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Marina Ginestà sembla que serà 
sempre, malgrat la decebedora in-
trahistòria de la fotografia que la va 
fer cèlebre, la miliciana de Barcelo-
na, però n’hi va haver de veritat, 
com Conxa Pérez, anarquista lite-
ralment amb caràcter que Barcelo-
na acaba d’homenatjar com es me-
reix, amb una porció de la ciutat al 
seu nom, una de les quatre places 
que envolten el mercat de Sant An-
toni, ja que, no en va, acabada la 
guerra i de tornada de l’exili, hi va 
obrir una botigueta de roba interior 
i bijuteria que, a més de pràctica per 
a les compres, era un punt de tro-
bada de militants llibertaris en la 
més absoluta clandestinitat i, en 
ocasions, fins i tot d’amagatall. Si 
Barcelona té encara un deute pen-
dent de pagament amb el movi-
ment anarquista, una cosa que, se-
gons es miri, és bastant evident, 
acaba d’abonar una altra quota. 

No hi ha millor cisell per esculpir 
icones que la fotografia i, vet aquí el 
hàndicap, no hi ha fotos de Pérez de 
jove amb el fusell a l’espatlla i amb 
la mirada lluminosa com la que 
Hans Gutmann li va fer a Ginestà al 
terrat de l’Hotel Colón de la plaça 
de Catalunya, quarter general del 
PSUC durant la guerra. No hi ha fo-
tos gallardes de Pérez, tret de les 
que li van fer ja d’àvia en les protes-
tes del 15-M i altres lluites actuals, 
perquè mai va deixar de militar.  

En realitat, de la majoria d’anar-
quistes de finals del segle XIX i 
principis del XX només hi sol ha-
ver dues fotos, una de cara i una 
altra de perfil, les de fitxa policial, 
molt sovint amb un ull morat o al-

gun altre senyal del pànic que 
causaven les idees llibertàries 
aleshores en la gent d’ordre i en 
els seus agents uniformats. 
¿Quines idees? Doncs rei-
vindicacions com el di-
vorci, el dret a l’avorta-
ment, la jornada labo-
ral de vuit hores, el 
rebuig dels lloguers 
abusius, l’accés fàcil 
als anticonceptius i, 
més de mig segle 
abans de Woodstock, 
fins i tot l’amor lliure, 
una matèria sobre la 
qual Pérez, amb 95 anys 
acabats de fer, va dir una 
cosa memorable quan el 
2010 la va entrevistar Helena 
López per a aquestes mateixes 
pàgines: «Era una qüestió més te-

òrica que pràctica. Debatíem molt 
sobre el tema, però a l’hora de la 

veritat cada un estava amb el 
seu company», va afirmar. 

Diverses vegades s’ha re-
cordat la trajectòria de 

Pérez, però la seva vi-
da és com aquestes 
pel·lícules, com El 
hombre tranquilo i 
Que bonic que és viu-
re, que mai ens can-
sem de veure. Va 
néixer el 1915 a Les 

Corts i amb 13 anys ja 
entrava cada dia a 

treballar a la fàbrica, en 
un temps en què cada 

cadena de muntatge o del 
que fos era, com se sap, una 
fèrtil placa de Petri en la qual 
el sindicalisme creixia i es 

multiplicava. El seu va ser el que va 
heretar del seu pare, l’anarquista. 

La Segona República es va pro-
clamar quan només tenia 16 anys, 
però ja tenia les idees molt clares. 
«A nosaltres la República no ens va 
donar tanta llibertat com esperà-
vem», va dir en una ocasió en una 
entrevista. Es referia, per exemple, 
al que va aquell dia en què, en una 
assemblea en què van intervenir 
Buenaventura Durruti, Federica 
Montseny i Germinal Esgleas, es 
van debatre diverses emergències a 
les quals s’havia de donar resposta.  

Lloguers abusius 

Una d’aquestes era la rebaixa del 
50% en el preu dels lloguers, un 
problema endèmic d’aquesta ciu-
tat des de molt abans que caigues-
sin les muralles i que ni tan sols la 
construcció de l’Eixample va re-
soldre. Juntament amb altres com-
panys i a bord d’una camioneta, 
van voler portar la seva proposta a 
l’Ajuntament de Barcelona, però a 
l’arribar a l’altura de la plaça de 
Sant Jaume es va desencadenar un 
tiroteig, així que al final no hi va ha-
ver diàleg ni res que s’hi assemblés. 

S’ha de tenir aquest teló de fons 
present per comprendre per què el 
1933 Pérez va passar diversos me-
sos a la presó de Reina Amàlia. En el 
transcurs d’una manifestació va 
amagar entre la roba la pistola d’un 
altre militant anarquista. Aquest 
error la va portar a conèixer de pri-
mera mà la llavors anomenada Fa-
cultat del Crim, la presó que s’aixe-
cava al solar que avui ocupa la plaça 
de Folch i Torras del Raval. Des del 
1904, aquell lloc infame, escenari 
de sonats ajusticiaments públics a 
finals del segle XIX, va passar a ser 
exclusivament presó de dones, pe-

BARCELONEJANT

  La miliciana 
autèntica de BCN

Va defensar la ciutat el 1936, va lluitar al front, la seva parada 
de Sant Antoni va ser un refugi anarquista en el franquisme  

i octogenària va estar en el 15-M. Una plaça porta el seu nom.

Llum Ventura, emocionada, ajuda Jordi Rabassa, tots dos a la dreta, a descobrir la placa que dona nom a la plaça davant el mercat de Sant Antoni.

Joan Mateu Parra

Conxa Pérez.
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La plaça que li han dedicat a Pé-
rez és, qüestió de gustos, una de les 
més boniques de la superilla de Sant 
Antoni, però el més remarcable és 
que en aquesta ocasió la regidoria 
de memòria que pilota Jordi Rabas-
sa no ha anat amb miraments i eu-
femismes i en un gravat sobre el 
marbre de la placa queda clar que 
l’homenatjada era una llibertària.  

En ocasions anteriors, com va 
passar amb Joan Peiró, la seva fili-
ació anarquista es va dissimular 
amb el simple truc de dir que es 
tractava d’un  sindicalista. Així 
continua, per a gran enuig de la 
parròquia anarquista de la ciutat. 

Conxa Pérez va morir amb 98 
anys el 2014. El reconeixement a la 
seva trajectòria, per sort, li va arri-
bar en vida. No només va ser una 
activista més del 15-M, sinó que 
mai va tenir un no per a totes 
aquestes generacions de joves que 
per un o un altre motiu volien co-
nèixer-la o entrevistar-la. Un dia li 
va dir a la Llum, la seva amiga, gai-
rebé una fillola, que ja estava can-
sada, que millor ja n’hi havia prou. 
Als quatre dies va morir. n

rò allà s’hi anava no només per de-
linquir, sinó, sobretot, per ser adúl-
tera, lesbiana, prostituta, fins i tot 
per dir-li adeu-siau al marit i, per 
descomptat, per ser anarquista, 
sembla que el pitjor dels pecats. Tan 
mala fama tenia aquella presó que, 
tot just començar la Guerra Civil, 
van ser els militants de la CNT els 
que en van obrir les portes i, no con-
tents amb buidar-ne les cel·les, van 
començar en aquell mateix instant 
a demolir-la a pic i pala. 

Un assalt digne de Gila 

Aquell dia, no obstant, Pérez era a 
l’altra punta de la ciutat, al bar Los 
Federales, punt de trobada habitu-
al de conciliàbuls llibertaris, potser 
no de tanta fama com l’icònic bar 
La Tranquilidad, i al saber-se que 
un cop d’Estat amenaçava la de-
mocràcia va partir amb un grup de 
companys a prendre la caserna de 
Pedralbes. «Vam anar a atacar la 
caserna amb la pistola del meu pa-
re i alguns fusells. Només uns bojos 
com nosaltres eren capaços de 
creure que amb aquest armament 
es podia atacar una caserna». 
L’anècdota, tal com l’explicava en 
vida, no acabava allà. Els militars 
els van franquejar el pas fins a l’ar-
senal i dels armaris es van empor-
tar una gran quantitat d’armes, 

però al cap d’una estona es van 
adonar que s’havien oblidat la mu-
nició i van tornar a buscar-la. 

Tot això era molt de Gila, efecti-
vament, però aquella encara jove-
níssima dona va ser al front, va 
protagonitzar alguna heroïcitat, 
com el dia que va salvar la vida a un 
milicià ferit i va sortir indemne 
d’inferns com el de Belchite i, aca-
bada la guerra, com tants d’altres, 
va passar pel terrible camp de refu-
giats d’Argelès. El que són les coses, 
l’única ferida que la va acompanyar 
durant anys en forma de metralla 
incrustada a les seves carns la va 
patir a la plaça de Catalunya de Bar-
celona el maig de 1937, en l’anome-
nada guerra dins de la guerra, en la 
lluita pel control de la rereguarda 
entre comunistes i anarquistes.  

Aquella contesa la van perdre els 
segons, llavors, i també després 
amb la restauració de la democràcia, 
per això sempre han anat una mica 
curts d’imatgeria icònica com la que 
projecta la foto de Ginestà.  Pot ser 
que la seva representació més cone-
guda, tot i que tampoc gaire, sigui 
aquella figureta que Antoni Gaudí 
va fer esculpir a la façana de la Sa-
grada Família en què un dimoni 
amb cos de serp entrega una bomba 
Orsini a un pèrfid anarquista. 

L’anarquisme  
no té encara al 
carrer el pes que  
li correspondria  
per la història 

Una imatge de Conxa Pérez Collado, el 2010.

Joan Cortadellas

u A Conxa Pérez, i en això han 
coincidit tots els seus amics que 
han participat en el baptisme de 
la plaça, li hauria molestat aquest 
homenatge, però tots han coin-
cidit també en el fet que, a més 
d’engrossir el minúscul capítol 
d’anarquistes del nomenclàtor 
barceloní (Salvador Seguí, Bue-
naventura Durruti, Àngel Pesta-
ña, Teresa Claramunt...), la deci-
sió és important sobretot per-
què fa un altre pas en la feminit-
zació dels carrers de la ciutat. 
Només el 8% de les places, avin-
gudes, carrers i passatges te-
nen nom de dona, lamenta el re-
gidor Jordi Rabassa, i el 90% 
són reines o santes que, en al-
guns casos, ni tan sols van exis-
tir. La correcció d’aquest dese-
quilibri avança a pas de tortuga, 
però avança. La setmana pas-
sada, per exemple, es van apro-
var 20 nous noms i, d’aquests, 
14 corresponen a dones. 

u Marina Ginestà no té ni carrer 
ni plaça, però, a la plaça de Do-
nes del 36, a Gràcia, hi té un mu-
ral realment sorprenent. Mereix 
una visita. És en una paret enjar-
dinada de la plaça. A simple vista, 
resulta gairebé impossible veure 
la imatge. Llavors, el que s’ha de 
fer és treure el telèfon de la but-
xaca i enfocar amb la càmera cap 
aquesta paret. Simplement, apa-
reix a la pantalla.

  Lluita pòstuma

Feminització  
del nomenclàtor
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Sant Antoni dedicarà una plaça a la sindicalista 
Conxa Pérez 
 
Redacció | 30 juny 2021 | Sant Antoni | Línia Eixample 
 
 
El barri tindrà aviat una plaça dedicada a la sindicalista antifeixista Conxa Pérez Collado 
(Barcelona, 1915-2014). Serà la placeta que hi ha a la confluència dels carrers Tamarit i Comte 
Borrell, a la superilla de Sant Antoni, i s’inaugurarà aquest dissabte, dia 3. 
 
Tot i que va néixer a les Corts, Conxa Pérez va estar molt lligada al barri a través del Mercat de 
Sant Antoni, tal com recorden des de l’Ajuntament. Per això la Vocalia de Dones i de Memòria 
Històrica de Sant Antoni va proposar el seu nom per a una plaça. Pérez va començar a 
treballar en fàbriques als 13 anys, aviat es va fer militant de CNT i de la FAI. Durant la Guerra 
Civil, va defensar la República i després va passar pel camp de concentració d’Argelers i per la 
presó de dones de la Reina Amàlia, ja a Barcelona. Durant 50 anys va tenir una parada als 
Encants de Sant Antoni, on amagava companys, propaganda i material clandestí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://liniaxarxa.cat/liniaeixample/noticies/sant-antoni-dedicara-una-placa-a-la-sindicalista-conxa-perez/ 
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que hi van perdre la vida, 
com Joaquim Puig i Pi-
demunt, afusellat el 17 de 
febrer del 1949. Dirigent 
del PSUC i director de la 
revista clandestina Tre-
ball, va ser detingut du-
rant una operació policial 
dirigida per Pedro Polo i 
coneguda com la caiguda 
dels 80. 

Normalment les im-
premtes s’instal·laven en 
cases particulars o reboti-
gues. “I tornarem a fer la 
prova del soroll tal com 
havíem fet la primera ve-
gada però amb les dues 
màquines de cosir treba-
llant a tota marxa, l’una a 
càrrec de la Francesca i l’altra que 
feia anar l’Elena. Va ser oli en un 
llum: el treball de les màquines de 
cosir no deixava sentir el crac-crac 
de la Minerva”, escrivia a les seves 
memòries Lluís Martín Bielsa, que 
va sobreviure al camp de concen-
tració de Dachau i va tornar a Ca-
talunya clandestinament traves-
sant a peu els Pirineus i carregant 

una impremta mòbil. “Només 
una persona, per exemple, sa-
bia on era la impremta de Tre-
ball, al darrere d’una carnisse-
ria. Una vegada s’havien im-
près els papers, es portaven a 
casa d’Eulàlia Martínez i des 
d’allà es distribuïen; sobretot 
ho feien dones i amb els diaris 
amagats en grans cistells, so-
ta la verdura i la fruita”, deta-
lla el comissari de l’exposi-
ció. Malgrat totes les precau-
cions, la impremta va ser 
descoberta per la policia.  

Còmics clandestins 
Tot i la por, hi havia humor. 
A les acaballes del franquis-

me es va publicar un còmic estripat, 
Aventuras y desventuras de un 091 al 
servicio diario de la represión, amb 
un personatge amb bigoti espès que 
recordava força Antonio Juan 
Creix, tristament cèlebre per les se-
ves tortures. L’exposició mostra al-
gunes de les capçaleres que van so-
breviure durant el franquisme. A 
l’arxiu n’hi ha un miler, un 80% edi-
tades a l’interior i un 20% a l’exili. 

A finals dels anys 60 va proliferar 
també la propaganda clandestina de 
la lluita veïnal, del feminisme, de 
l’ecologisme i del moviment antinu-
clear. Fins i tot es va crear una Agèn-
cia Popular d’Informació, on peri-
odistes professionals explicaven tot 
allò que no sortia a la premsa ofici-
al. “Tot plegat va col·laborar en la 
construcció d’una cultura antifran-
quista que va passar de la resistèn-
cia davant el feixisme a ser agent ac-
tiu del canvi democràtic”, explica 
Risques.  

Es combatia el silenci i es denun-
ciaven, amb la veu dels testimonis, 
les tortures i els afusellaments. La 
vaga dels tramvies del febrer i març 
del 1951 va ser una de les primeres 
grans protestes contra el règim 
franquista després de la Guerra Ci-
vil i les octavetes hi van circular for-
ça: “Lo que tienes que hacer cada día 
es no subir al tranvía y desahogar 
tus males rompiendo los cristales”, 
deia una d’elles. I hi va haver més 
protestes, com la convocada el 7 de 
febrer del 1959 contra Luis de Ga-
linsoga, director de La Vanguardia, 
per haver dit que “todos los catala-
nes son una mierda”. En aquest cas, 
les octavetes animaven a fer un 
gran concert de clàxons. Tots 
aquests papers havien de ser efí-
mers, però la sala de l’infern de l’Ar-
xiu els ha conservat. “Tenim octa-
vetes que fins i tot estan trepitjades 
–explica Núria Bosom, directora de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Bar-
celona–. No sabem on era la sala de 
l’infern perquè l’edifici es va refor-
mar als anys 90, però segur que era 
dins l’edifici”. Sigui com sigui, els 
implicats ho van aconseguir man-
tenir en secret perquè a Bosom no 
li consta cap denúncia de la policia 
contra l’Arxiu.e

Pluja d’octavetes i premsa 
clandestina a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat

Sense aquest element d’agitació la lluita 
antifranquista hauria estat impossible

Devia ser tota una aventura per a les 
filles de l’arxiver municipal de Bar-
celona Agustí Duran i Sanpere (Cer-
vera, 1887-Barcelona, 1975) anar al 
pis de baix (la família vivia a la Ca-
sa  de l’Ardiaca) i buidar la bústia on 
amb nocturnitat molts havien dei-
xat octavetes i premsa clandestina. 
N’hi havia que, també dissimulada-
ment, durant la llarga dictadura 
amagaven propaganda antifran-
quista entre les pàgines de llibres i 
revistes de la sala de consulta de 
l’Arxiu Municipal. Després, Duran i 
Sanpere ho guardava tot en una sa-
la que va anomenar infern.  

Aquesta perillosa activitat de 
conservar la documentació clandes-
tina no devia ser excepcional per-
què, de les més de 9.000 octavetes 
que l’Arxiu conserva des del 1808, 
unes 4.000 són dels anys de la dicta-
dura. “Sense premsa clandestina i 
sense octavetes no hi hauria hagut 
lluita antifranquista, era el sistema 
de connexió entre els militants, un 
instrument d’agitació que permetia 
la contrainformació”, assegura 
l’historiador Manel Risques, comis-
sari de l’exposició Quan plovien oc-
tavetes. Clandestinitat, premsa i pro-
paganda antifranquista, que es pot 
veure a l’Arxiu Històric de la Ciutat 
fins al 29 de gener del 2022.  

Repressió i afusellaments  
L’exposició mostra material i testi-
monis d’aquella època tan fosca en 
què la policia castigava i perseguia 
qualsevol intent d’oposició. No era 
gens fàcil preservar els espais de 
propaganda i si els descobrien podia 
ser molt traumàtic. N’hi va haver 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. Manifestació a Barcelona el febrer del 1976. CRAI BIBLIOTECA DEL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA (UB). FONS PERSONAL DE XAVIER VINADER  02. Bústia a la façana de l’Arxiu Històric. PERE CANALS / AHCB
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Un exemplar 
de la publicació 
clandestina 
Treball. AHCB  
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Després d’uns dies al camí de
Sant Jaume, Carlos Herrera ha
tornat al micròfon de la Cope.

Ahir va definir els indults com “un en-
frontament entre uns delinqüents i la
llei”. La predicció d’Herrera és que
quan els independentistes ho tornin a
fer, tindran el suport còmplice del Go-
vern de Pedro Sánchez. En el submon
de la rumorologiamediàtica s’havia dit
que la cadira d’Herrera perillava a cau-
sa d’un pacte obscur entre el malvat
Govern i la mefistofèlica Conferència
Episcopal. Si és veritat, Herrera ha
buidat el pap.
A la trinxera oposada, s’activa la ma-

quinària i s’afinen les fanfàrries per ex-
plicar la trobada de demà entre Oriol
Junqueras i Carles Puigdemont. ACafè
d’idees (La 2 i Radio 4), Isabel Garcia
Pagan va recordar que la trobada de
Waterloo s’hauria hagut de fer a Es-
trasburg, però que es va anul·lar per
protocols sanitaris. El valor simbòlic
de la trobada inclou tones d’especula-
ció shakespeariana sobre les males re-
lacions i les ferides obertes (amb bibli-

ografia inclosa) entre els dos líders.
Dos líders que, per no ser devorats per
les expectatives, no podran excedir-se
ni en la gestualitat de simpatia recípro-
ca ni en un rictus de desconfiança.
Abans que la propaganda i l’excés

d’atenció ens encegui, convé recordar
que les diferències, batusses, calúmni-
es, mentides, punyalades i acusacions
entre ERC i JuntsxCat no les han in-
ventat els mitjans de comunicació sinó
una vocació fratricidanomés compara-
ble a la dels partits de l’esquerra con-
vencional.
A França, el partit de Marine Le Pen

ha perdut les eleccions i, una setmana
més tard, i des de Perpinyà, proposa la
mateixa candidata per a un altre repte
presidencial. L’oportunisme no és no-
tícia però sí la promesa de Le Pen de
convocar un referèndum sobre la im-
migració. És un exemple de perversió
de la credibilitat democràtica. Es fa
servir un instrument de prestigi com el
referèndum però s’aplica a una realitat
en què, en comptes de treballar la com-
plexitat i adaptar-la a una intel·ligència
política i social diversa, imposa la ur-
gència categòrica del sí o no, d’ànima
digital. Faig un pronòstic amb l’espe-
rança que fracassi com altres pronòs-
tics que he fet: la idea del referèndum
sobre la immigració és prou diabòlica

per estendre’s per Europa a una veloci-
tat contagiosa.
En els anys en quèMarine Le Pen va

consolidar el seupotencial electoral, va
explotar un instint polític que li ve de
família i va parir la consigna quemillor
defineix el seu credo: “La indignació
s’organitza”. Era l’any 2007 però

aquesta manera d’interpretar la reali-
tat és la clau per entendre totes lesmu-
tacions de l’extremadreta a tot elmón i
de quina manera s’adapta a cada cir-
cumstància gràcies a uns principis re-
versibles o inexistents. Uns principis
queno solamentpretenenorganitzar la
indignació sinó que, si convé, l’espero-
nen i l’alimenten.

Organitzar
la indignació

Puigdemont i
Junqueras no podran
ser ni massa simpàtics
ni massa antipàtics

Sergi Pàmies

L’APARADOR

LaGeneralitat ultimaunadoble via
per respondre alTribunal deComptes
Govern i Caixa de Solidaritat es coordinen per donar suport als afectats per la fiança

ÀLEXTORT
LUIS B. GARCIA
Barcelona

Els serveis jurídics de laGenera-
litat continuaven ahir treballant
contrarellotgepertrobarunaso-
lució per als 34 excàrrecs gover-
namentals a qui el Tribunal de
Comptes ha imposat una fiança
de5,4milionsperpresumptes ir-
regularitats en l’acció exterior
entre el 2011 i el 2017. És molt
probablequeaquestmatí, a la re-
unió ordinària del Consell Exe-
cutiu, jaesposi sobre la taulauna
proposta que impliqui una doble
via, un suport jurídic combinat
amb un ajut econòmic. Per això,
el Govern s’ha coordinat amb la
Caixa de Solidaritat, que fins
abans-d’ahir s’havia mostrat re-
ticent a reactivar-se, sense que
això impliqui, segons aclareixen
a aquest diari, que es reparteixin
elpagamentdelaliquidaciómar-
cada per l’òrgan de fiscalització
comptable.
El Govern manté tot l’herme-

tismedelmón inoconcedeixde-
talls.Encaraestàperfilant laseva
opció,peròconfiaapoderaclarir
dubtes aquest migdia. En pa-
ral·lel, laCaixadeSolidaritat tor-
narà a sol·licitar la col·laboració
de l’independentisme per afron-
tar la fiança, però segons fonts
coneixedores de la proposta “hi
ha coses pendents del 9-N i de
l’1-O” i, per tant, no serà l’única
via que impulsarà aquest orga-
nisme, creat per fer front a les
despesesjurídiquesiresponsabi-
litats econòmiques “que reben
persones físiques com a conse-
qüència d’actuacions emmarca-
desenelprocéscapa la indepen-
dència”.
Només Laura Vilagrà, conse-

llera de Presidència, va donar al-
guna pista després de la reunió
ambelPPalPalaudelaGenerali-

tat,quevaserl’últimareuniópre-
vista entreels grupsparlamenta-
risielpresidentdelaGeneralitat.
La consellera va assegurar que el
Govern“plantejaseralseucostat
[dels afectats per la fiança] i de-
fensar els seus interessos”. I va
afirmar que es treballa en una
“forma jurídica concreta”, sense
pronunciar-se específicament
sobreuneventualajuteconòmic.
“La repressió és duríssima i

ques’activin totes lesmesuresde
suport és important; en tot cas
des del Govern de la Generalitat
elqueplantegemésqueesgaran-
teixi elprincipid’indemnitat”, és
adir,“quetinguindretaunatute-
la, a un suport”, perquè “qualse-
vol servidor públic ha de ser de-

fensatper lasevaadministració”,
vaexpressarVilagrà.
La possibilitat que el Govern

acabiavalanteconòmicamentles
fiancesqueelTribunaldeComp-
teexigeixaexcàrrecsdelaGene-
ralitat ha provocat dubtes a
l’Executiu català, preocupat per
dilucidar com fer-ho sense in-
córrer en un nou delicte penal. I
aquests mateixos dubtes són es-
grimitsperl’oposiciópereviden-
ciar que avalar els 5,4 milions
d’euros que s’exigeixen mitjan-
çant recursos públics seria caure
altre cop en delicte demalversa-
ció, el mateix pel qual es van ini-
ciar les indagacions sobre la pre-
sumpta responsabilitat compta-
bledelsencausats.
Així ho va alertar ahir el PSC.

La viceprimera secretària del
partit, EvaGranados, va qüestio-

narquelaGeneralitatpuguidura
termeaquestapretensió, ivades-
tacar que el mateix Govern “és
conscient de les dificultats” per
poder fer-ho sense incórrer en
“el risc demalversació si s’afron-
taambdinerspúblics”.
La dirigent socialista va apos-

tar per deixar actuar el Tribunal
deComptes, que “si no agrada es
podia haver canviat fa anys”, va
recordar, i va expressar la volun-
tat del seu partit que els investi-
gats comptin amb “totes les ga-
ranties” en el procés adminis-
tratiu. Granados va demanar
esperar que es resolguin les in-
vestigacions, però “si hi hahagut
diners que s’han gastat mala-
ment potser s’haurande tornar”,
vaadvertir.
Al mig es va situar En Comú

Podem, que a través del seu por-
taveu, JoanMena, va evitar pro-
nunciar-se sobre la possibilitat
que elGovern acabi afrontant un
aval i només va informar que el
seupartit“estudiarà” laproposta
que finalment traci l’Executiu
català.c

El PSC avisa que si
l’Executiu català avala
els 5,4milions d’euros
imposats podria caure
enmalversació

VilagràiAragonèsvantancarahirambAlejandroFernández(PP) larondadecontactesambels grups
ARNALDPRAT / ACN

Justícia vol elMemorialDemocràtic
a la comissariade laViaLaietana

n La consellera de Justícia,
LourdesCiuró, va explicar
ahir al Parlament que el seu
departament prepara un
avantprojecte per crear la
llei catalana dememòria
històrica i vol que la seudel
MemorialDemocràtic sigui
la comissaria de laPolicia
Nacional a laViaLaietana,
ubicació que considera
“central i emblemàtica” de
Barcelona. “Pot constituir

un referent per fer pedago-
gia de valors democràtics,
ja quenomés la transmissió
intergeneracional assegu-
rarà quepreservem lame-
mòria d’aquests valors
democràtics a la nostra
societat”. Ciuró tambéva
detallar que l’avantprojec-
te inclourà restriccions i
sancions per “evitar l’exal-
tació ohomenatge al fran-
quisme”. /T.Muñoz
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FINS A L’1 D’AGOST

El Govern vol el Memorial 
Democràtic a la Via Laietana 

la Prefectura de Policia de Barcelo-
na, sempre que l’Estat el cedeixi. Fa 
força temps que entitats i l’Ajunta-
ment de Barcelona demanen desti-
nar la comissaria, que és propietat 
del ministeri d’Interior, a temes de 
memòria, però la negativa del go-
vern espanyol sempre ha sigut ro-
tunda. La policia ha dit per activa i 
per passiva que no se’n mourà mal-
grat que hi ha una proposició no de 
llei aprovada pel Congrés de Dipu-
tats l’1 de juny del 2017, amb els 
vots de tots els grups excepte el PP, 
per convertir la comissaria en “un 
museu centre memorial, documen-
tal i arxivístic de la repressió fran-
quista”.  

El 2019 el consistori barceloní 
també va aprovar una proposició 
no de llei sobre la reconversió de la 
prefectura amb els vots d’ERC, 
Junts per Catalunya, comuns i so-
cialistes, però el ministeri de l’Inte-
rior tampoc es va sentir interpel·lat 
perquè són proposicions no de llei 
i, per tant, no hi ha l’obligació legal 
de complir-les.  

Des de l’oposició, tant el PSC 
com En Comú Podem han estès la 
mà a Ciuró per impulsar la nova 

llei, que ha indignat els diputats 
del PP, Cs i Vox que formen part de 
la comissió de justícia. Qui més es 
va regirar a la cadira mentre parla-
va Ciuró va ser el representant de 
Vox, Sergio Macián, que va acusar 
el Govern de voler “dividir els ca-
talans entre bons i dolents”. El 
president de la comissió, Jordi 
Orobitg (JxCat), va fet rectificar 
Macián després que insinués que 
els feixistes eren els representants 
d’ERC i JxCat. “El feixisme és la 
utilització de la violència per im-
posar idees. Els que tallen carrete-
res, cremen ciutats i assetgen jut-
ges són en aquella bancada d’allà”, 
va dir el diputat de la formació ul-
tra en referència al lloc que ocupa-
ven els diputats de Junts i ERC a la 
comissió. Arran de l’advertiment 
d’Orobitg, Macián va retirar el co-
mentari. 

Ciuró es va comprometre a con-
tinuar treballant amb les entitats 
per posar fi a la simbologia fran-
quista i va lamentar que la retirada 
del monument a la Batalla de l’Ebre 
de Tortosa estigui temporalment 
aturada per ordre judicial. El Go-
vern tenia previst enllestir-la el 18 
de juliol, just per l’aniversari de 
l’inici de la Guerra Civil, però una 
jutge de Tarragona va paralitzar 
provisionalment les obres perquè 
el Col·lectiu per la Reinterpretació 
del Monument a la Batalla de l’Ebre 
(Corembre) hi va presentar un re-
curs al·legant irregularitats.e

La comissaria és un espai cobejat per entitats memorialistes

La comissaria de Via Laietana, on la conselleria de Justícia vol traslladar el Memorial. PERE TORDERA

MEMÒRIA HISTÒRICA

La nova llei de memòria democràti-
ca catalana va quedar en un calaix la 
darrera legislatura perquè no es va 
poder presentar al Parlament però 
la nova consellera de Justícia, Lour-
des Ciuró, s’ha compromès a fer-hi 
“algunes revisions” i tirar-la enda-
vant. En la seva compareixença da-
vant el Parlament, Ciuró va anunci-
ar algunes de les mesures d’aques-
ta nova llei, com les sancions a les 
manifestacions o exhibicions que 
enalteixin o facin apologia del cop 
militar del 1936, la Guerra Civil i la 
dictadura; i als actes en espais pú-
blics que comportin descrèdit, 
menyspreu o humiliació de les víc-
times de la Guerra Civil o la dictadu-
ra o dels seus familiars.  

Segons la nova llei, les sancions 
seran més dures en el cas d’incom-
plir la resolució que ordena la reti-
rada de simbologia franquista o si es 
destrueixen fosses comunes. La no-
va llei també preveu indemnitzar 
persones que hagin sofert repressió 
o privació de llibertat i facilitar a les 
víctimes de l’espoli franquista docu-
mentació que ho acrediti.  

Ciuró també va insistir en la idea 
de traslladar el Memorial Demo-
cràtic –que ara és al Raval de Barce-
lona– a un lloc “central i emblemà-
tic de Catalunya”, a l’edifici de la 
Via Laietana que actualment acull 

BARCELONA
S. MARIMON / M. RIART

Franquisme 
La nova llei sancionarà els 
actes que facin apologia del 
cop d’estat i de la dictadura
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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 6 DE JULIOL DEL 20218 | Nacional |

El govern enllesteix una
llei catalana de memòria
democràtica, la qual in-
clourà un règim de san-
cions si es fan actes pú-
blics d’exaltació o d’home-
natge al franquisme per
tal de defensar la dignitat
de les víctimes i dels seus
familiars, tal com es fa a
escala internacional. Així
ho va anunciar ahir la con-
sellera de Justícia, Lour-
des Ciuró (Junts), en la se-
va primera compareixen-
ça al Parlament, on va ex-
plicar els principals reptes
del departament.

“Les polítiques de me-
mòria són la millor inver-
sió que podem fer en qua-
litat democràtica, perquè
són un veritable mur de
contenció d’aquelles ac-
cions i opinions que enca-
ra avui banalitzen i blan-
quegen el feixisme”, va
afirmar la consellera. Ciu-
ró hi va afegir que es man-
té la previsió de començar

a retirar el monument
franquista de Tortosa “tal
com estava programat”, el
18 de juliol, tot i que una
jutgessa en va aturar els
treballs la setmana passa-
da a petició del grup Co-
rembe, que sol·licita la re-
interpretació del monòlit
del riu Ebre. La jutgessa ha
de decidir en breu si accep-
ta les mesures cautelars.

La consellera Ciuró va
assegurar que “la repres-
sió no acaba amb la posada
en llibertat dels presos po-
lítics, perquè encara te-
nim persones a l’exili, com
el president Puigdemont,
els consellers Ponsatí, Co-
mín i Puig, també Rovira
i Gabriel i 3.000 represa-
liats”. Els portaveus del
PSC, Cs, Vox i el PP li van
retreure aquestes declara-
cions polítiques, i Ciuró va
replicar: “Soc la consellera
de tots, però em vaig pre-
sentar a les eleccions amb
una sigla i ningú em pot fer
desdir de la meva ideologia
i de voler la independència
de Catalunya.” També va

anunciar la creació de
l’Observatori d’Afers Le-
gals i Drets Humans, que
“posi el focus d’atenció en
l’actuació judicial en sen-
tit ampli”.

Presons i suïcidis
Pel que fa a la secretaria de
Mesures Penals, va indi-
car que s’ha recuperat la
Direcció General de Pre-
sons per atendre millor
els treballadors, amb un
acord laboral caducat el
2007, i garantir els drets
dels reclusos. També va la-
mentar el suïcidi d’una no-
ia de 19 anys en una cel·la
d’aïllament (DERT), i hi va
afegir que potser hauria
d’haver estat en un centre
de salut mental i no pas
en un penal. La diputada
Montse Vinyets (CUP) la
va convidar a no aplicar
aquests aïllaments des de
la Generalitat atès el xoc
de dues normes, ja que di-
versos organismes d’Euro-
pa indiquen que no són
correctes, mentre que la
llei espanyola els avala. ■

a La consellera de Justícia anuncia que ho recollirà la nova llei
catalana de memòria democràtica a Espera que un jutjat
“no aturi” el desmantellament del monument de Tortosa

Mayte Piulachs
BARCELONA

El govern vol
sancionar
l’enaltiment del
franquisme

La consellera de Justícia
també es va comprometre a
impulsar accions per incre-
mentar les vocacions de jut-
ges, fiscals i lletrats de l’ad-
ministració de justícia a Ca-
talunya per tal de promoure
el coneixement del territori
i el dret civil català “modern i
actualitzat d’acord amb la
realitat social”, va assegurar.

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en la seva compareixença al Parlament, ahir ■ ACN

A més, Ciuró va indicar que
es farà una auditoria per co-
nèixer i fomentar l’ús del ca-
talà en la justícia, i perquè si-
gui “vehicular” als jutjats.

La majoria de grups van
reclamar a la consellera que
no es pot demorar més la
construcció de la ciutat judi-
cial de Tarragona, promesa fa
una dècada i que costa més

d’un milió d’euros anuals en
lloguer d’espais. Ciuró va de-
manar a tots els grups que
l’“ajudin” a reclamar el finan-
çament pendent de l’Estat,
com ara 5,2 milions en els jut-
jats, i va dir que si rebessin els
60 milions de taxes judicials
que cada any es recapten a
Catalunya “es podria fer una
ciutat judicial a Tarragona”.

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

Potenciar les vocacions de jutges i fiscals a Catalunya

“He tingut la sort de co-
nèixer-los. Hem treballat
junts i hem compartit mol-
tes hores. Ha estat un ho-
nor. El seu sentit del deure
i del servei els honora com
a excel·lents servidors pú-
blics. Gràcies i endavant.”
L’expresident Quim Torra

feia ahir aquesta piulada
de suport als agents dels
Mossos Xavier Goicoe-
chea i Carlos de Pedro Ló-
pez, que seran jutjats avui
a l’Audiencia Nacional,
acusats d’ajudar l’expresi-
dent Carles Puigdemont
a “evadir la justícia espa-
nyola” quan l’acompanya-
ven de tornada cap a Bèlgi-
ca després d’unes xerra-

des i el van detenir a Ale-
manya, el març del 2018.

La fiscalia demana per a
cadascun dels agents tres
anys de presó per un de-
licte d’encobriment. Està
previst que tots dos decla-
rin avui davant del tribu-
nal en el judici que es farà a
la seu de San Fernando de
Henares. El seu advocat,
Cristóbal Julián Limós,

en demana l’absolució.
Després declararan com a
testimonis una desena
d’agents de la policia espa-
nyola que van actuar en la
detenció de l’expresident
català. La vista s’ha pro-
gramat per a quatre dies
fins el 9 de juliol, si bé es
podria escurçar, ja que les
defenses han renunciat
als testimonis de Josep
Maria Matamala i del cap
de l’oficina de l’expresi-
dent, Josep Lluís Alay, que
eren en el vehicle quan va
ser detingut. El compte de
Twitter Sector Públic per
la Independència demana
l’absolució de tots dos. ■

Suport als dos escortes de
Puigdemont, avui a judici
M.P.
BARCELONA

Ciutadans davant la presó alemanya de Neumünster, per
saludar l’expresident Puigdemont alliberat, el 2018 ■ ACN
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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 7 DE JULIOL DEL 202112 | Nacional |

La simbologia que és pre-
sent a les sales de plens
municipals s’ha de cenyir
al criteri de la “necessària
unitat dels interessos ge-
nerals” i, d’acord amb
aquest fet, l’Ajuntament
de Barcelona haurà de tor-
nar a posar el bust del rei
d’Espanya en un lloc “prin-
cipal”, tal com estableix la
reglamentació estatal.

Aquesta és la lectura i
la principal conseqüència
que es desprèn de la sen-
tència del Tribunal Su-
prem feta pública ahir i
que resol un litigi iniciat el
2015, quan l’equip d’Ada
Colau va decidir retirar el
bust del rei Joan Carles
que presidia la sala on es
fan els plens municipals.
Després, l’equip de govern
va desenvolupar i fer apro-
var un nou reglament en
què s’explicita, en l’article
75.2, que “la representa-
ció d’elements simbòlics i
institucionals presents
amb caràcter permanent
en el Saló de Sessions ha
de respondre a la singula-
ritat històrica i de capitali-
tat de Barcelona, i als prin-
cipis democràtic, de neu-
tralitat religiosa i de cata-
lanitat”. L’aprovació cor-
respon al ple del Consell

Municipal, mitjançant un
acord adoptat per una
majoria de dos terços del
nombre legal de membres
de la corporació.

D’acord amb aquest ar-
ticle, el bust del rei no ha

tornat a l’Ajuntament, i
contra el reglament hi va
presentar recurs la delega-
ció del govern espanyol a
Catalunya, adduint que la
norma local anava en con-
tra del sentit de la norma

estatal, que obliga a posar
la bandera espanyola i
l’efígie del monarca presi-
dint els debats dels regi-
dors, d’acord amb un cri-
teri de “necessària unitat
dels interessos generals”.
El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va
anul·lar el reglament bar-
celoní. L’Ajuntament hi va
recórrer i ara el TS ha rati-
ficat la sentència.

A conseqüència del
pronunciament judicial,
la imatge del monarca Fe-
lip VI hauria de presidir
ara el saló de plens de Bar-
celona. L’Ajuntament es
va limitar a dir que els ser-
veis jurídics estan estu-
diant la sentència. ■

Jordi Panyella
BARCELONA

El Tribunal Suprem obliga
Barcelona a posar el bust
del rei a la sala de plens
a Una sentència imposa l’efígie reial en un lloc principal a l’espai de debat dels
ajuntaments a L’equip de Colau va retirar l’escultura de Joan Carles I el 2014

Agustí Alcoberro va ser detin-
gut el 1975 i, acusat de terro-
risme, va estar tancat cinc
dies a la comissaria de Via La-
ietana, on va ser brutalment
torturat. Alcoverro ho va ex-
plicar ahir a les persones que
es van concentrar davant
l’edifici policial, convocades
per la Comissió de la Dignitat.

Un ciutadà amb una pancarta al·lusiva a la pràctica que es duia a terme a la comissaria ■ JPF

La trobada d’ahir es repeteix
cada primer i tercer dijous de
mes, amb l’objectiu d’acon-
seguir que l’edifici es conver-
teixi en un espai de memòria
històrica. En l’acte, hi són pre-
sents víctimes de la repressió
que, com va fer ahir Alcover-
ro, expliquen la seva expe-
riència en mans de la policia.

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

La dignitat se cita a la Via Laietana
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Han participat en l’elaboració d’aquest projecte:
• Maria del Carme Giménez Bautista
• Alaitz Martínez Molina
• Joan Maria Soler Farràs

Alumnes en pràctiques de les Facultats de Ciències Polítiques i Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Geografia i Història de la Universitat 
de Barcelona, Stucom Centre d’Estudis:

Agraïments especials:

A totes les direccions i equips docents dels centres educatius de primària i 
secundària: 

CEIP Collaso i Gil, Escola Ruben Dario, Escola Labouré i IES Milà i Fontanals. 
A tot l’equip del Casal dels Infants per la seva participació en els tallers 
educatius.

Un agraïment especial a tots els responsables i membres de les entitats, 
equipaments i agents socials que han fet possible el desenvolupament 
del projecte. A tots els comerciants i veïnes i veïns que van respondre als 
qüestionaris sobre el barri. 

Un reconeixement especial a:
• Sra. Mercè Tatjer Mir
• Sr. Yannick Dennau - cartografia (GeoComunes)
• Sr. Jaume Artigues Vidal
• Sr. Enric Canet Capeta

Crèdits

Aquesta revista presenta una recopilació 
de resultats, obtinguts després de realitzar un 
treball de recerca, treball de camp i anàlisi 
durant els anys 2018-2020 en el barri del Raval 
del districte de Ciutat Vella.

El projecte denominat Barri Espai de 
Convivència (BEC) neix l'any 2000 amb 
l'objectiu de construir una radiografia 
sociopolítica dels barris de Barcelona. El BEC 
es constitueix com una acció diagnòstica i 
participativa des del moviment veïnal cap als 
barris de la ciutat. És un projecte que vol emergir 
des de la mateixa ciutadania, tenint en compte 
tots els veïns, veïnes, comerciants, entitats i 
agents socials dels barris estudiats.

L’objectiu general del projecte s’ha emmarcat 
en:

“Elaborar un diagnòstic participatiu del barri 
del Raval, la història de la seva evolució, de la 
identitat i sentit de pertinença al barri, basat en 
la percepció de las veïnes i veïns, mitjançant 
espais de trobades oberts i equitatius”, sempre 
treballant de manera comunitària.

Fruit d'aquest treball realitzat pel departament 
de projectes de la Federació d'Associacions 
Veïnals de Barcelona (FAVB), així com per la 
col·laboració d'estudiants de la Universitat de 
Barcelona (UB) i de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), s'exposen els següents punts 
que seran tractats al llarg de la revista.
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vindicacions, vagues  i mobilitzacions 
socials per tal de millorar les seves con-
dicions  laborals i  de qualitat de vida; 
es crearen aleshores espais de trobada 
i esbarjo popular, seus d‘associacions i 
sindicats, i espais culturals oberts a les 
classes treballadores com va ser l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular. No resulta estrany 
que  als anys 1930 la fàbrica de “La Es-
paña Industrial” es transformés en una 
caserna de la Guardia Civil per tal de 
controlar un dels epicentres de conflic-
tivitat obrera .

Tanmateix, durant molt temps el 
barri mantingué alguns edificis de mes 
qualitat ocupats per classes mes benes-
tants situats als grans eixos com els ca-
rrers del Carme,  l’Hospital,  Sant Pau 
o el carrer Nou, i a la Rambla. Al segle 
XIX el creixement urbà i el poblacional 
no van cessar fins  urbanitzar i densificar 
tot l’espai lliure. 

 A inicis del segle XX, el creixe-
ment del port cap  al sud convertí  la 
part sud  Raval en un barri d’arribada 
d’immigrants i de acollida de població 
flotant  on s’hi varen desenvolupar una 
amplia varietat d’activitats d’oci ,  fins 
a aixoplugar  mes de 100.00 habitants  
l’any 1950.

En aquests anys s’inicien al Raval 
les primeres propostes  urbanístiques  
amb la intenció d’aconseguir el seu sa-
nejament. Cerdà, el 1859, hi  va projectar 
una gran via que des de l’Eixample  devia 
arribar al port; més endavant, varis plans 
de reforma interior afectaven a molts ca-
rrers i projectaven enderrocs de cases i 
el desallotjament de veïns. Només du-
rant la Guerra Civil, es projectaren pro-
postes menys agressives, tot proposant  
la  higienització del barri, millorant els 
habitatges i creant equipaments.

Aquests primers projectes no arriba-
ren a bon fi, i només desprès de la guerra 
civil, als anys 1940, s’inicià la urbanit-
zació de l’Avinguda de les Drassanes 
desallotjant a un bon nombre de veïns, 
que foren desplaçats a la Via Trajana, al 
barri de la Verneda. A la nova avinguda  

es  rehabilitaren les Drassanes  conver-
tides en el Museu Marítim, s’edificaren 
edificis públics (Comandància  de Mari-
na, un grup escolar, i aixecant la torre de 
les Drassanes ocupada per oficines).

 Tot i així, la resta del Raval seguí 
mantenint els vells recintes fabrils i ca-
ses- fabriques, transformades en habi-
tatges, en industries compartides, o en 
pensions insalubres; alhora les cases 
benestants  es compartimentaren  en  
varies vivendes; tots aquests usos  es 
compaginaven, sovint amb activitats 
marginals.

 Finalment, la dècada del 1980 
s’iniciarien les importants transfor-
macions que volien capgirar el Raval. 
Primer el “Pla del Liceu al Seminari”; 
i finalment,  amb la creació de Foment 
Ciutat Vella, s’inicià la forta transfor-
mació de la part central del Raval, que 
no ha cessat fins avui;  s’ urbanitzà la  
Rambla del Raval i es creà el gran con-
junt cultural ( MACBA, Facultats de 
la Universitat de Barcelona, CCCB, La 
Filmoteca, la Universitat Ramón Llull); 
aquestes transformacions destruïren un 
bon nombre d’habitatges, de patrimoni 
arquitectònic i de la memòria històrica 
del barri.  

 Malauradament, les escasses mi-
llores dels habitatges antics i  la  insufi-
cient  quantitat i qualitat dels de reallo-
tjament, no  resolgueren les necessitats 
d’habitatges i tampoc d’equipaments  
pels veïns;  per contra posaren més de 
relleu les contradiccions i conflictes en-
tre les necessitats del veïnat i  la gran 
i diversa presencia de visitants i de tu-
ristes. 

Avui encara el Raval i, especialment 
en alguns dels seus  indrets, hi continuen 
importants  problemes socials i manca 
d’equipaments de barri  no resolts mal-
grat les actuacions públiques i el gran 
nombre d’entitats veïnals i cíviques que  
lluiten per la millora del barri i la inte-
gració de la gran diversitat cultural.  

 Mercè Tatjer

El Raval amb prop de  50.000 habi-
tants, es un dels principals  barris de la 
Ciutat Vella. Es un barri complex pel seu 
urbanisme, per la seva diversitat social i 
multicultural i pel seu important patri-
moni cultural. Presenta petits sub-barris 
força diferenciats, amb carrers estrets 
però també amb grans carrers que els 
travessen  d’Oest a Est; no es un barri 
aïllat ja que  està molt pròxim  a totes les 
grans vies de la ciutat: la Rambla, i tam-
bé  les Rondes, el Paral·lel, que li facili-
ten la  proximitat a barris con l’Eixample 
de Sant Antoni i el Poble-sec.

 El seu nom històric, Raval, sor-
gí arran de la construcció de la segona 
muralla medieval de Barcelona, que en-
cerclà els territoris agrícoles; els espais 
agrícoles foren ben aviat ocupats pel 
convent de Sant Pau del Camp i traves-
sats per camins històrics que sortien de 
la ciutat. Aquest nom històric es perdé 
i va ser recuperat arran dels anys 1980, 
desprès de que a principis del segle XX 
va ser denominat  “ Barrio Chino”.

Al llarg dels segles  XV al XVIII 
s’establiren a la part alta del Raval 
grans convents  que no tenien espai en 
la part central de la Ciutat Vella. A més 
s’instal·laren centres assistencials (Hos-
pital  de la Santa Creu i Sant Pau i Els 
Infants Orfes, la Casa de Caritat i la de 
Misericòrdia, Sant Llàtzer).

 D’ençà finals del segle XVIII i fins 
a mitjans segle XX es va convertir en 
un gran espai industrial caracteritzat per 
grans fabriques i nombroses cases- fa-
briques que desenvoluparen tot tipus d’ 
activitats productives, primer les india-
nes  i desprès a mitjans segle XIX i els 
vapors, que en alguns casos  ocuparen 
antics convents desapareguts.

 Gran part dels treballadors de les 
fabriques del Raval vivien en  edificis 
senzills al costat dels espais industrials, i 
també en antigues fabriques transforma-
des en habitatges. Aquesta concentració 
d’obrers va donar al  Raval  un caràcter  
popular i obrer, mostrat en diferents rei-

Molta, molta història
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Al segle XIV es produeix 
l’ampliació de la ciutat medieval. La 
tercera muralla de Barcelona neix 
per protegir l’espai rural al servei 
de la ciutat en cas d’atacs exteriors, 
ja que és fonamental preservar els 
aliments. Aquesta zona emmuralla-
da es denominarà Raval (afores de 
la ciutat). Existeixen diferents ma-
sies disseminades al territori,a més 
dels camps, les hortes i els animals, 
i conté els serveis sanitaris bàsics: 
hospital de la Santa Creu i hospital 
de Mesells, la Casa de la Caritat i la 
Casa d’Orfes, i molt poca població. 
També es traslladarà al Raval tot allò 
que molesta els barcelonins. Per tant, 
el Raval des del seu origen ja neix 
com a un barri suburbà. El Raval, per 
l’extensió del seu territori no habitat 
serà el lloc idoni per ubicar-hi nom-
brosos convents que perduraran fins 
a mitjans del segle XIX. 

Fins a finals del segle XVIII no 
es comença a edificar arreu del bar-
ri. Al ser l'espai amb menor densitat 
de població de la ciutat, l'arribada de 
la industrialització va comportar la 
construcció de nombroses fàbriques 

i el consegüent augment de pobla-
ció obrera. A partir de la desamor-
tització de Mendizábal es va allibe-
rar molt espai al barri, cosa que va 
propiciar un eixamplament del ba-
rri amb l’oberturade nous carrers. 
També s’hi van construir habitatges 
de baixa qualitat per a les obreres i 
obrers de les fàbriques. La densitat 
del Raval es dispararà i, juntament 
amb la proliferació de fàbriques i 
tallers, convertiran el Raval en una 
zona que es començarà a degradar 
urbanísticament a mida que avançà 
el segle XX.

A la part sud del barri s’obren 
prostíbuls i locals nocturns, i això 
portarà a referir-se al Raval com 
el“barrio chino barcelonés”. Entre 
els segles XIX iXX,la realitat social 
d'aquest barri va estar molt marcada 
per la marginalitat i  la pobresa, i es 
van reconvertir antigues naus de fà-
briques en pensions, totalment insalu-
bres. En algunes d’aquestes pensions 
hi vivien famílies senceres. Aquesta 
situació es va mantenir pràcticament 
fins a la fi del franquisme.

Els bombardejos de la Guerra Ci-

vil van obrir alguns carrers al barri, 
com el carrer Trencat (actual Erasme 
de Janer) o el descampat que, poste-
riorment, donarà pas a l’obertura de 
l’avinguda Garcia Morato (actual-
ment Avinguda de les Drassanes). 
Aquest pla urbanístic havia d’unificar 
Colon amb el carrer Muntaner. Havia 
de ser la tercera via ràpida, juntament 
amb la Via Laietana i l’Avinguda del 
Paral·lel. S’hi van presentar esme-
nes per part del veïnat. Van haver-hi 
milers d’afectacions. Per a la cons-
trucció de la primera part de la via 
es van expulsar molts habitants del 
barri, que van haver-se de traslladar 
a barris del’extraradi i va comportar 
la desaparició de carrers sencers. 

La democràcia va desafectar el 
pla. L’any 1980 es van recuperar dife-
rents edificis del barri coma equipa-
ments culturals -Casa de la Caritat, 
Casa de la Misericòrdia i Convent 
dels Àngels- per revitalitzar el barri 
des de la perspectiva cultural. L’any 
1982 s’aprova el PERI del Raval. Du-
rant el temps que triguen a realitzar-
se les obres, les finques afectades van 
patint una greu situació de degradació. 

Transformacions urbanes al Raval

Sense llum, ni aigua corrent. Alguns 
veïns prefereixen una indemnització i 
abandonar casa seva i d’altres van a 
viure a habitatges socials a altres ba-
rris. L’obertura de la Rambla del Ra-
val va ajudar definitivament al canvi 
de denominació a Raval. 

La nominació de Barcelona com 
a ciutat olímpica l'any 1986 posa en 
marxa tota una estratègia per millo-
rar la ciutat i alguns dels seus barris. 
Gent del món de les arts fa una apos-
ta per venir a viure a Ciutat Vella i el 
Raval. La construcció del MACBA 
fa que els carrers del seu entorn es 
converteixin en una zona comercial 

especialitzada que atreu un tipus de 
públic del món de la cultura i de l’art. 
L’ampliació del Teatre Liceu, pre-
vista als anys 80, també comporta 
l’expulsió de veïns i comerciants de 
les zones afectades. 

Al 2008 es realitza una afectació 
urbanística no inclosa en les opera-
cions del PERI del Raval. S’actua en 
l’Illa Robador i es construeix l’Hotel 
Barceló. Novament, es donaran auto-
expulsions, en diluir-se en el temps 
les noves construccions. Cada cop 
que es posa en marxa un pla urba-
nístic, aquest comporta que veïnes i 
veïns del barri en paguin les conse-

qüències, no solament des del punt 
merament urbanístic, sinó també 
humà. Canviar d’entorn, deixar casa 
seva encara que sigui per millorar, 
canviar de veïnes i veïns... en defi-
nitiva marxar del barri té un cost a 
nivell humà impagable. La zona de 
la Rambla del Raval es converteix 
en un passeig de bars i restaurants. 
El PERI contemplava la creació d’un 
comerç especialitzat, però no es va 
aconseguir. Las transformacions ur-
banístiques comporten l’expulsió del 
comerç de proximitat i l’arribada 
d’un comerç aliè al barri que no rep 
cap tipus de control.
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Raval i de la zona sud. Es realitza 
l'activitat en punts rellevants del 
barri on hi ha més afluència de 
veïnes i veïns per conèixer la 
seva opinió sobre la situació del 
barri com a protagonistes de la 
comunitat. 

 � Taula rodona com a activitat de 
trobada entre entitats, agents i 

col·lectius socials del barri, on 
compartir reflexions i propostes 
sobre les problemàtiques i millo-
res del barri. 

Tota la informació que s'ha 
recopilat es troba reflectida en els 
mapes com a material de retorn 
al barri. És una forma d'expressió 
visual com a reconeixement i posada 

en valor de la identitat i sentiment 
de barri com a aspectes i valors 
necessaris en la comunitat. 

Les i els protagonistes del projecte 
reflecteixen les seves inquietuds, 
necessitats, problemàtiques i millores 
del barri en senyal de preocupació, 
interès i cures per i per al Raval.

El projecte Barri Espai de Convivència (BEC) neix 
l'any 2000 amb l'objectiu de construir una radiografia 
sociopolítica dels barris de Barcelona. Aquesta proposta 
s'emmarca en el barri del Raval durant el període 2018-
2020. El BEC es constitueix com una acció diagnòstica i 
participativa des del moviment veïnal cap als barris de la 
ciutat. És un projecte que vol emergir des de la mateixa 
ciutadania, tenint en compte tots els veïns, veïnes, 
comerciants, entitats i agents socials dels barris estudiats.

El procés participatiu és el treball de camp del projecte 
que presenta unes dinàmiques participatives veïnals molt 
àmplies. A través d'accions projectades amb i per al veïnat 
fan que el treball s'enriqueixi i prengui forma a través de 
la veu i la participació de la comunitat.

Aquest procés fa que enriqueixi el sentiment de 
pertinença al barri, l'apoderament com a persona que 
forma part del barri, donant lloc al fet que totes les veus 
siguin igual de representatives i d'importants.

 L’objectiu general del projecte és: 

“Elaborar un diagnòstic participatiu del barri del 
Raval, la història de la seva evolució, de la identitat 
i sentit de per tinença al barri basat en la percepció de 
les veïnes i veïns, mitjançant espais de trobades oberts 
i equitatius”, treballant de manera comunitària la cerca 
d'objectius específics:

 �  Identificar i valorar elements significatius del barri.

 �  Construcció col·lectiva d’una visió de barri associada 
a propostes de millora. 

 � Retornar/validar els resultats amb les i els participants. 

 � La metodologia del diagnòstic es construeix de mane-
ra complementària, utilitzant dues tècniques: tallers i 
intervencions. 

 Dins del treball de camp, es recull: 

 � L’opinió dels responsables de les diferents entitats del 
barri i agents socials a través d’entrevistes en profun-
ditat. 

 � La vessant educativa, fent xerrades i tallers als centres 
educatius de primària i secundària, per tal de transme-
tre als infants i joves: la història i evolució del barri, 
les lluites de les veïnes i veïns per aconseguir equipa-
ments, espais verds, aturar plans urbanístics o parar 
desnonaments.

 � Mapeigs participatius veïnals de la zona nord del 

Radiografia
sociopolítica dels barris

de BCN

Diagnòstic 
participatiu

Associacions veïnals, 
entitats i agents socials Tallers

Validació comunitària 
dels resultats

Exposició CCCB y 
Museu Marítim

Veïnes, veïns i 
comerciants

Intervencions en 
l’espai  públic

Procés participatiu veïnal
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El barri del Raval ha estat protago-
nista d’un associacionisme actiu i molt 
viu des de la seva creació. En època 
medieval la majoria de gremis -associa-
cions de comerciants que feien possible 
el progrés de la ciutat i que s’unien per 
tenir mésforça- estaven ubicats a la Ciu-
tat Vella i aquells oficis que causaven 
molèsties per les olors o el sorollels si-
tuaven fora de la muralla de la Rambla 
com és el cas del gremi de tintorers. Del 
segle XV fins al 1839, el Raval és un 
lloc de convents. A principis del segle 
XVIII, les industries van començar a 
instal·lar-se entre els horts, convents y 
cases gremials. Aviat, els obrers es van 
organitzar per lluitar per les seves mi-
llores laborals a les fàbriques. A mesura 
que va creixent el nombre de treballa-
dors, creix la necessitat de formació per 
a les dones i els homes. Al Raval, l’any 
1888, concretament al carrer Tallers, 
neix el sindicat UGT. També es creen 
diferents ateneus, grups de discussió i 
grups de tertúlia.

Durant el segle XIX, als carrers del 
Raval es creen diferents societats corals 
de cantaires que formaven part de la 
Federació de Cors d’en Clavé. Aquestes 

entitats tenien l’objectiu d'elevar la cul-
tura de les obreres i els obrers mitjançant 
la música i el cant. En aquestes associa-
cions es fomentava la cultura catalana 
a través d’obres de teatre en català, s’hi 
celebraven les Caramelles i el Carnestol-
tes amb disfresses, nits de ball i altres 
activitats d’esbarjo. Tots aquests actes 
estaven a l’abast del veïnat del barri i 
van continuar funcionant durant la dic-
tadura franquista fins a l’actualitat, tot 
i que algunes  van desaparèixer al llarg 
del segle XX. 

Aquesta riquesa associativa es veurà 
truncada i esquinçada per la dictadura, 
però no aconsegueix que veïnes i veïns 
del barri comencin a organitzar-se per 
lluitar per un barri amb molts problemes 
de caire social. L’any 1967 es crea la Aso-
ciación de Vecinos del Distrito Vº que no 
serà legalitzada fins l’any 1977. Poc des-
prés, es crea la Asociación de Vecinos de 
la calle San Pablo. En 1971, la Asocia-
ción de Vecinos afectados por la Apertu-
ra de García Morato. L’any 1974 es fun-
da la Asociación de Vecinos del Distrito 
Vº, que aquest cop és legalitzada, encara 
que representi tot un districte municipal. 
De mica en mica,i ja en democràcia, 

comencen a obrir les seves portes dife-
rents associacions i entitats de diversos 
àmbits. En el camp social, es posen en 
marxa entitats i equipaments que depe-
nen de l’administració, l’església i altres 
entitats independents que treballen amb 
diferents grups de població en risc que 
tenen en el treball del voluntariat la seva 
raó d’existir. Aquestes organitzacions 
socials tenen les seves seus al Raval Sud, 
ja que la situació social és molt més greu 
que a la zona nord.

En l’actualitat, segons el fitxer gene-
ral d’entitats ciutadanes, al Raval hi ha 
un total de 329 entitats. Al llarg d’aquests 
anys s’han creat diferents associacions, 
entitats i equipaments al barri. Les veï-
nes i veïns s’han organitzat en diferents 
plataformes com la Xarxa Veïnal del Ra-
val, i s’han fet diferents accions puntuals 
a molts carrers per lluitar per un barri 
amb una població en risc d’exclusió, amb 
veïnes i veïns en situació d’atur, gent 
gran amb pensions molt baixes i amb un 
índex de soledat força important. També 
un barri amb problemes d’addiccions i 
on les malalties mentals en infants, joves 
i adults estan augmentant. Una zona de 
Barcelona on la pobresa de solemnitat es 
coneix, es percep i es veu.

El Raval continua sent un barri amb 
problemàtiques diverses de caire social 
i això queda reflectit en la quantitat 
d’entitats, fundacions i equipaments que 
treballen en el camp social. És important 
remarcar el gran treball que realitzen els 
professionals dels diferents equipaments 
amb el suport de personal voluntari. El 
barri del Raval consta d’un ric teixit as-
sociatiu, amb unes entitats interconnec-
tades i formant una bona xarxa d’acció 
social. Les associacions, entitats, plata-
formes i accions s’agrupen en col·lectius 
com la Fundació Tot Raval o l’associació 
ciutadana Ravalnet. Cal ressaltar que 
els comerciants han creat associacions 
per defensar els seus interessos coma 
col·lectiu: l’Eix comercial del Raval o 
Nou Drassanes Comercial. El procés 
de nova creació d’entitats anirà en aug-
ment.

Associacionisme

El barri del Raval ha estat protagonista d’un associacionisme ac�u i molt viu des de la seva creació. En 

època medieval la majoria de gremis que eren associacions de comerciants que feien possible el 

progrés de la ciutat i que s’unien per tenirmés força estaven ubicats a la Ciutat Vella i aquells oficis que 

causaven molès�es per les olors, el soroll, etc. als ciutadans de Barcelona els col·locaven fora de la 

muralla de la Rambla, com el gremi de �ntorers.  

Del segle XV  fins a 1839, el Raval és un lloc de Convents. A principis del segle XVIII, les industries van 

començar a instal·lar-se entreels horts, convents y cases gremials. Aviat, els obrers de les fàbriques es 

van organitzar per lluitar per les seves millores laborals a les fàbriques. A mesura que va creixent el 

número de treballadors, creix la necessitat de formació per les dones i els homes. Al Raval, l’any 1888 

al carrer Tallers, neix el Sindicat de l’UGT. Tambées creen diferents ateneus, grups de discussió i grups 

de tertúlia. 

Durant el segle XIX, als carrers del Raval es creen diferents societats corals de cantaires que formaven 

part de la Federació  de Cors d’en Clavé. Aquestes en�tats tenien l’objec�u d'elevar la cultura de les 

obreres i dels obrers, mitjançant la música i el cant. En aquestes associacions, es fomentava la cultura 

catalana a través d’obres de teatre en català, celebraven les Caramelles, el Carnestolte samb disfresses, 

nits de ball i d’altres ac�vitats d’esbarjo. Tots aquests actes estaven a l’abast del veïnat del barri. Van 

con�nuar funcionant durant la dictadura franquista fins l’actualitat. Malgrat tot, algunes d’elles van 

desaparèixer al llarg del segle XX. 

Aquesta riquesa associa�va es veurà truncada i esquinçada per la dictadura, però no aconsegueix que 

veïnes i veïns del barri comencin a organitzar-se per lluitar per un barri amb molts problemes de caire 

social. L’any 1967, es crea “la Asociación de Vecinos del Distrito Vº” que no serà legalitzada fins l’any 

1977. Poc després, es crea la “Associación de Vecinos de la calle San Pablo”. En 1971, la “Asociación de 

Vecinos afectados por la Apertura de García Morato”. L’any 1974 es funda la “Asociación de Vecinos del 

Distrito Vº” que aquest cop es legalitzada, encara que represen� tot un Districte municipal. De mica en 

mica,i  ja en democràcia, comencen a obrir les seves portes diferents associacions i en�tats de diversos 

àmbits. 

En el camp social, es posen en marxa en�tats i equipaments que depenen de l’administració, de 

l’església i d’altres, independents que treballen amb diferents grups de població en risc i, on el 

voluntariat és la base per poder treballar. Aquestes en�tats socials tenen les seves seus a Raval Sud, ja 

que la situació social és molt més greu que a la zona nord.  .

 

Associacionisme  

Entitats veccinales i socials
Associacions

Serveis socials i de salut

Valoració de barri
Persones vivint al Raval

Valoració positiva
Valoració negativa

Persones vivint fora de Raval
Valoració positiva
Valoració negativa

Ús de predis
Espais públics
Espais culturals
Espais educatius
Espais socials 
Predios turístics (hotels)

 En l’actualitat, al Raval segons el fitxer general d’en�tats ciutadanes existeix en un total de 329 

en�tats. 

Al llarg d’aquests anys s’han creat diferents associacions, en�tats y equipaments al barri. Les veïnes i 

veïns s’han organitzat en diferents plataformes com la Xarxa Veïnal del Raval, i les diferents Accions 

de carrers del Barri per con�nuar lluitant per un barri amb població en risc d’exclusió, amb veïnes i 

veïns en situació d’atur, gent gran amb pensions molt baixes i amb un índex de soledat força 

important; un barri amb problemes d’addiccions i on les malal�es mentals en infants, joves i adults 

estan augmentant; una zona on la pobresa de solemnitat es coneix, es percep i es veu. 

Con�nua sent un barria mb problemà�ques diverses de caire social i això queda reflec�t en la 

quan�tat d’en�tats, Fundacions i Equipaments que treballen en el camp social. És important remarcar 

el gran treball que realitzen els professionals dels diferents equipaments amb el suport de personal 

voluntari. 

El barri del Raval consta d’un ric teixit associa�u, amb unes en�tats inter connectades entre elles, 

formant una bona xarxa d’acció social. Les associacions, en�tats, plataformes, accions s’agrupen en 

col·lec�us com la Fundació Tot Raval, l’associació ciutadana Ravalnet. Cal ressaltar que els 

comerciants han creat associacions per defensar els seus interessos coma col·lec�u: l’Eix comercial 

del Raval o Nou Drassanes Comercial. El procés de nova creació d’en�tats anirà en augment.
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Lluita veïnal

En l’actualitat, la situació social 
de Raval és molt delicada. Alguns 
membres de la població més 
vulnerable estan en una situació molt 
precària. Aquelles veïnes i veïns que 
treballaven el l'hostaleria o el servei 
domèstic han perdut la feina degut a 
la pandèmia. Hi ha comunitats que 
s’ajuden dins el seu propi col·lectiu. 
Com en tota situació de crisi social, 
les principals víctimes són aquelles 
persones que pateixen alguna addició. 
La drogodependència i les malalties 
mentals s’han incrementat. De tota 
aquesta situació qui s’aprofita són 
les persones que viuen de la misèria 
humana, els traficants de drogues i 
de`persones. Algunes finques han 
estat ocupades per traficants i això ha 
provocat una situació de preocupació 
en les veïnes i veïns del barri que es 
van organitzar i van encapçalar una 
lluita al carrer contra els narcopisos.

Lluita per un nou CAP al 
Raval nord. Les instal·lacions de 
l’ambulatori Lluís Sayé es troben a 
l’antic Dispensari Antituberculós, 
les dependències del qual estaven 
envellides i sense condicions 
d’accessibilitat. Aquest fet es va fer 
evident a partir de l’any 2016 i va 
ser denunciat per  la doctora Anna 
Romagosa, directora del centre  i que 
ha encapçalat la lluita des de llavors. 
Les treballadores i treballadors de 
l’ambulatori demanaven que la 
Capella de la Misericòrdia fos la nova 
seu del CAP Raval Nord. Es va crear 
la Plataforma veïnal i de treballadores 
en defensa d’un nou CAP Raval 
Nord, que va ocupar la  Capella més 
d’un any. Es van organitzar diferents 
actes de protesta i suport per part del 
veïnat, dels usuaris i dels integrants 
de la Plataforma. Finalment, el 
novembre de 2020 es va aconseguir 
que  la Misericòrdia sigui el nou CAP 
del Raval Nord i no una ampliació 
del MACBA. És una nova victòria 
de les lluites veïnals, en aquest cas, 
d’un barri contra un gegant com el 
MACBA.

No a l’especulació

Amb la pandèmia, la situació 
econòmica d’algunes entitats que 
sobrevivien amb les aportacions 
internes dels seus socis i amb 
la recaptació de les activitats 
que realitzaven, s’han vist molt 
minvada. Algunes entitats del Raval 
han iniciat campanyes per sortir 
de la seva angoixant situació, com 
l’Ateneu del Raval. 

Una lluita remarcable ha estat la 
que van portar endavant les veïnes i 
veïns per evitar el desnonament de 
la finca, ubicada al carrer Hospital 
número 99. L’edifici acull 30 
ocupants, amb famílies i menors 
Els veïns van programat tallers, 
xerrades i concerts durant 15 dies 
amb la intenció d’estar atents les 
24 hores.  La finca és propietat del 
fons d’inversió Blackstone i fa uns 
10 anys que està ocupada. Hi viuen 
estudiants, migrants sense papers i 
famílies amb menors. El mes de juliol 
de 2019 s’estableix un acord entre el 
Sindicat del Raval i Blackstone per 
aturar el desnonament d’Hospital, 
99.

Al barri del Raval es donen 
diferents desnonaments, sense tenir 
en compte la precarietat en la qual 
viuen moltes de les famílies que 
malviuen en el seus carrers i edificis. 
Pels carrers del barri, es poden veure 
pancartes contra l’especulació.

El Gimnàs Social Sant Pau (Sant 
Pau Sport Club)  és un equipament 
històric que funciona des de fa més de 
80 anys. El gimnàs, de fet, funciona 
ara com un equipament d'emergència 
–amb conveni amb el consistori– per 
atendre persones afectades per la cri-
si de la Covid i ofereix dutxes i roba 
neta a 150 homes i 25 dones. Dins 
les accions de lluita, el passat octu-
bre van organitzar una cadena huma-
na des del local fins la plaça de Sant 
Jaume, on van llançar una galleda 
d’aigua com  a acte simbòlic.

En un barri dens amb una pro-
blemàtica social molt important, cal 
que els serveis socials funcionin. El 
mes de maig de 2020,  el Col·lectiu 
Raval Social (Col·lectiu de Pro-
fessionals dels Centres de Serveis 
Socials dels Ravals) va denunciar 
la situació dels serveis socials que 
s’estan oferint als usuaris. Demanen 
uns serveis socials dignes, equitatius 
i de qualitat. 

Altres reivindicacions del veïnat 
són contra el soroll que generen 
alguns locals en carrers on el turisme 
i els visitants no respecten el descans.
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Segons l'Enquesta de serveis mu-
nicipals 2019, la preocupació per la 
inseguretat era el primer problema 
per als 73 barris de la ciutat i havia 
augmentat en 68. Ciutat Vella era el 
districte on les seves veïnes i veïns es-
taven més preocupats per l’increment 
de la inseguretat. Al barri del Raval, 
la percepció d’inseguretat és general 
en els seus habitants i comerciants, 
però en menor proporció a la zona 
nord, on es detecta méspresència po-
licial. 

El tema de la inseguretat i la de-
linqüència és des de lluny la primera 
percepció negativa sobre el Raval de 
les persones que van participar en 
els tallers de mapatge (representa el 
43% del total de les percepcions ne-
gatives). Aquesta percepció no varia 
molt entre residents del barri (45% del 
total de les seves percepcions negati-
ves) i persones de fora (37% del total 
de les seves percepcions negatives). 
El negoci de drogues i narcopisos 
associats és el principal tema de de-
linqüència citat, encara que també es 

van esmentar problemesd'inseguretat 
com robatoris i assalts. 

En el mapa, aquesta problemàti-
ca es dona en unes certes zones i 
carrers del barri, principalment a la 
zona oest, que ha estat la més deixa-
da en termes d'equipaments del ba-
rri. Es nota també la concentració 
d'aquesta problemàtica en el carrer 
de l'Hospital, anteriorment identifi-
cat com un dels principals eixos de 
concentració de comerços lligats a la 
turistificació del barri. També mostra 
el que passa pel que fa al desenvolu-
pament de negocis informals lligats a 
les necessitats dels turistes.

També es pot veure al mapa 
que als carrers al voltant dels equi-
paments culturals de la part nord 
i on es dona la major concentra-
ció de turistes i visitants d’altres 
zones de la ciutat, el veïnat detec-
ta una major presència de tràfic i 
consum d’estupefaents. Aquesta 
situació d’inseguretat s’agreuja 
als carrers que hi ha a l’entorn del 
Centre Sanitari de Peracamps, on 

s’atenen els drogodependents per-
què els veïns tenen la percepció 
d’inseguretat. 

Les batudes que han realitzat els 
cossos de seguretat contra els trafi-
cants de drogues hauria tranquil·litzat  
algun sector de la població, mentre 
que per a altres no han estat més que 
una acció de rentada i maquillatge 
del barri. Darrerament, s’ha incre-
mentat la pressió de la Guardia Urba-
na i Mossos d’Esquadra que vigilen 
el territori. 

La brutícia és un dels principals 
problemes que els habitants del ba-
rri, els comerciants i els responsables 
de les entitats assenyalen com a molt 
important i que ajuda a donar aquesta 
imatge de degradació i marginació al 
barri del Raval. S’ ha de diferenciar 
entre la zona nord i la sud. El Raval 
Nord és una zona molt més cuidada. 
El fet que aquesta zona sigui molt 
visitada fa que l’administració tingui 
un especial interès en què la imatge 
del barri no quedi malmesa. 

Delinqüència, insalubritat i brutícia

Fòrum Veïnal Convivència i Seguretat al CCCB organitzat per la FAVB - 14/12/2019
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Els espais verds són espais a 
l’aire lliure per gaudir del lleure i 
fomentar la convivència entre veïnes, 
veïns, infants i joves a més de ser 
un pulmó per als barris. El barri del 
Raval disposa de pocs espais verds i 
els pocs que té no estan gaire cuidats. 
En el mapa es veuen diferències de 
percepcions d'un mateix espai públic:

 �  La Plaça dels Àngels, com a espai 
públic, per a uns veïns la valoració 
és positiva i per a altres, negativa. 
La queixa principal és l’apropiació 
de l’espai i el soroll que generen, 
sobretot, els patinadors i els usua-
ris dels bars, restaurants i terras-
ses. També hi ha queixes per la 
manca de manteniment. 

 � La Rambla del Raval genera més 
aspectes positius que negatius. 
En general, les veïnes i veïns res-
salten que és un espai públic. No 
s’ha d’oblidar que per als veïns de 
la part sud del barri l’obertura de 

la rambla del Raval va ser força 
important, perquè es guanyava un 
espai ampli. Valoren la seva ve-
getació i els espais de jocs per a 
infants.

 �  L’Antic Hospital de la Santa Creu 
es considera un dels conjunts pa-
trimonials mes importants del 
gòtic civil català. És com una illa 
dins del barri. Està valorat positi-
vament com a espai públic i com 
a espai verd per part dels residents 
del Raval. 

 � La plaça de Vicenç Martorell és 
un indret on la vegetació és força 
abundant i molt cuidada. Cons-
ta d’una zona de jocs per a in-
fants i els bars i restaurants que 
l’envolten. Està valorada positiva-
ment per part dels enquestats del 
barri. 

 � El Parc dels Horts de Sant Pau 
que es va inaugurar el 1992 i for-

ma part de les obres del PERI del 
Raval. És un espai amb un traçat 
urbà força complicat que genera 
desconfiança a l’hora de passejar 
i està pendent d’una remodelació. 
En el conjunt monumental de Sant 
Pau del Camp es troben els horts 
urbans amb parcel·les de conreu 
que són treballats pels veïns ma-
jors de 65 anys del barri. 

 � La plaça de Josep Maria Folch i 
Torres ha estat remodelada. La 
reurbanització de la plaça ha ser-
vit per guanyar més espai públic 
per a les veïnes, veïns, nenes, nens 
i adolescents. També ha supo-
sat ampliar les zones verdes, així 
com disposar de nous espais, com 
la zona de jocs infantils i les tres 
pistes de petanca. En general,està 
molt valorada com a espai públic i 
com a zona verda; per alguns, hi 
falta manteniment. 

 � La plaça de Sant Agustí és valora-
da positivament pels habitants de 
la zona.

 � La plaça Salvador Seguí, on està 
situada la Filmoteca Nacional de 
Catalunya, és valorada pels veïns 
dels barri com a positiva i com a 
negativa. 

La resta de places del barri, tant 
a la zona nord com a la sud, són 
espais de ciment sense cap tipus de 
vegetació o que actualment s’està 
procedint a dotar aquests espais de 
verd (plaça de Vázquez Montalbán). 
Més que zones verdes, són espais 
oberts que s’han anat guanyant entre 
els edificis del barri. Els veïns del 
barri gaudeixen d’aquests espais, 
però també manifesten queixes de 
la situació en què es troben i de les 
molèsties que ocasionen aquells que 
els utilitzen.

Espais públics i verds
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Els plans de desenvolupament 
turístic que ha conegut la ciutat a 
partir dels Jocs Olímpics de 1992 i 
les transformacions urbanes del Ra-
val, en particular el Clúster Cultural, 
han generat un procés de gentrifica-
ció i turistificació dins del Barri. Han 
comportat uns canvis no solament en 
l’entramat urbà, sinó també en la vida 
del barri i de les dones i homes que hi 
viuen. L’enderrocament de finques, 
la desaparició de carrers, el trasllat 
de veïns a altres zones del barri i de 
Ciutat Vella amb la conseqüent pè-
rdua del concepte “veïns de tota la 
vida” i del sentiment de pertinença al 
barri. El canvi d’entorn per les perso-
nes grans genera que la sensació de 
soledat sigui més gran. 

Actualment, el Raval és el se-

gon barri de Barcelona, després de 
la Dreta de l'Eixample, amb major 
concentració de pisos turístics Airb-
nb amb 1579 pisos registrats de 2011 
a 2020, la qual cosa representa una 
concentració del voltant de 14 pi-
sos per hectàrea, la segona densitat 
més alta després del barri Gòtic (16 
pisos/ha). Aquest fet ha provocat, 
entre altres factors, l'expulsió del 
veïnat. El fet d’estar molt ben ubicat 
fa que sigui molt llaminer per aque-
lles persones que s’amaguen darrera 
d’empreses i que no presenten cap 
mena d’escrúpol a l’hora de triplicar 
lloguers a persones amb una capaci-
tat econòmica molt baixa. Això com-
porta l’expulsió de veïnes i veïns del 
barri i un canvi en la població del Ra-
val. Finques senceres es transformen 

en pisos turístics i en alguns edificis 
es lloguen habitatges a turistes.

L'atracció de nous pols culturals 
educatius com el CCCB, el MAC-
BA, el Convent dels Àngels, la Uni-
versitat de Barcelona i la Universitat 
Blanquerna, el Teatre del Liceu, la 
Filmoteca, el Palau Güell o el Mu-
seu Marítim han generat un boom de 
l'oferta d'allotjament turístic dins del 
barri (hotels i Airbnb) o de llocs d'oci 
(bars, llocs de prostitució). El fet que 
a l’entorn de tota la zona monumental 
s’hagi creat un comerç especialitzat 
dedicat a la cultura i a la marca Bar-
celona, galeries d’art, restauració de 
qualitat, ha ajudat a la presència de 
turisme.

 Aquest fenomen és a vegades 
percebut com una cosa positiva per 
crear vida dins del barri i permetre 
la seva obertura cap a la resta de la 
ciutat, però en molts casos es denun-
cien els seus aspectes negatius: els 
turistes no tenen cap tipus d’interès 
a tenir cura de les escales de veïns 
i comporta un rebuig del veïnat cap 
a aquesta població que viurà al barri 
el temps que duri la seva estada a la 
ciutat, provocant soroll, espais satu-
rats, augment de lloguer, pèrdua de 
comerços locals, etc. 

Com es pot observar en el mapa, 
hi ha diferències entre Raval Nord i 
Raval Sud:

 �  La zona nord és on hi ha més 
turisme, degut a tota la zona mo-
numental i també més visitants 
d’altres barris de la ciutat per tota 
la gran oferta cultural que ofereix. 

 � A la zona sud, on hi ha més visi-
tants és a la Rambla de Barcelona, 
el Palau de la Virreina, el Mercat 
de la Boqueria, el Palau Güell o el 
Museu Marítim de Barcelona.

Turistificació en el Raval
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El barri del Raval ha sofert una 
enorme transformació del comerç. 
De mica en mica, va anar desapa-
reixen el comerç de proximitat: boti-
gues de roba, sabateries, botigues de 
llegums cuits, queviures, forns... Ca-
rrers sencers van perdre tots els seus 
comerços i es van convertir en es-
pais solitaris, sobretot, per les tardes. 
L’obertura de grans superfícies va 
significar la mort lenta del comerç. 
Amb l’arribada al barri de noves veï-
nes i veïns, es va donar un canvi no 
sols en la població sinó també en el 
tipus de comerç. Al barri hi van pro-
liferar establiments d’una mateixa 

activitat: supermercats, fruiteries, 
carnisseries, forns de pa i restauració. 
També es van obrir basars, botigues 
de venda i arranjament de mòbils, 
botigues d’articles de segona mà, pe-
rruqueries... Aquest nou comerç és 
de qualitat. El poc comerç que que-
dava va acabar baixant la persiana. 
Segons les dades de l'Ajuntament, 
el 2019 existeixen gairebé 3.000 co-
merços registrats al Raval. El procés 
de turistificació esmentat anterior-
ment ha provocat una batalla entre 
el manteniment de comerços locals 
de primera necessitat per al veïnat 
i l'arribada de comerços més enfo-

cats a respondre a les necessitats 
turístiques (principalment situats en 
els límits nord i est del barri per la 
influència dels eixos turístics de la 
Rambla de Barcelona i del carrer de 
Pelai). Això ha provocat una certa 
pèrdua de la diversitat de comerços 
locals i una especialització comercial 
d'unes certes zones i carrers del barri 
(botigues telefòniques del carrer de 
Sant Pau). 

Comparant els dos mapes es fa 
evident el difícil manteniment de co-
merços locals a les zones amb forta 
arribada de comerços turístics. Es pot 
apreciar, per exemple, com el carrer 
de l'Hospital ha mantingut en la seva 
part oest la seva vocació tradicional 
de comerços locals i de connexió 
horitzontal entre els mercats de Sant 
Antoni i la Boqueria, mentre que la 
seva part est s'ha especialitzat en co-
merços turístics. El carrer Sant Pau 
és on més comerç de proximitat s’ha 
perdut, mentre que el carrer Tallers 
ha pogut mantenir el seu comerç.

La batalla dels comerços
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El procés de turistització de Barcelona i el desen-
volupament de pisos turístics associat ha generat un 
procés d'especulació immobiliària en els barris cèn-
trics de la ciutat. 

En 2014, el preu de lloguer mig mensual a Barce-
lona era de 694 euros i al 2019 de 946 euros, la qual 
cosa representa un augment de 250 euros en només 
5 anys (50 euros per any). Alguns dels barris en els 
quals aquest augment del lloguer va ser més important 
són també els barris on es concentra la major oferta de 
pisos turístics i/o compravendes d'habitatges durant 
la mateixa temporada de temps, la qual cosa mostra 
clarament el procés d'especulació immobiliària lligat 
a la turistització de la ciutat. 

Malgrat no ser un dels augments més importants 
comparant amb altres barris cèntrics, és molt signifi-
cativa la situació que pateix el barri del Raval, tenint 
en compte els nivells d'ingressos existents en el Ra-
val, tal com es pot observar en el mapa a través de la 
grandària dels cercles situats en cada barri. Aquests 
cercles augmenten, conforme és major el número 
de la compra venda d'habitatge, així com el número 
d’Airbnb instal·lats en el barri. La tonalitat del color 
de cada barri és més fort com més gran és el preu del 
lloguer. 

Aquest augment de lloguer i el desenvolupament 
de pisos turístics Airbnb ha provocat que el Raval 
sigui el barri que ha registrat el major número de 
compravendes d’habitatge de 2013 a 2019 amb 3.438 
compravendes.

Turistificació i especulació immobiliària a Barcelona
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Les terrasses: vida del barri o privatització de l'espai públic?

Cal recordar l’entramat urbanístic del barri del 
Raval i de la resta de barris de Ciutat Vella. Els ca-
rrers i les seves voreres són, generalment, estretes. És 
complicat compartir els espais amb bicis, patins, mo-
nopatins i patinets. A tot això, s’ha d’afegir l’ocupació 
del poc espai públic de què disposa el barri per la 
col·locació de terrasses per part dels restauradors, fet 
que obliga el veïnat a baixar a la calçada per poder 
passar. 

Com es pot apreciar en el mapa del comerç tu-
rístic, hi ha zones tant de Raval Nord com del Raval 
sud que estan ocupades per terrasses. És molt compli-
cat per als vianants, per als pares amb infants petits i 
per a les persones amb diverses discapacitats el poder 
transitar sense perill en un barri on l’índex de perso-
nes grans amb diverses carències és força elevat. En 
aquest sentit, les terrasses privades de bars i restau-
rants generen una certa controvèrsia: Poden ser vistes 
com a dinamitzadores de la vida del barri, però alhora 
són percebudes també com una privatització de l'espai 
públic i un factor de soroll pels veïns.

El Raval és el segon barri de la ciutat, després del 
Gòtic, amb major superfície ocupada per terrasses.

La meitat de tota la superfície ocupada a la ciu-
tat per terrasses privades es concentra només en nou 
barris. 
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El barri des de la mirada dels nens i nenes
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El projecte Barri espai de 
convivència treballa una vessant 
educativa que permet copsar l’opinió 
de les nenes, nens i joves sobre la 
situació del seu barri. Els centres 
educatius de primària on s’ha pogut 
efectuar el projecte han estat el CEIP 
Collaso i Gil,i l’Escola Rubén Darío. 
Els centres de secundària han estat 
l’IES Milà i Fontanals i l’Escola 
Labouré. Es van efectuat xerrades 
sobre la història de Barcelona i, en 
especial, del barri del Raval, fem 
èmfasi en la situació actual dels seus 
carrers, edificis, monuments, xarxa 
d’entitats, equipaments, comerços, 
espais i serveis. També s’explicaven 
els efectes positius i negatius de les 
noves tecnologies. Un cop acabat 
aquest viatge a través de la història, 
les nenes i nens passaven a realitzar en 
grups de treball un taller participatiu 
sobre el Raval; posteriorment el 
portaveu de cada grup explicava el 
resultat del seu debat intern sobre les 
problemàtiques del barri i sobre allò 
que els agradava del Raval. S’obria 
un debat a l’aula on es tractaven les 
diferents opinions dels alumnes. 
L’activitat a primària finalitzava amb 
la confecció d’un dibuix de la part 
positiva i negativa del barri.

A secundària, previ a la xerrada, 
es passava un qüestionari breu a 
l’alumnat sobre la situació actual del 
Raval.

Tots els punts que sortien als 
debats eren recollits pel personal 
tècnic per al seu anàlisi.

El professorat també va participar 
del projecte, omplint un qüestionari, 
valorant l’activitat d’una manera 
molt positiva.

Una altra acció que es va realit-
zar dins de la part educativa va ser 
una activitat conjunta amb el Casal 
dels Infants. Es va realitzar el mes 
de juliol de 2018, dins del Casal 
d’Estiu. Va ser a l’aire lliure i es 
va realitzar als Jardins de Rubió i 
Lluch, a l’Antic Hospital de la Santa 
Creu. Les noies i nois del Casal van 
confeccionar murals i dibuixos so-
bre el barri.

Els aspectes negatius que més 
destacaren els alumnes de primària 
i secundària van ser la brutícia, la 
violència, el tràfic i consum de dro-
gues, la manca de civisme, el preu de 
l’habitatge, les persones sense sostre 
(?), les obres, la manca d’espais, el 
racisme i la intolerància. Com aspec-
tes positius,    destaquen els parcs i 
espais per a nens i joves, els equipa-
ments culturals, sanitaris, educatius, 

els serveis socials, el civisme, la mul-
ticultura.

Com a activitat de retorn del pro-
jecte, la coordinadora pedagògica de 
l’IES Lluís Domèch i Montaner va 
demanar a l’equip tècnic de la Favb la 
possibilitat de fer un itinerari pels ba-
rris de la Marina amb l’equip docent 
de l’institut, perquè el professorat co-
negués les zones on es desenvolupen 
les vides dels seus alumnes.

El barri des de la mirada dels nens i nenes
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PROCÉS PARTICIPATIU VEÏNAL 
EN EL BARRI DEL RAVALL

El projecte Barri Espai de Convivència (BEC) neix l'any 2000 amb l'objec�u de construir 
una radiografia sociopolí�ca dels barris de Barcelona. 
Aquesta proposta s'emmarca en el barri del Raval durant el període 2018-2020. 
El BEC es cons�tueix com una acció diagnòs�ca i par�cipa�va des del moviment veïnal cap 
als barris de la ciutat. És un projecte que vol emergir des de la mateixa ciutadania, tenint 
en compte tots els veïns, veïnes,comerciants, en�tats i agents socials dels barris estudiats.   

 

L’objec�u general del projecte és: 
“Elaborarun diagnòs�c par�cipa�u del barri del Raval, la història de la seva evolució, de 
la iden�tat i sen�t de per�nença al barri basat en la percepció de las veïnes i veïns, 
mijantçant espais detrobades oberts i equita�us”, treballant de manera comunitària la 
cerca d'objec�us específics:   

 

- Iden�ficar y valorar elements significa�us del barri.
- Construcció col·lec�va d’una visió de barri associada a propostes de millora  del barri.
- Retornar/Validar els resultats amb les y els par�cipants   

 

La metodologia del diagnòs�c es construeix de manera complementària, u�litzant dues 
tècniques: tallers i intervencions.   

 

Esquema general del projecte BEC 2018-2020     

 

Dins del treball de camp, es recull :
  

 

- L’opinió dels responsables de les diferents en�tats del barri i agents socials a través 
d’entrevistes en profunditat. 

 

- La vessant educa�va, fent xerrades i tallers als centres educa�us de primària i 
secundària, per tal de transmetre als infants i joves : la història i evolució del barri, les 
lluites de les veïnes i veïns per aconseguir equipaments, espais verds, aturar plans 
urbanís�c o parar desnonaments, e l’actualitat.
   

 

- Mapeigs par�cipa�us veïnals. de la zona nord del Raval i de la zona sud. 
Es realitza l'ac�vitat en punts rellevants del barri on hi ha més afluència de veïnes i veïns 
per a conèixer la seva opinió sobre la situació del barri com a protagonistes de la 
comunitat.
 

 

- Taula rodona com a ac�vitat de trobada entre en�tats, agents i col·lec�ussocials del 
barri, on compar�r reflexions i propostes sobre les problemà�quesi millores del barri   

 

NegativoPositivo

Tota la informació que s'ha recopilat es troba reflec�da en els mapes com a material de 
retorn al barri.
     

 

És una forma d'expressió visual com, reconeixement i posada en valor de la iden�tat i 
sen�ment de barri com a aspectes i valors necessaris en la comunitat.
   

 

Les i els protagonistes del projecte reflecteixen les seves inquietuds, necessitats, 
problemà�ques i millores del barri en senyal de preocupació, interès i cures per i per al 
Raval.     

 

Durant els mapeigs par�cipa�us i taula rodona s'ha recopilat 217 opinions nega�ves i 216 opinions posi�ves 
sobre els elements de barri. Aquestes gràfiques mostra la categorització d'aquestes valoracions de barri. 

  

 

Síntesi valoració elementso significa�us de barri     

 

Valoració del barri

Persones vivint al Raval
Valoració positiva
Valoració negativa

Persones vivint fora de Raval
Valoració positiva
Valoració negativa

Categories valoració

Espais culturalsCU
ComerçosC

Espais educatiusE

InseguretatI

Espais públicsP
Espais veccinales i socialeS

Pobresa i insalubritatPO

TuristificacióT

Ús de predis

Espais culturals
Espais educatius
Espais socials 
Predios turístics (hotels)

Mapa base
Estacions de metro
Límit de barri

Cada punt correspon a una valoració positiva o negativa d'una persona   

Espais públics

Síntesi

Durant els mapeigs 
participatius i taula rodona,  
s'ha recopilat 217 opinions 
negatives i 216 opinions 
positives sobre els elements 
del barri. Aquestes gràfiques 
mostren la categorització 
d'aquestes valoracions de 
barri.

Aquesta revista és fruit d'un 
treball desenvolupat per un equip 
de professionals de la Federació 
d’Associacions Veïnals de Barcelona 
- Favb, seguint el camí d'un projecte 
que es va iniciar el 2000 en aquest 
mateix barri, que ha anat evolucio-
nant i projectant-se en diferents barris 
de Barcelona fins a l'actualitat.

La Favb va considerar tornar 
a treballar dins de Ciutat Vella, en 
el barri del Raval, per efectuar una 
anàlisi comparativa amb el primer 
projecte.

Han participat en el projecte una 
àmplia representació dels diferents 
sectors de la societat, així com de les 
diferents franges d'edat de la pobla-
ció. Es pot assegurar que s'ha donat 
la possibilitat de manifestar les opi-
nions a les veïnes i veïns del barri.

Ha estat un treball comunitari 
que es va iniciar com un estudi des 
del barri del Raval cap als diferents 
barris de la ciutat.

S'ha analitzat el territori des de 
diferents vessants. Es va efectuar 
l'estudi de la seva història, de totes 

les lluites veïnals, així com de movi-
ments socials que lluitaven per una 
millora de serveis i equipaments del 
barri. Es va realitzar un viatge per la 
seva història actual a partir d'un re-
corregut fotogràfic.

S'ha treballat la xarxa d'entitats, 
equipaments i serveis de les zones 
nord i sud del Raval i la seva inte-
rrelació, així com la raó de la seva 
ubicació en el territori. Ha quedat 
en evidència que en la zona sud del 
Raval existeix un major nombre 
d'entitats i equipaments de caràcter 
social que en la zona nord, la qual 
cosa posa en relleu que la situació so-
cioeconòmica de la població és més 
dura i que existeix una gran bossa 
de pobresa. A la zona nord i sud del 
barri les divideix socialment i econò-
micament el carrer Hospital. Aquesta 
divisió del barri es va obtenir a partir 
dels resultats de l'anàlisi veïnal.

Respecte a les conclusions més 
rellevants del projecte, se seleccionen 
les següents:

 � El nivell de solitud en persones 
grans ha anat en augment.

 � L'arribada de la pandèmia  i en 
conseqüència, el tancament dels 
Casals de Gent Gran i la resta 
d'equipaments culturals, on les 
persones grans realitzaven activi-
tats d'oci, es relacionaven, dinaven 
tots junts als menjadors, ha donat 
lloc a la reculada d'assoliments 
aconseguits per la població més 
gran de 65 anys.

 � L'augment de malalties mentals, 
com depressions i addiccions di-
verses.

 � Aquest projecte novament ha ser-
vit per ensenyar a nens i joves:

 � La història del barri del Raval.

 � La importància del sentiment de 
pertinença al barri.

 � La lluita històrica veïnal a través 
dels assoliments aconseguits, com 
per exemple els equipaments.

 � Valoració i comprensió de la im-
portància de conèixer el barri i te-
nir un sentiment crític.
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BEC Barri espai de Convivència és un projecte de la Favb

amb el suport de

i la imprescindible col·laboració del veïnat, comerciants, entitats i 
comunitat educativa del Raval

P.31



EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 4 DE JULIOL DEL 202112 | Nacional |

vonne Ridgley i Sandra Bol-
ton eren dues joves britàni-
ques de famílies treballado-
res dels barris obrers de

Manchester. Es van comprar roba
nova i estaven molt il·lusionades
per passar les vacances a la Costa
Brava. Elles dues, matrimonis, fa-
mílies amb fills petits, sis futbolis-
tes del Padiham i altres persones,
fins a 106, totes de la zona de Lan-
cashire a la rodalia de Manchester,
a les quatre de la tarda del 3 de juliol
del 1970, van agafar el vol xàrter a
Manchester amb una tripulació de
set persones més. Havien d’aterrar
al Prat per iniciar una vacances de
somni. Cal recordar que es vivia
l’anomenat boom de la Costa Brava.
Tot i que alguns dels qui viatjaven
en aquell avió se’ls esperava per so-
par en un hotel de Calella (Mares-
me).

El DH Coment4 de la companyia
britànica Dan Air, un Havilland
amb més de 25.000 hores de vol, pe-
rò, pels volts de les set de la tarda es
va estavellar al paratge de la font de
la Cresta, a 1.150 metres d’altitud
sota el cim de les Agudes del Mont-

Y
seny, entre Arbúcies i Viladrau. En
té el detall de les víctimes l’historia-
dor Ot Ordeig Andreu, que manté
contacte amb una vuitantena dels
familiars encara en vida. Ordeig es-
tà enllestint un llibre i participa en
un documental que recollirà els
més de dos anys de recerca, motiva-
da per la seva vinculació als fets; el
seu pare era tinent d’alcalde de Vic i
dos oncles seus, bombers, i van par-
ticipar en les tasques de recupera-
ció de les restes de les víctimes.

El paratge de la font de la Cresta
era dantesc. Ho va afirmar un dels
molts voluntaris que van ajudar en
les tasques de rescat als cossos
d’emergència d’aleshores –Guàrdia
Civil, Creu Roja i Bombers–. “No se
m’hi ha perdut res, aquí dalt”, va
sentenciar Jaume Tordera, que va
ser dels primers d’arribar al lloc de
l’accident amb el seu pare, some-
tent a Viladrau, i que, tot just ara,
s’hi ha desplaçat dues vegades amb

motiu del cinquantenari. Va deta-
llar que el seu pare dipositava en
bosses les restes humanes que ana-
ven trobant i ell recollia les perti-
nences per ajudar a la identificació.
“El record encara és viu i m’ha mar-
cat de per vida”, va dir, visiblement
afectat. Tordera té dos fets clavats a
la memòria: “Tots els rellotges que
vaig recollir marcaven les set de la
tarda, cinc minuts amunt o avall, i
dels voluntaris que van venir al pri-
mer moment, molts no ho van re-
sistir i van marxar.” I Josep Ferre-
rons hi va afegir: “A la nostra retina,
van quedar molts detalls que mai
no oblidarem.” Ell mateix va remar-
car que, en les tasques de rescat, hi
van participar veïns de Sant Hilari,
Sant Celoni, Breda, Espinavell, Vi-
ladrau i Arbúcies, per als quals va
demanar un reconeixement. Tam-
bé va recordar que els veïns de la zo-
na van ser clau per localitzar l’apa-
rell un dia després, perquè, al pri-
mer moment, se’l buscava per la zo-
na de Sabadell i a la costa del Mares-
me. “Vam sentir per la ràdio que es
buscava un avió accidentat i, com
que el dia abans en vam veure un
amb un trajecte estrany i a una al-
tura que no era l’habitual, ho vam
comunicar a les autoritats”, va indi-

car, tot recordant les dificultats
d’accés a la zona del sinistre per
l’orografia.

Memòria i homenatge
Molts dels familiars que es van po-
der desplaçar, l’any 1970, fins a Ar-
búcies no van poder completar el
dol, perquè les víctimes ja estaven
sepultades en una fossa comuna al
cementiri del municipi, quan van
arribar. Ara, 51 anys després i amb
motiu de l’acte del cinquantenari
suspès per la pandèmia, els que res-
ten en vida tampoc han pogut assis-
tir-hi per les restriccions de mobili-
tat per la Covid-19. Ningú tampoc
no els va fer arribar les pertinences
personals dels finats, la localització
de les quals és un altre dels grans
misteris del succés, que ara investi-
ga Ot Ordeig, i que els ajudarien en
el procés del dol.

Per això, l’alcalde d’Arbúcies, Pe-
re Garriga, va voler remarcar que la
Tomba dels anglesos és història del
poble, i que forma part de la vida
dels veïns. “No oblida, qui no perd la
memòria” va indicar. I el cònsol bri-
tànic, Lloyd Milen, va reblar: “Grà-
cies per fer d’Arbúcies un lloc on po-
den descansar en pau les víctimes i
per cuidar-lo.” ■

Cinc dècades de dol
Jordi Casas
ARBÚCIES

MEMÒRIA · L’Ajuntament d’Arbúcies commemora el cinquantenari de l’accident aeri del Montseny, suspès l’any passat per la
pandèmia, amb la participació de representants de totes les institucions i del cònsol britànic GENEROSITAT · Hi participen
també i reben el reconeixement institucional voluntaris que van participar en les tasques de rescat i identificació

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

Successos

El de més
víctimes
L’avió es va haver
de desviar de la ru-
ta prevista i, quan ja
s’apropava al Prat,
la tripulació va in-
formar errònia-
ment que estaven
sobrepassant la
balisa no direccio-
nal de Sabadell. El
controlador no es
va adonar de l’error
a causa d’un altre
avió que sobrevola-
va la zona i va auto-
ritzar el pilot a con-
tinuar el descens.
La boira i els núvols
d’aquell dia hi van
contribuir. És l’acci-
dent amb més víc-
times a Catalunya.
Al Montseny, n’hi
ha hagut dos més.
El 1959, un DC 47
es va estavellar al
Turó de l’Home i va
causar 32 morts i,
l’any 1933, els tres
d’un avió correu.

A l’esquerra, representants dels governs català i espanyol, de les diputacions, el cònsol i alcaldes a la fossa. A dalt, Ot Ordeig, representants de les famílies, i a sota els voluntaris ■ M.LLADÓ.

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

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

“Tots els rellotges
que vaig recollir per
identificar les víctimes
marcaven les set”
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pretendre imposar-se a la resta 
negant el seu benestar a costa del 
propi. Una cosa normal quan, en 
ocasions, aquestes accions se sus-
tenten en postulats antidemocrà-
tics i neguen els seus principis. Lli-
bertat i igualtat són valors impres-
cindibles connectats a aquesta 
concepció democràtica, sense els 
quals es fa impossible la consecu-
ció d’aquest tipus de democràcia.  

Per tant, és necessari interio-
ritzar els valors democràtics en 
un primer moment i apostar per 
la comunitat i la solidaritat, ja 
que, si apostem per ells des de 
postulats antidemocràtics i in-
cidint en la desigualtat, tren-
quem el benestar de la comuni-
tat i la democràcia com a tal. 
Com assenyalava Erik Olin 
Wright: «La comunitat i la soli-
daritat poden promoure la de-
mocràcia i la prosperitat huma-
na, però també destruir-les».  n 

RÈPLICA MUNICIPAL 

L’Hivernacle  
es restaurarà 

Ester López 
ECOLOGIA URBANA AJT. BCN 

En resposta a la carta de Joan Sol-
devila, Parc de la Ciutadella, deixa-
desa a les instal·lacions, li infor-
mem que en aquests moments ha 
quedat aprovat el projecte execu-
tiu de la restauració de l’Hiver-
nacle, que requereix una inversió 
de dos milions d’euros. L’objectiu 
és portar a terme la seva restau-
ració amb una solució tècnica per 
resoldre les patologies estructu-
rals detectades i finalitzar la res-
tauració interior i exterior. 
L’aprovació de l’execució és un 
pas imprescindible, perquè per-
metrà que el projecte es pugui 
executar quan hi hagi disponibi-
litat pressupostària.  n

«No, en absolut. Quan vaig dur 
a terme el projecte, la idea que 
tenia al cap era que es construi-
ria un monument en homenat-
ge als morts de la batalla de 
l’Ebre, d’un bàndol i de l’altre». 
Qui així respon, després d’en-
viar una carta a aquest diari, és 
Víctor Esquerré Gallén, de 87 
anys, aparellador i veí de Cer-
danyola del Vallès, quan se li 
pregunta si el polèmic monu-
ment de Tortosa, el monòlit de 
ferro gegant que s’alça al mig 
de la capital del Baix Ebre, ser-
viria d’homenatge a un dels 
episodis decisius de la victòria 
de Franco en la Guerra Civil. 

Esquerré, director de les 
obres del monòlit (impulsat 
pel règim franquista el 1964, 
amb motiu dels 25 anys de pau i 
inaugurat dos anys més tard), 
explica que en els plànols que li 
van fer arribar per a la cons-
trucció no hi havia rastre de 
simbologia franquista i que 
aquesta va ser afegida quan els 
responsables de les obres ja 
l’havien donat per acabada. 
Esquerré també comenta que 
quan va parlar amb l’escultor 
encarregat d’elaborar la ma-

queta, Lluís Maria Saumells, 
llavors director de l’Escola Ta-
ller d’Art de la Diputació de 
Tarragona, tampoc hi va haver 
constància que el monument 
serviria per homenatjar només 
els caiguts del bàndol vence-
dor de la guerra. Durant la seva 
construcció, Esquerré encara 
recorda com va requerir l’aju-
da de diversos pontoners de 
l’Exèrcit, enviats des de la ba-
se militar de Saragossa, per 
transportar el material pel 
curs del riu.  

El cap d’obres del monòlit 
tortosí lamenta que una bona 
idea, com era la de commemo-
rar tots els caiguts a l’Ebre, ha-
gi sigut instrumentalitzada i 
rebutja que l’obra sigui retirada 
durant aquest mes, tal com va 
anunciar la Generalitat el 2020. 
Al seu lloc, demana que s’apar-
tin només els agregats fran-
quistes i que es mantingui el 
monument en la seva ubicació. 
Per a això, apel·la als resultats 
de la consulta ciutadana convo-
cada per l’Ajuntament de Tor-

tosa el 2016, en la que els seus 
ciutadans van optar per la rein-
terpretació del monument (és a 
dir, que passés a recordar totes 
les víctimes de la famosa bata-
lla de 1938) i no pel seu des-
mantellament.  

Paralitzat pel jutge 

La decisió de la Generalitat no 
tenia marxa enrere i calculava 
que el cost de retirar el monòlit 
seria d’uns 200.000 euros i que 
podria tardar unes tres setma-
nes a executar-se. No obstant, 
dijous passat, la consellera de 
Justícia, Lourdes Ciuró, va 
anunciar que el Govern havia 
rebut una resolució judicial que 
ordenava paralitzar la retirada 
del monument, mentre es resol 
una mesura cautelar sobre el te-
ma. Esquerré expressa la seva 
satisfacció al conèixer la notícia 
i insisteix que «eliminin els 
símbols franquistes i en posin de 
republicans, si volen, però que 
no retirin una obra d’art que 
realça la ciutat». 

Una peça artística que Es-
querré compara amb el cas del 
monument de la República, de 
l’escultor Josep Viladomat, in-
augurat pel president Com-
panys el 1936 i ordenat retirar 
per les autoritats franquistes 
després del final de la guerra. No 
entén que els que ara demanen 
el desmantellament del monòlit 
de Tortosa siguin els mateixos 
que demanaven que no es des-
muntés l’obelisc de la República. 
Un monument per a l’estàtua 
del qual, recorda Esquerré, va 
servir de model la seva mare, 
Mercè Gallén, que els artistes 
exiliats republicans denomi-
naven amb un pseudònim, Lo-
la, perquè no fos localitzada per 
la policia política franquista. 
Però, com deia aquell, aquesta 
és una altra història.  n

El monument  
(que no era) franquista

El director d’obres del monòlit de Tortosa, que vol retirar el Govern, 
diu que el projecte inicial era en homenatge als morts dels dos bàndols

ALBERT CANO 
Barcelona

En comunitat

Joan Revillas

Monument a  
la batalla de l’Ebre.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

248000

48734

Diario

404 CM² - 38%

9729 €

29

España

5 Julio, 2021

P.33



Retrat de Lina Ódena que
s’exposa al MNAC ■ MANC

El MNAC
amplia
l’espai
dedicat a la
Guerra Civil
Mostra obres del
pavelló espanyol en
l’exposició de París
del 1937
CULTURA. Planes 22 i 23

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

97000

19674

Diario

1223 CM² - 114%

12442 €

1,22-23

España

5 Julio, 2021

P.34



Tots associem el pavelló
espanyol de l’Exposició In-
ternacional de París del
1937 amb el Guernica de
Picasso. Normal, perquè
va ser la icona d’aquella
operació que va organit-
zar de pressa i corrents el
govern legítim de la Repú-
blica per alertar el món
dels crims salvatges que
estaven cometent les for-
ces del mal feixista, llavors
a Espanya, al cap de res a
tot Europa.

Però, en aquella mostra
que es va desplegar dins i
fora de l’edifici dissenyat
per Josep Lluís Sert i Luis
Lacasa, s’hi van exhibir
moltíssimes obres més
d’artistes compromesos
amb la llibertat que, en for-
ça casos, quan va acabar la
guerra van ser durament
represaliats. Una altra de
mítica va ser El segador,
de Miró, malauradament
(i estranyament) perdu-
da. Apareixerà algun dia?
Qui ho sap. Fins fa 35
anys, tampoc se sabia el
parador de 37 peces que
van ser enviades (no està
del tot clar que totes hi
acabessin lluint) a l’heroic
pavelló. I eren ben a prop
nostre, en un racó proscrit
del Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC).
Aquí hi van arribar direc-
tament de França quan va
ser desmuntada l’exposi-
ció. “Les pors polítiques les
van deixar sepultades”,

diu el director Pepe Serra.
Lògic durant els 40 anys
de dictadura. Inexplicable
fins tan entrada la demo-
cràcia.

El cas és que aquest tre-
sor artístic ocult va tornar
a veure la llum el 1986 en
una mostra temporal que
es va presentar primer al
Palau de la Virreina i des-
prés al Museu Reina Sofia.
Però la rehabilitació plena
li ha arribat ara, arran de

la remodelació de les sales
que el museu del Palau Na-
cional va obrir el 2014 de-
dicades a l’art del 1936 al
1939. Una selecció tindrà
visibilitat pública perma-
nentment; una part disse-
minada en el recorregut i
l’altra en un espai especí-
fic que recrea l’esperit del
pavelló republicà.

És una cambra petita
però l’engrandeix la seva
naturalesa didàctica grà-
cies a les projeccions de fo-
tografies de l’interior de
l’edifici que va propulsar
l’art antifeixista. De l’im-
mens mural extraviat de
Miró només en queda
aquest record en blanc i
negre. Però totes les altres

peces salten de la pantalla
a les parets del museu.
Com ara la imponent Ba-
nyista, l’única de tot el
conjunt conservat al
MNAC que va lluir a l’exte-
rior. El seu autor, Francis-
co Pérez Mateo, va ser in-
clòs a la llista com a repre-
sentant dels artistes que
havien mort al front (ell a
Madrid als albors de la
guerra).

Un altre màrtir que el
govern de la República va
col·locar en aquell gran
aparador internacional va
ser Lorca. Fernando Brio-
nes va ser l’encarregat
d’evocar l’afusellament
del poeta en una pintura
de tall simbòlic que també
s’ha incorporat en el dis-
curs guerracivilista del
museu. A prop hi té una
obra que homenatja una
víctima més dels insurrec-
tes en terres andaluses: la
miliciana barcelonina Li-
na Ódena, que es va dispa-
rar un tret al cap just
abans de caure en mans de
l’enemic. Un pintor desco-
negut, J. Pons, li va fer el
retrat que la immortalitza
desafiant i invencible.

La restitució dels con-
tinguts del cèlebre pavelló
és l’estrella de la renovació
del MNAC, de la qual han
tingut cura els conserva-
dors Eduard Vallès i Elena
Llorens amb un bon dis-
seny d’Anna Alcubierre.
Però d’estímuls per visi-
tar-la n’hi ha més. “Som el
museu que explica la
Guerra Civil i la seva relle-

vància és internacional,
com les col·leccions me-
dievals”, exclama Pepe
Serra, que té una anècdo-
ta reveladora: quan van
fer una gira al Japó amb al-
gunes de les obres més em-
blemàtiques del museu, a
Nagasaki es van pensar
que el famós Cap de la
Montserrat cridant, de
Juli González, havia estat
fet expressament per la
tragèdia atòmica. “La ico-
nografia de l’art del con-
flicte espanyol és univer-
sal”, subratlla Serra.

La Montserrat cridant
de dolor ocupa un lloc pri-
vilegiat en el recorregut del
MNAC. No és la que es va
exposar el 1937 a París
(aquesta és al museu Ste-
delijk d’Amsterdam, i no
viatja mai per la seva fragi-
litat), sinó una versió in-
acabada que va fer Gonzá-
lez el 1942 commogut per
la Segona Guerra Mundial.
Tampoc va ser al pavelló el
Picasso que té al costat, pe-
rò és d’aquell mateix dra-
màtic 1937. El geni mala-
gueny va pintar un retrat
de Dora Maar plorant.
Maar, la seva amant i la fo-
tògrafa del Guernica.

Serra reconeix que el
2014 es va fer una aposta
massa tímida dedicant no-
més dues estances al relat
de la guerra. Ara en són
cinc que allotgen 108
obres (de 43 artistes), més
de la meitat de les quals
han sortit per primer cop
de les reserves. Pavelló a
part, s’estrena el monu-

mental oli que Martí Bas va
crear per deixar constàn-
cia de les 3.000 persones
que l’agost del 1936 van
ser massacrades a la plaça
de toros de Badajoz sota les
ordres del general fran-
quista Yagüe, conegut com
“el carnisser de Badajoz”.
Segons Vallès i Llorens,
aquesta peça reflecteix
l’essència de la creació
d’aquells anys: “És un art
d’emergència.” Molts artis-
tes, expliquen els conser-

vadors, provenien de
l’avantguarda però es van
adaptar al realisme social
per servir a la propaganda
de la causa republicana.

Martí Bas era cartellista
i els seus treballs amb
aquest mitjà de difusió de
missatges directes com-
parteixen paret al MNAC
amb d’altres de, per exem-
ple, Josep Renau i Carles
Fontserè. És de les poques
coses que s’han mantingut
de l’anterior muntatge, tot

Llum a l’art de
la República

El MNAC amplia les seves sales dedicades a la Guerra
Civil i obre un espai amb les obres que es van exhibir
al pavelló espanyol de l’exposició de París del 1937

Maria Palau
BARCELONA

‘Aixafem el feixisme’
i ‘El Madriles’. A sota,
els retrats de Lina Ódena
i de la mestra
assassinada ■ EFE / MNAC

El museu del
Palau Nacional
va tenir
amagades, fins
al 1986, 37 peces
antifeixistes
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i que en breu hi haurà una
novetat important: s’habi-
litarà un mur amb cartells
nacionals. “La majoria són
anònims, no van ser fets
per artistes, i això es nota”,
sosté Serra.

La sacsejada als magat-
zems del Palau Nacional
ha fet aflorar material rea-
litzat per dones artistes,
les eternes oblidades. Hi ha
dos noms que el visitant
sensible retindrà per la du-
resa de les obres que van

crear. Juana Francisca Ru-
bio, una mare amb el seu
fill soldat mort. I Àngela
Nebot, una mestra d’esco-
la torturada i assassinada
dins de l’aula mateixa. To-
tes dues obres es van pre-
sentar a Barcelona la pri-
mavera del 1938 dins de
l’Exposició Trimestral
d’Arts Plàstiques.

El primer premi de la
modalitat d’escultura
d’aquell certamen el va
guanyar Josep Viladomat

pel guix El Madriles, un tri-
but al milicià Ramón Vía,
de Vallecas, que és de mida
natural i impressiona. Al
MNAC ara li fa bona com-
panyia el cèlebre Aixafem
el feixisme, de Pere Català
Pic. Paradoxes de la vida,
Viladomat s’acabaria con-
vertint en retratista oficial
de Franco. D’ell és l’estàtua
eqüestre que va ser derro-
cada el 2016 en la polèmica
exposició del Born. No gai-
re temps després, l’alcal-
dessa de Madrid Manuela
Carmena va encarregar
una rèplica en bronze d’El
Madriles.

Un munt d’històries
passades i presents s’en-
trelliguen en pràcticament
cada obra. També en les fo-
tografies d’Antoni Campa-
ñà, que van restar amaga-
des fins fa quatre dies mal
comptats. El 18 de juliol,
res és per atzar, serà el dar-
rer dia que es podrà visitar
l’exposició temporal que li
ha organitzat la institució
artística de referència del
país. Però mitja dotzena de
les seves imatges roman-
dran a la permanent grà-
cies a un dipòsit que ha fet
la seva família. Les instan-
tànies documenten la pro-
fanació de les tombes de les
monges del convent de les
Saleses i l’expectació popu-
lar per tafanejar els seus
cadàvers momificats. Els
fets també van ser filmats
pel Moviment Revolucio-
nari, i és una de les cintes
de l’època que es projecten
a les sales. Pere Pruna, ar-
tista al servei de la propa-
ganda dels insurrectes, ho
va recollir en un guaix.

La ràbia social que va
despertar el cop del 1936
en va tenir una altra, de
víctima: el patrimoni artís-
tic. I d’això anirà la nova
exposició, temporal però
de llarga durada, que inau-
gurarà el MNAC el 15 de ju-
liol: de la campanya per sal-
var-lo tant de la fúria dels
revolucionaris com dels
bombardejos feixistes. El
museu completarà amb
aquest projecte d’alta vola-
da el seu ambiciós progra-
ma sobre la guerra, dins del
qual fa uns dies també va
presentar la instal·lació de
Francesc Torres amb dos
avions soviètics a la Sala
Oval.

Cal anar al MNAC. ■
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La Paeria sigue sin actuar sobre los vestigios bélicos de Lleida 
que se comprometió a proteger para preservar la memoria histórica 

Las trincheras olvidadas 
PAU ECHAUZ 
Lleida 

El periodista Diego Aránega 
gusta de caminar por donde la 
ciudad pierde su nombre , más 
allá de su barrio, La Bordeta, al 
sur de la capital, entre peque-
ñas sierras secas, de tomillares 
silvestres y con espléndidas 
vistas sobre Lleida. Hace unos 
meses, mientras deambulaba 
por la conocida como Serra del 
Puigdevall, descubrió un agu-
jero bastante p ro fundo y una 
hondonada que parecía exca-
vada a lo largo de él. Tras una 
pr imera inspección ocular, una 
p r imera conclusión: el agujero 
era un refugio militar, y la larga 
hondonada , lo que quedaba de 
una t r inchera. Inf raes t ruc turas 
que formaban par te de una lí-
nea defensiva, probablemente 
construida a toda prisa en 1938 
por el ejército de la República. 

El hallazgo de Aránega fue 
conf i rmado por dos expertos. 
El profesor jubilado Joan Ra-
m o n Segura, miembro del 
Grup de Recuperació de la Me-
moria Històrica del Centre Ex-
cursionista de Lleida, y el his-
toriador Gabriel Ramon, de la 
Universitat de Lleida. Segura 
es coautor de u n libro de rutas 
sobre el f ren te del Segre, y Ra-
mon ha realizado un inventario 
sobre vestigios de la Guerra Ci-
vil que la Paeria le encargó para 
iniciar expedientes para su 
protección y conservación co-
mo bienes de interés cultural. 
Ambos hace años que batallan 
para conseguir que el Ayunta-
miento cumpla con la moción 
aprobada el año 2016 por una-
nimidad y que la obliga a docu-
mentar , proteger y, en su caso, 
adecuar y conservar los nume-

Según han denunciado los his-
toriadores Quintí Casals y Joan 
Ramon González, el deterioro 
de todo el conjunto es preocu-
pante. Moradilla es uno de los 
vestigios incluidos en el inven-
tario que la Paeria se compro-
metió a proteger. 

Hay casamatas, fortificacio-
nes en las que se ubicaba la arti-
llería, que son de difícil locali-
zación porque la vegetación las 
ha ocultado tras años de aban-
dono, pero otras son ignoradas 
o están clausuradas porque se 
desconoce que están pendien-
tes de protección. Es el caso de 
u n refugio antiaéreo en el ba-
rrio de la Bordeta, ubicado jun-
to al canal de Seròs, cuya entra-
da fue rel lenada con cemento 

Nido de ametralladoras abandonado 
DIEGO A R A N E G A 

rosos vestigios de la Guerra Ci-
vil, como casamatas, nidos de 
ametralladoras, refugios y ba-
terías antiaéreas. 

La gran mayoría de este tipo 
de vestigios de arqui tectura 
militar se encuent ra en muy 
mal estado. Los mejor conser-
vados son los que todavía exis-
ten en el recinto amural lado de 
la Seu Vella, y los que peor, los 
situados al sur de la ciudad, co-
mo los localizados por Aráne-
ga. Un caso que destacar es el 
del Tossal de Moradilla, una 
pequeña colina donde el ejérci-
to republicano construyó una 
fortificación defensiva en 1938. 

Abundan las 
fortificaciones de 
artillería ocultas por 
la vegetación, tras 
años de abandono 

por el propietario de la finca en 
el que está ubicado, para evitar 
que alguien pudiera caer en su 
interior. 

La Paeria se ha compromet i -
do a actualizar y cumplir la mo-
ción que la obliga a proteger es-
te patr imonio. Los vestigios in-
cluidos en el inventario de 
Gabriel Ramon constan como 
bienes protegidos en el proyec-
to del Plan de Ordenación Ur-
banística Municipal (POUM), 
pero la protección no es tal 
porque el t r ipart i to formado 
por ERC, JxCat y el Comú de 
Lleida decidió paralizar el 
POUM y someterlo a una revi-
sión de la que por el momen to 
no se sabe nada. Joan Ramon 
Segura cree que el inventario 
de vestigios bélicos debería ac-
tualizarse, pues la lista de los 
que deberían conservarse su-
ma unos 43. "Hay que actuar ya 
o pronto no podremos conser-
var nada", af i rma Segura, de-
cepcionado.® 

r • ; 'JSm: & .'• 
MERCEGIL I 

Diego Aránega, Gabriel Ramon y Joan Ramon Segura sobre un refugio antiaéreo tapiado con cemento 
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Societat
ANIVERSARI DE LA LLEI DEL DIVORCI

talment desprotegits”, una situació 
que es va corregir amb una llei de fi-
liació i custòdia. 

Els pares d’Ares Farré feia dos 
anys que estaven “separats fent veu-
re que no” i quan es va aprovar la llei 
van córrer als jutjats. “Segurament 
van ser els primers de Lleida a di-
vorciar-se”, diu ara, i recorda que “el 
pitjor eren els xiuxiuejos a tot ar-
reu” i com a l’escola religiosa on fe-
ia els primers cursos de l’EGB les 
monges la tractaven “diferent” a 
ella i a l’altra nena que estava en la 
mateixa situació. “Anaves a les fes-
tes d’aniversari i notaves que feies 
peneta”, recorda. El divorci va ser 
llibertat, però alhora en aquells pri-
mers anys i en segons quins sectors 
també assenyalaments a les famíli-
es, i algunes intentaven amagar-ho 
inventant-se viatges o estades a ca-
sa de parents. A Barcelona els fills 
de Ribas també eren “els únics”, i ai-
xò que era una escola “laica i pro-
gressista”, matisa. “Intentàvem 
normalitzar la situació, però l’en-
torn no ho normalitzava”, afegeix. 

Un any abans de l’aprovació, 
Montse Cornet, esposa i mare de 
quatre fills, va decidir no esperar el 
divorci i separar-se del seu marit. 
Als 45 anys, el 31 de juliol del 1979, 
deixava la casa familiar acompanya-
da del seu únic fill menor d’edat, far-
ta de la vida que la feien dur i sense 
saber què li esperaria un cop tan-
qués la porta. “Ho tenia tan decidit 
que ho hauria fet fins i tot si hagués 
hagut d’anar sota un pont”, recor-
da asseguda al seu menjador. El seu 
pont va ser un piset atrotinat que li 
va deixar el capellà del barri, que, 
després de parlar amb el marit, li va 

40 anys de la llei 
que va fer lliures 

les famílies
El divorci es va aprovar l’estiu del 1981 per la demanda 

d’una societat que volia equiparar-se amb Europa

A la porta de Maria Ribas picaven 
veïnes buscant el consell d’una do-
na que abans que hi hagués divorci 
ja s’havia separat amistosament. Els 
seus fills recorden com el menjador 
de casa es convertia de tant en tant 
en un consultori de dones que voli-
en saber amb què toparien si s’ani-
maven a seguir els seus passos. 
“Aleshores no era tan normal sepa-
rar-se o divorciar-se, la gent era mo-
derna només de boca”, diu Ribas.  

Són els anys en què la llei del di-
vorci, la 30/1981, de 7 de juliol, tot 
just començava a caminar, i va ar-
ribar com una glopada d’aire de mo-
dernitat per a una societat que l’es-
perava per equiparar-se a la majoria 
dels països de l’entorn. En honor a 
la veritat, però, la del 1981 és la sego-
na llei: la República es va avançar i 
entre el 1932 i el 1939 n’hi va haver 
una altra en vigor, fins que la dicta-
dura la va derogar i va declarar nuls 
tots els divorcis, amb la qual cosa va 
condemnar famílies –i sobretot les 
dones– a arrossegar vides antigues. 

En els últims mesos del govern de 
la UCD, el Congrés va aprovar la re-
forma del Codi Civil que tornava a 
permetre desfer un matrimoni de 
manera legal. La discussió política 
va ser dura, per la pressió de la dre-
ta ultramuntana i de l’Església catò-
lica, però la incipient força del femi-
nisme i la voluntat del ministre uce-
dista Francisco Fernández Ordóñez 
van ser claus per tirar endavant la 
llei. “Sort en vam tenir, de Fernán-
dez Ordóñez –recorda l’advocada 

BARCELONA
MARTA RODRÍGUEZ CARRERA

Magda Oranich, que el 14 d’agost, 
cinc dies després que la llei entrés 
en vigor, ja va presentar de cop set-
ze demandes de divorci–. Era un ho-
me avançat i va enredar els seus que 
no acceptaven el divorci per acord 
mutu”. El ministre va ser diana de 
retrets dels més conservadors: “No 
hi ha res que cansi tant com lluitar 
per les causes que són evidents, pe-
rò, afortunadament, hem aconse-
guit enderrocar una barricada im-
portant”, va dir-los. 

Justificar els motius 
En el debat no va prosperar la clàu-
sula de la duresa, que permetia als 
jutges denegar la petició de divor-
ci. Per divorciar-se es requeria que 
la parella portés com a mínim dos 
anys casada i un any separada. Això 
va fer que les primeres parelles fos-
sin les que portaven anys fent vides 

separades i que havien format noves 
famílies clandestines, explica Ora-
nich, que recorda com les presses 
per oficialitzar relacions va obligar 
algun jutge a parlar amb malalts 
moribunds. “En el franquisme els 
fills fora del matrimoni estaven to-

 2,2 
 milions 

de divorcis. En els 
últims 25 anys, segons 

el Consell General del 
Poder Judicial, els 
divorciats duien 
casats 16,5 anys 

de mitjana 

Montse Cornet 
asseguda al 
menjador de 
casa seva 
llegint el diari. 
MANOLO GARCÍA

Feministes participant en una 
tancada a favor del divorci, en 

una parròquia de Madrid,  
el desembre del 1977. EFE

P.38



21ara  DIUMENGE, 4 DE JULIOL DEL 2021  
societat

Barcelona ha incorporat millores al servei de bus turístic per 
“descentralitzar l’oferta, proposar nous punts d’interès als visitants i 
descongestionar el centre”. La nova ruta farà les visites als “espais no 
tradicionalment vinculats amb el turisme”, com ara Glòries, Sant 

Antoni i el Poblenou, reforçant el vincle amb l’àmbit cultural, creatiu i 
esportiu. Es reduirà la freqüència de pas per garantir “un nivell 
d’ocupació més elevat i menys pressió”, així com per evitar el 
solapament de línies i parades, sobretot en àrees de gran afluència.

NOVES RUTES 
PER AL BUS 
TURÍSTIC

aconsellar que no hi tornés i li va dir 
que havia fet una bona tria deixant-
lo, assegura divertida. Malgrat les 
reticències del marit, havia aconse-
guit una feina en el món de les as-
segurances que li va donar per anar 
tirant sense cap luxe però, confessa, 
amb molta felicitat i alegries per les 
coses bones que li oferia la vida. “Als 
45 anys volia saber què era el sexe, 
i ho vaig descobrir”, proclama. 

Una separació novel·lada 
“Ens vam separar en contra seva, 
que em demanava que m’hi quedés, 
però després ell va ser el que va vo-
ler el divorci –explica asseguda al 
seu menjador–. A mi ja m’estava bé 
com estàvem, perquè només volia la 
llibertat”. Diu que no en va treure 
“ni un drap de cuina, ni una pesse-
ta de pensió”, tot i que el marit tenia 
propietats i bon negoci, i recorda 
com l’advocat del seu marit li va 
qüestionar la seva voluntat de fer 
foc nou. “Es pensava que tenia un 
amant”, diu aquesta octogenària es-
criptora, semifinalista del Sant Jor-
di, que va novel·lar la seva separació 
a Entre dos estius. 

La necessitat de la separació prè-
via i obligatòria es va mantenir in-
tacta fins a la llei del divorci exprés 
del 2005, que també va eliminar la 
justificació de causes, tan diverses 
com l’alcoholisme o la drogoaddic-
ció, la infidelitat o l’abandonament 
de la llar. Després de més de 100.000 
i 200.000 demandes anuals durant 
la dècada dels 90 i el 2000, ja el 2019 
van baixar a les 162.000, de les quals 
1.100 corresponien a la fi de matri-
monis del mateix sexe, un altre dret 
aconseguit el 2005.e

Tres fets per canviar 
un model arcaic
● Adulteri  
Abans d’aprovar la Constitució 
espanyola del 1978, el Congrés 
havia suprimit el delicte d’adul-
teri, que castigava amb fins a sis 
anys de presó, amb un agreujant 
en el cas de la infidelitat de la 
dona. També es va eliminar la 
prohibició que l’adúlter pogués 
tornar a casar-se. 

● Filiació i règim econòmic  
La modificació, el 13 de maig del 
1981, del Codi Civil en matèria 
de filiació, potestat i règim eco-
nòmic va suposar una inflexió 
per desterrar l’arcaic concepte 
de família. Protegia els fills, do-
nant-los filiació i dret a pensió, 
independentment de la situació 
legal dels progenitors.  

 ● Divorci  
El 22 de juny del 1981 el Congrés 
aprova el divorci amb 162 vots a 
favor, 128 en contra i set absten-
cions. La divisió era evident, i 30 
diputats de la UCD van trencar 
la disciplina de vot seguint la ne-
gativa visceral de l’Església. 

“Estudiar és l’únic que em queda” 
 

puc fer res més, jo, només estudiar. 
És l’únic que em queda donada la 
meva condició física”.  

La pandèmia “ho va canviar tot”. 
“Estudiant a casa no m’arribava bé 
la informació”, recorda, malgrat que 
agraeix l’esforç de l’institut per fer-
li arribar un portàtil i el temps que 
va poder passar amb la seva família. 
La Maissae viu amb els seus pares i 
dos germans bessons de 4 anys, i en 
té tres més que viuen al Marroc. Al 
segon curs, amb les classes presen-
cials, va patir més: “Amb la masca-
reta m’ofego i havia de sortir de clas-
se, i quan sortia pensava tota l’esto-
na en el que m’estava perdent”. 

Ha superat el batxillerat amb un 
èxit notable i amb l’admiració dels 
seus companys i professors. “És una 
persona humil, receptiva i agraïda”, 
explica Bernat Juan, el director del 
Pedraforca, que descriu l’obstinació 
de la seva alumna: “Tenia unes ho-
res limitades de vetlladora i havia de 
sortir de classe, però sempre la ve-
ies que se n’anava girant el coll, per-
què ella volia quedar-se. Sempre té 
ganes de saber més”.  

És un orgull per al claustre que 
la Maissae hagi fet les PAU, tot i que, 
fins i tot en aquest cas, la vida tenia 
preparada per a ella un altre obsta-
cle: “La setmana abans vaig agafar 
una bronquitis i em vaig passar els 

dies al llit, centrada en la rehabi-
litació per arribar bé a l’examen”.  

La Maissae va fer la selectivi-
tat a casa. “Va venir un examina-
dor tres dies. Em feia una mica de 
vergonya, però en el fons pensa-
va que era millor això que no pas 
perdre molta força anant i tor-
nant cada dia”, relata. Ha fet els 
mateixos exàmens que la resta, 
però amb més temps i dictant ca-
da resposta al professor, fins i tot 
les redaccions i tots els procedi-
ments de matemàtiques, un exa-
men en què no va cometre ni un 
sol error. Quan va veure la mitja-
na d’un 8 a les assignatures obli-
gatòries es va posar a plorar d’ale-
gria: “La universitat és un altre 
món i tinc moltes ganes de viure 
l’experiència”. 

Calia prendre una última deci-
sió: “Pensava ser farmacèutica, 
després metge, tot i que sé que no 
podria exercir”. Va investigar al-
tres sortides científiques i va tro-
bar biomedicina. Ara espera en-
trar al campus de la Universitat 
de Barcelona a Bellvitge, gràcies 
també a les places reservades per 
a alumnes amb discapacitat. Pe-
rò si finalment no hi pot accedir, 
sap que el món no s’enfonsarà: 
“Sempre hi ha camins per arribar 
on volem”.e

La Maissae, 
alumna de 
l’Institut 
Pedraforca de 
l’Hospitalet de 
Llobregat, té 
una malaltia 
degenerativa, 
ha fet la 
selectivitat a 
casa i entrarà a 
la universitat el 
curs que ve. 
CRISTINA CALDERER

La persistència de la Maissae li obre les portes de la universitat

La Maissae ha tret un 8 a la selecti-
vitat, però el mèrit no és tant la no-
ta com l’esforç enorme que ha de-
mostrat per entrar a la universitat. 
Va arribar a l’Hospitalet de Llobre-
gat des del Marroc fa quatre anys, té 
una malaltia degenerativa que li li-
mita pràcticament del tot la mobili-
tat i ha fet les proves d’accés a la uni-
versitat a casa. Una història de supe-
ració que vol que serveixi d’exemple 
per als alumnes amb discapacitat: 
“Podem amb tot. Tenim unes ne-
cessitats especials però també po-
ders afegits, com més força mental. 
Crec que si ens concentrem podem 
treure tot el que vulguem”. La Mais-
sae parla amb modèstia i timidesa i 
somriu, vergonyosa, quan diu les se-
ves notes o quan admet que els pro-
fessors estan molt orgullosos d’ella.  

I amb raó. La Maissae ha estudi-
at des que va arribar de Tetuan a 
l’Institut Pedraforca, un centre de 
màxima complexitat al barri de la 
Florida, on la meitat de la població 
és d’origen immigrant. Sense saber 
ni català ni castellà, es comunicava 
com podia en anglès amb amics i 
professors. I mentre s’adaptava a la 
seva nova vida, el seu cos anava per-
dent força. “Tinc una malaltia que 
a la gent li surt amb 40 o 60 anys. 
Em van dir que era el primer cas que 
veien que havia començat als 5 
anys”. Al Marroc li van dir que era 
una miopatia, i a Catalunya que era 
una neuropatia: “Els metges no es-
tan segurs si el problema és als mús-
culs o a les neurones”. Als cinc anys 
“queia i perdia l’equilibri” i ara, amb 
19, només pot moure la mà l’esquer-
ra, que utilitza per fer servir el co-
mandament de la cadira. S’aferra a 
cada petita oportunitat: “Quan hi ha 
un canvi a la meva vida ho he d’ac-
ceptar. Ara he d’aprofitar molt que 
encara tinc mobilitat a una mà”. 

Estudiar matemàtiques dictant 
La discapacitat li ha condicionat els 
estudis. Com que li és molt compli-
cat escriure, a classe no agafa 
apunts. “Només escolto”. Els exà-
mens a l’institut els feia orals o bé 
dictant a la seva vetlladora, la Mont-
se. “La conec des del primer dia, a 3r 
d’ESO. És com la meva mare i la tro-
baré molt a faltar”, explica, emocio-
nada. A casa estudiava llegint els lli-
bres de text, repassant els apunts 
dels seus companys o dictant tots 
els càlculs de matemàtiques al seu 
pare. Però malgrat les dificultats, la 
Maissae tenia clar que faria batxille-
rat: “Volia aprendre més català i 
castellà i vull anar a la universitat”. 
I, amb una determinació absoluta, 
afegeix: “Vull seguir estudiant. No 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
LAIA VICENS

EDUCACIÓ
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MADRID

“¡Madrid, Madrid; qué bien tu
nombre suena, rompeolas de to-
das las Españas!”. Estos versos
deAntonioMachado son un refle-
jo del idilio que tuvo el poeta sevi-
llano con esta ciudad, a la que
llegó con tan solo ocho años. Lo
que más le gustaba eran sus ca-
fés literarios, en donde compar-
tía sus inquietudes con otros inte-
lectuales de la época. La abando-
nó porque no le quedómás reme-
dio al no poder vivir de la escritu-
ra, su gran pasión. Por eso huyó
de la precariedad sacándose una
plaza de profesor de francés, lo
que lo condujo a asentarse en
otros lugares. Pero siempre que
podía volvía al calor de sus gen-
tes y al bullicio de sus calles. Ma-
drid le hacía sentirse libre y estu-
vo presente como un constante y
amado pensamiento. A pesar de
que vivió casi 30 años en ella, al-
gunos desconocen la relación del
poeta con esta región, que tanto
le dio durante su juventud y par-
te de su madurez.

LaReddeCiudadesMachadia-
nas es un proyecto que se creó en
2009 y al que se unieron los luga-
res en los que Antonio Machado
pasó alguna etapa destacada de
su vida y que influyeron en su
obra. Las fundadoras fueron seis:
Sevilla, Soria, Baeza, Segovia, Ro-
cafort y Colliure (Francia). Ma-
drid se adscribió una década des-
pués, cuando gana por goleada al
resto de ciudades: en Segovia pa-
só 12 años y en Sevilla, ocho. La
presidencia de esta red se va ro-
tando y ahora le ha tocado el tur-
no a la capital. De ahí que el
Ayuntamiento haya programado
durante la temporadamayo-julio
la visita Machado en Madrid, un
recorrido de dos horas que se en-
marca dentro de Pasea Madrid,
una iniciativa que busca acercar
de forma gratuita la historia de
la comunidad a sus ciudadanos.

Se dice que un poeta canta a
lo que pierde: el amor, un ser que-
rido, la juventud o la patria, y An-
tonioMachado perdió las cuatro.
Quizás la melancolía que des-
prenden sus poemas bebe de las
tragedias que padeció, como la
muerte de sus familiares, el tem-
prano fallecimiento de su mujer,
Leonor Izquierdo, a causa de una
tuberculosis o su marcha al exi-
lio durante la Guerra Civil. Aun-
que era una persona sociable, Ja-

vier Martínez, guía cultural du-
rante este recorrido biográfico,
señala que muchos cuentan que
ni su madre le vio sonreír. Por-
que el poeta se bañaba en un la-
go de tristeza y era una persona
seria, a pesar de que disfrutaba
de la vida bohemia de la capital
acudiendo a las fiestas, a los tea-
tros, a los tablaos, a las óperas y a
los toros junto a su hermanoMa-
nuel, compañero inseparable de
alegrías y penas, con el que se
llevaba 11 meses.

El paseo comienza en Claudio
Coello, 16, la primera vivienda de
AntonioMachado. Sus padres es-
cogieron esa ubicación porque es-
taba cerca la Institución Libre de
Enseñanza, a la que acudieron él
y sus hermanos. “Aquí solo vive
un año, es una constante de la
juventud de Machado. Hasta los
32, que se va a Soria, pasará por

10 casas diferentes. La familia
nunca fue muy acomodada. Al
principio sí que vivieron mejor,
por eso estuvieron en este ensan-
che de Salamanca; después, en la
calle del Almirante, 3; en Fuenca-
rral, 46, pero irán a casitas cada
vez peores por la pérdida de po-
der adquisitivo”, explica Javier
Martínez. Ninguna de estas vi-
viendas dispone de placa del
Ayuntamiento, aunque en una de
ellas sí figura una colocada por la
Sociedad General de Autores.

Otra de las paradas es los jar-
dines de la Biblioteca Nacional,
donde se encuentra la escultura
Interpretación al retrato de Anto-
nio Machado, de Pablo Serrano,
que se colocó en 2007. Por prime-
ra vez desde la muerte del poeta
se hizo un acto para honrarle en
Baeza, al que iban a acudir gran-
des personalidades como Joan
Miró. Corría el año 1966. Se reu-

nió tanta gente que las autorida-
des se pusieron nerviosas y disol-
vieron el encuentro. La escultura
se trasladó entonces a Madrid y
estuvo 15 años en la casa de su
autor, que la donó cuando fue
aceptado en la Academia de Be-
llas Artes de San Fernando. En
Madrid hay dos esculturas de su
cabeza: esta misma y una en Val-
dezarza. También tres en el ex-
tranjero: en el centro Pompidou,
en el MoMA y en la Universidad
de Brown, en Rhode Island.

Los teatros también forman
parte del Madrid de Machado y
de su trayectoria como autor. Es-
ta faceta del poeta es más desco-
nocida, al igual que lo son sus
ensayos filosóficos que algunos
eruditos consideran al nivel de
los de Ortega y Gasset. El teatro
María Guerrero estrenó con
gran éxito Desdichas de la fortu-
na o Julianillo Valcárcel, de Ma-
nuel y Antonio Machado. Fue un
encargo de la propia Guerrero,
que se quedó prendada de la for-
ma de escribir de estos herma-
nos tras ver sus versiones de El
condenado por desconfiado, de
Tirso de Molina, y Hernani, de
Víctor Hugo, en el Teatro Espa-
ñol, donde esta visita concluye.

El Café de las Salesas, que se
ha convertido en un Starbucks,
era uno de los sitios predilectos
del poeta, asiduo a las tertulias
literarias frecuentadas por la in-
telectualidad del momento. Casi
toda la Generación del 98, de la
que Machado formó parte enta-
blando una profunda amistad
con el mayor de todos, Miguel de
Unamuno, quiso vivir en Madrid
para retroalimentarse de su bo-
yante círculo cultural. Este y
otros rincones forman parte de
la memoria del poeta; recuerdos
sellados entre las calles de una
ciudad que, en sus propias pala-
bras, siempre sonreía con plomo
en las entrañas.

La Red de Ciudades Machadianas ofrece un recorrido
para conocer los lugares preferidos del poeta,

que vivió casi 30 años en la capital

Antonio Machado mantuvo
un idilio con la gran urbe

Los asistentes, cerca de Fuencarral 46, una de las 10 viviendas de Machado en Madrid. / INMA FLORES

IDOIA UGARTE, Madrid

SE NECESITA

EMPLEADA DE HOGAR 
EN RÉGIMEN INTERNO 

EN MADRID 
PARA LABORES DE LA CASA

Con experiencia y buenas 
referencias. Sueldo a convenir.

Interesadas enviar currículum a:
hogarinternamadrid@gmail.com

Javier Martínez, la pasada semana junto a la estatua de Valle Inclán. A la derecha, el guía señalaba el café al que acudía el poeta. / INMA FLORES

El escritor se
mudó de vivienda
en Madrid hasta
en 10 ocasiones
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Igual com algunes revolucions 
que ofereixen imatges d’especial 
simbolisme en la demolició de 
l’estàtua del sàtrapa, un dels 
efectes col·laterals de les protes-
tes a Colòmbia ha sigut la des-
trucció de monuments dels con-
queridors espanyols als carrers 
del país. Van ser especialment 
significatius la demolició de l’es-
tàtua de Gonzalo Jiménez de 
Quesada al centre de Bogotà, així 
com els atacs a les estàtues de 
Sebastián de Belalcázar a les ciu-
tats de Cali i Popayán. Les tres 
van ser atacades per delegacions 
dels indígenes misak que partici-
paven en les protestes. Estaven a 
punt de córrer la mateixa sort els 
monuments a Isabel la Catòlica i 
Cristòfor Colom a l’avinguda El 
Dorado de la capital, la primera 
que recorren els viatgers després 
d’aterrar a l’aeroport internacio-
nal del mateix nom, però la poli-
cia antiavalots ho va impedir. No 
obstant, l’endemà les estàtues 
havien desaparegut, però no per 
obra dels manifestants sinó del 
Govern, amb l’argument que se 
les emportava per protegir-les. 

No va ser objecte de millor 
tracte, malgrat la seva més sim-
pàtica, a priori, condició de lli-
bertador, l’estàtua de Simón Bo-
lívar a l’emblemàtic Monument 
als Herois, també a la capital del 
país. El 15 de maig, un grup de 
manifestants va intentar ender-
rocar-lo lligant-li una soga al 
coll, i tot i que no van aconseguir 
la seva comesa el van deixar prou 
malmès com perquè l’alcaldia 
decidís retirar-lo. Per protegir-
lo, també. Al final, i de manera 
sorprenent, el Ministeri de Cul-
tura va anunciar l’obertura d’un 
diàleg amb comunitats, historia-
dors i responsables del patrimoni 
històric a fi de «revisar» l’as-
sumpte. L’alcaldia de Bogotà, en 
mans de l’esquerrana Claudia 
López, també es va avenir a dia-
logar sobre el tema. 

UN ALTO EN EL CAMÍ 

Per a ningú que hagi visitat una 
gran ciutat llatinoamericana és 
un secret que una bona part del 
patrimoni escultural públic està 

Llatinoamèrica i el culte  
als conquistadors 

La demolició de diverses estàtues dedicades als conqueridors 
espanyols durant les protestes al país andí suscita una reflexió 
que inclou tota l’Amèrica Llatina, on abunden aquest tipus de 

monuments, i que obliga a reavaluar a què i a qui s’ha  
de retre homenatge a l’espai públic

do Melo, un dels historiadors co-
lombians de referència, autor de 
la celebrada Historia mínima de 
Colombia. Melo recorda que el seu 
país no escapa a la tendència en 
voga de començar a «explicar la 
història tenint en compte l’expe-
riència dels esclaus i els vençuts», 
però que això que ja toca escoles i 
textos escolars encara no ha arri-
bat a l’espai públic. En qualsevol 
cas, assegura que és millor insis-
tir en la formació que tombar es-
tàtues. «No crec que serveixi de 
gaire», diu. «Potser valdria la pe-
na començar a fer monuments 
que no celebrin la derrota indíge-
na, sinó que celebrin les víctimes i 
els indis rebels», afegeix, i es-
menta el cacic Aquiminzaque de 
Tunja o el cacic Calarcá, figures 
que tot colombià que hagi passat 
per la primària coneix, i que, 
malgrat formar part del mateix 
passat èpic, del mateix temps de 
formació de la nació, no tenen 
lloc a l’espai públic. 

«Els textos escolars ja expli-
quen una altra història, un relat 
més matisat», diu Melo, «però a 
Popayán hi ha estàtues de Sebas-
tián de Belalcázar i no dels indis 
que van morir en la conquesta; a 
Bogotà van tombar l’estàtua de 
Gonzalo Jiménez de Quesada pe-
rò no hi ha una estàtua de Sagipa, 
l’últim cacic indígena de Bogotà, 
al qual Quesada va fer torturar 
perquè li digués on tenia el tre-
sor, i que va morir quan els seus 
homes van prolongar les seves 
tortures llançant-li oli bullint a 
les cames». A Cartagena sí que hi 
ha una estàtua dedicada a una 
índia, recorda, l’Índia Catalina, 
però remarca que va ser la que 
«va ajudar Pedro de Heredia (el 
madrileny fundador de la ciutat) 
a sotmetre molts cacics».  

LLOSES PESANTS 

«Des de Mèxic, un país on el de-
bat és molt present (Pastor re-
corda que «l’any passat hi va ha-
ver un intent per fer caure l’està-
tua de Colom a la Ciutat de Mèxic, 
que des d’aleshores està guarda-
da, com han estat guardades les 
estàtues d’Hernán Cortés»), Mi-
guel Segundo, professor i inves-
tigador del Departament d’His-
tòria de la Universitat de Guana-
juato, diu que el gran problema és 
que els mites associats als monu-
ments «han deixat de funcio-
nar», i que «les seves retòriques i 
les escenes primordials a què re-
meten» s’han tornat «grans i pe-
sades lloses». «Molts monu-
ments representen això: pesades 
pedres que es troben ancorades 
en vells mites que ja són insupor-
tables de carregar per societats 
que necessiten repensar les seves 

dedicat als «herois» de la con-
questa, paraula que en aquesta 
conjuntura en especial cal posar 
acuradament entre cometes. I 
que molts carrers i places porten 
el nom dels antics conqueridors. I 
que els herois indígenes 
d’aquells temps, en canvi, brillen 
per la seva absència (els mani-
festants, per cert, van rebatejar 
l’avinguda Jiménez de Quesada 
com a avinguda Misak). De ma-
nera que no és un assumpte ex-
clusivament colombià. El que 
passa al país andí suscita una re-
flexió que estén la seva capa so-
bre la resta del continent. No és 
un debat d’àmbit local. És un de-

bat d’àmbit llatinoamericà. Pot-
ser ha arribat l’hora de reavaluar 
d’una vegada aquest culte. 

«Els estudiants i els represen-
tants de les comunitats indígenes 
ho han dit: la demolició de les es-
tàtues dels conqueridors significa 
posar un alto en el camí, saldar un 
deute, modificar l’espai públic 
perquè deixi de pertànyer a una 
minoria, per obrir la possibilitat 
que inclogui els qui per segles han 
sigut desposseïts de les seves ter-
res, marginats, explotats, invisi-
bilitzats», diu Marialba Pastor, 
acadèmica de l’Escola d’Història 
de la Universitat Nacional Autò-
noma de Mèxic (UNAM). L’autora 

de llibres com Cuerpos sociales, 
cuerpos sacrificales explica que «a 
tot el continent aquesta reacció ja 
explica la seva pròpia història», i 
recorda que «a diversos països, 
des de fa dècades, la commemo-
ració del 12 d’octubre és molt 
problemàtica». Perquè, pregunta 
Pastor, al cap i a la fi, «¿què cal 
celebrar?». 

POC PES POLÍTIC 

«Atès que a Colòmbia els indíge-
nes van tenir poc pes polític fins 
fa poc, les ciutats fundades pels 
espanyols honren els seus con-
queridors», observa Jorge Orlan-

MAURICIO BERNAL 

Barcelona

Entendre + la memòria històrica

Mauricio Dueñas Castañeda / Efe

Manifestants al Monument als Herois, al costat de l’estàtua de Bolívar després retirada, a Bogotà.
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identitats. El món està convençut 
que els vells mites han de ser re-
interpretats» i que d’altres han 
de ser construïts, explica, «sobre 
noves certeses». 

«Amb la destrucció dels antics 
símbols es vol expressar la rup-
tura amb una història que ja no 
funciona», diu Segundo, així 
com «la inconformitat amb un 
present sense certeses enmig 
d’una pandèmia i amb el drama 
humà que travessa el conflicte a 
Colòmbia. El passat i els seus 
monuments han deixat d’arti-
cular la memòria d’aquestes  
societats, i en aquests moments 
límit són símbols que focalitzen 
el greuge». 

UN DEBAT SERIÓS 

«Estic per un món lliure de mo-
numents personals, lliure de 
pròcers i herois», diu l’escriptor 
argentí Martín Caparrós. «El que 
no em sembla just és que se’n 
treguin uns i se’n mantinguin 
d’altres segons les modes cultu-
rals i polítiques, els capricis de 
cada moment. Si volen revisar la 
galeria de monumentats, llavors 
fem veritables debats nacionals: 
qui es mereix què, com, on, per 
què. Seria una manera molt in-
teressant de repensar i discutir 
les nostres històries. Hi ha mo-
narques precolombins que van 
matar milers i hi ha generals de 

la independència i presidents de 
les nacions que també. Hi ha 
creus i més creus. Potser cor -
respon un debat de debò per 
veure què volem recordar i rei-
vindicar i què no, o sigui: com 
ens veiem, qui som». 

¿Com es veuen les coses de 
l’altre costat de l’oceà? Bernat 
Castany, professor de literatura 
hispanoamericana de la Univer-
sitat de Barcelona, diu que el de-
bat sobre la demolició de les ve-
lles estàtues forma part del «gran 
debat» sobre la reformulació de la 
història (aquesta que busca eli-
minar el biaix d’haver sigut escri-
ta pels vencedors), i que cal «re-
cuperar la idea que és possible 

acostar-se, tot i que sigui de ma-
nera temptativa, progressiva-
ment i provisionalment, a la veri-
tat». «Si reduïm tota història a 
relat, renunciant a tota aspiració 
a trobar una certa veritat, el debat 
es reduirà a una lluita d’interes-
sos en la que guanyarà qui tingui 
més diners per difondre la seva 
versió». No és tan difícil acceptar 
que durant l’època de la conques-
ta i la colònia els conqueridors i 
els colons van cometre veritables 
matances», diu, com «tampoc 
que els indígenes no van patir 
menys en època republicana, que 
les elits independentistes eren 
igual de racistes i feudals, o més, i 
que els seus patiments s’expli-

quen més pels interessos de les 
elits actuals, la nefasta ingerència 
dels EUA o el neoliberalisme». 
Com diu Pastor, «qualsevol tipus 
d’idealització, arribi del costat de 
l’hispanisme o de l’indigenisme, 
és un mal començament per 
comprendre l’ocorregut en el 
passat i fer justícia en el present». 

«Jo crec que ha arribat l’hora 
de revisar la història d’Amèrica 
Llatina en el seu conjunt, perquè 
està plena d’invents, mentides 
(intencionals) i falsedats (in-
conscients) –diu la professora 
de la UNAM–. Per començar, 
hem de revisar les històries de 
les conquestes d’Amèrica, per-
què en essència van ser escrites 
pels capitans generals i els seus 
sequaços». Pastor diu que les es-
tàtues i altres obres artístiques 
formen part «de la cultura de 
l’elogi implantada des dels 
temps colonials a Amèrica per 
sacralitzar» no només figures, 
sinó «un passat il·lusori construït 
a partir de cànons europeus, en 
especial, a partir del racisme, el 
classisme i la discriminació, que 
són útils per reproduir l’estat de 
coses, que justifica el patriarcat, 
el servei i l’explotació». Segons 
la historiadora, d’aquí ve «la vi-
sió maniquea de les històries 
tant colonials com nacionalistes: 
el bo, bonic i superior queda 
sempre del costat de la minoria 
adinerada i governant, i el do-
lent, lleig i inferior, de la majoria 
camperola sotmesa i pobra». 

OBSTACLES GEGANTS 

Ara bé, cal prendre consciència 
dels perills que comporta una re-
visió a fons. «Tot debat és fructí-
fer i pertinent, a condició que no 
sigui una mera fantasia compen-
satòria», diu Castany. «Hi ha 
obstacles gegants», diu Pastor. 
«Des del meu punt de vista, un 
d’aquests és el romanticisme, les 
il·lusions i la fantasia que fan 
creure a la gent que en el passat 
prehispànic es vivia harmònica-
ment». En aquest sentit, el pro-
fessor Segundo aporta la següent 
reflexió: diu que sí, que «és in-
dispensable repensar la història 
del continent», i que «en socie-
tats que es volen refundar mito-
lògicament la tornada a un pas-
sat exitós pot ser una aposta 
atractiva, una tornada imaginà-
ria als bons temps, a una tempo-
ralitat anada». No obstant, afe-
geix, «a molts països llatinoa-
mericans aquest idíl·lic lloc origi-
nari no queda gaire clar on va 
quedar, els vells temps no van ser 
millors». Però tampoc ho és el 
present, afirma. 

L’Amèrica Llatina, sempre 
buscant-se a si mateixa. n

Mery Grandos Herrera / AFP –  Raúl Haba / Efe

A dalt, manifestants colombians fan caure una 
estàtua de Cristòfor Colom a Barranquilla; a baix, 
indígenes misak fan el mateix amb una de Gon-
zalo Jiménez de Quesada a Bogotà; al costat, un 
monument a Hernán Cortés, vandalitzat el 2010 
amb pintura vermella, a Medellín.
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APUNTS DEL NATURAL – JL MARTÍN

AnaMaríaMatute ja téunaplaca
alcarrerPlató,20deBarcelona,
onvaviure, iaixòemfasospitar
que l’Ajuntament potser en
col·locarà una altra en un lloc

idoni, sinoésa la façanadel580de laDiago-
nal, seudel’AgènciaBalcells,perrecordar la
seva fundadora. La placa ocupa escàs espai,
éspocacosa,peròésmésquenores.
Amb no res s’ha premiat fins ara Balcells,

desprésdelasevamort,malgratquel’autori-
tatcompetent,enaquestcaslasenyoraalcal-
dessa, ha estat sol·licitada, en diverses oca-
sions, per lameva humil persona, per evitar
aquestoblit.
Carmen Balcells va ser l’agent literària

més important del món de la literatura his-
pànica.LapersonaquevaconvertirBarcelo-
naenciutatdeles lletres internacionals,grà-
cies a la presència durant anys de García
Márquez,VargasLlosa, JorgeEdwards, Jo-
séDonoso,entrealtresautors.Talvegadacal
recordar, ja que tenim una memòria esca-
dussera, que els escriptors de l’anomenat

boomvantriarBarcelonanosolsper la fama
de “ciutat cosmopolita, moderna i porosa a
qualsevolmanifestació cultural”, comdigué
Vargas Llosa tot just arribar, sinó perquè hi
teniaeldespatxCarmenBalcells.Enaquella
època el prestigi literari barceloní era com-
parablealdelBarça,desdelpuntdevistaes-
portiu, encara que la literatura foraminori-
tària, enfrontde l’esport,majoritari.
Uns anys abans de vendre el seu arxiu al

Ministeri deCultura, l’agent va intentarque
esquedés aBarcelona i vaposar enmarxael
projecte Barcelona Latinitatis Patria. Es
tractava de convertir Barcelona en una au-
tèntica ciutat dels llibres, on podrien acudir

investigadors i bibliòfils, gràcies a un gran
centre on es recollirien els documents dels
autors nascuts o lligats a la ciutat. Es prete-
nia reivindicar la llatinitat d’una part del
món, enfront de l’altra part, la del món an-
glosaxó. Enel projecte es posava l’accent en
la importància de la perspectiva llatina, que
nosolshaviadecircumscriure’salsaspectes
merament culturals, literaris, filosòfics i ar-

tístics sinó abastar també la tecnologia, el
desenvolupament industrial, la ciutat coma
espai de convivència, etcètera. Però el pro-
jecte no va tenir eco, i va ser una llàstima.
Moltescapitalseuropees l’haurienvolgut.
Pocsmesosdesprésde lamortdeCarmen

Balcells, el desembre del 2015 el ple de
l’Ajuntament de Barcelona, amb els vots de
tots els representants dels partits, excepte
de la CUP, que es va abstenir, va aprovar, a
proposta del PSC, reclamar per a Barcelona
el llegat de l’agent. JaumeCollboni va instar
l’Ajuntament perquè, d’acord amb la Gene-
ralitat, busqués fórmulesperquèelMiniste-
rideCultura retornésa laciutat tot elqueva
sertraslladatalaseud’Alcaláifeureferència
adiversosedificis.Comadadacuriosacalas-
senyalar que, en elmateix ple, el tinent d’al-
calde deDrets deCiutadania, JaumeAsens,
vaexplicarquehaviaparlatambelconseller
deCultura de laGeneralitat, FerranMasca-
rell, de la possibilitat que les dues institu-
cions catalanes promoguessin una acció
conjuntadavantl’Estatperquèelllegats’ins-
tal·lésaBarcelona.Collboni,quevadefensar
amb afany la seva proposta, va assenyalar:
“Barcelona no hauria de perdre l’oportuni-
tat de reforçar el seu paper de ciutat culta,
valenta, oberta imestissa” acollint el fonsde
Carmen Balcells. Des de llavors han passat
sis anys. I com que la proposta es va quedar
només enaixò, ¿no seria possible que el car-
rer al seu nomo la placa es fessin realitat de
manera immediata?Ésdemanarmassa?c

Demanarmassaper aBalcells

Carme Riera

Esvanarribarapre-
sentar cent tres
sol·licituds d’ha-
beascorpusrelaci-
onades ambels es-

tudiants confinats en un hotel
dePalma.La jutgessadeguàr-
dia no en va admetre cap, la
qual cosa és una noticia ex-
cel·lent: és indispensable que
les institucions funcionin bé
quan una part de la societat es
mou per deliris i es descon-
necta de la realitat. Els pares
que van parlar de segrest dels
seusfills ivandemanar l’habe-
as corpus són lamena de gent
que,encomptesdecriarciuta-
dans responsables, alimenten
consumidors capriciosos de
l’Estat debenestar que creuen
ser visitants d’un parc temàtic
perpetu. Fa gairebé un segle,
Ortega yGasset va anunciar el
sorgiment de l’home-massa;
avui, aquesta figura s’ha sofis-
ticat i porta un smartphone
enganxata lamà.
Sé que aquest assumpte és

extremadamentpolèmic, com
tot el que té a veure amb la
triangulació pares-fills-insti-
tucions. Això fa que molts
abandonin la raó i es deixin
portar només per un factor: la

voluntat de sobreprotegir els
infants o adolescents de casa,
peti qui peti. L’actitud dels
progenitors que exigeixen un
habeas corpus per alliberar la
criaturadelconfinamentsani-
tari és calcada a la dels que
desautoritzen els professors a
les escoles i els instituts, per-
quèel seunenhaestat suposa-
dament incomprès,menystin-
gut omaltractat dins de l’aula.
Lapersona-massaencondició
de defensora a ultrança dels
seus fills pot resultar tan in-
cansable com corrosiva, bo i
més en un context en el qual
s’ha convertit en dogma una
concepció egoista, primària i
estúpida de la llibertat, que és
la mateixa que Díaz Ayuso va
repetir durant la campanya
electoral madrilenya. És la lli-
bertat de fer cerveses a les
terrassesdelsbars.
Ami nom’estranya que una

part del jovent confinat aMa-
llorcahagiactuatpitjorqueles
monesdelzoològic.Sabenque
elsseusparesjustifiquenqual-
sevolexcésquefacinperquèla
culpasempreés“delsaltres”.c

Habeas
corpus

Francesc-Marc Álvaro

Els pares
alimenten

consumidors
capritxosos

Els autors del boom van
triar Barcelona perquè

hi tenia el despatx
Carmen Balcells

A JuanGoytisololiagradavaevo-
car les corregudes del seu amic
Jean Genet pel barri xinès bar-
celoní als anys trenta i quaran-
ta, recollides (algunes)enelvo-

lum Genet en el Raval (Galaxia Gutenberg,
2009), títol tambéd’undocumentaldel 2013
dirigit per Juan Cano Arecha, on podem
apreciar a quines brivallades venèries, etíli-
ques i substractives es lliurava el francès,
“caigut en l’abjecció”, quan era tan sols “un
poll amb consciència de ser-ho”: “Ens ficà-
vemal llitdevegadessisenunamàrfegasen-
se llençols i, a trencd’alba, anàvemapidolar
pelsmercats” (nens, feu aquestes coses i po-
deuacabar sentunescriptordeprestigi).
Genet,amicdeprostitutes,xapers i lladres

(aquestsdosúltimsoficiselsvapracticar),va
deixar testimoni del fet a Diari del lladre
(1949), on –Goytisolo dixit– “converteix el
vilennobleielnobleenvil”,extreupoesiade
les tarongesméspútrides.Ellmateixvaaca-
bar anant a la presó, acusat de rodamon,

indocumentat,conductaimpúdica,falsificar
títols de transport i robar mocadors, llibres,
camises, llençols, carteres i fins i totmaletes
(superaaquestaperformance,MarinaAbra-
movic).

A la garjola, va aprofitar per escriure Les
criades, drama on dues empleades domèsti-
ques planegen assassinar la seva despòtica
propietària. Al mateix Raval on l’autor s’in-
fligialessevesfestes,alcarrerJoaquínCosta,
espotassistir finsdiumengedia11a larepre-
sentació(teatreGoya)d’aquestaobra,dirigi-
daperLuisLuque.Elles, encarnades enAna
Torrent iAliciaBorrachero–acompanyades
d’una exuberant propietària interpretada
perJorgeCalvo–,brindenund’aquellsduels
interpretatius que no recordàvem des de fa
temps. Ressonen encara al meu cap insults,
arengues, imprecacions i paraules lascives.
Tots som de vegades senyores i de vegades
criades, i qui no hagi sentit alguna vegada el
furoratàvicdematarelseucap,comlaClaire
i laSolange,que tiri laprimerapedra.
Genet i Goytisolo estan enterrats l’un al

costat de l’altre, al cementiri marroquí de
Larraix. Intento pensar en ells, i en la
dignitat dels lladres, cadavegadaqueemro-
ben lacartera.c

Admirables
lladres

Xavi Ayén
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La iniciativa de la conselleria de
Justícia d’impulsar una llei ca-

talana de memòria històrica que tren-
qui qualsevol signe de connivència
amb el franquisme no fa res més que
mirar de tancar, si més no a Catalunya,
una de les fissures que afecta la de-
mocràcia espanyola com a conse-
qüència d’una transició pactada amb
la dictadura. És molta i persistent la
dificultat del règim constitucional es-
panyol per completar una ruptura
amb el passat totalitari que els princi-
pis teòrics de la Constitució del 1978
donaven per feta, però que la realitat
del dia a dia ha desmentit al llarg de
més de quatre dècades. Cal recordar
que no va ser fins al 2007 que la llei de
memòria històrica del govern de Za-

patero va emparar la retirada de
noms, símbols, estàtues i monuments
d’enaltiment franquista, com ara la
tomba del dictador al Valle de los Caí-
dos, retirada el 2019, o el monòlit
commemoratiu de la batalla de l’Ebre
a Tortosa, que encara és allà per deci-
sió judicial. I no és res casual, quan ha
estat el mateix Consell General del
Poder Judicial (CGPJ) el que fa tan
sols un mes va avalar en el seu infor-
me sobre la nova llei de memòria de-
mocràtica que projecta el govern es-
panyol que l’apologia del franquisme
està emparada per la llibertat d’ex-
pressió. Una apologia recurrent en
manifestacions ultres, homenatges
per exemple a la División Azul, en l’ac-
tivitat rutinària de la Fundación Fran-

cisco Franco i en discursos polítics ha-
bitualment de Vox, però fa pocs dies
també del líder del PP, Pablo Casado,
que ‘de facto’ va justificar el cop d’es-
tat de Franco, la Guerra Civil i la dicta-
dura per “imposar la llei”. A Catalunya,
el govern fa anys que intenta fer efec-
tiva aquesta ruptura, amb la retirada
de simbologia, l’anul·lació dels judicis
franquistes, la recuperació de docu-
mentació oficial i particular segresta-
da o la identificació de les víctimes en
fosses comunes, i ara vol fer un pas
més denunciant i sancionant l’apolo-
gia del franquisme. Dur-ho a terme se-
rà acostar-se a l’actitud d’altres països
d’Europa, que practiquen la tolerància
zero amb l’apologia del nazisme, que
obertament consideren delicte.

Inacceptar l’apologia del franquisme
EDITORIAL

La frase del dia

“El govern ha d’avalar
les fiances del Tribunal
de Comptes per
defensar els seus
treballadors i la pròpia
legitimitat del govern”

Elsa
Artadi
REGIDORA DE BARCELONA I PORTAVEU
DE JUNTS

La foto

L’onada de calor que s’estén per Europa es va convertir en motiu de record per a aquesta
parella de turistes que ahir es retrataven sota els 40º de Còrdova (Espanya) ■ EFE

ls socialistes catalans i espa-
nyols s’han convertit en els boo-
mers de la política. Ho dic amb

tot el respecte però és el que em ve al
cap sentint Pedro Sánchez i Miquel
Iceta parlar de la seva recepta de re-
construcció facial estatutària del des-
figurat Estatut del 2006. Parlen antic.
És com si s’haguessin quedat 15 o 20
anys enrere. Només els falta dir que
els retocs estatutaris per solucionar el
conflicte són xaxi piruli, que de refe-
rèndum d’autodeterminació nasti de
plàstic i tot cofois anar-se’n a celebrar
la seva gran astúcia política a la disco i
fer el modern demanant un tornavís
–que és la forma de demanar un gintò-

E nic encara més antiga que la de cuba-
ta– mentre el cambrer o cambrera fa
cara d’estupefacció i avorriment. No
se n’adonen, del que ha passat en tres
lustres? Utilitzar receptes de fa 15
anys per solucionar els problemes ge-
nerats en aquella època és tot una ab-
surditat, més enllà que siguis indepen-
dentista o no ho siguis. Però, a més,
convindria que des del PSC expliques-
sin la seva proposta estatutària per-
què em fa l’efecte que el problema no
és que una gran part de la societat ca-
talana la rebutgi, sinó que els socialis-
tes han comprat i avalat un marc
constitucional ben estret quan els ha
convingut per frenar l’independentis-

me. I ves que ara no hi entri ni el seu
lífting estatutari. Perquè ja no hi va
cabre l’Estatut del 2006. I això que te-
nia tot el suport de les cambres espa-
nyoles, l’acord amb nocturnitat d’Ar-
tur Mas i Rodríguez Zapatero retallant
el text del Parlament i tots els poders
fàctics fent campanya pel sí. Si el TC
no va acceptar ni aquell ribotejat esta-
tut caldrà molta “solució imaginativa”
–Zapatero dixit– per colar a l’ultrana-
cionalisme judicial espanyol l’“opera-
ció retrobament”. I posats a fer anar la
imaginació per driblar el colpisme to-
gat ja podrien ser una mica més ambi-
ciosos i respectar la voluntat majorità-
ria dels catalans.

Keep calm

Ferran
Espada

El PSC i els
‘boomers’ de
la política

a marxat amb
només vint-

i-quatre anys i els tes-
timonis asseguren
que el van apallissar
sota crits de “maricón

de mierda”. Millor dit, en Samuel no ha
marxat. Parlem clar per si resta algú
que encara no ho entén. L’han torturat.
L’han assassinat. Li han segat la vida, a
ell, però de retruc a tothom que se l’es-
timava. Si l’homofòbia guanya terreny,
potser és, en certa mesura, perquè
aquells que la pateixen en la pròpia pell
estan massa sols. A tots vosaltres, a
tots els Samuels que viviu aterrits per
si un dia us trobeu cara a cara amb un
huracà d’odi, us vull demanar el perdó
més sincer. Perdó per no acostar-m’hi
sense descans, per no preguntar-vos
fins a l’extenuació quina eina tinc a les
meves mans per acompanyar-vos en
les vostres lluites. Perdó per oferir-vos
ajuda massa tard. Per no trobar les
abraçades que mereixeu. Us demano
disculpes per les vegades que m’he to-
pat de morros amb titulars estremi-
dors, se m’ha regirat l’estómac i des-
prés he seguit amb la meva vida com
si hagués llegit que l’endemà s’esperen
pluges a la meitat del país. Perdó per
no usar més sovint els altaveus de què
disposo per ajudar-vos a celebrar no-
ves conquistes. Perdó per no batallar
amb més contundència perquè l’edu-
cació en la diversitat sexual sigui un
corrent imparable a les escoles. Perdó
per no manifestar-me al vostre costat
quan ens heu demanat ajuda, per no
escoltar els vostres crits de socors, per
no parar els cops d’intolerància. I, so-
bretot, prego que no em perdoneu si,
passats dies, setmanes o mesos
d’aquestes paraules, us segueixo de-
manant perdó pels mateixos motius.

H

De set en set
Sara Muñoz

Perdó a tots
els Samuels
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