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L’última ponència del nomenclà-
tor de Barcelona ha fet un bon repàs 
a la llista de carrers de la ciutat amb 
l’aprovació de 20 nous noms per a 
carrers i places, 14 dels quals dedi-
cats a dones. «Seguim comprome-
sos en l’objectiu de democratitzar i 
feminitzar l’espai públic», va es-
criure ahir en el seu compte de 
Twitter Jordi Rabassa, regidor de 
Ciutat Vella i de Memòria Demo-
cràtica. Però aquesta evident femi-
nització no oculta que la decisió 
més rellevant és la que afecta la 
plaça dedicada a Ciutat Vella a An-

tonio López, marquès de Comillas, 
que va amassar la seva fortuna amb 
el tràfic d’esclaus a Cuba. El 4 de 
març del 2018 ja es va retirar l’està-
tua que presidia el lloc, i ara el seu 
nom també serà esborrat. 

Agafarà el relleu a la placa 
Idrissa Diallo, jove guineà que va 
morir el 2012 per una insuficiència 
respiratòria dues setmanes des-
prés d’ingressar al Centre d’In-
ternament per a Estrangers. Poc o 
res s’ha d’afegir sobre les conno-
tacions d’aquest canvi.  Diallo, de 
21 anys. va arribar a Espanya sal-
tant la tanca de Melilla el 5 de de-
sembre del 2011. Després de la se-
va detenció, va ser traslladat al 
CIE de la Zona Franca, on va mo-

rir la nit de Reis del 2012. Les cir-
cumstàncies de la seva mort van 
desencadenar una campanya de 
denúncia dels moviments socials 
sobre els mecanismes de control 
migratori, amb la creació de la 
plataforma Tanquem els CIE.  

El canvi de nom també afectarà 
la divisió de l’actual plaça en dues 
d’independents marcades per la 
frontera de la Via Laietana. La que 
està davant l’edifici de Correus 
portarà el nom de plaça de Cor-
reus, i la de l’altre costat serà la 
que es batejarà amb el nom de Dri-

allo quan el pròxim ple, previst per 
al 15 de juliol, del districte de Ciutat 
Vella ho aprovi. 

García Márquez, a Sarrià 

La ponència salda a més un deute 
amb un personatge tan il·lustre 
com Gabriel García Márquez, que 
va viure al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi entre 1967 i 1975. L’espai 
existent a l’entrada del Centre  
 Cívic Casal de Sarrià, a l’interior 
dels jardins de Vil·la Cecília, por-
tarà el nom del premi Nobel de 
 literatura colombià. 

La llista de dones que s’incor-
poren a la llista de carrers està for-
mada per l’arquitecta i paisatgista 
Rosa Barba, Sonia Rescalvo, trans-
sexual assassinada per uns neona-
zis el 1991 al parc de la Ciutadella; la 
poeta palestina Fadwa Tuqan, les 
pedagogues Montserrat Riera, An-
na Canalias, Antònia Adroher, Clé-
mence Jacquinet, Pepita Uriz, Ma-
ria Pi i Mercè Climent, la mestra i 
sindicalista Virginia Amposta l’ac-
tivista Pilar Espuña, la filòsofa fe-
minista Gretel Ammann i l’activis-
ta i sindicalista Lola Iturbe. n

El negrer Antonio 
López desapareix de la 
llista de carrers de BCN

La ponència aprova el canvi del nom de la plaça 
dedicada al marquès de Comillas pel d’Idrissa Diallo, 
jove guineà mort al CIE de la Zona Franca el 2012

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Retirada de l’estàtua d’Antonio López de la plaça que porta el seu nom, a Ciutat Vella, el 4 de març del 2018.

Jordi Cotrina
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Barcelona inaugurará la plaza Margarita Rivière 
el próximo 9 de julio  
 

Barcelona, 1 jul (EFE).-  

El Ayuntamiento de Barcelona inaugurará el próximo 9 de julio la plaza dedicada a la 
escritora y periodista Margarita Rivière (Barcelona 1944-2015), situada entre la avenida 
Diagonal y la calle Numància, en el distrito de Les Corts. 

La iniciativa de dedicar una plaza a la que fuera también delegada de la Agencia Efe en 
Cataluña y una de las fundadoras de El Periódico de Cataluña surgió de la Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) y de la familia de la escritora. 
Autora de más de una treintena de libros y miles de artículos periodísticos, Rivière comenzó 
su trayectoria como corresponsal en España de la revista de moda francesa 'Marie Claire', 
para trabajar después en el Diario de Barcelona y El Periódico de Cataluña, diarios en los 
que fue jefa de Cultura, además de crear la revista 'Qué leer?. 
Margarita Rivière, que falleció el 29 de marzo de 2015, a los 70 años, a causa de una 
enfermedad pulmonar, fue, entre 1988 y 1992, la directora de la agencia Efe en Cataluña, y 
durante su trayectoria profesional, caracterizada por su talante progresista y feminista, 
obtuvo premios importantes como el Premio Ciudad de Barcelona de Periodismo (1983), el 
Premio Espasa de Ensayo (1992), el Premio Reconocimiento a la Trayectoria Europeista 
(2007) y el Premio de la Asociación de Mujeres Periodistas (2010). EFE  
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Mostra sobre la premsa clandestina a l’Arxiu Històric de Barcelona

La famosa bústia de mar-
bre de la Casa de l’Ardiaca,
actual seu de l’Arxiu His-
tòric de la Ciutat de Barce-
lona (AHCB), dissenyada
per Domènech i Monta-
ner, va engolir durant dè-
cades milers de docu-
ments lliurats, arxivats i
conservats de manera
clandestina. Se’n pot veu-
re una petita tria fins al 29
de gener vinent en la mos-
tra Quan plovien octave-
tes. Clandestinitat, prem-
sa i propaganda antifran-
quista, comissariada per

Manel Risques Corbella,
que ahir la va presentar
acompanyat de Carles Vi-
cente, director de Memò-
ria, Història i Patrimoni
de l’Institut de Cultura, i
de Núria Bosom, directora
de l’AHCB.

La mostra, centrada en-
tre el 1939 i el 1986, rei-
vindica la propaganda
clandestina (premsa, fulls
volanders...) en la lluita
antifranquista i la col·lec-
ció que es conserva al ma-
teix arxiu, la més impor-
tant de Catalunya, forma-
da a partir de les dona-
cions privades, de partits,
entitats i organitzacions

diverses. I cal afegir-hi els
documents que els parti-
culars van anar dipo-
sitant, jugant-s’hi el coll, a
la bústia de l’arxiu o que
van deixar camuflats dins
de diaris i de llibres a la sa-
la de consulta.

La mostra forma part
“d’un pla de difusió de l’ar-
xiu històric, que està digi-
talitzant el seu fons per-
què la ciutadania hi pugui
accedir”, va comentar Bo-
som. “Ha estat una tria
difícil, perquè la mostra
inclou uns 70 documents
originals i reproduccions
fotogràfiques de l’època,
escollits entre un miler

de capçaleres de diaris i
més de 9.000 documents
més”, hi va afegir Bosom.

“No pretén ser una his-
tòria de la premsa clandes-
tina, només és una mos-

tra, formada per capça-
leres de premsa, triades
buscant un equilibri polí-
tic i estètic, i tot de docu-
ments d’agitació política,
universitària, obrera i so-
cial, on hi ha lluita feminis-
ta, veïnal, catolicisme i co-
mitès de solidaritat diver-
sos”, va explicar Risques.

El comissari va adme-
tre que “està pendent una
investigació historiogrà-
fica a fons d’un dels fe-
nòmens més importants
contra la dictadura”. “Difí-
cilment s’hauria pogut
articular la lluita anti-
franquista sense aquest
mitjà de comunicació; per

això, posar fi a l’aparell
de propaganda, als que
redactaven, imprimien i
repartien aquestes infor-
macions, era l’objectiu
principal de la repressió
franquista.”

La persecució va ser im-
placable i la captura dels
militants implicats va
comportar la detenció, la
tortura, que s’haguessin
d’enfrontar a l’arbitrària
acció penal dels consells
de guerra i, a partir del
1963, del Tribunal d’Or-
dre Públic, la presó i fins i
tot l’execució, com la de
Joaquim Puig, que va ser
el director de Treball.

Lluís Llort
BARCELONA

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ofereix fins al gener del 2022 la mostra
‘Quan plovien octavetes. Clandestinitat, premsa i propaganda antifranquista’

La bústia de la sort

Militant del PSUC confeccionant clandestinament la revista ‘Treball’ a Barcelona; ‘La Humanitat’ (1976); vaga a l’empresa Motor Ibérica (1976); ‘Treball’
(1974); crida feminista a l’abstenció davant el referèndum del 1976; la bústia de l’arxiu, per on es va rebre molt material ■ ACEPF / AHCB / PERE CANALS

“Està pendent
una investigació
historiogràfica
a fons d’aquest
important
fenomen”
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La mostra té un catàleg
en format de diari i dues
instal·lacions que simulen
fulls de propaganda políti-
ca volant. A més, disposa
d’un programa d’activi-
tats paral·leles.

La col·lecció de fulls vo-
landers de l’AHCB està
formada per fulls solts de
temàtica diversa i natura-
lesa efímera: vida associa-
tiva, propaganda política,
activitats culturals, etcè-
tera. Hi predominen els
fulls amb declaracions po-
lítiques, manifestacions,
concentracions, vagues…

Les capçaleres van ser
publicacions elaborades
en la clandestinitat o a
l’exili en condicions precà-
ries i perilloses. Van asso-
lir la màxima expansió a fi-

nals de les dècades de
1960 i 1970, quan van
possibilitar la vertebració
d’organitzacions antifran-
quistes i de moviments so-
cials. Van servir d’eina
d’agitació i propaganda,
de contrainformació i de-
núncia, van potenciar la
socialització de la protes-
ta, van col·laborar en la
construcció d’una cultura
de resistència davant del
feixisme i van esdevenir
agent actiu de la mobilit-
zació col·lectiva i del canvi
democràtic propugnat per
l’antifranquisme.

Alguns barcelonins i
molts turistes, seguint
una crida supersticiosa,
s’acosten a fregar les ore-
netes i la tortuga –ara ja
desgastades– de la bústia
de la Casa de l’Ardiaca.
Potser sí que fer-ho porta
sort i per això han arribat
fins a nosaltres sans i es-
talvis aquests interes-
sants documents que tot-
hom pot contemplar de
manera gratuïta. Abans o
després de fregar els orna-
ments de la bústia. ■

L’AHCB té una
col·lecció de
més de 10.000
documents i
diaris fets en la
clandestinitat
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noadmetmarxa enrere. Sí quehi
són,encanvi, l’EscolaIndustrial i
el solar de l’antiga caserna de
bombers del carrer Provença, la
solució de proximitat per a l’am-
pliació del Clínic. També les ins-

tal·lacionsdelaFiradeBarcelona
pròximes al carrer Lleida, una
possibilitatquenoagradaalains-
titució firal.
A aquestes dues possibles ubi-

cacionsalmenyssen’hiafegeixen

duesmés –l’informe n’ha estudi-
atunmínimdemitjadotzena–, la
casernadelBruci lazonaesporti-
vade laUB.Elprimercas,quere-
queriria un acord polític extre-
mament difícil amb l’Estat, pre-

Zona esportiva de laUB i caserna
delBruc, opcions per alClínic

RAMONSUÑÉ
Barcelona

La decisió que han de prendre la
Generalitat, l’Ajuntament i laDi-
putació de Barcelona sobre on
s’ubica l’ampliació o el trasllat de
l’hospital Clínic no s’adoptarà
abans de les vacances d’estiu,
com les tres institucions havien
apuntat inicialment, sinó que
s’endarrerirà,enelmillordelsca-
sos, a l’octubre. Tot i això, els
plans per a la transformació de
l’hospital segueixen el seu curs i
la comissió tècnica encarregada
d’analitzar els pros i els contres
de cada possible emplaçament ja
ha lliurat un informe preliminar
que, segons les fonts consultades
per La Vanguardia, redueix a
quatre lesopcions.Duesd’aques-
tes opcions se saben des de fa
temps, l’Escola Industrial i una
partdeles instal·lacionsdelaFira
de Barcelona aMontjuïc. Les al-
tres dues han aparegut en aquest
procés de selecció. Es tracta dels
terrenys que ara ocupen les ins-
tal·lacions esportives de la Uni-
versitat de Barcelona a l’entrada
de la ciutat per laDiagonal i de la
casernamilitardelBruc.
La decisió sobre on cal dur a

terme lanecessàriaampliaciódel
Clínic ha fet un salt al calendari.
Elsúltimsdosdieslacomissiópa-
ritària (dosmembres de laGene-
ralitat, dos de l’Ajuntament i dos
de la Diputació de Barcelona) ha
tingut accés a l’informe tècnic
preliminar sobre els possibles
emplaçaments del nou Clínic di-
rigit per Ramon Sanabria (arqui-
tectura) i Ramon Canal (serveis
mèdics).
En la relació d’alternatives que

arribenalafinalnohiconsta l’an-
tiga presó Model, una opció que
moltsconsiderenidòniaperòque
ha quedat descartada perquè el
terreny del vell penal té una pla-
nificació urbanística en curs que

Esmantenen obertes
les alternatives
ja conegudes de
l’Escola Industrial
i la Fira de Barcelona

L’àrea de vigilància intensiva de l’hospital Clínic de Barcelona en plena pandèmia
LLIBERTTEIXIDÓ / ARXIU

senta problemes tècnics de
consideració a causa de l’elevat
pendent del terreny de Pedral-
bes. Menys conflictiu podria
semblareltrasllatalazonaespor-
tivade laUB,que javaserobjecte
del desig dels responsables urba-
nístics de l’Ajuntament durant
l’èpocadegoverndeCiU,quanes
va especular amb l’enderroc del
Camp Nou i la construcció del
nou estadi del Barça molt a prop
del seu emplaçament actual, en
unadelesfronteresadministrati-
ves de Barcelona amb l’Hospita-
let de Llobregat. En tot cas,
aquestesduesúltimesubicacions
no encaixen amb el propòsit ini-
cial –de difícil aplicació, atesa la
falta d’espai al districte– que el
futur Clínic continuï arrelat a
l’Eixample.
El2defebrerLaVanguardiava

avançar l’acordaquèhavienarri-
bat la Generalitat, l’Ajuntament i
la Diputació –confirmat i rubri-

catdiesdesprésenrodadeprem-
sa– per estudiar la remodelació,
ampliació i millora del Clínic.
Aquest acord, gestat després
d’unes converses que van durar
prop d’un any i que no pressupo-
sava res sobre la ubicació de les
futures instal·lacionshospitalàri-
es, anava acompanyat del com-
promís tàcit de prendre un deci-
sió en un termini no superior als
tresmesos.Excésd’optimisme,si
es recorda que el debat sobre el
futur d’aquest centre mèdic va
començarfaalmenysunadècada.
I després de la firma de l’acord, i
al marge de la bona feina tècnica
duta a terme, s’ha tornat a posar
en relleu l’existència de serioses
discrepàncies,deposicionsenro-
cades entre els diferents agents
interessatsenaquestaqüestió,di-
ferènciesquefinsitotesmanifes-
ten dins la formació majoritària
enelgovernde laciutat.
Unaestimaciófetatempsenre-

re per la direcció delClínic xifra-
vaenuns270.000elsmetresqua-
drats que l’hospital necessitaria
permillorar l’estàndarddequali-
tat assistencial i sanitària i enca-
rar el futur. Decidir la ubicació
del Clínic del segle XXI no serà
fàcil, tot i quemés complicat serà
resoldreelproblemaqueesplan-
tejarà a continuació: qui es farà
càrrecde la inversió?c

Ladecisió
sobrelaubicació
del’ampliacióde
l’hospitals’endarrereix
finsal’octubre

Unajutgessaordenaparalitzar laretirada
delmonument franquistadeTortosa

ESTEVE GIRALT
Tortosa

Pocs dies abans que la Genera-
litat retiri el monument fran-
quista de Tortosa, el 18 de juli-
ol, el jutjat contenciós admi-
nistratiu número 2 de
Tarragona ha ordenat paralit-
zar cautelarment les obres.

Justament aquesta setmana
van començar al costat del riu
les tasques prèvies per ins-
tal·lar la gran grua que ha
d’executar la retirada del mo-
nòlit falangista, de ferro, des-
muntant-lo per peces.
La decisió de la magistrada

respon al requeriment d’un
col·lectiu ciutadà (Corembe)
que exigeix paralitzar caute-

larment la retirada fins que no
es resolgui el seu recurs judici-
al. Aquesta entitat, el Col·lectiu
per la Reinterpretació del Mo-
nument a la Batalla de l’Ebre,
sosté que el monument s’ha de
“reinterpretar” i no retirar, i fa
servir com a base el resultat de
la consulta que va organitzar
l’Ajuntament de Tortosa el
2016. Un 67% dels veïns va vo-

tar llavors a favor de reinter-
pretar, i no treure, el pinacle
franquista.
El Consistori, que ha atorgat

la llicència municipal d’obres a
laGeneralitat per començar els
treballs, va recordar ahir que el
monument no és competència
seva. “Nosaltres ni executem
aquesta obra ni la fem ni la fi-
nancem; no fem res, més enllà
de l’acte reglat de donar la lli-
cència d’obres, que en cas que
no la donéssim se’ns podria
acusar de prevaricar”, va expli-
car Meritxell Roigé, l’alcaldes-
sa de Tortosa.

Lourdes Ciuró, consellera de
Justícia, va explicar ahir a la
Ser Catalunya que esperen que
la decisió judicial no alteri els
plans del Govern de retirar el
monument en la data prevista,
el 18 de juliol, carregada de
simbolisme. “Vull pensar que
fins al 18 de juliol es pot desen-
callar i que per part de la jut-
gessa no hi haurà dubte de do-
nar llum verda perquè és un
monument feixista que honora
un bàndol, els que van guanyar
la guerra; d’acord amb el que
s’havia dit, cal retirar-lo de
l’Ebre”, va argumentar Ciuró.c

n El pla director urbanístic
(PDU) Granvia Llobregat de
l’Hospitalet se sotmetrà a
“un procés participatiu i
una taula de treball en què
participaran grups polítics,
entitats veïnals, ecologistes,
ciutadanes i agents socials i
econòmics amb l’objectiu de
definir un nou PDU basat
en criteris ambientals, soci-
als i de sostenibilitat”, se-
gons consta en els acords
d’unamoció presentada per

ERC i l’Hospitalet en Comú
Podem que el ple municipal
de la segona ciutat de Cata-
lunya va aprovar per unani-
mitat. El planejament,
que s’està reformulant des-
prés de dues sentències del
Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC)
que el van declarar nul, és
clau per a l’Hospitalet i
l’àreametropolitana de
Barcelona. Allà es pretén
soterrar part de la Granvia i

impulsar un pol d’empreses
dedicat a la biomedicina
aprofitant la proximitat
d’hospitals com el de Bell-
vitge i l’ICO. Però tal com
estava plantejat també sig-
nificava el final de Cal Tra-
bal, l’última zona agrícola
de l’Hospitalet, fet que ha
enervat durant anys diver-
sos partits de l’oposició al
governmunicipal del PSC i
a associacions ecologistes i
ciutadanes. / Jose Polo

Participació ciutadanaen laGranviade l’Hospitalet
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L’Ajuntament de Tortosa és qui 
va donar la llicència d’obres però 
qui les executa és el departament de 
Justícia i, per tant, segons l’alcal-
dessa de la capital del Baix Ebre, 
Meritxell Roigé, és el Govern qui ha 
de paralitzar-les: “Nosaltres no te-
nim competències per executar-
les”, assegura.  

Les “irregularitats” 
Segons Corembe, és la justícia qui 
ha de decidir si hi ha hagut irregula-
ritats: “Ha de posicionar-se sobre si 
la Generalitat pot retirar el monu-
ment tot i no ser-ne el titular i si pot 
adjudicar les obres, com ha fet, a tra-
vés del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció”, explica el portaveu de 
Corembe, l’historiador Albert Cur-
to. Eliminar el monument, segons 
ell, sí que seria blanquejar la histò-
ria: “Crec que les ciutats haurien de 
ser un llibre obert de la seva pròpia 
història, i el monument és un testi-
moni de l’època franquista que, si es 
reinterpreta, pot ser també una ei-
na pedagògica que pot explicar als 
més joves què va significar la dicta-
dura”. La intenció de la Generalitat 
és retirar-lo de l’Ebre per poder-lo 

conservar de manera íntegra i 
transportar-lo i emmagatzemar-lo 
amb facilitat. El procés per retirar el 
polèmic monument ha sigut llarg i 
conflictiu. El Parlament va aprovar 
una moció per retirar-lo el 10 del 
març del 2016 sense cap mena de 
consulta ni dilació. Però la moció va 
caure en l’oblit.  

Una reinterpretació per fer 
El 28 de maig del 2016 la conserva-
ció del monument es va sotmetre a 
un referèndum i va guanyar l’opció 
de mantenir-lo. Això sí, reinterpre-

tant-lo, cosa que no s’ha fet mai. La 
plataforma per la retirada del mo-
nument ha emès un comunicat en 
què demana que tant la Generalitat 
com l’Ajuntament responguin amb 
“celeritat” els requeriments de la 
jutge per retirar el monument i la-
menta “els entrebancs polítics i ju-
dicials” que han anat apareixent.  

La plataforma també recorda 
que el monument a l’Ebre forma 
part del catàleg de símbols fran-
quistes que va elaborar l’Ajunta-
ment de Tortosa juntament amb la 
Generalitat.e

El monument franquista al bell mig de l’Ebre a Tortosa. TJERK VAN DER MEULEN

La justícia atura les obres per retirar 
el monument franquista de l’Ebre 

La denuncia és dels defensors de mantenir-lo

MEMÒRIA HISTÒRICA

El culebró per la retirada del mo-
nument franquista de l’Ebre, a 
Tortosa, sembla no tenir final. 
Quan tothom donava per fet que 
desapareixeria del paisatge torto-
sí el 18 de juliol, el dia que va co-
mençar la Guerra Civil, el jutjat 
contenciós administratiu de Tar-
ragona ha demanat aturar les 
obres, segons va avançar ahir Rà-
dio Ebre. El motiu són les mesu-
res cautelars sol·licitades pel 
Col·lectiu per la Reinterpretació 
del Monument a la Batalla de 
l’Ebre (Corembe). De fet, la sus-
pensió arriba després que el ma-
teix Corembe presentés un escrit 
per denunciar que les obres havi-
en començat a la platja fluvial de 
Ferreries.  

La conselleria de Justícia confia 
que es resolgui de pressa i es puguin 
reprendre aviat. “Vull pensar que 
no hi haurà cap dubte de la jutge per 
donar llum verda a la retirada”, va 
dir la consellera de Justícia, Lour-
des Ciuró. 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS Espera 

 Justícia confia  
que la jutge 
no tingui  
cap dubte  
i hi doni  
llum verda 

Nou ús 
Els defensors 
del monument 
creuen que 
pot ser  
una eina 
pedagògica
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LA REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Escrivá proposa que els
nascuts entre el 1960 i el
1975 treballinmés anys
La proposta de factor de sostenibilitat del ministre per evitar
rebaixes a les pensions rep el rebuig de patronal i sindicats

ECONOMIA / P. 42

VIATJAR AMB EL PASSAPORT COVID

L’anomenat passaport covid es va
estrenar ahir als aeroports europeus
com el de Palma (a la foto). Amb aquest

document digital es pot viatjar per tot el
territori comunitari, ja que serveix per
verificar que s’està vacunat amb la pauta

completa, es disposa d’un test PCR
negatiu o bé s’ha passat la malaltia.
SOCIETAT / P. 20

EP

ElSuprem
confirma
lesmultes
milionàries
aMas i altres
càrrecspel9-N
El Tribunal Suprem ha re-
butjat els recursos contra les
sancions que va imposar el
Tribunal de Comptes a Artur
Mas, Francesc Homs, Joana
Ortega i altres ex-alts càrrecs
del Govern per la celebració
de la consulta del 9-N, que els
obligarà a fer efectives les
quantitats que fins ara esta-
ven dipositades provisional-
ment. POLÍTICA / P. 12

CaixaBank i els sindicats van
arribar ahir a un acord per a la
sortida de 6.452 treballadors,
amb prejubilacions a partir
dels 52 anys. ECONOMIA / P. 46

CaixaBank
pacta unERO
per a 6.452
empleats

CERTAMEN

ElMobile
de la transició
jamira al futur

VIURE / P. 1

AMPLIACIÓ

El futurClínic
podria anar a la zona
esportivade laUB

VIURE / P. 3

RENOVACIÓ

Nouequipamentde
Messi peròencara

senseMessi
ESPORTS / P. 39

ART

LaGuerraCivil
entra al
MNAC

CULTURA / P. 28

L’Executiu
temqueERCi
Juntsnodonin
suporta la
rebaixadepena
persedició
POLÍTICA / P. 11

Imputatper
evasió fiscal
eldirector
financerde
l’emporiTrump
INTERNACIONAL / P. 3

L’expresidentDonaldTrump
ERIN SCOTT / REUTERS
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Cultura

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

E
l Museu Nacional
d’Art de Catalunya
(MNAC) afegeix
una quarta pota a la
seva col·lecció, que

se suma a les del romànic, el gò-
tic i elmodernisme, comapilars
de la institució.De fet jahihavia
dues sales dedicades a laGuerra
Civil, però ara s’amplien a cinc
per mostrar un total de 108 pe-
ces, entre pintures, dibuixos,
gravats, fotografies, pel·lícules,
escultures i paper moneda. La
meitat d’aquestes no s’havien
exposatmai i pertanyen a 43 ar-
tistes.
La seva obertura coincideix

amb tres exposicions tem-
porals: La guerra infinita. Anto-
ni Campañà (del fotògraf de La
Capsa Vermella), Museu en pe-
rill! Salvaguarda i endreça de
l’art català durant la guerra civil
(sobre l’operació de salvament
artístic per part de la Genera-
litat, que s’obrirà el 15de juliol) i
Aeronàutica (Vol) interior, una
instal·lació de l’artista Francesc
Torres. “Refundem l’espai de-
dicat a la Guerra Civil”, diu Pe-
pe Serra, director d’aquesta ins-
titució. I ho fa amés amb peces
icòniques sobre aquest període
que formen part dels fons del
MNAC.
Una de les novetats és l’espai

dedicat al Pavelló de la Repú-
blica Espanyola a l’Exposició
Internacional de París, del 1937,
on es van incloure tres peces
clau com el Gernika, de Picasso
(avui al museu Reina Sofia, de
Madrid),LaMontserrat, de Juli
González (ara a l’Stedelijk Mu-
seum, d’Amsterdam) i El Sega-
dor, de Joan Miró (que es va
perdre). El MNAC conserva
unes quaranta obres que es van
exhibir també en aquest pave-
lló, que després van ser torna-
des i que van romandre amaga-
des als seus magatzems fins a
1986-1987, quan es van fer sen-
gles exposicions al Palau de la
Virreina de Barcelona i al Reina
Sofía deMadrid. Ara se n’expo-
sa una selecció, entre les quals
hi ha l’oliAl·legoria de lamort de
Federico García Lorca, de Fer-
nando Briones, i l’escultura La
banyista, de Francisco Pérez
Mateo, que es vamostrar a l’ex-
terior del pavelló dissenyat per
Josep Lluís Sert. A la mateixa
sala s’hi afegeix un Cap de
Montserrat cridant, de Juli
González, i l’oli Dona amb bar-
ret i coll de pell, de Picasso,
d’aquests mateixos anys.
Una de les peces exposades

de més simbolisme és una pin-
tura de grans dimensions del

lunya, ajudant de la Pasionaria,
que es va suïcidar el 1936 a prop
deGranada abans que ser detin-
guda per un grup de falangistes,
després d’endinsar-se per error
en una zona ocupada pels fran-
quistes. Es tracta d’un oli de J.
Pons, un autor desconegut que
va prendre com amodel una fo-
tografia de Gerda Taro, en què
apareix una miliciana apuntant
amb una pistola.

Cartells, pel·lícules i fotogra-
fies que van ser utilitzats pels
dos bàndols durant la guerra
constitueixen un altre dels ei-
xos temàtics d’aquesta nova
presentació. Es poden veure
imatges d’Agustí Centelles, An-
toni Campañà, Josep Compte i
PereCatalà Pic, però també una
pel·lícula com Le Martyre de la
Catalogne, de Laye Films, pre-
sentada aParís, quemostra amb
tota cruesa els efectesdels bom-
bardejos sobre la població civil.

LaGuerraCivil entra alMNAC
Un centenar d’obres expliquen la tragèdia humana del període 1936-1939

Noves sales a la col·lecció permanent

Sobre aquestamateixa temàtica
destaquen dos olis d’Enric Cli-
ment i Andrés FernándezCuer-
vos. També es recull un frag-
ment d’una filmació del Movi-
mentRevolucionari (proper a la
CNT) que mostra el costat més
brutal de la propaganda, amb
imatges dels cadàvers de mon-
ges que van ser trets del con-
vent de les Saleses del passeig
de Sant Joan de Barcelona i ex-
hibits al carrer. D’aquesta ma-
teixa profanació, se’n mostren
sis fotografies d’època cedides
en dipòsit per la família de
Campañà.
Els conservadors del MNAC

Eduard Vallès i Elena Llorens
expliquen que imatges com
aquestes, o alguns cartells fran-
quistes que s’incorporaran al
recorregut, intenten reflectir
també la instrumentalització de
la guerra i els excessos dels dos
costats. I un altre exemple és la
incorporació a la col·lecció per-
manent d’una adquisició recent
del pintor Pere Pruna, que va
col·laborar amb el Servei de
Propaganda del Govern de
Burgos, titulada Trobada d’una
miliciana amb la mort, que re-
presenta precisament una mi-
liciana al costat del cadàvermo-
mificat d’una de les monges ex-
humades d’aquest convent.c

ElMNAC exposa
obres que van
ser al Pavelló de
la República i que no
s’havien exhibit mai

cartellista Martí Bas titulada
Afusellaments de la plaça de to-
ros de Badajoz, que reconstru-
eix demaneramés omenys rea-
lista les dramàtiques execuci-
ons de més de tres mil
presoners republicans el 1936. I
al costat es presenta una escul-
tura de gran format que repre-
senta el milicià El Madriles, de
Josep Viladomat (un escultor
que a la postguerra va fer el po-

lèmic retrat eqüestre de Franco
per encàrrec de l’Ajuntament
de Barcelona).
Destaca també lapresènciade

dones, tant com a protagonistes
de les obres i com a autores. Ai-
xí s’exposen pintures d’Ángela
Nebot i Juana Francisca Rubio,
que mai abans s’havien mostrat
al museu. I un retrat de Lina
Ódena, secretària general de les
Joventuts Comunistes de Cata-

UnespectadorcontemplantAfusellamentsdelaplaçadetorosdeBadajoz,deMartíBas;al costat, l’esculturaElMadriles,deViladomat
XAVIERCERVERA

Al·legoria de lamort de F. García Lorca, de Fernando Briones
XAVIRCERVERA
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El Museu Nacional 
treu pit del seu art  
de la Guerra Civil

El recorregut guanya tres sales per a l’art d’entre  
1936 i 1939 i exposa 108 obres de 43 artistes

La dirigent comunista barcelonina 
i miliciana Paulina Ódena García, 
més coneguda com Lina Ódena, va 
morir el setembre del 1936 a Grana-
da durant la Guerra Civil: el seu xo-
fer va agafar un camí equivocat, van 
acabar en un control falangista i 
abans que els soldats la detingues-
sin es va suïcidar disparant-se un 
tret al cap. Tenia 25 anys. La seva 
aura heroica ha arribat fins avui i 
dona nom a l’Espai Alliberat a l’Es-
querra de l’Eixample Casal Popular 
Lina Ódena, i tots aquells que no la 
coneguin poden anar-la a descobrir 
a les noves sales del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya (MNAC), on 
hi ha per primera vegada el retrat 
que li va fer un pintor encara des-
conegut anomenat J. Pons i que es 
va poder veure al pavelló de la Repú-
blica a l’Exposició Universal de Pa-
rís el 1937. “Aquest quadre és com 
un altar”, afirma el director del 
MNAC, Pepe Serra. També s’estre-
na a la col·lecció permanent el mo-
numental i esfereïdor Afusella-
ments a la plaça de toros de Badajoz, 
de Martí Bas, la crònica d’uns fets 
pels quals el general Yagüe era co-
negut com “el carnisser de Bada-
joz”. Aleshores la ciutat de Badajoz 
tenia uns 41.000 habitants i les esti-
macions d’assassinats el 14 d’agost 
de 1936 arriben a les 4.000 perso-
nes, és a dir, un 10% de la població.  

La remodelació de les sales de la 
Guerra Civil del MNAC, comissari-
ada pels conservadors Eduard Va-
llès i Elena Llorens, és una de les 
operacions més significatives dels 
últims anys i es podria dir que re-
funda la presentació d’art dels se-
gles XIX i XX que es va inaugurar el 
2014: passa de dues a cinc sales, on 
es podran veure 108 d’obres de 43 
artistes, 57 de les quals no s’havien 
vist mai a la col·lecció permanent.  
“El 2014 vam identificar la Guerra 
Civil com un tema del museu i vam 
treure algunes obres i ara creixem 
en nombre de sales, obres i artistes, 
i sobretot hi ha un relat més endre-
çat”, explica Serra. Ara hi ha àmbits 
temàtics dedicats a les dones artis-
tes en temps de guerra, a la nova ma-
nera de matar que van ser els bom-
bardejos aeris, als fotoperiodistes, a 
la moneda de la Guerra Civil, i creix 
l’àmbit dedicat al pavelló espanyol 
de l’Exposició Universal de París del 
1937. A la part de les dones, el museu 
exposa dues artistes més: Ángela 
Nebot, amb el retrat d’una mestra 
republicana assassinada dins una 
aula, titulat Santa Cultura, màrtir 
del feixisme, i Juana Francisca Ru-
bio, amb Heroi, protagonitzat per 
una mare amb el fill mort entre els 
braços. 

Una altra novetat a les sales és el 
monument que Josep Viladomat va 
fer del milicià emblemàtic del set-
ge de Madrid Ramón Vía Fernán-

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

dez, conegut com el Madriles. Com 
a curiositat, el Museu d’Història de 
Madrid la va demanar al museu fa 
uns anys per fer-ne una reproducció 
en bronze. La selecció d’artistes in-
clou noms consagrats com Pablo Pi-
casso, Juli González, Apel·les Feno-
sa, Agustí Centelles, Antoni Campa-
ñà, Pere Català Pic i Josep Renau, i 
d’altres que tenen valor sobretot 
històric, com Enric Climent, Santia-
go Pelegrín i Miguel Prieto: “Les 
obres icòniques conviuen amb al-
tres que artísticament són més irre-
gulars però que representen la ràpi-
da resposta dels artistes a la guer-
ra. Representen un art d’urgència 
que té molt d’interès perquè està 
molt lligat als fets i revelen una ico-
nografia amb motius com la massa-
cre, la mare i el fill”, explica Serra, 
que també posa en relleu que la di-
mensió internacional de la Guerra 
Civil potencia la del mateix museu.  

El contrast dels dos bàndols 
Coincidint amb la renovació del dis-
curs, també s’està posant en paral·lel 
l’art republicà amb el franquista: està 
previst incorporar un reguitzell de 
cartells nacionals per fer-los dialogar 
amb els republicans que ja estan ex-
posats. El guaix de Pere Pruna Troba-
da d’una miliciana amb la mort és una 
denúncia de les tombes de monges 
profanades al convent barceloní de 
les Saleses que va immortalitzar An-
toni Campañà. “La Guerra Civil es 
converteix en un gènere en si: artistes 
que havien tingut una carrera impor-
tant i que havien sigut avantguardis-
tes, quan arriba la guerra, es recon-
verteixen i adapten el seu llenguatge 
al missatge que havien de transme-
tre”, diu Eduard Vallès. “Per això en 
algunes de les obres exposades hi ha 
un cert realisme social”, subratlla. 

L’àmbit del pavelló espanyol a 
l’Exposició Universal de París del 
1937 inclou 37 obres que es van po-
der veure en paral·lel al Guernica de 
Pablo Picasso i les obres d’altres 
grans artistes de les avantguardes: 
Juli González, Joan Miró, Alexander 
Calder i Alberto González. Són pro-
pietat del MNAC perquè quan van 
tornar a Espanya el 1938 el govern de 
la República estava a Barcelona. Du-
rant el franquisme el silenci les va 
protegir i no van tornar a la llum fins 
als anys 1986 i 1987 en dues exposi-
cions a La Virreina i al museu Reina 
Sofia. Altres obres, com Afusella-
ments a la plaça de toros de Badajoz, 
són públiques perquè les instituci-
ons les van comprar a les exposici-
ons oficials. La vida del pavelló de la 
República a París va estar plena de 
vicissituds. “La idea era anar reno-
vant les exposicions del pavelló de la 
República cada quinze dies, però jo 
crec que no ho van aconseguir”, diu 
Elena Llorens, per a qui aquests tre-
balls també permeten “prendre el 
pols a l’art espanyol de la República”. 
“Arribaven camions de la FAI amb 
obres, sembla que va ser un moment 
de força descontrol”, conclou.e

01. Afusellaments a la plaça 
de toros de Badajoz, de Martí 

Bas. 02. Al·legoria de 
l’afusellament de Federico 

García Lorca, de Fernando 
Briones. 03. Lina Ódena, de  

J. Pons. FRANCESC MELCION

Espanya  
Per a Elena Llorens, les obres 
permeten “prendre el pols a 
l’art espanyol de la República”

Realismes  
“La Guerra Civil es converteix 
en un gènere en si mateix”,  
diu Eduard Vallès

01 

02 

03 
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Francesc-Marc
Álvaro

Llunyperòmés
apropquemai

La llibertat per als nou líders inde-
pendentistes indultats téunefec-
te automàtic en els equilibris del
sempre envitricollat espai inde-

pendentista:elspolíticsdel’exiliagafenara
un relleu més accentuat, pel fet de ser les
úniques figures de pes que continuen en
unasituacióanòmala (deixantdebandaels
càrrecs investigats pel Tribunal de Comp-
tesoambcausesals jutjats 13 i 18), amésde
ser lesúniquespecesques’escapoleixende
la maquinària punitiva de l’Estat. Els que
són lluny ara són més a prop que mai. Un
coppassin lesentrevistes i elsactesdeben-
vingudaa lesdones i elshomesquehanpa-
titpenadepresó,el focusestornaràaposar
sobreWaterloo i sobre Suïssa, més encara
quan determinats organismes internacio-
nals –cas del Consell d’Europa– critiquen
l’actuacióde la justíciaespanyola.
Amb tot, la taula de diàleg passa a ser el

centre de gravetat de la política catalana.
Una taula que, en teoria, disposarà de dos
anyspertreballariarribaraalgunamenade
resultat.Siesvolevitar interferències,Pere
Aragonès i Pedro Sánchez han de ser els
motors constants d’aquestes converses. A
la taula tambéhi seurandirigentsdeJunts,
començantpelvicepresidentPuigneró.
Fins ara, l’actitud oficial del partit de

Puigdemont davant la taula de diàleg és la
d’un participant reticent que hi va sense
confiar gaire en els fruits que pugui donar;
subratllantlasevadesconfiança,Juntsapa-
reix com un negociador menys implicat

queERC, a l’espera que un eventual fracàs
del diàleg li permeti proclamar que l’estra-
tègiapossibilistadel seu soci no té recorre-
gut i que cal tornar a la confrontació. Elsa
Artadi s’ha convertit en l’altaveu més in-
tens d’aquesta posició i no desaprofita cap
ocasiópermarcardistàncies ambels repu-
blicans. En canvi, en entrevistes recents a
TV3 Josep Rull i Joaquim Forn han trans-
mès una visió més oberta sobre el diàleg
amb Madrid, que, sense eludir les dificul-
tats, és força propera a la que ahir mateix
explicavaOriol Junqueras en aquestes pà-
gines. Jordi Sànchez, secretari general de
Junts, també s’ha manifestat en aquesta
línia.
QuinaseràlaposiciófinaldeCarlesPuig-

demont sobre el diàleg entre Aragonès i
Sánchez? Aquesta és una qüestió impor-
tantíssima, perquè no hi haurà cap solució
vàlida que no compti –d’una manera o al-
tra– amb l’aval dels dos principals partits
independentistes i el vistiplaude l’expresi-
dent. I tampoc hi haurà normalització ple-
na de la vida política a Catalunya si no
s’aborda la situació dels exiliats, entre els
quals hi haMarta Rovira, secretària gene-
ral d’ERC. Puigdemont i la resta no poden
quedar al marge del que es parli a partir
d’ara, la qual cosa els obliga a escoltar més
veus de les que habitualment els envolten,
per tenir una visió més completa i exacta
delquepassaaquí.
Si ERC i Junts van ambactitudsmolt di-

ferents a la taula de diàleg, malament rai.
Perquè el Gabinet espanyol tindria llavors
l’excusaperfectapereludir la tascahistòri-
ca que li pertoca, que és oferir propostes
noves, rigoroses i creïbles (no simples pe-
daços)a la societat catalana.

Puigdemont i la resta
d’exiliats no poden quedar
al marge del que es parli
a partir d’ara

La divisiómarca l’homenatge
a les víctimes del terrorisme
Vox refusa l’acte i el PP en limita la presència per l’assistència de Bildu

JULIO HURTADO
Barcelona

El consensno semblapossible en la po-
lítica espanyola ni tan sols davant una
causa tan humanitària, solidària i
transversal com l’homenatge a les víc-
times de la violència terrorista en qual-
sevol de les seves formes.
Com cada 27 de juny des que es va

adoptar aquesta data, el 2010 i a inicia-
tivadeJoséBono, per retrehomenatge
als espanyols que han patit de manera
directa el flagell del terrorisme, ahir el
Congrés va acollir un acte solemneque
va estar marcat per l’absència de Vox i
d’algunes organitzacions de víctimes, i
aquesta vegada, i per primera vegada,
també per la limitada representació
del PP, que va delegar en els seus dos
membres a laMesa, Ana Pastor i Adol-
fo Suárez Illana, en protesta per la pre-
sència d’EH Bildu a l’hemicicle.
Mentre tots els grups de la Cambra

excepte la ultradreta, que l’any passat
ja va refusar ser a l’homenatge, estaven
presents a l’acte, la portaveu del PP,
Cuca Gamarra, va preferir unir-se a la

concentració que l’Associació deVícti-
mesdelTerrorisme (AVT) iCovite, en-
tre altres entitats, havienconvocat a les
portes del Congrés contra la presència
d’un polític abertzale en l’homenatge.
En realitat Bildu assisteix a aquest

homenatge des del 2019, però fins ara
la seva representació, que llavors es va
circumscriure al minut de silenci i

l’any passat es va ampliar a tot l’acte
amb la presència del diputat Jon Iñar-
ritu a l’hemicicle, no havia arribat al
màximnivell parlamentari. Ahir, enun
gest significatiu i inèdit, la portaveu de
la coalició abertzale,MertxeAizpurua,
es va sumar a la iniciativa per reiterar
el “ferm compromís” de la seva família
política “a favor del reconeixement i

de la reparació de totes i cadascuna de
les víctimes, sense excepcions ni ex-
clusions”, segons un comunicat.
Amésdeperprotestar per la presèn-

cia de Bildu, dreta i ultradreta van re-
fusar assistir a l’acte adduint també la
política penitenciària delGovern espa-
nyol i el trasllat de presos etarres a pre-
sonsproperes al PaísBasc, unpunt que
també comparteixen algunes de les as-
sociacions de víctimes, que, amb tot, sí
que van ser al Congrés perquè entenen
que l’homenatge és un acte institucio-
nal del poder legislatiu i no de l’execu-
tiu. Així ho van fer, per exemple, l’As-
sociació de Cossos i Forces de Segure-
tat de l’Estat Víctimes del Terrorisme i
l’Associació 11-M Afectats del Terro-
risme, que, en paraules del seu presi-
dent, Eulogio Paz, va acusar Vox i PP
de “menysprear les víctimes en gene-
ral” amb la seva plantada a la Cambra.
Per la seva banda, des de la Carrera

de San Jerónimo, i com amostra de re-
buig a coincidir amb els abertzales a
l’interior del palau del Congrés, l’AVT,
entre crits de “Marlaska, dimissió!”,
acusava el Govern central d’haver
“traspassat línies vermelles” fent de
Bildu els seus “socis preferents” i in-
tercanviant “presos per suport” amb
l’objectiu d’apuntalar la majoria parla-
mentària. I aquest cop tampoc no va
passar més enllà de la porta dels lleons
el Col·lectiu de Víctimes del Terroris-
me (Covite), que no ha anat mai a l’ho-
menatge i ahir es va tornar a concen-
trar fora, juntament amb diputats de
Vox,Ciutadans i el PP, ambGamarra al
capdavant, per retre el seu homenatge
particular a les víctimes.

La portaveu del PP, que va acusar
Pedro Sánchez de voler “blanquejar”
la formació d’Arnaldo Otegi, va argu-
mentar que “no hi pot haver equidis-
tància entre Bildu i les víctimes” per
absentar-se de l’hemicicle, malgrat la
nombrosa representació institucional
que des de l’interior del Congrés, amb
la seva presidenta, Meritxell Batet, al
capdavant, solemnitzava el record de
les víctimes del terrorisme.c

J.J. GUILLÉN / EFE

La presidenta del Congrés,Meritxell Batet, durant la lectura del seu discurs solemne en l’acte celebrat ahir

Elsabertzalesexpressen
el seu“fermcompromís”
ambelreconeixement i
la reparacióde lesvíctimes

Discursos a favor de la unitat
]El president de la Fundació de
Víctimes del Terrorisme, Tomás
Caballero, fill del regidor d’UPN
Tomás Caballero, assassinat per
ETA el 1998, va demanar en el
seu discurs reflexionar sobre les
notòries absències a l’acte, i va
instar el Govern espanyol a adop-
tar “accions eficaces per recupe-
rar la voluntat empàtica, sensible
i solidària” que vamarcar la llei
de reconeixement i protecció
integral a les víctimes del 2011. A
més amés, va reclamar de les
forces polítiques reformes legals
per impedir els homenatges a
etarres quan surten de la presó,
un fet que va qualificar d’“ultrat-

ge” per a les víctimes i d’“incita-
ció a l’odi i la violència”. També
va exigir fermesa per garantir un
relat “veraç” del terrorisme a les
generacions futures i va rebutjar
“qualsevol intent de blanqueig
del terrorisme”. “Perquè els que
van empunyar les pistoles no
seranmai com els que van rebre
el tret al clatell”, va exclamar.
Malgrat tot, al seu torn la presi-
denta del Congrés, Meritxell
Batet, va enaltir la “unitat” con-
tra el terrorisme que tant va cos-
tar aconseguir a Espanya i va
demanar de defensar-la “més
enllà de les discrepàncies sobre
les polítiques concretes”.
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Cibeles ya puede 
quitar las calles 
a Largo Caballero 
e Indalecio Prieto 
El TSJ admite el recurso de apelación 
del Ayuntamiento y la Asociación Raíces

cautelar en los supuestos de cam-
bios de denominación de calles». 

Por su parte, el Ayuntamiento 
consideraba que «el auto impug-
nado interpreta errónea e indebi-
damente el régimen de medidas 
cautelares previsto en la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa» y que «la 
suspensión provocaría una per-
turbación grave a los intereses 
generales» en el caso de un «acto 
al que debe atribuirse presunción 
de legitimidad», ya que se adoptó 
«en el seno de una corporación 
municipal, en función del princi-
pio de decisión democrática y por 
el voto de la mayoría». 

UGT defendía que el acuerdo 
municipal «supone la retirada de 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) da vía libre al 
Ayuntamiento de la capital para 
retirar las calles dedicadas a los 
dirigentes socialistas Francisco 
Largo Caballero, presidente de la 
República (1936-1937) durante la 
Guerra Civil, e Indalecio Prieto. La 
iniciativa de Vox apoyada por PP 
y Ciudadanos en 
aplicación de la 
Ley de Memoria 
Histórica adopta-
da el 29 de sep-
tiembre de 2020 se 
paralizó el 15 de 
enero de este año 
por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 
número 30 de Madrid, pero los re-
cursos de apelación interpuestos 
por el Consistorio de Madrid y por 
la Asociación Reivindicativa de la 
Memoria Histórica Raíces acaban 
de ser estimados por el TSJM. 

En su fallo, la Sección Segunda 
del tribunal estima la «proceden-
cia de suspender el acuerdo im-
pugnado en relación con el cambio 
de denominación de las calles por 
resultar este pronunciamiento 
disconforme con el ordenamiento 
jurídico, declarando en su lugar 
que no ha lugar, en consecuencia, 
a la adopción de esta medida cau-
telar, y confi rmando el auto apela-
do en relación a la medida de ase-
guramiento consistente en que la 
placa conmemorativa de Francis-
co Largo Caballero de la fachada 
del edifi cio de la Junta Municipal 
del Distrito de Chamberí sea cus-
todiada por el Ayuntamiento en 
condiciones que impidan su ma-
yor deterioro, garantizando su 
eventual reposición». 

Se cierra así –aunque cabe in-
terponer recurso– un periplo judi-
cial que tuvo parada en el Juzgado 
1 de lo Contencioso-Administrati-
vo de Madrid, que en su caso des-
estimó un recurso interpuesto por 
el PSOE tras la decisión adoptada 
por el consistorio. Este fallo tam-

bién pedía que se conservara la 
placa de Largo Caballero «para 
permitir su eventual reposición».  

Por su parte, el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nú-
mero 30 resolvió la solicitud de 
medida cautelar interesada por 
UGT y consideró que debían 
«mantenerse los nombres de las 
calles dedicadas a los dirigentes 
socialistas para impedir la produc-

ción de un menoscabo real y de 
difícil alcance para un gran núme-
ro de perjudicados por el cambio 
de nomenclatura» de las vías.  

Este es el recurso sobre el que 
acaba de fallar el TSJM, que «ha 
dado luz verde a que el Ayunta-
miento retire las placas ya», seña-
lan a LA RAZÓN fuentes de Raí-
ces, «en cumplimiento de la 
sentencia y de la ley de procedi-
miento administrativo». 

Según recoge el TSJM, Raíces 
aducía que el auto recurrido «in-
fringe el principio legal de ejecuti-
vidad de los actos administrativos; 
que no concurre acreditación de 
la pérdida de la fi nalidad legítima 
del recurso en caso de no adoptar-
se la medida cautelar», y en lo que 
se refi ere a la placa de Largo Ca-
ballero, «que el Ayuntamiento de 
Madrid ha acreditado que se en-
cuentra adecuadamente deposita-
da y custodiada en dependencias 
municipales», además de que «la 
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid ha venido de-
negando la adopción de la medida 

Andrés Bartolomé

EUROPA PRESS

los nombres de las calles, pero sin 
previsión alguna de nueva deno-
minación, lo que deja en evidencia 
la necesidad del mantenimiento 
de la denominación». El máximo 
órgano judicial madrileño consi-
dera este punto como «harto im-
probable [...], no pasando de resul-
tar una mera conjetura sin visos 
de realidad, pues es claro» que se 
«procederá a dotar de una deno-
minación a la vía pública».

Respecto a la conservación de la 
placa de Largo Caballero, manifes-
taba UGT que «si ha sufrido los 
destrozos que presenta, bajo la 
responsabilidad del Ayuntamien-
to, no parece que baste con que 
esté “a buen recaudo”», sino que 
«además es necesario que no sufra 
mayor deterioro, con el fi n de ga-
rantizar su eventual reposición».

 Sobre «los eventuales perjui-
cios», resuelve el TSJ, «no resul-
tan irreparables, pues la repara-
ción se produce de manera 
ineludible con la restauración de 
la denominación de la calle y en 
su caso con la indemnización co-
rrespondiente».

El acuerdo de retirada 
de esas calles no se 
suspende y puede ser 
ya ejecutado por el 
Ayuntamiento de Madrid

Placa del Bulevar 
Indalecio Prieto 
al día siguiente 

del acuerdo 
municipal para su 

retirada

Vox presentó su propuesta basándose en una 
resolución del Parlamento Europeo de 2019 que 
condena regímenes totalitarios. Para ofrecer su 
apoyo, PP y Cs presentaron una enmienda para que se 
discutiera bajo el artículo 15 de la Ley de Memoria 
Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese artículo 

Una propuesta basada en la ley de Zapatero

LA CLAVE establece que «las Administraciones públicas, en el 
ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas 
oportunas para la retirada de escudos, insignias, 
placas y otros objetos o menciones conmemorativas 
de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la 
Dictadura». La propuesta salió adelante con el voto de 
los tres partidos para erradicar la calle Francisco Largo 
Caballero en el distrito de Ciudad Lineal y el bulevar de 
Indalecio Prieto, en Vicálvaro.

SE NECESITA EMPLEADA DE 
HOGAR EN RÉGIMEN INTERNO

EN MADRID

• Sueldo a convenir

• Para labores de la casa con experiencia y 
buenas referencias.

Interesadas enviar cv a:
hogarinternamadrid@gmail.com
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Cuando llovían octavillas del cielo: la propaganda 
clandestina contra el franquismo  
Una exposición recupera decenas de publicaciones y cuartillas que sirvieron para 
convocar protestas y organizar la lucha antifranquista en Barcelona durante la dictadura  

29 de junio de 2021 22:56h  

"Lo que debes hacer cada día es no subir al tranvía y desahogar tus males rompiendo 
muchos cristales". Como si de una cadena de Whatsapp o de un tuit viral se tratara, 
miles de papelitos con este mensaje fueron circulando de mano en mano entre los 
barceloneses en febrero de 1951. El mensaje caló y durante dos semanas la población se 
negó masivamente a utilizar el transporte público en protesta por el aumento del precio 
de los billetes.    

La llamada huelga de los tranvías fue la primera gran acción colectiva contra el régimen 
franquista y no hubiese sido posible sin la circulación masiva de estos papelitos. 
Durante cuatro décadas, este tipo de notas y las pequeñas publicaciones clandestinas 
fueron la principal manera de organizar la lucha popular contra una dictadura que 
ahogaba y reprimía con dureza cualquier atisbo de disidencia.  

 

A veces se imprimían en domicilios particulares. También en la trastienda de algún 
comercio o tras una falsa pared que escondía una imprenta. En otras ocasiones eran 
fotocopias de panfletos hechos a mano y durante la posguerra se llegaron a producir en 
condiciones muy precarias. Muchas de ellas –el 20%– incluso eran imprimidas fuera de 
España por exiliados que las introducían posteriormente por la frontera francesa.  

La exposición 'Cuando llovían octavillas: clandestinidad, prensa y propaganda 
antifranquista', inaugurada este martes en el Archivo Histórico de Barcelona (entrada 
gratuita, abierta hasta el 29 de enero de 2022), recopila y enseña decenas de estas 
publicaciones que demuestran la abundante producción de propaganda clandestina que 
hubo en la ciudad durante toda la dictadura, una tradición que vivió su máximo 
esplendor a finales de los 60 y principios de los 70 y que para algunos fue la antesala de 
los fanzines 'underground' de la Transición.  

La colección que posee el Archivo –compuesta de más de 1.000 publicaciones y 9.000 
octavillas– es una de las más importantes de este tipo en Catalunya y se formó gracias a 
las donaciones anónimas que muchos vecinos depositaron durante la primera etapa de la 
dictadura en el buzón de la entidad o bien dejaron escondidas entre las páginas de los 
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diarios de la sala de consultas. El resto fueron donaciones privadas de activistas, 
partidos, entidades y asociaciones vecinales.   

Buena parte de la colección son documentos efímeros, pensados inicialmente para ser 
destruidos, que sin embargo han llegado hasta nuestros días gracias a los riesgos que 
tomaron muchos ciudadanos y entidades que las quisieron preservar.  

"La prensa clandestina del franquismo era uno de esos grandes desconocidos que había 
que poner en valor", señaló Manel Risques, comisario de la exposición y profesor de 
Historia Contemporánea, durante la presentación de la muestra. "Sin ella no habría 
habido lucha ni resistencia antifranquista, fue una columna vertebral de todo este 
movimiento".  

Las autoridades fascistas lucharon activamente contra la producción de estas 
publicaciones y destinaron ingentes esfuerzos para localizar a sus autores, a las 
imprentas y los locales donde se producían. En 1949 se llegó a ejecutar a Joaquim Puig i 
Pidemunt por ser el director de la revista Treball, editada por el PSUC y considerada 
por el franquismo como un "órgano de agitación y propaganda".  

La variedad de emisores de estos periódicos, revistas y octavillas demuestra que la 
producción clandestina durante la dictadura fue muy transversal, especialmente a partir 
de finales de los 60. Hay material producido por partidos políticos como el PSUC, 
PSOE y ERC, entre otros, pero también publicaciones y convocatorias de asociaciones 
vecinales y estudiantiles así como de organizaciones feministas, católicas y 
antimilitaristas.  

El material expuesto también permite viajar por los distintos estados de ánimo y las 
reivindicaciones de la clandestinidad durante la dictadura. En ocasiones se abordaban 
cuestiones internacionales –desde la liberación de Leningrado hasta la guerra de 
Vietnam– y en otras, cuestiones mucho más mundanas como la vida asociativa de los 
barrios, la detención de manifestantes o la petición de servicios en algún barrio de la 
ciudad.  

Se puede ver cómo la esperanza por la victoria aliada en la II Guerra Mundial supuso la 
eclosión de diversas publicaciones que informaban de los avances sobre el nazismo. 
Durante los años 40, la mayoría de periódicos y octavillas se enfocaron en la resistencia 
antifascista, en denunciar el carácter ilegítimo del franquismo y los ataques a la 
identidad catalana. La ilusión por la victoria aliada, sin embargo, se fue apagando al 
mismo tiempo que estas publicaciones cuando se constató que el cambio no iba a llegar 
a España.  

A principios de los 60 tanto el movimiento estudiantil como el PSUC fueron ganando 
peso en la producción de material clandestino. Las octavillas que se repartían se 
utilizaban para citar a los barceloneses a todo tipo de manifestaciones y huelgas obreras, 
ya fuese para protestar por las torturas policiales, pedir un aumento de salarios o 
visibilizar la condena a muerte de dirigentes antifranquistas.   

Propaganda feminista a favor de la abstención de las mujeres en el referéndum de 
la ley de reforma política de finales del 76.  
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Unos años antes, en febrero de 1959 incluso se llegó a convocar un "gran concierto de 
cláxones" a la salida del Camp Nou para protestar por el nombramiento como director 
de La Vanguardia de Luis de Galinsoga, que había llegado a afirmar que "todos los 
catalanes" eran "una mierda".  

A principios de los 70 el movimiento vecinal sufrió un fuerte impulso y contribuyó 
definitivamente a la generalización de estas revistas y octavillas. Se protestaba contra el 
barraquismo, contra las centrales nucleares, contra alcaldes franquistas y se puede 
percibir la articulación del movimiento feminista, con varios ejemplares que recogen la 
llamada a la abstención de las mujeres en el referéndum de la ley de reforma política de 
finales del 76. También Manuel Fraga y "su policía" se convirtieron en uno de los 
principales objetivos de las publicaciones de los 70, al mismo tiempo que se denunciaba 
el proceso sucesorio del rey Juan Carlos.   

Ya en los estertores de la dictadura, se observa en la exposición cómo la agitación 
política tuvo como referencia la Assemblea de Catalunya, principal plataforma unitaria 
antifranquista impulsada a finales del 71. La Assemblea mostró su gran capacidad de 
movilización y puso en la agenda una petición que haría fortuna en la Transición y 
retumbaría durante años: "Llibertat, amnistia i Estatut d'autonomia".  
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EL FOTERO

“Hay que frenar esa barbari-
dad”. José María Uría, coordi-
nador del centro documental de
la Fundación Anastasio de Gra-
cia (Agfitel), cree que en inter-
net proliferan los vendedores
sin escrúpulos que están ponien-
do en peligro un patrimonio que
debería estar a mejor recaudo.
Por eso se indigna mientras ex-
plica cómo lleva a cabo pesqui-
sas en distintos portales de ven-
ta entre particulares antes de
empezar a pelearse euro a euro
y foto a foto.

Son negociaciones que, como
él mismo cuenta, a veces rayan
el filibusterismo pues tiene en-
frente amercaderes sin escrúpu-
los que muestran un nulo inte-
rés en el patrimonio. Es en ese
zoco sin apenas normas donde
ha hallado una parte importan-
te de los fondos de la antigua
Fototipia Thomas, que han sufri-
do con su dispersión un destro-
zo de casi imposible marcha
atrás. Esta empresa fue en el si-
glo XX una de las más significati-
vas en la impresión de postales
de España y llegó a funcionar
como agencia fotográfica, con
decenas de miles de imágenes
de todo el país. Ese furor
cartófilo de antaño, a menudo,
única ventana al mundo de esa
parte importante de la pobla-
ción que no viajaba, permite hoy
localizar un material que dibuja
bien la España de la primera mi-
tad del siglo XX.

A lo largo del último lustro, la
fundación, vinculada al sindica-
to UGT, ha conseguido adquirir
unos 7.000 negativos entre los
que hay 270 vistas de Madrid.
La gran mayoría, hasta 176, per-
tenece a la capital, pero hay tam-
bién algunas de San Lorenzo de
El Escorial (68) y Aranjuez (26).
Tienen datos de otras 143, de las
que 107 se encuentran en el ar-
chivo del Institut d’Estudis

Fotogràfics de Catalunya (IEFC)
o en manos de coleccionistas
desconocidos (36). Saben que
proceden de esa prolífica fototi-
pia barcelonesa, pero no han lo-
grado saber nada sobre los auto-
res de cada una de esas fotos.

No se trata de las placas origi-
nales de cristal de 13 por 18 cen-
tímetros que salieron de la cá-
mara de los reporteros, sino de
internegativos de plástico —casi
todo nitrato— de 10 por
15 centímetros realiza-
dos en la fototipia. En
todo caso, no tienen du-
da de su valor y asegu-
ran que corren el peli-
gro de perderse de ma-
nera definitiva si no
son tratados y conser-
vados de manera profe-
sional. Uría muestra al-
gunas de esas adquisi-
ciones que han perma-
necido todas estas déca-
das en unas cajas de
cartón numeradas que
han comprado también
porque, aunque no son
el mejor lugar para que
sigan guardando los ne-
gativos, sí forman par-
te de la colección.

“Lo que nos llega es
bastante bueno para te-
ner unos 100 años”, co-
menta agradecido Na-
cho Rubiera, de la empresa Syba-
ria, la encargada de tratar, lim-
piar y digitalizar el material que
adquiere la fundación. “Presen-
ta algunos deterioros por estar
guardado en circunstancias po-
co favorables o por máscaras
aplicadas para la impresión”, pe-
ro, una vez digitalizado, casi to-
dos muestran bien la imagen en
la mesa de luz, añade. “De cerca
de 4.000 unidades, no llega a
una docena en las que no se vea
nada”, comenta Rubiera, que tra-
baja con Angélica Soleiman, una
de las mayores especialistas de

España en preservación de foto-
grafía.

Cerrada la Fototipia Thomas
a mediados de los años setenta,
parte de los fondos acabaron en
el mercado de Los Encantes de
Barcelona. Ahí empezó la doloro-
sa dispersión, explica Uría. El
Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya, una institución sin
ánimo de lucro, no logró hacer-
se con todo lo que atesoraba la
centenaria empresa, lamenta su
responsable de documentación
e investigación, Laia Foix. Hoy
gestionan la mayor parte de lo

que queda de la empre-
sa Thomas, pero reco-
noce que no disponen
de dinero para impedir
y hacer frente a las ven-
tas al detalle entre par-
ticulares. “Uría es un
pionero en frenar ese
comercio e investigar”,
añade Foix.

“No estamos en con-
tra del buen coleccio-
nista particular, pero
corremos el peligro de
malas conservaciones
o de que cuando esa
persona muera todo
acabe a la venta en el
Rastro. Esto no es algo
que normalmente al-
guien deba tener en su
casa”, comenta el res-
ponsable de documen-
tación de la Fundación
Anastasio de Gracia,

con sede en la capital y que ya
dispone de la mayor colección
de negativos de los fondos de la
fototipia Thomas. En Madrid
hay un templo cartófilo por ex-
celencia, Casa Postal (calle de
la Libertad, 37), un comercio
abierto en 1983 por Martín Ca-
rrasco, un asturiano de 79
años. Ya jubilado, este coleccio-
nista y estudioso que ha publi-
cado seis libros de postales, ha
dejado en manos de su hija Be-
lén aproximadamente un mi-
llón de postales antiguas y otro
millón en color.

La postal ha
muerto. ¡Viva
la postal!

José María Uría guarda negativos en las cajas de la Fototipia Thomas. / L. DE V.

Negativo de Madrid adquirido recientemente por la Fundación Anastasio de Gracia. / L. DE V.

LUIS DE VEGA, Madrid

Los fondos de
Fototipia Thomas
acabaron en un
mercadillo

El furor cartófilo de
antaño dibuja la
primera mitad del
siglo XX en España
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LA GUERRA CIVIL MI S CRUA
E1 dietari a cor i cap oberts de l’economista Manuel Revent6s, el m6s brillant de la generaci6 de
1917, 6s un dels testirnonis rn6s descarnats que ha donat el mernorialisme catalpa del 1936-1939

Caries Geli

E Is cossos van per transport en
comfi a la Necrbpolis; un
furg6 recull vint o trenta

taiits i els deixa en dipbsit. Cada dia
s’endarrereixen d’enterraments i
s6n ja cent i rants els que esperen
torn. El empleats donen nfimero per
demh o demh passat. Ara el croque-
mortdemana--intercanvi-- mig qui-
1o de sab6 o de sucre per a enterrar
els morts. Fastig6s, infamant".

Potser 6s la pitjor de les privaci-
ons i de les cues: la dels cadavers. I,
seguint la pauta moral interna arab
la qual omple les seres llibretes de
comptabilitat de Crfditos & Docks
de Barcelona, on treballa, amb tota

cruesa ho deixa per escrit. Comptat
i debatut, tampoc ho ha de llegir
ningfi. I aixi va fent, des de118 d’oc-
tubre de 1936 fins al 3 de gener de
1939, amb el detail m6s petit de la
vida quotidiana, de la politica que
coneix b6 i de la Barcelona d’infante-
sa, tot cosit per una franquesa i una
intel-lig~ncia que tallen corn dalles,
atributs del catalh m6s brillant de la
seva generaci6, corn diu Eugeni Xa-
mmar. I 6s dir molt, perqu~ 6s la
generaci6 de 1917: Nicolau d’Olwer;
Agusti Calvet, Gaziel; Ferran Vails i
Taberner; Jordi Rubi6 i Balaguer;
Caries Riba...

O sigui, que els papers que el pre-
stigi6s economista, republich catal~
illiberal de la vella Acci6 Catalana i

ex- director general de Comerq i Po-
litica Agrhria de la Repflblica, Ma-
nuel Revent6s, confeccion~, i que
ara --per la valentia de les netes An-
na Motet6 Revent6s i Laia Revent6s
Rovira-- apareixen tal qual sota el
titol Diari de la Guerra i Barcelona
viscuda (L’Aven~), s6n un dels testi-
monis mEs descarnats que ha donat
el memorialisme catalh sobre la
Guerra Civil.

"Corn que no escric pensant en
l’editor no ern cal primfilar en ma-
t~ria de discreci6", admet en unes
notes a cot i cap oberts. Una
introducci6 de Borja de Riquer i els
aclariments de Josep Maria Mufioz
donen mEs pot~ncia de focus a ra-
cons que la historiografia i la

Fam i mis~da: una
nena al menjador
per a pobres
instal-lat al Casino
de Sant Sebasti~,
a la Barceloneta~
I’estiu de 1936.
ANTON[ CAM PA~

membria havien deixat, corn a molt,
en penombra o repentinats.

Mis/~ria i enveja a la cua
"Ahir hi hagu6 baralles amb morts i
refits per mot d’uns carregaments de
mongetes al Morrot, els vagons carre-
gats i pagats per la conselleria de
Prove’/ments no arribaren al seu ma-
gatzem sin6 que foren distribu’/ts per
la gent de la CNT. Les patrulles de
control continuen ratziant a l’atzar
els posse~dors de 10 kgs. d’arrbs o
d’un pernil sencer". El 20 de gener de
1937 recull les obsessions de Reven-
t6s: mis~ria, informaci6 que s’amaga,
impot~ncia d’una Generalitat incom-
petent arab els anarquistes.
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Tamb6 esmenta el primer mort per
la policia en els disturbis en una cua
pe[ pa e[ setembre. Corn que d’aixb
en sap, pafla d’inflaci6 ("es paguen
70 pessetes per una camisa queen
valia 12; 120 per unes sabates de 30")
i que quart no s6n tres dies sense pa
(octubre de 1937), no hi haja ni [a [[et
reservada a hens i ma[alts ni tampoc
carn, que reapareix en pot quan atra-
ca algun vaixe[[ rus o perqu~ s’estava
lent malbd ales neveres per manca
de [[um fruit de[s atacs feixistes a [a
finia e[~ctrica de[ Noguera Pa[[aresa.

Cap e[ novembre de 1937, ja se
sap que e[ diner no val res: [a gent
comen~a "el foil desenganxar-se de
[a moneda" i "es torna al troc perqu~
no hi ha r~dits". Si, "tothom fa encant
de[ mds estimat o intim, surten [fi-
bres i porco[[anes, antiguitats o joies
a canviar-se per ofi o per tabac", cons-
tata [’agost de 1938. L’angoixa ds mds
feridora quart e[ nano gran, Joan (fu-
fur fider de[ PSC), agafa [a febre tirol-
de i tern no trobar antit~rmics, des-
apareguts com ho ha fet de [a roba
"el superflu de [’home europeu: cape-
[[, corbata, guants. Tothom anava a
la moseovita, homes sense gec, do-
nes sense mitges, res de barrets’.

La mis~ria material crida [’espiri-
tual i Revent6s apunta una cosa molt
poc dita per pofiticament incorrecta:
[a malfianqa pe[s cada cop mds foras-
ters i refugiats que arriben. E[s pri-
mes so[en ser funcionaris de [’Estat.
"Amics mens s6n amena~ats de desa-
[[otjar e[ pis en benefici de tal o qua[
ministeri o oficina" (novembre 1937).
Eli mateix tindr:a prob[emes amb e[s
mifitars per no vo[er ~a[[otjar un fun-
cionari de Jnsficia. Es [a punta de
[’iceberg d’un prob[ema profund: [a
sorda hnstifitat entre e[ govern de [a
Generafitat i [’estata[, [a "incompati-
bifitat de totes [es hores greus entre
castellans i catalans", nervis en una
societat ja tensada en qualsevo[ [[oc:
’q3aral[es al tramvia, per una empen-
ta o pas preferent, i en [es quals [a
diversitat d’idiomes enverina de se-
guida [es qiiestions" (jufio[, 1938).

E[ tema de[s refugiats fa mds
angfinia, encara: [a tesi estesa 6s que
"serem mds a menjar menys’. I el
tracte: "Una monstruosa injnsticia
dona als refugiats mi[[or menjar que
als que compren arab e[s seus di-
ners’. Per al[b que escriu per a
mateix i en calent, [a desesperaci6
als cinc mesos de guerra ja fi fa din
"Les al[aus de refugiados, dignes de
[[fistima, certament, perb tan bruts,
miserab[es, cridaners i reptadors
que [a [[fistima s’esvaeix de seguida
(al menys en mi, que poca cosa tinc
de franciseanisme)". I e[ desembre
de 1937: "Quan un pensa que tenim
set-cents mi[ refugiats, e[ pitjoret d’I-
b~ria, a[es coste[[es i que aixb coinci-
deix arab [’autoanmia...’.

Per [a resta, [a vida normal de
tota guerra: des de[s primers dies,
ja es va quedflr sense cotae, corn
tots "requisats per inexperts" i, per
aixb, "destruCts a dotzenes’. "Ros-
tres aflaquits, cames inflades i re-
tards en [a dentici6" i "bruticia,
abandonament i vides trencades" a
[es cues. La casa de[ seu germh Cin-
to (pneumb[eg que acabarh amb e[s
revo[tats a Salamanca desprds de
sortir de Barcelona amb e[ pretext
d’un fals congrds a Su~ssa), eseorco-
[[ada: "E[s coberts de plata i [a roba
de casa, volaverunF (abri[ 1937); 
reco[fida oficia[ d’or nomds co-
men~ar [a guerra, que ap[ega tres
mifions de pessetes ("mis~ria!"),
passa e[ maig de 1938 a confiscaci6
de [es joies en e[s bancs, precedida
d’una rec[uta de "cent mi[? vo[unta-
ris?" que va "p~ssimament".

"Una
monstruosa
injusticia dona
als refugiats
millor menjar
que als que
compren amb
els seus
diners", anota

AIs inicis de ~937,
Revent6s ja detecta les
mancances serioses
#aliments. A dalt,
dones a la Pedrera, seu
de la conselleria de
ProveTments, per
demanar I’increment
de les rations de
pa. / A. CAMPA~

Hi ha tamb6 la depuraci6 a la rere-
guarda, representada per la pressi6
del Servicio de Inteligencia Militar
(SIM) instaurat per govern espanyol,
que cau sobre "milels" de persones:
"No deixen en pau niuna liar barcelo-
nina". I el queli faltava a ell, lector i
o~dor d’informaci6 estrangera~ "Ara
diuen que prenen els aparells de
r~dio (...) I no gnses moure’t perqu~
s6n molts (40.000) els detinguts i 
comen~at la troballa sinistra de
cadhvers vora les carreteres" (20
d’abril de 1938). La gent s’acumula
davant la llista dels morts que es pen-
ja a l’Hospital Clinic, en una ciutat
saturada de ferits des del front
d’Arag6 que ha reconvertit els hotels
en hospitals i orfenats.

Per sota el balc6 de casa (una top
re a Angli, 35, escorcollada dos cops
per patrulles de control) veu passar
cada nit gent amb flassades que van
a dormir al Tibidabo per evitar els
bombardejos o que fugen cap a Vall-
vidrera. Per la resta, la familia fa
com fa tothom: "Tots reaccionem
igual; m6s hores de lilt, aixi no es
gasta llum, nies t6 fred...", reflecteix

el 1938. Tampoc s6n dels que ho pas-
sen pitjor, els contactes fan que va-
gin rebent paquets de menjar de
Perpinyfi i de Su’fssa~.. El que molesta
rods 6s veure corn s’esfumen unes
maneres de pensar i fer, corn "de ca-
sa a casa neix i creix l’enveja, l’odi, el
malmirar-se perqu6 l’altre t6 oil, su-
cre ollet i tu no!". I per sobre d’aixb,
la fi d’un m6n: "Despr6s de la FAI
haurem de suportar la Falange Espa-
fiola. Tot contra l’home europeu i lfiu-
re (...) En nom de qui, de qu6, 
prenen la poca vida i jovenmt,
l’educaci6 dels fills?".

Politics: tirans i lladres
Revent6s es considera "el tipus pro-
mig de la nostra burgesia. La classe
mitjana 6s la important, la portadora
dels valors morals i intellectuals, l’fl-
nica que ha realitzat la llibertat". I
amb aquestes ulleres dissecciona la
Guerra Civil. "La revoluci6 6s la
fam", sost6 qui creu, com un sector
notable del catalanisme (D’Olwer,
Francesc Camb6, Claudi Ametlla~..),
que les idees revolucioi~ries havien
estat trasplantades a Catalunya pels

no era una

immigrants. Rhpidament, es trobarh
pensant que hi ha ’Mns militars sedi-
ciosos que uns anarquistes analfa-
bets i criminals hart elevat a la catego-
ria de reformadoi~ politics". Perb
que "per mds que ens vexin iens per-
segueixin els anarquistes, per mds
queens forcin, no podem caure de
l’altre costaC. Ell escolta Radio Sala-
manca: "Quanta imbeciHitaL tan ro-
dona i acabada". S6n "mots buits, pro-
nunciados que no saben ni guanyar".
El cansament de la guerra deixarh
petja: si b6 no vol "per combatre
Franco erigir un altre Franco comu-
nista o sindicalista", respon a la pre-
sa republicana de Teroh "Qu~ se
me’n dona! Si amb els que guanyin
no m’hi podr6 entendre!".

En qualsevol cas, "m’han tret
d’aquest m6n uns homes politics in-
justos a qui no 6s error dir titans i
lladres, que m’han deixat per terra
sense forces, perb, per major tur-
merit, amb plelm consci~ncia" (ge-
her 1938). I com que es~ tan prepa-
rat, no en troba ni un de bo, ni entre
els seus: els diseursos d’Acci6 Catala-
na i del seu estimat D’Olwer s6n"infi-
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nitament est~rils" en un partit que
"fa olor d’intel-lectual documentat,
per6 estrany". I, a sobre, es festeja
amb Lluis Company& a qui fa primer
responsable de tot per "plantejar el
problema en lloc de pronunciamien-
to contra liberalisme, corn a
revoluci6 anarquista contra
revoluci6 feixista".

El "pajaritff’ (com bateja Com-
panys molts cops i en diversos idio-
rues: v6gelein, ucellino...), el "misera-
ble personage que avui ens presi-
deix als catalans", Es culpable d’una
Generalitat "impotent i feble" davant
els anarquistes, als quals ha armat,
tot permeten tamb~ la "imbeciHitat"
de les coHectivitzacions. No l’ha aju-
dat Josep Tarradellas, incapa~ de po-
sat fi ales patrulles de control, arab
una "inexistent" direcci6 financera i
sobre el qual deixa caure ombres de
corrupci6 arab els comptes de les
indfistries de guerra. Passa sovint,
es van, a la Generalitat, on "es desta-
pa de tant en tant --i ho tornen a
tapar de seguida~ algun esc~ndol
de diners i de pot. Es la natural colli-
ta de tota revoluci6 en un pals de sol

EIs Revent6s Carner, I’agost de 1935.

i mosques, oradors i vi claret".
No rant com Federica Montseny

("repugnant pseudoliterata" que
nom6s diu "pures idioteses") o An-
dreu Nin i Joaquim Maurin ("peda-
gogs envejosos, amargats, sense la

mEs lieu ombra de moralitat...", es-
criu abans de saber del desti del pri-
mer), perb tambE queda for~a map
parat Juan Negrln, "el dictador gua-
che" Cse’ls menja a tots en el Goblet-
no"), a qui recrimina el seu comunis-
me i l’estrat~giaja en el darter tram
de la guerra ("Per qu~ entestar-nos
en resistir?"). De Manuel Azafia,
dels pocs que respecta (i a qui visita
quan Es a Barcelona, trobant-lo "en-
vellif’), diu que Es "un tenor en un
femer", home de "discurs excel-lent
perb no actua corn parla, ll~stima".

Tot i que l’Estat passa "30 milions
setmanals a la Generalitaff, ~s un
dels culpables de "la destrucci6 de
l’autonomia", fet que li dol veure
"arab la total indifer~nda de tot-
horn", "prufanada" des del Fets de
Maig ja per la intervenci6 de les tro-
pes enviades des de Valencia pel go-
vern central, que s’agreujar~ arab la
seva posterior instal-laci6 a Catalu-
nya. Nom6s els reconeixer~ la bona
feina arab la FAI, "desplaqant-los de
la policia i fent callar els comissaris".

El mal primer, perb, ~s a casa: "La
vocaci6 de suicides, de destructors,

"Els catalans
tenim vocaci6
de suicides, no
servim m6s
que per a la
rebentada,
l’insult; aixb
tots, de la
Lliga a la FAf’

Les cues eren pertot (a
dalt, per comprar tabac

al carrer Londres), un
context agreujat pels
bombardejos (tom el

primer a la Barceloneta,
el malg de 19~), que

deixaven la gent sense
res. / A. CAMPA~

que tenim els catalans 6s cosa flni-
ca... No respectem res, ni la riquesa,
ni la salut, ni les institucions, ni les
arquitectures... No servim mEs que
per a la queixa, la rebentada, l’insult.
Aixb tots, de la Lliga a la FAI...". El
refugi, el paradis de la infantesa.

L’orgull6s Gaudi
La prosa de Revent6s puja corn el
llevat a Barcelona viscuda, bonus
track del dietari de guerra, retrat del
final d’una ciutat, la vinculada amb
la Rambla i el nucli antic corn a epi-
centres, i de l’inici de la consolidaci6
de la l’Eixample, tot saltant les places
de Catalunya i d’Urquinaona, la del
seu bard. I arab l’arquitectura, el
nou m6n hum~ i espiritual que
l’acompanya. El to, perb, 6s el ma-
te~ Barcelona 6s "incapaq de soste-
nit", corn farien a Londres i Paris,
botigues amb tradici6 corn el forn de
Sant Jaume, al carter Llibreteria,
arab marqueteria de caoba i escultu-
ra de Vallmitjana. I, corn abon
noucentista, la Pedrera no 6s m6s
que "la m6s violenta i absurda de les
creacions de Gaudi".

Uarquitecte el tracta en l’enterra-
ment de Joan Mamgall. I for bastona-
da: "El seu suposat fmnciscanisme, la
seva simplicitat i bondat, no les valg
veure per enlloc. Tinc la impressi6
que era un home orgull6s i sense gai-
re bondat". Tampoc se’n deslliura
Camb6, el "primer dels estadistes ca-
talans", tot i que "s’equivoch aproxi-
mant-se a Lerroux", perqu6 era "rene-
gar de tota una tradici6 de bona bur-
gesia", una relliscada refor~ada per
una "impopularitat queli venia pel
seu carhcter agre i la poca paci6ncia’.

No galre m6s b6 queda Enric Prat
de la Rib& tot i que treballh sota les
seres ordres a la Mancomunitat. "Era
pag6s, i corn a tal antiphtic, gasiu, un
xic venjatiu, amb venjan~a sornegue-
ra (...) Era terrible en 1o de tirar 
pedra i amagar lamh, ignomva la ge-
nerositat i li repugnava el liberalis-
me", si b6 vafer una gran tasca "arab
instruments miserables".

Revent6s va passar la Guerra Civil
amb sensaci6 d’orfenesa intellectual
i personal, lluny dels amics intims o
del san estimat germk S’havia plante-
jar arab l’esposa, Maria Carner, sortir
del pals, corn a ambaixador a Su6cia,
corn li oferi Azafia; fins i tot Camb6 li
digu6 de saltar a l’Espanya de Burgos.
No ho van fer, entre d’altres coses,
pels fills (Joan i Maria Victbria). 
preu que va pagar va set air. el 1939
fou expulsat de l’Ajuntament de Bar-
celona i de la universitat i nom6s aca-
baria treballant a la Banca Arnfls i a
Cr6dito & Docks. "Tot el patrimoni
heretat s’ha perdut... A la nostra edat,
6s massa dur", escriu.

El final del seu m6n, per& l’hauria
de patir poc: 1’1 de mart de 1942 va
morir a casa per aquella vella tuber-
culosi pulmonar, que va set sempre
all& des de 1908, amb ofecs i esputs
sangonosos que li anaven venint,
corn despr6s de carretejar un dia de
setembre de 1937 els 10 quilos de pa-
tates des de cal recader, al centre,
fins a casa, a Sarri& Una guerra crua.

Antoni Campafi~, mirada
al darrere de la trinxera

Les imatges formen part de les
Iocalitzades darrerament a I’arxiu del
fot6graf Antoni Campa~&. Es poden
veure ara en dues mostres:
Laguerra infinita, al MNAC de
Barcelona (fins a118 de juliol).
El dia despr6s de la retirada.
Porfbou, I939, al Mume, a la
Jonquera (fins a126 de setembre).
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BeaMothe
Taula d’amics que van estudiar plegats i quemantenen una
gran amistat des de fa anys. BeaMothe, investigadora de
l’IrsiCaixa; JoséMuñoz, especialista enmedicina tropical;
Daniel Prieto-Alhambra, professor de farmacoepidemiolo-
gia a Oxford, i Roger Paredes, metge de la unitat del VIH a
Can Ruti. Fa goig escoltar-los. Són el descobriment medià-
tic de la pandèmia.Minuts abans, avui que s’obre el lleure
nocturn, amb GuilleMilkyway a les nou decidim punxar
música per ballar en pandèmia. Pujada global ara que co-
mencem, gràcies a les vacunes, a veure llum a lamatinada.
Entren a l’estudi i la doctoraMothe diu: “Ara venen els del
premi llimona”. No és veritat. Arriben els que reclamen
prudència. Efectivament, això no s’ha acabat. Uns cracs.

DILLUNS

Salvador Illa
Ahir Pedro Sánchez va anunciar els indults per als nou
presos. Avui Salvador Illa, líder del PSC, s’asseu a l’estudi
d’El món a RAC1 per explicar-se. Suggeridora reflexió que
fa per la preocupació que li representa elmadrilenyisme
que transmet la presidenta de la Comunitat deMadrid i
que crea anticossos ja no només a Catalunya, sinó enmol-
tes comunitats autònomes fins i tot governades pel PP.
Quan acaba l’entrevista parlem del virus i manté per a
finals d’agost (entre el 20 i el 24) el 70 per cent de vacu-
nació global a Espanya. Illa és contundent quan afirma
que vol refundar la CCMA i que si no arriben a un acord
amb el govern, el PSC la bloquejarà. Interessant la partida
d’escacs amb els mitjans públics. I necessària.

DIMARTS

Jordi Turull
Surtenels presos, ambels indults a lamà, de les presonsde
Lledoners, Puigde lesBasses iWad-Ras.A les 8delmatí els
set presos i les duespreses expliquenaRAC1quèés el pri-
merque intentaran fer en llibertat. Lamajoria, almargede
trobades amb família i amics, pensenapujarmuntanyes i en
promesesper complir.Unaés la deJordiTurull, que encara
no la vol explicar. Esperoque ladigui dilluns, quevindrà a
ElmónaRAC1. Però aquestmatí llegeixopolítics de ladreta
deMadridqueestan revoltats perquè els presos, gairebé
quatre anysdesprés, continuen sent independentistes i ho
proclamen.Per quèhandedeixardepensar el quepensen?
Algú s’haplantejat si elmésnormal, desprésde tenir-los
mésde tres anys tancats, no és sermés independentista?

DIMECRES

Álvaro Soler
Ahirvamcelebrar l’especialÉsestiualmón. Laprimera
ediciódesdelFestival JardinsdePedralbes.Vaploure tot
elxou.Vapararalmigdia justquanvamacabar.Peròaixòés
l’estiu i lesgairebé 1.800personesquehierenvanaguantar la
plujaperveurediferents cantantsobandes.ÁlvaroSolerens
vapresentar la cançóde l’estiudeRAC1,unavariaciócanta-
daencatalàdel seuèxitMagia. L’Álvaro, aqui vamdescobrir
amb la sevaprimerabandaUrbanLights, viuacavall entre
Berlín iBarcelona.Debutaràdivendresenaquest escenari
ambtotvenut,però síque, anteriorment, vapassarper
aquests jardinsdeBarcelona.Aprofitant la080Barcelona
FashionWeek, l’Álvarohiva serel 2013, enunestandcuinant
hamburguesesperalsparticipants i expositors.Quincanvi.

DIJOUS

Xavier Folch
Aquest matí sento i llegeixo els elogis que rep un dels mi-
llors editors que hi ha hagut. Xavier Folch s’ha mort als
83 anys i avui trobo a faltar sentir en les tertúlies el seu
fill Ernest. Parlo amb ell i recordem el seu pare. L’Ernest
explica que quan Xavier Folch va estar empresonat com
un dels 113 membres de l’Assemblea de Catalunya detin-
guts per la policia franquista, Armand Carabén, amic d’en
Xavier, va tenir un enorme detall. Coneixedor del barcelo-
nisme de Folch, li va enviar a laModel una foto dedicada
de Johan Cruyff. L’Ernest la guarda al mòbil. Es veu l’ho-
landès baixant d’un avió somrient i el text dedicat en ca-
talà diu: “Per a en Xavier, esperant que aviat pugui veure
el Barça”, amb la reconeixible firma de Johan Cruyff.

DIVENDRES

EL DIETARI
D’‘EL MÓN’

Setmana43:Setmanadesortirdenit idesortirde lapresó.
Setmanad’Estiualmónenquèvaploure lesdueshores
d’espectacle.SetmanaqueÁlvaroSolervapresentar lacançó
de l’estiudeRAC1 i setmanade ladefunciódeXavierFolch

Jordi Basté

La commemoració del 450è aniversari de
la batalla de Lepant és el moment per rescatar
el monument dels efectes del vandalisme

Restauració
merescuda

LLUÍS PERMANYER
Barcelona

E l 7 d’octubre que ve es
commemorarà el 450è
aniversari de la victo-
riosa batalla de Lepant.

Barcelona hi va tenir una col·la-
boraciómolt destacada.Les seves
Reials Drassanes no només van
aportar algunes galeres a l’ar-
mada, sinó que van tenir l’honor
de construir el vaixell insígnia
d’aquella Lliga Santa, comandat
pel capità general de la mar Joan
d’Àustria.
No va ser estrany que en ocasió

de celebrar el quart centenari del
que l’enginy cervantí va quali-
ficar com“lamás alta ocasiónque
vieron los siglos”, es proposés
d’aixecar un monument al pas-
seig Josep Carner, davant la ma-
teixa nau gòtica on va néixer la
galeramés grandel seu temps i va
encarar les aigües mediterrànies.
D’aquí que la reproducció a mida
natural, comandada amb tan
encert pel llavors director del
MuseuMarítim JoséMaríaMar-
tínez-Hidalgo, fos situada en un
enclavament tan històric.
L’Asamblea de Capitanes de

Yates va liderar i va fer possible
aquesta iniciativa. Va ser encar-
regada a l’escultor Joaquim Ros,
autor ambdiverses obres a l’espai
públic de Barcelona, que va
modelar un inspirat conjunt en
què la nau domina amb elegàn-
cia l’encaix rotund en un mar
d’onades.
L’obra culmina un pilar de pe-

dra. Es va inaugurar el 7 d’oc-
tubre del 1971 en presència del

llavors príncep Joan Carles de
Borbó.
El pas del temps i el cel desco-

bert han aportat a les matèries
definitives, el bronze i la planxa
d’acer, una pàtina enriquidora i
matisada. Però també va aparèi-
xer la mà agressiva dels bàrbars

de torn, que en aquest cas no van
emporcar la peanya i es van acar-
nissar amb la part fràgil de l’obra
escultòrica.
Els vàndals van trencar i van

retallar una bona sèrie de rems.
Es tracta d’un element molt re-
presentatiud’aquells 59 rems tre-
ballats en fusta de plàtan perquè
absorbissin elmínimd’aigua pos-
sible i puguessin ser accionats
amb el màxim vigor per uns 236
homes.
L’Ajuntament de Barcelona ha

de restaurar aquesta escultura
perquè llueixi com cal en la com-
memoració de l’imminent ani-
versari de la batalla de Lepant.

PATRIMONI

ÀLEX GARCIA

Molts dels rems de la galera estan trencats omutilats

ÀLEX GARCIA

L’escultura està situada davant elMuseuMarítim

L’obra, instal·lada
per iniciativa
de l’Asamblea de
Capitanes de Yates,
es va inaugurar el 1971
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SUPERVIVENTS DE LA GUERRA CIVIL I L’HOLOCAUST

Getty Images

«Van obligar una infermera russa a 
injectar-nos a la vagina o, més ben 
dit, al coll uterí un líquid que ni ella 
mateixa segurament sabia el que 
era. Al sortir de la maleïda inferme-
ria, d’entre les cames em queien 
unes gotes grogues que m’anaven 
cremant la pell». Així recordava Al-
fonsina Bueno com va ser utilitza-
da pel doctor de les SS Karl 
Gebhardt com a conillet d’índies 

quan va arribar, el 1944, a Ravens-
brück, camp de concentració al 
qual van ser deportades 132.000 
dones capturades en 40 països. Les 
greus seqüeles ginecològiques 
d’aquell verí van acompanyar de 
per vida, després de diversos passos 
per quiròfan, aquella republicana 
nascuda a Saragossa i criada a Ber-
ga que va veure com els alemanys 
«mataven a pals una noia» fins a 
deixar-la feta «trossets». «Antifei-
xista, amant de la pau i de la lliber-
tat», com ella mateixa es descrivia, 
sempre va guardar rancor als nazis, 

assenyala la seva neta, tot i que 
«eludia qualsevol pregunta» sobre 
la Segona Guerra Mundial i «calla-
va i es refugiava a la seva casa, en-
voltada d’animals».  

Bueno va ser una de les 400 es-
panyoles que el règim de Hitler va 
enviar a Ravensbrück. Ella i 10 su-
pervivents més de l’Holocaust 
protagonitzen Noche y niebla en los 
campos nazis (Espasa), de la perio-
dista Mónica G. Álvarez (Vallado-
lid, 1979). «Totes són exemple de 
coratge, valentia i resistència», 
destaca l’autora, que ha condensat 

les seves experiències concentra-
cionàries, ha parlat amb els seus 
familiars per explicar la seva vida, 
abans i després de l’infern, i ha re-
unit més de 180 fotografies, mol-
tes d’inèdites. 

La incombustible Neus Català, 
combativa fins a la seva mort als 103 
anys, el 2019, és la figura més popu-
lar de les que apareixen a l’assaig, 
on l’autora rescata, a més, els noms 
d’Olvido Fanjul, Elisa Garrido, 
Braulia Cánovas, Elisa Ricol, Cons-
tanza Martínez, Mercedes Núñez, 
Conchita Grangé, Lola García Eche-

Espanyoles a l’infern nazi 

El llibre ‘Noche y niebla en los campos nazis’, de Mónica G. Álvarez, reivindica les històries 
d’un grup de dones antifeixistes, moltes de les quals, després de la Guerra Civil, van formar 
part de la Resistència francesa contra Hitler i van ser deportades a Ravensbrück.

ANNA ABELLA 
Barcelona

Dones preses darrere  
els filats del camp  
de concentració nazi  
de Ravensbrück. 

La solidaritat, 
l’evasió mental, 
l’odi als nazis i  
els seus ideals les 
van ajudar a viure
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Secretària de Neruda al 
consolat de Xile, detin-
guda el 1939 pel fran-
quisme i alliberada el 
1942, es va exiliar i es va 
unir a la Resistència. Els 
alemanys la van arrestar.

Mercedes Núñez 
Barcelona, 1911-1986

11 ESPANYOLES A L’INFERN DEL TERCER REICH Anima les seves companyes per-
què aguantin i per aixecar-los la 
moral». «No ens va abandonar 
mai. Ens orientava dins d’aquell 
maleït camp, ens advertia de les 
trampes, ens ajudava a evitar 
moltes males situacions i molts 
treballs pesats; mai abandonava 
el seu somriure radiant», recor-
dava una de les supervivents.  

Una de les que van rebre es-
pecial ajuda de les seves com-
panyes va ser Olvido Fanjul. Elles 
la van ajudar a vèncer la profun-
da depressió que tenia i la van 
obligar a menjar. Estava enfon-
sada després que els alemanys li 
robessin el nadó per destinar-lo 
«al servei de Hitler». Havia donat 
a llum a la presó després de ser 
detinguda a Rússia, on va viatjar 
el 1937, i on va veure com el pare 
del seu fill, rus, moria al front. 

La solidaritat i l’evasió men-
tal van contribuir a la seva su-
pervivència. Elisa Ricol intenta-
va no pensar «ni una sola vega-
da» en el seu marit, el seu germà, 
els seus fills i els seus pares: «No 
volia patir per ells, perquè havia 
de guardar totes les meves forces 
per sobreviure, per combatre la 
desolació que m’envoltava». 

L’odi 

«A algunes els va ajudar el sen-
timent d’odi envers els nazis. I 
aferrar-se als ideals de llibertat, 
democràcia i lluita per la justícia 
i contra els feixismes», diu Ál-
varez. Català, després de ser de-
tinguda per formar part de la 
Resistència a França, mentre 
els seus torturadors de la Ges-
tapo l’apallissaven, «es con-
centrava en el seu odi envers 
ells i ni tan sols van aconseguir 
que caigués a terra després de 
trencar-li la mandíbula». «No 
volia donar-los aquesta alegria 
–reconeixia ella amb orgull–. 
Aguantava com podia i em vaig 
mantenir dreta».  

Tampoc va deixar anar pa-
raula davant els seus interroga-
dors Lola García, àlies Charlie, 
també detinguda pel seu paper a 
la Resistència, junt amb la seva 
parella, Joaquín Olaso, que altres 
espanyols van creure per error 
que sí que havia delatat sota tor-
tura membres del seu grup i li 
van dir «traïdor».  

A Ravensbrück, a Bueno i a 
García les van qualificar com a 
Nit i Boira (Nacht und Nebel, NN), 
nom que Álvarez ha utilitzat com 
a títol del llibre (Alain Resnais ja 
hi va batejar el seu documental). 
«La nit és la mort i el destí 
d’aquestes preses era desaparèi-
xer», acabar gasades i converti-
des en el fum gris de les xeme-
neies dels crematoris. Malgrat 
tot, elles van sobreviure. n

varrieta i Violeta Friedman. La 
majoria comparteixen destins 
similars: ideals comunistes o 
anarquistes i antifeixistes des de 
joves, lluita en la Guerra Civil 
amb la República, exili a França, 
on van treballar per a la Re-
sistència durant la Segona Gue-
rra Mundial, i capturades, algu-
nes torturades, i enviades als 
camps. «S’ha parlat més dels 
homes deportats, però sense 
aquestes dones les xarxes d’eva-
sió per la frontera no haurien si-
gut possibles. Van ser espanyoles 
que van lluitar per la llibertat i la 
democràcia i és necessari que se 
les reconegui. Molt poques han 
rebut homenatges aquí», la-
menta l’autora d’altres títols lli-
gats a les barbaritats del Tercer 
Reich, com Guardianas nazis i 
Amor y horror nazi.  

Seqüeles físiques i psíquiques 

Arrossegant seqüeles físiques i 
psíquiques –insomni, depres-
sió, pèrdua d’audició, malalties 
de columna, de cor...–, «moltes 
van afrontar la tornada a la nor-
malitat en silenci i mai van ex-
plicar res del viscut als camps als 
seus fills», com Fanjul i Garrido. 
Elles dues, com Bueno, Granjé i 
Català, també van ser sotmeses 
a experiments mèdics pels SS. 
«Algunes es van refugiar en un 
món de fantasia per suportar el 
dolor i, en canvi, d’altres ho van 
fer militant políticament i 
ideològicament i explicant al 
món aquella barbàrie i les seves 
vivències en xerrades i con-
ferències perquè les noves ge-
neracions aprenguin per què 
això no s’ha de repetir. Per a les 
que sí que en van parlar va ser 
una forma d’expiació i de cura-
ció. Violeta Friedman deia que 
explicar-ho era un deure moral 
cap als que no van sobreviure», 
explica Álvarez.  

«Les que van guardar silenci 
–afegeix– intentaven oblidar-
se de la seva tragèdia i sentien 
vergonya i culpabilitat per haver 
sobreviscut mentre d’altres van 
morir, una cosa que van arrosse-
gar fins al final dels seus dies i 
que van viure com un estigma».   

Aprendre a viure de nou 

En la seva tornada a la quotidia-
nitat lluny del nazisme, «Mer-
cedes Núñez explicava que van 
haver d’aprendre a viure de nou, 
a comprar el pa o pagar el llo-
guer, a veure la vida d’una altra 
manera, a aprendre de zero a 
tornar a ser persones després 
d’haver sigut deshumanitza-
des», detalla Álvarez.  

Al camp, assenyala l’autora, 
«Lola García es converteix en 
una mare per a les altres preses. 

D’origen jueu, la seva fa-
mília va acabar a Ausch-
witz. Ella tenia 14 anys. 
Establerta a Madrid amb 
els dos fills, va denunci-
ar el nazi Léon Degrelle, 
refugiat a Espanya.

Violeta Friedman 
Romania, 1930 - Madrid, 2000

A la CNT, després de la 
Guerra Civil va ser a la 
xarxa clandestina de pas-
sadors a la frontera. Dela-
tada, detinguda i tortura-
da, va ser sotmesa a ex-
periments mèdics nazis.  

Elisa Garrido 
Magallón, 1909 - Tolosa, 1990

La seva família lluita per la 
República i als 17 anys ja 
és a la Resistència. Va ser 
detinguda amb 19 anys. 
«He vist les SS pegar 
amb acarnissament per 
no res, a àvies i nens».

Conchita Grangé 
Lleida, 1925 - Tolosa, 2019

Va cuidar nens refugiats abans d’anar a l’exili. Mem-
bre de la Resistència, delatada, arrestada i tortura-
da per la Gestapo. A Ravensbrück va ser conillet 
d’índies dels metges nazis i esclava en una fàbrica.

Neus Català 
Els Guiamets, Tarragona, 1915-2019

«Al camp, si et deixes anar, és el final, però allà érem 
les altres camarades per no permetre-ho», va dir de 
Ravensbrück qui després de patir l’exili va ser detingu-
da per ser de la Resistència. Va donar a llum a la presó. 

Elisa Ricol  
Montceau-les-Minis, França, 1916 - París, 2012

Va anar a Rússia el 1937, on es va casar i va quedar 
embarassada d’un rus que va morir al front. Els nazis 
li van robar el nen. Després de l’alliberament, a Fran-
ça va conèixer el seu segon marit, el Gerardo (foto).

Olvido Fanjul  
Gijón, 1910-2001

Ella i el seu marit, Joan Escuer, van participar en la 
Resistència i van ser detinguts i enviats als camps: 
«Dotze hores de treball diàries, poc i pèssim menjar, 
gens d’higiene, maltractaments...». 

Constanza Martínez  
Madrid, 1917 - Sentmenat,1997

Va treballar a la CNT. El 1942, exi-
liada a França, ajuda la Resistèn-
cia. Delatada i empresonada per 
la Gestapo, al camp només pen-
sava: «Vull estar viva demà».    

Braulia Cánovas 
Múrcia, 1920 - Barcelona, 1993

Va treballar com a espia per a la 
República i per a la policia secreta 
soviètica a París, on va entrar a la 
Resistència. La Gestapo la va dete-
nir amb el seu marit, Joaquín Olaso.

Lola García  
Bilbao, 1901 - París, 1954

Filla i dona d’anarquista, s’exilia 
amb marit i filla (foto) a França, on 
tots tres ajuden la xarxa Ponzán 
d’evasió. Detinguda i interrogada 
pels nazis. 

Alfonsina Bueno  
Moros, Saragossa, 1915 - Tolosa, 1979
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L’escriptoraRoserCami-
nals ha guanyat el premi
BBVA Sant Joan amb

Garbo parla (Edicions 62), la his-
tòria novel·lada de l’espia català
que va ser crucial en l’èxit del
desembarcament de Normandia.
A la venda al setembre. / P. 34

Junts per Catalunya ha fit-
xat com a coordinadora
del grup parlamentari
Maria Elena Fort, actual

vicepresidenta del FCBarcelona.
Laformaciórecorreaixíaaquesta
advocadaque java formarpartde
la llista de JxCat el 2017, però no
va aconseguir escó. El va obtenir
anysmés tard, el 2019, arrande la
renúncia d’alguns diputats. Fort,
que no cobra un sou per la seva
feina al Barça, és l’única directiva
de la junta de Joan Laporta i ha
acompanyat el president del club
enlessevesdiferentsetapes.Ami-
ga personal de Laporta, va entrar
en la seva junta el 2008 per ocu-

par-se de l’àrea institucional i de
patrimoni, finsal2010.Vaseruna
de les perjudicades per l’acció de
responsabilitat que va impulsar
SandroRosell i després va iniciar
elsseusprimerspassosenpolítica
amb els postconvergents. Diuen
que entre política i futbol hi ha
una relació inevitable. De fet, són
innombrables els casos de futbo-
listes que han acabat en política,
de polítics que han recalat en el
futbol, i de directius que han
aprofitat el càrrec com a altaveu
per a la política. El cas de Fort és
un viatge d’anada i tornada fins a
la compaginació de les dues pas-
sions.c

E l millor que pot passar
amb les obres dels tú-
nels viaris de Glòries
és que s’acabin ja. El

cost dels treballs s’acosta ja als
200 milions d’euros, tres vega-
des més que la previsió inicial.
Des que van començar a mou-
re’s terres sota el subsòl
d’aquesta plaça històricament
maleïda, els problemes han
anat aflorant a la superfície i
elevant al seu torn la factura
d’aquesta inversió. El govern
municipal, que en aquest cas va
heretar el projecte de l’anterior
executiu, s’ha vist obligat ara
atornar a modificar, per segona

vegada en molt poc temps, el
projecte d’un dels lots en què es
va dividir una obra llastada per
la complexitat d’un subsòl ines-
table i molt carregat d’infraes-
tructures no prou estudiades
abans d’emprendre les obres.
Cal confiar que els últims ter-
minis es compleixin i a partir
del setembre sigui possible cre-
uar la plaça en direcció Besòs i
abans que acabi aquest any es
pugui circular també sota terra
en sentit contrari. I demoment,
celebrem una bona notícia: la
recuperació de la gran esplana-
da verda del parc urbà per a ús
ciutadà.c

ELS SEMÀFORS

Roser Caminals
Escriptora
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PEL FORAT DEL PANY

Entre el Barça i Junts

PENSEM QUE...

Incertes Glòries

ELMARTIRI DECOLOM. Alguns emmascarats fan caure l’estàtua de Cristòfor Colom a Barranquilla mentre criden “Colom,
assassí” durant una protesta de l’AturadaNacional que, des del 28 d’abril, reclama canvis profunds al Govern d’Iván Duque.

MERY GRANDOS HERRERA / AFP
LA IMATGE

Després d’un obligat any
de silenci per la pandè-
mia torna elVidaFestival

de laVilanova i laGeltrú, que ofe-
rirà durant tres dies música en
viu sense límit d’aforament ni
distàncies socials, encara que sí
amb test previ d’antígens. / P. 35

Dani Poveda
Director del Vida Festival

JacobZuma, expresident
de Sud-àfrica i històric lí-
der antiapartheid, ha es-

tatcondemnata15mesosdepresó
per negar-se a declarar davant la
justícia per una trama de corrup-
ció. I s’enfronta a 16 càrrecs per
frau, corrupció i extorsió. /P. 6

Jacob Zuma
Expresident sud-africà

El ventríloc i productor
d’espectacles José Luis
Moreno ha estat detingut

per un presumpte delicte d’estafa
de més de 50 milions d’euros i de
blanqueig de diner procedent del
narcotràfic, a través d’un complex
entramatempresarial.VIURE

José Luis Moreno
Productor d’espectacles

v

v

v

Més clar que això, l’aigua

E
l mateix dia que Pedro Sánchez i Pere Aragonès in-
tentavenobrirviesdediàlegpersuperar lacrisicata-
lana,elTribunaldeComptesfeiapública lareclama-
cióde5,4milionsd’eurosque34ex-altscàrrecsdela
Generalitathauriend’abonarperunapresumptaiin-

degudapolíticaexteriordeCatalunya.Si jas’aventuradifícil la tas-
cadelafuturatauladediàlegentrelesduesadministracions,només
falta la intermediaciód’aquestpoderós iopacauditorquedeixaen
unagranindefensióelsresponsablesdelGovernentreelsanys2011
i2017.
Hi haurà qui dirà que no es pot barrejar la justícia i la política, i

queesdeixiactuarelsmembresd’aquesttribunalenpau.Peròfran-
cament és impossiblemirar cap a una altra banda si els integrants
delTribunaldeComptessónescollitspelsmateixospartitspolítics
i no és obligatori que procedeixin de la carrera judicial. En aquest
moment,hihaunaclaratendènciaconservadoraenl’esmentat tri-
bunalambsetconsellersproposatspelPPdavantquatredelPSOE.
L’òrgan hauria de renovar-se aquest propermes de juliol, però el
PPjahaditquenopensafer-ho.Lapolititzacióestàservida.

Un tribunal que té capacitat sancionadora, a diferència d’altres
organismessimilarsenpaïsoseuropeusdelnostreentorn, ipotes-
tablir lesmultes que considerimés pertinents al seu lliure albir. A
les defenses dels encausats els queda la possibilitat de formular
al·legacions. L’informenoes refereixúnicament a la convocatòria
del referèndumde l’1-O, sinó que famencions explícites a la tasca
de promoció exterior deCatalunya. És aquestmateix tribunal qui
decideix si aquesta actuació és correcta ono,malgrat queels afec-
tats assegurenque altres comunitats autònomes realitzenpromo-
cionssimilars,peròaquestesnoesqüestionen.
“Els picarem on els fa més mal. Hem descobert el seu taló

d’Aquil·les: la pasta”. Aquesta frase, pronunciada per una dirigent
delgoverndeMarianoRajoy,ressonaavuimésfortaquemaialco-
nèixer la quantia de les liquidacions.
Ho sento: més clar que això, l’aigua.
Tornemalprincipidel’article:quedifí-
cil que ho tindran Sánchez i Aragonès.
Hihamolts interessosperquè la via de
diàlegdescarrili.

Jordi Juan
Director
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i  OTRAS VOCES

LA INJUSTICIA tiene múltiples rostros, explica Ju-
dith Shklar. Determinadas decisiones políticas que pue-
den ser o parecer legales también son absolutamente 
injustas, como el indulto a los independentistas conde-
nados por sedición y malversación que el Tribunal Su-
premo rechaza. Tan grave injusticia tiene precedentes: 
el final del terrorismo etarra que indultó al nacionalis-
mo vasco. Muchos subestiman ese final sucio presen-
tándolo como idílico y ocultando sus enormes costes. 
Entre ellos, la adulterada naturalización democrática 
del brazo político de ETA, así como la exoneración del 
PNV por su responsabilidad en la legitimación de la 
violencia y por su rentabilización del terror nacionalis-
ta. Como escribía Vicente de la Quintana en estas pá-
ginas, «se exportan a Cataluña conceptos y metodolo-
gía». Lógico que así sea si se ensalzan como modélicas 
las injustas transacciones que permitieron indultar po-
líticamente a los criminales nacionalistas. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la 
ilegalización de Batasuna concluyendo: «La legitima-
ción de las acciones terroristas o la exculpación o mi-
nimización de su significado antidemocrático y de la 
violación de los derechos fundamentales puede llevar-
se a cabo de modo implícito». Normalizar a Bildu co-
mo demócrata pese a justificar el terrorismo confirma 
esa exculpación derivada de la negociación entre el 
Gobierno Zapatero y los terroristas. La Fundación pa-
ra la Libertad denunció la negociación como «una fla-
grante violación de los principios y reglas del juego de-
mocrático, definidas por la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía». Asumía la falacia de ETA como «ex-
presión de un antiguo conflicto motivado por la insa-
tisfactoria integración de los vascos en España». Se ne-
goció impunemente con quienes aterrorizaron y aho-
ra, aprovechando el precedente, con quienes violaron 

la Constitución en Cata-
luña. Siempre ocultando 
los negativos efectos de 
esa legitimación de la 
coacción nacionalista 
que se retroalimenta. 

El profesor Rafael 
Aguirre advirtió en 2008 
sobre el peligro de que 

«la causa en cuyo nombre se mató y aterrorizó salga 
impune». Otro académico vasco, Víctor Urrutia, alertó: 
«Hasta que no se haga una crítica profunda del nacio-
nalismo vasco tendremos un problema irresoluble, o 
irresuelto. Pero claro, en este momento plantear una 
crítica al nacionalismo vasco no es políticamente co-
rrecto». Sucesivos gobiernos han eludido esa impres-
cindible crítica. La actual justificación de los indultos 
es consecuencia de esta dejación. La corrección políti-
ca que indulta al nacionalismo también se aprecia en 

una historiografía que pretende dar respaldo intelec-
tual al falso pragmatismo de las élites responsables del 
defectuoso final de ETA convertido en modelo para Ca-
taluña. Antonio Elorza define el reciente libro de Fer-
nández Soldevilla sobre el terrorismo en España como 
«parcial historia del terror, sin adscribirlo a su origen, 
común con el PNV, que explicaría la mezcla de distan-
ciamiento y complicidad que caracterizó sus relaciones 
con ETA». Elorza ha dado la voz de alarma sobre un 
enfoque que indulta a Sabino Arana e «impide enten-
der cómo la sociedad vasca nacionalista generó a ETA 
y en buena medida la acompañó». Un referente inte-
lectual como Elorza critica que Soldevilla y su entorno 
institucional, el Memorial de Víctimas, rehúyen de pla-
no «el debate habitual en la historiografía: si alguien 
piensa lo contrario, es refutado de modo sumario y su-
presso nomine». El libro cancela autores y episodios 
esenciales para comprender el final de ETA utilizado 
ahora para defender los indultos. 

Canceladas las excelentes investigaciones de Ánge-
les Escrivá y Fernando Lázaro, borrando la negociación 
con ETA de Zapatero y sus implicaciones políticas y so-
ciales que nacionalistas vascos y catalanes explotan 
hoy. Cancelado el exhaustivo trabajo de constituciona-
listas como Tajadura y Fernández de Casadevante evi-
denciando la erosión del Estado de derecho que supu-
so legalizar a Bildu fruto de esa negociación, al contra-
decir el Tribunal Constitucional su doctrina que exige 
la condena inequívoca del terrorismo. Canceladas las 
minuciosas publicaciones de Mikel Buesa demostran-
do que gran parte de la financiación terrorista prove-
nía de subvenciones pú-
blicas del Gobierno vas-
co del PNV y los 
ayuntamientos controla-
dos por el brazo político 
de ETA. Cancelado el 
estudio de Reinares so-
bre la ideología naciona-
lista de los etarras; y los 
de Joseba Arregi sobre 
el significado político de 
las víctimas que obliga a 
defender lo que el nacio-
nalismo atacó: la Consti-
tución y el Estatuto. Y 
los de Aurelio Arteta de-
nunciando que las doc-
trinas y fines nacionalis-
tas compartidos por 
PNV y ETA propiciaron 
los medios terroristas. El 
ineludible corolario es 
relevante para Cataluña: 
«Proclamar que ‘sin vio-
lencia todos los proyec-
tos políticos son legíti-
mos’ significa que, en 
cuanto deje de matar, la 
doctrina etnicista de 
ETA se vuelve intacha-
blemente democrática. 
Sería de reír si no fuera 
de llorar». 

El Memorial financia-
do por el Gobierno y al-
gunos historiadores pro-
mueven una memoria 
políticamente correcta que condena lo obvio –el terror– 
mientras elude las complicidades del PNV y embelle-
ce al PSOE que Josemari Múgica abandonó por legiti-
mar a ETA. «Solo unos cuantos se atreven hoy a justi-
ficar el terrorismo pero se aceptan los efectos de do-
mesticación: lo que puede decirse y lo que no, los 
representantes con pedigrí aceptable», advierte Sava-
ter. También ha sido cancelado por Soldevilla, que atri-
buye a «la progresiva politización» del discurso del mo-
vimiento cívico su pérdida de apoyo. Como si debiera 
evitarse la denuncia de la ideología nacionalista que 
motivó y amparó la violencia política. La sociedad civil 
sumisa ante el nacionalismo, este sí politizado, como 
en Cataluña. Teo Uriarte ofrece una explicación distin-
ta en una obra también cancelada por quien ignora la 
negociación del PSOE con ETA: la desmoralización del 

movimiento cívico al romper Zapatero el Pacto por las 
Libertades y ratificar la validez del terrorismo legali-
zando a Bildu. Buesa, comprometido activista cívico y 
ejemplar académico, denuncia la historiografía que se 
presenta a favor de las víctimas y que, en cambio, aco-
moda los hechos a intereses políticos: «La falsedad se 
trastoca en relato canónico». Así se oculta que indultar 
a ETA fue, para el nacionalismo, un triunfo que ahora 
emula el independentismo. 

CON AQUIESCENCIA de diferentes gobiernos, el 
nacionalismo vasco y catalán no ha dejado de des-
preciar a los ciudadanos no nacionalistas y los sím-
bolos políticos institucionales. Se acepta la inflación 
simbólica del nacionalismo y su discurso trucado. El 
que transforma la justicia en venganza, ahora con los 
indultos pero antes al excarcelar injustamente a De 
Juana Chaos y a Bolinaga para no incomodar a ETA 
y al PNV. O el discurso trucado apelando a «la nor-
malización» para excusar la impunidad y la desigual-
dad entre ciudadanos, ahora con los indultos, antes 
negociando con ETA y sus testaferros, reforzándoles 
y blanqueándoles. Todo ello junto a la peligrosa ins-
trumentalización del Rey, cuya presencia en Catalu-
ña y País Vasco es fundamental pero insuficiente sin 
una estrategia de Estado que contrarreste el desafío 
político e ideológico del nacionalismo. Lo evidencia-
ba el equilibrismo entre los desplantes del indepen-
dentismo catalán y sus ilusorios «gestos de deshie-
lo». Lo ilustraba igualmente la inauguración del Me-
morial de Víctimas. Su Majestad fue recibido con un 

aurresku, no con el himno nacional, símbolo de la 
Nación española y de la Constitución que ETA atacó 
y que el PNV sigue deslegitimando. Como si honrar 
a las víctimas no exigiera recordar que fueron vícti-
mas del terror nacionalista. 

La memoria sesgada del terrorismo nacionalista 
vasco favorece el apaciguamiento del nacionalismo 
catalán. Al cancelar la memoria real de lo sucedido 
se indultan las mentiras que legitiman la injusticia 
del indulto a nacionalismos profundamente injustos. 
Por ello, recordemos a Félix Ovejero en Secesionis-
mo y democracia: «La resignación no es un argu-
mento moral». 

 
Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la URJC y 
autor de La derrota del vencedor (Alianza).

Indultar a la banda terrorista 
ETA fue, para el nacionalismo, 

un triunfo que hoy emula 
el independentismo

SEAN MACKAOUI

El autor alerta del 
riesgo de repetir ahora en Cataluña los 
errores que se cometieron con la 
historiografía del nacionalismo vasco 
y defiende no aceptar un relato que no 
corresponda con la realidad de los hechos.
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