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El fons documental del Camp de la Bota i la Mina 
passa a l’Arxiu Municipal de Barcelona 
El fons documental de l'Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina ingressa a l’Arxiu 
Municipal de Sant Martí 

Àlex Jassé | Javier Arilla | dimarts, 20 de juliol del 2021 

L’Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina ha donat el seu fons documental a 
l’Arxiu Municipal de Sant Martí. Són centenars de documents que expliquen la història 
de la zona, a cavall entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, sovint estigmatitzada. 
S’assegura, així, la preservació d’un relat social, construït pels veïns i veïnes i recollit 
per Josep Maria Monferrer, un pedagog i activista social i cultural de la zona. 

Una donació per enfortir vincles entre la Mina i Barcelona 

22 capses d’arxius diversos amb gairebé 600 fotografies a més de nombrosos cartells i 
revistes que expliquen la història de la Mina passen a formar part de l‘Arxiu Municipal 
de Sant Martí. El barri com el coneixem ara es va començar a formar a causa del 
reallotjament de veïns que vivien en zones de barraques, en alguns casos de l’entorn, 
com el que abans es coneixia amb el nom del Camp de la Bota. 

El llibre d’actes duna escola del 1967 o un diccionari caló-castellà, alguns dels 
documents 

Entre el material més rellevant hi ha el llibre d’actes dels alumnes de l’Escola Castell de 
les Quatre Torres que data del 1967 o els documents relacionats amb la filmació de la 
pel·lícula ‘Claroscuro’ sobre l’ensenyament i la vida al barri de la Mina. També hi ha un 
diccionari caló-castellà, fet pels veïns. Són documents generats pel barri que permeten 
explicar la història de la ciutat més enllà del relat oficial. 

El pedagog Josep Maria Monferrer ha treballat pràcticament 50 anys recopilant la història de la 
zona. Com a responsable de l’Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina espera que la 
donació serveixi per mostrar com és realment una de les parts amb més estigma de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 
 
A la Mina hi ha molts problemes i hi ha molta gent bona i, per tant, fent públic tot això, 
d’alguna manera trenquem mites” 
Josep Maria Monferrer|Arxiu Històric del Camp de la Bota 

Ara l’Arxiu Municipal de Sant Martí haurà de catalogar tota la documentació i 
digitalitzar-la amb l’objectiu d’obrir-la a la consulta del públic en general a partir del 
2023. 
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ElMuseu d’Història de Barcelona analitza l’impacte d’aquest esport

Futbol que transformaciutats

DAVID RUIZ MARULL
Barcelona

El futbol, cultura de masses, no
només ha estat capaç de trans-
formar l’esport. També ha
aconseguitmodificar creences i
realitats: urbanístiques, econò-
miques, identitàries, comuni-
catives... Aquests són alguns
dels aspectes quedesgrana l’ex-
posició Barcelona & futbol.
El gran joc social del segle XX
que es va inaugurar ahir al Mu-
seu d’Història de Barcelona
(Muhba).
La mostra no parla de Messi

ni de Cruyff ni de Kubala ni de
Tamudo, per bé que les peripè-
cies d’aquests jugadors sobre el

terreny de joc serveixen per ex-
plicar com ha contribuït el fut-
bol a construir la capital catala-
na i a internacionalitzar-la.
“No es tracta d’una exposició

de futbol, sinó d’una exposició
sobre història. Però, agradi o no
agradi aquest esport, és innega-
ble l’impacte que ha causat en
lamanera de la gent de socialit-
zar, jugar, treballar i viure a
Barcelona”, assegurava en roda
de premsa el director del mu-
seu, Joan Roca. L’esport amb
pilota més universal com a me-
canisme de “cohesió social i
cultural” al llarg de tot un segle.
“Des de l’afició als clubs dels
antics municipis que es van in-
tegrar a la ciutat fins al Barça,
Barça, Barça!”, apuntava Roca.

A través de fotografies, docu-
ments històrics i vídeos, lamos-
tra –que es pot veure al centre
Muhba Oliva Artés del Poble-
nou– analitza el paper que ha
tingut el futbol com a mecanis-
me de participació veïnal i de
cohesió, capaç de condicionar
fins i tot la planificació urbanís-
tica de Barcelona.
El professor d’Història de

l’Esport Xavier Pujades, comis-

sari de l’exposició juntament
amb el també historiador Car-
les Santacana, recordava que
“els clubs van tenir un paper in-
tegrador molt important a par-
tir dels anys seixanta coincidint
amb l’arribada de treballadors
procedents de la resta de l’Estat
a zones perifèriques de Barce-
lona, com ara Nou Barris”.
Dècades abans, des del 1920,

el futbol s’havia convertit en
un esport de masses que “es va
domesticar” i es va erigir en ne-
goci. Una bona prova són els
cromos de futbolistes, els jocs
de cartes, els pins i les xapes
amb escuts de clubs, o les bu-
fandes distintives que es poden
veure durant el recorregut de la
mostra. c

L’exposició sobre
futbol i ciutat es
pot veure al centre
MuhbaOliva Artés
del PoblenouUns nens jugant aNouBarris el desembre del 1986

PEPEENCINAS

El Congrés autoritza el lloguer
de la col·lecció Carmen Thyssen

n El ple del Congrés va
convalidar ahir el reial
decret que permetrà a
l’Executiu signar l’acord
amb Carmen Thyssen
perquè es quedi a Espanya
la col·lecció de la barones-
sa un termini de 15 anys i
amb la inclusió delMata
Mua, de Paul Gauguin, per
un pagament anual de 6,5
milions d’euros. Aquest
decret llei, que recull en un
apartat l’autorització per al
lloguer de 329 obres de la
baronessa, va comptar amb
els vots a favor de la majo-

ria dels grups parlamenta-
ris. L’acord amb la baro-
nessa Thyssen es va assolir
el 29 de gener. El préstec
de les obres de la col·lecció
propietat de Carmen
Thyssen es va firmar el
1991 amb una durada de
deu anys i, des d’aleshores,
s’ha renovat cada any des
del 2011. A començaments
del 2017 la baronessa va
reclamar al Ministeri de
Cultura un noumarc de
relacions amb l’Estat ente-
nent que el contracte era
“obsolet”. / Redacció

ElMataMua deGauguin
MUSEOTHYSSEN-BORNEMISZA

MarinaGarcés i YayoHerrero
renuncien al seus càrrecs alMacba

MUSEUS La crisi generada al Macba pels acomiadaments
de la conservadora en cap, Tanya Barson, i del responsa-
ble de programes públic, PabloMartínez, ha provocat la
dimissió de la filòsofaMarina Garcés i l’antropòloga
Yayo Herrero, que deixen els seus càrrecs directius al
Programa d’Estudis Independents (PEI) com a protesta
pels cessaments. La dimissió arriba un dia abans que es
presenti la nova directora, Elvira Dyangani Ose. /T. Sesé

Elsmuseus es rebel·len contra l’ús
de les seves obres en unweb porno

ART La iniciativa de la popular plataforma pornogràfica
Pornhub, que acaba de llançar Classic Nudes, una guia
amb les obres de contingut eròtic que custodien grans
pinacoteques com el Louvre, el Metropolitan, la National
Gallery, els Uffizi o el Prado, ha revoltat els principals
museus del món, que exigeixen la retirada del portal de
quadres com El naixement de Venus, de Botticelli, o La
maja desnuda, de Goya. / Redacció

Oriol Fontdevila i Lara Fluxà,
al pavelló català de Venècia

ART Llim, projecte al voltant de l’aigua i el vidre comissa-
riat per Oriol Fontdevila i protagonitzat per l’artista
balear Lara Fluxà, representarà Catalunya a la 59a edició
de la Biennal d’Art de Venècia, que se celebrarà el 2022.
La proposta, produïda per l’Institut Ramon Llull (IRL),
ha estat seleccionada per un comitè d’experts format per
Hiuwai Chu,Mabel Palacín, Anna Pahissa i Carles Guer-
ra. /T. Sesé

ElMuseu Britànic rescatamés
de cent inèdits de Hokusai

ART A la dècada del 1840, quan tindria 80 anys, l’artista
japonèsHokusai, autor deLa gran onada deKanagawa, es
va embarcar en un gran projecte que no va arribar a pu-
blicar-semai,The great picture book of everything, per al
qual va fermés d’un centenar de dibuixos sobre l’Índia
budista, la Xina antiga i elmón natural. ElMuseuBritànic
els va comprar el 2019 en una subhasta a París i els expo-
sarà per primera vegada al públic al setembre. / Redacció

ALMERIA TEATRE Sant Lluís, 64. T 93 351 82 31. ”Entre peus
i mans" Única setmana!.Dj a dv a 19h, dss a 17h i 19h, dg a
17h. Venda a almeriateatre.com i taquilla

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
22 al 25 de juliol «L'Antic Teatre al Grec 2021: New(a)days
de Park Keito / Kotomi Nishiwaki i Miquel Casaponsa». Més
info: www.anticteatre.com

AQUITÀNIA TEATRE Av. Sarrià 33 BCN info@aquitaniateatre.es
Smiley, Després de l'amor de Guillem Clua. De Dx a Diu.
He matado a Paco Div. i Diss. (últimes funcions) The Big
Bang Tontery de Gerrard Borrell. Diss.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu). Filu-
mena Marturano d’Eduardo De Filippo direcció d’Oriol Broggi
amb Clara Segura i Enrico Ianniello. Entrades a laperla29.cat i
a partir del 15/06 1,5h abans de cada funció a taquilla teatre.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). A partir 25 juliol,
Joan Pera a Alguns neixen estrellats amb David Olivares,
dir. Enric Llort; dj., 20 h; dv. i dss., 17.30 i 20 h; dg., 18 h.
teatrecondal.cat i promentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Una Galaxia de
Luciérnagas. Per compra d’entrades, consulta d’horaris i
preus (www.elmalda.cat)

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). Dins Grec 2021: Fins
8 d'agost, T de Teatre: Delicades, de dt. a dv., 20 h; dss.,
17.30 i 20 h; dg., 18 h. teatregoya.cat i promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA (Sèneca 22 T. 932181512)
Programació Familiar: "El Misteri de Sherlock Holmes" Un
espectacle de màgia+teatre+scaperoom. A partir de 6 anys.
Info i entrades: www.jtregina.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
Beatriu – Grec 2021 - del 8/7 al 2/8 20hs (ju-lun) e/ ya a la
venta: www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA PUNTUAL. C/ Allada Vermell, 15. <M> Jaume I.639 305 353
L’Aneguet lleig Cia. La Puntual amb Maria Ballús. Titelles de
varilla. +3 anys. Dj. 19h. Dia de l'espectador; Dv. 19h.; Ds.
19h. i Dg. 18h. A partir de 7€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). Dins Grec
2021: Fins 1 agost La gavina, de dt. a dss., 20 h; dg., 18.30 h.
lavillarroel.cat i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Dins Grec 2021: Fins
8 agost Pedro Páramo, de dt. a dv., 20 h; dss., 17 i 20 h; dg.,
18 h. teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com
Divendres: "A los 30 lo petamos" a les 20:30h i “Master Sex”
a les 22:30h

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606 La dona
del tercer segona de Víctor Borràs amb direcció d’Ivan Benet.
Un espectacle de la companyia Teatre Un, dins del Grec Festi-
val de BCN 2021. Dmc a Ds 20h i Dg 18.30h w.entradium.com

SALA BECKETT. Heisenberg. Del 30/06 a l’01/08. Dt a Dss
20h. Dg 18h. Es pronuncia Camí. Del 15/07 al 25/07. Dj a Dss
20:30h. Dg 18:30h. Més info i entrades: www.salabeckett.cat.
Carrer de Pere IV, 228-232. BCN.

SALA FÉNIX c/ Riereta 31 teatre@salafenix.com 934413467
www.salafenix.com Miseria / Festival GREC 2021. De
Queralt Riera, amb Felipe Cabezas, direcció de Sergi
Pompermayer.

SAT! Sant Andreu Teatre. c/ Neopàtria 54. T.933457930.
23 i 24 de juliol, “El Percusionista”, Cia. No es país para
negras. Teatre. Consulteu www.sat-teatre.cat

SAT! Sant Andreu Teatre. c/ Neopàtria 54. T.933457930.
20 i 21 de juliol, “No es país para negras”, Cia. No es país
para negres. Teatre. Consulteu www.sat-teatre.cat

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Sala Baixos22: A partir del 8/9 Teatre Kaddish pres:
Una Intervenció. Sala Àtic22: A partir del 5/9 La Cantera pres:
Adela. Per més informació: www.tantarantana.com

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. Tel. 93 443 39 99.
Miss Tupper Sex Dv 20h ds 20:30h. Diversitat flamenca
Ds 18h, dg 12h. A partir setembre La teranyina d’Agatha
Christie, entrades ja a la venda a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN.St Antoni Mª Claret 120.T:936035161.
"El temps que conta” Fest Grec21 Dj a Ds 20:30h Dg 19h.
Fins 2/08 “La millor nit de la teva vida” Dv a Ds 22:15h Dg
20:30h. Fins 28/07 "Ximpanzé" Dt Dc 20:30h

TEATRE LLIURE MONTJUÏC: Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça.
Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. Grec 2021
Festival de Barcelona: Fins al 26/07. 19/07 Samsó, de B. Bai-
ley. 23 - 25/07 Liebestod, d’A. Liddell / Atra Bilis Teatro. 24 -
26/07 José y la Barcelona disidente, cia. Lalinea. Tota la
informació al web del festival: https://www.barcelona.cat/
grec/ca Temporada 21/22 ja a la venda! Més informació
www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla
(Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Sala
Petita:Malditas plumas de Sol Picó. Dc. i dj., 19 h. Més infor-
mació: www.tnc.cat

Teatre Poliorama: (Tel 93 317 75 99. La Rambla, 115). La
Calòrica presenta De què parlem mentre no parlem de tota
aquesta merda. Horaris: Dm, Dc, Dj i Dv, 20:30h; Dss, 21h,
Dg 18:30h. Venda d’entrades a teatrepoliorama.com

FUNDACIÓ VILA CASAS. Espais Volart. Antoni Llena -
En veu baixa. Escola d'Olot - Una "Fake News", amb 150 anys
d'història.

FUNDACIÓ VILA CASAS. Museu Can Framis de Pintura
Contemporània. Sophie Köhler - 8 hores amb Tàpies. Diver-
sos Artistes - Patrim. Col·lecció de pintura contemporània
catalana - Monòleg, diàleg, concepte.

GUIA TEMPS LLIURE

TEATRES

MUSEUS
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44  | Cultura Dilluns, 19 de juliol del 2021  |

Un festival de gambes vermelles de 
Palamós, ostres, cranc reial, es-
pardenyes, escamarlans i musclos. 
Aquestes i altres joies del mar 
componien el menú elaborat per 

Albert Adrià i Romain Fornell en 
una proposta presentada al res-
taurant Garbí de l’Hostal de La Ga-
vina de s’Agaró. Tal desplegament 
gastronòmic que va delectar els 
comensals va tenir com a punt de 
partida rendir homenatge a la llotja 
de peix i marisc de Palamós, de la 
qual els dos xefs van quedar im-

pressionats l’estiu passat després 
de fer-hi una visita. Des del 2017, 
l’Hostal de La Gavina, propietat de 
la família Ensesa, organitza durant 
la temporada estival diferents jor-
nades gastronòmiques. 

Lloc de peregrinació 

Per l’hotel hi han passat cuiners 
com Michel Sarran (dues estrelles 
Michelin pel restaurant que porta 
el seu nom a Tolosa), Nandu Juba-
ny i David Romero, Rafa Peña o 
Paolo Casagrande. La Gavina va 
obrir el 1932 i en aquest temps ha 
rebut nombrosos reconeixements 
internacionals, a més de formar 
part del selecte grup internacional 
Leading Hotels of The World. Es 
tracta de l’únic hotel resort de cinc 
estrelles Gran Luxe de Catalunya.  n

Adrià i Fornell distingeixen 
la Llotja de Palamós

Els dos xefs van quedar impressionats l’estiu passat 
després d’una visita a l’Hostal de La Gavina.

GASTRONOMIA

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Albert Adrià i Romain Fornell, al costat de Ferran Adrià, a s’Agaró. 

Just el dia en què es complia un 
any de la seva mort, Barcelona va 
rendir ahir homenatge a l’escrip-
tor Juan Marsé, pare inseparable 
de Pijoaparte i tants altres perso-
natges inesborrables i narrador 
de tantes històries de la versió no 
oficial de la ciutat. L’home que va 
explicar «com ningú la ciutat 
 real i la imaginària», com ha ex-
posat l’alcaldessa de la capital 
catalana, Ada Colau, en un acte 
íntim amb familiars, amics, i 
gent del món literari. 

L’enclavament va ser la teula-
da de la biblioteca d’El Carmel, 
que per justícia porta el seu nom. 
Marsé, mort als 87 anys, va retra-
tar Barcelona –en paraules de 
l’alcaldessa– «des de baix i des de 
les perifèries». I va ser, sens dub-
te, un dels qui millor va plasmar 
l’evolució de la ciutat des de la 
postguerra fins a la transició.  

L’elogi de Colau 

A l’acte, organitzat per l’Ajunta-
ment i conduït pel periodista i es-
criptor Juan Cruz, ha destacat la 
presència del nou ministre de 
Cultura, Miquel Iceta, que estre-
nava càrrec. També van estar 
presents, tot i que no físicament, 
Pijoaparte, el pícar xarnego de la 
premiada Últimas tardes con Tere-

sa; Carol, Esa puta tan distinguida, 
i la cosina Montse amb la seva 
oculta història. «Ell va saber com 
a ningú explicar el batec de la 
nostra ciutat», va assegurar Co-
lau, que va definir l’escriptor bar-
celoní com «una de les figures in-
discutibles de la literatura espa-
nyola del segle XX». 

Colau ha celebrat que Marsé 
utilitzés el seu talent per explicar 
Barcelona posant el focus en bar -
ris humils com el Guinardó i el 
Carmel, i en els seus habitants, 
que pertanyen a un estrat de la so-
cietat que no sol aparèixer als lli-
bres d’història. 

Marsé va deixar 15 novel·les per 

no caure mai en l’oblit, entre elles 
Últimas tardes con Teresa, Si te di-
cen que caí, Un día volveré, El em-
brujo de Shanghai, Ronda del Gui-
nardó, Rabos de lagartija, El aman-
te bilingüe i Caligrafía de los sueños, 
en les quals Marsé va descriure les 
cartilles de racionament, l’estra-
perlo, els conciliàbuls del fran-
quisme, el poder de l’Església –
«anticlerical militant i irreducti-
ble», es definia– o el cine de barri 
en sessió contínua. 

«Castellà barceloní» 

A l’acte de record a Marsé hi van 
intervenir persones que li van ser 
molt pròximes, com l’escriptor 
Eduardo Mendoza i les editores 
Sílvia Quernini i María Fasce. 
«Tenia una orella tremenda que li 
permetia escriure en un llenguat-
ge molt cuidat i astutament inco-
rrecte. Escrivia en castellà barce-
loní», va descriure Mendoza. 
També va prendre la paraula Ber-

ta Marsé, filla de l’escriptor, que 
va explicar com va descobrir que 
el seu pare, el veritable nom del 
qual era Juan Faneca, havia sigut 
adoptat al poc de néixer, després 
que la seva mare morís en el part. 

Durant la seva intervenció, 
Berta Marsé ha llegit un fragment 
que va trobar, pocs dies després de 
la mort del seu pare, escrit amb 
data de 24 de maig del 2018 en una 
llibreta que aquest solia portar a 
l’hospital. «Si has estimat, si 
t’han estimat, sabràs en la vellesa 
que aquest va ser el veritable i po-
derós llaç que et va lligar a la vida, 
l’únic que mereix ser recordat», 
ha recitat per concloure l’home-
natge al seu pare, i també el de la 
Barcelona sense oripells.   n

BCN reivindica Juan Marsé,  
el narrador de «la ciutat real»

L’Ajuntament va rendir ahir homenatge a l’escriptor barceloní, l’home que va retratar  
la capital catalana «des de baix i des de les perifèries», just un any després de la seva mort.

RECORD AL CREADOR DE PIJOAPARTE

IGNASI FORTUNY 
Barcelona

Berta i Sacha Marsé, fills de l’escriptor, al costat dels nets, a la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé, ahir.

Ricard Cugat

La seva filla  
Berta va llegir un 
fragment trobat 
en una llibreta dies 
després de morir

L’acte, íntim,  
va reunir Eduardo 
Mendoza i el 
titular de Cultura 
Miquel Iceta
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Una tarda de “paraules 
d’amor” per a Juan Marsé

fins i tot quan conversava”, va dir. 
Dels últims anys de Marsé recorda-
va la seva “curiositat”, mentre que 
l’editora Silvia Querini va recordar 
que a Marsé li agradava molt “corre-
gir”, així com totes les propostes 
que sorgien mentre treballaven les 
seves novel·les plegats. A l’acte tam-
bé hi van assistir el fins ara tinent 
d’alcaldia de Cultura i Educació, Jo-
an Subirats, i pel que fa als familiars, 
la viuda de l’autor, Joaquina Hoyas; 
els seus fills, Berta i Sacha; i els seus 
nets Guille, Jan, Nadia i Sami. Tam-
bé el seu germà, Jordi Marsé.  

Després que Guille Torena i Jan 
Marsé llegissin Autoretrato, del 
mateix Marsé, i el poema de Joan 
Margarit El llarg final, recordant 
Juan Marsé, Berta Marsé va co-
mençar la seva intervenció recor-
dant com havia sabut per la prem-
sa, quan era una adolescent, que el 
seu pare era adoptat, i com ell hi ha-
via tret importància quan ella havia 
corregut al seu despatx a pregun-
tar-li aclaparada si la notícia era 
certa. En lloc de la sang i la genèti-
ca, Marsé, amb aquella resposta, 
havia donat valor a “la voluntat mú-
tua de cuidar-se i estimar-se”, com 
va dir Berta Marsé. També va evo-
car els records inesborrables de les 
últimes setmanes que va passar 
amb ell a l’Hospital de Sant Pau, i 
totes les mostres de suport que va 
rebre després de la mort de l’escrip-
tor. Va ser en una llibreta que Juan 
Marsé portava amb ell a l’hospital 
on la filla va trobar una primera no-
ta de consol: “Si has estimat, si t’han 
estimat, sabràs en la vellesa que 
aquest era el vertader i poderós llaç 
que et va unir a la vida, l’únic que 
mereix ser recordat”, va llegir la se-
va filla per acabar els discursos.e

Berta Marsé durant l’homenatge al seu pare a la Biblioteca Juan 
Marsé del barri del Carmel. MANOLO GARCÍA

L’Ajuntament de Barcelona homenatja 
l’autor en el primer aniversari de la seva mort

Juan Marsé va voler anar 
sempre pels seus propis 
camins. “Durant la prime-
ra meitat de la seva vida va 
fer veure que era un nen 

pobre i durant la segona va fer veu-
re que era un vell enfadat, que tam-
poc era cert, però ell volia anar a la 
seva bola”, va dir ahir Eduardo 
Mendoza del seu amic durant l’ho-
menatge que li va dedicar l’Ajunta-
ment de Barcelona. Va ser a l’exte-
rior de la biblioteca que porta el seu 
nom al barri del Carmel, coincidint 
amb el primer aniversari de la seva 
mort. Juan Marsé també va anar a la 
seva, i va enlluernar els seus col·le-
gues, perquè va forjar la seva litera-
tura assimilant tots els corrents de 
la literatura espanyola de postguer-
ra. Per això, com va dir també Men-
doza, va ser “un mestre”.  

“Aquesta és una tarda de parau-
les d’amor”, havia dit abans el pre-
sentador de l’acte, el periodista 
Juan Cruz. Va ser també una tarda 
durant la qual l’alcaldessa Ada Co-
lau va recordar Marsé nerviosa per 
“l’admiració profunda” que li tenia, 
i Miquel Iceta es va estrenar a Bar-
celona com a ministre de Cultura. 
Tot amb música d’Astor Piazzola in-
terpretada pel grup Libertango com 
a banda sonora. A Juan Marsé no li 
agradaven gens els elogis, així que 
potser l’hauria sorprès que l’edito-
ra Maria Fasce, que va editar tres lli-
bres seus a Lumen, digués que és 
l’escriptor “més semblant a Borges” 
que ha conegut, perquè “escrivia 
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La Fina anava vestida de gala, a 
una no se li casa un fill cada dia, 
però allà estava, lluitant. La Tor-
re Llobeta s’havia de defensar. 
També hi havia el seu fill, de fet, 
que no va poder arribar al seu 
propi casament. Un casament que 
no va arribar a celebrar-se (no 
aquell dia, sí després, la història 
va acabar bé), perquè el nuvi va 
sortir de la lluitada masia que do-
na nom a la barriada emmanillat, 
igual que la resta de veïns que 
l’ocupaven i que l’havien cuidat i 
rehabilitat amb les seves mans 
per no deixar-la caure. La Fina 
havia fet fins i tot cortines per a 
les finestres. Aquest episodi –els 
veïns eren desallotjats per un 
grup especial d’antiavalots de la 
Guàrdia Urbana el 16 de març del 
1983 en una acció molt discutida 
ja aleshores per la seva contun -
dència– ha sigut l’escollit per 

l’Arxiu Històric Roquetes-Nou 
Barris per destacar a la placa de La 
Torre Llobeta, en el marc de l’ac-
ció Recuperem la memòria, col·lo-
cat divendres passat al matí per 
un grup d’activistes de la història 
popular del districte, que es van 
passejar pels llocs més emblemà -
tics de les barriades de Vilapicina i 
La Torre Llobeta armats amb un 
pot de cola i un pinzell.   

En aquest edifici, que malgrat 
portar dècades –des de molt poc 
després del sonat desallotja-
ment– sent un centre cívic muni-
cipal no va ser adquirit per l’ajun-
tament fins l’any passat –una co-
sa que va descobrir el president de 
l’Arxiu llegint el butlletí munici-
pal– es va crear l’associació de 
veïns (es va formalitzar, de fet, 
per defensar l’espai). Allà hi van 
estar 20 anys –del 1963 al 1983-, 
com es recorda en una placa a 
l’interior del centre cívic; a l’úni-
ca masia dreta en aquesta barria-
da, al seu dia on hi havia més ma-
sies de tot el districte de Nou Ba-
rris, com recorda Jordi Sánchez, 
president de l’Arxiu. Històric. 

Recorda la pionera ocupació  
(i desallotjament policial) de la 
Torre Llobeta, Joaquin Forns, 
president de l’associació del veïns 

Torre Llobeta-Vila-
picina, un dels quatre 
membres del Coman-
do per la memòria. Ca-
da una de les plaques 
–n’han col·locat cinc– 
són rajoles quadrades, 
petites, amb una peti-
ta fotografia i un petit 
text. Ja han fet diversos 
barris i de moment totes 
les plaques segueixen al 
seu lloc.  

Protecció a mida 

Una altra de les plaques al 
barri que a aquest particu-
lar comando li fa més il·lusió 
col·locar és la de Can Sabas-
tida. És també la que més els 
costa decidir on enganxar-la 
exactament. D’una banda 
perquè Can Sabastida ja no 
existeix i, de l’altra, perquè al 
seu lloc hi ha blocs de pisos 
privats i tampoc volen tenir 

problemes amb ningú. Final-
ment, troben el forat perfecte i 
fan el treball en equip, Arnaldo 
Gil Albacete, activista de l’Arxiu, 
treu un pinzell de la butxaca pos-
terior del texà i posa cola a la pa-
ret i el seu company Antonio Sil-
va, de l’associació de veïns del 
Turó de la Peira, s’encarrega de 
rematar la jugada. 

Llocs que ja no existeixen 

Sánchez assenyala el que posa a 
la placa, que Can Sabastida era 
una finca catalogada que es va 
poder enderrocar perquè el seu 
propietari va demanar a l’ajun-
tament descatalogar-la per po-
der-la demolir i construir-hi. I, 

sobra dir-ho, va passar tant una 
cosa com l’altra. 

I la de Can Sabastida no és 
l’única placa per recordar un lloc 
que ja no existeix. N’han col·locat 
una altra, molt a la vora de Can 
Basté, al lloc on s’aixecava la 
fàbrica de Les Mantellines, de la 
qual ja no en queda res, però des 
de l’ Arxiu, en complicitat amb 
l’associació de veïns, no es resig-
nen a veure-la desaparèixer de la 
memòria col·lectiva, sobretot mi-
rant cap a les generacions futu-
res; igual que les mobilitzacions 
per demanar solucions a les fre-
qüents inundacions que patien a 
la riera d’Horta, també recorda-
des en una altra de les plaques. 

El joc de les plaques 

A l’Arxiu tenen la intenció de, 
quan acabin de senyalitzar els 13 
barris del districte –encara tenen 
feina–, inventar un joc perquè els 
veïns surtin al carrer a fer la ruta 
pels diferents barris i trobar les 
senyalitzacions –unes cinc per 
barri– i, sobretot, a conèixer les 
històries que hi ha darrere de ca-
dascuna. Ho comenten durant el 
passeig entre placa i placa –pas-
seig que acaba a les Cotxeres, on 
recorden que allò és avui un equi-
pament públic gràcies a la tenaç 
lluita veïnal. També comenten, 
contents, que finalment la pres-
sió veïnal ha aconseguit guanyar 
la batalla a la masia de Can Va-
lent, a la veïna  Porta. La proposta 
de reformar l’abandonada masia 
–abandonada per l’administra-
ció, no pels veïns– ha sigut un 
dels projectes guanyadors dels 
pressupostos participatius i sem-
bla que, a la fi, la seva batallada 
reforma serà una realitat. n 

El ‘Comando per la memòria’ reivindicant les històries que van construir Vilapicina i la Torre Llobeta, divendres passat al matí.  

Laura Guerrero

L’altra història de Torre Llobeta

Els veïns de la Torre Llobeta van ocupar als anys 60 i durant 20 anys la casa que dona nom al barri,  
de la qual van ser desallotjats emmanillats per antiavalots de la Guàrdia Urbana el 16 de març  

de 1983 després d’anys de protegir la vella masia que l’ajuntament acaba d’adquirir.

HI HAVIA UNA VEGADA A... VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA (68)

‘Recuperem la 
Memòria’ rescata 
històries del  
barri i les recorda 
als llocs on  
es van produir

 
HELENA  
LÓPEZ 

XV
La casa 
senyorial 
de Torre 
Llobeta va 
ser alçada 
al segle XV i, anys més tard, va ser convertida en masia. 

Compta 
amb uns 
grans 
finestrals 
gòtics 
decorats.
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Barcelona 1936: l’Olimpíada Popular contra el 
feixisme que la Guerra Civil va escapçar 
 
Ara fa 85 anys, Barcelona hauria d’haver celebrat els seus primer Jocs Olímpics, 
amb els quals pretenia desafiar els Jocs de Berlin que el nazisme s’havia apropiat 
 

 
 
Laura de Andrés Creus21/07/2021 9:01 pm  
El 18 de juliol de 1936, el violoncel·lista Pau Casals dirigeix la seva orquestra i l’Orfeó 
Gracienc al Palau de la Música Catalana. Interpreten, sense públic, la Novena 
Simfonia de Beethoven per al concert d’obertura de l’Olimpíada Popular de Barcelona, 
que ha de tenir lloc l’endemà, 19 de juliol. 

Un emissari de la Generalitat l’informa de l’alçament militar. El concert inaugural queda 
suspès. El mestre Casals els demana, però, un últim assaig. I s’hi deixen l’ànima. A 
fora, els carrers s’omplen de barricades. No hi haurà un endemà. L’esclat de la Guerra 
Civil espanyola serà el punt i final de molt projectes, també el de l’Olimpíada Popular, 
el somni que va posar per primera vegada Barcelona al centre del moviment olímpic, 
tot i que desafiant-lo obertament davant de les seves vergonyes i brandant l’esport i la 
cultura com a veritables eixos del que hauria de ser l’olimpisme internacional. 

Barcelona 1936: perdre per guanyar 
Després d’haver demostrat al món la seva capacitat organitzativa amb la celebració de 
l’Exposició Universal de 1929, Barcelona va decidir donar el salt i presentar la seva 
candidatura com a seu dels Jocs Olímpics de 1936. Com havia demostrat amb escreix, 
la ciutat disposava de la capacitat organitzativa i de les infraestructures necessàries, 
com per exemple l’Estadi de Montjuïc. El 1931, els membres Comitè Olímpic 
Internacional (COI) no arriben a un acord i quan, un any més tard, han de decidir-
se, Espanya tot just acaba de proclamar la Segona República. 

Els conservadors membres del COI es decanten per Berlin, amb un govern en aquells 
moments centrista, que mirava d’aturar les crítiques ferotges que des de l’oposició 
bramava Àdolf Hitler. “Els nazis consideraven les Olimpíades un esdeveniment massa 
cosmopolita, ells volien privilegiar jocs típicament alemanys, sobretot la gimnàstica. I, a 
més, veien la mà dels jueus per tot arreu. Eren tan contraris a la designació de Berlin 
com a seu olímpica que fins i tot van fer alguna acció de sabotatge contra l’Estadi 
Olímpic, abans no van arribar al poder”, explica l’historiador Carles Santacana, 
professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, especialitzat en la 
història de l’esport i la història del franquisme i coautor, amb Xavier Pujadas, del llibre 
‘L’altra olimpíada. Barcelona’36’. 
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Però quan Hitler va ocupar el poder de 1933 va canviar de parer, tot veient les 
oportunitats que Berlin 1936 li oferia dur a terme els seus propis interessos. Encara 
que no li agradés gens ni mica l’essència, aviat va haver de reconèixer que els Jocs 
Olímpics serien una gran oportunitat per engegar la maquinària de la propaganda 
nazi i un aparador inigualable per al seu reconeixement com a cap d’estat. El 15 de 
setembre de 1935, Hitler va proclamar les Lleis de Nuremberg, que privaven els jueus 
de la nacionalitat alemanya, en contra també del mateix esperit olímpic (La Carta 
Olímpica prohibeix qualsevol discriminació per motius racials o ètnics). A mesura que 
s’apropaven els Jocs Olímpics de Berlin, el descontentament internacional per Berlin 
era major i alguns esportistes van negar-se a participar-hi. 

 
Desafiament obert al COI 
 
La idea de fer unes Olimpíades Populars a Barcelona com a contrapartida als Jocs 
Olímpics de Berlin va sorgir en una reunió a París el mes de febrer de 1936. El somni 
es concretà en poques setmanes. El maig del 1936 va constituir-se el Comitè 
Organitzador de l’Olimpíada Popular. La ciutat estava preparada. No debades, havia 
estat la candidata per al COI. Finalment, es va decidir que Barcelona acolliria 
l’Olimpíada Popular del 19 al 26 de juliol. 

“A més de la infraestructura necessària, també existia un nucli de grups molt decidits a 
fer uns jocs que representessin una rèplica als Jocs de Berlin, que estaven ja prenent 
un caire d’exaltació de la raça ària i de propaganda del nazisme. Resulta especialment 
important la noció de voluntarietat, associacions que es van abocar a crear aquests 
jocs de manera totalment voluntària”, remarca Santacana. L’impuls va venir del món 
associatiu, amb la feina d’entitats socials i esportives populars d’arreu de Catalunya i 
de milers de persones voluntàries. 

Amb la maquinària engegada, els governs català, francès i espanyol van donar 
l’empenta necessària. Les adhesions no van trigar a arribar: França, els Estats Units, 
Suïssa, Canadà, Grècia… Per raons òbvies, no ho va fer Alemanya, però sí alemanys 
que residien fora del país i que tenien vedats els Jocs de Berlin. En un temps rècord 
s’hi van inscriure més de 6.000 atletes de 23 països. 

“Certament, l’Olimpíada Popular es pensa com a una rèplica als Jocs Olímpics de 
Berlin. Però, en realitat, el model que es proposava des de Barcelona anava molt més 
enllà, tot repensant els valors del que havia de ser una olimpíada”, explica Santacana. 
“En aquest sentit, es posa l’accent a la participació de les dones, fins llavors 
pràcticament invisibles en la pràctica esportiva; s’emfasitza la vinculació entre l’esport i 
la cultura, que mai s’havia plantejat abans; i, en contra de la superioritat dels Jocs 
Olímpics de Berlin, els impulsors de l’Olimpíada Popular aposten per la diversitat: totes 
les delegacions portarien un grup folklòric que pogués mostrar la diversitat cultural (s’hi 
preveuen més de 3.000 manifestacions folklòriques); així com prioritzar no les 
marques dels millors, sinó que les olimpíades fossin un punt de trobada de gent en 
condicions d’igualtat”. 

En aquest sentit, l’Olimpíada Popular de Barcelona volia ressaltar la noció d’esport 
popular, democràtic i interclassista. Es van programar competicions en 19 modalitats 
esportives. No hi havia una categoria única, comptava la solidaritat. També va suposar 
una revolució per la participació de col·lectius no reconeguts, com Algèria (colònia 
francesa) o la selecció Palestina, o les regions de l’Alsàcia i la Lorena, en clau 
internacional. Pel que fa al territori republicà, Catalunya, Euskadi i Galícia hi 
participarien amb delegació pròpia. 
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 “L’Olimpíada Popular de Barcelona va suposar un desafiament obert al Comitè 
Olímpic Internacional. El COI es va sentir amenaçat i va haver-hi polèmica a diferents 
delegacions internacionals sobre si s’havia de permetre o no la participació dels seus 
atletes a Barcelona”, puntualitza Santacana. 

L’últim assaig abans de la guerra 
 
Eduard Vivancos Garcia va ser un dels atletes que el 1936 es preparava per aquesta 
Olimpíada Popular de Barcelona. Segons el seu testimoni, les hores prèvies a la 
inauguració l’Estadi de Montjuïc “bullia d’activitat i d’emoció”. “L’ambient era molt 
fraternal. Per primer vegada a la meva vida vaig tenir l’oportunitat de relacionar-me 
directament amb persones d’altres països”, explicava en un article que publicà el 1992 
a la revista Flama, del Casal Català de Toronto, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics de Barcelona. A l’Olimpíada Popular de Barcelona, “l’entusiasme i l’eufòria 
suraven sobre l’estadi, però malauradament mitigats per un sentiment de temor i de 
tensió. Durant tot el dia corrien rumors molt alarmants sobre una imminent rebel·lió 
militar”. 

A mida que avançava la tarda, el neguit era més palpable. El mestre Pau Casals va 
reprendre el que havia de ser l’últim assaig amb unes paraules als seus: “Estimats 
amics, no sé quan tornarem a estar junts. Com un adéu de cada un, podem tocar el 
final? (…) L’orquestra va tocar i el cor va cantar com no ho havia fet mai. Les llàgrimes 
no em deixaven veure les notes”. Com recordaria a les seves memòries, Casals 
s’acomiadava dels seus, amb un concert únic i final: “Quin contrast! Nosaltres 
cantàvem l’himne immortal de la germanor mentre als carrers de Barcelona -i d’altres 
ciutats- es preparava una lluita fraticida que tanta sang faria vessar”. Mentre tornava 
amb cotxe a la seva casa s Sant Salvador (El Vendrell), Pau Casals es va prometre 
que dirigiria la Novena de Beethoven a Barcelona i Madrid “tan aviat com ressorgís la 
concòrdia”. Pau Casals no va poder tornar mai més a Catalunya. 

L’embrió de les Brigades Internacionals 
 
El 19 d’abril de 1936 no va haver cap concert inaugural, ni cap gran desfilada 
d’esportistes i grups folklòrics. La majoria dels atletes havien dormit al mateix Estadi 
Olímpic i, a la matinada, la remor de trets i canonades els van despertar. Barcelona 
deixava de ser una festa d’il.lusió i concòrdia per començar la guerra civil. L’Olimpíada 
Popular moria asfixiada precisament per allò que volia combatre: el feixisme. 

Molts dels atletes catalans i espanyols van anar al front.  La majoria d’atletes i 
acompanyants internacionals van començar el retorn als seus països. L’expedició més 
gran va sortir en un vaixell en direcció a Marsella el 24 de juliol. Abans de marxar, una 
representació de nacionalitats s’entrevistà amb el president Companys al Palau de la 
Generalitat, en un acte de suport i de comiat. 

Alguns dels atletes que venien d’altres països, però, van mostrar el seu compromís 
contra el feixisme allistant-se al Comitè de Milícies Antifeixistes, l’embrió de les que 
serien les Brigades Internacionals. Fou el cas, per exemple, dels membres del Clarion 
Cycling Club 1895, que havien acudit a Barcelona com a representants de la delegació 
britànica. Dels set participants, quatre d’ells van morir durant la guerra civil espanyola 
defensant els ideals republicans. 

Llegat, oblit, memòria 
 
“Ciutadans del món: fa 56 anys s’havia de fer una Olimpíada Popular en aquest Estadi 
de Montjuïc. El nom del president de l’Olimpíada Popular és gravat allà dalt, a l’antiga 
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porta de la Marathon. Es deia Lluís Companys i era el president de la Generalitat de 
Catalunya. Avui l’estadi està refet i la ciutat també, amb l’ajut de tothom!” L’alcalde 
Pasqual Maragall encetava el seu discurs inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 
1992 amb aquestes paraules de record i homenatge a les altres olimpíades que la 
ciutat hauria d’haver celebrat si la guerra no ho hagués truncat tot. 

L’Olimpíada Popular de Barcelona va ser llargament silenciada pel franquisme i també 
per la desmemòria de la transició. Tot just fa pocs anys que se’n comença a recuperar 
públicament el seu record. “Quan es comença a treballar per a Barcelona 92, qui ha de 
defensar la candidatura passa molt de puntetes, perquè aquest llegat pesa i molt dins 
del Comitè Olímpic Internacional”, admet Carles Santacana, qui, a tall d’exemple, 
explica que quan el 1990 publica el seu llibre sobre l’Olimpíada Popular, rep molt poc 
ressò. “Van mostrar-se molt més interessats els mitjans internacionals que no pas els 
d’aquí”. 

El llegat d’aquella Olimpíada Popular que no va poder ser perdura 85 anys més tard. 
No només pel que va tenir de  confrontació contra els Jocs Olímpics que el nazisme 
van fer seus, i que el Comitè Olímpic Internacional va permetre, sinó també 
perquè “per primera vegada es pot debatre sobre de quina manera es fa esport, què 
és el més important que comporta la pràctica esportiva”, conclou Santacana. 

“El mèrit d’aquelles persones va ser demostrar una capacitat organitzativa, amb gran 
pes del voluntariat, que va aconseguir plantar cara a l’Alemanya nazi”. En el terreny 
esportiu, afegeix, “l’Olimpíada Popular va plantejar que era més important que l’esport 
arribés a molta gent que unes poques persones fessin una bona marca, tot apropant la 
pràctica esportiva a sectors que hi estaven allunyats, com les dones, tot integrant 
l’esport social a la vida social, en especial a la cultura, i a la convivència internacional”. 

 

P.14



 
22/07/2021 19:20 
 
 
 
 
 
 

El ‘Gernika’ de Barcelona ya está en Sant Felip Neri 
 
 
La obra de la Colección Jordi Costa del Taller de Picasso se expone en el lugar donde 
cayó una bomba que mató a 42 personas, una treintena niños, en los bombardeos de 
la Guerra Civil española 
 

 
 
"Es una pequeña joya que se ofrece a la ciudad", ha afirmado Jordi Martí, nuevo concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona, en el acto de presentación de la obra de Domingo Millán Memoria, libertad, 
esperanza (1977), conocida como elGernika de Barcelona, uno de los cuadros de la Colección Jordi Costa del 
Taller de Picasso. 
 
El regidor ha destacado "el maridaje" de exponer el cuadro en la iglesia de Sant Felip Neri, víctima de los 
bombardeos de la Guerra Civil. Y es que el lienzo, que alude en una de sus tres partes a los raids de la 
aviación italiana que sufrió Barcelona en 1938, ha quedado expuesto en la sacristía, justo el lugar donde cayó 
una de las bombas que mató a 42 personas, una treintena de las cuales niños. 
 
El cuadro permanecerá en Sant Felip Neri exactamente 41 horas, el mismo periodo de tiempo que duró uno 
de los bombardeos más intensos sobre la capital catalana los días 16, 17 y 18 de marzo de 1938, cuando 
cayeron 44 toneladas de bombas lanzadas por la Aviazione Legionaria Italiana. Resultado: 670 muertos y 
1.200 heridos.  
 
Joan Costa, hijo del marchante de arte Jordi Costa (1949-2015), ha tenido palabras de recuerdo para el 
fundador de la galería Taller de Picasso de Barcelona, que estuvo abierta entre el 1971 y el 1996. 
Hilda Bencomo Ensesa, viuda del galerista, ha destacado la simbología del cuadro del artista Domingó Millán 
(1947 - 2016) así como su vigencia, aunque fuera pintado hace medio siglo, y destacó la intención de que las 
obras de la colección contribuyan a abrir caminos de reflexión en la sociedad a través del arte. 
 
Domingo Millán pintó el cuadro para la galería Taller de Picasso en 1977. La obra contiene 18 símbolos 
principales, que se han podido decodificar gracias a las pistas que el artista dejó en sus obras anteriores, 
especialmente, las series Sobres y Botas. 
 
La pintura se divide en tres partes: primera (Memoria), descripción de la noche de la Guerra Civil española, 
con el bombardeo de Barcelona y los años de la dictadura; segunda (Libertad), ilustra la Transición a la 
Democracia en España, representada por la Estatua de la Libertad como personaje principal; y la tercera 
(Esperanza), el anhelo de un futuro mejor, con paz, diálogo y respeto por la diversidad cultural en 
la Península Ibérica, con especial atención a la cultura catalana. 
 
El cuadro forma parte del fondo de 5.000 obras de arte de la Colección Jordi Costa del Taller de Picasso de 
Barcelona, que ha empezado a mostrarse en público coincidiendo con el 50 aniversario de la sala de arte. 
El marchante de arte Jordi Costa (1949-2015) fundó y dirigió Taller de Picasso, que estuvo abierta entre el 
1971 y el 1996. El galerista y editor creó un espacio de libertad creativa en el corazón de Barcelona, en el 
número 5 de la calle de la Plata, cerca de la Rambla. Artistas de todo el mundo expusieron sus obras. 
Debido a la situación de la pandemia de la Covid, las visitas a la sacristía de Sant Felip Neri para poder ver el 
cuadro han tenido que limitarse en número y en tiempo.  
 
Hace 15 días, se abrió un período de inscripción previa y, posteriormente, se realizó también un sorteo. 
Finalmente, se crearon grupos de visita reducidos para los días 23 y 24 de julio, con lo que todas las plazas 
para poder contemplar el Gernika de Barcelona en esta primera ocasión ya están cubiertas y asignadas.  
 
https://www.lavanguardia.com/cultura/20210722/7618488/gernika-barcelona-esta-sant-felip-neri.html 
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La Guerra Civil a Barcelona 
Des dels primers passos de Lluís Companys i la lluita pel poder entre anarquistes i 
comunistes, fins a l'entrada dels tancs per la Diagonal 

Sergi Hernández | dimarts, 13 de juliol del 2021 

El cop d’estat a Barcelona 

El 18 de juliol del 1936, va tenir lloc el cop d’estat militar contra la República. 
L’endemà, el 19 de juliol, de bon matí, els militars aquarterats a Barcelona van sortir de 
les casernes per fer-se amb el control dels centres de poder de la ciutat. Davant 
d’aquests fets, el president Companys i alguns consellers es van desplaçar a la 
prefectura de la via Laietana per mirar de controlar la situació. Un seguit de guàrdies 
civils armats i uniformats van pujar per la via Laietana en direcció a la prefectura però, 
contra tot pronòstic, es van posar a les a les ordres de Companys. 

Aquest succés va clarificar la situació a la ciutat davant el cop: d’una banda, hi havia els 
militars que havien sortit de les casernes, i de l’altra, dos col·lectius que intentaven 
frenar-los: treballadors organitzats al voltant dels partits i sindicats, i tots els cossos de 
policia de la ciutat. En aquest context, les milícies de la CNT i la FAI van fer-se amb 
més de 20.000 armes i amb el control de la ciutat. 

Les Milícies Antifeixistes prenen el poder 

El 21 de juliol del 36, es va constituir el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, el 
govern més revolucionari. Les Milícies Antifeixistes havien aturat el cop d’estat a 
Barcelona amb enfrontaments directes amb l’exèrcit i es van guanyar el dret a prendre el 
poder real de la ciutat. Companys així els ho va reconèixer i gràcies a aquesta cessió va 
poder mantenir el seu càrrec i la Generalitat. El Comitè Central de Milícies Antifeixistes 
el conformaven membres de la CNT-FAI (majoritaris), UGT, PSUC, POUM, ERC, 
ACR i Rabassaires, però amb un control real per part de la CNT-FAI. 

Aquest govern va durar poc per la mala premsa de l’excés de violència dels anarquistes 
a la rereguarda. Un exemple d’això és el què va passar a El revolt de les monges. La 
CNT-FAI va abandonar, aleshores, el control de les Milícies i va entrar a formar part de 
la Generalitat, encara amb Companys de president. 

Als enfrontaments armats de juliol del 36 van morir unes 500 persones, gairebé tots, 
civils i militars. Van morir molt pocs guàrdies civils i només dos policies de la 
Generalitat. Un dels crims que ha quedat sense aclarir és el que va tenir lloc el 19 de 
juliol del 1936. Aquell dia, José Seco Martínez, un tinent de 35 anys, va assassinar a 
sang freda dos policies al mig de la plaça de Catalunya. El crim va quedar immortalitzat 
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per una fotografia d’Agustí Centelles, però mai no se n’ha esbrinat la identitat dels 
morts. 

D’aquells dies n’han quedat dues fotografies icòniques. Una és la foto de la miliciana 
Marina Ginestà, la miliciana del fusell. L’altra és d’Agustí Centelles, del 19 de juliol del 
36, i mostra quatre homes defensant a trets la república atrinxerats rere dos cavalls 
morts. 

Enfrontament pel poder entre comunistes i anarquistes 

Al gener del 37, el Comitè Executiu del PSUC, amb presència d’agents soviètics, van 
decidir fer un cop d’estat defensiu. L’objectiu del PSUC era robar 12 tancs i armes de la 
República per fer un cop d’estat contra la CNT i fer-se amb el control de la revolta. 
Tarradellas va fer de mitjancer entre la CNT i el PSUC perquè retornessin els tancs i el 
conflicte es va tancar, encara que per poc temps. 

Dos mesos després del robatori dels tancs, es van produir els enfrontaments coneguts 
com els Fets de Maig del 1937. Els Fets de Maig van ser un enfrontament armat entre 
els partidaris d’una revolució social —els anarquistes de la CNT-FAI i els marxistes del 
POUM—, i els partidaris d’una república —ERC i PSUC—. Aquells enfrontaments 
entre anarquistes i comunistes es van saldar amb uns 400 o 500 morts en quatre dies i 
van significar la sortida de la CNT dels òrgans de govern. A partir d’aleshores, el PSUC 
va tenir més control de la situació. 

Amb els nous equilibris de poder, la Generalitat, en col·laboració amb el partit 
comunista, va crear una productora de cinema per fer informatius i documentals de 
propaganda. Laya Films, la productora de la Generalitat, va servir per anar contra dos 
enemics comuns: el feixisme i els anarquistes. 

Suport internacional a la República 

La República va rebre força suport internacional, tant de persones que van venir a lluitar 
contra el feixisme, com d’organitzacions diverses —laboristes britànics, cineastes o els 
quàquers—. També va rebre suport d’algunes personalitats polítiques i estats. 

El 19 de juliol del 36, estava prevista la inauguració de l‘Olimpíada Popular de 
Barcelona. Eren uns jocs olímpics creats amb la intenció de boicotejar els Jocs Olímpics 
de Berlín 36, celebrats sota el règim feixista. A causa del cop d’estat franquista, les 
Olímpíades Populars es va cancel·lar, però molts dels atletes que hi havien de participar 
es van quedar a la ciutat per lluitar al costat de la República. 

També van agafar les armes per defensar la República tot un seguit de personatges 
famosos i intel·lectuals, com Geroge Orwell, un dels millors escriptors en llengua 
anglesa del segle XX. Orwell es va allistar com a milicià anarquista del POUM en els 
primers temps de la Guerra Civil espanyola i va viure en directe els Fets de Maig. Va 
estar defensant la Rambla i, més tard, al front d’Aragó. 

Una de les organitzacions internacionals que va fer una tasca més destacada van ser els 
quàquers, un grup religiós d’ajuda humanitària d’Anglaterra. L’obra dels quàquers va 
consistir a repartir entre la població aliments de primera necessitat com llet, cacau, llet 
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condensada, sucre, cereals, etc. Al final de la guerra, els quàquers donaven uns 150.000 
àpats diaris repartits entre escoles, cantines i cases de colònies. El novembre del 1938, 
Robert Capa va estar a Sarrià i va deixar testimoni de la feina dels quàquers amb unes 
fotos fetes a l’Escola Dolors Monserdà. 

En plena Guerra Civil, diverses personalitats van visitar Barcelona per donar suport a la 
República. La plaça de Sant Jaume, el centre del poder a Catalunya, va ser el lloc de 
trobada d’aquestes personalitats i les autoritats catalanes. Una de les més sonades va ser 
la de  Nehru, futur president de l’Índia, i la seva filla, Indira Gandhi, el juny del 1938. 

Bombardejos sobre Barcelona 

Barcelona va patir bombardejos a partir del febrer del 1937. Fins al final de la guerra, en 
van ser un total de 51. La gran majoria van ser bombarejos ordenats per Benito 
Mussolini i executats per l’aviació feixista italiana. Les incursions aèries van destruir 
instal·lacions i infraestructures. Però sobretot es van dirigir a la població civil, causant 
milers de víctimes i la destrucció de centenars d’edificis. 

El testimoni de la bomba més cruel de la guerra encara es pot veure a la façana de Sant 
Felip Neri. El 30 de gener del 1938 una bomba caiguda sobre l’església va matar 40 
persones, entre elles 30 nens. 

Però els pitjors bombardejos es van produir els dies 16, 17 i 18 de març del 38. Aquells 
dies van morir un miler de barcelonins sota les bombes dels avions italians. La bomba 
més mortífera va ser la que va caure davant del Teatre Coliseum, perquè va anar a 
esclatar sobre un camió carregat amb quatre tones de trilita. Hi van morir unes 500 
persones. 

La ciutat es va defensar dels atacs de l’aviació feixista amb un seguit de bateries 
antiaèries distribuïdes a punts estratègics. Una de les més importants es trobava als 
búnquers de la Rovira, al cim del Carmel. 

L’aviació republicana també mirava d’aturar els atacs italians amb els seus avions. En 
aquestes tasques hi va participar Maria Pepa Colomer, la primera pilot catalana. Tot i 
que no va entrar en combat, va fer funcions de reconeixement i vigilància. 

La República necessitava armes més potents per fer front als avions italians i qualsevol 
aportació era benvinguda. En aquest context, l’agost del 1937, Josep Belmonte 
Canyelles, caporal conductor de les forces de seguretat de la República, va presentar al 
president Companys el projecte del torpede aeri, un coet propulsat per combustible 
sòlid. Però el giny només podia pujar fins a 4.000 metres, per sota d’on llançaven les 
bombes els italians, i el projecte es va desestimar. 

Els refugis antiaeris 

Els dos primers bombardeigs sobre Barcelona van despertar la febre constructora de 
refugis antiaeris. Cada veí, cada carrer, cada associació, volia el seu propi refugi. El 
juny del 1937, la societat civil havia construït uns 300 refugis, i en dos mesos ja n’hi 
havia el doble. En total se’n van fer 1.400. L’Ajuntament, davant d’aquest desori, va 
agafar les regnes i va fer 24 refugis en forma de galeria de mina. També va construir 11 
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refugis a algunes de les places més cèntriques d’alguns dels barris de la ciutat. Un dels 
que encara es mantenen és el refugi 307, al poble-sec. Muñoz Díez, un paleta de la 
CNT, va ser l’ideòleg dels refugis antiaeris. 

Al carrer de Bailèn, número 166, encara s’hi pot veure el refugi Elizalde, l’únic refugi 
industrial de la Guerra Civil. Va ser construït per protegir els treballadors de la fàbrica 
d’automòbils Elizalde, la primera indústria de l’automòbil catalana. 

Al carrer de Peronella, a Sant Andreu del Palomar, hi ha un dels 1.400 refugis 
particulars que es van construir. És un refugi antiaeri sota de casa, trobat per casualitat 
pels compradors del local ara fa pocs anys. 

Els metges, els altres herois de la guerra 

A Barcelona, i per centralitzar l’atenció dels ferits pels bombardeigs, l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau va ser nomenat Centre per la Defensa Civil de Barcelona. Els 
cirurgians d’aquest hospital van treballar sense descans per atendre els milers de ferits 
dels bombardejos. Van ser els altres herois de la guerra. 

Un d’aquells metges de Sant Pau era el doctor Trueta. El mètode que va idear pel 
tractament de les ferides de guerra va salvar milers de vides. 

Al front, va sorgir la necessitat de disposar de sang per atendre els ferits. Però en aquella 
època les transfusions es feien de braç a braç. El doctor Frederic Duran i Jordà va ser el 
primer en transportar sang al front per atendre els ferits de guerra i va crear el primer 
banc de sang. 

Presons i txeques 

El Poble Espanyol durant la Guerra Civil va perdre la seva vessant lúdica i es va 
transformar en un camp de treball, el més important dels sis que hi havia a Catalunya. 
De fet, va ser la seu de la resta dels camps. En aquest centre s’agrupaven i es tornaven a 
distribuir presoners que venien de diferents llocs. Es va omplir de quintacolumnistes, 
feixistes, acusats de donar suport al cop d’estat, pròfugs de l’exèrcit republicà, 
anarquistes i delinqüents comuns. Va rebre entre 7.000 i 8.000 presos. 

Del 1934 al 1939, un vaixell ancorat al port de Barcelona va ser una presó flotant on hi 
van anar a parar milers de persones. Hi van passar, entre d’altres, el president 
Companys i el seu govern, i l’alcalde de Barcelona. A partir del cop d’estat, els 
presoners van ser els militars insurreccionats i els que hi van donar suport. Aquest 
vaixell era l’Uruguai, de transatlàntic a presó flotant. 

Durant la guerra també van sorgir, al bàndol republicà, nous espais de confinament i 
tortura. Són les anomenades txeques i una d’aquestes era la txeca de Sant Elies. Un 
personatge ben fosc estava al darrere del disseny i sofisticació d’aquests espais: Alfonso 
Laurencic, l’home de les txeques. 
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El final de la guerra 

L’any 1938, la República tenia greus problemes financers i tenia necessitat de recaptar 
diners. Emetre i vendre segells va semblar una bona alternativa. Un bon reclam pels 
col·leccionistes podria ser la creació d’un segell commemoratiu d’un correu submarí. 
Però calia que el correu submarí fos real. Per a aquest motiu, es va muntar el viatge del 
primer correu submarí. 

La desfeta dels fronts de l’Ebre i del Segre, a finals del 1938, van marcar el principi de 
la derrota de la República i van precipitar l’exili de milers de persones. En total, van 
marxar uns 470.000 catalans. Entre aquelles persones, hi havia un grup d’intel·lectuals 
molt significats amb la República que treballaven a l’Institut d’Estudis Catalans. Van 
marxar en un autobús cap a França, el bibliobús cap a l’exili. 

Amb l’exèrcit franquista a les portes de Barcelona, el president de la Generalitat, LLuís 
Companys i l’alcalde de la ciutat, Hilari Salvadó, van marxar a l’exili. Miquel Serra 
Pàmies, dues vegades conseller de la Generalitat, i la resta de consellers del PSUC, es 
van quedar per mantenir el control a la ciutat en les hores finals. Entre altres coses, van 
organitzar una sortida a l’exili estructurada i van anar desmuntant les bosses de 
resistència del PSUC per evitar morts inútils quan la derrota ja era evident. També van 
evitar que Barcelona fos terra cremada. 

El 26 de gener del 1939 les tropes franquistes van entrar amb els tancs per la Diagonal, 
fent evident la seva victòria. 

Afusellaments i repressió 

La victòria franquista va anar seguida d’una forta repressió i una sanguinària venjança, 
amb desenes de milers de consells de guerra, milers d’afusellats, empresonats o 
depurats. Les autoritats catalanes van ser perseguides a l’exili fins l’assassinat del 
president Lluis Companys a mans del règim franquista al castell de Montjuïc. Va 
ser l’únic president escollit democràticament que va ser executat pel feixisme a l’Europa 
occidental.  El policia franquista Pedro Urraca Rendueles va ser l’home que va conduir 
Companys cap a la mort. 
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Gil Toll: «El diari ‘El Diluvio’ va ser barceloní, 
republicà i federal» 
 
Entrevista a Gil Toll 
Peru Erroteta · juliol 18, 2021 · 6:00 am 
 
 
Periodista. Doctor i professor d’Història del Periodisme a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Secretari de la Casa de la Premsa. Treballa als serveis informatius de TV3. Va 
publicar Heraldo de Madrid. Tinta catalana para la Segunda República española. Ara surt a la 
llum El Diluvio (Icaria). 
 
En la literatura bíblica, el diluvi sembla tenir connotacions catastròfiques. Té una part 
d’això el diari El Diluvio? 
No crec que fos així, exactament. Quan li van posar El Diluvio va ser per una circumstància 
molt concreta. Des del començament, el 1858, es denominava El Telégrafo, però per la seva 
actitud crítica cap a les autoritats, que li van crear múltiples problemes amb la justícia (multes, 
suspensió de la publicació…), es va veure obligat a canviar de nom. Quan van anar a registrar-
lo li volien posar La Cocina, que era el nom del fiscal d’impremta de l’època. I algú va dir que si 
li posaven així s’“armaria el diluvi”. I amb El Diluvio es va quedar. Una cosa molt pròpia de 
l’època, on imperava un divertit sentit de l’humor. Alguns altres diaris o revistes de l’època van 
tenir noms, diguem-ne, “meteorològics”, com El Vendaval, també de tendència republicana. 
Sembla que no era estrany posar aquesta mena de noms a publicacions que aspiraven a 
capgirar a la truita. 
 
Va ser una època en què van proliferar els diaris liberals, les revistes satíriques i les 
publicacions crítiques amb l’ordre dominant? 
Durant molts anys, aquestes publicacions van ser molt potents. Però El Diluvio no va ser una 
revista satírica. Entre el 1904 i el 1911, es va editar El Diluvio Ilustrado, de periodicitat 
setmanal, que sí que responia més a aquell format. El diari va ser una publicació d’informació 
general, amb una línia editorial favorable a la República i al federalisme. 
 
Qui van ser els que es van aventurar a editar El Diluvio? 
Gent del republicanisme federalista, de Barcelona, relacionats amb Pitarra, l’autor teatral; 
Anselm Clavé… El fundador del diari va ser Manuel de Lasarte, que també en va ser el primer 
director. Després, des de principis del segle XX, la propietat del diari va passar al seu fill. Hi 
escrivien persones de tendències diverses, inclosos anarquistes, com Joan Montseny, que 
signava amb el pseudònim de Federico Urales i escrivia cartes contra el procés de Montjuïc, en 
el qual van ser jutjats els autors de l’atemptat de la processó del Corpus, el juny del 1896. 
També va tenir col·laboradors catalanistes. Valentí Almirall va ser redactor del diari durant uns 
anys. El Diluvio va ser un punt de trobada entre diferents sensibilitats, que qüestionaven el 
poder de la Monarquia absoluta, el conservadorisme i el catolicisme, des del republicanisme al 
catalanisme i l’anarquisme. 
 
El Diluvio va tenir parents propers en altres ciutats espanyoles? 
A totes les ciutats espanyoles s’editaven diaris similars a El Diluvio. Es poden citar El 
Mercantil valencià, El Liberal, de Bilbao, El Heraldo, de Madrid… Diaris progressistes que van 
ser tancats després de la Guerra Civil. No només físicament, sinó que la seva memòria va ser 
esborrada. Per això sabem tan poc d’aquest moment de la premsa espanyola. També a Europa 
hi va haver un moviment de premsa crítica, avançada, començant pel mateix The Guardian. 
També Le Monde procedeix d’aquesta cultura. 
 
Capçaleres no gaire estimades, en general, per les autoritats i els poders dominants… 
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Per descomptat, però no tant pel seu extremisme o la seva radicalitat. Eren diaris moderats, 
que plantejaven coses molt raonables, que avui dia són acceptades per tothom. Tenien mala 
fama perquè durant la Primera República van defensar la Llei del matrimoni o de l’enterrament 
civils, que era ni més ni menys que tenir dret a casar-se en un jutjat, o a ser enterrat pel civil. 
Una cosa que avui ningú discuteix, i que a tothom li sembla normalíssim, que forma part del 
patrimoni constitucional, i aleshores semblava revolucionari, perquè no existia una separació 
entre l’Església i l’Estat. 
 
Com es produïa i distribuïa, com es llegia, com funcionava El Diluvio? 
Es venia per subscripció, però també al carrer, i es llegia moltíssim en llocs de trobada social. 
Sobretot durant la República, El Diluvio es va vendre com xurros, perquè la gent el va 
identificar amb el nou règim. Van creure que El Diluvio representava una nova etapa política, a 
diferència de La Vanguardia i altres diaris conservadors, als quals els va costar molt reconèixer 
la República. Parlaven amb eufemismes, de “situació de fet”, de “Govern de facto”. El Diluvio, 
per contra, defensava el nou estatus. La propietat del diari es va veure tan recolzada que es va 
animar a comprar una nova rotativa a Alemanya. Els ingressos procedien de la venda 
d’exemplars i de la publicitat, que en alguns moments ocupava la meitat de l’espai imprès. Els 
lectors eren de classe treballadora i de la petita burgesia comercial o artesana. Cosa que se 
sap amb força precisió, perquè es publicaven llistes de persones que contribuïen amb diners al 
seu manteniment. Llavors hi havia molt analfabetisme, i per això era molt usual que el diari es 
llegís en veu alta en tavernes, ateneus, barberies, societats… Així les notícies aconseguien una 
gran difusió. 
 
A què es pot atribuir, més enllà de la repressió franquista, que no es tornessin a reeditar 
diaris com El Diluvio? 
El model de diari popular s’ha intentat reproduir moltes vegades, fins i tot durant el franquisme. 
Per exemple, Tele eXpres, i després Catalunya Exprés. I amb el que realment va quallar el 
model va ser amb El Periódico de Catalunya, un diari similar als que s’editaven a França, 
Alemanya… També en Internet hi ha intents similars. Sense un control independent com l’OJD, 
les dades de tirades no eren llavors molt fiables. 
 
El Diluvio donava via lliure al món acadèmic, els intel·lectuals, la cultura…? 
Es donava molta importància a l’opinió. Amb el nom de “Crónica diaria”, el director escrivia un 
article cada dia, que durant molt temps es publicava al centre de la portada. També hi firmaven 
grans periodistes de l’època, com Antonio Zozaya, o Roberto Castrovido, polítics i, de vegades, 
especialistes en temes científics, culturals… 
 
No obstant, l’Església catòlica, òbviament, devia situar-se de manera explícita a l’altre 
costat de la trinxera d’El Diluvio… 
Sí, però sense exagerar. A El Diluvio sempre se li va col·locar l’etiqueta d’anticlerical, i 
efectivament, era un periòdic que va combatre a l’Església. En ocasions de manera molt dura, 
perquè el diari va arribar a estar dirigit per un exsacerdot. Era molt bel· ligerant en qüestions 
com les relacions Església-Estat, les subvencions… Però, durant la Segona República, per 
exemple, l’Església no era una qüestió central. Dedicava molt més espai a la política 
espanyola, catalana i municipal. Li interessaven més les coses properes, el que passava a la 
ciutat. Els dies de Setmana Santa aleshores eren laborables i El Diluvio cridava l’atenció a tots 
aquells que no complien amb la legalitat i els celebraven com a festius. També solia fer de 
contrapunt d’alguns sermons, però de forma esporàdica. I feia campanyes contra la pujada del 
preu del pa. 
 
I la seva relació amb els nacionalistes? 
És interessant la seva relació amb l’Esquerra Republicana de l’època, que sorgeix a partir de 
diverses sensibilitats. Una de catalanista-nacionalista, diguem-ne, i una altra de republicanista i 
federalista, la màxima figura de la qual és Companys. De fet, van donar suport a la formació 
republicana, que es va formar abans de les eleccions municipals del 31, fins al punt de 
recomanar el vot per la formació. I sempre van mesurar en clau republicana i federal totes les 
actuacions d’ERC. No només va contribuir al triomf electoral d’Esquerra, sinó també a 
promoure la candidatura de Companys al lideratge d’ERC, quan va morir Macià. 
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En uns períodes tan convulsos com els que va viure, El Diluvio no va patir atemptats, 
agressions…? 
L’únic incident armat significatiu que va viure El Diluvio va ser durant la guerra, quan es va 
produir un intent de la gent del POUM d’apoderar-se del diari. De fet, va sortir un número amb 
els seus lemes, informant de l’ocupació…, però l’endemà les aigües van tornar a lloc. I això té 
mèrit si es té en compte que es va publicar durant 81 anys. El Diluvio, en fi, va ser el més 
independent, popular i longeu de la pintoresca família de la premsa republicana. 
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política

El PSC ha impulsat una proposició de llei de memòria 
democràtica, recollida per Efe, que preveu multes de 
fins a 150.000 euros a qui promogui actes que honorin 
el franquisme o humiliïn les seves víctimes.

MULTES 
PER ACTES 
FRANQUISTES
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La retirada del monument 
franquista de Tortosa s’enquista

contenciosos presentats pel Co-
rembe contra el consistori i el de-
partament de Justícia. Els treballs 
havien de durar tres setmanes i es-
taven programats aprofitant que 
durant l’estiu el cabal de l’Ebre és 
més baix i la platja fluvial on s’havia 
d’instal·lar la grua és més àmplia. 
Ara, si la resolució s’allarga, les 
obres s’hauran d’ajornar com a mí-
nim un any, perquè caldrà esperar 
un nou estiatge de les aigües per po-
der iniciar el desmuntatge. 

‘Feixisme mai més’ 
La paralització de les obres ha dei-
xat tocats els tortosins partidaris de 
la retirada del monòlit, que després 
d’anys d’activisme havien marcat la 
data d’ahir al calendari, sota l’epí-
tet “Dia històric per a la democrà-
cia”. “Hi ha elements ètics que no 
són interpretables. Aquest monu-
ment no té només un valor artístic 
i estètic, sinó també un valor i un 
sentit ètic. I l’objectiu pel qual va 
ser construït és incompatible amb 
qualsevol democràcia. No entenc 
com es pot reinterpretar un monu-
ment franquista sense negar que ho 
sigui i no caure en el negacionis-

me”, explica el professor de filo-
sofia Sico Lahosa. Lahosa va ser 
un dels tortosins que ahir al ves-
pre van acudir a la llera del riu en 
la convocatòria de la Comissió 
per la Retirada dels Símbols 
Franquistes de Tortosa.  

Sota el títol La memòria del 
riu. Feixisme mai més, l’acte va 
ser una “resposta als entrebancs 
judicials que s’ha trobat la reti-
rada del monument franquista 
més gran de Catalunya”. En un 
comunicat, la comissió va expli-
car que farà “sentir la veu anti-
feixista i democràtica de Torto-
sa i les Terres de l’Ebre, vers els 
discursos que banalitzen el fei-
xisme o intenten blanquejar 
l’origen feixista i propagandís-
tic del monument”. Hi van par-
ticipar representants de l’Asso-
ciació Catalana d’Expresos Po-
lítics del Franquisme i de l’As-
sociació LGTBI+ de les Terres 
de l’Ebre, amb un final d’acte 
que va incloure projeccions so-
bre l’aigua i el monument de di-
buixos especialment concebuts 
per a aquest moment, obra de 
l’il·lustrador Ignasi Blanch.e

El polèmic 
monument 
franquista 
als caiguts 
en la Batalla 
de l’Ebre, 
inaugurat el 
1966, encara 
és a Tortosa. 
TJERK VAN DER MEULEN 

El desmuntatge està paralitzat a l’espera d’una resolució judicial 

MEMÒRIA HISTÒRICA

Pau, pietat i perdó són les tres pa-
raules que van tancar el discurs 
que Manuel Azaña, el president de 
la Segona República Espanyola, va 
llegir el 18 de juliol del 1938 –ara fa 
83 anys– en un acte públic a l’Ajun-
tament de Barcelona. Va ser un 
missatge que buscava la reconcili-
ació en el segon aniversari de l’es-
clat de la Guerra Civil, quan ja s’au-
gurava la victòria franquista. 
Aquesta setmana, les paraules 
d’Azaña han tornat a ressonar a la 
vora de l’Ebre: el periodista torto-
sí Daniel Arasa s’ho ha fet venir bé 
i les ha posat com a exemple en una 
de les seves proclames per intentar 
aturar la retirada del “monumento 
a los caídos en la Batalla del Ebro”, 
l’estructura de 45 metres d’alçada 
ubicada en una pilastra al mig del 
riu a Tortosa que el 1966 va inaugu-
rar el mateix general Franco. 

“Destruir monuments, destruir 
el patrimoni cultural, és una barba-
ritat. Els monuments, en tot cas, 
s’expliquen amb les circumstànci-
es del moment en el qual es van eri-
gir. Són un testimoni històric de 
primer ordre, al marge de la ideo-
logia que puguin representar. Els 
que 45 anys després de la mort de 
Franco encara volen destruir mo-
numents són gent plena de rancú-
nia i obsessió que no tenen res a 
veure ni amb la promoció de la pau 
ni amb la racionalitat”, va dir Ara-
sa dijous en una concentració con-
vocada pel Col·lectiu per la Rein-
terpretació del Monument de la 
Batalla de l’Ebre (Corembe) i Tor-
tosins pel Monument.  

Però si Espanya no fos “el país 
de les sorpreses i de les reaccions 
inesperades” –en paraules, un altre 
cop, d’Azaña–, la manifestació de 
dijous passat s’hauria celebrat a 
l’antesala de la retirada del monu-
ment. Ahir la Generalitat havia 
previst l’inici de les obres de des-
mantellament de la peça, atenent 
les lleis de memòria històrica i da-
vant la inacció de l’Ajuntament de 
Tortosa (diu no tenir-hi compe-
tències) i d’un Estat que n’és el 
propietari (el monument està ubi-
cat a la llera del riu, titularitat de la 
Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre) però que mai no n’ha recla-
mat la custòdia.  

Ara bé, el cas ha fet un canvi de 
rumb en les últimes dues setmanes 
per via judicial, especialment des 
que el divendres 9 de juliol el jutjat 
contenciós administratiu número 
2 de Tarragona va acceptar la peti-
ció de mesures cautelars contra les 
obres de retirada. La decisió impli-
ca la paralització del projecte fins 
que no es resolguin els dos recursos 

TORTOSA
ORIOL GRACIÀ

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

71000

12863

Diario

496 CM² - 59%

4755 €

28

España

19 Julio, 2021
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUÑA

68000

9346

Diario

554 CM² - 49%

6836 €

3

España

21 Julio, 2021
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Luz verde a la Ley de Memoria Democrática
Los juicios del franquismo serán nulos y se resignifi cará el Valle de los Caídos

La Ley de Memoria Histórica de 
José Luis Rodríguez Zapatero 
será sustituida por la la Ley de 
Memoria Democrática tras su 
aprobación hoy por el Consejo de 
Ministros, diez meses después de 
que el anteproyecto recibiera el 
primer visto bueno por parte del 
Gobierno, promovido e impulsa-
do por la ya exvicepresidenta 
primera Carmen Calvo. El texto 

A. B. - Madrid iba a ser aprobado para su remi-
sión a las Cortes la semana pasa-
da, pero la remodelación en la 
que Calvo fue relevada por Félix 
Bolaños en Presidencia llevó al 
nuevo ministro a aplazarla.
El proyecto legislativo ve la luz 

tras resolver algunas modifi ca-
ciones sobre el anteproyecto vis-
to en primera lectura, las más 
importantes a instancias del Con-
sejo General del Poder Judicial 
(CGPJ). Este órgano emitió un 

de Memoria Democrática dará 
las pautas para transformar el 
enclave en un cementerio civil 
dedicado a rendir homenaje a los 
dos bandos de la contienda y per-
mitirá extinguir la Fundación de 
la Santa Cruz, dirigida por mon-
jes benedictinos, que tendrán que 
abandonar el recinto.
Se impulsan las exhumaciones 

de restos de las víctimas, se habi-
litará un banco de ADN para fa-
cilitar las identifi caciones de los 
desaparecidos y habrá un fi scal 
de Sala en el Tribunal Supremo 
para proteger los derechos de las 
víctimas e impulsar la investiga-
ción de los crímenes del franquis-
mo, entre otros preceptos.

informe no vinculante con varias 
advertencias, entre ellas algunas 
referidas a los preceptos que po-
drán permitir la disolución de 
entidades que enaltezcan el fran-
quismo, como es el caso de la Fun-
dación Franco, y que podrían 
estar amparadas por la libertad 
de expresión. El Gobierno ha 
atendido estas recomendaciones 
y en el documento que aprueba 
utiliza otra vía invocando el su-
puesto de que la apología del ré-

gimen supone «vilipendio» a las 
víctimas de la dictadura. De he-
cho, la protección y reconoci-
miento de las víctimas de la Gue-
rra Civil y la dictadura supone el 
sustento de todo el entramado 
jurídico de la norma. Se condena 
el golpe de Estado del 18 de julio 
de 1936 y la dictadura y se decla-
ran nulos los juicios represivos 
del franquismo.
Exhumados los restos de Fran-

co del Valle de los Caídos, la Ley 

«Histórico ajuste 
de cuentas»

La Fundación Franco acusa a la Asamblea 
de Melilla de actuar contra la Constitución 

y la Ley de Memoria Histórica
La Fundación Nacional Francisco 
Franco (FNFF), que litiga por la 
reposición de la estatua de Melilla 
en memoria de Franco como co-
mandante de la Legión, plantea 
ahora una cuestión de inconstitu-
cionalidad con relación al artículo 
15 de la Ley de Memoria Histórica 
(LMH), por considerar vulnera-
dos los artículos 1.1, 9.3, 10.1, 14, 16 
y 18.1 de la Constitución y que se 
ha incumplido además la Ley de 
Patrimonio Histórico.
Admitido a trámite un recurso 

contencioso-administrativo, la 
FNFF presentó un escrito formu-
lando demanda contra el acuerdo 
del Pleno de la Ciudad Autónoma 
de Melilla del 22 de febrero que 
acordó la retirada de la efi gie de la 
vía pública «ejecutando esa reti-
rada de manera cobarde, al día 
siguiente, antes de la publicación 
del acuerdo y antes de ser conoci-
do por la ciudadanía». 
En el escrito de demanda se pre-

tende del juzgado 
Contencioso-Ad-
ministrativo Nú-
mero 2 de Melilla 
que «declare nulo 
por no ser confor-
me a Derecho» el 
acuerdo, «así 
como que se acuerde reponer la 
estatua del comandante Franco en 
idéntico lugar e idénticas condi-
ciones en las que se encontraba 
antes de su ilegal retirada».
Según el texto presentado ante 

el juzgado, el acuerdo «no tiene 
validez» al haberse servido «frau-
dulentamente» de la LMH «para 
fi nes distintos a los de prestar un 
servicio de forma neutral a los in-
tereses generales».
Lamenta la FNFF que la Asam-

blea de Melilla «se ha impuesto 
sectariamente aprobando un 
acuerdo huérfano de amparo legal 
para retirar una estatua que no 

A. Bartolomé - Madrid solo no responde a los intereses 
generales que tiene encomendada 
sino que no tiene abrigo, ni siquie-
ra, en la Ley de Memoria Históri-
ca». Un acuerdo, en su opinión, 
que «responde a cuestiones más 
próximas a la revancha, al ajuste 
de cuentas histórico y a la provo-
cación para el enfrentamiento 
entre españoles».
Recuerda el escrito que el juzga-

do «denegó la medida cautelar de 
la reposición de la estatua en base 
al principio de ejecutividad de los 
actos administrativos, aun cuan-
do reconoce que la Administra-
ción ha actuado con celeridad 
siendo prueba de ello el insufi cien-
te, defectuoso e inconcluso expe-
diente administrativo aportado», 
solicitado «en dos ocasiones» por 
la representación legal de la Fun-
dación Franco, que lo ha recibido 
de forma «incompleta».
«No se olvide», insiste la FNFF, 

que al amparo de la LMH los ves-
tigios que ésta «ordena» retirar 
son solo los que sean «conmemo-
rativos de exaltación, personal o 
colectiva, de la sublevación mili-
tar, de la Guerra Civil y de la re-
presión de la Dictadura», supues-
tos fuera de lugar en este caso, al 
«haberse erigido la estatua del co-
mandante Franco en 1978 en con-
memoración de un hecho históri-
co ocurrido en 1921, fuera del 
período temporal» de la LMH.
 El escrito argumenta que en la 

Guerra Civil «cada cual escogió el 
camino y la dirección que estimó 
más conveniente, sin que ninguna 
Ley de Memoria Histórica pueda 
decir quién estaba y quién no equi-
vocado, en la defensa de esos valo-
res. Porque si se discrimina la 
defensa de esos valores en virtud 
de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición 
personal o social, se atentaría con-
tra los artículos 1.1, 9.3. 10.1, 14, 16 
y 18.1 de la Constitución y sería 
susceptible de ser declarada in-

constitucional». «Nada cabe que 
objetar» por parte de la Fundación 
Franco a la labor de la Asamblea 
de Melilla  para «un efectivo cum-
plimiento de la LMH, pero sí que 
al amparo de ella y de una forma 
perversa y caprichosa se acuerde 
la retirada de la estatua». Así mis-
mo, apunta la FNFF, el acuerdo 
«no contempla la fi nalidad perse-
guida por la norma que invoca, 
pues en el documento reconoce 
expresamente el motivo y razón 
del levantamiento de esta (un co-
mandante de Infantería de La Le-
gión), y las fechas de su hazaña y 

edifi cación (1921-1977)». Adjunta 
además la resolución municipal 
del 6 de junio de 1977 en la que se 
fi ja la construcción de «un monu-
mento a la memoria de Francisco 
Franco alusivo a sus años de es-
tancia en África».
En el listado de irregularidades, 

señala la FNFF que la Asamblea 
de Melilla «incumple el procedi-
miento», puesto que en la docu-
mentación «no consta la remisión 
del expediente a la Consejería de 
Medio Ambiente», ni «proyecto de 
obras, ni el expediente de contra-
tación para la obra que lleve apa-
rejada la retirada de la estatua».

EFE

El acuerdo que retiró la 
estatua «no tiene validez» 
al haberse servido 
«fraudulentamente» de la 
LMH «para fi nes distintos»

En la documentación «no 
consta la remisión del 
expediente a la Consejería 
de Medio Ambiente» ni 
«proyecto de obras»

Un operario 
ayuda a la 

retirada de la 
estatua de Franco 

el pasado 23 de 
febrero
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FRANQUISME

Cultura
Sánchez matisa la llei de memòria 

perquè no la tombi el TC
Envia el text al Congrés, que valora exhumar Primo de Rivera i extingir la Fundación Franco

Tres anys després d’arribar a la Mon-
cloa, el president del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, va culminar fi-
nalment ahir la tramitació del projec-
te de llei de memòria democràtica, 
que pretén respondre a les llacunes 
de la llei de memòria històrica del 
2007 de José Luis Rodríguez Zapate-
ro, buidada de pressupost durant els 
governs del PP. El consell de minis-
tres va aprovar el text, que ara s’en-
viarà al Congrés per començar una 
llarga tramitació parlamentària en 
què els socialistes hauran de cedir per 
incloure-hi esmenes. La Moncloa en 
cap cas té majoria en aquests mo-
ments per tirar-la endavant: ERC, ai-
xí com la majoria d’associacions me-
morialistes, ja ha avisat que conside-
ra el projecte de llei del tot insuficient 
perquè no inclou la reparació econò-
mica completa de les víctimes. El nou 
ministre de Presidència, Félix Bola-
ños, va oferir-se ahir a fer canvis a la 
llei, però ja ha advertit que “cap for-
ça democràtica hauria de tenir cap 
problema en homenatjar les víctimes 
d’una dictadura”. 

I és que el PP ja ha promès derogar 
la norma si governa per impulsar una 
llei de concòrdia. Pablo Casado ho va 
anunciar dilluns en un acte amb 
l’exministre de Suárez Ignacio Ca-
muñas, que va culpar la República de 
la Guerra Civil i va negar que el 1936 
hi hagués hagut un cop d’estat, sense 
que el cap de l’oposició en digués res. 
Tot i l’allau de crítiques que ha rebut, 
la llei arriba en un moment d’auge to-
tal del revisionisme històric. Sigui 
com sigui, el govern espanyol tem 
que la llei, si s’aprova, topi amb el re-
buig del Tribunal Constitucional, i 
per això l’ha farcit amb el màxim de 
jurisprudència de tractats internaci-
onals, segons assenyalen fonts del 
govern espanyol. Vox ja ha promès 
que la recorrerà i els populars previ-
siblement també. Per evitar-ho, el 
projecte de llei inclou matisos al text 
original aprovat en primera volta al 
consell de ministres del setembre 
passat. Els repassem. 

Canvis en els motius 
per eliminar la FNFF 
El ministeri de Presidència s’ha vist 
forçat a trobar una argúcia per justi-
ficar la fi de la Fundación Nacional 
Francisco Franco (FNFF). El Consell 
General del Poder Judicial (CGPJ) va 
donar ales als partidaris de la dictadu-
ra al mes de juny i va aprovar un infor-
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de màxims al Congrés i, de fet, ja no 
va votar a favor de la llei de memò-
ria històrica de Zapatero. Bolaños, 
que s’ha estrenat amb aquesta llei he-
rència de la seva predecessora, l’exvi-
cepresidenta primera Carmen Cal-
vo, va assegurar ahir que ara ja n’hi ha 
prou amb una “reparació moral” i 
que Espanya ja ha indemnitzat un to-
tal de 608.000 beneficiaris amb 
21.600 milions d’euros des de la llei 
d’amnistia. Es tracta d’una xifra que 
fins ara mai s’havia donat. 

Expulsió dels monjos 
del Valle de los Caídos 
Una altra de les traves que es troba-
va Calvo per impulsar la llei era com 
fer fora del Valle de los Caídos els 
monjos que tant van fer per evitar 
l’exhumació de les restes del dicta-
dor. La via serà finalment la deroga-
ció del decret franquista del 1957 
que els nomenava titulars i admi-
nistradors del lloc, que ara vol ser 
ressignificat. En el moment que 
s’aprovi la llei es derogarà el decret 
i l’objectiu és posar fi a les funcions 

me crític amb l’avantprojecte de llei 
en què emmarcava l’apologia del 
franquisme dins la llibertat d’expres-
sió. El text original pretenia acabar 
amb l’apologia del franquisme, però 
el CGPJ va demanar que s’hi sumés el 
requisit de “menyspreu o humiliació 
de les víctimes”. Són ara els dos con-
dicionants que s’afegeixen perquè, un 
cop aprovada la llei, s’iniciï un expe-
dient per acabar amb l’extinció de la 
fundació, no pas la il·legalització. 

Definició més àmplia de 
‘víctima del franquisme’ 
El segon canvi important en el text és 
que s’ajusta el concepte de víctima del 
franquisme i s’hi inclouen els represa-
liats per la “lluita sindicalista” o per 
haver format part de la Unió Militar 
Democràtica durant la Transició. El 
text amplia la consideració de vícti-
mes a les “persones que van patir pri-
vacions de llibertat o detencions ar-
bitràries, tortures o maltractaments 
a conseqüència de la guerra, la lluita 
sindical i activitats d’oposició a la dic-
tadura”, com per exemple per l’ús del 

català. S’hi sumen també els que “ha-
gin patit danys o represàlies per ha-
ver prestat assistència a víctimes en 
perill o per haver impedit la victimit-
zació”, en especial les dones, així com 
el col·lectiu LGTBI. El període esta-
blert és des del cop d’estat del 1936 
fins a l’aprovació de la Constitució, el 
1978. No s’allarga fins al final de la 
Transició, el 1983, com demanaven 
associacions memorialistes. 

Sense reparació 
econòmica de les víctimes 
Però en què es tradueix tot això, a la 
pràctica? El portaveu d’ERC al Con-
grés, Gabriel Rufián, va denunciar 
ahir en roda de premsa que no es tin-
gui en compte una reparació econò-
mica d’aquestes víctimes: “Aixecant 
fosses no n’hi ha prou: cal retornar 
tot el patrimoni moral i econòmic a 
les famílies republicanes represali-
ades pel règim”. També va demanar 
que les sentències, com la de l’expre-
sident Lluís Companys, es declarin 
“il·legals” i no pas nul·les, com preveu 
la llei. ERC sempre ha portat una llei 

La llei valora que José Antonio 
Primo de Rivera no pugui estar 
enterrat en un lloc preeminent de 
la basílica del Valle de los Caídos. 
JAVIER BARBANCHO

Canvis  
El consell 
de ministres 
fa cas a les 
crítiques 
del CGPJ

Novetat 
S’amplia el 
concepte de 
‘víctima’, però 
només fins al 
78 i no el 83
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dels benedictins de l’abadia, que ja 
no podran regentar-la. Ara bé, això 
es farà amb un decret posterior. 

Exhumació del fundador 
de la Falange 
La llei també troba un mecanisme 
per aconseguir exhumar José Anto-
nio Primo de Rivera del centre de la 
basílica del Valle, on estava enterrat 
cara a cara amb Franco. La versió 
oficial fins ara és que s’havia de que-
dar al temple perquè va morir du-
rant la Guerra Civil, però la llei pre-
veu que ningú pugui estar en un lloc 
preeminent del que passarà a ser un 
memorial, on de moment hi ha 
comptabilitzats almenys 33.800 ca-
dàvers dels dos bàndols. El govern 
espanyol, un cop s’aprovi la norma 
–confien que d’aquí un any–, nego-
ciarà amb la família l’exhumació i 
podran escollir si mantenen el cos 
a la basílica o escullen un altre lloc. 

Un nou fiscal especial però 
impunitat per als botxins 
El darrer canvi de la norma és el pa-
per que tindrà el nou fiscal de sala de 
drets humans, que hauria d’investi-
gar els crims del franquisme, que ara 
mateix només tenen la via oberta en 
la querella argentina. El text inclou 
els suggeriments del Consell Fiscal 
per deixar clares les competències 
d’aquesta nova figura. Ara bé, el go-
vern espanyol enterra la possibilitat 
de tirar endavant querelles contra 
els botxins del franquisme. Bolaños 
va assenyalar que el més normal és 
que els presumptes responsables 
“hagin mort”.e
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Tema del dia :
La lluita contra l’oblit

L’Executiu donarà inici a la llei exhumant José Antonio Primo de Rivera i posant la fiscalia a investigarnUn expedient 
administratiu permetrà l’extinció de la Fundación Francisco Franco i de la que regeix el Valle de los Caídos

Blindatge de la memòria històrica 
davant una dreta revisionista

David Castro

La basílica de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos,  
a San Lorenzo de  
El Escorial, a Madrid. 
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La Fundación Francisco 
Franco serà il·legalitzada, 

com totes aquelles 
entitats «que facin 

«apologia del franquisme 
amb menyspreu i 

humiliació de la dignitat de 
les víctimes de la guerra o 

del franquisme».

1

La llei de memòria democràtica es posa en marxa després 
de diversos anys de treballs. Després de l’aprovació  
pel Consell de Ministres, l’avantprojecte de llei haurà  

de superar la seva tramitació parlamentària.

Els punts clau de  
la nova normativa

S’estableix el «caràcter 
radicalment nul de totes 
les condemnes» durant  

la dictadura i la 
«il·legitimitat» dels seus 

tribunals. Així doncs, 
queda anul·lat el judici que 
va acabar en l’afusellament 

de Lluís Companys.

2

Es crearà un fiscal de 
sala que s’encarregarà 
de la investigació dels 
fets que «constitueixin 

violacions del dret 
internacional i dels drets 

humans» i d’impulsar 
processos de recerca  

de víctimes.

3
El règim sancionador fixa 
multes de 200 a 150.000 
euros segons la gravetat. 
La convocatòria d’actes 
que exaltin la dictadura 

amb «descrèdit, 
menyspreu o humiliació de 

les víctimes» serà falta 
molt greu.

4

El Govern central pretén fixar dos dies de commemoració 
de les víctimes: el 8 de maig per recordar els exiliats  

i el 31 d’octubre per honrar els morts.

5

Es «resignificarà» el Valle 
de los Caídos i es 

convertirà en un cementiri 
civil on estaran prohibits 

«actes de naturalesa 
política» i d’exaltació del 
franquisme. S’exhumarà 

José Antonio Primo  
de Rivera.

6
La recerca de persones 

desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la dictadura 

correspondrà a l’Estat,  
i no a les entitats 

memorialistes. Estarà 
obligat a actuar d’ofici 

davant una reclamació de 
recerca de víctimes.

7

El Govern podrà retirar «reconeixements, honors i 
distincions» que comportin exaltació o enaltiment del 
franquisme o que fossin concedides per la dictadura.

8

Podran sol·licitar  
la nacionalitat espanyola 

els voluntaris que  
van formar part de les 

Brigades Internacionals 
 i els fills i nets d’espanyols 
que van haver d’exiliar-se  

i que van perdre  
la nacionalitat.

9
Un article inclou  
l’obligació de les 

administracions de 
reconèixer «el paper actiu 

de les dones en la vida 
intel·lectual i política, en la 
promoció, avanç i defensa 
dels valors democràtics i 
dels drets fonamentals».

10

Quan el ministre de la Presidència, 
Félix Bolaños, va dir ahir que espe-
ra que les Corts aprovin per unani-
mitat la nova llei de me mòria de-
mocràtica expressava només això, 
un desig, ja que no havien passat ni 
24 hores després que el líder del 
PP, Pablo Casado, no oposés ni un 
argument al sentir en un acte pú-
blic a Àvila com l’exministre Igna-
cio Camuñas culpava la Segona 
República del cop i la guerra que la 
van destruir el 1936. 

Amb la perspectiva d’oposició 
que aquesta escena avilesa permet 
preveure, s’obre el tràmit parla-
mentari per a la nova llei de 
memòria democràtica, que ahir 
l’Executiu va aprovar en segona 
volta amb alguns canvis sobre el 
seu esborrany del setembre. Entre 
els quals, més homenatge a 
l’aportació i el dolor de la dona en 
la lluita contra el règim totalitari, i 
una ampliació de la consideració 
de víctimes del franquisme a tots 
els qui van patir la coerció vio lenta 
de la dictadura, sindicalistes i mi-
litars demòcrates dels 70  inclosos. 

El Consell de Ministres va vestir 
ahir de gala la que considera una 
llei única de la legislatura, marca 
ideològica, acomodació a l’estàn-
dard europeu, «a les recomana-
cions d’organismes internacio-
nals» i al repetidament aconsellat 
pel relator de l’ONU Pablo de 
Greiff. «És una llei necessària, que 
ens fa millors com a país», va de-
fensar el ministre Bolaños. 

Reticències dels socis 

Però la norma, malgrat ser una de 
les joies de la corona del PSOE, no 
convenç encara els seus coalit-
zats. Feia mesos que els morats 
criticaven que l’articulat no com-
pleix les seves peticions, i ahir 
van tornar a insistir que es tracta 
d’un text insuficient. La se-
cretària general de Podem i mi-
nistra de Drets Socials, Ione Bela-
rra, va admetre a través de Twi-
tter que és una iniciativa «fona-
mental», però que «s’ha de mi-
llorar» en el seu tràmit d’esme-
nes. I igualment la coportaveu 

d’Unides Podem al Congrés, Aina 
Vidal, va qualificar de «positiva» 
la proposta del PSOE, tot i que va 
deixar clar que és «clarament in-
suficient». Segons va explicar, la 
seva intenció és que la norma re-
conegui el dret dels represaliats 
pel franquisme a rebre compen-
sacions econòmiques. 

Però aquest dret, per a Bolaños 
ja ha sigut reconegut. Des de la 
Transició l’Estat ha repartit 
21.000 milions d’euros a 608.000 
represaliats, segons dades que va 
difondre al presentar una llei «que 
no genera un dret addicional 
econòmic». 

Altres socis de l’Executiu tam-
bé van mostrar descontent amb 
una llei que es va començar a cui-
nar el 2015 al Grup Federal de 
Memòria del PSOE, quan Pedro 
Sánchez encara era candidat a go-
vernar Espanya, que va manar re-
dactar Carmen Calvo a la vicepre-
sidència política, l’exposició de 
motius de la qual van conjuminar 
els experts en ple confinament per 
la pandèmia de la Covid-19 i que 
ha acabat presentant Bolaños al 
succeir Calvo al capdavant de la 
cartera de Presidència. 

El portaveu d’ERC, Gabriel Ru-
fián, va assenyalar que el text 
«queda molt curt» pel que fa a la 
memòria restaurativa i el diputat 
de la CUP Albert Botran va criticar 
que la norma «està molt per sota 
del que seria una memòria anti-
feixista i democràtica». Tots dos 
dirigents van assenyalar la neces-
sitat d’esmenar l’articulat en la 
seva tramitació parlamentària. El 
dirigent de Compromís Joan Bal-
doví va dir que la llei és «més ne-
cessària que mai» perquè «no es 
pugui tornar a posar en entredit el 
que és un cop d’Estat».  

Baldoví al·ludia a les paraules 
de l’exministre popular Ignacio 
Camuñas negant que el 18 de juliol 
de 1936 s’hagués produït un cop 
d’Estat i culpant la Segona Repú-
blica de l’aldarull. El PP va evitar 
tot el dia d’ahir referir-se a aquest 
discurs revisionista-negacionis-
ta, però va carregar contra la llei 
de memòria democràtica. La por-
taveu parlamentària dels conser-
vadors, Cuca Gamarra, va acusar 
Sánchez d’estar centrant a «mirar 
enrere» malgrat els «molts pro-
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blemes» que té el país avui. Se-
gons va dir, el Govern només bus-
ca «mirar al passat, enfrontar i di-
vidir els espanyols» i «reescriure 
la història». 

En la seva tònica habitual, Vox 
va anunciar que recorrerà la nor-
ma davant el Tribunal Constitu-
cional (TC), malgrat que queden 
mesos per endavant fins a l’apro-
vació. El portaveu de la formació 
d’extrema dreta al Congrés, Iván 
Espinosa de los Monteros, va qua-
lificar la iniciativa d’«atropella-
ment a la llibertat» que persegueix 
«tot allò que no concordi amb el 
consens progre». 

Els populars, per la seva banda, 
ja han avisat que si governen 
substituiran la nova norma per 
una llei de concòrdia. Però no han 
puntualitzat si amb això acaba-
rien amb dues de les accions amb 
què el Govern central vol donar 
inici a la nova llei: l’exhumació i 
trasllat de les restes de José Anto-
nio Primo de Rivera i la creació 
d’una fiscalia de sala que investi-
gui crims del franquisme. 

Espai resignificat 

Per al primer, el Govern central es 
posarà en contacte amb la família 
Primo de Rivera, però mai abans 
que la llei aparegui al Butlletí Ofi-
cial de l’Estat (BOE). Fonts de 
l’Executiu no es mostren en con-
tra que el cadàver del fundador de 
la Falange segueixi en un Valle de 
los Caídos ja resignificat, sempre 
que no es mantingui en un lloc 
preeminent. 

Per al segon hi ha molt camp. 
Encara queden entre 20.000 i 
25.000 cossos localitzables i res-
catables en fosses comunes, se-
gons calculen fonts del Govern 
central. La Secretaria d’Estat de 
Memòria Democràtica ja ha po-
sat en marxa un pla de xoc per 
exhumar 114 fosses, i un pla qua-
driennal que el seu primer any 
preveu la localització i obertura 
de 190 més. En la localització i 
identificació dels ocupants s’im-
plicarà la fiscalia. 

El fiscal de Memòria serà no-
menat per part de la Fiscalia Ge-
neral de l’Estat com un fiscal de 
sala més i podrà elevar a la 
instància que consideri conve-
nient les seves conclusions. n
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La lluita contra l’oblit

Abans que el Consell de Ministres 
aprovés ahir una nova llei de 
memòria democràtica van haver 
de celebrar-se, el juny del 2015, 
les reunions del que es batejaria 
com a Grup Federal de Memòria, 
constituït al PSOE entre dirigents 
locals implicats amb les víctimes 
del franquisme. Havien passat 
només uns quants dies des que 
Pedro Sánchez va ser presentat 
com a cap de llista per a les gene-
rals de l’hivern d’aquell any. 

Quatre anys després, Sánchez 
dormia a la Moncloa i el grup 
s’havia obert a plataformes de to-
ta l’esquerra. A la seva última reu-
nió, el 26 d’agost del 2019 en una 
associació cultural de Madrid, hi 
va assistir de sobte el president. 
L’acompanyaven la llavors mi-
nistra Dolores Delgado i l’avui se-
cretari d’Estat, Fernando Martí-
nez. Davant mig centenar de cer-
cadors de fosses comunes de Galí-
cia, Catalunya, Castella, València, 
Andalusia, Astúries... Sánchez va 
dir: «Les vostres queixes es veu-
ran recollides en una nova llei». 

Va ser llavors quan el veterà 
secretari de memòria històrica del 
PSPV-PSOE a València, Matías 
Alonso, va veure que «començava 
a fer-se realitat un text que millo-
rés la llei del 2007», explica. «I era 
bona notícia, perquè el temps 
apressa», assenyala. 

En el Grup per a la Recuperació 
de la Memòria Històrica, que pre-
sideix, saben fins a quin punt te-
nen pressa les famílies de desapa-
reguts, afusellats i llançats a 
fosses comunes, perquè la natu-
ralesa és inexorable i el calendari 
va devorant els que més podrien 
celebrar el nou text legal. 

La de la urgència va ser una de 
les variables que va aportar Alon-
so a la cuina de la llei de memòria. 
«És que se’ns en va la generació 
que va conèixer vius i fins i tot va 
jugar als genolls dels que són a les 
cunetes –explica–. És a ells a qui 
s’ha de proporcionar justícia. La 

justícia no serveix tant als morts 
com als vius». 

I això que alguns morts, els que 
van ser expulsats d’aquest món 
sense tenir descendència, tenen 
fins ara obstacles, per exemple, 
perquè es pugui reclamar la seva 
innocència; la burocràcia no es 
mou si no ho demana un fill o un 
nebot. Alonso va suggerir que de-
saparegués aquest impediment, 
pura intrahistòria de la baralla en 
registres i arxius. Ara s’alegra al 
llegir l’avantprojecte: «Ja no hi és». 

Ossos de Cuelgamuros 

A vius i morts al·ludeix l’articulat 
que l’Executiu porta a tràmit par-
lamentari. I com que cada llei té el 
seu context, passa que, alhora, 
l’arqueòleg Alfredo González-
Ruibal redacta en un informe les 
troballes que fins al 28 de maig va 
fer a les pinedes de Cuelgamuros, 
on cabanyes amb sostrada de 

branques i fullaraca van allotjar 
els treballadors forçats del Valle 
de los Caídos; i a Tortosa (Tarra-
gona) s’intenta, en va, eliminar 
un monument franquista a la ba-
talla de l’Ebre; i a Cerralbos (Tole-
do) busca l’Agrupació per a la Re-
cuperació de la Memòria (ARMH) 
una fossa, aquesta vegada amb 
cinc assassinats; i a Enguera 
(València), assenyala el georadar 
les restes de nou d’afusellats so-
bre els ossos dels quals va plantar 
el franquisme el mausoleu del 
doctor Albiñana, primer feixista 
d’Espanya; o, en fi, el forense 
Francisco Etxeberria es disposa a 
penetrar, ja amb permisos muni-
cipals, a la basílica de la Cruz dels 
Caídos al rescat de 60 cossos. 

A la caixa 129 de la cripta del 
Sant Sepulcre d’aquest temple 
trobarà Etxeberria l’esquelet pos-
siblement incomplet de Valerico 
Canales, capturat el 20 d’agost de 

1936 a Pajares de Aja (Àvila), tiro-
tejat i llançat a un pou en la no 
gaire llunyana localitat d’Aldea-
seca i el cos del qual va ser tret «a 
cops de pala» d’allà el març de 
1959 per portar-lo al monument. 
Ho explica el seu fill Fausto, que 
va ser dels primers en democràcia 
a reclamar unes restes portades al 
Valle sense permís ni avís a la fa-
mília, i que està a punt de recupe-
rar-los pel dret a digna sepultura. 

Fausto Canales, que durant 
lustres es va creuar al seu poble 
amb membres de l’esquadró de la 
mort que es va emportar el seu 
pare, considera que aquesta nova 
llei «és un bon primer pas però no 
el definitiu». Potser els seus ulls 
veuran «la constitució a Espanya 
d’una comissió de la veritat»; o 
«que per fi a les partides de de-
funció s’inscrigui la veritable 
causa, assassinat», o que «amb la 
resignificació del Valle de los Caí-
dos es construeixi un relat nou, no 
el relat-notícia falsa de reconci-
liació creat per no dir la veritat. 
Que s’expliqui qui el va construir, 

‘Judici’ a la llei de memòria

Plataformes en record dels assassinats pel franquisme i 
els seus descendents assenyalen entre les fites de la 
norma el cos sancionador, i entre les absències, una 

llista dels repressors que van matar i es van enriquir 
amb el cop, perquè «la veritat no només inclou les 
víctimes, sinó també els botxins».

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
Madrid

Homenatge als represaliats del franquisme, al cementiri de Paterna, a València, el 14 d’abril amb motiu del 90è aniversari de la Segona República espanyola.

Kai Försterling / Efe
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El PP va organitzar dilluns passat 
a Àvila una jornada de preparació 
de la convenció del partit sobre 
«concòrdia i Constitució». Allà, el 
líder dels populars, Pablo Casado, 
va reunir en un col·loqui dos 
exministres: Rafael Arias Salgado, 
que va ocupar carteres amb Adol-
fo Suárez i Leopoldo Calvo Sotelo i 
amb José María Aznar, i Ignacio 
Camuñas, que va ser ministre per 
a les Relacions amb les Corts al 
primer Executiu de Suárez, de 
1977 a 1979. 

Durant la seva dissertació, Ca-
muñas va abordar el tema de la 
memòria històrica i va afirmar: 
«Si hi ha un responsable de la 
Guerra Civil directament és el Go-
vern de la República. Un cop d’Es-
tat no és el que va passar el 1936. 
Va ser un enfrontament brutal 
entre dos sectors dels espanyols i 
que es va saldar amb els danys 
propis d’una guerra civil. Crec que 
és millor oblidar el passat i no 
continuar pretenent que la dreta 
és la culpable del 36, i de la Guerra 
Civil. Això és mentida». 

Al seu costat hi havia Casado, 
que es va mantenir indiferent da-
vant una tesi revisionista que va 
revolucionar immediatament les 
xarxes socials. Ignacio Camuñas 
Solís (Madrid, 1940) és un home 
de dretes, tot i que la seva militàn-
cia ha evolucionat entre partits 
més o menys de dretes. De fet, ha 
passat de ser ministre del primer 
Govern d’Adolfo Suárez a alt 

càrrec de Vox i ara seu amb Casa-
do en actes públics. Camuñas 
també és president d’honor del 
Foro de la Sociedad Civil, una 
associació independent de què 
formen part des del 2008 més 
d’un centenar de personalitats 
per regenerar la vida democràtica. 

Aquest jurista, polític i di-
plomàtic té una experiència di-
latada. Durant la Transició, va 
participar en la creació d’Unió de 
Centre Democràtic el 1977, amb 
el PDP, de què va ser fundador i 
secretari general, adscrit a la 
Plataforma de Convergència 
Democràtica, formant l’ala libe-
ral ucedista. 

Vuit mesos a Vox 

Fa set anys, el 2014, va passar a 
simpatitzar al gener amb Vox, tot 
i que al setembre va abandonar la 
vicepresidència que hi ostentava. 
A l’explicar la seva dimissió i la se-
va sortida, el fins aleshores vice-
president argumentava que «res-
pon a no voler participar en les 
lluites internes que s’han desen-
cadenat al partit recentment» i 
que, segons el seu parer, «man-
quen de sentit», perquè no obeei-
xen a plantejaments ideològics ni 
d’estratègia política. 

Ja el 2018, va començar a 
mostrar la seva proximitat al PP 
de Casado, tot i que discrepant 
de l’estratègia cap al PSOE, ja 
que, segons el seu parer, la gra-
vetat de la situació creada per 
l’independentisme català feia 
ineludible «rescatar» el PSOE 
per arribar a una entesa de par-
tits constitucionals.  n

L’exministre d’UCD 
nega el cop d’Estat del 1936 i responsabilitza el 
 Govern de la República de la Guerra Civil en un acte 
del PP i davant la passivitat del seu president.

De Suárez a Casado 
passant per Abascal

EL PERIÓDICO 
Madrid

Ignacio Camuñas Perfil 

L’exministre Ignacio Camuñas, en l’acte del PP de dilluns a Àvila.

Gustavo Serrano / Europa Press

com, per què es van profanar 
fosses i pous». 

No falten entre els activistes de 
la memòria aquells a qui la nova llei 
els provoca una sensació agredolça. 
Emilio Silva, per exemple, coordi-
nador de l’ARMH castellana, que 
també va enviar les seves opinions 
als redactors de la nova norma. 

Fa 20 anys, a Priaranza del 
Bierzo, Silva es va convertir en el 
primer net que va exhumar les 
restes d’un avi i les va certificar 
per l’ADN. Avui veu com a manca 
de la llei el fet que «no es creï un 
organisme per atendre els fami-
liars dels desapareguts i s’obliga a 
competir famílies i associacions 
per una subvenció per als seus 
projectes». «Li falta compromís 
amb la veritat. La veritat no no-
més inclou les víctimes, també els 
botxins. S’hauria de dir qui van ser 
els assassins, qui es va quedar 
amb finques i béns, qui es va enri-
quir amb aquell cop», remarca. 

Machado i la tragèdia de l’exili 

Pot ser que l’«actitud acomodatí-
cia» que Silva atribueix a la llei, i que 
espera que millori al Congrés, es re-
flecteixi al calendari: «Es fixa com a 
data per recordar l’exili el 8 de 
maig, pel dia de 1945 en què va ser 
alliberada Europa, com si allò ha-
gués millorat la vida de qualsevol 
exiliat a Mèxic. Nosaltres vam pro-
posar el 22 de febrer, dia de la mort 
d’Antonio Machado, que repre-
senta molt més la tragèdia de l’exili 
i el que va perdre aquest país». 

Silva parla a Madrid mentre a 
Barcelona Juan José Arranz, bi-

bliotecari i director d’Acció Cultu-
ral i Educativa de l’ajuntament, es 
prepara per anar un altre estiu al 
cementiri de Peñacaballera (Sala-
manca), on repetidament va ser 
arrencada una placa que recorda 
que el seu avi no va morir; el van 
assassinar: «És un pas endavant, 
sens dubte, però espero que 
aquesta llei sigui més valenta en 
com es beneficia les famílies, sot-
meses a processos llargs i costo-
sos per recuperar els seus». 

Arranz espera això, i també 
veure dotats els ajuntaments 
d’«instruments legals perquè no 
passi el que passa a Tortosa». 

«Que es puguin esborrar de la 
nostra vista monuments fran-
quistes que alguns intenten re-
fugiar en la llibertat d’expres-
sió», opina. 

De monuments en sap Tomás 
Montero, autor de Morir en Madrid 
1939-1944 (Ed. Antonio Macha-
do), president de l’Associació 
Memòria i Llibertat i net del cam-
perol Tomás Montero Labrande-
ro, que el 1939, als 26 anys, va ser 
afusellat pel franquisme al costat 
de les tàpies del cementiri madri-
leny de La Almudena. El nom de 

l’avi està inscrit en una de les pla-
ques de granit que va manar 
arrencar l’ajuntament de José 
Luis Martínez-Almeida, del PP, 
d’un monument –2.000 noms ci-
sellats– erigit al costat del mur de 
contenció. La pedra trencada es 
guarda en un magatzem munici-
pal no lluny d’una altra placa reti-
rada, la que recordava el socialis-
ta Francisco Largo Caballero. 
«Aquesta llei és una iniciativa po-
sitiva –assegura Montero–, per-
què contribuirà, espero, a elimi-
nar qualsevol ambigüitat en 
l’anul·lació de les sentències il·le-
gítimes, i al desenvolupament de 
llocs de memòria». 

El ‘Paredón de España’ 

En la part posterior del cementi-
ri de Paterna (València) hi ha un 
lloc destacadíssim, que anome-
nen Paredón de España, on més 
de 2.000 persones van ser tirote-
jades. Alonso, que en va impulsar 
la rehabilitació, destaca de la llei 
el desig d’«acabar amb la sensa-
ció que, des de dins de les insti-
tucions, alguns emboscats utilit-
zen els càrrecs per retardar les 
exhumacions amb un vuelva us-
ted mañana». 

Això, l’obligada col·laboració 
del funcionari, és un element im-
peratiu que va demanar que s’in-
clogués en el text legal que succeirà 
la llei de José Luis Rodríguez Zapa-
tero del 2007. Això i un cos sancio-
nador, diu, que «prohibeixi home-
natges als totalitaris, i que obligui a 
complir la llei de la memòria tant 
com la de trànsit». n

«Espero que aquesta 
llei sigui més 
valenta al beneficiar 
les famílies», diu  
el net d’una víctima

El monument franquista de Tortosa que recorda els caiguts a la batalla de l’Ebre.

Joan Revillas
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L’Executiu repta Casado a fer costat
a la llei que condemna la dictadura
“Cap força democràtica no hauria de tenir cap problema a homenatjar víctimes”

JUAN CARLOS MERINO
Madrid

El nou projecte de llei de Me-
mòriaDemocràtica, que ahir va
aprovar en segona volta el Con-
sell deMinistres, iniciarà ara la
seva tramitació parlamentària.
I l’Executiu ja va reclamar per
avançat “el màxim consens
possible” de la resta dels grups
de l’oposició. Un missatge sin-
gularment dirigit al líder del
principal partit de l’oposició,
Pablo Casado, que ja va ad-
vertir també per avançat que
derogarà aquesta norma així
que arribi a la Moncloa.
“Capde les forces democràti-

ques, com són totes les que
s’asseuenalCongrésdelsDipu-
tats, hauria de tenir cap proble-
ma a aprovar una llei que l’únic
que fa és homenatjar les vícti-
mes del franquisme, és a dir,
d’una dictadura brutal que vam

patir al nostre país”, va advertir
el ministre de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Me-
mòria Democràtica, Félix Bo-
laños, a qui correspon la inicia-
tiva final d’aquesta norma que
va impulsar la seva antecessora
en el càrrec, la ja exvicepresi-
denta Carmen Calvo, i que
actualitza la llei de Memòria

mantenir el seu lideratge al
Partit Popular, que veuen en
qüestió, i davant l’enormepres-
sió, a més, de la ultradreta
de Vox, que també anuncia que
recorrerà la nova norma da-
vant el Tribunal Constitu-
cional.
El mateix Pedro Sánchez re-

crimina que Casado exerceixi
“l’oposició més furibunda” de
tot Europa. I tothom a la Mon-
cloa i el PSOE es va exclamar
quan el líder del PP va afirmar
al Congrés que “la Guerra Civil
va ser l’enfrontament entre els
que volien la democràcia sense
llei i els que volien la llei sense
democràcia”. Casado continua,
a més, a l’ull de l’huracà des-
prés que dilluns protagonitzés
un acte a Àvila en què l’exmi-
nistre Ignacio Camuñas, avui
en l’òrbita política de Vox, ne-
gués que un cop d’Estat va des-
encadenar el conflicte bèl·lic
del 1936. “Si hi ha un responsa-
ble de la guerra, és el Govern
de la República”, va assegurar
l’exministre de la UCD. I Ca-
sado, al seu costat, ni va parpe-
llejar.
No hi ha possibilitat de cap

entesa amb Casado, assumei-
xen a la Moncloa. “Dos no es
ballen si un no vol”, lamenta
Sánchez. I Bolaños va recordar
que la renovació del Consell
General del Poder Judicial està
bloquejada pel PP des de fa ni
més ni menys que 959 dies. “La
voluntat del Govern és reno-
var-lo i que com més aviat mi-
llor prestigiem les institucions.
Però no ho podem fer sols,
necessitem una majoria qua-
lificada i, per tant, necessitem
el principal partit de l’oposició,
a qui allarguem la mà”, va in-
sistir.
El ministre va reiterar la dis-

posició de l’Executiu d’asseu-
re’s immediatament amb el PP
per renovar el Poder Judicial i
la resta dels òrgans constituci-
onals que tenen el mandat ca-
ducat. “L’únic que podem fer
les forces polítiques demo-
cràtiques és complir la nostra
funció i renovar el Poder Judi-
cial, que suma 959 dies de re-
tard”, va destacar. “No és una
qüestió de conveniència, la
Constitució l’ha de complir tot-
hom. Allarguem la mà al prin-
cipal partit de l’oposició per-
què s’afegeixin a un consens
que no és una simple conveni-
ència, és simplement i planera-
ment l’obligació de complir la
nostra funció”, va concloure.c

La portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, flanquejada ahir a laMoncloa pelsministres Alberto Garzón i Félix Bolaños
EMILIONARANJO / EFE

Històrica que va aprovar l’exe-
cutiu socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero el 2007.
“Més enllà de les declaraci-

ons d’un tipus o d’un altre dels
líders de l’oposició, la voluntat
del Govern és que se sumin a
una llei que és homologable als
països del nostre entorn i que
l’únic que fa és posar al centre

víctimes d’una repressió i
d’una dictadura”, va insistir
Bolaños. “El més lògic és que
tingui un consens ampli i que
les forces polítiques democrà-
tiques es posicionin contra una
dictadura”.
A la Moncloa, però, alerten

de la “deriva” en què veuen
immers Casado, per intentar

n L’avantprojectede lleide
MemòriaDemocràticava
merèixeropinionsdispars
entreels socisdecoaliciódel
Govern.ERCelveu insufici-
ent: “Facurt”,vadirahirel
portaveuGabrielRufián,que
vareconèixer“elpasenda-
vant”respectea la lleidel
2007peròvatrobara faltar
incloure-hiel retorndelpa-

trimonia les famíliesrepre-
saliadespel franquismei
“declararaquell règimil·le-
gal”.Els republicansnoasse-
guren l’aval,peròn’afavori-
ran la tramitacióparlamentà-
ria.Enelsmateixos termeses
vapronunciar laCUP, iMés
Paísvaexpressarunsenti-
mentagredolçperquetèbia
queresulta“peral tempsque

hatrigatacuinar-se”.El
PDECatnoespronunciarà
finsaveureel text idesdel
GovernBascreclamenmodi-
ficar la lleideSecretsOficials.
Elsqui s’hivanoposar fron-
talmentvanserPPiVox.Els
primersassegurenque la
derogaranaixíquearribinal
Govern iels segonsprometen
recórrer-ladavantelTC.

ERCpermetrà tramitar la lleiperò laveu insuficient

La nova legislació de memòria democràtica
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L’anul·lació de les condemnes
del franquisme no comportarà
indemnitzacions econòmiques
L’Executiu ho justifica dient que des del 1977 les reparacions a les
víctimes de la dictadura ja pugen fins amés de 21.600milions d’euros

JUANCARLOSMERINO
PEDROVALLÍN
Madrid

Una de les grans alarmes que va
suscitar a l’equipdeJoséLuisRo-
dríguez Zapatero la pretensió
d’anul·lar totes les condemnes i
sentènciesdel franquisme,a la llei
de Memòria Històrica finalment
aprovada el 2007, va ser l’allau de
demandes d’indemnitzacions i
reparacions econòmiques i patri-
monials que podia provocar. Per
això, aquella norma, pionera al
seumoment, esva limitar adecla-
rar il·legítims els tribunals fran-
quistes. El nou projecte de llei de
Memòria Democràtica que ahir
va aprovar el Consell de Minis-
tres,iquearainiciaràlatramitació
parlamentària, declara nul·les to-
tes les condemnes i sentències
delstribunalsd’excepciódelfran-
quisme.

Sentències i espolis.La nova nor-
ma introdueix la cautela que
l’anul·lació de sentències, o el re-
gistre dels espolis o confiscacions
del franquisme, noproduirà efec-
tes per al reconeixement de res-
ponsabilitat patrimonial de l’Es-
tat, de qualsevol administració
públicaodeparticulars,nidonarà
lloc a reparació o indemnització
decaràctereconòmicoprofessio-
nal. ElGovern central ho justifica
adduint que, des de la llei d’Am-
nistia del 1977, hi ha hagut com-
pensacionspermésde21.600mi-
lionsd’euros, lesqualshanbenefi-
ciat més de 600.000 persones
represaliades i que van patir la
dictadura.

Un “salt de gegant”. Amb la nova
legislació, tot i això, Espanya farà
“unsaltdegegant”,aparerdelGo-
vern central, ampliant el reconei-
xement de les víctimes i comba-
tent l’exaltació del franquisme o
els seus símbols a l’espai públic.
També es retiraran distincions i
títols nobiliaris concedits als diri-
gents de la dictadura. Aquesta és
laprimera llei que, a lapartdispo-
sitiva, condemnaladictadura.Su-
posa una inversió en la investiga-
ció i esclarimentdelquevapassar
durant el cop d’Estat, la Guerra
Civilielfranquisme,comtambéla
reparaciómoral i judicial dels ac-
tesde ladictadura.

Cap a l’extinció de la Fundació
Franco. La llei no incorpora nous
delictes a la profusió de tipus pe-
nals relacionats amb la llibertat
d’expressióque inclouelCodiPe-
nal, peròdeclara contraris a la llei
l’exaltació del franquisme i la de-
nigració de les seves víctimes. I
preténquedeixind’existir funda-
cions dedicades a l’enaltiment

dels valors antidemocràtics i de la
dictadura. Així, estableix l’extin-
ció de la Fundación de la Santa
CruzdelValle de losCaídos, pen-
dentde la resignificaciódel recin-
te. Imodificaels termesdelquees
considera interès general per ex-
cloure organitzacions com ara la
Fundació Franco. L’apologia del
franquismeo la incitaciódirectao
indirectaa l’odio laviolènciacon-
tra les víctimes de la guerra o el
franquisme no entren en el con-
cepte“interèsgeneral”.

cions– serà responsable de bus-
car, localitzar i exhumar les entre
20.000 i 25.000 víctimes que en-
cara són a les fosses. S’elaborarà
un banc d’ADN i un registre i un
censoficialdevíctimes.

Multesdefinsa150.000euros.La
llei tambépreveuun règim sanci-
onador en cas d’incompliment.
Des dels 600 euros fins als
150.000 euros per a les casosmés
greus. Per exemple, destrossar
fosses de víctimes de la guerra i la
dictadura.

JoséAntonio i lacreu.Laresignifi-
cació del Valle de losCaídos, com
allocdememòria,també implica-
ràque la tombadePrimodeRive-
ra no mantingui el seu caràcter
preeminent, després de l’exhu-
mació i el trasllat de les restes de
Franco. Les restes del fundador
deLaFalangeserantraslladadesa
lescriptes, tretquelafamíliadeci-
deixi emportar-se-les.Lacreudel
recinte es mantindrà com a sím-
boldelnacionalcatolicisme.c

Una nova Fiscalia. La norma crea
unafiscaliadesalapera laMemò-
ria Democràtica, dins la Fiscalia
General de l’Estat, que garantirà
la investigaciódelscrimsdel fran-
quisme.Podriaderivar endenún-
ciesalsautorsdelsdelictes,peròel
Govern central adverteix que la
granmajoria ja hanmort. La irre-
troactivitat i la prescripció supo-
senmés“limitacions”.

25.000 víctimes en fosses. L’Es-
tat –en totes les seves administra-

JOAQUÍN VERA Madrid

Triple carpetada a les inves-
tigacions sobre les cartes
amenaçadores –amb bales a
dins– que van rebre durant
l’última campanya electoral
madrilenya del 4-M el lla-
vors candidat de Podem, Pa-
blo Iglesias; el ministre d’In-
terior, Fernando Grande-
Marlaska, i la directora de la
Guàrdia Civil, María Gámez.
Els investigadors han estat
incapaços de trobar cap sos-
pitós de l’enviament de les
missives, i la jutgessa d’ins-
trucció de les tres denúncies
va decidir arxivar provisio-
nalment el cas després de
tres mesos d’indagacions in-
fructuoses.c

Arxivat el cas
de les cartes
ambbales
per a polítics

La nova legislació de memòria democràtica
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La Ley de Memoria extingue la Fundación del Valle de 
los Caídos y un decreto posterior expulsará a los frailes  
El texto, que aprobará el martes el Consejo de Ministros, declara nulas las 
condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil y la dictadura, por lo que las 
víctimas no tendrán que recurrir a la vía judicial  

Esther Palomera  

18 de julio de 2021 21:57h  

Esta es la historia de una norma necesaria, muy demandada y que busca la divulgación de la 
memoria democrática de España. Este martes llegará a la mesa del Consejo de Ministros la Ley 
de Memoria Democrática. Lo hará 14 años después de la aprobación de otra impulsada en 2007, 
por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y con el objetivo de corregir algunos de los 
déficit del texto anterior con una doble finalidad. De un lado, la recuperación, salvaguarda y 
difusión de la memoria a través de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los 
derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea. Y de otro, el 
reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el período comprendido 
entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista hasta la 
promulgación de la Constitución de 1978. Todo, con el objetivo de promover su reparación 
moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva.  

El articulado de la norma, a la que ha tenido acceso elDiario.es, regula los lugares de Memoria 
Democrática, con funciones conmemorativas y didácticas y resignifica como tal el Valle de los 
Caídos, un recinto que suponía una anomalía en la Europa democrática en exaltación de la 
victoria y la ideología política y religiosa de quienes ganaron la guerra 
civil. Asimismo,  reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus 
ascendientes y declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, lo que 
elimina de facto el poder que los frailes conservan en el recinto. 

El Gobierno aprobará un Real Decreto, en paralelo a la tramitación parlamentaria de la ley, por 
el que se regulará el nueva marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determinará su 
organización, funcionamiento y régimen patrimonial, ya que entiende que los fines de la 
fundación que gestiona Cuelgamuros son incompatibles con los principios y valores 
constitucionales. De hecho, con la entrada en vigor de la nueva ley, la fundación dejará de 
percibir los 340.000 euros que recibía al año de Patrimonio Nacional. Es más, la congregación 
benedictina que gestiona el recinto no tendrá competencia alguna a partir de ese momento sobre 
el conjunto, si bien su salida definitiva queda pendiente ahora de una negociación entre el 
Gobierno y la Iglesia Católica "previa a la aprobación del mencionado decreto para alcanzar los 
acuerdos pertinentes", aseguran fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que consideran que la 
continuidad de los benedictinos "es incompatible con los valores democráticos y 
constitucionales y con los nuevos fines del Valle" y la voluntad del Ejecutivo para que no 
tengan continuidad es "inequívoca".   

El primer borrador del anteproyecto contemplaba que la apología del franquismo era una causa 
de extinción de una fundación, pero el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
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preceptivo pero no vinculante, aconsejaba que se incluyera en el encomio la humillación de las 
víctimas, una recomendación que el Gobierno ha aceptado finalmente.  

Catorce años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno entiende 
que en estos años se han producido nuevos elementos a escala nacional e internacional que 
hacían preciso un nuevo impulso a las políticas públicas de memoria en España teniendo en 
cuenta las recomendaciones de distintos organismos internacionales de derechos humanos, 
especialmente los informes del Relator de la ONU Pablo de Greiff de 2014 y  del Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones forzadas e  involuntarias. Ambos informes coinciden en situar las 
políticas de memoria democrática en el contexto del avance global de las culturas y prácticas de 
los derechos humanos y la necesidad de articular una verdadera política de Estado en favor de la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.  

El demoledor informe de Greiff concluyó que España hacía poco y mal en lo que respecta la 
búsqueda de la verdad y la justicia sobre la dictadura franquista y por la reparación a las 
víctimas, y denunció que nunca hubo una política de Estado en materia de verdad, ni existe 
información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento.  

Los distintos avances de las leyes y disposiciones en el ámbito de la Comunidades Autónomas 
han instaurado además mecanismos que trascienden y enriquecen el régimen memorial 
establecido en la ley de 2007, por lo que el Ejecutivo de Sánchez consideró necesario mejorar 
los niveles de articulación de las políticas de memoria democrática a nivel estatal.   

Mención especial a las mujeres 

La nueva ley, que se vertebra en torno a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Deber 
de Memoria del Derecho Humanitario Internacional, declara nulas las condenas y sentencias 
dictadas durante la guerra civil y la dictadura por órganos de represión franquista, por razones 
políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación sexual. Las víctimas o 
sus descendientes obtendrán una declaración de nulidad que les evitará una tortuosa y larga vía 
judicial. Quedarán así anuladas todas las sentencias de los Consejos de Guerra, las del Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, las del Tribunal de Orden Público, 
así como las depuraciones profesionales de gremio.  

El texto establece también medidas para evitar la exaltación de la guerra civil y la dictadura 
franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, 
así como distinciones, títulos, condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobiliarios 
concedidos a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la guerra o la dictadura. Al 
Gobierno le corresponde ahora hacer un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 –
que fue cuando el dictador se otorgó la facultad de concederlos– y 1978 en exaltación de la 
guerra civil y la dictadura, si bien desde la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática 
calculan que afectará a una treintena de reconocimientos contrarios a los valores y principios 
constitucionales.  

El texto, que fue impulsado por la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo y el hoy ministro de 
Presidencia, Felix Bolaños, incluye una mención especial al papel activo de las mujeres en la 
lucha por la democracia, algo que se repara en la ley de una forma transversal en toda ella. 
También establece la apuesta clara por adoptar medidas necesarias para la reparación en cuanto 
a la represión y violencia que sufrieron por su actividad pública, política, sindical o intelectual 
durante la guerra o en la dictadura o como madres, compañeras o hijas de represaliados o 
asesinados.  
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Casado se compromete a derogar las 
leyes de Memoria si llega a la Moncloa  
El líder del PP asegura que la Ley de Concordia con la que pretende sustituir a 
esas normativas está "ya hecha" aunque sigue sin presentarla pese a 
comprometerse a registrarla en 2020. Asegura que su borrador forma parte de los 
textos que prepara el partido para cuando logre el poder  

Iñigo Aduriz  

19 de julio de 2021 13:39h  

"En cuanto lleguemos al Gobierno sustituiremos la ley de memoria histórica por una ley 
de concordia, que tenemos ya hecha". Con estas palabras se ha expresado este lunes el 
presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante un acto de la convención de su 
partido sobre Concordia, Constitución y Patriotismo que ha tenido lugar en Ávila. La 
idea del líder de los populares es, por tanto, derogar todas las leyes sobre Memoria, 
incluida la de Memoria Democrática que el Gobierno tiene previsto aprobar mañana, si 
en algún momento consigue llegar a la Moncloa.  

 
Casado ha asegurado que ese texto de Concordia es una "ley muy completa" que aborda la 
convivencia "en positivo" y que forma parte de la estrategia del PP de "redactar textos legales" 
para ponerlos en marcha en cuanto llegue al Ejecutivo. Para el líder del PP "la concordia es ese 
suelo en el que descansan acuerdos y desacuerdos", entre los que ha incluido "los seis pactos" 
que según Casado ha ofrecido en los últimos años al Ejecutivo. 
 
"Concordia no es aprobar un estado de alarma que es un estado de excepción encubierto", ha 
insistido. "Concordia es utilizar bien los fondos europeos", ha añadido, para defender a 
continuación "reformas estructurales que vayan a un crecimiento económico". También ha 
calificado de "clientelismo, si no corrupción", el sistema de reparto de esos fondos. "Concordia 
también es tener un país más unido", ha insistido, "y plantear un reforzamiento 
constitucional". Casado ha defendido el bloqueo del PP de la renovación del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) y le ha espetado a Sánchez: "Saque sus manos del poder judicial". 
 

Además, el máximo jefe de la oposición ha defendido "el patriotismo constitucional" y 
"la nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley". Y ha alertado de que el Gobierno 
está poniendo "en jaque" el estado social "por políticas fracasadas de los socios 
comunistas".   

El pasado 3 de noviembre, Casado anunció ante su Comité Ejecutivo Nacional –que 
reúne al medio centenar de integrantes de la dirección de la formación conservadora– 
que, antes de que finalizara el 2020, el PP registraría en el Congreso de los Diputados su 
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proyecto de Ley de Concordia anunciada por el propio Casado en 2018, apenas unos 
meses después de ganar las primarias. Pero ocho meses después de lanzar su promesa, el 
líder del PP ha aparcado sine die la presentación de esa nueva norma y ahora dice que la 
aplicará cuando logre gobernar el país.  

En Génova 13 llevan meses evitando dar detalles del contenido de la nueva norma que 
en septiembre de 2018 fue anunciada por Casado para derogar la "irresponsable e 
innecesaria" ley de Memoria Histórica. "En la Transición ni hubo ocultación, ni 
sometimiento, ni miedo. Hubo grandeza moral, sentido de la historia, reconciliación y 
concordia", señaló entonces el líder del PP, que consideró, con unos argumentos muy 
similares a los de Vox, que la actual normativa de memoria supuso "la sectaria 
reescritura de la historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española".  

La lucha contra la "degradación institucional" 

"Lo de llamar ley de Concordia es para entendernos. Al final no se puede regular ni la 
memoria ni la concordia", añadió después en una entrevista en EsRadio con Federico 
Jiménez Losantos, para explicar que el PP lo que busca es crear un "compendio que toca 
educación, espacio público y este tipo de cuestiones", en alusión a la regulación de 
símbolos como las banderas.  

A juicio de Casado, no hacía falta una Ley de Memoria Histórica para "hacer algo que 
ya se estaba reconociendo", como las ayudas a las víctimas del franquismo, porque se 
hizo con la Transición. "La estimación que hacemos es que desde que hay democracia 
en España a los represaliados por el franquismo se ha otorgado 16.000 millones de 
euros en fondos, se han rehabilitado pensiones de oficiales del Ejército y las pensiones 
de viudedad se han reconocido", insiste el líder del PP.  

"La grandeza de la Transición española en la que comunistas y los que venían del 
régimen anterior se dieron la mano para mirar hacia el futuro, también incluyó esos 
presupuestos y las ayudas para buscar los restos de los familiares", añadió. "Preferimos 
hacer las políticas en positivo. La ley de Memoria Histórica no es buena", recalcan una 
y otra vez desde la dirección popular.  

Para el PP, una Ley de Concordia tiene sentido también por la "degradación 
institucional" que a su juicio está perpetrando el Gobierno progresista, al que acusa de 
"atacar" a la monarquía o el Poder Judicial o de querer instaurar una nueva "dictadura" 
en España. Asimismo, la dirección de Casado se considera "enraizada" en "la mejor 
historia de España, que no es una historia de miedos, ni rencores, ni saltos al vacío al 
pasado, sino de encuentros, de libertad, de instituciones, de progreso, de tareas y de 
orgullo compartidos", apunta Génova 13, para tratar de diferenciarse de la extrema 
derecha de Vox, gracias a la que gobierna en comunidades y ayuntamientos.   
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És coneguda la capacitat del po-
der judicial per fer lleis a través de 
l’anomenada jurisprudència, és a 
dir, de les resolucions judicials 
que tenen el gran poder d’inter-
pretar la llei. Res a dir sobre 
aquesta qüestió, bé sí, que a tra-
vés de la jurisprudència es pot 
analitzar un biaix conservador de 
la judicatura espanyola. 

Però del que estic parlant és 
d’una altra qüestió, que, segons 
la meva opinió, va més enllà de 
la feina que té encomanada el 
poder judicial. Estic parlant de 
fer política, determinar què és 
un problema i què no ho és o 
qualificar que algunes accions 
del Govern central són fruit de la 
seva pròpia necessitat, com si 
poguessin i haguessin de des-
emmascarar l’Executiu i les se-
ves decisions polítiques. L’últi-
ma, la inconstitucionalitat de 
l’estat d’alarma. 

Protagonistes de la política 

Durant tota la pandèmia, els 
tribunals han sigut protagonis-
tes de la gestió: l’obligat pro-
nunciament sobre drets fona-
mentals els ha portat fins a l’es-
fera pública i publicada, en què, 
a través de les seves resoluci-
ons, s’han posicionat sobre les 
decisions dels governs. Estaria 
bé que, de la mateixa manera 
que el poder executiu o que els 
científics durant aquesta pan-
dèmia, els tribunals tinguessin 
l’obligació d’explicar-se, de 
contestar preguntes als perio-
distes amb una clara voluntat de 
transparència sobre la seva fei-
na, que bàsicament consisteix a 
interpretar lleis. 

Ni més ni menys que inter-
pretar, que com el mateix verb 
suggereix, no es tracta d’una 
mera translació directa del con-
tingut de la llei, sinó de determi-
nar-ne el significat i l’abast. I 
com hem vist durant la 
pandèmia, uns a favor dels exe-
cutius i d’altres en contra amb la 
mateixa llei. Però, és clar, amb 
diferent interpretació. L’última, 
el TC sobre la inconstitucionali-
tat de l’estat d’alarma del primer 
confinament. 

Però, a més de les lleis, els tri-
bunals també interpreten la rea-

litat. Són ells els que consideren 
que una violació és només una 
agressió. Són ells els que catalo-
guen una determinada agressió 
amb l’agreujant de delicte d’odi o 
no en el cas d’homofòbia o racis-
me. En definitiva, apliquen les 
lleis amb un biaix personal que 
també és ideològic. Però sobre 
això, malgrat discrepar amb 
sentències com les de ‘La mana-
da’, hi ha poca cosa a objectar. Ja 
sabem que la democràcia no és 
perfecta i la justícia tampoc. 

No obstant, considero que hi 

ha molt a objectar quan els tri-
bunals s’excedeixen i fan políti-
ca en majúscules, i em refereixo 
a la desestimació del recurs 
plantejat per la fiscalia contra el 
nefast cartell electoral de Vox 
que estigmatitzava i assenyala-
va un suposat menor no acom-
panyat, acusant-lo d’usurpar 
recursos públics de les nostres 
persones grans. 

L’Audiència Provincial de 
Madrid no només no va conside-
rar que el cartell vulnerava els 
drets d’un col·lectiu d’especial 
protecció per la llei, com són els 
menors, sinó que, a més, afirma-
va que «són un evident problema 
social i polític». 

Aquesta afirmació està fora 
del marc d’allò jurídic, ja que 
aquest poder de l’Estat no s’ha 
d’immiscir en la definició dels 
que suposadament són proble-
mes socials o polítics. De la ma-
teixa manera, el Tribunal Su-
prem, que, amb tot el seu dret, 
s’oposava als indults, a l’informe 
sobre els mateixos va afirmar que 
la «singular perspectiva que ofe-
reix el cas» rau en el fet que al-
guns dels que aspiren al benefici 
del dret de gràcia «són precisa-
ment líders polítics dels partits 
que, ara com ara, garanteixen 
l’estabilitat del Govern cridat a 
l’exercici del dret de gràcia», fent 
referència a la figura de l’«auto-
indult», una cosa no permesa per 
la nostra Constitució. 

Aquesta interpretació de la 
política va més enllà de l’argu-
mentació jurídica que es demana 
al Suprem, perquè, políticament, 
el Govern central, amb uns Pres-
supostos aprovats, no necessita 
els partits independentistes per 
acabar el mandat. No obstant, 
¡oh, quina casualitat!, ha sigut 
aquest l’argument més esgrimit 
contra els indults per part de 
l’oposició política. 

Judicatura segrestada  

En aquest punt, es pot recordar 
que el Consell General del Poder 
Judicial o el Tribunal Constituci-
onal estan caducats fa més de 
dos anys i que la voluntat políti-
ca del PP fa que l’òrgan de go-
vern dels jutges estigui segrestat 
i que ja no representi les majori-
es parlamentàries que guien la 
seva renovació. 

¿Per què han continuat no-
menant jutges durant tota l’es-
tona que se’ls ha permès? ¿Per 
què els garants de la Constitució, 
que són els membres del CGPJ o 
TC, no dimiteixen per obligar els 
polítics a complir la llei? Perquè 
els tribunals tenen un poder po-
lític a través de la interpretació 
de la norma. Però és que, a més, 
ara alguns fan política amb re-
solucions que van més enllà de 
les seves competències. I la me-
va pregunta és: ¿qui jutja els jut-
ges i el seu govern? Molt preocu-
pant la voluntat d’alguns d’ells 
de fer política. n

El poder polític dels jutges

Alguns jutges estan fent política amb resolucions que van més enllà de les seves 

competències. Considero motiu de reflexió que alguns tribunals vagin transcendint,  

més del que és habitual, les fronteres de les seves competències. 

Verónica Fumanal Callau 

Videoanàlisi 

Joan Cortadellas

Dos magistrats, amb les seves 
respectives togues. 

Col·lectius de Memòria His -
tòrica i de Víctimes del Fran-
quisme van reclamar ahir, 18 
de juliol, una condemna de 
l’Estat en el 85è aniversari del 
cop d’estat contra el Govern de 
la Segona República i l’apro-
vació ja d’una Llei de Memòria 
«que posi fi a la impunitat del 
franquisme». 

Un centenar de familiars i 
simpatitzants de víctimes de la 
dictadura s’han concentrat da-
vant el Congrés dels Diputats 
perquè el Govern inclogui al 
seu projecte «un reconeixe-
ment jurídic de les víctimes del 
franquisme al nivell d’altres de 
reconegudes per l’Estat espa-
nyol, com les del terrorisme», 
«l’anul·lació de les sentències 
franquistes, incloent-hi una 
declaració d’il·legalitat dels tri-
bunals repressius i dels con-
sells de guerra, així com la ju-
dicialització de les fosses co-
munes, que no sigui amb un 
sistema privatitzat». 

El Govern tenia previst apro-
var el 13 de juliol el projecte de 
llei de memòria democràtica, 
però es va ajornar per la remo-
delació de l’Executiu. 

D’altra banda, el PSC ha re-
gistrat al Parlament una pro-
posició de llei pionera, que 
preveu multes de fins a 
150.000 euros per a qui pro-
mogui actes que comportin 
«descrèdit, menyspreu o hu-
miliació» per a les víctimes del 
franquisme, o bé honors per 
als que van recolzar la dicta-
dura. Amb això, pretenen uni-
ficar en un nou text el del me-
morial democràtic del 2007, el 
de fosses del 2009 i el de repa-
ració jurídica de les víctimes 
del franquisme del 2017. 

El monument de Tortosa 

Després que una jutge suspen-
gués de manera cautelar la re-
tirada del monument fran-
quista de Tortosa al concloure 
que, si es desmunta abans que 
es resolguin els recursos per-
què es mantingui al lloc, serà 
«impossible o molt difícil» 
restituir-lo, la CUP ha exigit 
una retirada «immediata» 
perquè mantenir-lo suposa 
«un insult a la memòria». n

Víctimes del 
franquisme 
exigeixen una 
condemna  
de l’Estat
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les pèrdues estimades de la colonit-
zació (uns 5.895 milions d’euros) 
més el diner, en valor actual, dels 20 
milions de lliures amb què el Tresor 
britànic va indemnitzar els propie-
taris d’esclaus que en el moment de 
l’abolició, el 1834, van alliberar les 
800.000 persones de què fins ales-
hores eren amos, al Carib, Sud-àfri-
ca i una part molt petita al Canadà.  

De mitjana –per bé que la valora-
ció depenia sempre de l’edat i de la 
condició física de la persona, del se-
xe i de si estava avesada a treballar 
en les plantacions o no–, el preu 
d’una vida humana es va estimar, 
llavors, en 25 lliures, que al canvi ac-
tual suposa uns 3.900 euros. Per 
compensar els propietaris per la 
pèrdua del que llavors es considera-
va una inversió, la Corona va dema-
nar els 20 milions de lliures en crè-
dit. Els interessos de l’operació no-
més s’han acabar de satisfer molt 
recentment, l’any 2015.  

La Biblioteca Nacional de Jamai-
ca calcula que uns 600.000 esclaus 
africans van arribar a l’illa fins a 
l’abolició. Algunes dades recollides 
en els registres oficials són prou cri-
daneres. Així, només en el període 
1702-1749 es van desembarcar al 
port de Kingston 299.306 persones, 
de les quals 108.795 es van enviar a 
altres de les colònies britàniques del 
Carib. Les Nacions Unides conside-
ren que des que es van obrir les ru-

Jamaica vol de Londres compensacions 
pel tràfic d’esclaus i la colonització 

Una petició de 9.000 milions d’euros posa damunt la taula el debat sobre la reparació històrica

CARIB

¿Han de pagar els nets o els besnets 
pels pecats dels avis o els besavis? 
¿És possible reparar al segle XXI 
danys comesos contra milions d’és-
sers humans més de dos i més de 
tres segles enrere? ¿Serveix de res 
enderrocar l’estàtua d’un esclavista 
que va fer fortuna, i potser també 
obres filantròpiques, en una socie-
tat que considerava uns éssers hu-
mans inferiors a uns altres per raó 
del seu color de pell? El debat és 
ètic, històric, polític i econòmic. I 
travessa de tant en tant les relacions 
diplomàtiques entre les antigues 
metròpolis i els actuals estats inde-
pendents que en van sorgir.  

Jamaica reclama al Regne Unit 
una compensació econòmica per 
alleugerir el patiment ocasionat pel 
comerç d’esclaus i per eixugar les 
pèrdues econòmiques que van deri-
var de la colonització. Una xifra que, 
en total, frega els 9.000 milions 
d’euros. La petició es farà directa-
ment a la reina Elisabet II, que no 
només és la cap d’estat del Regne 
Unit, sinó també del país caribeny. 

Economia poc diversificada 
Les suposades pèrdues econòmi-
ques de la colonització es resumei-
xen en el que Tim Lockley, investi-
gador de la Universitat de Warwick 
(Anglaterra), afirma que era la con-
tinuada i “insuficient inversió en 
educació i infraestructures” durant 
tot el període colonial, i el fet que 
aquests territoris tinguessin una 
“economia poc diversificada”. 

“Quan va arribar la independèn-
cia política als anys 50 i 60 del segle 
XX –segueix el professor–, les noves 
nacions depenien excessivament 
d’una agricultura de cultius comer-
cials i tenien poblacions amb prou 
feines alfabetitzades”. Més que mai, 
doncs, però sense sorpresa, el pas-
sat hauria actuat de llast del present 
i del futur del que un dia van ser les 
anomenades possessions imperials. 

És possible passar comptes ara? 
A Jamaica creuen que sí. Olivia 
Grange, ministra d’Esports, Joven-
tut i Cultura de l’illa del Carib, va 
anunciar la setmana que tot just ha 
acabat a l’agència Reuters que el seu 
govern buscarà una “justícia repa-
radora en totes les formes per com-
pensar d’alguna manera els danys 
que van experimentar els avantpas-
sats africans, que van ser apartats 
per la força de casa seva i van patir 
atrocitats increïbles per dur a terme 
treballs forçats en benefici de l’Im-
peri Britànic”. 

La petició es fonamenta en una 
moció presentada pel diputat ja-
maicà Mike Henry. I el càlcul dels 
9.000 milions d’euros és la suma de 

LONDRES
QUIM ARANDA

Taxació  
El preu mitjà 
d’un esclau 
fixat per  
la Corona  
el 1834 va ser 
de 25 lliures

Demora  
Londres va 
pagar tots els 
interessos 
per alliberar 
esclaus  
l’any 2015

Representació d’un grup d’esclaus alliberats a Fort Augusta, Jamaica, el 1857. HULTON ARCHIVE / GETTY

tes atlàntiques des d’Àfrica fins a 
Amèrica, al segle XVI, i fins que l’es-
clavitud es va abolir al Brasil el 1888, 
l’últim país que va prohibir-ne el 
tràfic, més de quinze milions de per-
sones van ser desplaçades per la for-
ça dels seus llocs d’origen. 

Conquesta als espanyols 
Els comerciants anglesos, de fet, 
van seguir les mateixes rutes i pràc-
tiques que els tractants d’esclaus es-
panyols. Durant l’esplendor 
d’aquest macabre comerç, als segles 
XVII i XVIII, l’illa de Jamaica –que 
l’Anglaterra d’Oliver Cromwell ha-
via conquerit a l’Imperi Espanyol el 
1655– va ser un punt clau per a l’or-
ganització de l’enviament de perso-
nes des de l’Àfrica per treballar a les 
plantacions de tot el Carib.  

La petició que ara planteja Ja-
maica no és la primera vegada que 
es fa, ni probablement serà l’última. 
I és molt més que probable que la 
resposta que s’obtingui sigui la ma-
teixa de sempre: “No hi ha res a 
compensar”. És el que va dir el pri-
mer ministre David Cameron quan 
el 2015 va viatjar a Jamaica, colònia 
fins al 1962. Aleshores, davant del 
Parlament, el premier Cameron va 
refusar la crida que s’havia fet un 
any abans des de Kingston i deu al-
tres capitals del Carib perquè Lon-
dres compensés les onze excolònies 
de la zona pel tràfic d’éssers humans 

des de la primera expedició que, 
amb aquesta finalitat, i comandada 
per Sir John Hawkins, va sortir del 
port de Plymouth cap a les costes de 
Guinea l’any 1562. 

Dirigint-se als diputats del Parla-
ment de Jamaica, David Cameron 
va assegurar que l’esclavitud era 
“repulsiva en totes les seves for-
mes”. I va afegir: “Espero que, com 
a amics que hem passat tant junts 
des d’aquells temps foscos, puguem 
superar aquest dolorós llegat i con-
tinuar avançant en el futur”. 

L’avenç és en forma d’ajuda exte-
rior, una partida que, justament la 
setmana passada, els Comuns van 
acordar retallar amb l’excusa de 
l’esforç financer que ha suposat la 
pandèmia. Dels 325 milions de lliu-
res que Cameron va dur sota el braç 
a Jamaica destinats a la construcció 
d’infraestructures, 25 es van desti-
nar a una presó. Tot plegat, molt 
lluny dels gairebé 5.900 que dema-
na el diputat Mike Henry. 

Un cas del tot excepcional en 
aquest tipus de disputa per la repa-
ració històrica és el d’Alemanya, 
que aquest any ha reconegut que 
durant la seva ocupació del que ara 
és Namíbia va ser responsable del 
genocidi colonial. Berlín ha promès 
uns 1.100 milions d’euros en ajuda 
al país, una suma que serviria com 
a “gest de reconeixement per un pa-
timent incommensurable”.e
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Editorial

gitimitat dels tribunals del franquisme. Els dos 
punts es podran aplicar a la sentència de l’expresi-
dent Lluís Companys. Altres aspectes de la llei, que 
fixa un marc sancionador amb multes des de 200 a 
150.000 euros, són el nomenament d’un fiscal espe-
cial per indagar violacions de drets a la guerra i la 
dictadura, i per impulsar la recerca de les víctimes 
que es troben en fosses comunes i les despeses de les 
quals seran sufragades per l’Estat. Alhora, el Valle de 
los Caídos serà resignificat per convertir-lo en un 
cementiri civil, de què sortiran les víctimes que no 
van morir en la Guerra Civil. Això permetrà, com ja 
ha anunciat el Govern central, l’exhumació del fun-
dador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. 
Finalment, el Govern central podrà retirar medalles i 
honors concedits als participants en la repressió, 
com, per exemple, les medalles al policia Billy el 
 Niño, que podrà perdre-les a títol pòstum. 

Com ja va passar amb la llei de Zapatero, la de me-
mòria democràtica neix amb polèmica. La dreta la re-
butja de ple –Pablo Casado ja ha dit que la derogarà 
quan governi– i els socis del Govern la consideren in-
completa, així com algunes associacions de la memò-
ria –la llei eludeix les indemnitzacions econòmi-
ques–, tot i que reconeixen que és un pas endavant. 

La dreta acusa el projecte de llei d’ex-
temporani –una tornada al passat– i re-
vengista. No obstant, l’ambient creat per 
la irrupció de l’extrema dreta i per algu-
nes manifestacions cada vegada més 
desvergonyides en defensa de la dicta-
dura demostra que la llei és necessària, 
85 anys després del cop del 1936. 

L’últim exemple són les declaracions 
de l’exministre d’UCD Ignacio Camuñas, 
que, en presència d’un passiu Casado, va 
afirmar dilluns que el juliol del 1936 no hi 
va haver cap cop d’Estat i que la respon-
sabilitat de la Guerra Civil va ser del Go-
vern de la República. Aquest i altres epi-
sodis són la mostra que alguns respon-
sables polítics no accepten els fets objec-
tius i estan disposats a manipular la his-
tòria i la memòria. n 

El Consell de Ministres va aprovar ahir la llei de memòria 
democràtica, que substitueix la llei de memòria històri-
ca del 2007, posada en marxa durant el primer mandat 
de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre els últims retocs 
introduïts al projecte destaquen la inclusió entre les víc-
times dels sindicalistes represaliats i dels militars de la 
Unió Militar Democràtica. 

La llei és un homenatge i una reparació a les víctimes 
de la Guerra Civil i de la dictadura franquista –hi haurà 
dues dates per recordar-les–, que es proposa la il·lega-
lització de les associacions que «facin apologia del fran-
quisme, que enalteixin el cop d’Estat i la dictadura o 
n’enalteixin els dirigents, amb menyspreu i humiliació 
de la dignitat de les víctimes [...] o incitació directa o in-
directa a l’odi o violència contra aquestes per la seva 
condició». L’accent que es posa sobre les víctimes ha si-
gut inclòs a suggeriment del Consell General del Poder 
Judicial, que, en un informe crític, va defensar que la 
mera defensa del franquisme podia inscriure’s en la lli-
bertat d’expressió. La llei permetrà la il·legalització de la 
Fundación Francisco Franco. 

El projecte de llei declara així mateix nul·les les 
condemnes del franquisme dictades per raons ideolò-
giques, polítiques, de consciència i religioses, i la il·le-

La irrupció  
de l’extrema  

dreta i les 
demostracions 

públiques  
a favor de la 

dictadura fan 
més oportuna, si 

pot ser, la nova 
llei de reparació 

a les víctimes  

P L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articles exposen postures personals.

Memòria democràtica necessària
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Les hemeroteques s’han
convertit en el cementiri
de lesnotícies oblidades.
Bussejar en els seus fons
abissals permet desco-

brirnonoméselpocrespectealave-
ritat dels servidors públics, sinó
també la seva escassa memòria da-
vant qüestions transcendentals.
Després de la sentència de l’Estatut
del Tribunal Constitucional (TC),
que vanecessitar quatre anysdede-
liberacions, recursos creuats entre
elsmagistrats,mandats prorrogats i
fins i totesvacomptabilitzar lamort
(natural) d’un dels jutges, hi va ha-
ver un intent per part del següent
president de buscar consensos per
no repetir l’espectacle de la sentèn-
cia, que va debilitar l’Alt Tribunal,
però en general les institucions de
l’Estat. I dic això perquè el text cor-
regit (en total catorzearticles)havia
estat aprovat pel Parlament, revisat
al Congrés i aprovat en referèndum

pels ciutadans. Al final, la sentència
va registrar cinc vots particulars, la
qual cosa corroborava la divisió al
si delTC.L’oposicióvaacompanyar
aquestsdebatsambundiscurstòxic,
quevaenrarir el climapolític.
El 2011 va arribar a la presidència

del Constitucional el magistrat
FranciscoPérezdelosCobos,dequi
esvacriticar lasevamilitànciaalPP,
peròcalreconèixer-liquelasevaob-
sessió va ser preservar la institució
arran de les divisions manifestades
per la sentència de l’Estatut. En un
dinaralaseudeltribunal,emvacon-
fessar que mentre fos president del
TC intentaria consensuar totes les
decisions i aquest propòsit el va fer
saber a la resta de membres quan
va prendre possessió. I, certament,
va aconseguir unanimitats. És més,
quanesvaacomiadardelainstitució
sis anys després, ho va fer retraient
al govern deMariano Rajoy que so-
vint hagués traspassat la respon-
sabilitat política del procés al poder
judicial, laqualcosaposavaenriscla
independènciadel tribunal.
Amb la divisió de l’última sentèn-

ciade l’estatd’alarma(6-5)hemtor-
nat al diade lamarmota.ElTCes va
rectificar a si mateix, ja que un any
abans va dictar que el confinament
era una mesura adequada. Una
magistrada com la ministra Mar-
garita Robles ha declarat sense em-
buts que el TC hauria de tenir més
sentit d’Estat i conèixer la realitat.
Unadeslegitimacióen tota regla.c

El cementiri
de lesnotícies

Màrius Carol

FUTURS
IMPERFECTES

Ladificultat de tancar ferides

E l Consell de Ministres va aprovar ahir l’avant-
projecte de llei de Memòria Democràtica que
substituirà la llei deMemòriaHistòricaqueel go-
vern de Rodríguez Zapatero va aprovar el 2007.
La nova llei és herència de Carmen Calvo, que

pràcticament la va deixar elaborada abans d’abandonar la vi-
cepresidència.
Amb ella, el Govern espanyol persegueix la recuperació,

salvaguarda idifusióde lamemòriademocràtica, i el reconei-
xement dels que van patir persecució o violència durant la
GuerraCivil i ladictadura.Lallei,unavegadaaprovadaperles
Corts, declararà nul·les les condemnes i sancions dictades
durant aquell període per la repressió franquista per raons
polítiques, ideològiques, de consciència,
credo o identitat sexual, la qual cosa
inclouelprocésquevaportara l’execució
del president Lluís Companys. També
impulsalesexhumacionsenfossescomu-
nes i creaunbancd’ADNdevíctimes.
Igualmentestableixmesuresperevitar

l’exaltació de la Guerra Civil mitjançant
la retirada de símbols franquistes, i de les
distincions, títols i recompenses conce-
dits als que van impulsar la revolta, la guerra o la dictadura.
Aquestamesura és la que obre la porta a la prohibició de la

Fundació Francisco Franco, que no serà immediata. El
Govern ha provat de blindar aquest tema incloent algun dels
requisits que puguin fer possible la il·legalització i ajustant
el concepte “víctima del franquisme”. El vilipendi a les víc-
times garantiria la constitucionalitat d’aquesta mesura i re-
colliria els suggeriments de l’informedelConsellGeneral del
PoderJudicial.
L’avantprojectepreveularesignificaciódelValledelosCaí-

dos, que, desprésde la sortidade les restes deFranco, seràun
cementiri civil que serveixi d’homenatge a les víctimes dels
dosbàndols.DesapareixlafundaciódelaSantaCruzdelValle

de los Caídos, i les famílies que hi tinguin enterrats els seus
ascendents podran recuperar-ne les restes. Primo de Rivera
seràexhumatdel’altarmajordelabasílica.Lalleiactualitzarà
els textosacadèmicsde l’ESO,elbatxillerat i l’FPperexplicar
la repressió franquista i els valors democràtics i ressaltarà el
paper fonamentalde lesdonesen la lluitaper lademocràcia.
Ésobligaciódel’Estatimplementarunalegislacióquesupe-

rilesdivisionsmitjançantlaveritatdelsfets,lareparaciódeles
víctimes i lapromoció idifusiódelsvalorsdemocràtics. I l’Es-
tat no és només el Govern espanyol, sinó també l’oposició.
Lleis tan sensibles com aquesta requereixen el màxim con-
sens possible, però ens temem que, una vegada més, no serà
possibleperraonspartidistes.ElpresidentdelPP,PabloCasa-

do,haanunciatqueladerogaràsiarribaal
govern per substituir-la per una “de con-
còrdia”, de la qual es desconeixen els de-
talls, i afirma que l’avantprojecte fa “una
lectura sectària de la història”. Una po-
sició més propera a Vox –que la recorre-
rà– que a lamoderació i el diàleg queme-
reix ladiscussióparlamentàriadel text.
Unides Podem, els partits indepen-

dentistes, alguns socis parlamentaris del
Governespanyol i associacionsmemorialístiques laveuenun
pas en la bona direcció, però creuen que queda curta. Aques-
tes entitats trobena faltar unorganismequeatengui els fami-
liarsdelsdesapareguts, sotmesos aprocessos llargs i costosos
per recuperar els seus, i confien que el text final elimini tota
ambigüitat en l’anul·laciódesentències il·legítimes.
En democràcia és imprescindible legislar sobre les em-

premtes del passat, per molt compromès i dolorós que sigui.
Espanyanecessita una vegadaper sempreuna legislació que,
fugint de venjances o revengismes, proporcioni respostes ju-
dicials,polítiques imoralsperatotes lesvíctimesdelaGuerra
Civil i del franquisme, compaginades amb una divulgació i
explicaciódelpassatdesd’unamiradacrítica.c

E l gran creixement que té el comerç electrònic
ha multiplicat el repartiment a domicili de les
compres que es realitzen per internet. Això
provoca que l’intens increment de la circulació
de furgonetes contribueixi al col·lapsedel tràn-

sit a les ciutats i quehi hagimés contaminacióper l’emissió
de gasos d’aquests vehicles. El repte de les ciutats és dis-
senyar un plantejament logístic adequat per distribuir de
manera eficaç i sostenible les mercade-
ries fins als domicilis, el que es coneix
comel repartiment en l’últimamilla.
Lasolució idealsesapdesdefa temps:

la creació de miniplataformes logísti-
ques, on les furgonetes deixen les mer-
caderies, i la distribució posterior des
d’allà fins a la destinació final es fa a tra-
vés de mitjans de transport més àgils i
sostenibles, com els tricicles o les bici-
cletes.Laciutatques’haconvertitenexempled’aquestmo-
del és Sant Sebastià.
A Barcelona fa temps que els tècnics de l’Ajuntament

estudiensolucions,però finsaraningúnohapresdecisions
al respecte. En aquest àmbit novament xoquem amb la
ineficiència de la gestió municipal que tant preocupa els
ciutadans, tal com recollien les últimes enquestes sobre els
problemes de la ciutat.

En diverses localitats de l’àrea metropolitana s’han co-
mençat a posar enmarxa sistemes de repartiment en l’últi-
mamilla.Aquestésel casd’EspluguesdeLlobregat,Corne-
llà, Sant Joan Despí, Cerdanyola, Sant Cugat i Santa Colo-
ma de Gramenet. Tots aquests municipis coincideixen en
l’úsde triciclesde càrregaper al repartimentdepaqueteria
a empreses, comerços i particulars que fins ara es feia amb
furgonetes, sobre la base d’acords de col·laboració amb els

operadors logístics. No hi ha dubte que
aquest és el camí correcte.
Cal aplaudir la capacitat d’iniciativa

d’aquests ajuntaments en la recerca de
solucions sostenibles a la congestió del
trànsit que provoca el repartiment en
l’últimamilla.Notégairesentit,malgrat
això, que cadascundels 36municipis de
l’àreametropolitana adopti sistemes de
repartiment pel seu compte. El lògic se-

ria harmonitzar el sistema en tota la conurbació barceloni-
na per facilitar l’operativa del conjunt de transportistes i
operadors logístics.
L’inaudit és que el principal Ajuntament metropolità, el

de Barcelona, no hagi pres cap iniciativa sobre el reparti-
ment en l’últimamilla i nohagi liderat la coordinaciód’una
solució logística global, malgrat que l’alcaldessa, Ada Co-
lau,és lapresidentadel’ÀreaMetropolitanadeBarcelona.c

El repartiment en l’últimamilla
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marmota, el TC ha
tornat a evidenciar
les seves divisions
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EDITORIAL
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El submarino

Unidas Podemos, 

partido que cuenta 

con representación 

en el Ejecutivo de 

Pedro Sánchez, anda 

preparando la traca 

fi nal ante la inevita-

ble salida de Jesús 

Cintora, su hombre 

en TVE. El argu-

mentario podemita, 

que ya ha comenza-

do a ser movido, 

vuelve a incidir en la 

«purga» y los 

«motivos políticos». 

Mercancía averiada 

y obsoleta. Más, si 

cabe, teniendo en 

cuenta que Pode-

mos, ahora, es 

Gobierno y Cintora 

no ha destacado, 

precisamente, por 

poner el mismo celo 

en fi scalizar éste 

como hizo con otros.

Argumentos 
cojos

E
l Gobierno ha aproba-

do la ley de Memoria 

Democrática, que es 

otro esfuerzo de la 

izquierda por instru-

mentalizar el pasado, que arrancó 

con la de Memoria Histórica. Pre-

sentada por el ministro Félix Bola-

ños, se crea el delito de apología del 

franquismo, que servirá para ce-

rrar la Fundación Francisco Fran-

co y similares, se resignifi cará el 

Valle de los Caídos y expulsará a la 

congregación benedictina, se pro-

moverá investigaciones penales 

sobre hechos anteriores a la Cons-

titución y se integrará la Memoria 

Democrática en los currículos es-

colares, entre otras pretensiones. 

Bolaños ha ejercido como defensor 

de un proyecto que, a su juicio, nos 

equipara con Europa y cumple con 

los cuatro principios que postulan 

los organismos internacionales en 

materia de memoria histórica: ver-

dad, justicia, reparación y deber de 

memoria. La sagacidad y compe-

tencia del ministro no pueden, sin 

embargo, por mor de la retórica 

ducha, convertir un texto profun-

damente nocivo en un instrumen-

to mínimamente presentable. Ha-

llar un atisbo de rigor historicista 

y de probidad intelectual es una 

tarea imposible. En realidad, el ar-

ticulado nos distancia de Europa, 

porque confronta y separa a los 

españoles en buenos y malos, es 

una verdad de parte, intenciona-

damente injusta, nada repara más 

allá de la estrategia del Gobierno y 

sus aliados y abona una memoria 

menguante, retorcida y profusa-

mente amnésica. Hay abundan-

cia de razones para rechazar esta 

ley innecesaria y ajena al interés 

general de un país embestido por 

una crisis sanitaria y económica 

brutal, que había protagonizado 

un ejemplar proceso de reconci-

liación tras una tragedia nacional 

que ahora se pretende dinamitar 

al servicio del proyecto de poder 

de Sánchez y los enemigos de la Es-

paña constitucional. Es un deber 

moral oponerse a ella porque recu-

pera la idea de las dos Españas, la 

discordia y el odio, es revanchista 

y guerracivilista e impone un pen-

samiento único excluyente desde 

el revisionismo y la desfi guración 

sesgada. Es reprochable además 

por liberticida, censora, antijurí-

dica y anticonstitucional al atacar 

la libertad de expresión, opinión e 

ideológica e intentar desactivar la 

Ley de Amnistía en una cruzada 

contra el disidente al dogmático 

parecer de Moncloa. Y luego está 

la hipocresía del Ejecutivo que de-

creta la caza del franquista, pero 

rehúye tildar de dictadura a Cuba 

y blanquea cuando no abraza al 

comunismo, el supremacismo y el 

fi loterrorismo. Retuerce el pasado 

para escribir el futuro y de paso no 

rendir cuentas en el presente por 

una gestión aciaga.

La Memoria Democrática deconstruye 
la historia para hacer política frentista

Una ley contra 
la concordia

El precio de la luz marca hoy otro récord histórico: 106,57 euros el 

megavatio hora (MWh) de media, con un pico de 110,64 euros. El 

Gobierno, por medio del ministro Alberto Garzón, ha señalado 

«razones de carácter internacional» para explicar la inercia im-

parable y ha pronosticado que «desgraciadamente apunta a que 

ese mercado exterior va a seguir tensionado los próximos meses». 

O lo que es igual, el Ejecutivo sigue su táctica de la gestión de la 

pandemia y pretende ponerse de perfi l con esa alusión a condi-

cionantes exógenos. Garzón y su grupo son los mismos que pro-

metieron una reducción de la tarifa eléctrica para doblegar la 

pobreza energética y que elevaron al patíbulo público a los gobier-

nos del PP por aumentos ridículos comparados con los actuales. 

Dos tercios de la factura de la luz corresponden a costes regulados, 

o sea que el Ejecutivo podría tomar decisiones sobre ellos, como 

también en liberalizar el mercado o aminorar la presión fi scal. 

Ese cruzarse de brazos lo pagan todos los españoles, especialmen-

te las rentas más bajas, esas que la izquierda venía a salvar.

El Gobierno de la pobreza energética

Puntazo

P.49
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L
a Ley de Memoria Demo-
crática aprobada por el 
Gobierno es la ley del odio 
y de la revancha. Lejos de 

buscar la dignifi cación de las vícti-
mas, de su reconocimiento y repa-
ración –exclusivamente del Frente 
Popular o radical izquierdista–, 
profundizará en la división de los 
españoles que arrastrará a la socie-
dad a nuevas disputas y confronta-
ciones civiles. No es una ley para la 
paz y la concordia, estamos ante 
una ley para la guerra civil. Todo 
el contenido de la ley; desde su ex-
posición de motivos a los cinco tí-
tulos y disposiciones adicionales, 
está infectada de palabrería hueca, 
de un maquillaje en propaganda 
del discurso de la corrección polí-
tica, dispuesto a romper la convi-
vencia del sistema democrático, ya 
de por sí muy debilitado.
Este proyecto de ley va mucho 

más lejos de la mal llamada Ley de 
Memoria Histórica de diciembre de 
2007 del presidente Zapatero, y de 
todos los proyectos anteriores del 
Partido Socialista. Pero, en suma, 
todos han buscado y buscan un mis-
mo objetivo: la negación, mutila-
ción y falsifi cación de la historia. 
Las izquierdas en general, y como 
abanderado el PSOE, siempre han 
aborrecido la historia y la cultura 
tradicional, y han tenido la ambi-
ción de dominar la discusión histó-
rica para convertirla en un arma 
política absolutamente sectaria, 
que les permita controlar los jiro-
nes del Estado de Derecho que to-
davía quedan en pie en España. Es 
la máxima aplicación del dictum de 
Orwel: quien controla el pasado 
controla el presente, quien controla 
el presente controla el futuro. Espa-
ña está inmersa en un proceso cons-
tituyente larvado, y lo que los socia-
listas y sus apoyos comunistas y 
separatistas desean es hacer desde 
el poder una revolución silente para 
implantar un nuevo Estado, un nue-
vo régimen. Ese y no otro es el obje-
tivo que subyace en este proyecto.
Si la ley habla de rendir tributo y home-

naje a las víctimas que sufrieron violencia 
y represión, no se refi ere en absoluto a las 
víctimas por la sublevación de Jaca de di-
ciembre de 1930, ni a las del proceso revo-
lucionario golpista de octubre de 1934, ni a 
las de la primavera violenta de 1936, y ni 
mucho menos a los más de 55.000 tortura-
dos y asesinado por las izquierdas durante 
la Guerra Civil, sino única y exclusivamen-
te a las víctimas del bando nacional y de los 
primeros años de la represión franquista, 

LA OPINIÓN

Una ley de odio para un nuevo régimen

con lo que el anteproyecto de ley engendra 
en sí mismo violencia por su intrínseco afán 
de rencor y venganza. Algo muy lejos de lo 
que estuvo en el propósito de las izquierdas 
en el inicio de la Transición con su petición 
y defensa de las dos leyes de amnistía como 
búsqueda de la concordia y de la paz entre 
los españoles, para nunca jamás una nueva 
guerra civil y llevar al debate político las 
causas y consecuencias de aquella confron-
tación y del régimen franquista.
El apoyo a la identificación y enterra-

«España está inmersa en 
un proceso constituyente 

larvado»

«El apoyo a la identifi cación 
de las víctimas no enmascara 

el odio con la exhumación»

miento de las víctimas de la Guerra 
Civil no enmascara su precedente 
de odio con la exhumación y ente-
rramiento de los restos de Franco 
en octubre de 2019, quizá no por úl-
tima vez, y la amenaza que se cierne 
sobre el Valle de los Caídos, que eu-
femísticamente llama «resignifi ca-
ción», para transformarlo en un 
espacio civil, expulsando a la Co-
munidad Benedictina, disolviendo 
la Fundación del Valle de los Caídos 
y muy probablemente la demoli-
ción de la gran cruz que lo preside. 
El capítulo de represiones insta a la 
ilegalización de la Fundación Fran-
cisco Franco bajo el anatema de un 
«odio» jamás expresado, mientras 
ensalza a los revolucionarios vio-
lentos de 1934-1939, que tantos crí-
menes, ejecuciones y robos come-
tieron. La propuesta habla de 
restitución de bienes, que en modo 
alguno irá orientada a los que su-
frieron el espolio de sus bienes pri-
vados embarcados en el yate El Vita 
para el disfrute de algunos líderes 
socialistas en el exilio.
El sistema de castigos y multas 

de hasta 150.000€, contempla el cie-
rre de medios de comunicación 
durante varios años para quien o 
quienes violen estas normas y la 
confi scación de bienes, con la inten-
ción de criminalizar las interpreta-
ciones o discusiones históricas di-
sidentes que se atrevan a discrepar 
de esta línea esencialmente estali-
nista que quiere implantar el Go-
bierno de Pedro Sánchez. 
El hecho de que la aplicación es-

tricta de estas normativas constitu-
yan flagrantes violaciones de la 
Constitución –desaparece la liber-
tad de expresión, pensamiento y 
cátedra–, es irrelevante al gobierno 
actual, para quien la «memoria his-
tórica» no tiene nada que ver con el 
constitucionalismo democrático. 
La creación de una «Fiscalía de Me-
moria Democrática» (la Comisión 
de la Verdad en el proyecto ante-
rior) es de etimología soviética y de 
corte totalitario, por la implanta-
ción de una checa de pensamiento 
único, y ningún parlamento demo-
crático debería sancionar tal abe-

rración. La verdad no puede venir impues-
ta por ninguna ley que establezca una sola 
verdad. La aprobación de este anteproyecto 
de ley por el Parlamento supondría un ata-
que directo a los fundamentos de la Consti-
tución y los valores superiores que su orde-
namiento jurídico consagra. Legislar sobre 
la historia o contra ella es ir contra el Esta-
do de Derecho y la libertad.

Jesús Palacios

Historiador*

PLATÓN
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[...] 
 

La Bandera, exactament: la Bandera 
del Cristo y de la Virgen; quarta divi-
sió de la Legió Estrangera de l’Àfri-

ca espanyola, sota el gonfanó de la qual Pi-
erre Gilieth, protagonista, redimeix una 
jornada tèrbola a  Rouen. Pierre Mac Or-
lan, del braç del seu personatge, arriba a 
Barcelona. S’instal·la al quartier chinois. 
Rue du Cid Campéador. Potser aquestes 
dades hauran situat Mac Orlan en una lí-
nia de Francis Carcos impressionables. La 
novella visió de Barcelona inclou tres ca-
pítols; i la ciutat és tancada exactament per 
un perímetre imaginari que segueix les 
Rambles, les Rondes, el Paral·lel i el Port. 
Jo no sé pas si Barcelona pot oferir a l’es-
criptor alguna cosa interessant fora 
d’aquest polígon. Em sembla que sí. Sem-

pre, però, m’ha cridat l’atenció l’escasse-
dat de descripcions literàries de la nostra 
ciutat. Deixant de banda les evocacions de 
la Barcelona vella –Coromines, Llor, 
Masriera i les descripcions ram-
blistes i apatxinesques dels nos-
tres saineters i dels nostres re-
pòrters imaginatius, no exis-
teix una tradició literària de 
descriptors de costums com 
tenen, per exemple, Madrid, 
Buenos Aires o París. Els vi-
atgers passen per Barcelona 
com per una fita de desencanta-
ment de la pandereta –Gautier–, o 
bé teixeixen postals plenes de tòpics in-
dustrials –Amicis–, o senten, simplement, 
l’espectacle de les multituds –Rubén Da-
río– com a signe de la ciutat. D’altres, 
molts castellans, coincideixen ací, troben 

Barcelona una ciutat de comerciants nous 
rics, d’una magnificència insolent, d’un 
gust esbojarrat de façanes –Baroja, Una-

muno, Gómez-Carrillo, Valle-Inclán–. 
Un escriptor jove, en canvi –Hum-

berto Pérez de la Ossa– ha des-
crit amb una gran elegància 

moments novel·lístics del 
nostre Eixample... Pierre 
Mac Orlan reincideix en la 
descripció de les proximitats 

del Port que tant plauen, 
sembla, a Simon Gratillon, 

gran caminador de barris bai-
xos. Mac Orlan fa viure el seu pro-

tagonista a un Hôtel des Iles, del carrer 
del Cid. Color local? De vegades molt apro-
ximat. Pierre Gilieth sent com unes nenes 
canten, al mateix carrer del Cid: “¡Papá! 
¡Mamá! ¡Pepito me quiere pegar! ¿Por qué? 

–¡Por ná!” Coneix gent tèrbola i misterio-
sa. I quan està somicador i trist se’n va a La 
Criolla, plena de mariners negres i de mú-
sica infernal. [...] Mac Orlan ens dona una 
impressió de les Rambles que no és pas 
massa infidel. Des de la Plaça de Catalu-
nya, on, per cert, anota curiosament la pre-
sència del “monument au footballeur in-
connu”, fins a la Porta de la Pau i l’espec-
tacle del port, la vivacitat i el policroisme 
de la gran artèria barcelonina hi són ben 
reflectits. Amb tot, Barcelona ocupa escas-
sament una cinquena part de la novel·la. El 
protagonista de Mac Orlan ingressa a la 
Legió Estrangera, i, naturalment, el no-
vel·lista ha de seguir-lo. [...] Desprès, La 
Bandera es transforma en una novel·la de 
guerra colonial.  [...]  

 
Guillem Díaz Plaja 1931

ABANSD’ARA

Una Barcelona de Mac Orlan (1931)

De l’article de Díaz Plaja (Manresa, 1909 - Barcelona, 1984) publicat avui fa 90 anys a  Mirador (23-VII-1931). La Rambla  
era per a l’escriptor Pierre Mac Orlan (Péronne, 1883 - Saint-Cyr-sur-Morin, 1970) l’entrada a un barri que fascinava molts autors 

d’entreguerres. Paradistes de la Boqueria, floristes i exocellaires s’associen ara per potenciar la cultura ramblista.      

W
IK
IP
E
D
IA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PASSI-HO BE

71000

12863

Diario

286 CM² - 34%

2740 €

46

España

23 Julio, 2021

P.51



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

218000

43388

Diario

617 CM² - 58%

17849 €

22

España

18 Julio, 2021

P.52



WWW.LAVANGUARDIA.CAT · 2,50 EUROS (+Ganivets 22,45 € +Tàper 8,49 € +Fitness 8,45 € +Llibre 9,45 €)DIUMENGE, 18 DE JULIOL DE 2021. NÚMERO 50.238

Fundada el 1881 per Don Carlos i Don Bartolomé Godó

.cat

EMERGÈNCIA SANITÀRIA

INTERNACIONAL / P. 8, 9 I EDITORIAL

EL FOC DEL CAP
DE CREUS CALCINAE CREUS LCIN
400 HECTÀREES

Veïns del Port de la Selva observant des de casa seva l’acció d’un hidroavió per evitar l’expansió de l’incendi VIURE / P. 1 I 2

QUIQUEGARCIA / EFE

CANES

JuliaDucournau,
Palmad’Or
amb ‘Titane’
CULTURA / P. 46

CARRERES VITALS

Elsmillors de
la selectivitat,

deu anys després
SOCIETAT / P. 38 I 39

MAGAZINE

Cinc guerreres
de l’esport

La majoria delsj
350 desallotjats ahirj
a la nit tornen a casa

CONTROL POLÍTIC

LaXina controla
les tecnològiques

LIFESTYLE

BANY

ELKIRGUIZISTAN,

EXOTISME I

BAIXRISCDE

VIATGES

COVID

PORTFOLI
ARTPERA

IMMORTALITZAR

DELS

BRIGADISTES

LAUTOPIA

LA VANGUARDIA 18 DE JULIOL DE 2021

La Xina lliga curt les tec
nològiques

Pequín vol mantenir e
l control sobre

els seus gegants empr
esarials

Visió global El tren de l’horta

de l’Uzbekistan P. 8

Llars i butxaques Caçar

bitllets d’avió barats a úl
tima

hora P. 9

La pandèmia s’allargarà
fins al 2023 pel retard a
vacunar els països pobres
La immunitat de grup s’aconseguirà amb el 90% de
poblaciómundial vacunada, i només s’ha arribat al 25%

Elcanvide
Govern
volposarfi
a lapugna
PSOE-Moncloa
POLÍTICA / P. 14 I 15

EN UNA SETMANA

Els ingressos per
covid creixen un 81%

SOCIETAT / P. 35

Entrevista a
Gabriel Rufián,
diputat d’ERC

POLÍTICA / P. 18

“El Tribunal
deComptes

exerceix comun
Constitucional

alegal”

Entrevista a
Tània Verge,

consellera d’Igualtat

SOCIETAT / P. 37

“A l’escola cal
parlar de

menstruació,
consentiment i
masturbació”

“La dictadura va fer
un rentat de cervell

nacional que
encara persisteix”

POLÍTICA / P. 22 I 23

El revisionisme de la història
DIÀLEGS

PAUL PRESTON

“Avancem cap
a una societat
d’ignorants,

demig esclaus”

ÁNGEL VIÑAS

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

426000

84641

Diario

2132 CM² - 188%

104904 €

1,22-23

España

18 Julio, 2021

P.53



22 LA VANGUARDIA P O L Í T I C A DIUMENGE, 18 JULIOL 2021

“Ladictadurava fer
ungran rentat de cervell
que encarapersisteix”

RAMÓNÁLVAREZ
Barcelona

Ramón Jáuregui, mi-
nistre de la Presi-
dència i vicelehen-
dakari del Govern
basc,assenyalavare-

centment l’afany de la política
espanyola actual de condemnar
tota una generació a viure coma
nets de laGuerraCivil i del fran-
quismeen llocdecomafillsde la
llibertat. Revisionisme i guerra-
civilisme són dos adjectius cada
vegada més utilitzats, a tall
d’acusació, pels actors de l’esce-
napolítica,enquèl’apel·lacióala
històriarecentd’Espanya,sovint
amb poc o nul rigor, marquen el
diaadiaalatribunapública.Paul
Preston i Ángel Viñas, dos dels
grans referents en l’estudi
d’aquests períodes històrics, re-
flexionen sobre aquest ús inte-
ressat de la història en un debat
conduïtperFèlixBadiaicelebrat
telemàticamentenunaconnexió
entre Londres, Brussel·les i Bar-
celona.

FÈLIX BADIA.- A Espanya la
història s’utilitza coma armade
debat polític. Al Regne Unit, se-
nyor Preston, passa alguna cosa
semblant?
PaulPreston.-Crecqueaixò

és un tema universal. Ho hem
vist recentment als Estats Units
amb Donald Trump. Al Regne
Unit s’abusa de la política de
l’imperi britànic, del paper de
Churchill... I en la campanya del
Brexit s’han explicat històries
increïbles,comquevamguanyar
la SegonaGuerraMundial sense
comptar amb els Estats Units ni
amb laUnió Soviètica. Elmateix
passa a Espanya. Sento declara-
cions de Vox que no estan basa-
des en cap coneixement de la
història.
ÁngelViñas.-Sobre el passat

conflueixen múltiples perspec-
tives, però l’única font fiable
l’aporten les evidències. El que
es digui del passat ha de tenir al-
gun suport, encara que es pugui
debatre sobre la qualitat
d’aquest suport. Commés ens hi
posemmésveiemque lahistòria
s’ha manipulat des que s’escriu
sobre ella. La diferència és que
ara les falòrnies es difonen a una
granvelocitat.

F.B.- S’atrevirienaassenyalar
alguns casos de manipulació de
la història contemporània d’Es-
panyaquetinguin llocara?
Á.V.-Els últims anysm’he de-

dicat a desmuntar falòrnies. Per
exemple, m’ha produït molt de
plaer demostrar que Franco es
vafermilionaridurant laguerrai
ambmales arts. Em baso en evi-
dències i ningú no ha trobat una
evidència en sentit contrari.
TambévaigdemostrarqueFran-
covamanarassassinarelgeneral
Balmes:elmataunassassíestric-
tedel terme, segonselcodipenal
de la Justícia Militar vigent en
aquell moment. Ningú ha dit el
contrari. Un altre tema que es
donava per cert era que Franco
havia estat l’últimgeneral que es
va afegir a la revolta militar del
1936. Doncs no: Franco formava
partdelaconspiraciódesdelpri-
mermoment,hohedemostrat al

meuúltim llibre. Engranpart, la
històriaqueensvanexplicardu-
rant el franquisme és una histò-
ria essencialment falsa. És una
història que es caracteritza per
unfet singularque jonotroboen
cap altre país del nostre entorn:
és una història d’Espanya narci-
sista iprojectista,queatribueixa
l’adversari polític i militar com-
portamentspropis.
P.P.- Jo també he dedicat part

de la meva carrera a desmuntar

una sèrie de falòrnies respecte a
Franco, com ara que havia estat
elgranheroiquehaviaresistit les
pressionsdeHitlerperentraren
la SegonaGuerraMundial, quan
estava desesperat per entrar-hi.
O que va ser l’arquitecte del
boom econòmic dels anys sei-
xanta, que en realitat va passar
malgrat ell. O la falòrnia que era
un gran estrategmilitar. Sónmi-
tes que es van construir i es van
difondre durant tot el franquis-

meamblapolíticadelterrordela
postguerraiambelcontroltotal i
absolut dels mitjans de comuni-
cació i del sistema educatiu. La
conseqüènciavaserungranren-
tat de cervell nacional. Hi havia
una part important de la pobla-
cióqueeraa l’exilioqueviviaso-
ta el terror en una mena d’exili
intern. L’altra meitat, i no parlo
estadísticament, estava subjecta
a la idea que Franco havia salvat
Espanya de les grapes de Mos-

cou i de les atrocitats dels repu-
blicans. ¿I què va passar després
del 20 de novembre del 1975,
quan vamorir Franco, o després
delcomplicatprocésdelatransi-
ció o després de les primeres
eleccions?No va passar res, per-
quèaquellrentatdecervellhavia
fet efecte. Als països del bloc de
l’Est el fenomenvaser semblant.
A Alemanya hi va haver un pro-
cés de desnazificació. Però fins i
tot en països com França hi ha
grans disputes sobre el paper
dels francesos en la Resistència,
queenrealitatera l’exèrcit repu-
blicàespanyoldegira.

F.B.-Espotdirquelatransició
es va fer bé? O en tot cas tan bé
comespodia fer?
P.P.-Jo continuo pensant que

va ser una petita meravella si es
considera la transició des de la
mort de Franco fins a les prime-
reseleccions, tot i quedesprés se
succeïssin molts errors. A part
delrentatdecervellhemdetenir
en compte que en aquell mo-
menthihaviaunesForcesArma-
des, unaGuàrdia Civil, una Poli-
ciaArmada,milersdefalangistes
amb llicència d’armes... tots en
contra de la democràcia. El que
ara es critica com a limitacions
de la transició eren precaucions
necessàries. Ara és un punt de

Paul Preston i Ángel Viñas en dues imatges d’arxiu

Professor de la London
School of Economics,
és un referent en la

Guerra Civil i el franquisme

Paul Preston

La corrupció
de la democràcia
és un dels defectes
de la transició”

No s’ha de tenir
por del franquisme,
sinó dels que en
mantenen elsmites”

El procés entre
lamort de Franco
i la Constitució
va ser unmiracle”

Paul Preston
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vista molt compromès, però jo
defenso el paper del Rei emèrit
en aquells anys. Tot el que ha
passat després no ho canvia pas.
Despréshihahagutmoltserrors.
La corrupció que s’ha vist en de-
mocràcia és un dels defectes de
la transició, com les deficiències
que encara veiem en la llei de
MemòriaHistòrica. Però el pro-
cés des de lamort deFranco fins
alaConstituciódel1978crecque
vaserunmiracle.
Á.V.- La transició va ser un

èxit. Es va fer el que es va poder
fer, tot i que potser es podria ha-
ver fet més: això ho examinaran
els historiadors. Els protagonis-
tesdefenòmensaixíesmouenen
unmardeforcescontraposadesi
fanelquesaben,elquepodenoel
que els deixen. Elmés fonamen-
tal era desbaratar l’estructura
institucional, política i jurídica
del franquisme, iaixòesvaacon-
seguir. I el repte de domesticar
les Forces Armades, i perdó per
l’expressió. Les ForcesArmades
eren lleials, en tot cas, a la Coro-
na,perònopasa lademocràcia. I
a les forces d’ordre públic, molt
pròximes al règim. Malgrat el
gran problema que suposava el
terrorisme etarra, que va condi-
cionar la política de seguretat.
Tot això es va dur a terme amb

enormes dificultats polítiques
quearanoesrecordenonoes te-
nen en compte. Malgrat tot, cal
dir que la democràcia espanyola
nohasabutbregarambelpassat.
Johauriaoberttotselsarxiusdel
franquisme, i en la mesura que
vaig poder influir en una decisió
així ho vaig fer. Vaig convèncer
elministreFernandoMoránque
obrís els del Ministeri d’Afers
Exteriors amb un marge de 25
anys, el més curt d’Europa en

aquella època. ¿S’ha enfonsat la
democràcia espanyola perquè la
gent ha estat treballant sobre
aquests arxius?No ha passat ab-
solutament res. Han sortit tesis
doctorals, llibres i articles a dojo
que han posat demanifest fins a
quinpuntlapolíticad’afersexte-
riors de Franco va ser una rialla.
Lahistòrianomata.

F.B.-Podria ser aquesta la raó
per la qual ara es qüestiona la
transició,perquènoesvagestio-

nar bé el passat o no es va anar
mésenllà?
Á.V.- Tots els papers fins al

1975 haurien de ser de lliure ac-
cés, incloent-hi els de laGuàrdia
Civil, de les Forces de Seguretat
de l’Estat, del Ministeri d’Inte-
rior o del Ministeri de Defensa.
Han passat gairebé 50 anys, qui-
na por hi ha del franquisme. No
s’hade témer res.
P.P.-Només cal témer els que

mantenen els mites i veuen la

part benèvola del franquisme.
Per aixòésperquèhiha tants ar-
xius tancats. Ángel, ¿si fossis un
dirigent de Vox o un militar del
règim t’interessaria que estigués
totobertperquèesdescobrísque
les teves tesis benèvoles no són
certes?
Á.V.- Admeto, amb restricci-

ons molt estrictes, que alguns
documents es revisin abans que
esposinadisposiciódelshistori-
adors. Això passa en tots els paï-
sos. Hi hamasses ingents de pa-
pers, hi haurà tres generacions
d’historiadors per estudiar-los, i
això serà un electroxoc per a
molta gent. Et preguntes si els
funcionaris i agents de les forces
de l’ordre feien res més que es-
criure. La recepció de la història
passa necessàriament perquè es
conegui i es difongui a través del
sistemaeducatiu.

F.B.- Podria semblar que el
franquisme, d’una manera o
d’una altra, continua tutelant
l’escenapolíticaespanyola
Á.V.- No ho crec pas. El fran-

quismenosorgeixde lanitaldia:
sorgeix d’una Guerra Civil que
tampoc no sorgeix d’un dia per
l’altre. Són etapes d’un procés
històric, i encara avui, en certs
sectors de l’opinió pública i dels
mitjans, tenen lloc una sèrie de
principis que més o menys sub-
sisteixen, no diré textualment,
però de manera semblant. He
publicat un article en què com-
paroelqueesdiuavuiambelque
esdeiael1931,abansdelaprocla-
mació de la República. No varia
gaire. Anticomunisme –quan
dir-ho avui és una estupidesa–,
laïcitat, assistència social... Tot
això encara hi és, no ha canviat
gens.Nomésesdisfressa.
P.P.- Vivim en societats de

masses i avui dia patim la influ-
ència nefasta de les xarxes soci-
als. Algú que llança una falòrnia
que tingui gràcia i té unmilió de
seguidors. És un problema greu.
HohemvistalsEstatsUnitsamb
l’èxit de Trump. Els liberals ens
hemrigutdelquedeia,peròhiha
milions de persones que s’ho
creien i votaven en conseqüèn-
cia. Per molt que se’l critiqui a
Occident,Putin téels seus segui-
dors a Rússia. Al Regne Unit ara
estan intentant tancar la BBC, hi
ha gent que es creu les coses que
diu Boris Johnson. Què pot fer
un historiador en contra d’això?
Hi ha el desig de l’ésser humàde
tenir una figura paternal que li
resolgui els problemes. Per això
tots volem un bon govern, benè-
vol, competent, honest... i el que
tenimengeneral sóngoverns in-
competents i corruptes. És un
problemacadavegadaméscom-
plex.A laGranBretanya lameva
dona sempre es queixa dels de-
fectes de l’oposició, però el pro-
blemaésquelaqualitatdelspolí-
tics d’esquerres és tan dolenta
comelsdedretes.Nohihagrans
polítics. AEspanya és igual. Pot-
serelsjovesdetalentlapolíticaja
no els atreu pas, perquè poden
guanyar més diners en altres
coses.
Á.V.-Aquestasituacióenscon-

dueix a una societat d’ignorants,
de mig esclaus. La meva espe-
rançaésqueelquefemacabiser-
vintd’algunacosa.c

“Avancemcapauna
societat d’ignorants,
demig esclaus”

Ángel Viñas

Catedràtic emèrit de la
Universitat Complutense,
ha investigat la Guerra
Civil i la República

Ángel Viñas

La democràcia
espanyola no
ha sabut bregar
amb el passat”

Tots els papers
fins al 1975 haurien
de ser de lliure accés,
han passat 50 anys”

Per amolts
descobrir la veritat
del règim serà
un electroxoc”
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Raça humana
Carme Vinyoles Casas

n monument
que representa

la barbàrie de la dic-
tadura no pot ser
mai un monument
per a la pau i la con-

còrdia. No hi hauria d’haver cap mena
de dubte, però en aquest país hi ha qui
desconeix el significat dels dos últims
termes, i respecte als dos primers s’em-
bolica amb disquisicions sobre demo-
cràcia sense llei i llei sense democràcia.
El monument és en aquest cas –d’altres
continuen exposats a tot el país– el mo-
nòlit de 45 metres aixecat a Tortosa, da-
munt del riu, en commemoració de la
batalla de l’Ebre, que va ser inaugurat
pel Generalísimo el 1966 i que la Gene-
ralitat pretenia desmuntar a partir de la
data simbòlica del 18 de juliol si no ha-
gués estat perquè el 28 de juny un jutjat
de Tarragona va ordenar la paralització
dels treballs, i ho va fer –tot s’ha de dir–
a demanda d’entitats de la societat civil
que el volen mantenir. Trobo que l’assig-
natura pendent més inajornable que te-
nim tantes dècades després és la presa
de consciència clara, sense embuts ni
eufemismes, del que és una dictadura i
del que va ser el règim que la va encar-
nar a través del cop d’estat del 36. Avui
la llei de memòria democràtica torna al
Consell de Ministres per a la seva apro-
vació definitiva, i entre les mesures que
inclou hi ha la ressignificació del Valle de
los Caídos –i es deixarà de pagar els
340.00 euros anuals a la fundació!–, la
nul·litat de les condemnes i sentències
dictades pels òrgans de repressió fran-
quista, la retirada d’elements d’exaltació
dels guanyadors i el reconeixement del
paper actiu de les dones en la defensa
de la legalitat republicana. O veritat i re-
paració o barbàrie. 

U

Prou monuments
a la barbàrie
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DIJOUS, 22 JULIOL 2021

Montserrat i vaig resar així: “Senyora, aju-
deu-me!”.

Doncsdevia seraixò.
N’estic segur.A laBisbaldeFalsetunsmo-
rosqueviolaven imatavenvenienamatar-
nos ami i almeugrupde soldats i...

Ah, les tropes franquistes ja havien tra-
vessat l’Ebre, llavors...
Sí. Va aparèixer un oficial franquista i va
frenar aquellsmoros ambquatre fuetades.

Men’alegro, Salvador.
Ensenvam lliurarpernoallargar l’agonia.
Vamacabar aAstorga, quebonic!

Elquè?
ElpalauEpiscopaldeGaudí, iunfàbricade
xocolata, i...

Peròvostèestavapres!
I ens donaven només patates crues. Ah, i
els polls: estàvem tot el dia esclafant-los...
Però amim’ha agradat veure el costat bo.

Malgratqueveuria coses terribles.
Sí.Dormíematerra.Unamicdelgrupesva
abandonar... i elpobrevamorir enunracó,
menjat pels polls.

Vostèvaresistir.
Ensvolienenviara l’assaltdeMadrid,però
va caure. I ja va acabar la guerra.

1d’abril del 1939.Afortunatdenou!
Una tieta em va aconseguir dos avals de
manresans: al cap de poc temps vaig sortir
del penal. I van seguir cinc anys de servei
militar.Vaig estar aACoruña, quebonic!

Elquè?
Les noies galleguetes, oh, guapíssimes!
Em van donar moltes carbasses, eh, però
bé, cadadia embanyava almar!

Ésvostèunautèntichedonista.
Em van enviar a Montjuïc: enllustrava
botes d’un oficial i feia guàrdies. Crec que
undels presos allà eraCompanys.

Què n’opina, d’aquells polítics republi-
cans, catalans i espanyols?
Ami l’únic quem’han donat els polítics és
una guerra! I encara avui empreguntoper
quèens vanenviar a la guerra, éremnens.

Téresposta?
No.Éremunsnens.Nohoentenc.

Haparlatdepolíticaacasa seva?
Gens, el pare només em va dir: “Fes el bé,
noelmal”, i “sigueshonrat i treballador”.

Vamataralgú?
Noho sé. Vaig disparar, però no sabrémai
si vaig tocar algú. He agraït a la Senyora
quenoemtoquessin ami, això sí.

ComvaconèixerlaDolors, lasevadona?
Treballavaalcamp, i laveiapassarcadadia
pel camí, amb la piga a la galta... Parlàvem.
Iundiaensvambesar.L’heestimadamolt.
L’enyoro!Moc el braç al llit, i no trobo res
almeucostat, ella nohi és.

VÍCTOR-M. AMELA

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

Salvador Farrés, 100 anys i supervivent de la lleva del biberó, fa 83 anys

“Encaraempreguntoperquè sent
nensensvanenviar a la guerra”

Tinc 100 anys (i deumesos). Soc deManresa. He estat pagès. Casat amb laDolors 65 anys, soc vidu.
Tinc una filla (una altra vamorir), tres nets i tres besnets. Política?Nomésm’ha donat una guerra.
Religió? Si no creus en res, no ets res: laMare deDéu deMontserrat emdona força

Quebéqueestàenaquesta casa.
Aquí vaig néixer, com l’avi, el
pare, i elsmeus fills també.

Quiva feraquestacasa?
Elmeubesavi, a finals delXIX.

Aquèesdedicava?
Al camp. Somuna família pagesa.

Quèconreaven?
Cereal, blat de moro, raïm, oliva, albergí-
nia blanca... Li regalounes llavors, tingui.

Gràcies!Aquinaedatvacomençar?
De nen, i també jugava molt, i estudiava...
peròpoc.Dibuixar sí quem’agradava!

Veigenaquestesparetspintures seves.
Vaigcomençarapintardesprésde jubilar-
me.Lamevadonam’hi animava.

Vamorir?
Fa sis anys.Desd’aleshores, ja nopinto.Ni
faigmobles, comaquelles butaques.

Iquè faara?
Vaig al casal i converso amb senyores, tan
pendentsdelmòbil... Johoprohibiria!

Quèrecordade laguerra?
Als del 1920 ens van enviar el 1938 a la
guerra, amb tren, fins aVic.Tenia 17 anys.

Estavaespantat?
Era una aventura! Rèiem, fèiem broma,

érem joves i despreocupats, veia paisatges
bonics, i vaig escriureunpoema...

Peròanavenaunaguerra!
No vaig entendre què és la guerra fins que
vaigveureunnoiamblescamesamputades.

Onhovaveure, això?
Després de Vic, vam anar a Calaf, a peu a
Sanahuja, Tírvia, Castellnou, i a Lleida i
Seròs, al Segre. Les balesxiulaven. Era sa-
nitari. El vaigportar enuna llitera.

Vapassarmoltapor?
Ens donaven conyac. I si no avançaves, un
comissari nostre t’engegava un tret per
l’esquena. Jo no sabia si tenia por o què
tenia. Podiamorir cadadia, això era tot!

Desprésel vanenviara l’Ebre?
Sí, en camions Katiuska, i ambmolts bibe-
ronscomjo.VaigseraMóra laNova. IaTi-
vissa, on recordo una dona: “Té alguna
cosademenjar?Tincgana”, vaigdemanar.
“Fillet, jo també en tinc”, em va dir ella.
Però emvadonarquatre avellanes.

Vaarribara travessar l’Ebre?
No.

Vasermolt afortunat!
Sí.Novaigmorirperquèquaneltrensortia
de Manresa vaig mirar a la muntanya de

“No et fiquis
en política”

Me’l presenta la meva ami-

ga Helena Vila, d’Avinyó,

així: “Home lúcid, agut i

sempre content”. I sí. Li

pregunto al Salvador pel

secret de la vida: “Viure-

la!”. Gasta un sentit de l’hu-

mor vivaç i murri. Si expli-

ca tràngols crus, sempre

afegeixquevaveureunpai-

satge maco, una dona boni-

ca, persones interessants,

un aprenentatge. La seva

mirada llaminera, agraïda,

valorativa és el gran secret!

I em convida a una copeta

demistela deMóra la Nova

(“vaig veure aquelles botes

a la guerra”, evoca). El seu

consell per lligar: “Que ens

coneixem?”. La seva filla

Josefina em revela un altre

consell del pare: “No et fi-

quis en política”. Una placa

a la plaça Sant Domènec de

Manresahonraelsbiberons

locals. Amb l’amic Joan

Calç, Farrés coprotagonit-

za el documental Velles fu-

lles de tardor (a YouTube).
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La llei de memòria democràti-
ca aprovada pel Consell de Mi-

nistres espanyol actualitza l’antiga
llei de memòria històrica, en vigor
des del 2007, i malgrat les seves
mancances, és absolutament neces-
sària. En primer lloc perquè significa
un pas més en el reconeixement de
les víctimes del franquisme i en la
penalització de l’apologia del feixis-
me. Aquesta és la direcció correcta,
sobretot perquè és la contrària que
reclamen partits com ara el PP o Vox,
obsessionats a oblidar el passat re-
cent, totalment tancats a la possibili-
tat de cap reconeixement envers les
víctimes i, encara avui, disposats a
blanquejar la figura del dictador a
costa de falsificar la història del cop

d’estat militar que el 1936 va derro-
car la República i va desencadenar la
sagnant Guerra Civil. D’entrada, s’es-
tableix el Dia del Record i Homenat-
ge a totes les víctimes, que se cele-
brarà cada 31 d’octubre, i el Dia dels
Exiliats, que es farà cada 8 de maig,
dues dates marcades al calendari en
un clar missatge als que sempre han
qüestionat la conveniència de re-
moure el passat.

Més enllà dels aspectes simbò-
lics, la nova llei incorpora articles
destinats a corregir les actuals man-
cances del marc legal. En aquest sen-
tit es preveu un règim sancionador
contra l’apologia, fins i tot la il·legalit-
zació de les organitzacions que l’em-

parin. També, la creació d’una fiscalia
específica al Tribunal Suprem desti-
nada a encarrilar les denúncies. El te-
mor dels més crítics amb el nou text,
però, és que l’existència de la llei
d’amnistia continuï aportant una via
d’impunitat per tal que les denúncies
acabin com fins ara, en no res. Des de
la perspectiva catalana, és igualment
insuficient que no es reconegui la
persecució lingüística exercida du-
rant la dictadura i que tampoc es tin-
guin en compte compensacions eco-
nòmiques per als damnificats. I pel
que fa a l’anul·lació de tots els pro-
cessos judicials oberts per la repres-
sió franquista, es tracta només de
confirmar un camí que la justícia ca-
talana ja va iniciar.

La llei de memòria, coixa però necessària
EDITORIAL

La frase del dia

“Les xifres ens
indiquen que
començarem el curs
amb el cent per cent
dels professors
vacunats”

Josep
González-Cambray
CONSELLER D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

La foto

Dimissions olímpiques. Els Jocs de Tòquio van acumulant dimissions, ahir la del director de
la cerimònia inaugural d’avui, Kentaro Kobayashi, acusat de fer broma amb l’Holocaust ■ EFE

er indicació del meu amic Dani
Chicano, que està al dia del teatre
que fan els joves, d’aquell teatre

humil i alhora ambiciós, amb pocs recur-
sos i amb una quantitat ingent d’energia i
de ganes de menjar-se el món, assisteixo a
un parell de representacions del Festival
Z, que és una demostració palpable de tot
això que dic. Organitzat per la Fundació
Joan Bosch amb la col·laboració de l’Esco-
la Universitària ERAM, obert a tots els
menors de 30 anys del país, és una “mos-
tra d’arts en viu d’espectacles creats per i
per a joves”. Tot un descobriment que et
fa pensar que el teatre continua essent tot
allò que ha estat sempre, des de les anti-
gues cerimònies a l’espai buit de Brook.

P Un lloc on explicar històries, on viure ca-
tarsis, on commoure’t davant l’aparició de
persones vives que es mouen (i parlen i
fan malabars i canten i ballen) i que fan
que et moguis, allunyat dels cercles de co-
moditat. I es despullen.

He vist autèntics diamants en brut,
com ara Katja Diao, una noia d’origen se-
negalès, o Aram Pou, gironí. La primera
interpreta un monòleg –Hermana, ya
no–, tutelat per Xicu Masó, en el qual ex-
posa amb cruesa la seva pròpia història,
matisada per la distància de la representa-
ció, però colpidora en ella mateixa, per-
què, sobretot, ens parla de desarrelament,
de fragilitat, d’escapatòries. Hi ha un mo-
ment en què Katja Diao mig canta mig re-

cita una cançó de Facundo Cabral: “No
soy de aquí, ni soy de allí; no tengo edad,
ni porvenir; y ser feliz es mi color de iden-
titad.” Resum i epifonema de l’espectacle.

Aram Pou concentra la seva experièn-
cia com a ballarí i contorsionista (amb es-
tades a L’Animal a l’Esquena/Mal Pelo),
amb un muntatge –L’últim Sífir– de circ
contemporani que parteix del no-res i aca-
ba en la solitud d’un personatge quasi bec-
kettià, després d’aventures amb objectes i
paraules, amb alguna escena memorable
com el “pas de deux” que executa amb
una cassola d’aram que li fa de companya,
de closca, d’escut. Intensitat humana i de-
licadesa poètica. No tenen edat, potser,
però sí un estupend avenir.

Keep calm

Josep Maria
Fonalleras

Katja i Aram

mb tu he redes-
cobert el bosc, el

sexe i la potència del
crepuscle. De petita hi
passejava, trobava
fonts, caçava cap-

grossos, em banyava a les gorgues i
m’hi pelava els genolls. Ara els últims
rajos tebis de sol travessen els núvols i
m’espeteguen a les galtes rosades de
tanta esgrima. I em torno a pelar els
genolls, després de tantes dècades, i
no precisament empaitant capgros-
sos. Trepitjar la muntanya descalça,
nua i sense cap mena de màscara ur-
bana és el més semblant a la llibertat.
Hem canviat, tots dos, i ara som irrom-
pibles, forts de tanta debilitat, naturals,
per fi, havent avorrit aquella contenció
absurda que, anys enrere, creava pa-
rets de merda. Cada vespre deambulo
cap al llit amb el cos masegat, maste-
gat, magrejat. Hem aconseguit crear
l’oasi que ens allibera de tanta medio-
critat, perquè sabem que el sexe no és
només un llenguatge. També és una
fusió que va més enllà de la pell i dels
ossos. Som incendi. M’agraden les feri-
des simètriques del meu cos. Als col-
zes, als genolls, als malucs. A tu t’agra-
da profanar el meu serrell sagrat a cò-
pia de gotes de suor i les meves natges
talla catorze amb les mans d’home ru-
de que juga a castigar la nena dolenta.
Tu allargasses el plaer, m’escrius la pell
amb la llengua mentre jo assajo posi-
tures orientals de peus petits, boques
multiplicades i perruques de colors im-
possibles per accelerar l’acció. Hem
après a transformar-nos en dues bes-
tioles famolenques al límit de les seves
capacitats. Quan pugui, viuré al bosc,
perquè des d’ara el bosc ets tu, soc jo,
és allò que fa de motor. El bosc, per ser
exactes, és el lloc perfecte per anar a
morir tranquils.

A

De set en set
Anna Carreras Aubets

Salvatge
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