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de la Universitat de Barcelona
(UB)idelaUniversitatAutònoma
de Barcelona (UAB), que aprofi-
ten l’ocasió per fer les pràctiques
universitàries.
El projecte ha localitzat, inter-

pretat i buidat documents histò-
rics relatius a les estructures físi-
ques del jaciment. A partir d’aquí,
la intervenció arqueològica vol

ajudar a entendre i contrastar la
informació recollida. Els 15 alum-
nes fan treball de camp amb un
equip interdisciplinari format per
professionals de l’arqueologia, la
història, larestauració, latopogra-
fia,l’antropologiailabioarqueolo-
gia. També s’aproximen a la difu-
sió idonenaconèixerelpatrimoni
oferint alpúblicvisitesguiades.c

El Born continua
rescatant el seu passat
BARCELONAACN

El Born Centre de Cultura i Me-
mòria intensificadurantelmesde
juliol els treballs de recerca vin-
culats al conjunt arqueològic del
recinte. En la intervenció arqueo-
lògica participen una quinzena
d’alumnesdel graud’Arqueologia

Els estudiants d’arqueologia en ple treball de camp al jaciment del Born
CÉSARRANGEL

Lameitat de les
persones sense sostre
han patit agressions

BARCELONA Efe

Un 46% de les persones que
viuen al carrer a Barcelona
afirmen que han patit algun
tipus d’agressió, sis punts
percentuals més que fa dos
anys, mentre que també ha
pujat el temps mitjà que fa
que viuen al ras: quatre anys i
vuitmesos.
Sónalgunsdelsresultatsde

l’enquesta quevadur a terme
la nit del 10 a l’11 de juny la
Fundació Arrels, que va fer
entrevistes a 289 persones
sense sostre i que va detectar
1.064 persones que pernoc-
taven al carrer, gairebé un
20%menys que el 2019, quan
esvanxifraren1.239,malgrat
queeldirectorde la fundació,
Ferran Busquets, considera
queelnombre real podria su-
perar les 1.100 persones.
Amb l’ajuda de 530 volun-

taris, les persones sense llar
que van voler van respondre
a un qüestionari per saber el
seu grau de vulnerabilitat i la
sevarealitat social.L’enques-
ta ha revelat que un 30%dels
queviuenal carrer aBarcelo-
na són de nacionalitat espa-
nyola, un creixement d’un
6% respecte al 2019.
“Que un 46% de les perso-

nes que hem entrevistat ens
diguin que han patit agres-
sions físiques i verbals és un

indicador molt preocupant i,
segurament, lapuntade l’ice-
berg. La majoria de les per-
sones que viuen al carrer
normalitzen el fet de viure al
carrer i tot el que comporta,
no solen denunciar ni ex-
plicar situacions d’agressi-
ons”, ha assegurat Busquets.
“Fa un any, quan estàvema

casaconfinats, vamlocalitzar
1.239 persones vivint als car-
rers de Barcelona. L’esti-
mació que fem ara parlaria

de més de 1.100 persones”,
va afirmar Busquets, que va
atribuir el descens a “la dis-
minucióde lamobilitat de les
personesacausade lapandè-
mia i el tancament de fronte-
res i a la conversió d’algunes
places d’emergència en pla-
ces estables”.
“Però no ens podem rela-

xar en la lluita contra el
sensellarisme i les seves cau-
ses, perquè parlar de més de
1.100noésunabonanotícia”,
va puntualitzar el director
d’Arrels.c

Lamitjanad’edat
delsqueviuen
alscarrersde
Barcelona, lamajoria
homes,ésde43anys

Rebaixes
fins al 31 de juliol

Aprofiti les rebaixes de
Ofiprix, centenars d’articles
amb descomptes irrepetibles.
Ara és el moment d’invertir
en el seu negoci.

900 909 099

ofiprix.com

BARCELONA - MADRID - SARAGOSSA - BILBAO - VALÈNCIA - SEVILLA - ALACANT - VALLADOLID

GA-2010/0184 Comercial
ES-1379/2003

PROJECTES GRATUÏTS · LLIURAMENT IMMEDIAT · MUNTATGE I TRANSPORT GRATUÏTS* · SERVEI EXPRÉS 24 H.

Mobles d’oficina Li realitzarem un projecte
de la seva oficina gratuït
i sense compromís.

PROJECTE GRATIS

Ara vostè pot llogar els seus mobles
gaudir-los còmodament mitjançant u
contracte d’arrendament.
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Barcelona dedica una placa a Maria Aurèlia 
Capmany 
 
Redacció | 8 juliol 2021 | Cultura21 
 
 
La façana de la casa on va viure Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 1918 – 1991), a 
la Rambla de Catalunya 65, llueix una placa d’homenatge a l’escriptora. La seva instal·lació 
s’ha realitzat del en el marc del desplegament del Mapa Literari de Barcelona, i coincidint amb 
el 30è aniversari de la seva mort el proper octubre. 
 
En el text de la placa es recorda la faceta d’escriptora de Capmany, però també la de lluitadora 
per la llibertat i la igualtat de les dones, i recorda que va ser regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona (1984-1988) i presidenta del PEN Català (1979-1983). 
 
En l’acte de descoberta de la placa, celebrat aquest dijous, han participat Anna Capmany, 
neboda de l’escriptora, l’encara regidor de Cultura de l’Ajuntament, Joan Subirats, i qui 
el substituirà en aquesta àrea, Jordi Martí, com a regidor del Districte de l’Eixample. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://cultura21.cat/noticies/barcelona-dedica-una-placa-a-maria-aurelia-capmany/ 
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de la qual formava part. El gra-
vadorbarceloníRamonAlabern
també era a París, va comprar
una càmera i va ser instruït pel
mateix Daguerre. El 10 de no-
vembre d’aquell mateix any
l’Acadèmia va organitzar un ac-
te de presentació i es va obtenir
la primera imatge al Pla de Pa-
lau. La fotografia que va ferAla-
bern no es conserva, però per
gravats de la premsa se sap que
hi apareixien els Porxos d’en
Xifré i la Llotja. Uns dies més
tard l’Acadèmia va comprar
l’aparell de daguerrotípia a Ala-
bern i avui ésunade les seves jo-
ies.
A l’anomenada sala dels ins-

truments es poden apreciar
tambédosmicroscopisdel segle
XVIII, un hidròmetre inventat
el 1856 i un telescopi que el 1894
es va instal·lar a la cúpula.

Dos rellotgesúnics
Ala façanade l’edifici hihaun

rellotge amb un cartell que diu
“Hora oficial”. Des del 1895 fins
al 1940 aquest rellotge assenya-
lava l’hora oficial de la ciutat de
Barcelona. Inicialment, el res-

Els tresorsde l’Acadèmia
JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

Un dels edificis potser menys
coneguts de la Rambla de Bar-
celonaés el queestà situat sobre
el Teatre Poliorama. Molts bar-
celonins el tenen identificat pel
rellotgede la façanaoper lesdu-
es torres amb cúpula del terrat,
però pocs saben que allotja des
del 1894 l’AcadèmiadeCiències
i Arts de Barcelona i són molts
menys els qui coneixen els tre-
sors i les històries que amaga.
La Reial Acadèmia de Ciènci-

es iArtsdeBarcelona(Racab)es
va crear formalment el 18 de ge-
nerdel 1764ambelnomdeCon-
ferència Psicomatemàtica Ex-
perimental i poc després va
adoptar ja el seu nom actual.
Constituïda per set seccions,
Matemàtiques i astronomia, Fí-
sica,Química,Ciènciesde la ter-
ra, Biologia, Tecnologia i Arts,
disposa de 75 acadèmics nume-
raris (mésels emèrits i supernu-
meraris). La seva seu actual, a la
Rambla 115, es va acabar de
construir el 1893 sota ladirecció

de l’arquitecte Josep Domè-
nech iEstapà, i amblesdues tor-
res i les cúpules tan singulars,
associades a les mesures astro-
nòmiquesperdeterminar l’hora
oficial de Barcelona.
Té una biblioteca de més de

cent mil volums, un miler de
mapes i un arxiu que acumula
documentació de 250 anys
d’història. I tal com ens explica
el seupresident actual, JoanJo-
fre, està prevista ara la rehabili-
tació de la quarta planta, on en-
tre altres cases es preveu ins-
tal·lar un petit auditori per a
unes 60 persones.
La Racab s’ocupa de la inves-

tigació, l’estudi i la difusió de les
ciències, peròper si sol l’edifici i
els béns que conté constituei-
xen un patrimoni d’especial in-
terès,delqualval lapenaremar-
car algunes de les peces i la seva
història.

El primerdaguerreotip
A començaments del 1839, el

metge Pere FelipMonlau va as-
sistir a París a la presentació
mundial del daguerreotip, i va
enviar un informe a l’Acadèmia

ponsable, Adolf Juillard, anava
amb un cronòmetre a buscar
l’hora mitjana als vaixells de
guerra o transatlàntics fonde-
jats al port. Sembla que va ser a
la tertúlia de la rebotiga de Jui-
llard on va sorgir la idea d’ins-
tal·lar un observatori al Tibida-
bo.
Una altra peça rellevant és el

rellotge astronòmic Billeter,
queésa laprimeraplanta, a l’en-
trada del saló de sessions (deco-
rat per Félix Mestres i presidit
per un oli de Lluís Masriera).
Albert Billeter (1815-1895) va
ser un mestre rellotger suís que
es va instal·lar el 1850 a Gràcia.
Entre altres rellotges va fer el
del Congrés deDiputats deMa-
drid, el del campanardeGràcia i
elde lacatedraldeBarcelona.El
de l’Acadèmia va ser un encàr-
recdelSenatdeMadrid.Billeter
va treballar deu anys en la cons-
trucció del rellotge, i quan el va
tenir acabat el Senat no li va vo-
ler comprar. Després d’un cert
pelegrinatge va ser adquirit per
l’Acadèmia el 1926 per 3.000
pessetes. Després de ser restau-
rat el 1959 i el 1985, funciona

EL EPO TATGE

La història de la
Reial Acadèmia
de Ciències i Arts
de Barcelona és
la de la ciutat i la
dels seus avenços

científics
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ÀLEXGARCIA

Lacúpula
Abansquehi
haguéselFa-
bra, lesobser-
vacionsastro-
nòmiqueses
feiendesd’una
delestorresde
laRambla

perfectament. Està situat dins
d’un luxós moble rematat per
un escut isabelí. Inclou 24 esfe-
res que marquen l’hora d’altres
tantes ciutats.
A lamateixa sala hi ha una vi-

trina amb una assafea d’Azar-

quiel, de 1252 (undels set exem-
plarsqueesconservenalmón), i
un astrolabi gòtic del segle XV.

I la primera radiografia
El 6 de febrer del 1896 el cate-

dràticdeFísicade laUniversitat
de Barcelona Eduardo Lozano i
Ponce de León (1844-1927) va
fer una conferència a la Reial
Acadèmia titulada “Les radiaci-
ons de Röntgen. Què són i per a
què serveixen”, en què va pre-
sentar la que es considera com
la primera radiografia realitza-
da a Espanya. Publicada i expo-
sada al coneixement públic, va
significar la presentació a Bar-
celona dels raigs X. Amb l’ajuda
dels professors Eduard Fontse-
rè iArturBofill i el fotògrafJoan
Slokervamostrar lesradiografi-
es d’una mà, un peix i una clau
dins d’un moneder, unes pla-
ques que encara es conserven.

La pel·lícula de l’eclipsi del
1905
L’astrònom Josep Comas So-

là va ser escollit membre de
l’Acadèmia el 1900 i un any des-
prés, nomenat responsablede la
construcció de l’observatori Fa-
bra alTibidabo.El 1900vaobte-
nir fotografies estereoscòpi-
ques de l’eclipsi de sol a Elx.
L’eclipsi del 1905 era més im-
portant, però com que no era
observable en la seva totalitat,
des del Fabra va organitzar una
expedició a Vinaròs. I aquí va
fer la primera pel·lícula a Espa-
nya sobre un eclipsi.

Einstein a l’Acadèmia
Einstein va ser convidat el

1920 a donar un curs a Barcelo-
na. Llavors no ho va poder ac-
ceptar, però si que hi va accedir
al cap de tres anys. El 22 de fe-
brer del 1923 va arribar a Barce-
lona procedent del Japó i Pales-
tina, on havia tingut coneixe-
ment de la concessió del premi
Nobel de Física. Estava convi-
datper l’Institutd’EstudisCata-
lans,peròvaferunaconferència
addicional a l’Acadèmia, el dia
27, sobre els aspectes filosòfics
de la teoria de la relativitat. Se
sap que va rebre 500 pessetes,

ÀLEXGARCIA

Docu-
ments.L’ar-
xiu disposa
de peces com
la primera
radiografia
d’unamà que
es va fer el
1896

ÀLEXGARCIA

Saladelsre-
llotges.Al
centre,el
monumental
rellotged’Al-
bertBilleter,
inicialment
construïtper
alSenat

ÀLEXGARCIA

Desde later-
rassa. George
Orwell va
passar tres
dies enaquest
miradorper
protegir la seu
delPOUMel
maigdel 1937

fensard’unpossible assalt la seu
del POUM, situada en un edifici
del davant, avui l’Hotel Rivoli.
Enel seuposteriorHomenatgea
Catalunya, Orwell descriu
aquests tres dies com “un dels
períodes més insuportables de
lameva vida”. Per pujar i baixar
amb el fusell l’escala de cargol
que porta a la teulada, l’hi van
haver de posar dins dels panta-
lons i baixar els esglaons “amb
lacamaesquerra completament
rígida”.

L’observatori Fabra
Des del 1904, l’Acadèmia té

l’observatori Fabra (amb les
seccionsastronòmica,meteoro-
lògica i sismològica), gràcies a
una donació de Camil Fabra,
marquès d’Alella. El seu primer
director, Josep Comas i Solà
(1868-1937), és el descobridor
d’onze petits planetes, als quals
va assignar noms com Barcelo-
na, Gothlandia o Hispània, i de
dos cometes. L’altra gran figura
vinculada a l’observatori és la
d’EduardFontserè i Riba (1870-
1970), que el 1919 va organitzar
el ServeiMeteorològic creatper
laMancomunitat.
Inicialment, l’Observatori es-

tava instal·lat a les dues torres
de l’edifici de la Rambla, una de
les quals servia per observar el
pas de les estrelles pel meridià
de Barcelona i determinar l’ho-
ra amb precisió.

però en canvi no n’ha quedat
cap testimoni gràfic.

George Orwel, amb el fusell a
la terrassa
L’escriptor George Orwell es

va incorporar a les Brigades In-

ternacionalsper lluitarcontrael
feixisme ivaanaral front d’Ara-
gó, integrata lesmilíciesdelPO-
UM. De tornada a Barcelona va
viure els Fets de maig del 1937 i
va passar tres nits a la terrassa i
teulada de l’Acadèmia per de-
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Aquest dossier vol ser un modest 
homenatge a la premsa de proximitat 
que, com Carrer durant tres dècades, 
s’ha proposat donar veu als que no 
solen tenir-la i apropar-se als barris 
i a la seva gent. Un periodisme que 
continua sent útil i necessari

30 anys d’informació a Barcelona

MARC AnDREu

an ser uns moments irrepetibles, 
d’un periodisme nou i diferent 
que es practicava mentre s’es-

taven ensorrant unes estructures políti-
ques, econòmiques i socials caduques que 
havien mantingut el país fossilitzat du-
rant més de tres dècades. Uns moments 
que van durar una dècada llarga, la mei-
tat en els últims anys del franquisme i 
l’altra meitat en els primers passos cap 
a la democràcia. Una febrada que es va 
anar apaivagant quan va arribar la de-
mocràcia municipal”. Així acota tempo-
ralment el periodista i historiador Jaume 
Fabre, en un llibre de pròxima aparició 
significativament titulat Cròniques del 
fang, l’anomenat “periodisme de barra-
queta o miserabilista” que van practicar 
entre mitjans dels anys 60 i els anys 80 
del segle XX aquells professionals de la 
premsa barcelonina a qui es va qualificar 
amb l’epítet de huertamaros.

Joan de Sagarra va ser qui va bate-
jar Josep Maria Huertas i els seus amics 
i deixebles amb l’epítet que evocava la 
guerrilla urbana uruguaiana dels tupa-
maros, un sobrenom que no amagava la 
crítica, la burla o el menyspreu envers 
un periodisme social, qualificat des-
pectivament “de barraqueta”, i que es 
confrontava al periodisme més literari, 
fantasiós o personal -“de les ombres”, el 
titllaria Josep Maria Carandell; “de mi-
rar-se el melic”, diria Manuel de Pedrolo- 
que practicaven, entre altres, el mateix 
Sagarra. Ell va ser també qui, en plena 
polèmica amb Huertas, va arribar a ad-
jectivar de “patufetisme-leninisme” tots 
aquells companys, huertamaros o no, que 
feien un periodisme atent als problemes 
socials i dels barris.

Com explica Fabre, a El Correo Ca-
talán Huertas s’havia guanyat en bro-
ma la qualificació de fer “periodisme de 
barraqueta” perquè va ser el primer -en 
plena sintonia amb Francisco Candel- 
en escriure i publicar reportatges sobre 
els barris marginals de Barcelona que 
patien habitatge precari i uns serveis i 
equipaments inexistents. “Donde la ciu-
dad tiene otros nombres” es deia la sèrie 
de 18 capítols en huecogravat, publicada 
entre abril i juliol de 1966 i recopilada 
el 2013 en l’antologia Josep M. Huertas 
Claveria i els barris de Barcelona, edita-
da per la Favb al número 7 de Quaderns 
de Carrer. Huertas es va mantenir fidel a 
aquesta línia fins a la seva mort, el 2007, 
i va esdevenir un referent per a tots els 
qui, des de les associacions veïnals i al-
tres col·lectius reivindicatius, lideraven 
les demandes per millorar la vida als 
seus barris.

Una proposta per a la Favb

Tot això ve a tomb perquè el naixement 
de La Veu del Carrer ara fa 30 anys, 
l’octubre de 1991, té precisament molt 
a veure tant amb l’època d’esplendor 
del periodisme social com amb el seu 
esllanguiment durant la Barcelona pre-
olímpica. La idea de dotar la Favb d’un 
òrgan d’expressió periodístic propi data 
de mitjan anys 70, però si d’entrada no 
es va concretar -al marge de la revista 
satírica Butifarra!- és justament per-

què la premsa de barris -conformada de 
mitjana per una trentena de butlletins 
veïnals, que van arribar a sumar fins a 
69 capçaleres al llarg dels anys 70- i les 
seccions de local de la majoria de diaris 
barcelonins ja cobrien bé aquesta neces-
sitat informativa.

El 1977, destacats periodistes de 
local com Maria Favà, Josep M. Huer-
tas, Jaume Fabre, Manuel Sanz, Vicenç 
Gràcia i Manuel López van elaborar un 
document de treball que proposava a la 
Favb crear una revista de nom Barris 

(i subsidiàriament El 29 o La Calle o 
El Carrer). Citant les emblemàtiques 
revistes Quatre Cantons, Grama i Les 
Corts com a exemples de premsa de bar-
ri a imitar, aquest informe argumen-
tava “la necessitat” de crear un òrgan 
periodístic del moviment veïnal perquè 
“impulsaria amb més decisió i eficàcia 
l’alternativa popular en aquest camp 
social i evitaria dependre de la benevo-
lència de la premsa diària per donar a 
conèixer les opinions i posicionaments 
de les associacions de veïns davant dels 

problemes en que viu immersa la co-
marca de Barcelona”.

Aquesta benevolència de la premsa di-
ària és la que es va anar perdent durant 
els anys 80, en paral·lel al reflux tant de 
la informació crítica a les seccions locals 
dels mitjans generalistes com del nombre 
de butlletins o revistes de barri en actiu. 
Per això, després de l’experiència fallida 
d’El 29 -que la Favb va editar mensual-

ment entre desembre de 1983 i desembre 
de 1984, sota la direcció d’Isabel-Clara 
Simó i Mitzi Kotnik-, el naixement de 
Carrer, el 1991, sota l’impuls incombus-
tible del dirigent veïnal i punt de refe-
rència periodística Andrés Naya va es-
devenir clau i una alenada d’aire fresc i 
d’esperit crític enmig de l’oasi informatiu 
de la Barcelona olímpica.

Durant tres dècades, sota cinc alcaldies 
diferents a Barcelona, sis presidents dife-
rents a la Generalitat de Catalunya i cinc 
al govern espanyol, i veient també sis can-
vis de presidència a la Favb mentre passa-
ven diversos directors pels grans diaris de 
la ciutat i morien (més que naixien) capça-
leres de tota mena, Carrer s’ha mantingut 

“V

Tanquem la barraqueta?
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jOAn lInux
Part del consell de redacció de la revista Carrer, desembre de 2019

lL’aparició de ‘Carrer’ ara fa 
30 anys va tenir molt a veure 
tant amb l’esplendor del 
periodisme social com amb 
el seu declivi preolímpic

Primera i última portada de Carrer (1991-2021)

P.11



CARRER157 juliol 2021 DOSSIER 16

com a punt de referència d’un periodisme 
crític i militant, però alhora independent i 
rigorós, inigualable com a paraigües dels 
moviments socials i per la seva concepció 
social i la seva visió i anàlisi del model de 
ciutat i la Barcelona dels barris.

Refugi de ‘huertamaros’

Amb la codirecció o ajuda regular de 
professionals com Roser Argemí, Ernest 
Alós, José Ángel Borlán, Joan Carles 
Magrans, Marta Plujà, Eugeni Madueño, 
Montse Ayats, Marc Andreu, Elia Her-
ranz, Néstor Bogajo i Cristina Palomar, 
i amb un ampli consell de redacció que 
ha estat escola de periodisme per a molta 
gent jove que ja no ho és tant, el Carrer 
que ha pilotat Andrés Naya ha servit 
durant tres dècades de refugi i caixa de 
ressonància als huertamaros que resisti-
en a les redaccions de la ciutat. Els han 
acompanyat els fotògrafs, il·lustradors i 
ninotaires que posaven imatge i color al 
periodisme de barraqueta, es diguessin 
Pilar Villuendas, Josep Ramón Gómez, 
Azagra, Fer, Manel Puyal o Pepe Enci-
nas, que han trobat relleu en joves com 
Dani Codina, Ignasi Rodríguez Renom, 
Joan Morejón, Marc Javierre o Ricar-
do Hermida, entre d’altres. I també els 
intel·lectuals i professionals que se segui-
en reconeixent en aquelles coordenades: 

d’Anna Alabart a Manuel Vázquez Mon-
talbán, de Jordi Borja a Albert Recio, per 
citar-ne només quatre.

Avui, desapareguts o jubilats ja pràc-
ticament tots els huertamaros, i immer-
sos des de fa temps tant el món associatiu 
veïnal com el periodisme en sengles revo-
lucions que van més enllà del món digital 
i de la vida política i que afecten de ple 

tant les formes clàssiques d’organitza-
ció social com l’ofici de la comunicació i 
la deontologia professional, una veu com 
la del Carrer segueix sent útil i necessà-
ria. Entre d’altres motius perquè -i no 
és qüestió de benevolència, sinó d’ofici i 
sensibilitat- pràcticament no hi ha ningú 
que practiqui de forma sostinguda un pe-
riodisme social i de carrer, insubornable i 
de proximitat, en una ciutat que és molt 
diferent de la de fa 30, 40 o 50 anys. Però 
que segueix sent una ciutat amb proble-
mes, que pateix precarietat en l’habitat-
ge i que segueix tenint uns barris i uns 

veïns i veïnes vinguts d’arreu que recla-
men serveis i equipaments potser no ine-
xistents, però sí molt insuficients. El dret 
a la ciutat, en definitiva.

Curiosament, i més en l’estela de Ma-
ria Favà o María Eugenia Ibáñez que del 
mestre Huertas Clavería, són principal-
ment dones periodistes les qui, de for-
ma isolada en alguna redacció de diari 
o digital, mantenen viu aquell periodis-
me local, social, crític, persistent i amb 
coneixement de causa perquè, si convé, 
gasten soles de sabates per fer cròni-
ques de l’asfalt o del fang, de la vida i 
de la gent. És aquell periodisme que algú 
va titllar “de barraqueta” amb ironia o 
menyspreu i que ara, com abans, hi ha 
persones i poders que voldrien marginal 
o desaparegut. Però que no podran tan-
car mai perquè va en l’essència de l’ofici, 
sigui amb carnet de periodista (els hu-
ertamaros) o sense (Andrés Naya), que 
es puguin explicar històries amb sentit i 
sensibilitat, amb memòria i intenciona-
litat. Fins al punt, si s’escau, de poder 
guanyar un premi Pulitzer, com el que 
recentment ha rebut el fotoperiodista 
de l’Agència AP Emilio Morenatti pel 
seu seguiment gràfic i d’alt contingut 
social de la pandèmia a Barcelona, amb 
reflexions i fotos que van omplir un dels 
darrers dossiers i la mateixa portada de 
Carrer. Queda clar, doncs, que el perio-
disme de carrer té futur.
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La ‘premsa pobra’, 
cada any es perd un llençol

MARIA FAvà

ls redactors d’aquesta revista 
tenen més passat que futur. I 
el futur de la revista dependrà 

del relleu generacional”, deia l’editori-
al del número de maig de 2021 de La 
Vall de Vidre, la revista de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de Vallvidrera, que 
aquell mes va publicar el número 300. 
Aquesta sentència, quasi un obituari, 
es podria fer extensiva a la resta de 
les revistes de barri que depenen de 
les associacions veïnals. I fins i tot a 
la premsa generalista que ha rebaixat 
les tirades de forma dràstica mentre 
també han disminuït la publicitat i els 
ingressos i per contra no ha parat de 
pujar el preu del paper.

Però no és la primera vegada que 
es dona per acabada la premsa pobra, 
la que editen les associacions de veïns. 
L’any 1979 la Federació d’Associacions 

de Veïns de Barcelona va muntar una 
exposició a la capella de l’antic Hospital 
de la Santa Creu on es mostraven les 
45 revistes que s’editaven en aquell mo-
ment. Però mentre l’exposició va restar 
oberta, els més pessimistes ja deien 
que la mostra representava l’acomiada-
ment, el final d’una etapa i que la mar-
xa s’acabava. I és cert que en la dècada 
següent, acabada la dita transició i mig 
apuntalada la democràcia, els millors 
líders veïnals van abandonar les asso-
ciacions per anar a treballar a l’admi-
nistració. Aquest trasbals va alentir el 
ritme de les entitats i de retruc també 
el de les revistes de barri. Van desapa-

“E

lEncara que se l’ha donat per 
morta més d’una vegada, la 
premsa local i veïnal té una 
llarga història que perviu 
malgrat les dificultats
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lImmersos en canvis profunds 
que afecten tant el món 
veïnal com el periodisme, 
una veu com la del ‘Carrer’ 
segueix sent útil i necessària

Coberta de l’antologia de 
reportatges de Josep M. Huertas 
Claveria 1964-1975, publicada 
per la Favb l’any 2013

Quatre clàssics de la informació veïnal sorgits del moviment associatiu 
del Poblenou, les Corts, el Guinardó i Can Tunis

rèixer algunes capçaleres i d’altres van 
anar fent la viu-viu.

El buit creat el van aprofitar altres 
publicacions també d’àmbit local però 
impulsades per comerciants o per agents 
publicitaris i que publicaven més anun-
cis que notícies. Però en la dècada dels 
anys noranta el moviment va rebrotar i 
es van tornar a publicar revistes de bar-
ri editades per les associacions. El 2001 
se’n van comptabilitzar 121. Ara, vint 
anys després, només n’hi ha deu que sur-
ten estrictament de les associacions ve-
ïnals. “Les que van plegar és perquè no 
van saber mirar més enllà del seu melic”, 
diu l’Andrés Naya, director de Carrer i 
exvicepresident de la Favb.

Però alhora que han anat desapa-
reixent les publicacions que depenien 
només de les associacions n’han sorgit 
d’altres impulsades per coordinadores 
veïnals i d’entitats, plataformes cíviques, 
cooperatives... com Masala de Ciutat Ve-
lla, El Clatellot de Nou Barris o la que 
acaba de nàixer, La Rambla del Poble-
nou. En aquesta llista no pot faltar La 
veu del carrer (Carrer), que es la síntesi 
de les revistes de barri.

Del segle XIX al franquisme dur

Els pobles de Gràcia i Sant Martí, abans 
de l’agregació a Barcelona, publicaven 
molta premsa local i cal dir que molt 
potent. Crida l’atenció L’Arc de Sant 
Martí, que es va començar a publicar 
el 1882, es definia com a regionalista, 
donava suport a la lluita d’Irlanda i va 
tancar el 1892 després de rebre 21 que-
relles “per dir la veritat”.

Al barri del Poblenou entre 1924-1928 
es va publicar Poble Nou, que estava molt 
ben escrita i molt ben il·lustrada i donava 
molta canya a les entitats però alhora les 
defensava quan el govern civil les clau-
surava, com va fer amb L’Aliança, que la 
dictadura de Primo de Rivera feia tancar 
cada dos per tres per catalanista. Els pro-
motors de la revista -entre d’altres els es-
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criptors Xavier Benguerel, Salvador Roca 
i Roca i el pintor Ramon Calsina- van aca-
bar a l’exili. Roca i Roca va morir al camp 
de concentració d’Argelers.

Durant el franquisme i sota l’empara 
de l’església va aparèixer de nou premsa 
local, que sovint era un mix entre el full 
dominical, sermons morals, pinzellades 
d’història i quan es podia es colava al-
gun tipus de denúncia cívica: Núcleo a 
Torre Baró, Sarrià, Atalaya del Guinar-
dó; Ideal i La voz de la montaña en els 
barris de Montjuïc... D’aquestes prime-
res publicacions i de moltes de les pos-
teriors no hi ha ni catàleg ni col·leccions 
senceres en cap arxiu públic i el seu es-
tudi es fa ara molt difícil.

Ciclostil i sense peu d’impremta

A final de la dècada dels 60 apareixen les 
comissions de barri, impulsades sobretot 
per Bandera Roja i militants dels movi-
ments catòlics. Les comissions es movien 
en la clandestinitat i la part emergida 
eren les associacions de veïns, que co-
mencen a fer actes més o menys legals. 
Tant els fulls que sortien de les comis-
sions com els modestos butlletins de les 
associacions es feien en ciclostil i sense 
peu d’impremta. És a dir, il·legals, i el 
seu objectiu era l’agitació: El Obrero de 
Sant Adrià del Besòs, Poble Nou, Bar-
rio (d’Horta), La Voz de los Barrios (Nou 
Barris), Asamblea (Carmel, Can Carol)...

Si les anteriors revistes són difícils 
de trobar, el balanç d’aquestes encara és 
mes trist perquè la majoria van anar a la 
foguera quan es temia alguna “caiguda” 
(batuda) per part de la policia. Com vam 
fer els redactors de 4 Cantons el 1975 
quan vam decidir autosegrestar un nú-
mero que havíem dedicat a mossèn Joan 
Soler i a Josep Maria Huertas detinguts 
pel cas Wilson que era un militant d’ETA.

A final dels anys 60 ja apareixen pu-
blicacions legals, sempre sota el parai-
gües de l’església, com Carrilet del cen-
tre social Almeda de Cornellà, Grama a 
Santa Coloma de Gramenet, La voz del 
barrio de l’Hospitalet, Besós que editava 

l’associació d’exalumnes del Sagrat Cor 
de Sant Adrià... De totes aquestes, la més 
ben feta i impresa amb tipografia era 4 
Cantons que va sortir entre 1963 i 1967 
sota l’empara de la parròquia de Santa 
Maria del Taulat, i que tornarà a sorgir 
ja en democràcia.

L’esclat del moviment veïnal

Quan el franquisme estava a la UCI, es-
clata a Barcelona el moviment veïnal i 
amb ell les revistes de barri. “Donaven 
veu als que no en tenien”, recorda Andrés 
Naya, aleshores un eslògan molt popular. 
La premsa generalista no pot fer política 
encara i fa molt de cas a allò que passa 
als barris, i la lectura dels butlletins i re-
vistes es fa imprescindible per saber on 
hi haurà la pròxima manifestació o quina 
campanya es prepara. “El que no sortia a 
la premsa, no existia” reconeix Naya.

El 1979, l’any de l’exposició i del punt 
d’inflexió, neix Carrer Gran de Grà-
cia, que és un dels altres referents de 
la premsa pobra, i que ja no depenia de 
l’associació de veïns. Se’n feia un tirat-
ge de 5.000 exemplars, costava 200.000 
pessetes cada número i es venia al qui-
osc al preu de 60 pessetes. El quiosc era 
la fita que perseguien totes les revistes i 
algunes, com 4 Cantons o Grama, ho van 
aconseguir. Ara caldria que l’Hemerote-
ca de Barcelona fes una tasca prèvia de 
recollida de revistes i butlletins que ara 
estan en mans de particulars i entitats 
per tal de fer-ne després una catalogació.

La revista Sant Andreu de Cap a 
Peus és des de fa anys la degana de 
la premsa pobra. Surt amb aquesta 
capçalera i en format revista des 
de 1980 i només va interrompre la  
regularitat l’any passat, durant 
tres mesos, per culpa de la 
pandèmia. Des del 1973 i fins al 1980 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant 
Andreu de Palomar va publicar un 
modest butlletí ciclostilat que durant 
els primers anys tenia només un 
doble full.

Des de fa cinc mesos el 
responsable de la revista és l’Àlex 
González, estudiant de periodisme, 
que abans feia la crònica d’esports 
que és una secció important i estable 
junt amb la de teatre. La d’història 
local també és cabdal però ha 
anat apareixent i desapareixent. 
Abans que ell i durant deu anys el 
responsable va ser Xavi Aragall. Un 
altre dels puntals de la publicació 
va ser Pau Vinyes, que coordinava 
la secció d’història i que defineix la 
revista com “la veu del poble”, 
i recorda que ha estat una escola 
de periodistes. Els coordinadors han 
tingut clar que era la revista 
de l’associació, però alhora era i és 
un mitjà informatiu i d’anàlisi crítica 
al servei de tot el barri.

“Acostar el barri a la gent del 
barri” és la definició que en fa 

‘Cap a Peus’, 
la degana

En aquests moments es publiquen a 
Barcelona una desena de butlletins que 
depenen de les associacions de veïns i 
veïnes. Si comptéssim les magnífiques 
revistes Masala, El Clatellot i Carrer, 
que són més globals per utilitzar una 
paraula de moda, serien alguns més.

Algunes de les associacions que no 
publiquen butlletins en paper tenen 
blocs o utilitzen les xarxes socials per 
donar a conèixer els seus actes, però 
aquesta fórmula no agrada els socis 
més grans que tenen dificultats per 
connectar-se a internet.
• Les associacions del Clot-Camp de 
l’Arpa i Congrés-Indians no hi van posar 
gaire imaginació i van titular les seves 
revistes en paper com El butlletí. 
Les dues tenen 16 pàgines i porten 
publicitat com quasi totes. La del Clot 
va publicar el seu número 286 el passat 
mes d’abril. La del Congrés va sortir el 
mes de febrer amb el número 51.
• L’associació del Poblenou edita una 
revista amb el nom del barri. L’abril va 
treure el número 113, de 24 pàgines. 
Tenen les revistes publicades des de 
l’any 2004 penjades a la web. Del 1975 
al 1978 el butlletí de l’associació es va 
fusionar amb la revista 4 Cantons.
•	Tota la Sagrera es publica des de 
1982. El passat abril va publicar-ne el 
número 188, que té 32 pàgines.
•	La Vall de Vidre de Vallvidrera va 
treure el seu número 300 amb setze 
pàgines el mes de maig. Sovint fa crides 
a favor del relleu generacional. Publica 
força notícies de tipus històric.
•	Putxet actiu és un butlletí molt clàssic 
amb notícies curtes que es publica des 
de fa 25 anys. El mes d’abril va treure 
el seu número 63, que té dotze pàgines.
• També és un butlletí molt clàssic. 
Sagrada Família, que porta en el subtítol 
“50 anys fent barri”. El mes d’abril va 
publicar el número 119 amb 16 pàgines.
•	Esquerra de l’Eixample va publicar 
l’abril el seu número 100 amb articles 

sobre la gent gran i molta informació 
feta per dones i per a les dones.
• La revista de l’associació de 
Prosperitat A tot el barri, tirada en 
blanc i negre i fotocòpia, surt un parell 
de vegades l’any i acaba de renovar-ne 
el disseny.

Tossuderia i resistència dels butlletins veïnals
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lCal que l’Hemeroteca de 
Barcelona faci una tasca 
de recollida de publicacions 
que ara estan en mans 
de particulars i d’entitats

l’Àlex, que explica que ara la revista la 
fan només entre quatre persones i que 
abans eren moltes més. Una novetat, 
que potser crearà escola ara que 
s’estan acabant els temps del treball 
voluntari, és que el coordinador cobra. 
Poc, però cobra.

L’editorial l’escriu la junta de 
l’Associació però Aragall ressalta que 
l’entitat “deixa fer” a la redacció i uns 
i altres procuren no trepitjar l’ull de 
poll de ningú en temes que poden ser 
conflictius, com ara l’eix comercial o 
l’ocupació del cinema Lauren. Quan 
els temes són delicats procuren recollir 
totes les versions “de manera didàctica 
i rigorosa”. En els darrers anys s’ha 

optat per estar present a les xarxes 
socials, sobretot Twitter i Facebook, 
i pengen una part dels articles a 
internet. Tots plegats són conscients 
que les associacions de veïns ara tenen 
molta competència amb les plataformes 
veïnals i cíviques que han anat 
apareixent, però també saben que les 
associacions de veïns són encara les que 
saben moure’s millor pels laberints de 
l’administració i aconseguir contactes 
i informació.

Temes per continuar essent la 
degana no li faltaran al Cap a Peus. 
El tema estrella i que probablement 
donarà més titulars és la interminable 
estació de la Sagrera.

El primer número de la revista, publicat l’octubre de 1980, i l’últim, 
dedicat a la recollida de brossa porta a porta, un tema que ha creat 
gran debat i polèmica al barri
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“La lluita contra la dictadura a la premsa 
es va fer a través de la informació local”

lAuRA AznAR

Eugenia Ibáñez i He-
lena López són dues 
periodistes tot terreny 

que estimen el seu ofici. Una 
conversa amb elles ens ha donat 
perspectiva per parlar del pas-
sat i el present del periodisme 
de proximitat, la independència 
dels professionals, la cobertura 
dels grans moments històrics a 
la ciutat i com la informació lo-
cal ha preservat el fil roig de la 
memòria barcelonina.

Quin és el paper que ha de 
tenir la informació local i 
de proximitat en la premsa 
generalista?
Maria Eugènia Ibáñez: 

És la informació que queda 
més a prop del ciutadà. Al veí 
l’afecta directament perquè 
li estàs explicant coses que 
pot tocar, que pot contrastar: 
té una forma física. Tu par-
les de transport públic o d’un 
equipament i el que li dius 

M. Eugenia Ibáñez 
Helena López
Periodistes

M.

DAnI CODInA
D’esquerra a dreta, Helena López i M. Eugenia Ibáñez, cronistes de Barcelona i els seus barris
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al ciutadà té una traducció 
molt clara quan surt al carrer. 

Helena López: I moltes 
vegades, les històries petites 
tenen molt d’universal. Jo in-
tento trobar coses grans en allò 
més petit, que té lloc als racons 
i als marges, però que interpel-
la molta gent. La injustícia que 
pateix la senyora gran de la Vall 
d’Hebron que no pot arribar al 
CAP amb l’autobús té molt de 
similar al que li pot passar a 
moltes senyores de molts barris, 
tant de Barcelona com de fora. 
I aquest és un altre element: 
quan fem informació local ens 
mirem molt els temes de Barce-
lona, però hi ha moltes ciutats 
amb problemes molt semblants. 

MEI: Darrere de les coses 
petites hi ha una decisió polí-
tica i una ideologia molt clara. 
Recordo que als primers anys 
de la democràcia, a Nou Bar-
ris hi va haver una lluita que 
va durar molt de temps per un 

arbre. I tu pensaves: com venc 
això al diari? Perquè creies 
que havia de sortir. Perquè sa-
bies tot el que hi havia darre-
re. No era només l’arbre, sinó 
un barri que volia una zona 
verda. L’arbre era un símbol. 

HL: Aquesta és una mica 
com la teva batalla: fer que l’ar-
bre sigui icònic i que salvar-lo 
signifiqui molt més que l’arbre 
en si mateix.

La Barcelona “rosa de foc” 
es teixeix a partir de les 
lluites als barris. I és el 
periodisme local el que en 
deixa constància.
MEI: Durant els darrers 

anys de la dictadura potser no 
podies parlar d’una reunió en-
tre polítics, però en canvi, quan 
parlaves dels carrers sense pa-
vimentar del Carmel, o de les 
cases que s’enfonsaven, o dels 
veïns que no tenien el mínim ele-
mental per viure, era difícil que 
ho censuressin amb l’argument 

que hi havia una interpretació 
política al darrere. I hi era. Però 
colava. Col·locar la informació 
local era més fàcil i per això te-
nia tanta força: recollia la lluita 
de molts barris i associacions de 
veïns que també feien oposició al 
règim. La lluita contra la dicta-
dura a la premsa es va fer a tra-
vés de la informació local.

Però aquest tipus 
de periodisme té el 
reconeixement que mereix 
dins la mateixa professió? És 
cuida la informació local?
HL: Jo crec que encara es 

manté prou viva en els princi-
pals diaris editats a Barcelona, 
que tenen una secció específica 
d’informació local. De fet, jo crec 
que cada vegada es posen més 
en valor les històries úniques, 
la veïna que t’explica el que li 
passa, el relat humà que no-
més tindràs tu. Ara que tot és 
actualitat, últim minut i bom-
bardeig d’informació, les his-
tòries pròpies es valoren més. 

MEI: També té molt a veu-
re amb el redactor que la fa, si 
està convençut i si lluita perquè 
li donin l’espai que creu que 
mereix el tema que treballa. 
Alguns companys de professió 
comencen fent informació local 
perquè és una via d’accés als di-
aris, i quan ascendeixen, salten 
a una altra secció. Alguns di-
rectors no sempre li donen prou 
importància: hi ha el mite que 
tothom pot fer aquest tipus de 
periodisme. En canvi, jo valoro 
un mitjà a partir de la informa-
ció local que ofereix, perquè crec 
que implica un coneixement 
profund de la ciutat. Quan lle-
geixes un tema saps perfecta-
ment si el periodista ha escrit 
al dictat o si sap de què parla. 

HL: I escriure des de la proxi-
mitat també és més perillós que 
escriure sobre Donald Trump, 
per exemple. Ell no et trucarà. 
Però potser quan parles de l’ar-
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A prop de la 
ciutadania
La M. Eugenia Ibañez 
i l’Helena López han 
compartit ofici en 
el mateix mitjà de 
comunicació, El Periódico, 
però en moments 
diferents. Representen 
dues generacions de 
periodistes de carrer, 
de les que parlen 
als lectors des de la 
proximitat i els expliquen 
coses “tangibles” que 
tenen efectes pràctics 
en la seva quotidianitat. 
Aquesta és la principal 
aportació de la informació 
local, creuen, perquè 
implica “un coneixement 
profund de la ciutat”. 
“Quan llegeixes un tema 
saps perfectament si el 
periodista ha escrit al 
dictat o si sap de què 
parla”, explica la Maria 
Eugènia. Per la seva 
banda, l’Helena posa 
en valor “les històries 
petites que tenen molt 
d’universal”. “Jo intento 
trobar coses grans en 
allò més reduït, en el 
que té lloc als racons 
i als marges, però que 
interpel·la molta gent”, 
relata.

DAnI CODInA
Taula de periodistes: M. Eugenia Ibáñez, Helena López i Laura Aznar

2 vE DE lA pàgInA 18

bre de Nou Barris, el terreny on 
es planta és de Núñez i Navarro. 
Sembla que sigui més fàcil fer 
un tema sobre Turisme de Bar-
celona, però hi ha molts interes-
sos darrere d’aquest consorci, 
fet que implica més pressió.

L’Helena deia que en 
la informació local hi 
ha una inèrcia cap al 
“barcelonacentrisme”. 
Això deixa fora les ciutats 
invisibles?
HL: El que passa a Barcelo-

na sembla que sigui el que més 
interessa, però hem d’ampliar la 
mirada cap a l’àrea metropolita-
na. La taca d’oli barcelonina com 
a ciutat transformadora amb 
iniciatives comunitàries també 
es reprodueix a altres llocs, i 
és interessant explicar-ho. No 
només ens hem de quedar amb 
com de xulo és Can Batlló, al 
barri de Sants. Segurament a 
Can Trinxet, a l’Hospitalet, es 
fan coses similars, però vendre 
Can Trinxet és encara més difí-
cil que vendre Can Batlló, per la 
concentració de poder que hi ha 
a Barcelona.

Quan la M. Eugènia va rebre 
el premi d’Honor dels Premis 
de Comunicació Local, el 
2010, va fer un discurs on 
deia que es considerava 
d’una generació privilegiada. 
“No vam haver de sotmetre 
la veritat als interessos 
econòmics o polítics de les 
nostres empreses. Avui, 
adaptem la realitat a la 
ideologia de la marca 
empresarial que ens toca 
defensar”, explicava.
MEI: Durant la primera fase 

de la democràcia, tots els diaris 
teníem molt clar què havíem 
de fer, i en aquell moment els 

periodistes teníem molta lliber-
tat. Jo vaig treballar a Mundo 
Diario, que va saber fer el més 
important que pot fer un mitjà: 
generar lectors. Estic convençu-
da que el director no volia fer el 
diari que es va acabar creant; 
de fet, va reconèixer que se li 
havia escapat de les mans. Els 
redactors érem gent jove, d’es-
querres, alguns vinculats al 
PSUC, i ens el vam fer nostre. 
En canvi, després de les prime-
res eleccions municipals, vaig 
viure la vinculació de El Pe-
riódico amb els socialistes, i és 
cert que mai vaig patir censura, 
però la llibertat ja tenia uns 
límits. També vaig treballar 
al “Full del dilluns” durant la 
primera època de l’Ajuntament 
democràtic, el 1979, i un dia 
em va trucar un cap de premsa, 
que havia estat company meu 
de manifestacions, dient-me 
que li feia el joc a la dreta. Sim-
plement perquè informava de 
coses de l’Ajuntament que no 
li agradaven. Amb la democrà-
cia, paradoxalment, aquesta 
generació va tenir una pèrdua 
d’autonomia. Es va retallar la 
independència que teníem prè-
viament quan escrivíem en con-
tra d’un sistema no democràtic. 
Es va imposar un filtre ideolò-
gic, i cada mitjà tenia el seu. 

HL: Això ha estat un mo-
mentazo amb l’arribada dels 
comuns a l’Ajuntament de Bar-
celona. Abans havien estat les 
nostres fonts, perquè provenien 
dels moviments veïnals i dels 
moviments socials. Això ens va 
deixar una mica descol·locats a 
tots. En qualsevol cas, cadascú 
sap on treballa i quines són les 
línies vermelles, però jo particu-
larment treballo de forma bas-
tant lliure. De fet, crec que els 
redactors tenim més poder del 
que pensem. La gent pensa que 

hi ha una mà negra que mol-
tes vegades no existeix: que un 
tema no surti publicat no s’ex-
plica tant perquè sigui un silen-
ci mediàtic com perquè a ningú 
no se li ha acudit de posar-hi la 
banya. I en això faig autocrítica. 
Però el diari al final vol tenir 
lectors i vendre exemplars, i si 
tens una bomba, trepitgis el que 
trepitgis allò donarà visites i no-
torietat.

Però el poder polític i el 
poder econòmic intenten 
controlar la informació?
MEI: És cert que, si un re-

dactor té les coses molt clares, 
acaba donant la informació. 
Però jo he viscut l’evolució de la 
pressió de la ideologia i de les re-
lacions d’aquests poders amb els 
mitjans. En alguns diaris, el po-
der econòmic és el que controla 
la informació. Si els crèdits els 
paguen els bancs, la teva lliber-
tat està condicionada. Si treba-
lles en un mitjà que té aquestes 
hipoteques, hi ha coses que no 
pots dir.

Parlem de com ha estat la 
cobertura informativa de 
grans moments històrics a 
Barcelona, començant pels 
Jocs Olímpics. Es va fer un 
relat edulcorat? Hi havia 
escletxes per al periodisme 
crític?
MEI: Hi va haver autocontrol 

des d’alguns mitjans, com a mí-
nim sobre els àmbits dels quals 
jo informava, com les obres o els 
projectes. I, de fet, l’autocontrol 
es va estendre també a una part 
de la ciutadania. Josep Anto-
ni Acebillo [director tècnic de 
l’Institut Municipal de Promoció 
Urbanística, encarregat de pla-
nificar i coordinar les obres del 
projecte olímpic Barcelona’92] 
explicava que, quan van acabar 
les obres de la Ronda de Dalt, 

que van causar un desgavell 
per a molts veïns, hi va parlar 
directament per agrair-los la 
comprensió. La ciutat estava il-
lusionada i no es feia sang dels 
problemes. L’anàlisi crítica més 
a fons en matèria urbanística i 
social es va fer des de Carrer; va 
ser l’oposició més raonada, cohe-
rent i necessària. Cap diari va 
fer res de similar.

I dels Jocs a macroprojectes 
com el Fòrum o el 22@. 
Alguns mitjans de 
comunicació els han venut 
com a models d’èxit.
HL: Sobre els Jocs Olímpics, 

fer la lectura a toro passat és 
molt fàcil, però era un moment 
en què la gent venia d’una crisi 
brutal i necessitava una injecció 
d’energia i il·lusió. Potser els 
silencis dels mitjans ni tan sols 
eren autocensura, potser els pe-
riodistes vivien també aquesta 
il·lusió col·lectiva. Crec que el 
relat sobre el Fòrum i el 22@, 
projectes posteriors, és diferent: 
les conseqüències dels Jocs ja 
s’havien fet evidents i era més 
fàcil escoltar les “veus dissi-
dents”. És cert que, al principi, 
semblava que qualsevol crítica 
volia dir anar contra el progrés, 
i en això hi van tenir molta res-
ponsabilitat els redactors. Però, 
així com els crítics amb els Jocs 
se situaven als marges, era un 
discurs més underground, el 
missatge que a final dels 80 no 
s’escoltava, avui esclata a les 
xarxes. I els mitjans no poden 
mirar cap a un altre costat. 
Per molt que vulguin pintar 
una realitat edulcorada, la in-
formació hi és i tothom la sap. 

MEI: La ideologia d’un equip 
de govern queda clara a través 
de la política d’urbanisme i d’ha-
bitatge. És on es mouen els di-
ners i el poder, a través de les 
construccions. Els constructors 
a Barcelona, fins i tot quan hi 
ha hagut un poder municipal 
d’esquerres, han tingut moltes 
possibilitats de maniobrar. Són 
poders a l’ombra que no sempre 
han estat prou fiscalitzats.

Cal seguir reivindicant 
l’escola Huertas Claveria en 
la informació local?
MEI: Ell va crear una ma-

nera de fer periodisme local, el 
va valoritzar. Era l’exemple del 
company que, quan va pujar el 
seu estatus, no va voler fer el 
salt a la secció de política. Va 
demostrar la importància de 
fer una informació ben feta so-
bre l’entorn, la traducció polí-
tica, sociològica, ideològica del 
que té lloc a una ciutat. No sé 
si això encara es manté, la pro-
fessió ha canviat molt. I amb 
això no vull dir ni de lluny que 
tot temps passat fos millor, o 
que la meva generació fes millor 
periodisme. El que sí que tinc 
molt clar és que ho vam tenir 
més fàcil. És en aquest sentit 
que érem uns privilegiats, per-
què la feina ara es fa moltes 
vegades amb poc temps, menys 
recursos i pitjors condicions. 

HL: Jo crec que l’empenta se-
gueix. La gent jove té moltes ga-
nes, va als llocs, es mou, és molt 
canyera. I tot això ho fa malgrat 
que parteix d’una situació molt 
més precària i cobra sous molt 
més baixos. Però l’espurna d’ex-
plicar les històries des de la pro-
ximitat, d’escoltar els veïns, de 
fer coses petites que són univer-
sals, es manté.
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pEpE EnCInAS
Companys de la secció de Tele / eXpres; d’esquerra a dreta i de dalt a 
baix, Pepe Encinas, Enric Juliana, Josep M. Huertas, Montserrat Nebot, 
Humbert Roma, Eugeni Madueño, Pere Monés, Juanjo Caballero, Pilar 
Casanova, Ernest Udina, Xavier Barbé i, a terra, Jaume Fabre  

Els ‘huertamaros’ i el periodisme 
social i de barris

EugEnI MADuEñO

Andrés Naya em demana reme-
morar l’època en què els diaris 
s’ocupaven dels barris i els pe-

riodistes trepitjaven el carrer. Hem de 
retrocedir mig segle. Els orígens de tot 
els trobem al Poblenou, l’any 1963, amb 
la revista 4 Cantons. “Una mena de full 
dominical i revista de barri que es va in-
ventar el mossèn Jaume-Patrici Sayrach 
i Fatjó dels Xiprers”, recorda la perio-
dista Maria Favà. Un lloc de trobada 
religiós-polític-cultural que amb el temps 
es convertiria en escola de periodisme de 
la qual van sorgir professionals de sang, 
com la mateixa Maria, Josep Maria Hu-
ertas, Rafael Pradas, Àngela Vinent, 
Juanjo Caballero, Miquel Villagrassa, 
Manuel Vilaseró, Ferran Sales... i temps 
després Ernest Alós, Carol Biosca i Marc 
Andreu. Més el dissenyador gràfic Josep 
Sarsanedas, els ninotaires Joma, Alfons, 
Fer i Puyal, i els fotògrafs Jaume Mor i 
Pepe Encinas. Professionals que, anys a 
venir, tindrien importants rols en dife-
rents àmbits del periodisme i la política 
local. Però tornem a la crono.

Transcorria l’any 1965 quan el bisbe 
Modrego decideix enviar el mossèn aris-
tocràtic nascut a la casa Sayrach de la 
Diagonal a Santa Coloma de Gramenet, 

perquè hi fundés la parròquia del Fondo. 
L’actual Chinatown de Santako, la ciutat 
on Sayrach crearia quatre anys després 
d’arribar-hi, el gener de 1969, una altra 
revista/planter de professionals: Grama.

Obertura a la informació de barris

Capellans renunciant a la paga del 
Bisbat, penjant la sotana i treballant 
d’obrers, imitant, perquè volien ser com 
ells, els immigrants que arribaven en 
massa per establir-se als barris en for-
mació a la perifèria barcelonina. L’any 
1966 s’aprova la llei de Premsa de Ma-
nuel Fraga, la que substitueix censura 
per autocensura. Així i tot, correm el 
risc. Tres anys després, gener del 1969, 
sorgeix Grama a Santa Coloma. De la 
mateixa fornada són també El Maresme, 
a Mataró; Ca n’Oriach, a Sabadell... Un 
reguitzell de publicacions que fan alhora 
d’escoles de periodisme i de punt de tro-
bada de periodistes que, aprofitant l’es-
cletxa Fraga, es colen tant com poden a 
les pàgines dels diaris de Barcelona que, 
tímidament, s’obren a la informació regi-
onal i de barris. Neix el corresponsal de 
premsa, personatge amb ganes de ser pe-
riodista que aprofita el temps lliure per 
estudiar la carrera, publicar reportatges 
a la revista local i col·locar cròniques in-
formatives als diaris o a les agències de 
notícies. Una multi ocupació que, agitada 
per la situació política general, es conver-

teix en frenesí per publicar informacions 
que són a la vegada actes sobre el des-
contentament de la població, testimoni 
de les lluites i protestes que el règim ja 
no aconsegueix ocultar, propostes d’al-
ternatives de canvi filtrades pels partits 
clandestins, i anhel general de llibertat.

Cursa dels diaris per la renovació

Tornem a la primera meitat de la dèca-
da dels 70. Mireu Enric Company fent-se 
espai a Tele/eXprés per poder informar 
del que passa a l’Hospitalet. A Teresa 
Carreras o Manuel Cusachs informant 
de Mataró. A Enric Juliana, de Badalo-
na. A Joan Manuel Tresserras, de Rubí. 
A Jaume Codina, del Prat. Ignasi Riera o 
Manuel Campo Vidal, a cavall entre l’or-
ganització local del PSUC de Cornellà i 
la redacció del diari. A Josep Maria Hu-
ertas, Jaume Fabre, José Martí Gómez... 
renovant les pàgines de El Correo Ca-
talán amb informacions que han trobat 
a peu de carrer, xerrant sobre la vida -la 
mala vida en molts casos- de tanta gent.

Corresponsals cridats a liderar la re-
novació generacional i tecnològica de la 
premsa de Barcelona, aprofitant l’opor-
tunitat de fer-se forat a les redaccions. 
La conveniència en termes d’oportunitat 
històrica fins aleshores prohibida d’expli-
car com érem, pensàvem i vivíem. L’ar-

ribada de Josep Maria Huertas el 1972 
al Tele/eXprés, on va acabar dirigint en-
tre set i vuit pàgines diàries d’informa-
ció local i comarcal; l’aparició de Mundo 
Diario, amb Maria Eugenia Ibáñez com 
a responsable de la informació de proxi-
mitat, i l’aggiornamento de la resta de 
capçaleres per no quedar endarrerides 
en la cursa de la renovació va provocar 
l’eclosió. “Un temps irrepetible que no 
tornarem a veure”, diu l’activista veïnal 
Andrés Naya rememorant els llunyans 
anys en els quals periodistes i veïns com-
partien complicitats.

‘Guerrilla’ periodística

Va ser en aquell context d’eclosió de la 
informació social i de barris, quan algú 
va batejar aquells periodistes que trepit-
javen els carrers i escoltaven els veïns 
com a huertamaros, equiparant-los amb 
el grup uruguaià practicant de la guer-
rilla urbana anomenat Tupamaros. Jau-
me Fabre, que aviat publicarà un llibre 
explicant aquesta època del periodisme 
social barceloní, defineix els ‘huertama-
ros’ com els periodistes “procedents de 
revistes locals o de barri -especialment 4 
Cantons, de Poblenou, i Grama, de San-
ta Coloma de Gramenet- que van anar 
entrant a les seccions de local de diaris 
barcelonins, en part gràcies als bons ofi-
cis de Huertas, sobre els quals va exercir 
un cert mestratge i amb els que va man-
tenir relacions d’amistat, i que van de-
dicar-se de manera preferent a informar 
sobre les deficiències dels barris perifè-
rics i les lluites veïnals per millorar-ne 
la qualitat de vida”.

Arribats aquí voldria justificar per-
què parlo dels huertamaros a la revista 
Carrer. Responc amb una altra pregun-
ta. Podem imaginar Carrer sense aquell 
planter de periodistes i el mestratge pro-
fessional de Josep Maria Huertas?

L’

lAmb ‘4 Cantons’ trobem 
els orígens d’una època en 
què els diaris s’ocupaven 
dels barris i els periodistes 
trepitjaven el carrer 

lPodem imaginar ‘Carrer’ 
sense aquell planter de 
periodistes i el mestratge 
professional de Josep Maria 
Huertas Claveria?

ARxIu MARIA FAvà
Visita l’any 1977 del delegat municipal d’Urbanisme, Joan Antoni Solans, 
(al centre, amb corbata) als terrenys de la Maquinista, a la Barceloneta. 
La segona per l’esquerra és Maria Favà i el vuité, Jordi Bordas

l‘Grama’, ‘Tele/eXpres’, ‘El 
Correo Catalán’ o ‘Mundo 
Diario’ van ser capçaleres 
on es va fer forat per al 
periodisme local compromés 

FERnAnDO MARES
Rafael Mares, repartidor de Grama, entrega l’exemplar de la setmana al 
subscriptor mossèn Lluís Hernàndez, al seu pis/parròquia al barri de Les 
Oliveres. El 1977 Hernàndez va ser el primer alcalde capellà i comunista 
de Santa Coloma de Gramenet 
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judicial, per citar tres exemples recur-
rents. Quan pregunta un dissident, si-
lenci administratiu i excuses.

D’assessors a funcionaris

La pregunta del milió és a qui es deu un 
gabinet: Al govern que el nomena? A la 
institució a la que pertany? A la ciutada-
nia que el sufraga? De fet, a tothom una 
mica. I la proporció de cada lleialtat de-
pèn en gran part del contracte. L’Ajun-
tament de Barcelona té la peculiaritat, 
per ser poder local i per dimensió, de ser 
alhora poder executiu i legislatiu. I això li 
fa fer equilibris entre la comunicació ins-
titucional i la comunicació política, que 
actualment es tradueixen en una reforma 
de la contractació dels seus periodistes.

Tradicionalment a Barcelona els por-
taveus municipals han estat càrrecs de 
designació directa, per a bé i per a mal: 
el govern els escollia a dit però ocupaven 
una part de les cobdiciades places d’as-
sessor a què tenen dret els grups munici-
pals. El creixement del gabinet i la seva 
professionalització ha portat al fet que 
part de l’equip es mantingui quan can-
via el color de l’Alcaldia, compaginant-ho 
amb la incorporació o sortida d’alguns 
integrants. Finalment el consistori ha 
optat per incloure aquests llocs de feina 
a l’enorme convocatòria d’oposicions en 
marxa, fruit d’una jubilació simultània 
dels qui van fer créixer la institució amb 
l’arribada de la democràcia.

Aquest procés de funcionarització que 
és alhora una oportunitat i una amenaça, 
depèn de com s’acabi fent i dels mecanis-
mes de garantia que s’hi posin. Cal que 
els partits polítics -tots- es convencin de 
les bondats d’una comunicació municipal 
el més neutra i facilitadora possible, re-
nunciant a teledirigir la resposta a les 
peticions d’informació. Si no s’ho creuen 
del tot, acabaran apareixent para-por-

taveus amb obediència de partit i altres 
mecanismes a l’ombra per mantenir el 
control del relat. Ergo, doble despesa pú-
blica i poc benefici ciutadà.

Transparència i rigor

Però no tot són males notícies. “No lo 
vea todo negro”, que deia un mural da-
vant del qual es va fer fotografiar Josep 
Maria Huertas Claveria. El periodisme 
d’investigació és possible i molt més 
assequible que fa una dècada, gràcies 
a les nombroses webs de Transparèn-
cia de les administracions. A qui s’ha 
adjudicat una obra i per quants diners, 
on s’ha recol·locat un polític defenes-
trat i què cobrarà, en quin punt està un 
tràmit... I molt més que avançarem els 
propers anys, a través d’eines incipi-
ents com l’agenda pública dels electes, 
els processos participatius o les actes 
de consells d’administració. L’obliga-
torietat legal de retre comptes només 
s’aplica al sector públic, però el tercer 
sector ja l’ha fet seva i el privat s’hi 
veurà arrossegat tard o d’hora.

A més, quan no es compleixen prou les 
obligacions comptem amb el comodí de la 
trucada de la Llei de Transparència, un 
dret d’empara i d’arbitratge impensable 
fa 30 anys. El major accés a la informa-
ció permet un periodisme més lliure i 
també empodera la ciutadania organit-
zada, que fa ús d’aquestes noves eines 
amb assiduïtat. I aquí tenim també un 
vector nou d’exigència per a la premsa, 
perquè les pífies i les intoxicacions poden 
ser fàcilment rebatudes pels lectors amb 
dades oficials. El rigor i la independèn-
cia del poder no són opcionals, perquè la 
maleïda hemeroteca se’ns aplica a tots i a 
temps real. Canvia el tauler de joc, però 
seguim jugant la mateixa partida.

consistori de la Transició, diuen els ve-
terans, era un colador per a la informa-
ció: regidors, caps d’urbanisme i fins al 
conserge feien declaracions als seus pe-
riodistes de confiança -amb o sense ano-
nimat- i per tant les fuites d’informació 
eren el pa de cada dia. Avui un funciona-
ri que expliqui una intimitat municipal 
es juga literalment la feina i per tant si 
rep una petició la notifica ipso facto per 
evitar-se problemes. Fins i tot els elec-
tes! Qualsevol consulta “ha de passar per 
Premsa”, en l’argot actual.

És a dir, mana la llei de l’embut. I qui 
té un embut té el poder, quan es tracta 
d’informació. Les teories que s’estudi-
en a la facultat de Comunicació, com el 
gatekeeper, l’espiral del silenci o l’agen-
da setting, es fan realitat dia rere dia 
en aquest contacte entre informadors i 
informants. El dret a la informació de-
pèn directament d’aquest entrepà Hi ha 
professionals que creuen en el seu paper 

MERItxEll M. pAuné

a premsa local tenia, als agitats 
anys 70 i 80, un privilegi prag-
màtic: podia contrastar la versió 

oficial molt més fàcilment que altres es-
pecialitats. Si l’alcalde elogiava la gran 
inversió feta a la barriada ‘x’, el periodista 
inquiet podia anar-hi amb un cop de bus, 
veure si era veritat o no i fer- ho constar 
a l’article de l’endemà. Una fiscalització 
molt més difícil per a la cobertura gene-
ralista, perquè la censura i la burocràcia 
dificultaven molt més el contrast. Avui, 
als pandèmics anys 20, la relació amb el 
poder és molt diferent: les institucions 
tenen obligacions de transparència i hi 
ha informació immediata i en línia sobre 

gairebé tot. Ara, però, pateix mals com la 
intoxicació per pressa i sobreabundància 
i per la imposició de gabinets de premsa 
amb mentalitat de firewall (tallafocs).

La política avui és comunicació i la co-
municació ja no necessita tant els micrò-
fons i rodes de premsa. Una piulada pot ser 
notícia. Però en canvi exigeix altes dosis de 
relat, d’imposar una determinada lectura 
[frame] dels fets i de ràpids contraatacs a 
les crítiques. Això ha sacralitzat la figura 
del dircom o cap de premsa, com si l’èxit o 
fracàs d’un partit no depengués d’allò que 
fa per a la ciutadania sinó de com ho expli-
ca. En això sí que el periodista es troba en-
mig de política i públic, com a intermediari 
necessari del flux incessant de propaganda.

L’Ajuntament de Barcelona no viu al 
marge d’aquesta tendència general. El 

La premsa local i el poder, 
més comissaris, 

però més transparència

lLa informació local s’ha 
beneficiat de les noves 
obligacions de les institucions, 
però pateix l’ànsia política 
del control del relat

de facilitadors i d’altres que han assu-
mit com a pròpia la funció de comissari 
polític. Les pressions per exercir aquest 
segon rol les haurien de denunciar ells 
mateixos, però no sol passar. Afloren 
per l’altra banda, la dels periodistes que 
reben respostes a mitges o amb retards 
adreçats a controlar el missatge: Quant 
s’ha invertit en aquest mercat? “La roda 
de divendres, fins llavors no direm res”. 
Què opina l’alcaldessa d’això? “Farà de-
claracions a la tarda”.

També funciona a la inversa: con-
trolar els anuncis fent que els expliqui 
el periodista, magazín o mitjà que en-
tra en el joc de portar-se bé i explicar 
avui el que toca avui i demà el que toqui 
demà. Disfressades de periodisme d’in-
vestigació o exclusives, cada setmana hi 
ha filtracions o globus sonda interessats 
a Barcelona. Una xifra que no s’havia 
fet pública, la voluntat de presentar-se 
a un tercer mandat o una sentència 

pEpE EnCInAS

L

lL’obligació de Transpàrencia 
només s’aplica al sector 
públic, però el privat s’haurà 
de sumar tard o d’hora i el 
tercer sector ja l’ha fet seva

ARxIu
Sala de premsa de l’Ajuntament de Barcelona
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El periodisme local, escola de compromís
v. CAnEt

a informació local ha estat, és i 
serà escola de periodisme. És el 
primer contacte que molts perio-

distes tenen amb la professió i també els 
permet estar més a prop dels afectats. 
Per això és, alhora, escola de compromís 
amb la funció social del periodisme: fis-
calitzar el poder i fer visibles a la ciuta-
dania els conflictes socials i polítics. “El 
periodisme local té l’avantatge que en 
moltes ocasions s’hi pot veure l’efecte 
d’allò que has publicat, que allò que fas 
serveix”, assenyala Néstor Bogajo, del 
setmanari El Quinze de Público. De fet, 
molts conflictes veïnals han pogut asso-
lir canvis precisament pel ressò mediàtic 
que han obtingut.

Més a prop de la gent

El periodisme local està més a prop de 
la gent però pot ser igual d’institucional, 
en funció de les fonts que s’utilitzin, as-
senyala Quico Ràfols, president del Sin-
dicat de Periodistes de Catalunya. En 
aquest sentit, Bogajo diferencia entre 
informació local militant, com ara la que 
fa Carrer, i el periodisme d’altres mit-
jans. “A Carrer podem plantejar-nos fer 
reportatges sense recollir la declaració de 
l’Ajuntament o la Generalitat. Se li dona 
veu bàsicament als veïns perquè es consi-
dera que les institucions ja tenen els seus 
canals. La filosofia és que es dona veu a 
qui no en té. En canvi, a altres mitjans 
no militants cal parlar sempre amb les 
institucions”, afegeix.

Per a Bogajo, quan es fa informació 
local es pot fiscalitzar el poder de més a 
prop, “estar més a sobre, i això el poder 
ho nota”. Tenir les fonts més a l’abast, 
opina el periodista, “et permet ser precís 

a l’hora de triar quines són les adequa-
des”. Per a Meritxell M. Pauné, directora 
del digital Tot Barcelona, “quan escrius 
de gent propera que has de veure el dia 
següent et pot costar més fer-ho, però al-
hora també és estímul de rigor perquè no 
et pots permetre equivocar-te”.

Per a Clara Blanchar, periodista de 
local de Barcelona a El País “la relació 
amb les fonts sempre és complexa: les ne-
cessites però no sempre són fàcils. Costa 
fer-ne de bones, de les que et puguis refi-
ar i que t’alertin de coses importants”. I 
remarca que en l’àmbit de la informació 
local institucional, “l’oposició sempre és 
una bona font: sigui el partit que sigui 
qui mana, i qui està a l’oposició”.

Per a Gabriela Grífol, coordinadora 
de programes especials a Betevé, la pro-
ximitat de les fonts facilita la tasca del 
periodista: “la informació la pots desco-
brir en una simple feina de camp, però la 
pressió d’aquells a qui no els interessa la 
transparència també és més propera”. La 
periodista explica que aquesta proximi-
tat pot traduir-se en un desig de tutela i 
control, sota l’amenaça de trencar la rela-
ció com a font. Per això, destaca el paper 
dels consells professionals -com el que té 
Betevé- en la funció de garantir la lliber-
tat de l’exercici professional.

“En el cas de recórrer a fonts d’ins-
titucions o empreses cal anar més amb 
compte per no fer d’altaveus oficials. Cal 
contrastar dades i fonts i fer preguntes 
incòmodes pensant en el dret de la ciu-
tadania a una informació veraç. Al llarg 
de la meva trajectòria, tot allò que ha 

fet referència a grans empreses sempre 
ha topat amb la negativa o l’alentiment 
de les dades per evitar que la informa-
ció tiri endavant”, afirma Grífol. Si hi 
ha trucades, es produeixen “a través de 
terceres persones i sempre amb insinu-
acions poc clares”. En política, la peri-
odista de Betevé s’ha trobat problemes 
derivats de personatges que “són més 
papistes que el Papa i volen fer punts 
davant el seu cap”.

Bogajo assenyala que la pressió dels 
anunciants és un mal general de la pro-
fessió en uns mitjans que depenen de 
la publicitat d’empreses i institucions. I 
hi ha mitjans que s’ho pensen dos cops 
abans de parlar d’alguns temes.

Tot i les pressions que poden patir els 
mitjans, M. Pauné creu que no és gens 
difícil publicar primícies en l’àmbit de la 
informació local, fins i tot alguna exclusi-
va. “Si fas feina de formigueta i busques 
a actes de reunions públiques, webs de 
transparència i fas cafès amb represen-
tants d’associacions poden sortir temes 
inèdits. A vegades ens quedem atrapats 
en la roda de hàmster de l’agenda i, pre-
cisament el periodisme local és molt ac-
cessible i et deixa poc marge per a l’excu-

sa de no baixar d’aquesta roda”, afegeix 
la directora del Tot Barcelona. 

Grífol es mostra crítica amb la imatge 
que té el periodisme local entre part de la 
professió perquè podria donar la sensació 
que només s’ocuparia d’informacions ir-
rellevants: “l’angle local només és el punt 
de partida de situacions universals, per-
què les històries no són grans o petites, 

són universals”. La periodista de Betevé 
indica que són les històries allò que més 
triomfa als mitjans: “ens fan sentir part 
d’una comunitat i ens generen empatia 
perquè ens expliquen curiositats, denun-
cien abusos, demanen col·laboració”.

En aquest sentit, la periodista de El 
País afegeix que la informació sobre con-
flictes té molt bona acollida entre els lec-

tors: temes com ara les crisis als governs, 
als partits o en qualsevol organització. 
També tenen èxit temes reposats, refle-
xius i d’anàlisi i amb moltes veus o “les 
polèmiques ciutadanes, perquè la gent 
sent la seva realitat molt a prop (l’apar-
cament, els patinets, canvis de línies 
d’autobús, una platja per a gossos, les 
terrasses dels bars...)”.

Repensar el model per sobreviure

“A Barcelona, diaris grans com El Pe-
riódico o La Vanguardia donen espai i 
importància a la informació local. Betevé 
també fa una gran feina. I mitjans mo-
destos com L’Independent, a Gràcia, van 
per davant de tothom en el territori que 
cobreixen”, afirma Blanchar. En canvi, 
Bogajo fa una anàlisi més pessimista i 
considera que cada cop hi ha menys pe-
riodisme local com l’hem entès fins ara, i 
més encara en comparació al “boom que 
va haver-hi als 70 i 80”. Per a M. Pauné 
s’ha de ressuscitar la demanda, que la 
gent empatitzi amb altres veïns i notícies 
locals d’altres indrets. “Dubto molt que 
un de Sant Andreu llegeixi alguna cosa 
de les Corts i a l’inrevés. I així és com 
som com a societat, que ens atomitzem”, 
afegeix. 

“Al periodisme local sempre li ha cos-
tat més finançar-se, perquè està compost 
per actors més petits, a banda de la for-
tíssima competència del màrqueting di-
gital”, afirma la directora del Tot Barce-
lona. “En general tot el periodisme s’ha 
de reinventar, no només el local, i buscar 
fórmules d’ingressos que els faci depen-
dre més de subscriptors que d’anunciants 
per fer valdre la seva vocació de servei 
social”, assenyala Bogajo. Per a M. Pau-
né el que cal és seguir mantenint compli-
citats amb les fonts i amb els veïns per 
als quals és útil la informació local, i la 
complicitat amb un teixit econòmic que 
sigui plural i representatiu, que és el que 
pot condicionar menys”, afirma.

“Els informadors joves arriben bastant 
interessats en periodisme local perquè ve-
nen decebuts del periodisme polític i del 
sensacionalisme dels mitjans. Es refugien 
en la informació local perquè els sembla 
que és més tangible i més propera. Tant 
de bo que no els decebem i trobin allò que 
sempre ha estat el periodisme local, una 
escola i una vocació”, afirma M. Pauné.

L

9 bARRIS IMAtgE
L’activista veïnal de Nou Barris Amparo Iturriaga, Helena López d’El 
Periódico i el desaparegut Lluís Sierra de La Vanguardia en una roda 
de premsa a la Favb, l’any 2012 

l“El periodisme local té 
l’avantatge que en moltes 
ocasions s’hi pot veure l’efecte 
d’allò que has publicat, 
que allò que fas serveix”

tOt bARCElOnA
Redacció del digital Tot Barcelona, nascut al desembre de 2018

l“La proximitat de les fonts 
facilita la tasca, però la 
pressió d’aquells que no els 
interessa la transparència 
també és més propera”
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premsa i aprofitar les noves eines que 
tenim al nostre abast, com és el cas de 
les xarxes socials, per fer difusió o per 
trobar nous nius d’actualitat”, exposa 
el director de L’Independent de Gràcia, 
Albert Balanzà.

És en aquest àmbit i gràcies a Inter-
net que la premsa local ha sabut gua-
nyar una batalla als mitjans generalis-
tes: “Nosaltres controlem el territori, 
mentre que a ells els costa moltíssim; 
mai han tingut un pla per cobrir de 
forma equilibrada els entorns urbans, 
ni saben la dimensió que poden apor-
tar els districtes a Barcelona”, apunta 
el mateix Balanzà. De fet, aquesta ha 
sigut una de les raons per les quals un 
grup de cinc joves universitaris ha de-
cidit fundar aquest passat mes de maig 
La Rambla, el nou diari cooperatiu del 
Poblenou.

“Al nostre company Adrià Font feia 
temps que li rondava pel cap fer una pu-
blicació del barri; alguna cosa més enllà 
del portal protoperiodístic que ja estava 
en marxa. No enteníem com no existia 
ja un mitjà local amb la quantitat de re-
alitats diferents que hi ha al Poblenou”, 
emfatitza la cooperativista i periodista 
de La Rambla, Marina Ballester. Un 
projecte creat des de zero i amb molta 
empenta, però que sense Internet mai 
hauria estat possible. “Ens vam plante-
jar sortir en paper, però necessitàvem 
massa diners i no ens podíem llançar a 
una piscina que, de partida, estava bui-
da”, justifica Ballester.

Però... més enllà dels mitjans no-
vells, per què la premsa de proximitat 
de la ciutat sembla entestada en no 
abandonar la impremta? Tal com ar-

gumenta Balanzà, és el model gratuït 
en paper “el que permet una penetra-
ció més profunda en l’epidermis social, 
sobretot ara que els mitjans generalis-
tes que s’han de pagar no fan més que 
perdre lectors”. El mateix periodista 
lamenta que les institucions encara no 
s’hagin adonat d’aquesta dinàmica, ja 
que la porció més gran del pastís de la 
publicitat institucional encara es desti-
na a les grans capçaleres de pagament. 
“És del gènere ximple no saber inter-
pretar que els mitjans locals gratuïts 
són la millor manera que tenen les ins-
titucions d’enviar missatges a la majo-
ria dels ciutadans”, defensa.

En un sentit anàleg, Rocamora obser-
va com Internet ha ajudat la premsa lo-
cal a anar més enllà de les fronteres dels 
barris, fins al punt que “alguns temes hi-
perlocals acaben arribant als periodistes 
de mitjans generalistes i també reprodu-
eixen els mateixos temes des de punts de 
vista similars”. “Al final acabem marcant 
l’agenda dels grans mitjans més del que 
ens imaginem, fet que sense Internet no 
aconseguiríem que passés”, opina.

El finançament, un mal endèmic

Malgrat la voluntat, el “sacerdoci” i la 
vocació veïnal, el problema endèmic de 
la comunicació local a Barcelona és el de 
no disposar d’unes fonts de finançament 
suficients per poder conformar plantilles 
amb contractes a jornada completa. El 
grup que intentarà posar fi a aquesta di-
nàmica: els cooperativistes de La Ram-
bla. “Totes les persones que hem fundat 
el diari tenim feina i a hores d’ara la 
nostra vida no es pot centrar al 100% 
en el mitjà, però confiem que d’aquí a 
un temps sí que ens pugui donar feina”, 
espera Ballester. En el cas de la resta 
de mitjans, encara que s’analitzessin un 
per un, costaria trobar més de cinc pe-
riodistes que puguin viure només de la 
seva publicació de proximitat.

DAvID gARCíA MAtEu

eriodistes 24 hores. Si bé la ir-
rupció d’Internet als anys 90 va 
suposar l’entrada de la prem-

sa local al món digital gràcies a portals 
com Vilaweb, en aquell temps ni els més 
avantguardistes del sector s’esperaven el 
que vindria anys després. “A dia d’avui 
crec que he d’estar a més de 15 grups de 
Whatsapp i de Telegram, sense comptar 
les llistes de Twitter que m’he creat per 
seguir el que diuen algunes persones o 
Facebook”, explica la directora del diari 
El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià, Car-
me Rocamora. Sí, el món ha evolucionat 
i la informació ja ens arriba a la butxaca 
24/7, però fins a quin punt el periodisme 
local de Barcelona ha sabut resguardar 
la seva pròpia idiosincràsia en la nova 
guerra pel clic?

Abans, però, cal analitzar com el pla 
Cerdà no va aconseguir arrasar amb la 
personalitat pròpia dels nuclis històrics 
que avui resten amagats sota l’homoge-
neïtzador mot de Barcelona. Conjunts 
de carrers i places plens d’actualitat i 
amb agenda pròpia s’han convertit en el 
millor caldo de cultiu perquè aflorin tot 
de mitjans de comunicació. Unes redac-
cions de petites dimensions, amb local o 
sense, abocades a la militància territo-
rial i a la fiscalització del poder polític 
local. Encara que l’edat d’or dels butlle-
tins veïnals ja ha arribat al seu ocàs, la 
professionalització d’algunes capçaleres 
o l’aparició d’Internet ha provocat el sor-
giment de mitjans igual o més rigorosos 
que els que tradicionalment s’han em-
portat els elogis i la fal·lera de determi-
nats sectors socials i polítics.

Pluralitat informativa

Des de L’Independent de Gràcia, fins 
al Zona Sec, passant per El Jardí de 
Sant Gervasi i Sarrià, La Marina, La 
Torre de Barcelona, L’Exprés de Sant 
Andreu o el TOT Barcelona, la ciutat 
gaudeix d’un nodrit ventall de publica-
cions digitals i en paper. Tots plegats, 
amb un mateix objectiu: “Seguir fent 
la nostra feina de sempre: publicar no-
tícies, saltar-nos la tanca de la nota de 

Capçaleres locals, un reducte 
de periodisme independent

P

Els usuaris d’Internet no només fan servir les xarxes socials per penjar la seva darrera 
fotografia a la platja o per tafanejar què fan els seus amics, també les fan servir per 
descobrir l’actualitat del seu voltant. Assabentar-se de què passa al seu carrer. Una nova 
forma d’informar-se on els mitjans locals compleixen una funció fonamental per destriar 
el gra de la palla. Ara bé, després de la consolidació de noves plataformes com Twitch, 
Tik Tok, Instagram... els mitjans locals poden i han d’aprofitar-se de totes aquestes 
aplicacions per difondre els seus continguts? Si bé des del diari El Jardí de Sant Gervasi 
i Sarrià són partidaris d’estar “al màxim de llocs possibles” dins de les seves possibilitats 
per aconseguir arribar fins a les comunitats de lectors més joves, des de la direcció de 
L’Independent de Gràcia assenyalen que el més important és “no tornar-nos bojos”.

Un ús racional i coherent. Si alguna cosa poden celebrar les capçaleres locals de 
la ciutat, és que han sabut escapar de la guerra pel clic: “Hem de mantenir-nos 
a banda d’aquesta guerra dels grans mitjans i centrar-nos a fer el periodisme que 
mai no s’hauria hagut de deixar de fer; el que no amaga les notícies rere titulars 
enigmàtics i el que no cau en les baixes passions o les emocions; perquè això, al cap 
i a la fi, no forma part de l’ADN del periodisme local”, sintetitza Balanzà.

La guerra pel clic

lLa premsa de proximitat 
no ha dubtat a fer el salt 
a Internet i les xarxes socials 
per no deixar de marcar 
l’agenda política i social

l’InDEpEnDEnt DE gRàCIA
Rotativa en el procés d’impressió de L’Independent de Gràcia. La premsa 
de proximitat de la ciutat s’entesta en no abandonar el paper

pAu vInyES
Tértulia a la Fabra i Coats sobre premsa local amb motiu del 5è aniversari de la mort de Huertas Claveria, el 2012
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néStOR bOgAjO

l seu besavi per part de mare, un 
burgès que vivia al carrer de Pa-
rís, a l’Eixample, i es podia per-

metre el luxe de tenir cotxe en la Barcelo-
na d’entreguerres, l’acabaria matant un 
tren. Ironies del destí, la seva néta es ca-
saria amb un maquinista, i el besnét ha 
començat a exercir la professió fa quatre 
dies. L’anècdota l’explica David García 
Mateu (Sant Andreu de Palomar, 1994), 
periodista de carrer i del Carrer, i, des de 
fa uns mesos, maquinista de Renfe a la 
xarxa de Rodalies de Catalunya. Un can-
vi d’aires obligat per les poques i sovint 
dolentes i mal pagades sortides laborals 
que el periodisme local ofereix als cente-
nars de titulats que surten cada any de 
les facultats.

El David -li direm pel nom, perquè el 
coneixem i el coneixeu tots i totes- va es-
tudiar el doble grau de Periodisme i Hu-
manitats a la Universitat Pompeu Fabra. 
Diu que ell sempre havia volgut ser ar-
quitecte o enginyer civil, però quan a clas-
se de matemàtiques els números van con-
vertir-se en lletres va preferir el camí de 
les “lletres pures”. Va ser la mare del seu 
millor amic, quan encara anava a l’ins-
titut, que el va ajudar a escollir carrera. 
“Em va dir que em veia com a periodista, 
per com era i com explicava les coses. A 
casa el pare comprava El Periódico i jo el 
llegia, i m’agradaven les retransmissions, 
però mai no m’ho havia plantejat. Gràcies 
a aquesta persona vaig descobrir una vo-
cació. Vaig ser l’últim per nota de tall en 
entrar a la Pompeu”, recorda.

No es pot dir que el David no s’hagi 
mogut, que no s’hi hagi deixat la pell per 
aconseguir viure del periodisme. De se-
guida que ho va tenir clar, va trucar a 
la porta del mitjà que tenia més a prop, 
un mitjà local, el Sant Andreu de Cap a 
Peus, una capçalera històrica de la prem-
sa de barri publicada per l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palo-
mar. En uns mesos ja estava editant el 

monogràfic -la columna vertebral de la 
publicació- i en un any i mig ja l’estava 
coordinant. Al Capapeus també va entrar 
en contacte amb gent del Carrer, on va 
començar a col·laborar fa uns cinc anys, 
sovint fent la cobertura de problemes i 
lluites veïnals del districte on ha viscut 
tota la vida. De primera mà.

Durant la seva etapa formativa, el 
David també va trucar a la porta d’emis-
sores locals, com ara Ràdio Palafolls, el 
poble on estiueja i on es va encarregar 
dels informatius. Ha estat a Betevé com 
a estudiant en pràctiques i, després, amb 
petits contractes o per cobrir alguna bai-
xa a la filial de Sant Andreu. Durant mig 
any va escriure a El Periódico de Catalu-

nya -a Cultura i Gran Barcelona, i des-
prés va fer col·laboracions com a freelan-
ce-. I també ha treballat a Viu Molins de 
Rei, Tot Rubí -d’on va sortir “escaldat”- o 
Metrópoli Abierta -“als inicis; després els 
redactors vam dimitir en bloc”-. Fins i tot 
ha tingut temps de crear el seu propi mit-
jà de comunicació, el digital L’Exprés de 
Sant Andreu.

Un projecte que ja dura cinc anys

“A la facultat ja tenia al cap la idea de 
fundar un mitjà propi que em donés una 
estabilitat laboral i em permetés tenir 
sempre un peu posat en el periodisme 
que m’agrada fer”, rememora. L’Exprés 
va néixer de la idea de “professionalitzar” 
el Capapeus. Va plantejar-la a l’Associ-
ació, però no va quallar. Amb una com-
panya de facultat, van posar els diners 
i van engegar L’Exprés, un mitjà d’infor-
mació local del districte de Sant Andreu; 
una capçalera modesta, però que té una 
gran virtut: mai no ha tingut pèrdues 
-funciona amb publicitat-. El 9 de novem-
bre farà cinc anys que tira.

L’Exprés, tanmateix, no donava per 
a un sou. “És més aviat un complement 
salarial propi”. Calia, doncs, buscar una 
altra feina que aportés estabilitat. I això, 
per força, passava per mirar més enllà 
del periodisme: “He treballat a mitjans 

fent feines que m’haurien hagut de servir 
per viure. Però tot era precari: contractes 
de sis mesos en una empresa, dos més en 
una altra...; feines de fals autònom i amb 
sous que no es corresponen amb el que 
t’exigeixen. Companys que porten anys 
anant del llit a la redacció i de la redacció 
al llit i, tot i això, tenen problemes per 
arribar a final de mes. I sempre amb la 

incertesa de si l’empresa on treballes 
s’enfonsarà o no. Una precarietat que es 
romantitza: et diuen que el periodisme és 
això, i sembla que competim per veure 
qui cobra menys, qui ho passa pitjor, qui 
és capaç de publicar més notícies encara 
que no aportin res. I tot això amb editori-
als esbiaixades pels interessos econòmics 
o polítics”. Aquest és el retrat.

El David va decidir que ja n’havia 
tingut prou, d’aquestes dinàmiques. 
Que l’opció de “viure per treballar” no 

era una opció. Que buscaria una feina 
que li permetés “treballar per viure”. 
“La vida són quatre dies i no té sentit 
passar-te’n tres i mig treballant”, rebla. 
El passat 14 d’abril, va signar un con-
tracte indefinit amb Renfe. I no ha estat 
senzill: el procés s’ha allargat tres anys, 
amb retards afegits per culpa de la pan-
dèmia del coronavirus. “Molta gent es 
pensa que els trens funcionen sols, que 
és donar-li a una palanca cap endavant 
i cap enrere. Però pel que fa a estudis, 
són pràcticament els mateixos que els 
d’un pilot d’aviació comercial, amb un 
examen d’accés a l’escola de Renfe, una 
inversió molt forta per fer el curs... I, 
un cop tens el títol, encara has d’anar 
al Ministeri de Foment, que ara és de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na, a examinar-te, i et treus la llicència. 
És com una carrera universitària”.

Com que volia entrar a Renfe, a més 
va haver de fer una OPE -Oferta Públi-
ca de Empleo-. I va aconseguir una pla-
ça. “Ara estic a Rodalies de Catalunya, 
amb seu a Sants”, explica, cofoi de la 
seva nova situació: “Jo ara compleixo 
una obligació laboral amb una empresa, 
amb jornada completa; m’agrada el que 
faig -vaig amunt i avall-; tinc estabilitat, 
perquè podria viure només d’això; i a so-
bre tinc temps per dedicar-me al que més 
m’agrada, que és el periodisme. És de les 
millor decisions que he pres en la meva 
vida”, assegura. Les darreres setmanes, 
a L’Exprés ha fet cobertura de la polè-
mica recollida d’escombraries municipal 
porta a porta a Sant Andreu de Palomar, 
o del suïcidi d’una menor d’edat de l’esco-
la Pare Manyanet. Només publica quan 
pensa que la notícia s’ho val i ha pogut 
treballar el tema amb rigor.

Si li preguntem, amb mala baba, si 
pateix quan veu que ja hi ha trens que 
funcionen sense conductor, ell es mostra 
ben tranquil: “Es necessitaran maqui-
nistes durant moltes dècades. La meva 
intenció és quedar-me aquí de per vida”.

lCansat de la precarietat 
que es viu a les redaccions, 
el David ha decidit canviar 
d’aires; s’ha fet maquinista 
de trens i treballa a la Renfe

Viure del periodisme, 
un tren que pot esperar

A

El nom de L’Exprés, el mitjà digital que el David va cofundar el 2016, té per 
a molts reminiscències ferroviàries. I ara pot semblar que s’avançava als 
esdeveniments. “Però que L’Exprés es digui així és una coincidència: s’havia 
de dir El Gran de Sant Andreu, i no li vam poder posar perquè el domini estava 
comprat. No sé per què, vaig optar per L’Exprés; llavors encara no tenia idea que 
acabaria treballant en el sector ferroviari”. El cert és que aquest nom també s’ha 
emprat sovint per batejar capçaleres de premsa, sense anar més lluny, el mític 
Tele-eXprés barceloní. Li vindrà d’aquí la inspiració?

‘L’Exprés’, un nom, dos mons

IgnASI R. REnOM
El David a l’estació de França, “la més xula de Barcelona”, diu ell

l“La precarietat es 
romantitza; et diuen que el 
periodisme és això, i sembla 
que competim per veure qui 
ho passa pitjor”, explica 

lLa seva nova feina li permet 
seguir exercint el periodisme 
de proximitat a través del 
seu propi mitjà, ‘L’Exprés 
de Sant Andreu’
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“Hi ha hagut una ofesiva neoliberal 
contra la imatge lliure”

ElOI lAtORRE

ls consells de redacció de 
Carrer és habitual tro-
bar-hi fotoperiodistes, 

que participen als debats braç a 
braç amb la gent que escriu els 
reportatges. Una pràctica gens 
habitual en un panorama comu-
nicatiu on la imatge va quedant 
relegada a un rol cada cop més 
subsidiari i residual. Les lluites 
i reivindicacions veïnals de Bar-
celona dels últims decennis són 
generoses en imatges icòniques, 
moltes de les quals han fornit 
pàgines i portades d’aquesta 
revista. Era obvi que el reporte-
risme gràfic havia de tenir una 
representació potent en aquest 
número especial. L’abordem de 
la mà de Pepe Baeza, professi-
onal de llarga trajectòria que ha 
exercit tots els papers de l’auca: 
des del fotoperiodisme de car-
rer fins a la responsabilitat de 
l’edició gràfica en rotatius com 
La Vanguardia, sense oblidar 
el vessant teòric a través de les 
seves classes a la UAB i la UPF 
i diverses obres publicades en 
què reflexiona sobre la funció 
crítica de la imatge periodística.

Creus que, si d’aquí a 
trenta anys, la revista 
Carrer fa un monogràfic 
sobre el periodisme de les 
pròximes dècades, també 
hi estarà representat el 
fotoperiodisme? 
És difícil de respondre. Per-

què tenim un model socioeco-
nòmic dominat pel capital. Els 
mitjans de comunicació perta-
nyen a grans grups empresari-
als, per tant el fotoperiodisme 
serà el que aquests grups vul-
guin que sigui, si no canviem el 
model, i res apunta que hagi de 

canviar a curt o mitjà termini. 
Ara, si parlem d’una necessitat 
intrínseca, és evident que sí. 
La imatge sempre serà neces-
sària com a registre de la rea-
litat, com a memòria històrica, 
com a eina d’interpretació de la 
realitat i, per tant, de la seva 
possible transformació. Però 
el que ara estan fent els grans 
grups de comunicació és deixar 
el fotoperiodisme en unes con-
dicions de misèria comunicativa 
absoluta. Qui mana als mitjans 
són els interessos empresarials i 
qui ajuda a finançar-los, que és 
la publicitat. I la base comunica-
tiva de la publicitat és la imat-
ge espectacular com a reclam. 
Per tant, una imatge editorial 
d’altíssima qualitat entra en 
contradicció (i d’alguna manera 

en competició) amb la imatge 
publicitària, que a nivell simbò-
lic també representa el sistema 
capitalista.

A aquest gran poder 
econòmic que controla ara 
els mitjans li fa més por la 
imatge que els continguts 
escrits? 
No només, però penso que 

també. Els poders, fins als anys 
seixanta, tenien molta consci-
ència de la influència d’un pe-
riodisme lliure. Kissinger va 
arribar a dir que “el periodisme 
era una cosa massa seriosa per 
deixar-la en mans dels periodis-
tes”. A partir de la guerra del 
Vietnam aquesta consciència 
s’estén a la imatge, perquè les 
imatges del conflicte fan que la 
gent prengui consciència de la 
barbaritat de la intervenció. I 
s’obre una època de restriccions 
respecte a la imatge com a eina 
lliure i vers els reporters en con-
flictes de tota mena, no només 
bèl·lics.

Vols dir que el marc 
geopolític mundial també ha 
tingut impacte en l’exercici 
del fotoperiodisme? 
Sí, mira: arriba un moment 

en què el capitalisme decideix 
plantar cara totalment al mo-
del comunista. Són els anys de 
Reagan, de Thatcher, de Joan 
Pau II… l’eclosió del model ne-
oliberal. Que acaba guanyant. 
I és curiós que són els anys de 

la primera crisi del fotoperio-
disme, de les grans agències de 
premsa, cooperatives que funci-
onaven com associacions lliures 
de fotògrafs, però amb estructu-
ra de distribució empresarial. 
Els grans mitjans comencen a 
ofegar-les, amb preus cada cop 
més baixos, o la desaparició de 
continguts implicats amb la re-
alitat del món. No va ser casu-
alitat. Hi ha hagut una ofensiva 
neoliberal contra la imatge lliu-
re. Un dels objectius d’aquest 
neoliberalisme, nascut per es-
borrar les grans conquestes 
socials, és dominar el sistema 
simbòlic global, i això passa en 
gran part per dominar la imatge 
periodística. I a sobre generen 
els seus intel·lectuals orgànics 
que inicien una maniobra de 
desprestigi de la imatge fotope-
riodística, que culmina amb la 
irrupció del que es coneix com 
a “postfotografia”, vinculat a la 
idea de “postveritat”, que es car-
rega la funció de la imatge com 
a testimoni de la realitat. 

L’eclosió del periodisme 
digital ha estat positiva o 
negativa per a la imatge 
comunicativa?
En una pantalla, com sabem 

tots els que hem fet edició, és 
molt complicat editar. S’edita 
molt millor en paper. La dife-
rència és que en un ordinador 
pots veure vídeos i al paper no. 
Per tant, ens hem de plantejar 
fins a quin punt la fotografia ha 

de ser l’únic vehicle bàsic per 
donar suport a la nostra funció. 
Si entenem que som creadors 
d’imatges que documenten una 
realitat social, i això també es 
pot fer amb el vídeo, aquí tenim 
un debat obert.

Ara que parlaves de futur 
professional, també hi 
ha molta gent que ha 
optat per no dedicar-s’hi 
professionalment o no 
exclusivament, perquè és 
l’única manera de poder 
fer el seu projecte sense 
imposicions.
Sí, la qual cosa és molt trista. 

I, malgrat tot, estem ara davant 
la millor generació del fotoperi-
odisme a Catalunya. Molt mi-
llor que la de fa trenta anys, pel 
que fa a preparació i implicació. 
Però ho tenen molt pitjor que 
ho vam tenir la nostra genera-
ció. Hi ha gent boníssima, que 
segurament en altres àmbits 
podria estar-se guanyant la vida 
molt millor i que deixa els seus 
esforços aquí. Tenim la millor 
generació de fotògrafs, molts 
d’ells treballant a fora o per a 
fora, aquí no publiquen o quan 
publiquen se’ls paga una merda. 
Aquesta és la situació. 

Per què creus que resisteix? 
Perquè, primer, la professió 

és molt maca, és un gaudi estar 
present en les transformacions 

Foto de perfil 

Pepe Baeza Gallur 
(València, 1950), és 
reporter gràfic i doctor en 
Ciències de la Informació 
per la Universitat de 
Barcelona. Va començar a 
exercir el fotoperiodisme 
en els anys d’eclosió de 
l’anomenada premsa 
democràtica a Barcelona, 
en mitjans com El 
Noticiero Universal o El 
Periódico de Catalunya. 
També ha exercit de 
redactor en cap de 
fotografia i editor gràfic 
a diversos rotatius, 
principalment a La 
Vanguardia (durant 
gairebé 25 anys) i al seu 
suplement dominical. 
En l’àmbit acadèmic, ha 
estat professor de teoria i 
tècnica del fotoperiodisme 
i gèneres fotogràfics a la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat 
Pompeu Fabra. Ha 
reflexionat sobre el 
valor de la imatge 
comunicativa com a 
instrument de control 
del poder en nombrosos 
articles a l’edició en 
castellà de Le Monde 
Diplomatique i al llibre 
Por una función crítica 
de la fotografía de prensa 
(Gustavo Gili, 2003).

Pepe Baeza
Fotoperiodista

A

MARC jAvIERRE
Pepe Baeza
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l“Un dels objectius 
del neoriberalisme 
és dominar el sistema 
simbòlic global, inclosa 
la imatge periodística”
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socials i polítiques, sempre en 
els punts més calents. Segon, 
perquè estàs al carrer; perquè 
estàs exercint una funció que és 
testimonial, però també creati-
va: al mateix temps que estàs 
conceptualitzant el testimoni 
que vols oferir, estàs buscant 
els recursos estètics perquè 
això funcioni.

Tu vas començar a exercir a 
l’anomenada època d’or de 
la premsa. Creus que s’ha 
mitificat una mica o té base 
la visió que es té d’aquell 
moment?
Sí, just amb la transició. Era 

un moment de moltes expecta-
tives, que després es van veure 
una mica frustrades. Hi havia 
molta gent que s’havia format 
en un periodisme de lluita con-
tra la dictadura, amb moltes di-
ficultats. El record que jo en tinc 
és d’una relació molt més estre-
ta amb el món de les redaccions. 
Sovint anàvem a treballar junts, 
en equip, d’igual a igual. I aquí 
també el poder ha obert una es-
cletxa. Avui el tema dels clans 
torna a funcionar. La fotografia 
torna a ser el parent pobre de 
les redaccions i això semblava 
que començava a solucionar-se 

en aquells anys. I també per-
què les empreses periodístiques 
eren periodístiques i sortien de 
la dictadura d’alguna manera. 
Avui els grans mitjans ja no 
són empreses periodístiques, 
al darrere no tenen interessos 
periodístics, hi ha bancs o fons 
d’inversió. De vegades no podem 
saber ni d’on ve la pasta.

Barcelona és una bona ciutat 
per fer fotoperiodisme, és un 
bon escenari?
És fantàstica, perquè és una 

ciutat que, malgrat tot, manté, 
de vegades en latència, la ca-
pacitat de revoltar-se. I per 
altra banda, per característi-
ques com l’alta concentració de 
població. Ha patit molt proble-
màtiques com l’encariment de 
l’habitatge o les conseqüències 
de la crisi del 2008 i ara del co-
ronavirus, problemàtiques que 
estan esperant ser abordades 
amb treballs de documentació. 
I aquí sí que els fotògrafs hau-
ríem de tenir molt clar que no 
podem anar sols. Un dels ris-
cos de la nostra professió és vo-
ler fer tots els papers de l’auca. 
Volem fer-nos el nostre procés 
de documentació, el nostre pla 
de treball. Fa falta treballar 
amb equips més multidiscipli-
naris. Sobretot amb científics 

socials: la sociologia, l’econo-
mia o la ciència política.

De vegades es té la sensació 
que el bon fotoperiodisme ja 
només es veu a festivals o 
sales d’exposicions, però no 
als mitjans de comunicació.
Cert. Però és que jo penso 

que la funció bàsica de la comu-
nicació no és estar en una sala 
d’exposicions ni a un museu, 
sinó als mitjans. El director del 
Visa pour l’Image de Perpinyà 
(que és el festival més impor-

tant del món de fotoperiodisme) 
Jean-François Le roy, diu que és 
un certamen muntat a base de 
treballs que la premsa de tot el 
món no ha volgut publicar. Amb 
la qual cosa la major part de la 
gent, que no pot anar a aques-
tes exposicions, no coneix el que 
s’està fent realment. I al poder 
no li preocupen els festivals ni 
les exposicions. Li preocupa la 

difusió dels mitjans. A la majo-
ria de grans festivals fotogrà-
fics, els membres del jurat són 
comissaris d’art, i jo crec que 
el periodisme com a document 
qui l’ha de valorar són els peri-
odistes i en tot cas, els científics 
socials. I ara s’està valorant el 
bon fotoperiodisme sobretot en 
funció dels paràmetres estètics i 
per a mi és el menys important.

La imatge s’ha acabat 
convertint en quelcom 
molt subsidiari del text, ho 
denuncies als llibres que has 
escrit.
Sí, això forma part d’aquesta 

pèrdua de valor del fotoperiodis-
me en les redaccions. Hem tor-
nat al model dels anys seixanta, 
en què qualsevol redactor era 
el cap d’alguna manera del re-
porter. Un redactor se sent més 
amo del producte final que un 
fotògraf. I és clar, hi ha el fac-
tor numèric. És molt difícil que 
els fotògrafs es facin sentir a les 
redaccions perquè la despropor-
ció numèrica és molt alta. I hem 
de tenir en compte també a qui 
s’atorguen els càrrecs de direc-
ció als mitjans, sempre a gent 
que ve del món de la redacció.

La figura d’un editor gràfic 
fort -una tasca que tu has 

exercit- hauria de servir per 
defensar l’autonomia de la 
imatge?
Sí, sí. I donar l’última pa-

raula sobre els recursos visuals. 
Hauria de ser així. Però jo no ho 
vaig aconseguir mai en la meva 
carrera professional. S’acaba 
produint que moltes vegades et 
volen dibuixar la foto. Però la 
fotografia no ha de servir només 
com a prova pericial d’una de-
terminada afirmació. Sovint es 
produeix una mimesi d’imatges 
d’un mateix fet, perquè no s’ha 
deixat els professionals mirar 
amb llibertat.

Ara tenim accés d’imatges 
de tot, penjades a les xarxes. 
Moltes d’elles acaben als 
mitjans convencionals. Què 
han de fer els professionals 
de la imatge davant d’això?
Jo soc partidari d’aprofitar 

tot el que valgui la pena per 
deixar testimoni d’aspectes im-
portants de la nostra societat. 
Seria una posició massa protec-
cionista de la nostra professió 
no fer-les servir. Ara bé, darrere 
d’aquest periodisme ciutadà (o 
com vulguem dir-li) hi ha d’ha-
ver algú que es faci responsable 
que aquell missatge té validesa, 
que verifiqui la font, que no és 
un fake ni un muntatge.

2 vE DE lA pàgInA 25

l“Els grans mitjans 
ja no són empreses 
periodístiques, sovint 
no podem saber ni 
d’on ve la pasta”

Llibres per resseguir la memòria veïnal
REDACCIó CARRER

urant aquests anys, a la 
vegada que hem publi-
cat Carrer també hem 

editat llibres relacionats amb 
la història dels barris. El pri-
mer va ser Barcelona en lluita 
de Josep Maria Huertas i Marc 
Andreu. Una crònica impres-
cindible sobre el paper de les 
associacions veïnals a la Barce-
lona del segle XX. Josep Ramon 
Gómez i Pilar Villuendas van 
dissenyar una bella edició que 
reproduïa més d’un centenar de 
cartells i portades de la premsa 
de barris. El llibre, esgotat, es 
pot consultar a les biblioteques.

Animats, vam crear la col-
lecció de llibres Quaderns de 
Carrer. Al número 5, titulat 
1970-2010, 40 anys d’acció veï-
nal, explicàvem 100 lluites que 
havien canviat la ciutat, que 
vam fer coincidir amb una expo-
sició conjunta amb la federació 
veïnal de Madrid.

Un altre títol del qual estem 
especialment orgullosos és Jo-
sep Maria Huertas Claveria i 
els barris de Barcelona. 1964-
1975, una antologia de repor-
tatges dels primers treballs 
del periodista que acaba amb 
l’article publicat a Tele/eXpres 
que li va suposar un consell de 
guerra i anys de presó. El re-
cull es complementa amb tex-
tos firmats per companys de 
professió i una aproximació a 
la seva obra firmada pel perio-
dista Jaume Fabre.

Si veniu al local de la Favb 
podreu trobar tant els llibres 
d’aquesta col·lecció com els que 
ressenyem a continuació.

D

Barcelona i el Carrer

El còmic dels barris

Quan la revista Carrer complia 25 anys (ara ja anem pels 30!), 
vam dedicir celebrar-ho amb tota la gent que d’una manera o una 
altra ha contribuït a que aquest projecte s’hagi mantingut en el 
temps: col·laboradors, activistes, subscriptors i lectors... Va ser 
una gran festassa celebrada a Can Batlló el 16 de març de 2017. 
D’aquella efemèride va quedar el llibre 25 anys de Barcelona a 
Carrer (1991-2016), que vam presentar a la biblioteca de Fort 
Pienc el 5 de febrer de 2018, una obra que permet resseguir 
l’evolució de la revista i la construcció de la ciutat amb un esperit 
crític. La seva lectura us ajudarà a mirar des d’una òptica 
diferent, més propera als barris, la història recent de Barcelona.

La revista Butifarra!, denominació axarnegada del gest 
de rebuig i menyspreu que en castellà rep el nom de corte 
de mangas, va aparèixer a Barcelona el 1975, quan encara 
perdurava la dictadura franquista i el moviment urbà, tot 
exigint escollir el seu destí, experimentava un moment àlgid.
La publicació, al principi d’aspecte certament modest, però 
alhora contundent, conjuminava la informació i l’opinió en 
defensa de campanyes i reivindicacions populars a través 
d’historietes. El projecte gaudí de la complicitat i col·laboració 
de les associacions veïnals de l’àrea de Barcelona, que 
hi participaven i la distribuïen de manera -diguem-ne- 
underground. Aquest llibre recupera la seva memòria.
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a la Generalitat, que no ens volia 
escoltar”, recorda Cantero.

Reclam d’antena comunitària
La proposta que Contrabanda va 
fer a l’Ajuntament i que l’ens va 
denegar va ser la de tenir una an-
tena comunitària per a totes les 
ràdios lliures. Una petició que ja 
fa anys que demana la coordinado-
ra de Ràdios Lliures de Catalunya 
(creada el 2011 per Contrabanda 
FM, Ràdio Bronka, Ràdio Línea IV, 
Ràdio Pica, Ràdio RSK i Ràdio Bala).

Finalment, abans que el consis-
tori executés l’ordre, Contrabanda 
va haver de desmuntar l’antena. 
“L’Ajuntament ens va dir que si 
no ho fèiem nosaltres, ho farien 
ells. Això significava que ens farien 
malbé els aparells i que n’hauríem 
d’assumir el cost del desmante-

llament”, exposa l’Àlex, soci de 
Contrabanda des de fa 13 anys. 
Dies més tard, la ràdio va emetre 
el “Manifest i falques en contra del 
precinte del nostre centre emissor i 
per la llibertat d’expressió”. A l’es-
crit s’exposava que el govern mu-
nicipal havia aprofitat una decisió 
judicial sobre la reordenació de les 
torres d’emissió “per tirar endavant 
part del pla urbanístic dels Tres Tu-
rons, que afecta els barris del nord 
de Barcelona, i que ha estat força 
rebutjat, entre d’altres, per moltes 

Aniversari amarg 
per a Contrabanda FM
AnAïS BARnolAS

El passat mes de maig la ràdio lliu-
re Contrabanda FM va celebrar els 
30 anys amb una jornada reivindi-
cativa a l’Ateneu Popular 9 Barris. 
L’aniversari el va complir en un dels 
moments més crítics. Des del 19 de 
desembre  de 2020 que va haver de 
deixar de transmetre a través del 
dial 91.4 FM arran d’una sentència 
judicial que la va obligar a desmun-
tar l’antena. “Hem viscut moltes 
adversitats, però és la primera 
vegada que no estem emetent”, 
explica la sòcia de l’Associació Cul-
tural Contrabanda FM, Bea Cantero 
que hi participa des de fa 17 anys. 
Des de llavors, l’emissora només es 
pot escoltar a través d’Internet.

L’origen de l’actuació parteix 
del 2019, quan l’Associació Catala-
na de Ràdio (ACR) -entitat que aglu-
tina totes les cadenes i emissores 
comercials privades que funcionen 
a Catalunya- va interposar una de-
núncia al Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya per reclamar el 
tancament de les antenes de cade-
nes comercials sense llicència que 
hi havia al Carmel. “En la legislació 
que regula l’espai radioelèctric en 
cap apartat figura una entitat com 
la nostra, sense ànim de lucre, que 
no pertany a cap poder econòmic, 
per tant, som alegals, que no és el 

mateix que ser pirata o il·legal”, 
explica el soci de Contrabanda An-
tonio Narváez, que hi col·labora 
des de fa 24 anys. No obstant això, 
“el centre emissor de Contrabanda 
es trobava allà i ens van posar al 
mateix sac, quan nosaltres no som 

comercials. Ens financem a través 
de les quotes dels socis, de les ac-
tivitats que organitzem, no accep-
tem cap mena de publicitat ni sub-
venció”, descriu Cantero.

Contrabanda FM va interpel·lar  
la Generalitat, qui té les compe-

tències per adjudicar les llicències 
juntament amb l’Estat, i l’Ajunta-
ment de Barcelona, encarregat de 
l’ordenació urbanística de les ràdi-
os. “El consistori ens deia que no 
hi podia fer res si hi havia un dic-
tamen i passava la patata calenta 

A final dels 70 van començar a emetre les 
ràdios lliures per donar veu a col·lectius 
reivindicatius, artístics i als músics. El 
1983 va tenir lloc una trobada estatal a 
Madrid on es va elaborar un manifest que 
va marcar els trets de les ràdios lliures: 
funcionament autogestionari, autònom 
i participatiu. A Catalunya, ja feia dos 
anys que funcionava Ràdio Pica (Promoció 
Independent Coordinació Artística-
Alternativa). “Feia dies del 23-F i teníem 
por, però volíem donar espai a les noves 
avantguardes i ho vam tirar endavant”, 
recorda un dels impulsors, Salvador Picarol. 
El 1985 va néixer Ràdio RSK. “Vam crear 
el taller jove d’informació urbana per a la 
gent del barri, que va ser l’excusa per fer 
ràdio”, recorda el Pitu, del col·lectiu de 
Ràdio RSK. “Vam començar emetent des 
d’un lavabo del Centre Cívic Torre Llobeta 
perquè així no molestàvem ningú”. El nom 
de l’emissora “prové de les assemblees que 
fèiem els dissabtes al matí en les quals la 
gent venia amb ressaca”. Més tard, ho va 
fer Ràdio Bronka, que compleix 34 anys 
d’ençà de la primera emissió, “una iniciativa 

del Moviment Comunista de Catalunya, 
al qual després s’hi van sumar col·lectius 
veïnals i llibertaris: vam començar a emetre 
a les Roquetes”, recorda l’Àlvaro, soci de 
Ràdio Bronka.

Les ràdios lliures s’han vist obligades 
a canviar de dial en diverses ocasions. 
Per exemple, el 1991 ràdio Contrabanda 
FM va començar a emetre al 91.0. Cinc 
anys més tard, es va traslladar al dial 
91.4, ja que l’antic l’ocupava l’emissora 
COM Ràdio. També han hagut de fer 
front a diverses sancions. El 2011 la 
Direcció General de Telecomunicacions 
va posar una multa de 60.000 euros a 
Ràdio Pica. “Deien que interferíem a la 
SER, però no es va demostrar i aleshores 
ens vam haver de passar a emetre només 
a Internet”, recorda. Actualment Ràdio 
Bronka transmet només a algunes zones 
de Barcelona: “Amb la pandèmia era 
inassumible tenir cobertura a tota la ciutat. 
Hem fet un pas enrere per tornar més 
endavant amb més força”, explica l’Àlvaro.

Els moments més transcendentals que 
han viscut han estat els col·lectius. Durant 

el 15-M, les ràdios van retransmetre les 
assemblees: “Com que el que es deia no se 
sentia a tota la plaça, la gent escoltava la 
retransmissió de la ràdio”, explica l’Àlex 
de Contrabanda. Altres moments clau 
han estat les cobertures de les vagues 
generals com la creació de l’Agència 29-S, 
l’agència del 8-M o les trobades estatals de 
les coordinadores de ràdios lliures “en què 
t’adones que hi ha molta gent que està en la 
mateixa situació que tu”, recorda l’Àlvaro.

Les ràdios lliures aposten pel software 
lliure i des de fa anys emeten des 
d’Internet. “Ara que els podcasts estan tan 
de moda, cal recordar que nosaltres ja fa 
15 anys que en fem”, diu l’Àlex. Durant el 
confinament van començar a fer Cadenazos, 
una iniciativa que prové d’Amèrica llatina i 
que consisteix en el fet que diferents ràdios 
lliures de l’Estat espanyol col·laboren 
retransmetennt durant hores seguides al 
voltant d’una qüestió. De moment, ja n’han 
organitzat sis -dedicats a les presons, a les 
lluites LGTBI...- que van ser de 12 hores 
d’emissió i en els quals van participar més 
de 20 emissores.

Ràdios lliures i vives des del 23-F

Després de 30 anys en antena, l’emissora s’ha vist 
obligada a deixar d’emetre des del desembre arran 
de l’execució d’una sentència judicial

ContRABAndA
Pancarta reivindicativa de protesta per la decisió judicial contra Contrabanda FM

2pASSA A lA pàginA 28

lLa ràdio es desmarca 
de les cadenes 
comercials ‘pirates’ 
i reivindica el seu dret 
d’emissió i expressió
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associacions de veïns, entitats i ve-
ïnes particulars dels barris del Car-
mel, Vallcarca o la Salut”.

Just el mateix mes de desem-
bre, l’Ajuntament de Barcelona va 
presentar el projecte no comercial 
de la Xarxa de Ràdios Comunitàries 
de Barcelona (XRCB) que emet a 
través d’Internet. El consistori va 
proposar de participar-hi a Con-
trabanda, que li va semblar una 
solució insuficient: “Per a nosaltres 
ser a l’FM és important perquè hi 
ha una part de la població que no 
té accés a Internet, persones grans 
que ens escolten a través del dial 
o gent que ho fa quan va en cotxe 
i ara no estem arribant a aquests 
oients”, reivindica Cantero.

Autogestió i participació
Dins de la iniciativa XRCB es va cre-
ar l’espai radiofònic Ràdio Rambles 
“que té l’objectiu de donar veu als 

veïns i veïnes, entitats, institucions, 
esdeveniments i comunitats de les 
Rambles”, s’explica al seu web. “Di-
uen que promouen la participació 
ciutadana, però no donen suport a 

les ràdios lliures que fa dècades que 
tenim aquests espais. Això és una in-
coherència”, denúncia Cantero.

Les llicències radiofòniques te-
nen uns requisits que van en contra 
de la filosofia de les ràdios lliures: 
“cal tenir una persona jurídica que 
avali propietats patrimonials i un 
editorial, res més lluny dels valors 
de Contrabanda, que s’autogestio-

na i defensa la llibertat d’expressió, 
sense censura”, exposa Cantero.

El 2017 la Generalitat va ela-
borar una proposta de decret dels 
serveis de comunicació audiovisual 
comunitaris sense ànim de lucre. 
La iniciativa, que no va prospe-
rar, pretenia marcar la pauta per 
a la regulació total de l’espectre 
radioelèctric per al tercer sector. 
El problema, segons Cantero, “és 
que ens equiparaven amb les rà-
dios que són finançades per partits 
polítics, l’església i les ONG”. Per 
aquesta raó, en el manifest Con-
trabanda demana que almenys un 
33% de l’espectre radiofònic sigui 
per a les emissions de les ràdios 
lliures i autogestionades.

“Vam emetre al març durant 
una setmana, però teníem moltes 
carències tècniques, ens cal inver-
sió”, comenta l’Àlex. Una altra de 
les preocupacions és que durant 
aquest temps fora d’antena “algú 
ens agafi el dial”, conclou.

2 VE dE lA pàginA 27

lLes ràdios lliures 
demanen espai propi 
en la regulació de 
l’espectre radiofònic 
que s’està debatent
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Pous i Serra -on destaca la belle-
sa de les il·lustracions de Florenci 
Salesas- que ajuden a rescatar la 
memòria veïnal. Una selecció que 
vol ser també un homenatge als pi-
oners de la historiografia contem-
porània andreuenca.

Editat per Llop Roig / Associació 
de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de 
Palomar, el llibre va ser presentat 
el passat mes d’abril als Jardins-
Estany Can Fabra. 

El Cap a Peus, com el Carrer, 
ha sigut i és escola de periodisme 
i per les seves pàgines hi han pas-

sat persones properes com Imma 
Santos, Jordina Tarrés, Meritxell 
M. Pauné o David Mateu, per no-
menar algunes. Actualment, el 
cap de redacció és Gerard Álva-
rez. Berta Solanas, redactora de 
la primera època, reflexiona al 
pròleg sobre “una publicació lo-
cal, impulsada per una associació 
veïnal la trajectòria de la qual 
també és història, feta per per-
sones voluntàries”. Tot un mèrit 
haver arribat als 40 anys fent “pe-
riodisme des del poble”!

REdACCió CARRER

Per a una revista de l’anomenada 
“premsa pobra”, complir 40 anys 
és tota una proesa. Celebrar-ho 
publicant un llibre que recopila 
una selecció d’articles que recu-
llen la història social del barri és 
tot un encert i expressa la forta-
lesa i abast d’una publicació de-
gana de la premsa de barris com 
és el Sant Andreu de Cap a Peus.

Coordinat per l’historiador i veí 
Pau Vinyes, el llibre mostra una 
selecció d’articles de les clàssiques 
seccions  “Una mica d’història” i 
“Gotes d’història” que, com ex-
plica ell mateix a la introducció, 
“reflecteixen el bagatge de la me-
mòria històrica de Sant Andreu de 
Palomar des d’una vessant amena 
i al mateix temps rigorosa”. Gaire-
bé un centenar de textos escrits en 
la seva gran part per Vinyes i Martí 

Revistes
de barri

Un llibre per 
a un aniversari

lEl llibre celebra 40 anys 
del ‘Cap a Peus’ i ret 
homenatge als pioners 
de la historiografia 
andreuenca moderna

P.25



36 LA VANGUARDIA C U L T U R A DIJOUS, 15 JULIOL 2021

riament a l’església de Sant Este-
ved’Olot i,enl’últimafase,almas
Descals de Darnius, no es van
destruir, ni es van perdre, sinó
que van ser recuperades per les
autoritats franquistes quan es va

acabar la guerra. També les que
havienanataParís amblesexpo-
sicions del Jeu de Paume i Mai-
sons-Laffitte, el 1937. Només es
van perdre unes dues-centes
obres, i capde rellevant. Per això
l’exposició també ret homenatge
alsmonumentmenqueesvanen-
carregar d’aquesta tasca, des de
Folch iTorres fins aJoanSubias,

Josep Gudiol, Miquel Joseph
Mayol, Bosch iGimpera,Duran i
Sanpere o Rubió i Balaguer. Ells
van contribuir a salvar aquestes
obres, ja fos dels bombardejos
franquistesodelssaquejosdemi-
licians, i la repressió franquista
els ho va fer pagar. L’exposició
recordaelstresexpedientsaJoa-
quim Folch i Torres (incloent-hi
els testimonis acusatoris de José
M.Muguruza iMiquelUtrillo).
Lamostra (oberta fins al 27 de

febrer)ha estat comissariadaper
Francesc Vilanova iMireia Cap-
devila, de la Fundació Carles Pi i
Sunyer. Reuneix algunes de les
obres originals que van sortir
d’aquestmateixmuseu i van tor-
nar al cap de tres anys, així com
fotografiesidocuments,ambuna
cartografiadigital consultableen
líniadetotsels trasllats.Hihape-
ces pràcticament inèdites, com
els nou croquis que Folch i Tor-
res i Josep Lluís Sert van fer
sobre l’exposició de Maisons-

Laffitte o un cartell d’aquesta úl-
tima.Fins i totesmostra larecent
donaciód’unoli religiósdel segle
XVII que al seu dia va ser con-
fiscat. Té un forat al cap de sant
Josep i, segons els antics pro-
pietaris, va ser el tret de pistola
d’unanarquistaquanvaregistrar
lacasa.
El comissari Francesc Vilano-

va i el director del MNAC, Pepe
Serra, van insistirque l’exposició
trenca el mite que només es va
salvarl’artmedieval, jaqueesvan
traslladar totamena d’obres, des
de l’Esculapi d’Empúries fins a
d’altres del Greco, Fortuny, Mir,
Picasso o Dalí. I la segona gran
idea és que aquesta operació va
sermoltmésqueunaacciópubli-
citàriadelComissariat dePropa-
ganda, com va voler fer creure el
franquisme: va ser una acció de
política cultural que fins i tot en
temps de guerra va continuar
ambtasquesderestauració,estu-
di i registrede lesobres.c

ElMNACexplica la granoperació
per salvar l’art català durant la guerra
Una exposició relata el trasllat i el salvament d’obres entre el 1936 i el 1939

JOSEPPLAYÀMASET
Barcelona

La revolta feixista del 18 de juliol
del 1936 i la consegüent explosió
de violència revolucionària no
només va provocar nombroses
víctimesmortals, sinóque també
vaposarenperillelpatrimoniar-
tístic i arquitectònic. La ràpida
reaccióde les autoritats de laRe-
públicavaaconseguirsalvarmol-
tes d’aquelles obres, protegir-les
i, finsitot,mostrar-neaParísiGi-
nebrauna seleccióde lesmillors,
comaraesreflecteixal’exposició
del MNAC El Museu en perill!
Salvaguarda i endreça de l’art ca-
talàdurant laGuerraCivil.

ACatalunya “els comitès anti-
feixistes van desbordar la Gene-
ralitat i elsAjuntaments i vanpo-
sar en marxa un procés de des-
trucció de l’art dels rics, dels
poderosos,de l’Església”,explica
JoaquimNadal,directordel’Ins-
titut Català de Recerca en Patri-
moni Cultural. En poques hores
es van incendiar les esglésies de
Santa Maria del Mar i Betlem,
van cremar altars barrocs de fus-
ta i van volar per la Via Laietana
obresdelacol·leccióCambó. “La
mateixa destrucció va generar la
pulsiódesalvament”,afegeixNa-
dal,assessord’aquestaexposició.
Hi va haver obres que es van
amagar,d’altresqueesvantapiar
al seu lloc d’origen, però lamajo-
ria van ser confiscades i traslla-
dades a dipòsits segurs. Joaquim
Folch i Torres, director des del
1934 delMuseu d’Art de Catalu-
nya (precedent del MNAC), va
arribar a escriure que es van re-
cuperar fins a un milió d’obres
procedentsdemuseus,esglésiesi
col·leccions particulars, malgrat
queprobablementlaxifraésexa-
gerada i inclou segurament mo-
nedes, orfebreria, dibuixos i, fins
itot,documents.Peròlaveritatés
que aquestes obres, que primer
es van traslladar a dipòsits aBar-
celona, Girona, Lleida, Tarrago-
na oManresa, després majorità-

LaGeneralitat no
només va salvar l’art
medieval, sinó tota
mena d’obres, de
l’Esculapi a Picasso

EstructuradefustaalMNAC,semblanta ladel’esglésiadeSt.Esteved’Olotutilitzadacomadipòsit
MIQUELGONZÁLEZ / SHOOTING

Quina llei a favor
de lesdones
vapromulgar
l’emperador
GenguisKan?

Ha passat a la història com un
guerrer temut. El nom real, Te-
müjin, que significa El millor
acer, ja és revelador. Però l’home
queva forjar undels imperismés
grans de la història va mostrar
unasensibilitatespecialenvers la
dura realitat de les dones. Quan
encaraerauna jovepromesa,uns
genets d’una altra tribu van ata-
carelseucampamentivanraptar
lasevaesposaBörte.Defet,elsas-
saltspersegrestardoneserenuna
pràctica habitual entre els mon-
gols.LamateixamaredeGenguis
Kan en va ser víctima. Temüjin
noesvaacoquinar, i esvaenfron-
taralssegrestadorsperrecuperar
Börte, que, al cap de poc, lluïa un
embaràsdepare incert.
Potser a causa d’aquesta expe-

riència, va prohibir els raptes de
dones, la seva venda, violacions i
altres abusos sota pena de mort.
També va obligar els homes a re-
conèixer tots els seus fills (nens i
nenes), encaraqueno fossinde la
sevaesposaprincipal, ivaperme-
tre que elles formessin part de
l’exèrcit i que ocupessin càrrecs
decomandament.

SÍLVIA COLOMÉ

Genguis Kan
WIKIPEDIA

EL REPTE

I DEMÀ....

De quina banda britànica
es va dir que el seu nom estava
inspirat en el semen?

Rodrigo Cortés publica ‘Los años extraordinarios’

L’absoluta llibertat creadora
LEONOR MAYOR ORTEGA
Barcelona

R
ecorda una mica
Tristram Shandy,
té alguna cosa
d’homèric i de dic-
kensià, destil·la tra-

ços d’Antoine de Saint-Exupé-
ry, ressuscita el realismemàgic,
no és aliena a l’univers de Car-
los Castaneda... Los años extra-
ordinarios (Random House),
l’última novel·la de Rodrigo
Cortés, és inclassificable, amb
moltes semblances, però dife-
rent de totes.
Cortés explica la història de

Jaime Fanjul, un home nascut
a començaments del segle XX,
abans que elmar arribés a Sala-
manca, la vida del qual discorre

entre intensos viatges, bruixes,
fantasmes o guerres espanto-
ses, com la que va enfrontar a
Alacant amb la resta d’Espanya
o la que van mantenir Holanda
i França una mica en secret.
Però la de Fanjul podria ha-

ver estat una històriamolt dife-
rent, bastant més anodina del
que va ser: “Vaig escriure sense
pla, sense propòsit, no sabia qui
era en Jaime, no sabia el seu
nom, ignorava si recorreria el
món o es quedaria a la seva ha-
bitació per sempre més, ho de-
cidia cada dia i ho esbrinava
alhora que ell”, relata Cortés,

que també és autor d’una altra
novel·la, Sí que importa el modo
en que un hombre se hunde (Co-
lección de Narrativa Iría).
I partint d’aquesta “absoluta

llibertat creadora”, perquè
“vaig prendre la decisió de no
reflexionar sobre res i de reco-
llir qualsevol idea o imatge”,
Cortés va escriure una novel·la
sorprenent i divertida alhora
que Fanjul va desenvolupar el
seu caràcter. En Jaime es va
convertir en un tipus “radical i
irritant, que no fa esforços per
acariciar ni perquè l’acariciïn,
tot i que té dues qualitats

exemplars: no jutja i no es quei-
xa”. “Tampoc no té pressa per
fer-se una opinió”, afegeix l’au-
tor, a qui el sorprèn una mica
que el seu personatge connecti
tant amb els lectors.
Malgrat aquesta bona acolli-

da, Fanjul no saltarà a la panta-
lla gran, i això que Cortés tam-
bé és cineasta i ha dirigit pel·lí-
cules com Buried (2010) o
Luces rojas (2012). “El cinema
és el terreny de l’acció, el per-
sonatge es defineix pel que fa,
mentre que la literatura és
l’evocació de la mirada sense
més objecte que la musicali-
tat”, assenyala, i afegeix que re-
duir en una hora i mitja de me-
tratge “una novel·la tan evoca-
dora com Los años
extraordinarios seria banalit-
zar-la tota”.cRodrigo Cortés
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Una anècdota en forma de forat de 
bala al cap de sant Josep rep el visi-
tant d’¡El Museu en perill! des d’un 
oli anònim del segle XVII de l’Ado-
ració del Nen Jesús. El quadro presi-
dia el menjador del barceloní Ma-
nuel Baixeras Roig, que l’havia 
comprat a Roma durant la seva 
lluna de mel, i els hereus del qual el 
van donar el 2019 al MNAC. El tret 
el va fer el 1936 un anarquista que 
va entrar a la casa durant l’esclat 
revolucionari i anticlerical sorgit 
entre els sectors més radicals de la 
República a l’inici de la Guerra Ci-
vil. D’aquella violència, que si bé va 
impedir que a Catalunya triomfés 
el cop d’estat, van sorgir les pri-
meres alarmes que l’art podia ser 
una víctima més de la contesa. I 
davant aquesta amenaça de des-
trucció del patrimoni sumada a la 
dels bombardejos de l’aviació ita-

liana i alemanya del bàndol nacio-
nal, hi va haver uns centenars de 
persones, moltes voluntàries, ca-
pitanejades per Joaquim Folch i 
Torres –impulsor i primer director 
del Museu d’Art de Catalunya, avui 
MNAC–, que van ser uns monu-
ments men avant la lettre. 

Així es referia a elles –evocant 
al grup aliat la missió del qual va 
ser rescatar l’art saquejat pels na-
zis i que George Clooney va portar 

al cine, l’historiador Francesc 
Capdevila, comissari, al costat de 
Mireia Vilanova, de l’exposició que 
rescata el poc conegut treball de 
salvaguarda i ordenació de l’art 
català entre el 1936 i el 1939. 

La mostra, amb un cost de 
90.000 euros, podrà visitar-se fins 
al 27 de febrer del 2022 al museu 
que avui dirigeix un Pepe Serra que 
aquest 2021 ha impulsat un pro-
grama centrat en la Guerra Civil: 

amb la mostra del fotògraf Antoni 
Campañà, la instal·lació de Fran-
cesc Torres i tres noves sales de la 
permanent (pàgina contigua).  
Compte amb material fotogràfic i 
documental, molt inèdit, obres 
originals (traslladades del seu lloc 
habitual al MNAC) i un treball his-
toriogràfic en què ha participat 
l’Institut Català de Recerca en Pa-
trimoni Cultural, que dirigeix Joa-
quim Nadal, la Fundació Carles Pi i 

Sunyer (conseller de Cultura el 
1937) i Memorial Democràtic. 

Alhora que intentaven fer en-
tendre als anarquistes «les barba-
ritats que estaven a punt de come-
tre» amb l’art, diria Folch i Torres, 
amb el recolzament de Generalitat 
i República van confiscar les obres 
que podien estar en perill de 
col·leccions privades (com les de 
Cambó, Plandiura, Amatller i 
Güell, que quedarien sota custòdia 
de la Generalitat i serien tornades 
després de la guerra) i les van por-
tar al Museu d’Art de Catalunya.  

Allà, el conjunt –es calculen 
més de 200.000 peces (un milió, 
segons Folch i Torres, que proba-
blement va incloure els docu-
ments)–, format per olis, retau-
les, talles, escultures, ceràmi-
ques... d’art romànic, gòtic, renai-
xement, barroc, modern i con-
temporani (hi havia picassos i dalís) 
va ser ordenat, inventariat i eva-
cuat en 152 camions. La destinació: 
dipòsits segurs, lluny del front i de 

MEMÒRIA ARTÍSTICA DURANT EL CONFLICTE BÈL·LIC

Operació rescat  
de l’art català

El MNAC reivindica a l’exposició ‘¡El Museu en perill!’ els que  
en nom de la República i la Generalitat van salvaguardar i protegir 

un milió de peces de la violència durant la Guerra Civil. 

ANNA ABELLA 
Barcelona

Arxiu Nacional de Catalunya / RMN

Descàrrega de l’absis de Sant Climent de Taüll a París, per a les exposicions del 1937 (dreta). 
Les altres fotos, de l’exposició, mostren les obres (a baix, de Ricard Canals, Joaquim Sunyer  
i el ‘Sant Pere i sant Pau’ d’El Greco), tal com es van disposar per a la seva evacuació. 

Joan Cortadellas

Joan Cortadellas
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Plaça de toros de Badajoz, agost del 
1936. A la sorra, obrers, dones i nens 
són massacrats. Rere les barreres, a 
la grada, requetès i guàrdies civils 
els metrallen davant la mirada 
còmplice de sacerdots i dones de 
l’alta societat. És la dramàtica 
imatge dels afusellaments que, so-
ta el comandament del general re-
bel Yagüe, anomenat el carnisser, 
van matar més de 3.000 civils i que 
el pintor Martí Bas va reflectir en un 
impactant oli que ara llueix en una 
de les tres noves sales de la col·lecció 
permanent del MNAC, que el mu-
seu acaba d’inaugurar dedicades a 
la Guerra Civil. 

En aquestes sales es descobrei-
xen 108 obres de 43 artistes, fetes 
entre 1936 i 1939, moltes mai expo-
sades i sorgides de les reserves del 
museu. El recorregut, comissariat 
per Eduard Vallès i Elena Llorens, 
compta amb un espai dedicat al Pa-
velló de la República a l’Exposició 
Internacional de París de 1937, on 
va lluir el Guernica de Picasso. 

Les noves sales consoliden «la 
força del relat de la guerra» que el 
MNAC que dirigeix Pepe Serra im-
pulsa aquest 2021 i que culmina 
amb ¡Museu en perill!. En paral·lel, la 
mostra La guerra infinita, amb fotos 
d’Antoni Campañà, i l’espectacular 
instal·lació de Francesc Torres Ae-
ronàutica (Vol) interior, que presi-
deix la Sala Oval amb rèpliques 
d’avions republicans. 

Obres viscerals 

Les noves sales prioritzen «la na-
rració històrica i la càrrega simbòli-
ca» davant el més gran o més petit 
valor artístic d’algunes peces, as-
senyala Serra. «Els artistes van 
reaccionar en calent al que passava 
al seu voltant, són obres viscerals, 
sorgides de l’estómac», afegeix, 
que mostren com aquests no es van 
mantenir neutrals sinó que es van 
posicionar en un o un altre bàndol. 
L’art es va convertir en una arma de 
propaganda que removia cons-
ciències i sumava adeptes a la cau-
sa. Una propaganda que en el cas de 
la República va desplegar tot el seu 
potencial per la via del cartellisme, 
davant la iconografia més marcial 

dels sublevats. Al seu costat, el cèle-
bre fotomuntatge de Pere Català Pic 
Aixafem el feixisme, del peu que tre-
pitja l’esvàstica. 

«Hi ha un relat», recalca Va-
llès, que es diversifica en temes 
com el paper de les dones a la 
República –molt presents, 
víctimes, doloroses, mili-
cianes, heroïnes, artis-
tes...–, dels bombardejos 
indiscriminats –amb pin-
tures d’amenaçadores si-
luetes d’avions al cel– o de 
la trinxera. També del fo-
toperiodisme d’Agustí 
Centelles o de Campañà, 
amb la seva sèrie dels 
cadàvers de monges exhu-
mades i profanades del con-
vent de les Saleses de Barce-
lona, fotos que dialoguen amb la 
pintura de Pere Pruna Trobada 
d’una miliciana amb la mort o amb 
una filmació d’època. 

De les dones, destaca el comis-
sari, obres d’Ángela Nebot i Juana 
Francisca Rubio, o la tela firmada 
per J. Pons, de qui no es coneix res 
més, ni si era home o dona, i que va 
pintar un homenatge a la miliciana 
Lina Ódena, que apareix davant 
tropes mores de Franco. Ella es va 
suïcidar en un control de carretera 
que va creure que era del bàndol 

rebel. Aquesta pintura es va expo-
sar el 1937 al pavelló de París, 
dissenyat per Josep Lluís Sert i Luis 
Lacasa, que va brindar a la Repú-
blica la possibilitat d’internacio-

nalitzar el conflicte i la lluita anti-
feixista a través de l’art.  

Diversos vídeos contextualitzen 
la seva importància en una de les 
sales, al costat d’obres que s’hi van 
exposar, com la nívia escultura La 

banyista, de Francisco Pérez Ma-
teo, «que evoca una dona mo-
derna, en banyador, forta i acti-
va, que el franquisme faria de-
saparèixer», lamenta Vallès. 

Peces ocultes 

Moltes de les obres que allà es 
van exposar van estar anys 
perdudes, d’altres van tornar a 
Espanya i, com es va saber el 
1980, 270 es van ocultar a l’edi-
fici del Palau Nacional que 
allotja el MNAC. Una va ser Al·le-
goria de la mort de Federico García 
Lorca, de Fernando Briones, al-
hora homenatge i denúncia del 

seu afusellament. 
En una altra zona, ferotges cari-

catures satíriques de Francisco 
Mateos o Ramón Puyol. Unes con-
tra els rebels (sacerdots amb me-
tralleta, guàrdies civils amb esvàs-
tiques, requetès o terrorífiques tro-
pes mores), però també crítiques 
contra «els optimistes» o els «de-
rrotistes» de la República. Res a en-
vejar a les que avui apareixen a les 
pàgines d’El Jueves. n

L’art de la Guerra Civil ressorgeix 
en tres noves sales del MNAC 

El Museu Nacional amplia l’espai dedicat al conflicte en la col·lecció permanent, amb  
108 obres de 43 artistes i una zona dedicada al Pavelló de la República del 1937 de París.

A. A.  
Barcelona

‘Cap de Montserrat cridant’,  
de Juli González; a dalt, ‘Afuse -
llaments a la plaça de toros de  
Badajoz’, de Martí Bas (1937).

zones urbanes objectius dels 
bombarders franquistes, com 
els de l’església de Sant Esteve 
d’Olot, Mas Descals (Darnius), 
Agullana i Bescanó, on es van 
classificar i van restaurar. 

En l’exposició, al costat de 
llistes d’inventari originals, es 
pot seguir el procés (una deta-
llada web completa la informa-
ció). Bastides i cavallets de fus-
ta idèntics que documenten les 
fotos sustenten obres com el 
Sant Pere i san Pau d’El Greco, el 
Nu de Joaquim Sunyer, La toi-
lette de Ricard Canals o la Santa 
Cecília de Tiepolo, com si espe-
ressin a ser carregats en ca-
mions igual que fa 85 anys. Al-
tres fotos donen fe de com es 
van transportar els absis ro -
mànics de Sant Climent de 
Taüll i de Santa Maria d’Àneu.   

També es detalla com Folch i 
Torres no només va liderar la 
missió de salvaguarda sinó que, 
en sintonia amb la campanya de 
propaganda republicana en 
plena guerra, va organitzar al 
París de 1937, enviant per ca-
rretera més d’un centenar 

d’obres romàniques i gòtiques, 
dues exposicions de l’art me-
dieval català en el Jeu de Paume 
i al castell de Maisons-Laffitte. 
El Govern francès es va fer 
càrrec dels costos de trasllat. 

Arca de Noè  

Després de la guerra, 109 ca-
mions van tornar en 69 expedi-
cions les obres, documentades i 
en perfecte estat, a Catalunya. 
Poc més de 200 es van perdre. 
«Els franquistes mai van re-
conèixer la tasca de salvaguar-
da de l’art de Folch i Torres i de 
la Generalitat», lamenta Vila-
nova. Al contrari, «el discurs 
que va quedar va ser que els ro-
jos van contribuir a la seva des-
trucció i al desordre i que van 
ser ells que l’havien rescatat».    

Folch i Torres, que va rea-
litzar una tasca digna de l’Arca 
de Noè, va rebre com a mone-
da una triple represàlia: des-
prés d’un consell de guerra va 
ser condemnat a 12 anys de 
presó, dels quals en va complir 
tres, se li va obrir un expedient 
de depuració com a funcionari 
públic i un altre de responsa-
bilitats polítiques. Mai va tor-
nar al museu que havia creat, 
protegit i salvat. n

El franquisme  
va represaliar 
Folch i Torres, 
artífex de 
l’evacuació 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

218000

48734

Diario

926 CM² - 87%

17474 €

44-45

España

15 Julio, 2021

P.28



 
 

 

 

El Departament de Cultura crea una 
comissió sobre el patrimoni sonor i 
audiovisual 
 
Redacció | 9 juliol 2021 | Cultura21 
 
 
El Departament de Cultura ha constituït la Comissió sobre el Patrimoni Sonor i Audiovisual, 
òrgan que s’encarregarà de promoure l’elaboració d’un cens dels fons patrimonials públics i 
privats en aquests àmbits, i definir les polítiques de preservació digital. 
 
La Comissió també té com a objectius proposar accions de formació multidisciplinària que 
contribueixin a dotar dels coneixements necessaris als professionals que treballen aquest 
patrimoni en tots els àmbits, i afavorir l’intercanvi i la transmissió de coneixement entres els 
diferents agents que conserven patrimoni sonor i audiovisual, i promoure’n la seva divulgació. 
 
El nou òrgan ha estat impulsat per la Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya i la 
Filmoteca de Catalunya, i també s’hi troben representats la Fonoteca de Música Tradicional del 
Departament de Cultura, l’Arxiu Audiovisual de les Arts Escèniques a Catalunya de l’Institut del 
Teatre, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el MACBA, Televisió de 
Catalunya, la Xarxa de Comunicació Local, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de 
l’Ajuntament de Girona i el Museu de la Música de L’Auditori. La comissió està presidida pel 
secretari general del Departament de Cultura, Jordi Foz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://cultura21.cat/noticies/el-departament-de-cultura-crea-una-comissio-sobre-el-patrimoni-sonor-i-
audiovisual/ 
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Granollers recupera 14 nous testimonis del 
bombardeig 
 
Redacció | 9 juliol 2021 | Granollers | Línia Vallès ed. Vallès Oriental 
 
 
Fa poc més de 83 anys, el 31 de maig del 1938, els avions italians de Mussolini, aliat de 
Franco, van bombardejar Granollers. Un record molt present a la ciutat gràcies al relat 
d’aquelles persones que ho van viure. I és que ja fa temps que l’Ajuntament s’encarrega de 
recopilar testimonis i documents perquè no caigui en l’oblit. 
 
Però, en el darrer aniversari del bombardeig, es va engegar una campanya per tal que totes 
aquelles persones que poguessin aportar alguna cosa nova, ho fessin. Fins ara, 14 granollerins 
han acudit a la crida ciutadana: nou testimonis directes i cinc d’indirectes, que van saber dels 
fets a través de familiars. 
 
L’Arxiu Municipal documentarà el relat directe dels testimonis a través d’entrevistes 
audiovisuals, que s’incorporaran a la trentena d’entrevistes fetes des de l’any 2009. En canvi, 
han demanat que aquells qui poden aportar històries indirectes, enviïn notes de veu a través de 
Whatsapp, o deixin per escrit allò que volen fer saber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://liniaxarxa.cat/liniavalles-vallesoriental/noticies/granollers-recupera-14-nous-testimonis-del-
bombardeig/ 
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cia del Govern espanyol, tot i que
és el Departament de Justícia
l’encarregat d’adjudicar les obres
per desmuntar peça per peça el
monument inaugurat per Franco
el 1966.
El Departament de Justícia,

que ha liderat la retirada del mo-
nòlit que ret homenatge als ven-
cedors de la batalla de l’Ebre, va
anunciar ahirmateix que presen-
taràrecursa ladecisiódelconten-
ciósadministratiu.Elseuobjectiu
no és cap altre que evitar que el
desmuntatge acabi encallant al

jutjat. Fins i tot s’havien posat en
marxa els treballs previs al costat
del llit de l’Ebre per preparar els
terrenys on estava previst ins-
tal·lar l’enormegruaquehade re-
tirar, peça apeça, elmonument el
18dejuliol.El juliolésundelsmo-
ments idonisperquècalqueel ca-
bal de l’Ebre estigui baix. Si pas-
senelsmesosd’estiuinoespotre-
tirar, caldriaesperarunanymés.
Va ser justament quan es va

veure que els treballs previs co-
mençaven, sense esperar que es
resolguessin els recursos presen-

tats davant la justícia pels contra-
risa laretirada,quel’entitatvade-
manar la suspensió cautelar a la
magistrada. Van al·legar que una
vegada desmuntat el pinacle, co-
ronat amb l’aguilot, no es podria
fer marxa enrere per molt que la
justícia els acabés donant la raó,
cosaaprioripocprobable.
El Departament de Justícia

presentarà el recurs d’apel·lació
davantelmésalttribunalcatalà,el
TSJC, “per evitar més retards en
la retirada delmonument”. Justí-
ciavadestacarahirquemigcente-
nar d’entitats memorialistes van
lliurar a la consellera, Lourdes
Ciuró, un manifest “a favor del
desmantellamentperpreservarla
memòriademocràtica”.

Meritxell Roigé, alcaldessa de
Tortosa, va comparèixer ahir per
aclarirelsúltimspassosdel’Ajun-
tament. Corembe havia acusat
abans el govern local de recórrer
contra la decisió del jutjat de sus-
pendre la llicència municipal
d’obres, després d’assegurar pú-
blicamentque laqüestiónoerade
la seva competència. “Sempre
hem dit que la llicència d’obres
complia la normativa i calia ator-
gar-la; les mesures cautelars no-
méssuspenenl’execuciód’aques-
ta llicència, que en tot cas corres-
pon al Govern de la Generalitat,
que és qui ha adjudicat les obres
per procedir al desmuntatge”, va
insistirRoigé. c

Paralitzada la retiradadel
monòlit franquista de l’Ebre

ESTEVEGIRALT
Tarragona

Sinohihaunaltregirdeguió, l’es-
perada retirada del monument
franquista de Tortosa, ancorat a
l’Ebre des de fa 55 anys, haurà de
continuar esperant. Una mica
més. Quan ja semblava inamovi-
bleladatadel18dejuliol,escollida
pel Govern de la Generalitat pel
simbolisme que té, ha triomfat
momentàniament la batalla lide-
rada per l’entitat tortosina (Co-
rembe) partidària de reinterpre-
tar el pinacle feixista i deixar-lo
per sempremésalmigdel riu.
Ara per ara la victòria només és

temporal, ja que la justícia encara
no ha entrat en el fons de la qües-
tió. La interlocutòria del jutjat
contenciósadministratiunúmero
2deTarragonahaestimat lesme-
sures cautelars sol·licitades per
Corembre. La jutgessa suspèn
momentàniamentl’execuciódela
llicència d’obres municipal ator-
gadaper l’AjuntamentdeTortosa
a la Generalitat. El monòlit, una
polèmicaquenos’acabamai, és al
migdel’Ebre, ielriuéscompetèn-

Lajutgessaatura les
obresdedesmuntatge,
previstperal 18de juliol,
i elDepartamentde
Justícia recorrealTSJC

El pinacle, inaugurat per Franco el 1966, continua impertèrrit
ACN /MARROVIRA

La justícia suspèn
cautelarment
l’execució de la
llicència d’obres per
retirar el pinacle

Lesiómedul·lar
d’un turista
enun tobogan
aquàtic
deLloret

SÍLVIA OLLER
Girona

Un turista de nacionalitat es-
panyola de 37 anys que
s’allotjava en un hotel de
Lloret de Mar, al sud de la
Costa Brava, va patir una le-
sió medul·lar dijous baixant
per un dels tobogans aquà-
tics de l’establiment. Segons
fonts municipals, l’home es
va donar un cop a l’esquena
amb un separador de tobo-
gans mentre s’impulsava per
lliscar i, tot i que no va per-
dre la consciència, quan va
arribar a la piscina va notar
que no tenia mobilitat a les
extremitats inferiors i sagna-
va pel nas. Un helicòpter del
Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) el va traslladar
fins a l’hospital Vall d’He-
bron de Barcelona, on ahir
estava ingressat en estat
greu però estable. La setma-
na que ve serà intervingut
quirúrgicament de la lesió
medul·lar incompleta que té.
Els Mossos d’Esquadra van
obrir una investigació per
aclarir els fets i van prendre
declaració als testimonis
que van presenciar el fortuït
accident, entre els quals el
socorrista que vigilava la
piscina.c
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La magistrada del jutjat
contenciós administratiu
número 2 de Tarragona va
resoldre ahir aturar els
treballs de desmantella-
ment del monument de la
batalla de l’Ebre a Tortosa,
que el Departament de
Justícia havia d’iniciar la
setmana vinent. La jutges-
sa, finalment, accepta les
mesures cautelars dema-
nades pel col·lectiu Co-
rembe, que reclama que es
reinterpreti el monòlit.

Des del grup ciutadà Co-
rembe s’aplaudeix la notí-
cia, si bé l’encaixen amb
prudència. “És un triomf
al sentit comú i a fer les co-

ses ben fetes”, va manifes-
tar a l’ACN el seu porta-
veu, Joan Royo. Per con-
tra, el Departament de
Justícia va anunciar ahir
mateix que interposarà
un recurs d’apel·lació da-
vant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) “per evitar més re-
tards en la retirada del mo-
nument feixista”. S’hi afe-
geix que, precisament
abans-d’ahir, una cin-
quantena d’entitats me-
morialistes van lliurar a la
consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, un mani-
fest a favor de la retirada
del monument franquista
per preservar la memòria
democràtica.

En la resolució, facilita-

da pel TSJC, la magistrada
Natalia Jiménez sosté que
la Generalitat “no ha acre-
ditat” si el monument que
es tallarà a trossos podrà
ser reconstruït després i
com considera que és “de
dubtosa possibilitat”, no
atén la petició de no aturar
els treballs, malgrat que la
Generalitat informa que el
permís de la Confederació
Hidrogràfica per les obres
només és de sis mesos, que
s’haurien de fer ara pel
cabdal menor del riu i que
haurà d’indemnitzar les
empreses contractades.

Per la seva part, l’alcal-
dessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, va remarcar
que la resolució judicial so-
bre les mesures cautelars

atura els treballs previs
per retirar el monument
franquista, però que “en
cap cas s’està entrant en
l’atorgament de la llicèn-
cia d’obra major, que és el
que competeix i correspon
a l’Ajuntament de Torto-
sa”. Roigé va recordar que
la propietat no és del con-
sistori, sinó de l’Estat es-
panyol, que recentment, i

després de molts anys en
silenci, va autoritzar la Ge-
neralitat per executar el
desmuntatge. “La llicèn-
cia complia la normativa i
calia atorgar-la en el seu
moment”, hi va afegir. A
partir d’aquí, l’alcaldessa
va dir que correspon a la
Generalitat, que és la que
té adjudicades les obres
per poder procedir al des-

muntatge del monòlit,
presentar recurs als tribu-
nals, com així farà. Torto-
sa, amb el llavors alcalde
Ferran Bel, va organitzar
el 2016 un referèndum so-
bre el monument fran-
quista, en el qual només va
participar un 30% de la po-
blació, i un 68% van estar a
favor de mantenir-lo i
“reinterpretar-lo”. ■

Un jutjat atura
la retirada del
monòlit de Tortosa

M.P.
BARCELONA

a Accepta la petició d’un grup ciutadà que vol “reinterpretar”
el monument feixista a El govern presentarà recurs al TSJC

El monument franquista, que homenatja els caiguts a la batalla de l’Ebre, a Tortosa, que
s’havia de començar a desmuntar aquest mes ■ JOSÉ CARLOS LEÓN
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s una de les icones de la lluita
contra el feixisme durant la
Guerra Civil i els anys poste-
riors. S’hi veu el peu d’un mos-

so d’esquadra, calçat amb la típica
espardenya de betes catalana, a
punt de fer esclatar en mil bocins
una creu esvàstica. La fotografia,
realitzada pel fotògraf Pere Català
Pic –amb l’ajuda del seu fill, el tam-
bé gran fotògraf Francesc Català-
Roca, de llavors només 14 anys; ve-
geu la peça–, era la gran protago-
nista d’un cartell de gran format
que va editar el Comissariat de Pro-
paganda de la Generalitat l’any
1936 i que ara tothom podrà tenir a
casa després que la Fundació Reei-
xida –que fa mesos va reeditar tam-
bé el mapa dels Països Catalans de
Joan Ballester– s’ha decidit a publi-
car-lo en format 70x50 centíme-
tres i en paper de 160 g i distribuir-
lo a les principals llibreries del país.
També es pot comprar al web Free-
Catalonia i a la botiga d’Òmnium.

La reedició del cartell ha estat
possible després que els hereus de
Pere Català n’hagin cedit els drets a
la Fundació Reeixida. De fet, la fo-
tografia i el cartell que es reediten
–amb la col·laboració del fotògraf
Jordi Borràs, que ha participat en
la producció i restauració digital–
són l’original que va estar amagat
en un doble fons d’una maleta de

É
Pere Català i Pic, per tal de preser-
var el treball de la persecució fran-
quista.

Pere Català i Pic (Valls, 1889 -
Barcelona, 1971) va ser fotògraf,
publicista i escriptor. S’inicia com a
retratista a Valls, fotografiant mo-
numents per a la Mancomunitat.
Militant d’Acció Catalana, naciona-
lista i republicà. Es fa soci de l’Ate-
neu, on coneix Jaume Miravitlles.
“L’anunci publicitari ha d’entrar
veloçment per la vista i, des d’ella,
influir en totes les fibres emotives
del nostre ser, sense que ens n’ado-
nem”, teoritza.

El 1934 comença a amoïnar-se
per l’ascens dels totalitarismes, que
avancen arreu del món. Amb l’es-
clat de la guerra Jaume Miravitlles
organitza el Comissariat de Propa-
ganda. Miravitlles i Català aconse-
gueixen donar-hi forma.

Català i Pic serà el cap de la sec-
ció d’edicions i dirigirà la revista
mensual Nova Ibèria, de contingut
republicà, internacionalista i trans-
formador. Cartells, manifestos, lo-
cucions de ràdio, auques (ell ma-
teix escriu la famosa Auca del noi
català, antifeixista i humà), àl-
bums gràfics, llibres... I és llavors, el
24 d’octubre del 1936, quan La
Vanguardia publica el cartell Aixa-
fem el feixisme, creat una nit da-
vant de Capitania amb el seu fill
Francesc. Un cartell sense cap mis-
satge, ni cap lletra, basat només en
tota la força de la imatge.

Amb l’entrada de les tropes fran-
quistes i no podent-se exiliar per-
què té la família malalta, es reclou a
casa i es desfà del material compro-
mès. No tornarà a treballar com a
fotògraf fins l’any 1956.

La reedició d’aquest cartell, que
la Fundació Reeixida voldria que
s’escampés arreu del país, forma
part del projecte Memòria Nacional,
en què treballa la fundació des de fa
anys per treure a la llum desenes de
personalitats extraordinàries “que
han situat Catalunya i la lluita per la
llibertat al centre de les seves vides”.

El cartell és l’avançament de la

gran exposició Els Català, una fa-
mília d’avantguarda, sobre Pere
Català Pic i els seus fills Francesc i
Pere Català Roca, que prepara el
Museu d’Història de Catalunya i que
serà inaugurada a finals d’any en el
marc del vint-i-cinquè aniversari del
centre museístic.

La presentació del cartell reedi-
tat es farà el 19 de juliol a Barcelo-
na, amb la presència dels nets del
fotògraf, Rafael Català i Andreu Ca-
talà; Esther Boquera, especialista
en el Comissariat de Propaganda; el
fotògraf Jordi Borràs, i Oriol Falgue-
ra, de la Fundació Reeixida. ■

REEDICIÓ · La Fundació Reeixida reedita l’icònic cartell ‘Aixafem el
feixisme’ amb la famosa fotografia de Pere Català Pic A LA VENDA ·
La reproducció, en gran format, a les principals llibreries del país

Miquel Riera
BARCELONA

El peu d’un
mosso
d’esquadra
Els fills del fotògraf,
Francesc i Pere, van
comprar el fang al
carrer Tallers de Bar-
celona per emmot-
llar l’esvàstica. De nit,
Català Pic i Francesc
es van dirigir a l’edifi-
ci de Capitania de
Barcelona.
Situats a l’entrada,
amb tot l’equip de fo-
tografia preparat i un
parell de focus, van
mullar amb aigua les
llambordes perquè
brillessin. Van retra-
tar el peu d’un mos-
so d’esquadra, aixe-
cat uns centímetres
per damunt de l’es-
vàstica. D’aquell ins-
tant fotografiat se’n
va revelar una imat-
ge que va fer la volta
al món, i es va con-
vertir en un dels pri-
mers cartells del Co-
missariat de Propa-
ganda, d’unes grans
dimensions (100x70
cm), que va atreure
les mirades de tot-
hom.

Icona contra
el feixisme

El cartell ‘Aixafem el feixisme’, amb la fotografia de Pere Català Pic i l’edició que
n’ha fet la Fundació Reeixida ■ FUNDACIÓ REEIXIDA
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Una de les últimes supervi-
vents de l’orquestra de dones
del camp de concentració
d’Auschwitz, Esther Bejarano,
va morir divendres a Ham-
burg (Alemanya) als 97 anys.
El Centre de Formació Política
i Assessorament Anne Frank i
el Comitè Internacional d’Aus-
chwitz, que ella mateixa va
ajudar a fundar i que està for-
mat per supervivents
d’aquest camp d’extermini
nazi, van informar de la mort
de l’activista. Va néixer el 1924

Mor Esther Bejarano,
supervivent d’Auschwitz

ALEMANYA

a Saarlouis (Alemanya) i l’abril
de 1943 va ser deportada a
Auschwitz, amb 18 anys.
Aquell novembre la van tras-
lladar al camp de Ravens-
brück. Els nazis van assassi-
nar els seus pares i la seva
germana. Després de la Sego-
na Guerra Mundial, Bejarano
va emigrar a Israel, on va viure
15 anys, abans de tornar a
Alemanya, on explicava la se-
va història i advertia en els
darrers anys contra l’ascens
de l’extrema dreta. ■ EFE
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El extraño enterramiento de adolescentes a los 
pies de la muralla árabe de Valencia 
 
Unas excavaciones arqueológicas sacan a la luz los restos de 12 menores 
sepultados por el rito musulmán bajo la fortificación debido al asedio 
cristiano, según la hipótesis de los arqueólogos 
 
FERRAN BONO · VALENCIA - 14 JUL 2021 - 05:30 CEST 
 
 
La mortalidad infantil era muy elevada en el siglo XI. Es muy frecuente hallar restos de niños y 
adolescentes en los cementerios de entonces. No lo es tanto encontrar cadáveres 
perfectamente dispuestos siguiendo el rito musulmán a los pies de una gran muralla árabe, 
como la de Valencia. Allí, los arqueólogos han descubierto ahora los restos de 12 menores, la 
mayoría adolescentes, enterrados en posición decúbito lateral derecho entre 
la fortificaciónlevantada por orden de Abd al-Aziz, rey de la taifa Balansiya entre 1021 y 1061, y 
el antemuro o barbicana que reforzaba las defensas. 
 
Muy cerca, también dentro de lo que hoy es el popular y noctámbulo barrio de Carme, se 
emplazaba el cementerio musulmán. Sin embargo, los restos no llegaron allí, tal vez debido al 
peligro que suponía salir del recinto amurallado con las tropas cristianas asediando la ciudad. 
“Es un enterramiento extraño, que pudo deberse a una situación de guerra, de beligerancia”, 
explica Paqui Rubio, directora de la intervención arqueológica, junto a Pepa Pascual. “Al bajar 
la cota de los siete metros de altura de la muralla hasta los nueve de su origen, se han 
descubierto estos enterramientos en una zona protegida de los ataques en el siglo XIII de las 
tropas de Jaime I [el rey cristiano que fundó el antiguo Reino de Valencia]”, apunta la concejal 
de Patrimonio, Glòria Tello, en una visita a las obras de este martes. 
 
El proyecto municipal, presupuestado en 2,2 millones de euros, persigue hacer visitable los 45 
metros longitudinales de muralla árabe (unos 500 metros cuadrados) que sobreviven en esta 
parte del barrio, con su torreón habitado incluido, y mostrar todos los hallazgos en un nuevo 
centro de interpretación. Cualquier actuación arqueológica en una ciudad milenaria es una 
síntesis parcial de su historia. Hay otros lienzos de muralla en solares que sirven de 
aparcamientos, en viviendas, en discotecas reconvertidas o en las mismas calles del Carme, 
pero ninguno con las dimensiones y la conservación del emplazado junto a la plaza de l’Àngel. 
Hasta la riada del Turia que anegó en 1957 la ciudad, allí estaba ubicada la Posada de l’Àngel, 
erigida en el siglo XVI para atender a los visitantes y comerciantes que procedían del norte. 
Gracias al empleo del gran patio trasero para guardar los carros y los caballos, se conservó la 
muralla y no fue asimilada por las viviendas que se fueron construyendo pegadas a ella. Los 
vecinos aprovechaban los más de dos metros de grosor del muro para sacar piedra, tierra o 
ampliar sus estancias. Se pueden observar perfectamente los azulejos de un cuarto de baño 
sobre la mampostería de la muralla árabe o una desgastada tubería de cobre que atraviesa el 
lienzo. En varios torreones de origen árabe, reformados a lo largo del tiempo para sacar 
ventanas y que hoy se asemejan a miradores de un parque natural, aún viven vecinos. 
 
Hoy ese solar está lleno de arqueólogos y operarios con el propósito de finalizar las obras el 
próximo verano. Todo está a la vista. Los huesos y las calaveras siempre llaman la atención. 
También la diferente disposición de los enterramientos musulmanes, muy ordenados, y los 
cristianos, más caóticos, que han salido a luz en el cercano terreno donde se levantó una 
iglesia. Con su destrucción, se ordenó trasladar todos los restos humanos a un cementerio 
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próximo, pero el trabajo se quedó a medias. “Picaresca ha habido siempre”, apostilla la 
arqueóloga Paqui Rubio, junto al antropólogo Ángel Rubio, que acaba de señalar las huellas 
que la artrosis dejó en las vértebras de un anciano cristiano recién exhumado. 
 
Se ha localizado y documentado la cúpula con la que los cristianos taparon el foso de la 
muralla árabe para hacerlo servir de alcantarillado. O el camino de ronda de uso militar de la 
muralla. También se han descubierto trozos de vajilla de lujo y valiosa cerámica árabe, de los 
que se ha podido seguir el rastro: uno procedía de Málaga, otro de Mallorca, y un tercero, el 
más preciado, de Egipto. Las distintas procedencias evidencian el intenso comercio e 
intercambio de mercancías de la ciudad mediterránea, el reino taifa que en el siglo XI vivió su 
momento de esplendor. Contaba el historiador de la ciudad Manuel Sanchís Guarner que los 
musulmanes valencianos de la época en que reinó el nieto de Almanzor destacaban por su 
“elegante aspecto”, según los cronistas árabes. Era “gente rica, que disponía en sus casas de 
todos los enseres de lujo y de placer, y adquirían cualquier novedad exótica que apareciera”, 
recogía el también reputado lingüista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://elpais.com/cultura/2021-07-14/el-extrano-enterramiento-de-adolescentes-a-los-pies-de-la-muralla-
arabe-de-valencia.html 
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F
rederick Augustus 
Voigt, who was the 
Manchester Guardian’s 
Berlin correspondent 
between 1920 and 
1932, did not look like 

an intrepid reporter. A  1935 portrait  
by the Bauhaus photographer Lucia 
Moholy makes it appear as though 
he wants to back away from the 
camera, distrustful eyes barricaded 
behind thick, round glasses.  

So nervy could Voigt be, he once 
conG ded to his editor that on a bad 
day he did not feel brave enough to 
cross a street during heavy traH  c: 
“Like so many hatreds, my hatred 
of motorcars arises from fear.”

And yet brave is the only suitable 
adjective to describe Voigt’s 
journalism. Known as “Freddy” to 
colleagues in England, as “Fritz” 
to friends in Berlin but only as “our 
own correspondent” to readers of 
the Manchester Guardian, Voigt 
always went straight to where the 
story was, even if the story might 
imperil his life.

Within months of arriving in 
Germany, while covering the Ruhr 
miners’ uprising in Essen, he was 
kidnapped by rogue Reichswehr 
oH  cers who accused him of being 

Nazis, fear and violence Remembering 
when reporting in Berlin was dangerous 

conviction and deep learning , 
but he was essentially a political 
correspondent. In spite of living 
right next door to the  Nürnberger 
Diele  bar, a hotspot of gay and 
artistic life in Weimar-era Berlin, 
the German capital’s nightlife was 
never the subject of his reports.

      The most crucial change is in the 
country we write about: Germany 
in the 1920s was reeling from  
defeat in war. Its borders were 
contested, its economy unstable, 
its democratic traditions fragile, 
violence in the streets running 
high. In a letter to Voigt, his G rst 
editor, CP Scott, once referred 
to the Social Democrat delegate 
 Rudolf Breitscheid  – a Guardian 
contributor whom the pair were 
trying to help emigrate to London – 
as “the only German liberal”.

Modern Germany has liberal s 
in the highest seats of power. It 

▲ A Nazi demonstration  
by the Brandenburg gate in 
Berlin calling for a ‘strong 
Germany’, 1931; below, 
Philip Oltermann, left, and 
Frederick Augustus Voigt
PHOTOGRAPH: IMAGNO/GETTY IMAGES

Before my time  A bicentennial series in which our current writers fi nd out how diff erent the job was for their forerunners

a spy, stood him against a wall and 
peppered the space around his 
head with bullets.  

 His  1926 exclusive  on a covert 
collaboration between the 
Reichswehr and the Soviet  army 
brought the German government 
to collapse. Other journalists would 
have known of the secret deal, 
which was common knowledge 
among European intelligence 
agencies, just as they would have 
known that making it public risked 
being sent to prison . They decided 
not to publish. Voigt did.

Most important of all, while 
living through and reporting on 
this tumultuous and disorientating 
decade in European history, Voigt 
managed to keep a steady eye on 
the most important story on his 
patch – the rise of nazism .

A hundred years later, I have 
inherited his patch , but while we 
share a background in modern 
languages and German parentage 
– I moved to London as a teenager, 
he was born to wine-merchant   
émigrés in Hampstead – the list of 
commonalities ends  after that.

Technology has changed the 
possibilities – and requirements 
– of our jobs beyond recognition. 
Freddy Voigt had to wire in his 
copy every day by 6pm. Anything 
sent through after that would 
miss the G rst edition, which 
put the Manchester Guardian 
correspondent at a disadvantage to 
those of the London newspapers, 
who had until 9pm to compose 
their thoughts. Often the challenge 

31

Germany correspondent  
Philip Oltermann salutes 
Frederick Augustus Voigt,   
who did his job 100 years ago 
when it was far more perilous

is a society with a heightened 
awareness for the dangers of 
rightwing demagoguery, and 
strong institutions built to defend 
its democratic traditions. The only 
shaves I’ve had with street violence 
in G ve years as the Guardian’s Berlin 
bureau chief  were when I found 
myself near the Breitscheidplatz 
on the night of the  2016 Christmas 
market terror attack ,  and cycling 
through inner-city Hamburg during 
the  G20 riots in 2017 .

There are still  those who yearn 
for the illiberal German days of 
old ,  pockets of people who dream 
of ways of bringing them back , 
and  q ashes of street violence by 
those who act on these fantasies . 
But to throw journalistic resources 
exclusively at these extreme 
minorities would be to paint a 
skewed picture and to betray 
the forces of civility, which 
Voigt fought to highlight even in 
Germany’s darkest period.

One of the most interesting 
pieces in Voigt’s correspondence is 
a kind of confession. The challenges 
of writing about Hitler’s Germany, 
he once told his editor in London, 
was that the political situation was 
so abnormal “that I fear the driest 
account of it must seem like a piece 
of sensationalism”. 

  He  excelled at spelling out 
realities that other correspondents 
refused to see. The Manchester 
Guardian’s man in Berlin G rst 
reported of “Jew baiting” in 
1921 and   continued to report 
unq inchingly on what he called 
Hitler’s “Brown Terror”, while the 
other British  papers soft-focused 
their articles in accordance with 
their government’s appeasement 
policy. The rise of the Nazis, he 
warned his editor    in March 1933, 
was “the biggest historical event 
since the Great War”. By then Voigt 
was reporting  from Paris , having 
become the G rst international 
correspondent to have been 
expelled from the Third Reich.

Around Christmas 1933, he was 
informed by French oH  cials of 
an imminent planned attack on 
his oH  ces, to seize his papers and 
notes – or so he initially thought. 
He later learned that the Gestapo’s 
intention was to assassinate him. 
Three French intelligence oH  cers 
were assigned for his protection, 
one sleeping in his room, with an 
automatic pistol “of such size that 
I’m sure it must come under the 
category of heavy armaments”.

How could a man so easily scared 
be so brave in his writing? During 
his time on the western front, Voigt 
had learned that fear was a physical 
reaction as natural as feeling cold in 
winter. You could, however, brieq y 
suspend your own terror through 
intense intellectual exercise, as 
he realised during an air raid he 
described in his G rst world war 
memoir, Combed Out.

“I was so intent on self-analysis 
that I lost consciousness of 
everything except my mental 
concentration,”  he wrote in the 
short but harrowing book crafted 
from his war diaries. “Even of those 
sensations I was trying to analyse, 
for the very act of analysis was 
destroying them.”

of gathering information was easier 
than getting it to the typesetters .

 The range of subjects we cover, 
and the journalistic registers we 
cover them in, has broadened 
too: my colleague Kate Connolly 
and I write about the cultural and 
social life on our patch as much 
as what is happening inside the 
Bundestag, and in doing so we 
frequently switch between news 
stories, features, interviews and 
more personal columns. Voigt had 
an unmistakable voice, combining 
attention to detail with burning 
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“Coneixeu aquest esclau?”
Washington busca els obrers que van ser forçats a construir la Casa Blanca

BEATRIZ NAVARRO
Washington. Corresponsal

N
omés se’n sap el nom de pila.
Dels seus amos, els noms i els
cognoms. Abraham, Jacob,
Moses, Henry i molts més van
construir amb les seves prò-

piesmansdosdels edificismésmagníficsde
Washington, la Casa Blanca i el Capitoli.
James H. Blake, James Broome, Edmund
PlowdeniElizabethBrent,entred’altres,els
vansubllogaralGovernfederal.Novaserun
encàrrec gaire conegut: només quan Mi-
chelle Obama va dir el 2016 que cada dia es
despertava “en una casa construïda per es-
claus”,molts nord-americans vandescobrir
la història darrere de la residència presi-
dencial.
Mésdedosseglesdesprés, elshistoriadors

s’han posat a rastrejar aquells treballadors
esclavitzats, la paraula que ara s’utilitza en
comptes d’esclaus per emfatitzar que no era
condició innata, sinó imposada per d’altres.
L’Associació Històrica de la Casa Blanca
(WHHA,enlessiglesenanglès)ha localitzat
els noms d’unes 200 persones que van tre-
ballar en la construcció de l’edifici, amés de
desenes que hi van viure al servei d’alguns
dels seusprimerspresidents. “Si teniu infor-
mació sobre algunad’aquestespersones, en-
vieu-nosune-mail”, demana l’associació, un
organisme sense ànim de lucre fundat per
JacquelineKennedyel 1961.
La construcció va començar el 1792 dins

del perímetre del Districte de Colúmbia,
fundat dos anys enrere en un terreny panta-
nósceditperVirgínia iMaryland.Alsdoses-
tats l’esclavitudera legal.ElCongrés i elpre-
sidentGeorgeWashington van encarregar a
l’arquitecte francès Pierre Charles L’Enfant
elplànoldelanovaciutat.Trescomissarislo-
cals vanassumir la gestiódelsprojectes.Pla-
nejaven importar mà d’obra d’Europa, però
les seves ofertes de treball no van tenir gran
resposta, per la qual cosa van recórrer a una
altraquetenienmésamàialasevaplenadis-
posició, esclaus. La sevapresència està acre-
ditada tant a la Casa Blanca comal Capitoli i
altres edificis governamentals des del 1792,
quan van acordar contractar “negres que
treballinbé,vestitsbépels seusamos idotats
ambunamanta” per cap. Treballaven braç a
braç amb jornalers blancs i negres lliberts.
Elsseusamoserenelsqueelsdonavensostre
i algunes cures mèdiques. “Aquest arranja-
ment permetia a l’emergent capital aprofi-
tar-sedelsbeneficisdeltreball(forçós)sense
assumir la total responsabilitat sobre el seu

benestar”, afirma Lina Mann, historiadora
de l’associació. Les obres es van prolongar
durant vuit anys. El president John Adams
es va mudar a la flamant Casa Blanca el no-
vembredel1800.Tambéel1814s’hivarecór-
rer per restaurar-la després de cremar vícti-
made la invasióbritànicadeWashington.
“L’úsdemàd’obraesclavitzadaen lacons-

trucció d’un dels símbolsmés venerats de la
democràcia americana, i la llar del president
dels EUA, representa la paradoxal relació
entre la institució de l’esclavitud i els ideals
de llibertat consagrats alsdocuments funda-
cionals” del país, explicaMann enun recent
article sobreelsavençosdelprojecteEsclaus
en l’entorn del president. Basat en investiga-
cions de la Universitat de Georgetown i al-
tres fonts, la seva feina ha permès recuperar
els noms de dos centenars d’esclaus que van
treballar a laCasaBlanca.Escreuqueenvan
sermoltsmés, però identificar aquestesper-
sones no és tasca fàcil. En la majoria dels
casos,nomésconstaelseunomdepila ieldel
seu amo. Però indagant en els arbres genea-
lògics, els testaments i factures dels amos
s’ha pogut localitzar al voltant de 30 planta-
cionsd’onprocedienaquests esclaus ideter-

minar, per exemple, que les germanesBrent
van encarregar calçat per a diversos esclaus
el nom dels quals coincideix amb els dels
treballadors heretats del seu pare que van
subcontractar per a aquestes obres oficials.
El cas és singular perquè demostra que no
tots elspropietarisd’esclauserenhomes.
“Connectant detalls de diferents fonts, la

WHHA vol posar aquells individus en la
primera línia de la història”, explica l’asso-

ciació, queva llançar el projecte fa cinc anys,
quan les paraules de la primera dama van
provocar una allau de trucades per con-
trastar la seva afirmació. El 28 de juliol una
nova placa als voltants de la plaça Lafayette
recordarà el seu paper en la construcció de
la Casa Blanca, segons ha avançat el portal
DCist.com.

SEANPAVONEPHOTO / GETTY

Un cartell reivindicatiu
sobrelaconstruccióde
la Casa Blanca per es-
claus. Les indagacions
per identificar-los to-
pen amb la falta de re-
gistres,peròsolenaca-
bar en una plantació.
Potser alguns desco-
briranquelesemprem-
tes dels seus avant-
passats són a l’edifici
mésfamósdelpaís.

“Nosaltres la
vam construir”

HISTÒRIES DEL MÓN

El projecte es va llançar el
2016, quanMichelle Obama
va dir que vivia “en una casa
construïda per esclaus”

Milesde religiosasdan

suvidaen lospaíses

máspobres.
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Margarita Rivière, un dels nostres / Siscu Baiges 
 
Siscu Baiges · juliol 12, 2021 
 
 
Margarita Rivière simbolitza, per mi, com ha estat el periodisme a Catalunya durant decennis. 
Estava en el bàndol equivocat segons el pujolisme dominant. Veia les coses tal com eren i la 
frustrava veure com el nacionalisme conservador dominant durant tant anys les tergiversava. 
Pertanyia a aquell grup de periodistes crítics que feien nosa al establishment català, el de les 
subvencions als mitjans afins i les col·locacions a Catalunya Ràdio, TV3, l’Avui o els gabinets 
de comunicació de les conselleries. 
 
Aquest establishment, transmutat des de fa uns anys en independentista, ha ignorat que 
l’ajuntament de Barcelona ha posat el seu nom a una plaça. No li han agraït ni tan sols que 
posés en marxa el servei de notícies en català de l’agència EFE quan va ser nomenada 
directora de la delegació a Catalunya. No era dels seus. El passat divendres es va inaugurar al 
barri de les Corts. A la placa que presideix la plaça s’hi diu que era “periodista i escriptora”. De 
llibres seus en vaig llegir pocs. En canvi, de les prop de sis-centes entrevistes que va publicar a 
La Vanguardia me’n vaig empassar un munt. 
 
Entre els llibres seus que vaig llegir hi ha ‘Clave K’. El va publicar Icària Editorial el 2015 
després que durant uns quinze anys cap editorial s’atrevís a fer-ho. Dibuixava la Catalunya dels 
anys noranta, el periodisme que s’hi feia i els polítics que la representaven i dirigien. I ho feia 
amb noms falsos o amb lletres com la K que dona títol al llibre. La K era Jordi Pujol. La meva 
memòria lamentable em diu que la Rivière (com li dèiem tots, o molts) em va enviar un pdf de 
‘Clave K’ abans de la seva publicació. Vaig riure molt i em vaig entretenir força identificant els 
personatges, o intentant-ho. 
 
Del que sí se’n recorda la meva memòria és de l’última entrevista que li vaig fer. Vaig anar a 
casa seva, a prop de la plaça que ara duu el seu nom, i em va atendre connectada a una 
màquina d’oxigen que necessitava per respirar. Enric Català va poder fer-li fotos sense el tub 
d’oxigen al nas perquè va accedir a treure-se’l uns minuts. Era octubre de 2014, mig any abans 
que ens deixés. L’entrevista la va publicar eldiario.es/catalunyaplural i la vam titular: “Als 
periodistes que no estàvem amb els nacionalistes ens deien que estàvem contra ells”. Vam 
destacar unes quantes frases: “La confessió de Pujol és un acte de supèrbia sublim”, “El 1984, 
hi va haver un setge al Parlament i el van anomenar patriotisme” i “Últimament he deixat de 
mirar TV3. Catalunya Ràdio poc i Catalunya Informació, de tant en quan i si no tinc una altra 
sortida”. Fa quasi set anys d’això. 
 
En una entrevista publicada per l’agència EFE quatre dies abans de morir i publicada arran de 
la presentació de ‘Clave K’, deia: “la vida sense veure coses positives, no sé si val molt la 
pena”. 
 
No era dels seus. Dels meus, sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.eltriangle.eu/2021/07/12/margarita-riviere-un-dels-nostres/ 
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TRIBUNA

LA LEY DE MEMORIA 
DEMOCRÁTICA Y 
LA FUNDACIÓN FRANCO

cuerde que un acuerdo tácito de aquellos 
días fue que nunca más se utilizara la 
historia como arma arrojadiza sin que 
esto supusiera el olvido de ella. Ya sé que 
esto les da igual. Vd,s pretenden dina-
mitar la paz social que el régimen del 78 
propició. Ya lo han conseguido. 

Y puestos a hablar de verdades me pre-
gunto porque no hacen Vd,s caso a las re-
comendaciones del Parlamento europeo 
cuando el 18 de septiembre resaltando la 
importancia de la memoria histórica eu-
ropea pedía que se condenase expresa-
mente los horribles crímenes cometidos 
por los comunistas en toda Europa sin 
excepción. Se lo digo porque comoquiera 
están Vd,s obsesionados con la apología 
del franquismo igual no sabe que hay 
en España una legión de fundaciones 
que hacen apología del marxismo o del 
supremacismo. ¿Qué pasa con estas fun-
daciones ? 

Señora Calvo, si es que escucha o lee, 
sepa que desde la Fundación Nacional 
Francisco jamás de los jamases hemos 
menospreciado ni humillado a víctima 
alguna sea cual fuere su ideología. Al 
contrario de lo que Vd,s hacen con las 
víctimas de la banda terrorista ETA 
cuando permiten y alientan los homena-
jes a etarras asesinos en sus pueblos bajo 
el reino del todavía terror imperante.

Desde su origen la naturaleza de las 
funciones de la 
Fundación Na-
cional  Franco 
han sido y son de 
carácter cultural 
, humanístico y 
docente. Y vamos 
a seguir en la mis-
ma línea pese a su 
totalitaria Ley. Y 
sólo espero que los 
españoles reaccio-
nen y sepan que lo 
que está en juego 
no es la FNFF sino 
la libertad ideoló-
gica que plasma 
la Constitución 
española porque 
se podrá opinar 
lo que se quiera 
sobre quien fue 
Franco pero na-
die me puede ne-
gar mi derecho a 
opinar lo que a mí 
me parezca mien-
tras no incite a la 

violencia y desde luego no lo hago. Y 
no lo haré nunca pues por mi condición 
de militar he conocido en el pasado los 
efectos de la violencia en otros países 
algo que seguramente la señora Calvo 
educada y formada gracias a la bonanza 
social que le dio el franquismo descono-
ce por completo. Y nada hay peor que la 
ignorancia transformada en sectarismo 
y odio al que no piense como ella.

O
igo decir a la recientemen-
te cesada Vicepresidenta 
Carmen Calvo que en po-
cos días llegará al Consejo 
de Ministros la denomina-

da Ley de Memoria Democrática. Una 
Ley que según ella busca la verdad 
puesto que sin verdad no hay justicia y 
sin justicia no puede haber paz y tran-
quilidad sobre nuestra historia. Añade 
además que servirá para que España 
se homologue a otros países avanzados 
que han sabido reconciliarse con su pa-
sado y cerrar heridas.

Bonitas palabras sin duda si no fuera 
porque cuando habla de la verdad habla 
de «su verdad» y cuando habla de jus-
ticia habla de «su 
justicia». En abso-
luto lo hace respe-
tando a millones 
de españoles que 
no piensan igual 
que ella. Eso a ella 
y a su gran jefe, el 
Sr Sánchez, les 
trae sin cuidado. 
Van a lo suyo al 
igual que hacen 
con todas las le-
yes ideológicas 
que nos van im-
poniendo de for-
ma sectaria y to-
talitaria, una tras 
otra. Leo y oigo 
reiteradamente 
que la entrada en 
vigor de dicha Ley 
supondrá la ilega-
lización de la Fun-
dación Nacional 
Francisco Franco 
por el mero hecho 
de hacerse desde 
esta Fundación lo que denominan en 
esa Ley apología del franquismo, mati-
zado este concepto tras el varapalo del 
informe del Consejo del Poder Judicial 
, en que esa apología deberá estar acom-
pañada con menosprecio y humillación 
a las víctimas.

A ver señora Calvo, de no encontrar-
nos en España camino de una seudo 
dictadura, yo como Presidente de la 
Fundación estaría muy tranquilo pues 
ya me dirá Vd cómo van a poder acu-
sarnos de apología del franquismo con 
menosprecio y humillación de las vícti-

Juan Chicharro Ortega

BARRIO

mas cuando diga que durante el perio-
do de la capitanía del General Franco 
se produjo en España la mayor trans-
formación social y económica de toda 
nuestra historia, que Franco salvó de 
las garras nazis a miles de judíos, que 
se creó por primera vez una clase media 
antes inexistente …..etc. 

Sucede que todo esto les es indiferente 
pues no es «su verdad». La única verdad 
que hay aquí es que esa Ley no es más 
que una herramienta para terminar de 
revertir nuestra historia reciente. Bo-
rrar de un plumazo no sólo los cuarenta 
años del «franquismo» sino además todo 
cuanto supuso la transición política de 
los años 70 y 80. Permítame que le re-

«Nada hay peor que 
la ignorancia 

transformada en 
sectarismo»

Juan Chicharro Ortega es Presidente de la Fundación 

Nacional Francisco Franco

Biblioteca Harley-Davidson

 Sabino Méndez

Carne cruda

D
a la sensación como si Sánchez hu-
biera remodelado su gobierno al 
grito de: «¡¡vegano el último!!». En-

tre los dientes afi lados que han triturado a 
muchos de sus colaboradores (hasta hace 
poco imprescindibles) se ven asomar hilillos 
de sangre. Puede que al presidente del Go-
bierno le gusten los chuletones al punto tal 
como afi rma, pero queda claro que los go-
biernos, en cambio, le gustan poco hechos. 
Tras el primer vistazo efectista, la remode-
lación del gobierno, más que a terremoto, 
sabe a decepción. Los contribuyentes, en 
medio de un panorama de crisis y apretado 
general del cinturón, esperaban una reduc-
ción del gasto, aunque fuera momentánea. 
Incluso se había creado una expectativa 
bastante intensa, alimentada por los rumo-
res, de una más que posible reducción de 
carteras. Pero no ha habido tal, sino preci-
samente todo lo contrario. Presenciamos 
una huida de los nombres fuertes del último 
gobierno y, a cambio, un mantenimiento del 
exagerado número de ministros con títulos 
rimbombantes. Ahí siguen los cinco de Po-
demos, de quienes se empieza ya a hablar 
como si fueran los odiosos ocho de Taranti-
no. 

La única buena noticia es que la vicepre-
sidencia parece que será primordialmente 

económica o, al menos, eso quieren sugerir. 
Pero dado que atravesamos el reinado del 
argumento engañoso, no queda más reme-
dio que desconfi ar y esperar a ver si se cum-
ple de una manera efectiva o era simple 
formulación cosmética. Porque todas las 
argumentaciones que se han dado al públi-
co han resultado ser contradictorias cuando 
no falaces; desde las argumentaciones die-
téticas, hasta la de reducción de la larga 
veintena de ministros. 

Un buen ejemplo de explicación engaño-
sa que contradice la realidad visible es ese 
argumento de la «concordia» que se han 
inventado para justifi car los indultos. ¿Con-
cordia cuando ha levantado ya de entrada 
una ola de protestas? ¿Concordia cuando ha 
provocado inmediatamente división e insul-
tos entre los que están a favor y los que están 
en contra? ¿Pero esta gente en qué está pen-
sando? Será concordia con unos, pero no 
con otros. Es su gobierno y él sabrá lo que 
hace, pero esos otros van aumentando cada 
día que pasa. Y la concordia no podrá ser ni 
caníbal ni asimétrica.

«La concordia 
no podrá ser ni caníbal 

ni asimétrica»
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DIVENDRES, 16 JULIOL 2021

mília a prendre aquelles sopes boníssimes
que feia la meva mare. Jo tenia quatre ger-
mans grans, cosins, amics de l’escola, a tots
els van assassinar. On era Déu?, on era el
món?, enspreguntàvem.

...
Vaigveurecomcarregavenelmeugermàen
uncamióambaltresmalalts i vaig sentir l’es-
camotd’execució al bosc.El camióva tornar
buit.L’endemà,almeupareselivanposarels
cabellsblancs.Unasetmanaméstard,vades-
aparèixer.M’haviaquedatsol.Tenia12anys.

Comvacanviarvostè laràbiaperamor?
Gràciesalsexperts.Ensrepetiendiàriament
que poséssim el que havíemviscut a un cos-
tat, que féssim coses de les quals els nostres
paresiavishaguessinestatorgullosos.Ienel
meu cas sobretot gràcies Manfred Reing-
witz,psicòlegde laSorbona.

Perquè?
Emvamostrarelnúmeroquelihavientatuat
quan va estar a Auschwitz, em va dir que
haviaperdut tota la família, i emvaparlarde
lairai laculpaqueallotjava.Eraelmeupropi
malson.Vaserunpuntd’inflexió.

Elquevanviurenotésentit.
No per a mi. Però vaig comprendre que el
regal més gran que podia oferir als que ha-
vienmort era tornar a ser feliç. El patiment
ésunacosadelsvius,nodelsmorts.Eldeure
de tota persona és fer que s’aturi, no empit-
jorar-lo.Unahoramenysdepatimentésuna
victòriacontraeldestí.

Als8anysestavatreballantperalsnazis.
Treballava d’esclau en una fàbrica demuni-
ció. Un noi anomenat Schmiel manipulava
unesmàquinesenormesmogudespercintes
de goma que quan s’espatllaven les llen-
çaven. Les va guardar per fer-les servir per
taparels foratsde les sabates.Elvanagafar.

Ui.
Unpaio de les SS ens va reunir a tots en cer-
cle, ell i Schmiel al centre. “Ningúno roba al
TercerReich!”vadir,i livadispararuntretal
front. Aquell dia vaig oblidar elmeunom, el
vaigeliminarde lamevamemòria finsqueel
soldat dels Estats Units em va preguntar
comemdeia.

...
També hi havia algun àngel a l’infern, pocs,
però els suficients com per no perdre l’es-
perança. Vaig passar dos anys de camp en
camp. Emvaig escapar d’un i em vaig unir a
un grup de partisans que em van utilitzar
comadianapera les sevespràctiquesde tir.

Nom’estranyaquevolguésoblidar.
Així que van arribant els records torna la
humanitat.

Quèlihaensenyat lavida?
Quecadadiaésunacosapreciososiquetam-
béhosóntotes lespersones.

IMASANCHÍS

LA CONTRA
Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

Robert Waisman, un dels últims supervivents de l’Holocaust

“Unahoramenys depatiment
és una victòria contra el destí”

Tinc90anys.VaignéixeraPolòniaiviscalCanadà.Lamevadonavamorirl’anypassat.Tincdosfills
idosnets.Elmeuobjectiuésqueesdeixidedeshumanitzaraltrespersones,quetotsensrespectem.Em
continuopreguntantoneraDéuquanelsnazisvangasejarmilionsdepersones.Crecenlahumanitat

V
ostè va ser un dels nois de Bu-
chenwald.
Més de 60.000 persones van
serassassinadesenaquellcamp
de concentració, la majoria

penjades en el mateix arbre en el qual Goe-
thevaescriureel seuFaust.Peròmésde900
adolescentsvamsobreviureaaquell infern.

Recordaeldiade l’alliberament?
Elprimerestrangerquevaig veureva serun
soldat afroamericà. No havia vist mai ningú
amb la pell negra, i a partir d’aquell dia vaig
pensarque totsels àngelserennegres.

Unadatapernooblidar.
Sí, cada any ho celebro, parlo amb els que
vam sobreviure i que estem dispersats pel
món.Araésmés trist.

Enquedenmenys.
Sí, però esticmolt orgullós delsmeus amics
per tot el que han aconseguit i la manera en
quèhancontribuït almón.

Els van enviar al castell d’Écouis, a Fran-
ça,perrehabilitar-los.
Érem472salvatges, robàvema les casesveï-
nes, ens barallàvem, no ens rentàvem.Érem
petitspinxos.

Peròvanaconseguirsuperar-ho.

Com vam ser capaços de seguir endavant i
com molts van començar vides extraordi-
nàries ja fos de doctor, advocat, líder espi-
ritual, professor, mestre, pare, marit afec-
tuós i avi afectuós ipermissiu?

...?
Els nens perduts, els que van ser lliurats a
orfenats i famílies alemanyes molt petits,
van tenir greus seqüeles d’inadaptació, però
nosaltres teníem entre 7 i 10 anys recordà-
vemlanostra família.

Iaixòelsvamantenirassenyats?
L’amor és més poderós que l’odi, estava
enterrat, sota munts de pols, però era allà.
Les SS ens ho van arrabassar tot, fins i tot la
dignitat, però l’única manera de perdre
l’amorés renunciant-hi.

Comsesentia?
Ens vam assabentar de cop que la majoria
dels nostres estavenmorts, la ràbia i la frus-
tració eren infinites. Si hagués sabut real-
ment el que havia passat potser m’hauria
rendit. Molts dels meus amics quan ho van
descobriresvansuïcidar.

Tornaracasaelmanteniadempeus?
Sí, m’imaginava entrant a la meva caseta de
pedraiasseient-mealataulaamblamevafa-

L’amor

Entre els nois de Buchen-

wald, un terrible camp de

concentració, hi ha el gua-

nyadordelpremiNobelde la

Pau ElieWiesel, el gran rabí

de Tel-Aviv, Yisrael Meir

Lau, i Romek (Robert)

Wajsman,quehalliuratlase-

va vida a les causes humani-

tàries. Només un selecte

grup de psiquiatres i psicò-

legs van apostar per la seva

recuperació, l’opiniógeneral

era que eren uns psicòpates.

“Continuemvivintambelre-

cordde lamort, però quin és

el poder que tots allotgem a

l’interior? L’amor. I què fem

per trobar-lo de nou? Si puc

ajudar un sol nen a entendre

que aquest regal, aquest

dret, no l’hi pot arrabassar

ningú, que jo i molts altres

l’hem recuperat, aquest lli-

bre haurà complert la seva

comesa”. A Waisman li ha

costat 70 anys escriure la se-

vahistòria,Elnoi deBuchen-

wald(Edicions62,encastellà

Destino),pled’esperança.
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V
et aquí un possible resum
del segleXXespanyol.Des-
prés de la pèrdua de les úl-
times possessions d’ultra-
mar, Espanya va provar de

recuperar la seva condició de potència
embarcant-se en una innecessària aven-
tura colonial al nord del Marroc. La
presència espanyola va ser
mal acollida per la població
local ivadesembocarenuna
guerra en la qual madura-
rien diverses promocions
d’oficials, els anomenats
“africanistes”. La humiliant
derrota a Annual davant els
guerrillers rifenys va portar
el reiAlfonsXIII a instaurar
una dictadura, liquidant de
copmig segle demonarquia
constitucional. Pocs anys
després, amb el país ja rein-
corporat al camí constitu-
cional, precisament elsmili-
tars africanistes es van alçar
en armes contra la legalitat
republicana i van implantar
una dictadura sagnant que
va durar gairebé quatre dè-
cades.Fidel resum.
El punt d’inflexió, com es

veu, és el desastre d’Annual,
quevamarcarper sempreel
curs dels esdeveniments. És
impossible saber com haurien estat les
coses si el desastre no s’hagués produït,
peròpodemespecular ambunaEspanya
en què l’exèrcit no hauria adquirit tanta
preeminència ni s’hauria familiaritzat
amb tècniques de destrucció que no tri-
garia a aplicar contra els seus propis
compatriotes. Sens dubte, seria aquesta
una Espanya millor. D’aquí uns dies es
compleixen cent anys d’aquells fets, així
que suposoqueens faremuntipde llegir

articles i reportatges sobre la guerra del
Rif, potser lamés injustade lanostrahis-
tòriaperquèvaenfrontarelsdesheretats
d’aquí amb els desheretats d’allà: al Rif
nomésmorienelspobres.
El desplegament de les tropes espa-

nyoles en aquella zona del protectorat
s’hauriad’estudiarcomunexempled’in-
competènciamilitar. El general Fernán-
dezSilvestre,desitjósd’obsequiarelmo-
narcaambunaocupació ràpidadel terri-
tori, el va anar sembrant de petites
fortificacions solitàries, desguarnides,
unides per fràgils línies de comunicació.
Arribat elmoment, Abd el-Krim es va li-
mitar a tallar aquestes línies i es va llan-
çar a aniquilar l’enemic, que va quedar
atrapat en una ratera. Es calcula que hi

vanmorir unsdeumil soldats espanyols.
Elsrifenysvanreclamarunrescateconò-
mic pels oficials capturats, i sembla ser
que la reacciód’AlfonsXIII va ser excla-
mar:“Quecaraquevalacarndegallina!”.
Aquella guerra va donar lloc a una

abundant literatura africanista, entre la
qual destaquen els llibres ja clàssics de
Ramón J. Sender, Arturo Barea i José
Díaz Fernández. El mateix Francisco
Franco, que va estar destinat al Marroc

una desena d’anys (primer a Regulars,
després a la Legió, de la qual va ser cap
màxim), va voler afegir-se a aquella ona-
da amb la publicació de Diario de una
bandera.Quan, jasentcapdel’Estat, lava
reeditar, va haver de suprimir alguns
fragments que celebraven l’acarnissa-
ment de les represàlies. Aplaudir la sang
freda amb què soldadets espanyols dis-
paraven sobre marroquins desarmats i
l’alegria amb què exhibien com trofeus
les orelles de les seves víctimes no sem-
blava el més apropiat quan acabava de
guanyar una guerra amb l’ajuda de les
forcesmores.
És sabutquemés tardvaescriure tam-

béelguióde lapel·lículaRaza, queva fir-
mar amb el pseudònim de Jaime de An-

drade i va dirigir José Luis
SáenzdeHeredia. El que no
és tan conegut és que, al cap
d’uns anys, va ordenar re-
muntar lapel·lícula, reescri-
vint i eliminant escenes i
modificant-ne alguns dià-
legs. La geopolíticamanava.
Conclosa la Segona Guerra
Mundial, caliaprovard’ave-
nir-se ambels vencedors.Es
van suprimir les al·lusions
hostils als Estats Units i a la
maçoneria i, sobretot, la
simbologia feixista, incloses
les salutacions braç enlaire.
Romà Gubern, que va es-
criure un llibre sobre la
pel·lícula, explicava que per
raonsdecoherèncianarrati-
va no es va poder tallar una
escena amb una d’aquelles
salutacionsa laromanaique
ho van dissimular afegint-li
al diàleg una frase del tipus:
“Aixíd’alt era!”.

Vet aquí un altre possible resum del
segle XX espanyol, que no seria sinó la
conseqüència d’una vocació literària a
prova de bombes. Un militar anomenat
Francisco Franco va fermèrits a l’Àfrica
per poder estrenar-se com a escriptor i
després va muntar una guerra civil per
convertir-seenguionista, ientotsdosca-
sos va acabar rectificant els seus escrits
per no haver de renunciar a les seves
ambicions.c

Resumd’un segle

Ignacio Martínez de Pisón

EFE

T
enim una companya de fei-
na que ens fa viure mo-
ments únics cada dos per
tres. Tota l’estona. Si no fos
perquè són moments

únics, algú podria pensar que la situa-
ció és repetitiva. Però el més rellevant
aquí és que al seu costat nohi ha res en-
sopit, per dir-ho així. Així que entra per
la porta, amb la cabellera cuidada i la
roba de colors bonics, tot es torna ex-
traordinari. Ella se n’encarrega. Ba-
llem, diu, ballem, necessito ballar.Mou
els braços alats, t’agafa pels canells i és
impossible resistir-se al moviment del
seu cos. Després veus que ha quedat un
vídeo preciós. Si ens trobem de camí
cap a la feina, ens incita amenjar gelats.
Les boles més grosses, diu, de tres gus-
tos, de cinc. Li agrada que ens taquem
entre rialles i empentes afectuoses. Po-
sem amb gelat als cabells. Hi ha dies
que ens estima tant, més que a res. No
ens oblidarà mai. Abracem-nos tots,
diu, no us oblidaré mai. Caiem api-
nyats, rodolem per terra bojos d’amor i
felicitat. Som una postal viva.
La nostra és una alegria grupal exul-

tant. Esgotadora però envejable. Quan
sortim de la feina, la nostra companya
s’enfila a una font amb sortidors. L’ai-
gua, crida, l’aigua. Fem equilibris des-
afiant esquinços, ens esquitxem sense
mullar l’objectiu. Tampoc tot no són
rialles. Algunes vegades, a la nostra
col·lega l’envaeix una tristesa emotiva.

Una tristesa interessant, atractiva, que
li entela els ulls ametllats amb la humi-
tat justa, la brillantor exacta, l’ombra
perfecta del rímel subtilment corregut
per a la pròxima story. Vine, diu, fem
una foto mentre em recolzo en la teva
espatlla. Amb una llàgrima deliciosa,
enquadra.
Juraria que ens hem adonat que

l’Instagramde la nostra companyamo-
dela el nostre temps en comú. Dirigeix
la nostra relació, la intensifica, la in-
venta. La voracitat de les seves stories
marca el ritmede la nostra amistat. Ens
n’hem adonat. Té sentit rebel·lar-se en
aquest moment de la pel·lícula, mai
més ben dit? Col·laborem en la repre-
sentació de la seva vida, com una espè-
cie de cor. Som la figuració del seu es-
pectacle, de la seva campanya publici-
tària personal.Mengemgelats, ballem i
ens estimem per retratar-ho. I no al re-
vés. En quin moment es va girar la co-
sa? Tant se val. Qualsevol disbarat és
poc, quan es tracta d’alimentar el
monstre. La pobra gent que aconse-
gueix unnombrede seguidors conside-
rable sap que és insaciable.c

S’had’alimentar
elmonstre

Clara Sanchis Mira

EL
RUM-RUM

U
na pregunta que po-
dria fer-se Pedro
Sánchezés lacausade
lafredorieldistancia-
ment de Joe Biden,

que no li va trucar per telèfon en sis
mesos després de la presa de pos-
sessió com a president. Quan per fi
es van trobar a la cimerade l’OTAN
del 14 de juny, l’entrevista personal
es va reduir amenys d’unminut en
eltrajectequedistad’unsalóaunal-
trea la seuatlànticadeBrussel·les.
PedroSánchezéselprimerpresi-

dent de la democràcia que parla un
anglès fluid. Ja era hora. No és, per
tant, un problema lingüístic per
mantenir una conversa telefònica
d’uns minuts, sense intèrprets, en-
tre dos presidents que s’asseuran
com a socis en diversos fòrums in-
ternacionals enquè elsEstatsUnits
exerceixenunpaperprincipal.
PedroSánchezhadesaberelper-

què d’aquest refredament de les re-
lacions entre Espanya i els Estats
Units, que,d’altrabanda, continuen
elcursnormaldesprésdelsingular i
excèntric replegament del mandat

deDonaldTrump.Noconstaquesi-
guiunacosapersonalnitampocque
respongui a discrepàncies de fons
entreelPartitDemòcrata i elPSOE,
que des de Felipe González han es-
tat correctes imésomenysamicals.
Una cosa són els presidents que

vanpassantper laCasaBlanca iuna
altra són les polítiques permanents
que s’han elaborat al Departament
d’Estat i al de Defensa des d’Eisen-
howerfinsavui.Dosesdeveniments
delaten la falta de contactes entre
elsdospresidents.Esvaanunciaren
temps d’Iván Redondo que Pedro
Sánchez viatjaria als Estats Units
encapçalant una delegació d’em-
presaris espanyols en l’itinerari de
laqualnofiguravaWasghinton.Ala
cimeradel’OTANesvaacordarque
la reunió almàximnivell de l’Alian-
çaAtlànticasecelebraràaMadridla
primavera del 2022. D’aquí menys
d’unany,pertant,JoeBidenvisitarà
lacapital espanyola.
La nova Administració ha recu-

perat el lideratge atlantista i el nou
ministre d’Exteriors, José Manuel
Albares, va fer professió de fe en el
pacte atlàntic en el seu discurs de
presadepossessiódillunspassat.
Vist des de lluny i sense saber el

que se suposa que sap Sánchez, el
problema de la política exterior es-
panyolanoestàaBrussel·lesniaRa-
bat sinó en la interlocució ambWa-
shington, que s’haurà d’abordar en
“elnouprojectedepaís”.c

PedroSánchez
hohade saber

Lluís Foix

El problema exterior no
està aRabat ni a laUE
sinó en la interlocució

ambWashington

El desastre d’Annual
va marcar per
sempre el curs

dels esdeveniments
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“El viatge ens hauria 
d’aportar molt més que 
no pas una fotografia”

marcades per l’exploració geogràfi-
ca com a instrument per a la domi-
nació colonial, econòmica o políti-
ca. Res a veure amb l’actualitat. 
L’objectiu de Nova Geogràfica és 
promoure el coneixement de la ge-
ografia humana, cultural i mediam-
biental de Catalunya i el món. 

Com es traslladen aquests objec-
tius a la realitat? 
Tenim programada una travessa al 
setembre de la Vall d’Aran al Cap de 
Creus. Volem que els participants 
aprenguin la realitat dels Pirineus 
i de quina manera s’està transfor-
mant. Com han evolucionat els seus 
pobles, el seu paisatge, la seva biodi-
versitat o com està rebent els efec-
tes del canvi climàtic. Més enllà de 
la travessa, hi ha l’oportunitat de 
generar coneixement i divulgar-lo. 

També teniu prevista una activitat 
al delta de l’Ebre. 
En aquest cas volem explicar la pro-
blemàtica ambiental del delta a tra-
vés d’una pel·lícula documental. Vo-
lem transmetre el nostre ideari de 
compromís per la cultura, els valors 
humans i de respecte a la natura. 

Qui hi participarà? 
Els nostres socis i amics, que en cap 
cas no som ni gent rica ni formem 

Jordi Llompart
PERIODISTA. DIRECTOR DE LA NOVA SOCIETAT GEOGRÀFICA DE CATALUNYA

CONEIXEMENT

La Societat Nova Geogràfica, una 
entitat que es defineix, segons els 
seus promotors, per “la passió pel 
viatge” i la promoció del coneixe-
ment que va més enllà de l’interès 
acadèmic, es va presentar pública-
ment dijous a la tarda, al Born Cen-
tre de Cultura i Memòria de Barce-
lona. Jordi Llompart (Barcelona, 
1962), periodista i productor de ci-
nema documental, i president de 
l’entitat, veu la Societat com una ac-
tualització al segle XXI respecte 
d’aquelles grans organitzacions 
amb mirada colonialista nascudes 
al segle XIX. 

Què és la Societat Nova Geogràfica? 
Som un grup de gent de diversos 
àmbits (periodistes, enginyers, ar-
quitectes, naturalistes, arqueò-
legs...) que sentim passió pel viat-
ge i el coneixement. Tot i néixer el 
juliol del 2019, la pandèmia ens ha 
impedit presentar-nos pública-
ment fins ara. 

Què pot aportar una nova societat 
geogràfica? 
Les grans societats del segle XIX, les 
conegudes per tothom, van néixer 

BARCELONA
XAVIER PUJOL GEBELLÍ

CRISTINA CALDERER

part de cap elit. Som una societat 
molt transversal i diversa. També 
qui té curiositat pel coneixement 
sense necessitat de ser acadèmic. 
L’espectre és molt ampli. 

Units sobretot per la geografia 
humana. 
La geografia física ens és insuficient. 
Coneixem el món de sobres, cada pam 
del planeta està fotografiat. No passa 
el mateix amb la cultura, les emocions 
o la dignitat de les persones. 

En aquest món tan global, però, 
tothom viatja. 
Viatjar o fer turisme és avui un ele-
ment de consum. S’imposa una re-
flexió sobre què té sentit i què no en 
té, quina petjada ecològica deixem 
amb aquesta manera de fer. 

Cal repensar el model turístic? 
No és el nostre debat. En tot cas, es-
tà clar que el viatge ens hauria d’apor-
tar més que una simple fotografia. 

Potser un punt acadèmic? 
No, la nostra vocació és divulgati-
va, aspirem a ser com una petita Na-
tional Geographic en el sentit de ge-
nerar i divulgar coneixement. 

Res que s’assembli a un safari? 
Tot canvia. Hi ha coses que formen 
part del passat i és allà on s’han de 
quedar. S’està estenent una consci-
ència arreu del món que el contacte 
amb la natura l’hem de fer millor. Po-
dem anar a caçar fotos, però també 
a connectar amb els llocs, les gents i 
els paisatges que visitem. Fer només 
de passavolant no té sentit.e

Model 
“Viatjar o fer 
turisme és 
avui un 
element de 
consum. Cal 
una reflexió”
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