ‘Plaza Señor de la Salud’. Se trata de una petición de la Hermandad de los 
Gitanos que ya fue aprobada en la Junta Municipal del Distrito. El espacio rotulado no contaba 
con rotulación anterior. También en el Casco Antiguo se ha acordado dar el nombre de 
Plaza/Plazoleta Manuel Ríos Pérez a un espacio situado en las proximidades de la ribera 
oriental del Puente de Triana. La ubicación exacta es la que ocupaba el antiguo bar Capote. 
Dicho espacio en la actualidad está vacío, no tiene nombre y forma parte de un espacio abierto 
sin edificaciones a las que pudiera afectar esta actuación. El ingeniero Manuel Ríos Pérez fue 
una figura clave en la remodelación de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Sevillano de 
nacimiento, su labor en la restauración del Puente de Triana en 1977 resultó clave para su 
conservación. Además, su trabajo como Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Occidental fue fundamental para la consecución de infraestructuras como la SE-30.  
También en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca se han aprobado dos nuevas nominaciones de 
vías. La primera de ellas, la nominación del tramo comprendido entre la calle Thailandia y la 
calle Hiroshima como ‘Paseo Nuestro Padre Jesús del Consuelo’, a petición de la Asociación 
de Agrupación de Intercomunidades de Alcosa. En segundo lugar, se ha aprobado poner una 
calle a Alberto Jiménez Pérez, en concreto, en la vía de servicio identificada como Carretera 
Sevilla-Málaga (Autovía A-92). Alberto Jiménez Pérez  ha sido profesor, Graduado Social, 
abogado, vecino y Embajador de su barrio, Torreblanca, donde ha sido pregonero de su 
Romería y Rey Mago de la Cabalgata del barrio.  
 
Por último, en  el distrito Triana se ha aprobado nominar como ‘Orfebre Juan Antonio Borrero 
Campos’, la calle rotulada en la actualidad como calle ‘Cisne’, situada entre las calles Rodrigo 
de Triana y Pagés del Corro. Gran orfebre y capataz de cofradías, la obra de Juan Borrero 
(1940) es muy extensa, pues en el taller de orfebrería Triana son muy numerosos los trabajos 
realizados a lo largo de su historia. Entre su extensa producción se incluyen pasos 
procesionales, altares y coronas y potencias para imágenes religiosas; y además, toda una 
variedad de elementos cofrades tales como varales, respiraderos, maniguetas, guiones, 
ciriales, llamadores, faroles, custodias o faroles de pasos procesionales. Merece una mención 
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especial algunas piezas de importantísimo valor, como el Sagrario de la Basílica del Gran 
Poder de Sevilla; la Carreta del Simpecado de la Hermandad del Rocío de La Macarena o las 
tres coronas de oro que sirvieron para las coronaciones canónicas de tres Dolorosas trianeras: 
La Esperanza de Triana, La Estrella y la Virgen de La O, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-dedica-una-glorieta-a-los-bebes-robados-en-el-
distrito-bellavista-la-palmera 
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ESPAÑA

El Gobierno de Melilla oculta el 
expediente de la estatua de Franco
El Consejo de Transparencia da 20 días a Presidencia de la 
Ciudad Autónoma para que facilite la documentación

Una resolución del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno 
(con referencia RT 0145/2021) 
deja en evidencia el «ocultismo 
sistemático» que ha practicado el 
Gobierno de Melilla con respecto 
a la retirada de la estatua dedica-
da al comandante Franco en la 
Ciudad Autónoma y su «corres-
pondiente expediente adminis-
trativo», según denuncia la Pla-
taforma Millán Astray.
La asociación de veteranos le-

gionarios, que demanda –al igual 
que la Fundación Franco– la res-
titución de la efi gie, reclamó sin 
éxito el expediente «por tres veces 
y en tres años distintos», concre-
tamente en 2018, 2020 y 2021.
El secretario de la Plataforma, 

el abogado Guillermo Rocafort, 
interpuso una última reclama-
ción el pasado 26 de febrero al 
Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, que requirió una acla-
ración a las autoridades de Meli-
lla, cuyos responsables «han dado 
la callada por respuesta», en pala-
bras del letrado. 
En el enunciado de su última 

petición a la Consejería de Presi-
dencia de la Ciudad Autónoma, 

EFE

rrencia de los límites» recogidos 
en la ley, «ni la existencia de cau-
sas de inadmisión», el Consejo 
considera que «procede estimar 
la reclamación presentada» y es-
tablece un plazo de «veinte días 
hábiles» para que «facilite» a Ro-
cafort copia del expediente. E ins-
ta a la Consejería de Presidencia 
a que en idéntico plazo remita una 
copia al organismo estatal.
El letrado considera que «con 

esta resolución quedan evidencia-
das las malas políticas de transpa-
rencia» en este proceso, lo que 
«suscita aún más dudas en cuanto 
a dicho expediente y su legalidad, 
considerando además la negativa 
por duplicado de las autoridades 
de la Ciudad Autónoma a remitír-
selo de forma completa al Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo 
nº 2 de Melilla, tal y como les ha 
exigido». Según Rocafort, «todo 
tipo de conjeturas se abren» en 
cuanto al expediente, unido al he-
cho del descubrimiento del acta 
municipal de junio de 1977 que 
prueba que la estatua «cae fuera 
del ámbito de la Ley de Memoria 
Histórica» y refuerza el posiciona-
miento de la Plataforma Millán 
Astray de «poner este asunto en 
manos de la jurisdicción penal».La estatua es retirada por una grúa

Rocafort solicitó «traslado de 
todo el expediente, como ya hici-
mos previamente [...] al objeto de 
que podamos completar nuestras 
alegaciones», y apelando «ade-
más a la Ley de Transparencia», 
solicitó una audiencia con Eduar-
do de Castro, presidente de Meli-
lla, con intención «de abordar 
este y otros asuntos».
«Ante la ausencia de respuesta 

a su solicitud», Guillermo Roca-
fort dirigió una reclamación ante 
el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, que remitió el 
expediente a la Secretaría Técnica 
de la Consejería de Presidencia 
melillense, para que «pudieran 
presentarse las alegaciones opor-
tunas». Unas alegaciones que «no 
se han recibido» en «la fecha en 
que se dicta esta resolución» [17 
de junio], según el organismo es-

tatal, para el que «resulta eviden-
te [...] que la información solicita-
da, un expediente administrativo, 
tiene la consideración de informa-
ción pública, puesto que obra en 
poder de un sujeto obligado por la 
Ley de Transparencia».
El dictamen del Consejo de 

Transparencia insiste «en la im-
portancia de disponer de las ale-
gaciones procedentes de la admi-
nistración concernida por la 
reclamación, para poder contar 
con los argumentos de todas las 
partes involucradas y con mayo-
res elementos de juicio para poder 
dictar resolución». Según su cri-
terio, «dado que la documentación 
solicitada tiene la condición de 
información pública y que no se 
han recibido alegaciones por par-
te de la administración municipal 
que determinen la posible concu-

A. Bartolomé - Madrid
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su tesis de la no-movilidad: 
«Solo en la tierra en que se 
muere es nuestra». Pero, en 
este sentido, conviene recor-
dar que Antonio Machado 
murió tan solo tres semanas 
después de llegar Colliure. 
Como explicó su hermano 
José acerca de las razones de 
su fallecimiento: «No podía 
sobreponerse a la angustia 
del destierro». Colliure supo-
nía únicamente un lugar de 
paso para Machado, un fatal 
accidente determinado por el 
exilio. A Machado le dolía 
España. De ahí que no supie-
ra sobrevivir a la idea de estar 
lejos de ella.

En algo tienen razón Mu-
ñoz Molina y Gibson: pere-
grinar fuera de España para 
visitar el lugar en el que 
nunca quiso morir permite 
recrear emocionalmente la 
tragedia del exilio. Pero tam-
bién es cierto que no es el 
lugar el que hace al santua-
rio, sino la persona enterra-
da en él. La pregunta que 
sobrevuela sobre este debate 
es cuál es el mejor modo de 
hacer justicia a un escritor 
y a un exiliado como Macha-
do: ¿manteniendo su tumba 
en el lugar de su cruel huida 
o trasladándola al país del 
que nunca quiso salir? Des-
de luego, el «tema Machado» 
ha de ser enfocado como un 
debate planteado en térmi-
nos históricos, culturales, 

familiares, pero jamás partidistas. Es necesa-
rio llegar a un consenso sobre nuestra memo-
ria, y Machado podría ser una buena oportu-
nidad. No se trata de borrar o aminorar la 
dolorosa impronta biográfi ca del exilio, sino, 
por el contrario, de ayudar a comprenderla a 
las nuevas generaciones. España no ha tenido 
nunca un «panteón» de grandes personalida-
des. Y urge plantearse esta posibilidad. La 
visita a la tumba de Colliure posee una enor-
me dimensión simbólica y cultual, pero no 
deja de ser una experiencia minoritaria, res-
tringida a los iniciados. Trasladar la tumba a 
España tendría, con mucha probabilidad, un 
efecto muy diferente al del olvido: reactuali-

zaría su obra, su vida y 
su muerte. En última 
instancia, la decisión 
pertenece a la familia. 
Pero evitemos bunkeri-
zarnos en argumentos 
blindados a la hora de 
opinar en este debate.

manipulación», Gibson añadía que, de tras-
ladarse sus restos, y por la forma de ser de los 
españoles, en 50 años se olvidaría un hecho 
sustancial de la historia del país.

La polémica sobre el traslado de la tumba 
de Machado viene de atrás, cuando, en 2019, 
la Junta de Castilla y León dejó deslizar la 
idea de que, si la familia estuviera de acuerdo, 
los restos podrían ser repatriados para des-
cansar junto al Duero. Ya en aquel momento, 
Gibson se opuso, esgri-
miendo argumentos 
similares a los que ex-
presó ayer. Para justi-
fi car su posición con-
traria, Muñoz Molina 
recordaba una frase de 
Machado que avalaría 

L
a pregunta es: ¿hay que trasladar la 
tumba de Antonio Machado desde Co-
lliure (Francia) a España? Ayer, el his-

panista Ian Gibson y el académico Antonio 
Muñoz Molina intervinieron en el marco del 
Festival Internacional de Literatura en Espa-
ñol de Castilla y León y coincidieron en ma-
nifestar su más rotundo rechazo a que los 
restos mortales regresaran. El argumento en 
el que apoyan su opinión es que la tumba del 
poeta en el pequeño cementerio de Colliure 
constituye un «espacio sagrado» que señala 
su trágico fi nal en el exilio. Mientras que Mu-
ñoz Molina señala que la tumba de Colliure 
supone un «lugar defi nitivo» que «no admite 

EL LIBRO DEL DÍA

Pedro Alberto Cruz

¿DEBEN TRAERSE A ESPAÑA 
LOS RESTOS DE ANTONIO MACHADO?

La tumba de Antonio 
Machado en Coillure 
(Francia) es lugar de 
peregrinaje y 
símbolo del exilio 
republicano

MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING

«LOS MACHADO Y 
UNAMUNO: CARTAS»
POLLUX HERNÚÑEZ
OPORTET

784 páginas,

40 euros

Este ensayo que acaba 
de aparecer recoge la 

abundante corresponden-
cia que mantuvieron los 
hermanos Manuel y 
Antonio Machado y 
Miguel de Unamuno con 
las discrepancias ideoló-
gicas de fondo y el turbu-
lento tiempo de la Histo-
ria de España que les tocó 
vivir. En el libro se 
ahonda de manera 
exhaustiva en todo lo que 
se conoce de la relación 
entre los escritores a 
través de 24 cartas inédi-
tas, más diversos artícu-
los y textos prácticamente 
inaccesibles de periódicos 
de al época, editados por 
Pollux Hernúñez, que 
añade más de un millar de 
notas explicativas.

«Falleció solo tres semanas 
después de llegar a Colliure, 
angustiado por el destierro»
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El TC avala dividit 
les condemnes pel 
setge al Parlament
> L’alt tribunal rebutja l’empara per als 
encausats per set vots davant quatre

La proposta d’empara als con-
demnats per part del Tribunal 
Suprem (TS) pel setge al Parla-
ment va enterbolir el 2019 les re-
lacions entre els magistrats del 
Tribunal Constitucional (TC), que 
fins aleshores havien aconseguit 
la unanimitat en tots els assump-
tes transcendentals i, en concret, 
en els relatius al procés. L’as -
sumpte ha estat enquistat a l’alt 
tribunal fins que ahir el ple, per 
set vots davant quatre, va acordar 
avalar la sentència del TS, que va 
anul·lar la de l’Audiència Nacional 
que va absoldre 19 dels 20 acusats 
pel setge al Parlament del 15 de 
juny del 2011, i, al seu lloc, en va 
condemnar vuit a tres anys de 
presó per un delicte contra les 
institucions de l’Estat. 

Fonts del TC van informar a EL 
PERIÓDICO que la resolució, que 
es coneixerà en la seva integritat 
en els pròxims dies, comptarà 

amb els vots particulars discre-
pants dels magistrats Cándido 
Conde-Pumpido, María Luisa 
Balaguer, Juan Antonio Xiol i la 
vicepresidenta, Encarnación Ro-
ca, que habitualment s’alinea 
amb el sector conservador del tri-
bunal, però que en aquesta ocasió 
va votar amb el progressista. Con-
de-Pumpido va ser el primer en-
carregat de redactar la sentència, 
però hi va renunciar al comprovar 
que la majoria del ple era partida-
ri de denegar l’empara i avalar la 
condemna. El va substituir en 
aquesta funció Antonio Narváez, 
la proposta del qual era la que va 
tirar endavant. 

Conflicte de drets 

L’Audiència Nacional va basar 
l’absolució en el fet que impedir 
l’accés de parlamentaris a la Cam-
bra catalana i obligar el llavors 
president, Artur Mas, a utilitzar 
un helicòpter per arribar al Parla-
ment va ser la «legítima expressió 
d’acció ciutadana» que va actua-
litzar «el dret de reunió». El tribu-

nal, deia, no volia enviar «un mis-
satge de desincentivació de la par-
ticipació democràtica directa dels 
ciutadans en l’exercici de la crítica 
política» amb una condemna. El 
Suprem, en canvi, va considerar 
just el contrari. Va declarar que els 
seus col·legues havien comès «un 
patent error» a l’hora de solucio-
nar el conflicte entre els drets a la 

llibertat d’expressió, de reunió i de 
participació política al fer prevaler 
els dos primers sobre el tercer, i 
que havien comès «una errònia i 
traumàtica desjerarquització del 
de participació política». 

L’alt tribunal, que va condem-
nar en cassació, sense escoltar di-
rectament en el judici els acusats, 
cosa que habitualment ja suposa 
la revocació de la sentència, va 
declarar que «el lliure exercici de 
la funció parlamentària» repre-
senta «el dret de participació dels 
ciutadans en els assumptes pú-
blics, per mitjà dels seus repre-
sentants». Per això, «els esdeve-
niments violents» d’aquell dia 

«no poden ser degradats a un 
simple problema» de col·lisió en-
tre drets, va apuntar. 

«El conflicte va ser més intens, 
ja que no només va afectar els 
drets dels que van voler reunir-se 
i expressar lliurement el seu desa-
cord» amb les retallades del 2011, 
sinó també, va sostenir, el «dret 
de tots els ciutadans a participar 
en assumptes públics». I entenia 
que això feia mereixedor de con-
demna el qui amb les seves activi-
tats va intentar que el Parlament 
«es veiés incapacitat per al debat i 
l’acció política mitjançant la con-
formació de majories que seguei-
xen l’exercici del dret al vot». n

ÁNGELES VÁZQUEZ 
Madrid

Suport al Suprem 

Agents dels Mossos intenten desallotjar joves durant el bloqueig al Parlament, el juny del 2011.

Toni Albir / Efe

La vicepresidenta de 
l’alt tribunal, en línia 
habitualment amb  
el sector conservador,  
s’uneix al progressista

Les exhumacions i identifica-
cions de víctimes de la Guerra Ci-
vil i de la dictadura franquista 
sepultades a la cripta del Valle de 
los Caídos, llargament reivindi-
cades pels familiars, es podran 
iniciar «pròximament», després 
que l’Ajuntament de San Loren-
zo de El Escorial (Madrid) hagi 
emès la llicència d’obres.  

Així ho va avançar a través d’un 
missatge a Twitter la vicepresi-
denta primera del Govern, Car-

men Calvo, que va destacar que és 
«de justícia» que aquestes vícti-
mes «puguin recuperar la digni-
tat». «L’Ajuntament de San Lo-
renzo de El Escorial ens ha donat la 
llicència d’obres per al Valle de los 
Caídos. Pròximament comença-
ran els treballs d’exhumació i 
identificació de les víctimes de la 
Guerra Civil i la dictadura recla-
mades per les famílies», va escriu-
re a la xarxa social la també minis-
tra de Memòria Democràtica. 

El mes de març passat, el Go-
vern de coalició del PSOE i Unides 
Podem va aprovar una partida de 
650.000 euros per exhumar i 

identificar víctimes de la Guerra 
Civil inhumades a la cripta. A 
l’abril, l’Executiu va demanar, a 
través de Patrimoni Nacional, a 
l’Ajuntament de San Lorenzo la 
llicència urbanística per poder 
iniciar els treballs a la cripta de la 
basílica de la Santa Cruz del Valle. 

Més de 30.000 persones 

Segons el cens del Ministeri de 
Justícia, al Valle de los Caídos 
jeuen les restes de 33.833 perso-
nes –gairebé la meitat sense 
identificar– dels dos bàndols de 
la Guerra Civil, que van ser-hi 
portades entre 1959 i 1983 des de 

fosses i cementiris de tot Es-
panya. Dues d’aquestes víctimes 
són els germans Manuel i Anto-
nio Lapeña Altabás, procedents 
de Villarroya de la Sierra (Sara-
gossa), afusellats per les tropes 
franquistes el 1936 i enterrats a 

Calatayud, tot i que el 1959 van 
ser reinhumats al Valle de los 
Caídos. Un jutjat de San Lorenzo 
va reconèixer el 2016 el dret a re-
cuperar-ne els cadàvers, tot i que 
els tràmits s’han anat demorat 
des d’aleshores. n

Via lliure a les exhumacions de 
víctimes al Valle de los Caídos
> La vicepresidenta Calvo anuncia que l’Ajuntament de  
San Lorenzo de El Escorial ja ha concedit la llicència d’obres 

EL PERIÓDICO 
Madrid

Memòria històrica

Una familiar de les víctimes, en una acció per les exhumacions.

José Luis Roca
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Antonio Muñoz buscava docu-
ments oficials sobre les relacions 
entre Espanya i Alemanya a la 
dècada dels 60 i 70 –la seva espe-
cialitat acadèmica–, quan es va 
trobar arxius d’uns judicis sobre 
els quals ni ell ni gairebé ningú 
n’havia sentit a parlar abans; en 
aquests processos celebrats a la 
dècada dels 60 a Colònia, espa-
nyols republicans a l’exili assegu-
raven que havien sigut explotats 
pels nazis durant la Segona Guer -
ra Mundial a la França ocupada.  

Reclamaven una indemnitza-
ció com a perseguits polítics del 
feixisme alemany com la que ha-
vien rebut els seus companys re-
publicans deportats a camps de 
concentració al Reich. Alguns la 
van aconseguir, a d’altres els hi va 
ser denegada. Aquesta troballa va 
ser la primera pedra de l’exposició 
Rotspanier. Treballadors forçats es-
panyols a la Segona Guerra Mundi-
al. Víctimes oblidades del nazisme, 
recentment inaugurada al Centre 
de Documentació del Treball 
Forçat Nazi de Berlín i que està 
previst que viatgi a Barcelona i al-
tres ciutats espanyoles. 

«En aquests documents 
vaig trobar tot un món: milers 
d’espanyols que havien treba-
llat al Mur Atlàntic», explica a EL 
 PERIÓDICO Antonio Muñoz, his-
toriador asturià i cocurador de la 

mostra. El Mur Atlàntic va ser 
l’intent d’Adolf Hitler d’aixecar 
una línia defensiva a la costa oc-
cidental de França. L’objectiu de 
la successió de búnquers i bases 
submarines construïdes entre 
Hendaia i el cap Nord era rebutjar 
el previsible atac aliat.  

Organització Todt 

Aquestes infraestructures defen-
sives, responsabilitat d’un orga-
nisme paramilitar anomenat Or-
ganització Todt (OT) que seguia 
l’Exèrcit alemany, van ser aixeca-
des en bona part per les mans de 
treballadors esclaus. Uns 35.000 
eren republicans espanyols, bate-
jats despectivament pels nazis 
com a Rotspanier (‘espanyols ver-
mells’). Uns 50.000 van ser for -
çats a treballar per l’Alemanya 
nazi al conjunt dels seus territoris. 

L’OT, en els seus inicis dirigida 
per l’enginyer Fritz Todt i que 
després va quedar sota el control 
de l’arquitecte nazi Albert Speer 
–condemnat a 20 any de presó als 
judicis de Núremberg–, es con-
verteix en «el pilar fonamental de 
l’economia de guerra alemanya, 

ja que és l’ocupador més gran de 
l’Europa de Hitler», explica el lli-
bre de l’exposició. «En poc més de 
cinc anys, l’Organització Todt ha 
completat el programa de cons-
trucció més impressionant des de 
l’època dels romans», apuntaven 
sorpresos els serveis secrets de 
l’exèrcit britànic el març del 1945. 

L’OT, que es va finançar amb els 
diners dels bancs centrals dels paï-
sos ocupats, va comptar amb grans 
recursos i va repartir contractes en-
tre empreses privades franceses, 
belgues i alemanyes perquè execu-

tessin la construcció de ponts, for-
tificacions o rampes de llança-
ments de míssils. Algunes d’aques-
tes firmen encara existeixen avui, 
com Hochtief, que, ironies del des-
tí, ara és majoritàriament en mans 
de l’espanyola ACS. 

«L’OT va destruir la major part 
dels seus expedients al final de la 
guerra. Per això, la investigació és 
tan complicada. Fins a pràctica-
ment la dècada dels 80 no hi va 
haver publicacions», explica Pe-
ter Gaida, historiador alemany i 
l’altre curador de l’exposició. 

«Diguem que és una gran desco-
neguda dins de la historiografia 
alemanya. I això té a veure amb el 
fet que durant dècades no se la va 
considerar una organització es-
pecíficament nazi», afegeix An-
tonio Muñoz. 

«La del meu pare no és la 
història d’un home, és la història 
d’un poble», diu José Ruiz, fill de 
Carlos Ruiz García. Aquest últim, 
mort el 2006, va ser un dels milers 
d’«espanyols vermells» esclavit-
zats pel nazisme. Va escriure el 
llibre Carta a un amigo, en què ex-

plica el seu pas per un camp de 
treball forçat de Bordeus. Va de-
manar al seu fill que no ho publi-
qués fins a la seva mort. «Bona 
part d’aquesta generació no es va 
atrevir a explicar el que van viure 
per por i per vergonya», explica 
José Ruiz des de Bordeus. Perdre 
la guerra i convertir-se en apàtri-
des va ser tan dur i vergonyós per 
als republicans espanyols que 
molts van preferir guardar silenci 
sobre l’esclavitud soferta. 

Búnquer submarí 

La biografia del barceloní Francis-
co Font també forma part 
d’aquesta història oblidada: fuig a 
França el 1939 després d’haver de-
fensat la República durant la 
Guerra Civil. El 1941, és deportat 
per l’OT a la ciutat de La Rochelle, 
on és forçat a construir un búnquer 
submarí. A l’hivern del 1942, ell i 
1.500 espanyols republicans són 
enviats a l’arxipèlag de les illes del 
Canal, l’únic territori britànic ocu-
pat pels nazis. Allà pateix treball 
esclau i és testimoni de les cruel-
tats patides pels peons forçats so-
viètics i jueus. Després de l’allibe-
rament de les illes, decideix que-
dar-se a viure allà i lluitar per la 
memòria del que havia passat. 
Després de la seva mort el 1979, el 
seu fill, Gary Font, va continuar 
aquesta lluita.  

Celestino Alfonso neix el 1916 a 
Salamanca. Emigra a París amb 
els seus pares quan encara era un 
nen. Allà aprèn l’ofici de fuster i 
comença a militar a les joventuts 
comunistes. El 1936, decideix tor-
nar al seu país per defensar la Re-
pública. Després de la derrota, 
fuig a França i és internat a Ar-
gelès. Després de l’ocupació nazi, 
és deportat a Berlín per treballar 
forçosament. Però aconsegueix 
tornar a França, on s’uneix a la 
resistència. El 1943, mata un ofi-
cial de les SS. Finalment, és detin-
gut pels serveis secrets de la Re-
pública francesa de Vichy, col·la-
boracionista del nazisme, i exe-
cutat a París el 1944. 

La història dels republicans 
espanyols esclavitzats pel nazis-
me és com un trencaclosques. El 
projecte http://rotspanier.eu, 
impulsat per la Universitat Rovi-
ra i Virgili i cofinançat amb fons 
de la UE, pretén reparar aquesta 
debilitat de la memòria històrica 
espanyola i europea. «Estem co-
mençant a investigar. Ens falta 
un quadro complet», avança An-
tonio Muñoz. n

Esclaus espanyols  
al Mur Atlàntic de Hitler 

Memòria històrica

ANDREU JEREZ 
Berlín

L’exposició ‘Rotspanier’, acabada d’inaugurar a Berlín, descobreix el destí 
forçat pel feixisme alemany de milers de republicans exiliats a la França 

ocupada. Molts d’ells van ser esclavitzats per construir ponts, fortificacions 
i rampes de llançaments de míssils.

 Gary Font / Exposició Rotspanier 

«La del meu pare  
no és la història 
d’un home, és la 
d’un poble», diu  
el fill d’un exiliat 

La Universitat 
Rovira i Virgili 
impulsa el projecte 
per investigar la 
llacuna històrica 

A dalt, fotos de perfil i de 
cara a la fitxa de Celesti-
no Alfonso. A l’esquerra, 
Francisco Font, un dels 
republicans espanyols 
esmentats al reportatge 
sobre l’exposició ‘Rots-
panier’, en una comme-
moració a l’illa de Jersey 
després de la Segona 
Guerra Mundial. 
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Les guerres de Soleimani
Teheran obre un museu sobre els últims conflictes en què l’Iran s’ha vist embolicat

CATALINA GÓMEZ
Teheran. Servei especial

La visita comença ma-
lament.Desprésd’ha-
ver recorregut el pas-
sadís circular on es
desplegaven desenes

de fotos i xifres que deixaven en
evidència les arbitrarietats que
hancomèselsEstatsUnits i Israel
a l’Orient Mitjà, inclòs el nombre
de morts en les diferents guerres
de Gaza, una veu des del primer
pis delmuseu crida ambdesespe-
ració que estem en un lloc prohi-
bit. Ordena que baixem ràpida-
ment.El guia esdisculpa, no sabia
que no ens podia portar a aquest
lloc. L’edifici està tancat i amb
proufeinesésvisitatperperiodis-
tes a qui se’ls dona un accés espo-
ràdic
“Hi hamoltes xifres que cal ac-

tualitzar.Ho faremdenou”, asse-
gura l’homedel crit que ens orde-
na esborrar les fotos. Això inclou
el cartell gegant que hi ha a la co-
lumnacentraldelmuseuenquèes
veu mort el general de les forces
Qods,QassemSoleimani,envoltat
d’un gran mapa regional en què
saltenelsnomsde l’Azerbaidjano
“gran Kurdistan”. “També cal
canviar-lo”,diu.Noésestrany.Al-
trament, els diplomàtics iranians
hauran de donar moltes explica-
cionsalspaïsosveïnssobrealguns
eslògans que es destaquen en
aquest museu circular que es dis-
tingeix per la seva gran cúpula de
vidre. Emulauna cúpula de laRo-
ca de lamesquita d’Al -Aqsa a Je-
rusalem, a la que es recorda cons-
tantment.
Des de la distància aquest cer-

cle de vidre es confon amb l’ob-
servatori astronòmic, totdos situ-
ats en un extens terreny arborit-
zat al centre de Teheran on el
governmunicipalhacreatuna sè-
rie de parcs, connectats entre si, i
que avui són el pulmóde la ciutat.
Aquest és el parc dedicat a les
guerres de l’Iran. Té com a tema
central el conflicte amb l’Iraq pel
qual es va lluitar en la dècada dels
vuitanta, després que Saddam
Hussein ataqués l’Iran poc des-
prés de la victòria de la revolució
el 1979. Amb el temps també se li
afegit remembrances d’altres
conflictes. Per exemple, la llarga
guerra encoberta que Israel ha

lluitat contra l’Iran. D’aquesta en
queden els cotxes en els què es
transportaven quatre dels cientí-
fics nuclears assassinats fa una
dècada.
Elmuseudedicat a “la resistèn-

cia”, com es coneix al moviment
liderat per l’Iran per contrarestar
l’expansió d’Israel, però que tam-
béhaestatalcapdavantde l’avanç
de l’Estat Islàmic, ha estat l’últim
a integrar-se a aquest complex.
“Comencem per aquí”, diu el

nouguiaqueensassignen,unjove
militar a qui li han donat l’ordre
que pot ensenyar els sectors que
recorden les guerres de Gaza, el
Líban i la més recent, contra l’EI.
Tres conflictes on el denomina-
dor comúés el general Soleimani,
assassinat el 3 de gener del 2020
perundrondelsEstatsUnits i qui
ha passat a convertir-se en una
icona a l’Iran. La seva imatge és
tan comuna, que la seva visibilitat
es compara amb la del Líder Su-
prem. I és utilitzat pel sector més
radical per mobilitzar la població

entornde laRepública Islàmica.
El fet irònic és que Soleimani

sempre es va voler allunyar de la
política. Ell volia ser militar, com
esveuen la figurade cerademida
natural amb què se’l recorda al
museu. Porta el vestit de color ca-
qui que l’identificava quan estava
fora de l’Iran, a les mans hi té uns

binocles i duu una replica de
l’anell que portava el dia que el
vanmatar.“Vaquedarbé,oi?”,diu
el guia que forma part d’aquest
grup d’homes de les forces Qods
que lideravaHajjQassem.
El jove, que porta el vestit verd

oliva que distingeix els guàrdies

revolucionaris, també va lluitar
contra l’EI i ho recorda amb hor-
ror. Ha estat la guerra més dura
per amoltsdelshomesde la resis-
tència,explicava,perquèl’enemic
–comells–estavapreparatperser
màrtir. D’aquest conflicte s’han
desplegat alguns cotxes bombes
blindats, armes i objectes recupe-
rats entre els combatentsmorts.
“Qods –Jerusalem– és per a

nosaltres”, diuungrancartell que
inicia la secció dedicada a lluita
dels palestins. En aquest sector
s’han construït reproduccions
dels túnels però també els proto-
tipsdemíssilsquelesagrupacions
palestines a Gaza, especialment
Hamàs, han utilitzat en les últi-
mes guerres.
Passa el mateix amb els drons,

que tenen un gran desplegament
en la zona dedicada a Hezbollah,
onesrecordalaproximitatquete-
niaelgeneralSoleimaniambHas-
sanNasral·lah.
“Ensónunexemple”, emfatitza

el nostre guia.

CATALINA GÓMEZ

Elgeneralquevaser
assassinatel3degener
del2020perundron
delsEstatsUnitsésun
eixcentralde lamostra

HISTÒRIES DEL MÓN

GONZALO ARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

LaincertesaaArmènianoesvaaca-
bar diumenge amb el tancament
delscol·legiselectorals.Elpetitpaís
delCaucas, dividit per una crisi po-
lítica després de la derrota de l’any
passat a la segona guerra deNagor-
no-Karabakh contra l’Azerbaidjan,
va assistir a les urnesper elegir obé
continuarlespolítiquesliberalsire-
formistes de Nikol Paixinian, im-

pulsat al poder després d’una revo-
lució popular el 2018, o bé tornar a
confiar en la vella elit política. Si els
resultats d’aquestes eleccions par-
lamentàries, que s’han començat a
saber de matinada, coincideixen
amb les enquestes la sortida de la
crisidependràdenegociacionspos-
telectorals.
Paixinian, un experiodista con-

vertit enpolític reformador, va cre-
ar grans esperances en aquest país
de gairebé tres milions d’habitants

amb la seva revolució de vellut. La
majoria va comprar les seves pro-
mesesdecanvi i laseva lluitacontra
lacorrupció.
Peròalatardordel2020laderro-

ta davant l’Azerbaidjan aNagorno-
Karabakh va canviar l’escenari po-
lític. La popularitat de Paixinian,
queesculpavade laderrota,vacau-
re en picat i les manifestacions de-
manant-ne la dimissió el van obli-
gar a convocar eleccions anticipa-
des. Bona part de la població va

deixardeconfiarenell,malgratque
tampoc no vulguin la tornada dels
vellspolítics.
Un d’ells, l’expresident conser-

vador Robert Kotxarian, pot reco-
llir el descontentament dels arme-
nis. Al capdavant de la coalició Ali-
ança Armènia, és el més ben situat
perdesbancarelpartitdePaixinian,
Contracte Ciutadà. Les enquestes
donaven una intenció de vot d’un
24%alesdues formacions.Després
dedipositar el vot,Kotxarian va as-
segurar que havia votat perquè Ar-
mènia tingui “una pau digna i crei-
xement econòmic”. A més de ser
president d’Armènia entre el 1998 i
el 2008,Kotxarian va ser undels lí-
ders de les forces separatistes du-
rant la guerra dels anys 90 per l’en-

clavament de Nagorno-Karabakh i
va ser el primer president de facto
de la regiódel 1994al 1997.
Tant ell comaltresdelmateix es-

pectrepolítichan intentataprofitar
aquesta crisi política. El també ex-
president Serj Sargsian, líder de la
coalició Tinc l’Honor, va assegurar
quel’objectiudelseublocés“unirla
societatdividida”.
A les eleccions de diumenge es

van presentar 21 partits polítics i
quatre coalicions electorals. Amb
els que aconsegueixin representa-
ció s’haurand’entendrePaixiniano
Kotxarin per formar un govern de
coalició. Si d’aquí sis dies no hi ha
fumata blanca, caldrà celebrar una
segona volta amb les dues formaci-
onsmésvotades.

Armènia espera el recompteper sortir
de la crisi per la derrota aKarabakh

Qui va ser el màxim cap
militar dels guardians

de la revolució té al museu
una figura de cera de mida
real, en què du l’uniforme
que feia servir en operacions
fora de l’Iran. Els records a

la seva carrera són
constants al museu.

General de cera
amb binocles
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L’expulsió dels alemanys
Unmuseu relata la fugida i el desallotjament de comunitats de l’est europeu després de la guerra

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

Q
uan a l’hivern del
1944al1945erajaevi-
dent que l’Alemanya
nazi seria derrotada
en la Segona Guerra
Mundial i l’Exèrcit

Roig avançava cap aBerlín, els ale-
manys que vivien en territoris de
l’est europeu van emprendre la fu-
gida cap a l’oest. Acabada la conte-
sa,lespotènciesaliadesvencedores
van decretar en la conferència de
Potsdam l’expulsió i reassenta-
mentdetotselsalemanysd’Europa
central i oriental, i van reassignar o
van restituir els territoris evacuats
a les actuals Polònia,Hongria i Ro-
mania, i a les llavors Txecoslovà-
quia, Iugoslàvia iUnióSoviètica.
Entotal,uns14milionsdeperso-

nes, lamajoriapertanyentsamino-
ries germanòfones assentades des
del segle XIII en regions entre el
Danubi i el Volga, entre les quals la
històrica Prússia Oriental o els Su-
dets, vanhaver d’abandonar les se-
ves llars i instal·lar-se en una Ale-
manya reduïda a runa. La major
part de vegades aquests refugiats
van ser rebuts amb desconfiança,
finsitotambhostilitat,pelsseussu-
posatscompatriotes.Escalculaque
uns 600.000 van morir durant la
fugidaoelviatge.
El destí dels milions d’alemanys

desplaçats després de la guerra ha
estat durant decennis una matèria
espinosa en aquest país, perquè re-
sultava incòmode presentar ale-
manys de llavors com a víctimes. A
més, part d’ells havien rebut amb
entusiasmeelsocupantsnazis.
Desprésdevintanysdedebat,es-

tudiipolèmica,aquestasetmanaha
obert a Berlín el nou centre de do-
cumentació Fugida, Expulsió, Re-
conciliació –el nom del museu ha
estat escollit després de molta re-
flexió–,que intenta reflectir la seva
experiència depèrdua i patiment, i
alhora ubicar-la en el context d’al-
tresmigracionsforçadesal’Europa
i elmóndels seglesXX iXXI.Però,
sobretot, l’exposició s’esforça per
emmarcar la desgràcia en la terri-
ble lògica expansionista i destruc-
toradel règimd’AdolfHitler.
“Sense les polítiques nazis d’ex-

pulsió i aniquilació, 14 milions
d’alemanys no haurien perdut les
seves llars per la fugida i l’expulsió

–vadirenlapresentaciólahistoria-
dora Gundula Bavendamm, direc-
tora del centre–. Però això no can-
via el fet que la seva expulsió pels
aliats i pels països d’Europa orien-
tal i central després de la guerra va
ser tambéuna injustícia”.
Bavendamm i l’equip de comis-

saris han afrontat una contínua re-
cerca d’equilibri entorn d’una
qüestiófonamental,quelahistoria-
dora va formular així: “Com retra-
tar l’èxode i expulsió d’alemanys al
finalde laSegonaGuerraMundial i
després del conflicre, sense que
quedi cap mena de dubte que
aquest país és conscient de la seva
responsabilitat duradora pels
crims alemanys en la guerra i per
l’assassinatde jueuseuropeus?”
El mateix edifici triat el 2011 pel

Govern alemany per allotjar el nou
centre –laDeutschlandhaus, cons-
truïdael1926–vadespertaralprin-
cipi temors de ser vist com un in-
tent de contrapunt. Motiu: s’ubica
davant el que resta (només la faça-
na) de l’antiga Anhalter Bahnhof,

estació de la qual partien trens de
jueus cap al camp de concentració
de Theresienstadt (a l’avui Repú-
blicaTxeca),quevaquedardestru-
ïda per bombardejos aliats en la
guerra.
“Volem tambémostrar una visió

global dels desplaçaments forçats,
generar empatia amb les persones

refugiades –explica el comissari
JochenKrügerenunavisitaguiada
pels 5.000 metres quadrats del
recinte–. Per això a la planta baixa
abordem el genocidi armeni, la fu-
gida de la guerra a Síria, la desinte-
gracióde Iugoslàvia, o elsboat peo-
pledelVietnam”.

Ja al pis superior, al sector dedi-
cat als refugiats alemanys, s’expo-
sen des d’estris de cuina i imatges
religioses fins al diari d’unaadoles-
centdePrússiaOriental sobre lavi-
olació soferta, o un cartell que ani-
ma polonesos expulsats de zones
de l’est del seu país absorbides per
l’URSS a instal·lar-se als antics po-
blesalemanysdel’oest,arajaperta-
nyents a Polònia. I hi ha la carreta
enquè la famíliaFergerva fugirdel
nord de Sèrbia, llavors parteix de
Iugoslàvia, davant l’avanç soviètic.
“Tenim49d’aquestes carretes, do-
nades per descendents de les famí-
lies que les van utilitzar per fugir”,
vadirKrüger.
HihaunaFederaciód’Expulsats

(BdV)amb1,3milionsdemembres,
que representa els interessos d’a-
questes famílies i els seus descen-
dents. El centre de documentació
també té narracions orals de gent
expulsada. El projecte pretén om-
plir unbuit pendent en lamemòria
històricaalemanya, i aspiraanore-
bre retrets.

MARÍA-PAZ LÓPEZ

“Sense les polítiques
nazis d’aniquilació, 14
milions de ciutadans
no haurien perdut la
llar”, diu la directora

HISTÒRIES DEL MÓN

Unvisitantdel nou centrede
documentacióal davantde
fotoshistòriquesde fugida
d’alemanysde l’est –moltes
dones i nens– i dedestruccióa
Alemanyaal final de laguerra.A
baix, carreta feta servir peruna
famíliaper escapardeSèrbia
per l’avançde l’Exèrcit Roig.

Decisió dels
vencedors

ISMAEL ARANA
Hong Kong. Corresponsal

Milers de hongkonguesos van
fer ahir llargues cues per obtenir
un exemplar de l’última edició
de l’Apple Daily, el diari més
combatiu del bàndol prodemo-
cràtic, que s’ha vist obligat a tan-
car per l’assetjament a què l’han
sotmès les autoritats.
El rotatiu, que venia unes

80.000 còpies diàries, va manar

d’imprimir-ne com a comiat un
milió. Tot i així, aconseguir-ne
un exemplar no era gens fàcil. Ja
durant la matinada, milers de
persones feien cua pacientment,
alguns fins i tot durant més de
dues hores, davant els punts de
distribució. Més tard, les xarxes
es vanomplir demissatges sobre
els punts de venda que reposa-
ven existències, on immediata-
ment es formava una nova cua.
“És una llàstima. Tots sabíem

que amb la nova llei (de Segure-
tat Nacional) anirien contra ells,
però no pensàvem que ho acon-
seguirien tancar tan ràpid”, ex-
plicava una lectora.
La notícia del tancament va

arribar dimecres, després que la
policia detingués el seu cap
d’editorials i columnista habitu-
al, Yeung Ching Kee. Amb ell,
eren sis els alts càrrecs del diari
detinguts la darrera setmanaper
uns articles que, suposadament,

violen la llei de Seguretat Nacio-
nal imposada per Pequín l’any
passat. La norma castiga fins i
tot amb cadena perpètua delic-
tes com el de secessió, subversió
o col·lusió amb forces estrange-
res. A més dels arrestos, la justí-
cia va escorcollar la seu del diari
i va congelar els seus fons, sense
els quals ja no podia pagar els
proveïdors i la plantilla.
Dimecres a la nit, la seva re-

dacció era un formiguer de re-
porters que duien a terme els úl-
tims retocs a l’edició de comiat
mentre es feien fotos o saluda-
ven els seguidors.
Després de la fundació el 1995,

dos anys abans que Hong Kong
tornés a sobirania xinesa, el sen-

sacionalista Apple Daily va pu-
blicar investigacions serioses i
peces molt crítiques contra el
Partit Comunista xinès i els seus
aliats locals, irritats amb un sím-
bol del moviment prodemocrà-
tic. Des de la promulgació de la
controvertida llei, la seva sort
estava tirada: va rebre un cop re-
re l’altre, el primer amb la de-
tenció del fundador, l’activista i
magnat Jimmy Lai.
El tancament de l’Apple Daily

va ser condemnat per diversos
governs i organitzacions de
defensa dels drets humans, que
denuncien que la legislació
xinesa és una eina per silenciar
els crítics i llimar la llibertat de
premsa.

HongKong s’acomiada del diari
prodemocràticmés combatiu
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ElCanadàdescobreix 751 tombes en
unaltre internat per a nens indígenes
Al maig es van trobar les restes de 215 menors a la Colúmbia Britànica

FRANCESC PEIRÓN
Nova York. Corresponsal

L’horror és un pou sense fons.
Unes 751 tombes sense identifi-
car van ser descobertes en un an-
tic internat per a nens indígenes a
la província canadenca de Sas-
katchewan.
La troballa, revelada per la Co-

wessess First Nation, torna a sac-
sejar el Canadà, després que a fi-
nals de maig va transcendir la
troballa dels cadàvers de 215 de
menors, alguns de només de tres
anys, en fosses d’un altre internat
a la Colúmbia Britànica. La des-
coberta aprofundeix la ferida
d’un país que lluita des de fa ge-
neracions amb un abús generalit-
zat i sistemàtic dels pobles indí-
genes. Com va passar ara fa unes
setmanes, el primer ministre,
Justin Trudeau, va tornar a dir
que el seu cor està destrossat.
“Cap nen no hauria d’haver es-

tat arrencat de la seva família i la
seva comunitat, robant-los el
llenguatge, la cultura i i la identi-
tat”, va remarcar Trudeau dijous
en un comunicat. “Cap nen no
hauria d’haver passat la seva pre-
ciosa joventut sota una solitud
terrible i d’abusos. Ni patir els
seus últims moments en un lloc
on vivia amb por, sense poder
tornar a veure mai més al seu és-
sers estimats. I a cap família no se
li hauria d’haver tret l’alegria dels
seus nens jugant i l’orgull de veu-
re’ls créixer”, va prosseguir.
“Reconec que aquests desco-

briments només aprofundeixen
el dolor de les famílies supervi-
vents i el que senten tots els po-
bles natius, que veuen reafirma-
da una veritat que ells sabien des
de fa molt de temps”, va subrat-
llar.
Trudeau va prometre que el

Govern continuarà ajudant amb
mitjans i recursos aquestes co-
munitats perquè surtin a la llum
les atrocitats comeses.
El descobriment es va produir

als terrenys de l’antiga Marieval
Indian Residential School, se-
gons informació de la Federació
de Nacions Indígenes Sobiranes,
que representa les 74 Primeres
Nacions de Saskatchewan.
Després de la primera troballa

del maig passat, Trudeau i els lí-
ders natius van expressar el trist

convenciment que moltes més
fosses sense identificar apareixe-
rien durant les investigacions a
les zones on van ser oberts altres
internats d’aquest tipus.
Així ha estat. “La notícia que

centenars de tombes sense nom
han aparegut a Saskatchewan és
una tragèdia absoluta, però no és
una sorpresa”, va tuitejar Perry

Bellegarde, cap nacional de l’As-
semblea de les PrimeresNacions.
“Demano amb urgència als cana-
dencs que siguin al nostre costat
en aquests moments difícils”.
Cadmus Delorme, cap natiu de

Cowessess, es va encarregar
d’anunciar la troballa enuna roda
de premsa virtual en què va re-
marcar que encara no se sap si to-

metre quadrat de superfície. A
més, va assegurar que aixònomés
és la fase inicial en una recerca
que inclou un terreny de més de
4.000 metres quadrats.
Al voltant de 150.000 menors

indígenes van ser enviats a cen-
tres de l’Església, que rebien su-
port econòmicdel govern, des del
segle XIX i fins al 1990. L’objec-

tiu d’aquests centres era la seva
assimilació a la cultura blanca.
Els maltractaments físics i els
abusos sexuals es prodigaven
com a mètode.
Al Canadà van operar 130 esco-

les d’aquest tipus. “Per desgràcia,
aquestes troballes són el princi-
pi”, va dir Bobby Cameron, un al-
tre cap natiu.

Gestionat per
l’Església catòlica fins
al 1970, la direcció de
l’internat va retirar
les làpides als seixanta

COLE BURSTON / AFP

Roba infantil en una creu a l’autopista A5, al costat de l’escola Kamloops

Mésde64morts enun atac de
l’aviació etíop aunmercat al Tigre
MEKELE (ETIÒPIA) Agències

Almenys 64 persones van resul-
tarmortes i 180 ferides en un atac
aeri de l’exèrcit etíop que va tenir
lloc dimarts a la localitat de To-
goga, a la regió del Tigre, segons
va informar a l’agència Afp un
responsable de la sanitat d’aques-
ta zona del nord d’Etiòpia, país
que el cap de setmana passat va
celebrar eleccions presidencials.
L’objectiu de l’atac eren, oficial-

ment, les forces de la insurgència
de la zona.
“Hi hamoltes persones ferides,

moltes, al mercat”, va declarar
Mulu Atsbaha, conseller de l’ad-
ministració regional de transició
encarregat de la salut infantil. El
balanç ha estat elaborat a partir
de xifres recollides per dirigents
locals i la mateixa població de
Togoga. Des del mes de novem-
bre passat, el Govern federal
d’Addis Abeba ha desenvolupat

una mortífera acció militar con-
tra les autoritats regionals dissi-
dents lleials al Front d’Allibera-
ment del Poble de Tigre (TPLF).
L’operació s’ha transformat en
un conflicte que dura ja set me-
sos, i que s’ha caracteritzat per
nombroses accions contra la po-
blació civil (matances, violaci-
ons...).
El portaveu de l’exèrcit, el co-

ronel Getnet Adane, va indicar
ahir que l’operació tenia per únic

objectiu els grups d’insurgents
del TPLF i va rebutjar que es
bombardegés de manera intenci-
onada a la població civil. Segons
aquest militar, els insurgents
s’havien concentrat en aquesta
localitat “per celebrar el que ells
anomenen la festa dels màrtirs”
en commemoració d’un bombar-
deig sobre la ciutat deHawzen, al
Tigre, el 22 de juny del 1988, en el
transcursd’una llarga guerra civil
“És impossible que aquells

combatents, al mateix temps que
ballen armats per celebrar el seu
dia sant, puguin convertir-se
alhora en civils quan són objecte
d’una operació militar. És inac-
ceptable” va afegir Adane. “Vin-
cular aquesta operació amb un

dia de mercat és pura propagan-
da”, va concloure el militar. El
bombardeig va ser condemnat di-
mecres per l’ONU, els Estats
Units i la Unió Europea.
L’operació de dimarts va tenir

lloc almateix temps que es realit-
zava el recompte de les eleccions
celebrades el cap de setmana al
país africà. Les eleccions no van
poder desenvolupar-se en al-
menys una cinquena part del país
com a conseqüència del clima de
violència i la situació de fam que
es viu al Tigre.
El primer ministre Abiy Ad-

med, un home que va rebre al seu
dia el premi Nobel de la pau, va
qualificar la jornada electoral
d’“històrica”.

tes les tombes contenen restes
dels alumnes de la Marieval. El
cementiri va estar gestionat per
l’Església catòlica des del 1886,
dotze anys abans de l’obertura de
l’internat, fins al 1970. Els res-
ponsables eclesiàstics van retirar
la làpides en algun moment de la
dècada dels seixanta.
“Estem tractant aquest lloc

com l’escenari d’un crim”, va sos-
tenir Delorme. “Tots hem de dei-
xar enrere la ignorància i el racis-
me per no acceptar el deute que
aquest país té amb els pobles in-
dígenes”, va assenyalar.
L’objectiu ara consisteix a

identificar les restes que es trobin
en aquestes sepultures.
Les investigacions en aquest

lloc van engegar el passat 2 de
juny, arran dels descobriments
de l’escola Kamloops de la Co-
lumbria Británica. Delorme va
explicar que han fet servir la ma-
teixa tecnologia de prospecció
del sòl amb radars. A diferència
de la troballa delmaig, en aquesta
ocasió no es tracta d’una fossa
comuna, sinó de tombes sense
noms, totes mes o menys d’un

L’objectiu d’aquests
centres era
l’assimilació dels
nens indígenes
a la cultura blanca

L’FLN, en el
poder des del
1962, guanya
les eleccions
aAlgèria
ALGER Agències

El Front d’Alliberament Na-
cional (FLN), que controla la
Cambra Baixa des de la inde-
pendència d’Algèria el 1962,
va guanyar les eleccions legis-
latives anticipades que el país
va celebrar el 12 de juny pas-
sat, marcades per una absten-
ció rècord, segons els resultats
oficials.
L’expartit únic, va obtenir

98 dels 407 escons del Parla-
ment, set menys. Els Indepen-
dents van guanyar sis escons
més: han passat de 78 a 84. La
tercera força política és elMo-
viment de la Societat per la
Pau (MSP), principal partit is-
lamista, conservador, amb 65
escons, amb un diputat més.
El Reagrupament Nacional

Democràtic, tradicional aliat
del FLN, guanya un escó (58).
El moviment Construcció
Nacional en perd un (39). I la
formació Futur, propera al
poder, es queda amb els 48
seients que tenia.
En tot cas, el gran vencedor

ha estat l’abstenció, lamés alta
mai registrada: al voltant del
77% dels censats no van anar a
votar (a les últimes legislatives
algerianes, l’abstenció va ser
del 64,3%).
El moviment Hirak –les

protestes que del 2019 i 2020
que van posar fi a la presidèn-
cia d’Abdelaziz Buteflika–,
així com l’oposició laica i la
d’esquerres han boicotejat
aquestes eleccions qualifi-
cant-les de “mascarada” sobre
un fons de repressió contra to-
tes les veus dissidents.
La representació femenina

ha caigut en picat. Al nou Par-
lament només hi haurà 35 do-
nes, enfront de les 146 de Par-
lament sortint, per la supres-
sió del sistema de quotes de
gènere instaurat el 2012.
En definitiva, l’etern Front

d’Alliberament Nacional de-
mostra, amb la seva victòria,
com de difícil que és apartar-
lo del poder, per més desacre-
ditat que estigui i malgrat els
seus estrets lligams amb el
clan corrupte de Buteflika.
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LareunióanualdelCerclevaser
la concentració de poder eco-
nòmic més important en uns
quantsanys.Per tenir, fins i tot

va tenir la presència del president de
Corea. La seva finalitat confessada era
d’alta volada: ficar el bisturí en la recu-
peracióeconòmica,quelcommoltopor-
túperquècoincideixambl’aprovatdela
ComissióEuropea al pla espanyol. Tot i
això, si repasseu el que s’ha publicat en
premsa, el que s’ha comentat en tertúli-
es ielques’havista latele,allòsemblava
una reuniópolítica permesurar els ges-
tos entre Felip VI i Pere Aragonès, i de-
batre després els indults. Si un ponent
volia un titular, s’havia de pronunciar
sobre aquestes mesures de gràcia. Si
proposava la devaluació de l’euro o
anunciava la fallidadelBancd’Espanya,
silenci garantit. El màxim a què podia
aspirareraaunadècimadesegonalate-
levisió.
Aixòvoldiralgunacosa.Voldirgenè-

ricamentque lapolíticaencaraésdomi-
nant per a la informació d’aquest país. I
vol dir en concret on és la sensibilitat. I
és en el que aquest diari anomena la
qüestió catalana. És el que aixeca passi-
ons i el que provocamés converses. Els
indults són el que demostren amb més
claredat que a l’Ebre hi ha una frontera.
Del costat catalàelspartidaris sónabso-
lutamentmajoritaris, des de l’empresa-
riatfinsalsbisbes.L’únicquenotincclar

és si el suport és per a l’independentis-
me o per obrir el camí de la concòrdia
dinsd’Espanya.
Del costat espanyolde l’Ebre,per tro-

bar un defensor cal buscar-lo entre els
ministres de Sánchez, dirigents del
PSOE sotmesos a disciplina o els que
subscriuen el que ha dit Antonio Gara-
mendi:“Silescosesesnormalitzen,ben-
vinguts siguin”. Crec que aquesta serà,

alfinal, l’opiniódominant:simpatiaamb
elsindultatsmoltdescriptibleperescas-
sa; possibilitat que algunacosa s’arregli,
desig col·lectiu. És a dir, pragmatisme
pur, amanit amb abundants gotes de
desconfiançaenlesautèntiquesintenci-
ons de Pedro Sánchez, que busca dele-
rosament el títol de pacificador, i en la
capacitatdelsnegociadorsde la taulade
diàleg per trobar el que Francesc-Marc
Álvaroanomena la terceravia.
Enemics del perdó? N’hi ha de cohe-

rents, que al seu dia van aplaudir el
Sánchez que rebutjava qualsevol solu-
ció contrària als criteris del tribunal
sentenciador. N’hi ha d’enardits que
continuen parlant de cop d’Estat, cre-
uenqueespremiaelsseusautors iutilit-
zen la paraula traïció. I n’hi ha que bar-
regen indults, rebaixa de penes al Codi
Penal iànsiesdeconservarelpoder, iels
surt un discurs entre Pablo Casado i
SantiagoAbascal, elevatperDíazAyuso
en la seva investidura a la categoria de
govern i legalitat sacsejats per indepen-
dentistes. Mantenir la direcció del vai-
xell comlamantéPedroSánchezenmig
d’aquesta tempestadeparaules téel seu
mèrit.Aquí síque téuncapítolperauna
nova edició del seuManual de resisten-
cia.Iunadedues:otéunagranseguretat
en simateixo limereixmolta confiança
el món català. Perquè això, evident-
ment,noésunaloteria.Ésunaapostade
risc,perònopasuna loteria.

RETALLS

Rei SetanysdeFelipVI.Ienaquestssetanys,
ni un dia de tranquil·litat. Però, exceptuat el
rebuig independentista, amb un premi de
l’opiniópública. Inspirar confiança al 78per
centdelasocietat,segonsl’estudideMetros-
copia, és una cosa que no havia aconseguit
maiundirigentpolític.

Indults Aquest aniversari és unaoportunitat
perrecordarcomesconeixendepoclesfun-
cionsdel titularde laCorona.AlRegneUnit,
perexemple,aningúlipassariapelcapdedir
una paraula sobre el que ha de signar o no
Elisabet II.

Memòria Laquantitatdenoms il·lustresque
s’esborren de plaques, carrers i fins i tot de
premiscientíficsimposaunarevisiódecrite-
ris de lamemòriahistòrica. S’està suprimint
una generació l’únic delicte de la qual és ha-
verviscutdurantel tempsdel franquisme.

Casado Ni un retret al seu pensament sobre
Catalunya.Éslasevallibertat.Peròsíunaad-
vertència: hi ha gestos, paraules i passions
quefanfàcilelretretd’odialacosacatalana.I
emconstaquenoéscert.

Iglesias No va anar a donar el relleu a Ione
Belarra com a secretària general de Podem.
No és una obligació, però sí un costum. Està
deixantanaramarresclamorosament.

Llum M’escriuen des de Lugo: “Soc una ví-
dua que cobro 628 euros de pensió. Diuen
quem’hanapujatlallumperquècalpagarles
emissions de CO2. Tant contamina la vaca
que tinc?”.

A l’Ebrehihauna frontera

TRANSBORDAMENT, MONCLOA

QUIQUE GARCÍA / EFE

Pedro Sánchez al Cercle

Fernando Ónega
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