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Arranca simposio que reivindica la actualidad 
pedagógica de Ferrer i Guàrdia  
Barcelona, 8 sep. (EFE).- Especialistas en educación, pedagogía e historia de varios países 
reivindican la actualidad del proyecto pedagógico de la Escuela Moderna, fundada por 
Ferrer i Guàrdia hoy hace 120 años en Barcelona, en un simposio que se ha iniciado este 
miércoles. 

Se trata del I Simposio Ferrer i Guàrdia, creado por la Fundación Ferrer Guardia y la 
Sociedad de Historia de la Educación de los Países de Lengua Catalana, y donde entre hoy y 
mañana los expertos recordarán y analizarán un proyecto pedagógico "revolucionario para 
la época" han indicado los organizadores. 
Los postulados pedagógicos de la Escuela Moderna, que función de 1901 a 1906, se 
basaban en una enseñanza laica, en la coeducación de niños y niñas, rechazaban el sistema 
de exámenes y castigos y fomentaba la experiencia y el descubrimiento de la naturaleza. 
Desde la Escuela Moderna, un modelo educativo que extendió y replicó por diferentes 
territorios y países de todo el mundo, y del que muchos de sus elementos están presentes en 
la actualidad en la pedagogía contemporánea, han resaltado los organizadores. 
Durante la inauguración del simposio, la directora de la fundación, Silvia Luque ha 
afirmado que el simposio es "un gran triunfo en la recuperación de la memoria y el legado 
de la Escuela Moderna". 
Por su parte, el presidente de la sección de Filosofía y Ciencias Sociales del Institut 
d'Estudis Catalans, Jaume Guillamet, ha señalado que el certamen es "una oportunidad para 
mantener la memoria de Ferrer i Guàrdia, la aportación de todo lo que promovió y la 
validez que tiene actualmente". 
Sobre la figura del pedagogo, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, Pau 
González Val, ha resaltado que la "magnitud de Ferrer i Guàrdia es que las reflexiones 
hechas hace 120 años siguen teniendo sentido, no pierden vigencia, a pesar de ser uno de 
los personajes más escondidos y enterrados de la historia de este país". 
Entre los actos que han tenido lugar este miércoles, destaca la ponencia "La dimensión 
europea de Ferrer i Guàrdia", que ha pronunciado el historiador y profesor de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Montpellier especializado en pedagogía libertaria Sylvain 
Wagnon. 
En ella ha afirmado que el proyecto de Ferrer "responde a las amenazas de nuestro tiempo: 
el ascenso del individualismo, la mercantilización de la educación, los retos ambientales, así 
como al aumento del autoritarismo y la intolerancia". 
Los actos del simposio seguirán esta tarde con una intervención de la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, y mañana tendrá lugar una mesa redonda sobre la tradición 
pedagógica libertaria en diferentes territorios y países. EFE  
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clients obliga a una total discre-
ció que es compleix al peu de la
lletra, tot ique lamidadelesem-
barcacions fa impossible que no
siguin vistes, fotografiades i re-
conegudes.
El propietari de l’Athena,

quart veler privat més gran del
món, és l’informàtic texà James
H. Clark, fundador de diferents
empreses a Silicon Valley als
vuitanta, malgrat que les seves

grans fites van ser el desenvo-
lupamentdels efectes visuals en
3D de Silicon Graphics, molt
utilitzats a Hollywood, i l’asso-
ciació amb Marc Anderssen,
creadordelprimer softwareper
navegar fàcilment per internet:
Mosaic, després rebatejat coma

NetscapeExplorer, la venda del
qual el va convertir enmultimi-
lionari.
El seu veler és un clàssic mo-

dern, ja que malgrat semblar
centenari amb unes fabuloses
cobertes de fusta de teca, tant
l’estructuracomla superestruc-
tura són d’alumini. El vaixell
porta 20 tripulants per atendre
un màxim de 10 hostes que
s’allotgen en cinc cabines. Des
defaunsanystambéestàalmer-
cat xàrter i es lloga per 340.000
euros a la setmanamés extres.
L’Alamshar es va construir i

va botar a Devonport, Regne
Unit, i va ser dissenyat per la
firma Pininfarina per encàrrec
de l’home de negocis i filantrop
Shah Karim al-Hussayni, l’aga-
kan IV, actual líder dels musul-
mans xiïtes ismaelís nizarís i
considerat descendent directe
del profetaMahoma.
El nomdel vaixell responaun

dels seus sementals i cavalls de
curses més estimats. En aquest
cas l’agakan el té per al seu ús
exclusiu i normalment està ba-
sata laCostaMaragdadeSarde-
nya, a Itàlia.

El veler del gurude la
xarxa atraca aBarcelona

Estan junts i fora de l’aigua. És
curiós veure’ls així des del Ma-
remagnum, la Rambla deMar o
el World Trade Center. Un té
tres enormespals, esdiuAthena
i té 90metresd’eslora. L’altre és
un iot amotordenomAlamshar
i en fa 50. Són megaiots espec-
taculars que aquests dies com-
parteixen el varador d’MB92,
drassana de referència inter-
nacional en la cura i elmanteni-
ment de grans embarcacions
d’esbarjo.
Al centre de reparacions hi ha

unanormaque se segueixalpeu
de la lletra:noesparlamai sobre
els propietaris dels iots que ar-
riben per reparar. El perfil dels

L’‘Athena’, de
l’informàtic James
Clark, comparteix
varador amb el luxós
iot de l’agakan

El de Clarck és el quart veler privatmés gran delmón i l’Alamshar té 50metres d’eslora

Elsmegaiotsestan
acurad’unadrassana
dereferència
enlaposadaaldia
degransembarcacions

Els Reis Catòlics
seran destronats del
nomenclàtor el dia 16

Continuaelprocésdedestro-
nament dels reis espanyols
del nomenclàtor de Barcelo-
na. El pròxim canvi de deno-
minació, conegut des de fa
mesos, ja té data: es farà efec-
tiu el 16 de setembre, segons
ha comunicat el districte de
Sarrià-Sant Gervasi als veïns
de la via afectada i a la pla-
taformaciutadana impulsora
del canvi. Es tracta de substi-
tuir el nom de Reis Catòlics
pel d’ElisaMoragas, pedago-
ga fundadora de l’escola Na-
bí, ubicada precisament en
aquest carrer de Vallvidrera.
La recollida de firmes de la

plataforma veïnal, que va
permetre elevar laproposta a
la ponència del nomenclàtor,
va rebre el mes de març de
l’any passat el suport dels
grups de BComú, PSC, ERC i
JxCat. Isabel i Ferran queda-
ran d’aquesta manera esbor-
ratsde la llistadecarrersbar-
celonins. A diferència d’al-
tres personatges històrics, el

rei i la reinanoestavendupli-
catsalnomenclàtor.Elcarrer
Ferran, alGòtic, noestàdedi-
cat al monarca catòlic, sinó a
FerranVII.
El carrer Reis Catòlics

(Reyes Católicos, en castellà,
originalment) va rebre
aquesta denominació el
1927, durant la dictadura
de Primo de Rivera. Al llibre
oficial del nomenclàtor de

Barcelona no consten de-
nominacions anteriors, tot i
que sembla que una va ser la
de Canigó, record de la míti-
ca muntanya catalana en un
dels barris més elevats dels
estreps deCollserola, comés
Vallvidrera.
Els promotors del canvi de

nom van organitzar una con-
sulta veïnal per triar la nova
denominació. Elisa Moragas

esva imposaraaltresopcions
comMajor de Vallvidrera, la
Llauna (antic local centre de
reunió del barri), Escola Na-
bí, la Pulmonia, Feminisme
Salvatge, Poble d’Ecdipà
(nom que rep Vallvidrera als
Pastorets del barri) o la Gent.
Els veïns ja poden tramitar

elcanvide lasevaadreçapos-
tal a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania o a través delweb
municipal. Els Reis Catòlics
se sumena la llista demonar-
ques exclosos del nomenclà-
tor de Barcelona, que inclou
noms comel de JoanCarles I
(ara plaça Cinc d’Oros) o
Príncep d’Astúries (des del
2019 convertit en la Riera de
Cassoles).

Elcarreresdirà
ElisaMoragas,
enmemòriade
lamestra i fundadora
del’escolaNabí

Una imatge de Ferran i Isabel

La líder deJxCat
a l’AjuntamentdeBarcelona,
ElsaArtadi, va saludar ahir
queERCs’oposi a l’inici de la
segona fasede la recollida
d’escombraries porta aporta
a SantAndreu. “Arribeu tard
i vau avalar aquest nyapdes
del principi. Peròbenvinguts
a la denúncia queJxCat fem
desde famesos”, vamanifes-
tar aTwitter. /Redacció

ElsMossos d’Esqua-
dra van detenir divendres un
jove de 18 anys, de nacionalitat
marroquina, molt conegut en
l’àmbit policial perquè es trac-
tava d’un delinqüent habitual
que havia estat acollit en un
centre per amenorsmigrants
delMaresme. Quan va complir
la majoria d’edat, el jove va
optar per cometre petits delic-
tes, actuava gairebé sempre en
solitari pel centre de la capital

delMaresme i acumulava
antecedents i fins a onze de-
tencions. Els fets que han pro-
piciat el seu empresonament
van tenir lloc el 2 de setembre
quan va sostreure per la força
un cadena d’or a una àvia de
70 anys, a la qual va llençar a
terra i li va provocar lesions.
En una ocasió va arribar a
mossegar la seva víctima i a
una altra li va fer tocaments
sexuals. /Fede Cedó

Elprimer tinent
d’alcaldedeBarcelona, Jaume
Collboni, està assistint aquesta
setmanaal SalonedelMobile
i alFuori SalonedeMilàper
donar suport a les empreses
catalanesquehi sónpresents.
Es tractadedosesdeveniments
capitalsdel sectordeldisseny
i algunesde les empreses cata-
lanesqueparticipen sónRoca,
Marset,Lauffen/Roca,RS
Barcelona,NaniMarquina i

RSBarcelona,haexplicat el
Consistori aquestdimarts en
uncomunicat.Collboni també
faràdiverses visites institucio-
nals. “Aquesta setmanaaMilà
ens trobemambmoltes empre-
ses valentesqueestanapostant
perdeixar enrere la situació
econòmicaprovocadaper la
pandèmia i quevolen recupe-
rar lanormalitat amb lapresèn-
cia enuna firamolt rellevant”,
vadirCollboni. /EuropaPress
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CostaBravaenestat pur

J. LLUSÀ

RUTES D’ESTIU (5)

CALAMONTJOI
Comque és força tancada,
les aigües d’aquesta badia són
tranquil·les; un autèntic paradís

Mar
Mediterrani
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MMonnntjoi

Roses

1 km

DISTÀNCIA...............................10 km (anada)
DESNIVELL................................................250m
DURADA......................................................3,30 h
DIFICULTAT............................................mitjana

JOSEP LLUSÀ
Roses

E
l tram del GR-92 entre la
localitat de Roses i la bu-
còlica cala Montjoi, arxi-
coneguda arreu del món
per haver estat l’emplaça-

ment del restaurant El Bulli del xef
Ferran Adrià, és un dels més bonics
d’aquest sender a l’altura de l’Alt Em-
pordà. Combina dues parts molt ben
diferenciades: un primer tram fins a
l’Almadrava, que discorre per un
agradable passeig marítim; i un segon
des d’aquest punt fins a cala Montjoi
que reflexa al 100% les característi-
ques paisatgístiques dels camins de
ronda de la Costa Bravamés salvatge i
espectacular.
Comencem a caminar a l’oficina de

turisme de l’Ajuntament de Roses
–que està situada al costat de la Ciuta-
della– i anem a buscar l’avinguda de
Rhode, un ampli passeig estès al cos-
tat de la mateixa platja de la badia de
Roses. El seguim fins al port, on
l’avinguda es converteix en la carrete-
ra del Far.
A l’alçada del far, damunt del qual

hi ha el castell de la Trinitat –cons-
truït per ordre de l’emperador Carles
V l’any 1554 i declarat bé cultural d’in-
terès nacional– deixem la carretera
del Far i anem a buscar el camí de
ronda.
A través d’un tramde camí de ronda

cimentat i protegit amb baranes se-
guim l’agradable passeig passant per
la platja de Canyelles Petites i després
la deCanyellesGrosses (totes dues les
travessem per damunt de la sorra). A
la nostra esquerra hi deixem una im-
portant zona de cases i apartaments
d’estiueig.
Seguint les marques del sender de

gran recorregut arribarem a la urba-
nització l’Almadrava. Seguidament,
desemboquem a l’avinguda José Díaz
Pacheco, i continuem pel camí de
Ronda (que en aquest tram tambéestà
asfaltat) i la carretera a Falconera.
Molt poc després abandonarem el
tram asfaltat per iniciar la segona part
de la ruta que és senzillament espec-
tacular, salvatge i seductora alhora.
Un clàssic de la Costa Brava que cal
conèixer.
Precisament a partir d’aquest punt

entrem al territori protegit del Parc
Natural del Cap de Creus. Arribem a
la punta Falconera, el punt més meri-
dional del cap de Creus. El sender fa

un canvi de direcció, a la recerca de la
badia de Montjoi, el nostre objectiu.
Passem per una zona on hi ha les
restes de diversos búnquers cons-
truïts un cop acabada la guerra civil
espanyola.
Seguim la marxa fins a la cala Mur-

tra, una platja molt bonica i totalment
verge. El sender baixa fins a la sorra.
Continuem l’excursió fins a la cala
Rostella, una altra platja una mica
més recollida que cala Murtra, i amb
aigües iguals de transparents, on les

pinedes es despengen dels penya-se-
gats i arriben fins al mar.
Seguim lamarxa i després de passar

per la puntadelBergantí anemaparar
al petit arenal que forma la cala del
Calis, a tocar del final de la proposta.
Cala Montjoi forma una gran badia

bastant tancada, cosa que li atorga
unes aigües tranquil·les, sense gaire
onatge ni vent. Un autèntic paradís,
on hi ha un complex turístic amb tota
mena de serveis i on es pot arribar per
carretera des de Roses.
Per la tornada podem agafar aques-

ta mateixa carretera (si hem previst
un vehicle de recollida), o també po-
dem tornar a desfer a peu l’itinerari
d’anada. Si escollim aquesta opció ca-
minarem deu quilòmetres més, els
mateixos que ja hem recorregut des
de Roses (inici de l’excursió) i fins a la
tan recomanable com imprescindible
cala Montjoi.

RUTA PROPOSADA PER LA FEDERACIÓ D’ENTITATS

EXCURSIONISTES DE CATALUNYA . (WWW.FEEC.CAT)

Adif enllesteix el
projecte de la plaça
Espanya deGirona

GIRONAAdif téapuntelpro-
jecteper reurbanitzar laplaça
EspanyadeGirona i treure
l’asfalt i formigóqueocupava
l’antigaestaciód’autobusos.El
regidord’Urbanisme,Lluís
Martí, haexplicatque l’ens
ferroviari avala lapropostade
l’Ajuntament,quepreveuuna
inversióde2,1milionsd’euros
perconvertir lazonaenun
espaiampli idiàfan, ambzones
verdes idedescans.Confiaque
aquesta tardorAdif i elConsis-
tori tanquinunacordsobreel
principal escullperquè l’obra
tiri endavant: els canvisde
titularitatdels terrenys./ACN

Desmantellada a
Palamós una nau
demarihuana

GIRONA La Policia Nacional
ha desmantellat una nau
industrial a Palamós (Baix
Empordà) on es conreaven
1.597 plantes de marihuana.
L’entrada i escorcoll es va fer
el 10 d’agost, després que els
agents especialitzats en nar-
cotràfic de la Policia Nacio-
nal sospitessin que s’estava
produint droga a la nau.
Quan hi van accedir es van
trobar amb tres plantacions
diferents de ple rendiment
però sense cap persona a
dins. Els agents continuen
investigant per trobar-ne els
responsables. / ACN

Més de 150.000
visites a l’antiga
presóModel

BARCELONA L’antiga presó
Model de Barcelona ha aco-
llit 154.100 visitants i 806 ac-
tivitats des de l’obertura de
portes a la ciutadania com a
nou espai d’ús cívic i social,
el 21 de gener del 2018, se-
gons va informar ahir l’Ajun-
tament. En aquest temps, la
Model ha acollit exposicions,
xerrades, conferències, ro-
datges, visites lliures i guia-
des i moltes activitats relaci-
onades amb la memòria i els
drets, la transformació del
mateix espai de l’antiga pre-
só i la vida comunitària del
barri. / Redacció

Un xoc frontal
causa una nova
víctima a la C-14

LLEIDA La passatgera davan-
tera d’un vehicle va morir
ahir en un xoc frontal amb
una furgoneta a Artesa de
Segre (Noguera) en un acci-
dent en què van resultar
ferides quatre persones més,
cap d’elles de consideració.
Segons va informar el Servei
Català de Trànsit el sinistre
mortal va ser al punt quilo-
mètric 106 de la C-14, a l’al-
tura d’Artesa de Segre. Amb
aquesta nova víctima ja pu-
gen a 87 les persones que
han perdut la vida a les car-
reteres catalanes aquest
any. / RedaccióBCNNegra 2018 a laModel

XAVIERCERVERA / ARXIU
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L’antiga presó Model ha re-
but 154.100 visitants i ha
fet 806 activitats des que
va obrir les portes a la ciu-
tadania, el 21 de gener del
2018. Per l’Ajuntament de
Barcelona, el recinte “s’ha
consolidat com a nou espai
d’ús cívic” i s’ha convertit
en un “nou àmbit de dina-
mització social, cultural i
comunitària a disposició
dels veïns i entitats”. Du-
rant aquest temps, s’hi
han fet exposicions, xerra-
des, conferències, rodat-
ges, visites lliures i guiades
i activitats relacionades
amb la memòria i els drets,
la transformació del ma-
teix recinte i la vida comu-
nitària del barri. També
s’han cedit espais a cinc

entitats veïnals i l’objectiu
és arribar a més col·lectius
i grups de l’entorn.

Entre les accions que hi
ha hagut el primer semes-
tre d’aquest any, desta-
quen les exposicions Enca-
ra hi ha algú al bosc i
Infanteses a les guerres
europees, 1914-1949, i
l’obra teatral Dones lliu-
res. La Trinitat i la lluita
per la democràcia els úl-
tims anys del franquisme.
També s’hi han fet més
de vint rodatges entre ses-
sions fotogràfiques, tre-
balls acadèmics, video-
clips, programes de televi-
sió, curts i curtmetratges.
Cada setmana hi ha visites
guiades obertes a la ciuta-
dania –cada divendres,
dissabte i diumenge, ex-
cepte a l’agost–, i durant el
curs s’hi fan visites esco-

lars. A més, s’han fet am-
pliacions dels patis de les
escoles Xirinacs i Entença
i s’han cedit temporalment
espais a entitats veïnals.

Pel que fa als usos defi-
nitius, l’Ajuntament i els
guanyadors del concurs de
la transformació han aca-
bat de definir els criteris i
els elements d’ordenació
del conjunt. La concreció
final dona compliment als
eixos bàsics que es plan-
tejaven en el pla director i
en el concurs: el manteni-
ment del patrimoni i l’es-
sència del sistema panòp-
tic, un nou parc de 14.000
m² que serà un nou pulmó
verd, uns 12.000 m² per a
habitatges públics i els set
equipaments públics pre-
vistos. Ara caldrà integrar
aquesta concreció final al
planejament vigent. ■

Redacció
BARCELONA

Més de 154.000
persones han visitat
l’antiga Model
a L’Ajuntament de Barcelona dona per feta la consolidació
de la clausurada presó com a espai d’ús cívic a l’Eixample

Una vista general de l’antiga presó situada a l’Esquerra de l’Eixample ■ JUANMA RAMOS
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RODATGE CARCERARI

Eugenio

La porta que dona accés a l’antiga 
presó Model bé podria conside-
rar-se com una espècie de túnel 
del temps. I si no, ¿com s’explica 
que divendres passat poguessis 
creuar-te pels passadissos que 
donen accés a les antigues galeries 
amb individus amb pinta de pocs 
amics, bigoti poblat i patilles, a 
més de pantalons de pota d’ele-
fant? És la màgia del cine la que 
porta de tornada als 70. Benvin-
guts a la Barcelona que ha vist 
com el dictador moria al llit i ha 
destapat l’ampolla de la llibertat, 
escampant esperances i utopies a 
tort i a dret. No obstant, hi ha un 
lloc on la tirania, la violència i la 
incúria es continuen distingint 
com si Franco encara estigués 
cuejant: els centres penitenciaris. 

Javier Gutiérrez i Miguel 
 Herranz encapçalen el reparti-
ment de la pel·lícula Modelo 77, el 
rodatge barceloní de la qual està 
ultimant Alberto Gutiérrez, direc-
tor de La isla mínima i El hombre de 
las mil caras, a l’edifici del que va 

ser aquella presó. Un lloc que es-
pera iniciar la seva reorganització 
com a centre cultural i social el 
2023. Tot transmet una sorpre-
nent sensació de realitat i hi con-
tribueix el fet que algun dels figu-
rants conegui bé les martingales 
perquè va ser hoste a compte de 
l’Estat a la Model anys enrere i, en 
privat, exhibeixi com medalles al 
valor les cicatrius de les punxades 
rebudes allà. Haver sigut reclús va 
ser un plus en el càsting. 

Els veïns que envolten l’antiga 
penitencieria també devien pen-
sar que estaven atrapats en un 
bucle temporal. Han vist la policia, 
estranyament vestida de gris, 
contemplar aixecant la cella com 
la vorera s’omplia d’octavilles 
exigint «amnistia ja» o com es 
produïen persecucions per les 
teulades. I els més vells del lloc 
experimentaran un déjà vu: aque-
lla gran evasió en la qual per un 

Tornada a la 
Model del 1977

El director Alberto Rodríguez roda una pel·lícula  
que recrea la històrica fuga de 45 reclusos  

de la infrahumana i violenta presó barcelonina  
dels temps de la transició.

ELENA HEVIA 

Barcelona

«Era el més 
allunyat del que 
hauria de ser  
la reinserció»,  
diu el realitzador 

Com Mortadel·lo  
i Filemó, els 
presos van aixecar 
des de baix la tapa 
de la claveguera

Reclusos enfilats a la cúpula 
de la presó Model de Bar -
celona, durant un motí,  
el juliol del 1977.
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túnel excavat des de la infermeria 
de la presó fins a les clavegueres 
va conduir 45 presos comuns a 
abordar la mare de totes les fu-
gues. Va ser un rècord, pel que fa a 
nombre d’evadits, d’Espanya. 

Aquells fets van passar real-
ment el 78 i no el 77 però és que 
Gutiérrez només ha volgut ser fi-
del als fets i a la història d’un país 
en el qual tot estava per fer-se. Per 
allò que res retrata millor una so-
cietat que el seu sistema peniten-
ciari. I el que aquell model deia, 
malgrat els seus somnis, és que 
Espanya seguia sent el pitjor. «La 
situació era infrahumana, condi-
cions higièniques nul·les més una 
alimentació desastrosa. El més 
allunyat possible del que hauria de 
ser la reinserció», explica el direc-
tor en un descans. 

Punxes, navalles, filaberquins... 

Ho fa just després de rodar un 
moment molt tens en què els re-
clusos decideixen abandonar la 
vaga i deposar les armes –punxes, 
navalles, filaberquins i qualsevol 
tipus d’objecte punxant–. Uns 
dies abans ha tingut lloc la recrea-
ció d’aquella fugida que va omplir 
les pàgines de successos als diaris, 
quan, al més pur estil Mortadel·lo i 
Filemón, part dels 45 presos van 
empènyer des de baix la tapa de la 
claveguera a l’encreuament entre 
Entença i Provença i van sortir, 
campi qui pugui, davant la mirada 
estupefacta dels vianants i la ba-
dada sobirana del funcionari de la 
garita de l’entrada que no podia 
imaginar-se què era aquell enre-
nou. «A l’interior, en plena fuga, 
un dels guàrdies es va adonar del 
que estava passant, però no va 
poder impedir-ho perquè els reus 
el van prendre com a ostatge, 
emportant-se’l. Va ser aquest 
home el que va donar la veu 
d’alarma al seu company tot just 
sortir de la claveguera, ja al car -
rer», explica el realitzador. 

Rodríguez i Rafael Cobos, el 
seu col·laborador habitual, fir-
men com sempre el guió conjun-
tament, basant-se en els tres o 
quatre testimonis dels presos co-
muns que van viure l’experiència 
i encara segueixen vius. No van 
obviar, tot i que siguin reticents, 
les memòries de Juan Diego Re-
dondo, Dieguito el Malo, autopro-
clamat líder d’aquella operació al 
costat d’altres presos com el ger-
manastre del Vaquilla. Aquell lli-
bre, La fuga de los 45, no passa pel 
que sembla un procés seriós de 
verificació. També van comptar 
els guionistes amb altres pers-
pectives, com el testimoni de 
 Ferran Rañé i d’Arnau Vilardebó, 
membres dels Joglars a qui la re-
presentació de La torna havia 
portat fins a la Model, el mateix 

lloc on cinc anys abans, en un cau 
infecte de dos per tres metres, li 
havien aplicat el garrot a Salva-
dor Puig Antich.  

La pel·lícula s’inspira en aquells 
fets i segueix Manuel Gómez, in-
terpretat per Miguel Herranz, un 
noi que comet un petit delicte de 
furt i acaba en presó preventiva. 
«Aquesta és la història d’un reclús 
jove nouvingut i un altre de veterà 
[Gutiérrez] que fa molts anys que 
és a la presó. Dues persones molt 
diferents que acaben entenent-
se», explica el realitzador, que, a 

punt d’acomiadar-se de Barcelo-
na després de tres setmanes de 
molt estrès rodant els moments 
més èpics a la penitencieria, està 
fent les maletes per traslladar-se 
a Sevilla, on es rodaran les escenes 
més actorals en interiors. 

La desgraciada parella prota-
gonista té a més un plus de mala 
sort. «Volia explicar com a dues 
persones els toca viure en el pitjor 
dels llocs el moment de més lli-
bertat al país», explica el director. 
El resultat va ser la rebel·lió, els 
presos es van autolesionar i van 

calar foc a diverses galeries, però 
tot això va fer eclosió en un movi-
ment de solidaritat i de lluita de 
drets civils que havia pres ja la se-
va metxa el 1976 a la presó de Ca-
rabanchel, amb la creació de la 
Copel, Coordinadora de Presos 
Espanyols en Lluita, que lluitava 
per l’ampliació als presos comuns 
de l’amnistia de la qual ja gaudien 
els presos polítics.  

S’hi afegia una llarga llista 
d’exigències, entre altres, l’aboli-
ció de les tortures i els càstigs dis-
ciplinaris, la creació dels vis a vis, 
la llibertat condicional –que lla-
vors encara no existia– i la su-
pressió de la Llei de  Ganduls i Fa-
cinerosos amb la qual s’engarjo-
lava els homosexuals. «M’inte-
ressava mostrar com una actitud 
deixa de ser un delicte tan sols per 
un canvi en la perspectiva social», 
precisa el realitzador. 

En quedarà empremta 

El pas del rodatge per la Model 
deixarà la seva empremta. Natu-
ralment, la pel·lícula només podia 
filmar-se allà, però quan la pro-
ducció artística del projecte, obra 
de Pepe Domínguez, va voler re-

crear la vida intramurs als 70, els 
canvis a efectuar no van ser pocs. 
Perquè als anys 80 es van fer 
nombroses intervencions que van 
tapar la funció panòptica original, 
aquest centre neuràlgic pel qual 
els guàrdies podien vigilar centra-
litzadament els presos. Això és 
una cosa que ha recuperat aques-
ta producció, amb el recolzament 
d’Ajuntament de Barcelona, per-
què els visitants puguin apreciar-
ho en el futur. Del que no quedarà 
empremta és de la resta de la pro-
ducció artística: les fotografies fe-
menines, aquest paisatge lúbric 
que adornava les cel·les brutes, les 
lliteres i les mantes llardoses. 
També s’eliminaran les fustes 
cremades i els estris destrossats 
que encara adornen la cinemato-
gràfica galeria 3. I aquest reclús 
que exclama una vegada i una al-
tra com un mantra inquietant 
«demà marxo», també callarà.   n

La Copel exigia  
la creació del vis  
a vis i abolir 
tortures i càstigs 
disciplinaris  

«A dues persones 
els toca viure al 
pitjor lloc l’etapa 
de més llibertat», 
relata el cineasta

Julio Vergne

Julio Vergne

Dos moments del rodatge 
de ‘Model 77’ a l’antiga 

presó barcelonina,  
divendres passat. 

 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

218000

43388

Diario

1585 CM² - 149%

45853 €

34-35

España

22 Agosto, 2021

P.11



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUÑA

68000

9346

Diario

260 CM² - 23%

2714 €

2

España

24 Agosto, 2021

P.12



LA VANGUARDIA DIMARTS, 24 AGOST 2021

Lesermitesde la serradeCorb
RUTES D’ESTIU (8)
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Eltramqueuneix elmunici-
pi de les Preses, situat al
sud de la capital de la Gar-
rotxa, amb l’ermita de Sant
Martí del Corb és un dels

més bucòlics i interessants d’aquesta
magnífica comarca, un autèntic para-
dís per als excursionistes. La propos-
ta, fàcil i apta per a tots els públics,
grans i petits, forma part d’una de les
etapes del sender de gran recorregut
GR 2 que creua la comarca de la Gar-
rotxa.
Iniciem la caminada al costat del
camp de futbol de les Preses, on hi ha
un pal de senyalització vertical que
ens mena al GR 2 (direcció Sant Mi-
quel del Corb i el Puig Rodó). El camí
s’enfila a llevant a través d’un bonic
corriol.
Una suau pujada entre bosc, on do-
minen principalment els roures. De
sobte el paisatge canvia. L’entorn
s’aclareix en arribar al coll del volcà
delRacó (a 610md’altitud), onhi ha el
cràter de l’antic petit volcà del Racó,
cobert de vegetació i bones pastures.
Un indret ideal per aturar-nos a gau-
dir de les vistes de l’impressionant vall
d’en Bas, una de les indiscutibles joies
naturals que encara ens queden a Ca-
talunya.
Feta l’aturada i recuperant lamarxa,
deixem a la nostra dreta un corriol as-

cendent que ens portaria a l’àrea re-
creativa de Xenacs i el cim del puig
Rodó per continuar pel traçat del
GR 2 i, poc després, endinsar-nos en
una majestuosa fageda que ens acom-
panyarà fins a pràcticament Sant Mi-
quel del Corb, resseguint l’obaga del
vessant nordde la serradeMarboleny,
una autèntica meravella per als
amants de la natura i el patrimoni que
nodeixamai de sorprendre per la seva
profunda bellesa. Un tram preciós
ambmolt poc desnivell.
Al feréstec clot de les Grípies passa-
rem pel costat de la font del Racó
(550 m), que normalment està seca i
no hi raja l’aigua.
Poc després el corriol esdevé una
pista, que seguirem fins arribar a l’er-
mita de Sant Miquel del Corb
(606 metres). D’origen romànic,
aquesta ermita és al bell mig de la cla-
riana, tot just al peu del vessant nord
del puig Rodó.
L’església va ser profundament re-
modelada durant el segle XVIII i en

destacaríem el porxo i també el cam-
panar.
Continuem la marxa per pista fins
arribar al mas de l’Antiga, que deixa-
rem a la nostra esquerra. És un edifici
imponent que, com no podia ser d’al-
tra manera, també hi té llegenda asso-
ciada que assenyala que un avenc unia
directament el puigRodó ambaquesta
masia. Una sèrie d’edificacions anne-
xes encara donen més majestuositat a
l’edifici principal, avui encara habitat.
La ruta continua per pista plàcida

fins a Sant Martí del Corb, el nostre
darrer objectiu d’aquesta agradable
caminada.
La de Sant Martí del Corb es tracta
d’una ermita que, com la de Sant Mi-
quel, també és d’origen romànic i per-
tany al municipi de les Preses. Edifici
d’una sola nau amb un absis semicir-
cular. Entaforada enmig d’una fabulo-
sa fageda, és impossible resistir-se a
fotografiar-la.
Arquitectònicament parlant, desta-
ca una bonica porxada situada a la fa-
çana d’aquesta petita església. Sens
dubte és una de les imatges més po-
tents de la Garrotxa i, per extensió, de
tot Catalunya.
Una bonica font, situada al costat
mateix de l’ermita, convida el sende-
rista a reposar una estona gaudint
d’aquest extraordinari paratge.
Per tornar a les Preses desfarem el
recorregut.

Ungrupde cases barates delBonPastor
es convertiran enmuseu el 2023

Lacreació, anunciada ja faquatre
anys, d’un espai museístic de les
casesbaratesdelBonPastorperfi
té calendari. La comissió de
govern de l’Ajuntament de Bar-
celona ha aprovat inicialment el
projecte executiu de les obres
d’adequació d’una illa de cases
d’aquest barri del districte de
Sant Andreu per recordar i
posar en relleu la seva memòria
històrica.
Aquesta intervencióestà inclo-
sa en el pla de barri de Sant An-

dreuidisposaràd’unainversióde
2,3 milions d’euros. Està previst
queelstreballsespuguinposaren
marxa a començaments del 2022
i que durin un any. El conjunt de
casesbaratesdelBonPastoresva
edificar el 1929 i estava format
per 784 habitatges de planta bai-
xaagrupatsen illes rectangulars.
L’emplaçament del futur equi-
pament és l’illa delimitada pels
carrers Barnola, Tàrrega, Bell-
munt i Claramunt. Quatre dels
16 habitatges es rehabilitaran
com a cases museu que seran rè-
pliques de les originals i recrea-
ran diferents moments històrics.
Cada habitatge tenia tres dormi-
toris, cuina menjador i un pati
ambespaicobertonhihaviael la-
vabo i l’eixida.
Quatrecasesmésesdestinaran
a espais expositius on s’explicarà

la història de l’habitatge a Bar-
celona. Les vuit cases restants
tindran un caràcter funcional
d’equipament de barri, sales de
reunions, espais de treball, aules,
salad’actes i arxiu.

La remodelació del barri de les
cases barates del Bon Pastor va
començar el 2005 amb la cons-
trucciódenoushabitatgesizones
verdes. El procés encara la rec-
ta final.

Es conservarà
una illa de
l’antic barri amb
16 habitatges que
tindran un ús veïnal

Recreació de l’exterior de les cases que es rehabilitaran
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Tretze persones o, el que és el ma-
teix, quatre unitats familiars con-
vivint en 48 metres quadrats. És 
un exemple explicat per un dels 
protagonistes de la història, però 
va ser, sobretot, la realitat de les 
Cases Barates del Bon Pastor du-
rant els anys 30, 40 i 50 del segle 
XX. Set-centes vuitanta-quatre 
vivendes, de reduïdes dimensions 
i construcció precària, aixecades 
el 1929 pel Patronat de l’Habitació 
per reallotjar els barraquistes de 
Montjuïc –aquell any la munta-
nya es va vestir de gala per a l’Ex-
posició Internacional– i els im-
migrants que arribaven atrets pel 
dinamisme de la ciutat. Un espai 
de la perifèria aïllat, mal comuni-
cat i sense equipar. Un no-lloc.  

Cent anys després el paisatge 
és un altre, la majoria de les Cases 
Barates han desaparegut, tot i que 
encara en queden unes quantes de 
dretes. L’entorn s’ha urbanitzat, 
s’han creat equipaments i les co-
municacions han arribat. I el barri 
ja no és aquest no-lloc d’abans. 
Gairebé un segle de memòries i de 
canvis que els veïns mai han vol-
gut que caiguessin en l’oblit: «Les 
Cases Barates formen part de la 
nostra història, són al nostre ADN. 
Si no es conserven, desapareixe-
ran quan desapareguin les perso-
nes que se’n recorden». Paraula 
de Salvador Angosto, resident de 
tota la vida del Bon Pastor i en el 
seu moment habitant d’una de les 
Cases Barates.  

En un inici, la idea de conser-
var la memòria del lloc i la seva 
museïtzació va ser seva. Després 
s’hi va sumar amb entusiasme 
l’Associació de Veïns del Bon 
Pastor, però va ser Angosto el qui 
va buscar, en primera instància, 
la col·laboració del món aca -
dèmic, a través del Centre d’In-
vestigació Polis de la Universitat 
de Barcelona (UB), i el qui va 
llançar la iniciativa de crear un 

museu en un consell de barri du-
rant els últims temps del mandat 
de Jordi Heureu.  

I seva va ser, també, la tenaci-
tat a reivindicar que el picot no 
acabés amb tot el conjunt i que 
l’espai testimonial resultant for-
més part del Museu d’Història de 
Barcelona (Muhba). Així serà i ai-
xí és. «El 2023 tindrem un equi-
pament de gestió publicocomu-
nitària, un museu a Bon Pastor, 
que explicarà al món l’evolució de 
la vivenda popular al segle XX», 
afirma Joan Roca, director del 
Muhba. No en va tot el procés ha 
comptat amb la complicitat (i im-
plicació) del centre de la plaça del 
Rei i quan s’inauguri formarà part 
del relat del Muhba; i ha comptat, 
també, amb l’ambició dels seus 
impulsors: «Volem explicar el 
Bon Pastor al món perquè per ex-
plicar-nos-el a nosaltres matei-
xos ja hi som nosaltres», afirma 
Roca que li van dir els veïns en una 
de les primeres reunions. 

Sense llançar la tovallola 

Això va ser durant el mandat de 
Xavier Trias, en què poc es va 
avançar institucionalment, però 
al Bon Pastor no van tirar la tova-
llola. Van fer el seu projecte, amb 
maqueta inclosa, amb una pro-
posta per a l’illa que el planeja-
ment urbà qualificava d’equipa-
ment: dues vivendes es restaura-
ven per tornar-los el seu aspecte 
primigeni i la resta, 12, es destina-
va a sala expositiva. A més, apos-
taven per mantenir l’exterior ori-
ginal del 1929.  

El Muhba va recollir el guant 
però va fer una contraproposta 
inspirada en el Työväenasunto-
museo de Helsinki, conjunt de 
residències populars de 1909 
museïtzada i gestionada pel cen-
tre d’història de la capital finlan-
desa. Allà la foto no era fixa, sinó 
que les cases conservades recor-

rien tots els períodes i evolucions 
que s’hi havien viscut. «Ens va 
agradar la idea i ens vam posar a 
treballar a com traslladar les vi-
vències sofertes al llarg del temps 
i a com rehabilitar les vivendes 
segons l’evolució socioeconòmi-
ca», apunta Angosto. Al final del 
segon mandat d’Ada Colau hi va 
haver concurs i va guanyar un 
projecte que ho recollia tot: sala 
d’exposicions, espai polivalent i 
quatre (no dues) vivendes reha-
bilitades que mostrarien quatre 
etapes diferents del conjunt, des 
dels durs inicis fundacionals fins 
a l’actualitat, passant per les dè-
cades dels 50 i els 80. I l’illa amb 
la seva aparença original.  

La resta, a l’espera que comen-

cin les obres el 2022, ha sigut re-
collir material. Fotografies, vi-
vències i mobiliari donat pels que 
van ser els seus habitants. S’ha re-
unit de tot: tres portes originals 
amb picaporta, reixes per a totes 
les finestres, una pica original de 
cuina, llums, cortines... fins a om-
plir un magatzem de 300 metres 
quadrats i haver d’ampliar espai a 
Can Fabra.  

La clau de l’èxit 

El barri s’ha bolcat en el projecte: 
«És que és un procés molt treballat 
i participatiu, a més s’ha involu-
crat totes les entitats del barri, des 
de la parròquia fins al complex po-
liesportiu», defensa Angosto. I 
aquí hi ha la clau de l’èxit: «Ho 

Dues illes de les Cases Barates del Bon Pastor 
encara en peu. A l’esquerra, el conjunt de  
vivendes que es convertiran en museu.

El nou centre 
museístic serà 
realitat gràcies  
a la perseverança 
dels veïns 

Els seus antics 
habitants han 
donat de tot,  
des de portes fins 
a cortines

La història de les 
Cases Barates, 

explicada al món 

L’espai de memòria previst per al febrer del 2023 
formarà part de l’Eix Museístic Besòs del Muhba  

i explicarà l’evolució de la vivenda social al  
segle XX al Bon Pastor i a Barcelona en general. 

PATRIMONI

NATÀLIA FARRÉ 
Barcelona

Un dels racons de les Cases Barates, quan 
famílies humils residien en aquesta zona  
de la perifèria mal comunicada.
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El propietari majoritari de les an-
tigues ocelleries de la Rambla, la 
família Cuenca, ha denunciat 
l’Ajuntament de Barcelona per 
frenar el seu desnonament admi-
nistratiu, previst per al dia 17 se-
gons va afirmar. Xavier Cuenca, 
membre de la tercera generació 
de la família dedicada a aquesta 
activitat, propietària de 5 dels 11 
llocs, va afirmar ahir que s’han 
vist abocats a presentar un recurs 
contenciós administratiu perquè 
les seves concessions no s’han 
extingit i «no hi ha diàleg». «Sa-
bem que tenim raó», afegeix. 

El recurs contenciós adminis-
tratiu té per objectiu que s’arxivi i 
deixi sense efecte la resolució 
municipal del 14 de juny del 2021, 
corresponent a l’expedient ad-
ministratiu incoat pel consisto-
ri, que declara l’extinció de les 
concessions dels antics 
ocellaires, avui dedicats a 
la venda de records. Se-
gons aquesta resolu-
ció, l’ajuntament de-
fensa que el termini 
de 50 anys de dura-
da màxima de les 
concessions ha ex-
pirat, ja que es van 
atorgar el 1971 i, per 
tant, té dret a clau-
surar i tirar a terra 
les parades que es 
van obrir a finals del 
segle XIX. 

Ball d’anys 

Cuenca, que nega que les 
concessions siguin de 1971 i 
desafia l’ajuntament a mos-
trar-les, va assegurar que la vi-
gència de les concessions data de 
1999 i 2010 per les diferents mo-
dificacions de les regulacions 
municipals i el canvi d’usos a 
què s’han vist sotmeses les lli-
cències municipals atorgades als 
venedors. A més, el comerciant 
va assenyalar que si el discurs 
municipal sobre l’acabament de 
les concessions fos vàlid legal-
ment, avui haurien caducat les 
llicències de molts dels llocs dels 
mercats municipals. 

En el recurs s’argumenta 

també que si es pren com a refe-
rència el 1971, les concessions 
tindrien una durada de 99 anys, ja 
que així ho preveia la legislació 
vigent en el moment de la seva 
concessió i la jurisprudència apli-
cable. En la seva compareixença 
davant els mitjans, Cuenca va 
emfatitzar que el que volen és 
«una solució consensuada amb 
l’ajuntament, un acord que bene-
ficiï o perjudiqui el mínim totes 
les parts –comerciants, ajunta-
ment i treballadors– i a això no-
més s’hi pot arribar parlant». 

Fonts municipals consultades 
per Efe van afirmar que «s’ha 
mantingut el diàleg en tot mo-
ment, però els quioscos no es po-
den mantenir a la Rambla», tot i 
que encara no hi ha data de reti-
rada dels llocs. 

«La voluntat és fer-ho aquest 
any, però encara no hi ha cap da-
ta perquè volem fer-ho una ve-
gada s’hagin esgotat els terminis 
legals», van afegir. 

Pla especial d’ordenació 

A més d’assenyalar que les con-
cessions han caducat, l’ajunta-
ment argumenta que el 2016 es va 
aprovar definitivament el pla es-
pecial d’ordenació de la Rambla, 
que incloïa el tipus de quioscos 
que hi podia haver en el futur 
passeig: els de flors, els de prem-
sa, els de l’ONCE i el Museu de Ce-
ra. «Aquest document no con-
templava ja els quioscos dels an-
tics ocellaires i, per tant, aquests 
haurien de desaparèixer perquè la 
seva presència és incompatible 

amb la nova ordenació pro-

posada», asse-
nyalen aquestes 

fonts, i les posteriors aprova-
cions de l’avantprojecte i el pro-
jecte executiu han avançat en 
aquesta línia. 

Els antics ocellaires plantegen 
que fins i tot en la pitjor situació, 
el tancament definitiu, els punts 
de venda actuals segueixin oberts 
fins al 2028, quan les obres de re-
modelació de la Rambla afectaran 
el tram nord del passeig, on són 
els 11 quioscos. n

Exocellaires de la Rambla 
denuncien l’ajuntament   

L’amo majoritari dels antics ocellaires recorre la resolució municipal 
del 14 de juny per frenar el desallotjament administratiu.
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hem fet junts: acadèmics, Muhba, 
veïns i ajuntament», sosté Roca.  

Quan el museu estigui en mar-
xa, explicarà la vivenda a Bon Pas-
tor i la vivenda social al segle XX. 
La segona part serà visible el maig 
del 2022 a l’espai Oliva Artés, des-
prés de la inauguració de les Cases 
Barates, i es traslladarà al que serà 
el seu lloc definitiu al Bon Pator. 
No en va els dos equipaments, Ca-
ses Barates i Oliva Artés, formaran 
part de l’Eix Museístic Besòs, que 
no és altra cosa que el relat del 
Muhba sobre aquesta part d’his-
tòria de Barcelona: el proveïment 
d’aigua, des de la Casa de l’Aigua 
(Trinitat Vella); el treball i la in-
dustrialització, des de la Fabra i 
Coats (Sant Andreu); la vivenda, 

des de les Cases Barates (Bon Pas-
tor), i l’urbanisme, des de l’Oliva 
Artés (Poblenou). «És la mirada de 
Barcelona des de la perifèria al 
centre», afirma Roca.  

Una joint venture entre veïns i 
Muhba que té un tercer aliat im-
prescindible, l’ajuntament i el Pla 
de Barris, ja que d’allà surt el 
pressupost de 2,3 milions d’euros 
que permet l’ambició del projec-
te final. I l’orgull dels veïns del 
Bon Pastor. Ja que, segons Jordi 
Martí, regidor responsable del 
Pla de Barris, «un dels objectius 
del programa és generar orgull de 
barri i un altre és posar en relleu 
el patrimoni singular d’aquestes 
zones». És l’espai patrimonial de 
les Cases Barates. n

Julio Carbó 

Una de les ocelleries que  
hi havia a la part alta de la 

Rambla, el març del 2007.

Joan Manuel Parra

El consistori diu 
que esgotarà «els 
terminis legals» 
abans de fixar una 
data de retirada

Arxiu de Sant Andreu
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Montjuïc necessita un projec-
te. Un projecte que recuperi la 
muntanya, que l’acosti a la 
ciutat i als seus habitants. Per 
a això es requereixen diverses 
inversions, des d’una presèn-
cia més gran del transport pú-
blic a una millor visibilitat de 
tots els equipaments culturals 
i esportius que acull aquest 
gran espai de la ciutat i que no 
són pocs: des de la Fundació 
Joan Miró al Teatre Lliure 
passant per les instal·lacions 
esportives de l’Anella Olímpi-
ca i el Jardí Botànic.  

L’Ajuntament de Barcelona 
hi està treballant i ha posat en 
marxa la iniciativa Viu Mont-
juïc. El Parc de la Cultura. Un cap 
de setmana, el 16 i 17 d’octu-
bre, durant el qual la munta-
nya s’omplirà d’activitats 
culturals i d’oci per a tota la 
família organitzades per 22 
dels equipaments que acull el 
parc.  

Redescobrir la zona  

L’objectiu és oferir a la pobla-
ció barcelonina una nova 
oportunitat per redescobrir la 
zona que, segons el consisto-
ri, és «un pulmó cultural de 
gran nivell», i «establir siner-
gies entre els equipaments 
amb la voluntat de recuperar 
l’esperit de l’Exposició Uni-
versal de 1929», moment en 
què es va urbanitzar la mun-
tanya. Així com posicionar el 
parc com «un espai obert i ac-
cessible, amb una oferta cul-
tural, de naturalesa i d’oci de 
qualitat».  

De manera que les activi-
tats combinaran itineraris te-
atralitzats amb jornades de 
portes obertes i visites guiades 
als equipaments, intervenci-
ons participatives, música, 
dansa i teatre.  

La iniciativa s’emmarca en 
el Pla d’Actuació del Parc de 
Montjuïc 2019-2029 i està fi-
nançada pels mateixos equi-
paments i l’ajuntament a tra-
vés del districte de Sants-
Montjuïc, l’Institut de Cultura 
de Barcelona (Icub) i la taxa 
turística.  n

Montjuïc fa un 
cap de setmana 
cultural per 
acostar-se  
a la ciutat 

A L’OCTUBRE 

N. F.  
Barcelona 

Manuel Valls, líder de Barcelona 
pel Canvi, deixa de ser regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona. Ahir va 
presentar oficialment la seva re-
núncia. Res que sorprengui ja que 
Valls ja feia temps que estava for-
jant la seva marxa. De fet, des de 
l’endemà de les eleccions. Els sis 
regidors que va treure la seva for-
mació, Barcelona pel Canvi-Ciuta-
dans (després escindida), no van 
ser suficients per algú que aspira-
va a disputar l’alcaldia a Ada Colau 
en els últims comicis electorals, el 
maig del 2019.  

La líder de Barcelona en Comú 
no va guanyar, i tampoc el vencedor 
real de les eleccions, el republicà 
Ernest Maragall. Però sí que va 
aconseguir ser decisiu per entregar 
la vara de comandament del con-
sistori a Colau. La meitat de la seva 
formació va votar a favor de la in-

vestidura de la líder dels comuns, es 
va afegir així al PSC i va donar la 
majoria a Colau, de manera que va 
impossibilitar  que es fes realitat un 
dels pitjors malsons de Valls: que 
un independentista com Maragall 
es proclamés alcalde de Barcelona.  

És el seu llegat més gran a la ciu-
tat que el va veure néixer. Però sufi-
cient perquè el que va ser primer 
ministre (2014-2016) de França i, 
abans, ministre d’Interior doni per 
bo el seu curt pas per la política ca-
talana. Valls va arribar a Barcelona 
«perquè volia canviar de vida», així 
ho va assegurar en una entrevista a 
El Mundo el maig passat. El seu pri-
mer matrimoni s’enfonsava i la se-
va formació, el Partit Socialista 
francès, també. Es va passar al par-
tit d’Emmanuel Macron sense gai-
re èxit. No agradava. Així que va de-
cidir canviar d’aires i fer el salt a 
l’alcaldia de Barcelona festejat per 
cert sector de la societat civil catala-
na contrari al procés. Va acabar 
postulant-se com a candidat a al-

calde, primer de la mà de Ciutadans 
i després amb la seva pròpia forma-
ció però en coalició amb el grup ta-
ronja. El que dèiem, la seva collita va 
ser de sis diputats, insuficients per 
ocupar la cadira que anhelava.  

Tornada a França 

Valls torna a França amb la idea de 
presentar-se a les presidencials 
del 2022, i el seu partit es queda 
més despullat que mai. Tot i que 
des de Barcelona pel Canvi assegu-
ren que el projecte està en marxa i 
consolidat, i que la fugida de Valls 
era una una cosa anunciada i pre-
vista. La vacant que queda lliure de 
regidor l’ocuparà Óscar Benítez, el 
setè de la candidatura i en l’actua-

litat conseller de districte de Sant 
Martí per Barcelona pel Canvi. Eva 
Perera (que també és diputada al 
Parlament, eleccions a les quals es 
va presentar en la llista del Partit 
Popular) queda com a líder de la 
formació de Valls i candidata en els 
pròxims comicis. Cal veure qui 
ocuparà el lloc de portaveu; el tema 
es decidirà quan Benítez prengui 
l’acta de regidor a l’octubre, quan 
s’oficialitzi en el plenari la marxa 
de Valls. I cal veure, també, si la re-
gidora Marilén Barceló, ara sense 
grup adscrit després de la seva 
marxa de Ciutadans, aconsegueix 
el permís municipal per entrar de-
finitivament en el grup que aban-
dona Valls. n

Valls formalitza la 
seva renúncia com a 
regidor de Barcelona

El llegat més gran del fins ara líder de Barcelona  
pel Canvi és haver votat a favor de l’elecció d’Ada 
Colau per evitar que Ernest Maragall fos alcalde.  

CONSELL MUNICIPAL

NATÀLIA FARRÉ 
Barcelona 

Manuel Valls, al ple municipal del 28 de maig passat. 

Ricard Cugat

Marta Marín-Dòmine (Barcelona, 
1959) ha sigut elegida per dirigir el 
Born Centre de Cultura i Memòria 
després de finalitzar el concurs pú-
blic, iniciat l’abril passat, per cobrir 
la plaça que va deixar vacant Mont-
serrat Iniesta. Doctora en Estudis 
de la Traducció i Interculturalitat, 
llicenciada en Filologia Catalana 
per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i especialista en temes 
de memòria i cultura, Marín-Dò-
mine assumirà el càrrec a mitjans 

de setembre amb l’encàrrec de di-
recció dissenyat per la Regidoria de 
Memòria Democràtica i l’ICUB. 

El jurat ha valorat la seva expe-
riència en la reflexió sobre les po-
lítiques públiques de memòria des 
de la perspectiva que memòria i 
cultura constitueixen una unitat, i 
el seu encaix en l’Estratègia el Born 
CCM 2023. Lloc, ciutat i memòria, 
que era el marc de referència del 
concurs públic. En aquest sentit, 
tal com la mateixa Marín-Dòmine 
assenyala, en el Born CCM «con-
flueixen diversos objectius: un es-
pai polivalent de conservació i va-
loració del patrimoni, la trans-

missió de coneixements a l’entorn 
de la memòria, l’aproximació de la 
memòria com a fenomen polític i 
social, i per tant, cultural». 

Fins ara Marín-Dómine ha si-
gut directora del Centre d’Estudis 
sobre Memòria i Testimonis Lau-
rier (CMTS), del Canadà, i també 
exerceix la docència en Literatura 
Peninsular a la Wilfrid Laurier 
University de Waterloo. Va ser 
premi Ciutat de Barcelona el 2019 
pel seu llibre Fugir era el més bell 
que teníem, un relat biogràfic com 
a exercici de memòria col·lectiva 
sobre l’exili, el desarrelament i la 
ciutat de Barcelona. 

Memòria i literatura  

També ha col·laborat amb grups 
d’investigació sobre Memòria i Li-
teratura Testimonial a la Univer-
sitat de Barcelona i a l’Université 
Paris-Sorbonne; i és autora dels 
documentals Argentinians in To-
ronto i Mémoire juive 1932-1945. 
Marín-Dòmine, a més, és la crea-
dora de la instal·lació artística Je 
vous offre les oiseaux (MUHBA 
2017), en homenatge a les vícti-
mes dels camps nazis. n

Marín-Dòmine, nova directora 
del centre cultural Born CCM 

L’escriptora i investigadora barcelonina, escollida per concurs públic, 
substituirà Montserrat Iniesta al Centre Cultural i de Memòria. 

NOMENAMENT 

EL PERIÓDICO  
Barcelona 

Marta Marín-Dòmine. 

Serra d’Or  
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Els nomenaments solen
ser tràmits avorrits i,
quan deixen de ser-ho,
provoquen sovint alguna
cosa pitjor: el sobresalt, la
queixa, el disgust. Molt po-
ques vegades l’elecció de
nous càrrecs inspira una
felicitat unànime, com la
que podia haver despertat
l’anunci que l’escriptora i
especialista en literatura
testimonial Marta Marín-
Dòmine serà la nova direc-
tora del Born Centre de
Cultura i Memòria a partir
de mitjan setembre. La no-
ta de l’Ajuntament de Bar-
celona en què informava
de la resolució de la plaça
per “concurs públic” ja va
ser contestada ahir ma-
teix per l’Associació de
Museòlegs de Catalunya,
que matisa que la selecció
s’ha fet pel “procediment
de lliure designació” i
qüestiona que el perfil de
Marín-Dòmine sigui el que
requereix un museu, que
al seu parer “hauria de ser
gestionat per un especia-
lista en patrimoni cultu-
ral”. En tot cas, no posen
en dubte la “idoneïtat” i
l’“expertesa” de la nova di-
rectora d’acord amb la vo-
luntat del Born d’aprofun-
dir en la reflexió sobre les
polítiques públiques de
memòria. Marín-Dòmine
substitueix Montserrat
Iniesta, que al seu torn ha-
via rellevat el primer res-
ponsable del centre, el des-
prés president de la Gene-
ralitat Quim Torra.

Llicenciada en Filologia
Catalana i doctora en Es-
tudis de Traducció i Inter-
culturalitat, Marta Marín-
Dòmine (Barcelona,
1959) ha fet de la memò-

ria i de la construcció nar-
rativa del testimoni el seu
camp d’investigació prefe-
rent, que ha desenvolupat
durant vint anys a la Wil-
frid Laurier University
d’Ontario, al Canadà, on
ha dirigit des de la seva
creació, el 2013, el Centre
d’Estudis sobre Memòria i
Testimonis. El 2019 va re-
bre el premi Ciutat de Bar-
celona, l’Amat-Piniella i el
Serra d’Or de la crítica per
Fugir era el més bell que
teníem (Club Editor), una
immersió pregona en els
exilis de la seva pròpia fa-
mília, i sobretot del pare,
que il·luminava algunes
zones d’ombra sobre la
transmissió de la memò-
ria, com ara el desarrela-
ment i el dolor heretat.
Aquest últim any ha treba-
llat en un altre llibre que

posa l’atenció en la figura
de la mare.

La nova directora del
Born ha col·laborat també
amb grups de recerca so-
bre Memòria i Literatura
Testimonial a la Universi-
tat de Barcelona i a la Uni-
versité Paris-Sorbonne, i
imparteix classes de lite-
ratura a la Wilfrid Laurier
University de Waterloo.
L’activitat acadèmica no
l’ha apartada de la reflexió
pública sobre els seus
marcs de recerca, sinó que
participa sovint en jorna-
des i debats, sobretot des
del seu retorn estable a
Barcelona el 2020.

La seva indagació en el
testimoni, les herències i
l’oblit (va escriure el post-
faci a l’edició no censurada
de K.L. Reich, de Joaquim
Amat-Piniella) l’ha acosta-

da a altres formes de pen-
sament creatiu, a través
dels documentals The
Vengeance of the Apple.
Argentinians in Toronto
(2010) i Mémoire juive
du Quartier Marolles-Mi-
di, 1932-1942 (2012), o
de la instal·lació artística
en homenatge a les vícti-
mes dels camps nazis Je
vous offre les oiseaux, que
es va veure al MUHBA el
2017 i al Museu dels Jueus
de Girona. Ella mateixa
assenyala que en l’espai
del Born “conflueixen di-
versos objectius: un espai
polivalent de conservació i
valoració del patrimoni, la
transmissió de coneixe-
ments a l’entorn de la me-
mòria, i l’aproximació a la
memòria com a fenomen
polític i social, i per tant
cultural”. ■

Nova sensibilitat
per al Born
Eva Vàzquez
BARCELONA

L’escriptora i experta en literatura testimonial Marta
Marín-Dòmine dirigirà el centre de cultura i memòria

Marta Marín-Dòmine, en un retrat promocional del TNC ■ RUTH MARIGOT
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Editors.cat va lliurar ahir alParlamentdeCatalunya74 llibres
que representenelsmalsde l’autoritarisme.Arrande l’entra-
dade l’extremadreta a laCambra, l’editorMiquelAdamva
llançar la ideade lluitar contra el feixismenoentrant enel seu
joc, “unmurd’intolerància”, sinó apartir de textospublicats
perpensadorsquehavienanalitzat el fenomen iper testimo-
nis que l’havienpatit. Els títolshanestat proposatsper42
editorials, queel presidentd’Editors.cat, JoanSala, va lliurar
a lapresidentadelParlament,LauraBorràs. /M.Camps

Miquel Adam, Joan Sala i Laura Borràs

GustavoDudamelha
rebaixat lesexpectativesdel
Liceuabansdecomençar la
temporada.Per “motius
d’agenda”, elmestreveneçolà
cancel·laduesde lesvuit
funcionsdeLa flautamàgica.
Elsdies27de juny i 1de juliol
del2022els substituiràel seu
assistent, eldirectorassociat
de laFilharmònicadeLos
Angeles,PaoloBortolameolli.
El teatrehadeciditmoureels
abonatsdel tornGaldia28 i

converteix ladel27en funció
forad’abonament.Elprimer
títoldel curs,Ariadneauf
Naxos, tambépresentacan-
vis: la sopranoIréneTheorin
s’ha lesionat i serà substituïda
per la finlandesaMiina-Liisa
Värelä, debutantalLiceu.
Tampocnocantaràel tenor
BrandonJovanovich, que,
percontacteambunpositiu
decovid,nopotviatjardes
delsEUAiel substitueix
DavidPomerov. /Redacció

Torna el Jazzing-
Festival de JazzdeSant
Andreu, amb la vuitena edi-
ció, que se celebrarà a la
Fabra iCoats del 2 al 5 de
setembre.Coincideix ambel
quinzè aniversari de la seva
fructífera big band, la Sant
AndreuJazzBand, que tan-
carà el festival ambuncon-
cert de celebració diumenge
a les 19hores. Aquesta clau-
sura tindrà la presència
d’AndreaMotis, ÈliaBastida,

RitaPayés, EvaFernández i
molts convidatsmés, i supo-
sarà el retrobament entre les
diferents generacions que
hanpassat per la bandadu-
rant aquests 15 anys. També
hi hauràunhomenatge a
ToniBelenguer, trombonista
desaparegut l’anypassat, i es
podrà gaudir altre copde les
classesmagistrals dediver-
sosmestres deprimernivell,
ambel campus JazzEduca-
tionStage. /LolaCatalan

MartaMarín-
Dòmine serà
lanovadirectora
delBornCCM
L’Associació deMuseòlegs denuncia
“mala praxi” en el concurs públic

Marta Marín-Dòmine (Barce-
lona, 1959) ha estat escollida
per dirigir el Born Centre de
Cultura i Memòria a partir
d’aquest setembre. La nova di-
rectora és doctora en Estudis
de Traducció i Interculturali-
tat i llicenciada en Filologia
Catalana, exerceix la docència
en Literatura Peninsu-
lar a la Wilfrid Laurier
University de Waterloo
i dirigia el Centre d’Es-
tudis sobre Memòria i
Testimonis Laurier, del
Canadà. Va ser premi
Ciutat de Barcelona
2019 d’assajos, ciències
socials i humanitats pel
relat biogràfic Fugir era
el més bell que teníem.
Segons va informar

ahir l’ICUB, culmina ai-
xí “el concurs públic
iniciat l’abril del 2021”.
Marín-Dòmine “assu-
mirà l’encàrrec de di-
recció dissenyat per la
Regidoria de Memòria
Democràtica i l’ICUB”.
I, segons aquesta nota,
“s’ha valorat la seva ex-
periència en la reflexió
sobre les polítiques pú-
bliques dememòria des
de la perspectiva que
memòria i cultura cons-
titueixen una unitat, i el
seu encaix en l’Estratè-
gia El Born CCM 2023.
Lloc, ciutat i memòria,
que és el marc de refe-
rència del concurs”.
Marín-Dòmine ha assenya-

lat que al Born “conflueixen
diversos objectius: un espai
polivalent de conservació i va-
loració del patrimoni, la trans-
missió de coneixements en-
torn de la memòria, l’aproxi-

mació de la memòria com a
fenomen polític i social, i per
tant, cultural”.
L’Associació de Museòlegs

de Catalunya (AMC) va donar
a conèixer un altre comunicat
ahir mateix en què fa constar
que “el procediment de selec-
ció no ha estat un concurs” si-
nó “una convocatòria pel pro-
cediment de lliure designació,
amb tribunal i presentació de
projecte”. L’AMC defensa

l’accés a la direcció dels mu-
seusmitjançant concursos pú-
blics, oberts, amb presentació
deprojecte i baremdemèrits, i
amb tribunals externs. Asse-
nyalen que el perfil de la per-
sona seleccionada hauria de
ser el d’un especialista en pa-
trimoni cultural per tractar-se
d’un “equipament museístic,
amb un jaciment arqueològic i
una exposició permanent amb
col·leccions”. L’AMCno qües-
tiona el perfil de la nova direc-
toraperò recordenqueelBorn
ésun“jacimentmuseïtzat visi-
table”. I denuncien “aquesta
mala praxi” que ja van asse-
nyalar després del nomena-
ment del responsable del Con-
sorci Memorial dels Espais de
la Batalla de l’Ebre. En aquest
cas va ser la nova consellera de
Justícia qui va destituir la his-
toriadoraTeresaFarré i va no-
menar Joan Baptista Forca-
dell, exregidor deCiU i econo-
mista.

L’ACMcompara
aquestadesignacióamb
ladeldirectordelConsorci
MemorialdelsEspais
delaBatalladel’Ebre

MartaMarín-Dòmine

ElTeatreTantarantana
iniciaaquestdiumenge tempo-
radaambmésànimsque l’any
passat i ambpecesprometedo-
res.Laculturahaestatde les
gransperjudicadesper lapandè-
mia i eldirectorde la sala,Ferran
Murillo,hoha tingutencompte
a l’horad’organitzarel curs. “La
situació semblaquemillora,
perònopodemabaixar laguàr-
dia.Ensesperauna temporada
encaracomplicada finsque
puguemtornardefinitivament”,
hadit.Aquesta temporadaestan
previstes300 funcions,200
menysqueenanysanteriors,
peròdemésdurada.Els temes
que tracten les 17obresprevistes
sóndecaràcter social, i secen-
trenenaspectescomla família,
els amicso fins i totelbullying i
laviolència.Apartird’aquest
mes jaespodenveure Adela,de
lacompanyiaLaCanteraExplo-
racionesTeatrales, iUna inter-
venció,dirigidaperSílviaSabaté,
obresqueconvidenareflexionar
sobre laviolènciaen lesdones i
sobre l’amistat. Tambéhiparti-
cipen lescompanyiesAmici
MieiProduccion,LaMaièutica,
LaigogurtoCercleBarcelona
entred’altres. /M.Camacho

L’hospital Germans
Trias i Pujol es converteix en
seu oficial del festival Filmets
de Badalona, que tindrà lloc
del 22 al 31 d’octubre. La inici-
ativa neix d’un acord de col·la-
boració entre el centre sanitari
i Badalona Comunicació, i
l’objectiu és acostar els millors
curtmetratges del Filmets a
tots els ingressats a l’hospital.
S’afegeix així a les altres tres
seus: el teatre Zorrilla de Bada-
lona, l’Institut Francès de
Barcelona i els cinemes Can
Castellet de Sant Boi de Llo-
bregat. A l’hospital hi haurà
diferents tipus d’activitats, que
se celebraran en tres espais. A
la planta pediàtrica es faran
projeccions de curtmetratges
infantils; a la resta de plantes
es podran veure curts del Pro-
grama Internacional, i a la sala
d’actes de l’hospital es projec-
taran curts per al personal
sanitari. / Redacció
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Una placa al carrer de l’Argente-
ria, on «va esgotar els seus últims 
dies Joan Salvat-Papasseit (1894-
1924), de mare gitana d’obrera 
estirp», recorda des del 1994 el 
poeta de La rosa als llavis reivindi-
cant els seus orígens, en una de les 
escasses empremtes de la memò-
ria del poble gitano a la capital ca-
talana, per molt que per tots és sa-
but que Barcelona té poder. 

Un any abans, el 1993, es va in-
augurar a Gràcia la plaça del Poble 
Romaní, «la primera plaça dedi-
cada al poble gitano a tot el món», 
reivindica amb comprensible or-
gull als seus 82 anys Ricard Va-
lentí, que es presenta com el gita-
no viu «més antic» del barri, des-
cendent d’una de les famílies 
«més antigues» de la Vila. «No de 
les famílies gitanes de Gràcia, no; 
de totes les famílies de Gràcia», 
puntualitza assegut al costat del 
seu net, d’idèntic nom i digne he-
reu de les seves lluites, vicepresi-

dent primer del Consell Municipal 
del Poble Gitano de Barcelona i 
president de l’Associació de Joves 
Gitanos de Gràcia, a la seu dels 
quals avi i net s’han refugiat de la 
pluja per a aquesta entrevista, so-
bre l’imminent canvi de nom de 
l’emblemàtica plaça. 

Argument inqüestionable 

En el curt camí entre la plaça –
potes enlaire aquests dies pels 
treballs de reurbanització– i el 
local es creuen a la plaça del Ras-
pall amb un noi en patinet elèctric 
que saluda amb carinyo l’onclo, 
un referent per a tota la comuni-
tat i que tots aturen per pregun-
tar-li com va. Avi i net resumei-
xen la petició del canvi de nom de 
la plaça –que, després de la seva 
reforma, es reinaugurarà, en 
principi al novembre, com a plaça 
del Poble Gitano– de forma sen-
zilla: «Volem que tothom sàpiga 

que aquesta plaça està dedicada 
al nostre poble, i la gent ens co-
neix com a gitanos, no com a po-
ble romaní. No té res de dolent la 
paraula gitano i romaní gaire gent 
no sap què significa».   

Aquest any han renunciat a 
celebrar la festa major a la plaça 
per no entorpir les obres i facilitar 
que puguin acabar al més aviat 
possible. I per la por de la Covid, 
és clar, sobretot de les persones 
grans. «L’any que ve esperem 
poder celebrar-la amb magnifi-
cència, ja sense pandèmia i a la 
plaça nova, que també volem in-
augurar amb un concert de rum-
ba», prossegueix Valentí net, 
pendent del mòbil perquè està 
esperant una convocatòria im-
portant del districte. Han d’agen-
dar una reunió imminent per de-
cidir entre tots, sobretot amb la 
seva família, com li donaran for-
ma al pendent homenatge a 
Moncho, que volen que tingui un 
record físic en algun lloc destacat 
del barri. «Si al carrer de la Cera 
tenen el mural dedicat a Peret, el 
rei de la rumba, a Gràcia volem 
recordar Moncho, el rei del bole-
ro», assenyala l’activista.  

Cor en romaní 

L’encara nom de la plaça, plaça del 
Poble Romaní, fa referència a la 
llengua del poble gitano, que entre 
els gitanos catalans pràcticament 
està extingida; tot i que no passa el 
mateix en altres països. De fet, 
l’arribada de gitanos romanesos a 
la ciutat ha fet que la seva llengua 
pròpia torni a sentir-se a Barcelo-
na. És una llengua que des de la 
Romanó Kher, la casa de la cultura 
gitana, recentment oberta al Gòtic, 
estan lluitant per recuperar. Mal-

NOMENCLÀTOR | Reivindicació d’un col·lectiu
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Futura plaça del
Poble Gitano

Còrsega

Pl. del
Sol

Pl. de la
Vila de
Gràcia

Diagonal

Travessera de Gràcia

Siracusa

Memòria gitana als carrers de BCN
Els membres d’aquesta comunitat a Gràcia aconsegueixen canviar el nom de la plaça del Poble Romaní, batejada així 
el 1993, pel de plaça del Poble Gitano. «No té res de dolent la paraula ‘gitano’ i és com ens coneix tothom», diuen.

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

La plaça, en plena 
remodelació,  
es reinaugurarà  
al novembre  
amb el nou nom

Ricard Valentí avi i  
Ricard Valentí net, dijous  
a l’encara plaça del  
Poble Romaní, a Gràcia.

Ferran Nadeu
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grat que l’entitat es va posar en 
marxa en plena pandèmia, amb la 
qual cosa amb prou feines han 
agafat embranzida, tenen 46 per-
sones apuntades a la classe de ro-
maní en línia i un projecte preciós 
per al curs que ara comença. Volen 
crear un cor, de nens o de joves, 
el que sorgeixi, amb el qual res-
catar cançons tradicionals gita-
nes i traduir-les al romaní per 
cantar-les en les celebracions 
populars de la ciutat –a les festes 
de la Mercè, per exemple– i que 
serveixi per visibilit-
zar la seva cultura, 
molt conscients que 
si el romaní pràcti-
cament ha desapare-
gut a Catalunya i Es-
panya no ha sigut de 
forma innocent, sinó 
efecte directe de la 
persecució històrica 
que durant tants se-
gles ha patit el poble 
gitano i amb ell la se-
va cultura.  

Llengua i memòria 

Una persecució que 
no volen que s’oblidi i 
que recentment han aconseguit 
recordar a la via pública amb un 
plafó instal·lat el 30 de juliol pas-
sat, dia en què, el 1749, Ferran VI 
va ordenar l’ar-rest, presó i con-
fiscació dels béns de tota la pobla-
ció gitana. Plafó instal·lat davant 
el convent de Sant Agustí. «Era 
important per a nosaltres, a més 
que el text estigués també en ro-
maní, evidenciar la implicació de 
l’església en l’extermini, donant 
l’ordre explícita de treure a la po-
blació gitana l’asil en sagrat», ex-
plica María Rubia, presidenta de 
l’associació Nakeramos i membre 
molt actiu del Consell Municipal 
del Poble Gitano.         

Donar a conèixer a les escoles 
barcelonines aquesta part de la 
història tan grisa com descone-
guda era un dels objectius del pla 
municipal contra l’antigitanis-
me, que va néixer a proposta de 
Nakeramos.  Lola López, exco-
missionada d’Immigració, Inter-
culturalitat i Diversitat de l’ajun-
tament, se’l va fer seu, però amb 
el canvi de comissionat ha quedat 
guardat en un calaix. «El pla no 
s’ha portat a terme com a tal, 
però el que hem fet ha sigut in-
troduir algunes de les seves línies 
de treball en les polítiques d’in-
terculturalitat de l’ajuntament», 
defensa Jordi Rabassa, regidor de 
Memòria Democràtica i, en 
aquest mandat, president del 
Consell Municipal del Poble Gita-
no de Barcelona.  

El regidor és molt conscient 
que la reivindicació de la seva 
memòria –durant tants anys en-
terrada i fins i tot negada– és una 

qüestió molt important per a la 
comunitat i que la presència al 
nomenclàtor oficial és ínfima, un 
dèficit en la reversió del qual es 
compromet a treballar, sempre 
en el marc del Consell Municipal. 
Que sigui la mateixa comunitat la 
que decideixi qui ha de tenir un 
carrer amb el seu nom i on.  

¿I la capella gitana? 

En la llista de deutes de la ciutat 
envers el poble gitano hi ha una 
altra assignatura pendent im-
portant: recuperar la capella gi-
tana d’Helios Gómez a la Model. 
«La capella és patrimoni de la 
ciutat i la nostra voluntat és re-
cuperar-la», insisteix Rabassa, 
qui adverteix també que «no se-
rà gens fàcil».  

«Hi ha un problema molt greu 
i és que hi ha molt poques foto-
grafies i no sabem exactament 
com era. Amb el guix, està prote-
gida. No té sentit començar a 
descobrir-la ara, quan tenim 
pendent tota l’obra al recinte. De 
moment, deixem-la així i quan 
entrem a la Model ens posarem a 
fer tota la feina arqueològica amb 
la voluntat de recuperar-la», es 
compromet Rabassa, que explica 
també que estan parlant amb els 
comissaris de l’esplèndida expo-
sició sobre Helios Gómez pro-
gramada l’any passat a La Virrei-
na per publicar des de l’ajunta-
ment un llibre «que vagi més en-
llà d’un catàleg». n

Mural al carrer de la Cera,  
al Raval, que reivindica la 
importància de la rumba 
catalana i del seu rei, Peret.

Dues de les imatges que il·lus-
tren el plafó instal·lat el 30 de 
juliol davant el convent de 
Sant Agustí per recordar la 
reial ordre de presó per al po-
ble gitano ordenada per Fer-
ran VI el 30 de juliol de 1749, 
que va suposar l’empresona-
ment de 12.000 persones. 

Ferran Nadeu Ferran Nadeu

«Treballem 
perquè Moncho 
sigui recordat 
com mereix als 
carrers de Gràcia»  
RICARD VALENTÍ 
PRES. DE L’ASSOCIACIÓ DE 
JOVES GITANOS DE GRÀCIA

«Volem recuperar 
la llengua romaní, 
forma part  
de la nostra 
història» 
MARÍA RUBIA 
PRESIDENTA DE 
L’ASSOCIACIÓ NAKERAMOS

«La presència 
gitana al 
nomenclàtor  
és ínfima, un 
deute pendent» 
JORDI RABASSA 
REGIDOR DE MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA
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Un encreuament de camins. Entre 
Gran Via, la ronda del Mig i el pas-
seig de la Zona Franca. En total, una 
vintena de carrils de circulació nei-
xen o moren en aquesta plaça, que 
és moltes coses menys una plaça. És 
una rotonda. I encara fa posar més 
vermell el fet que està dedicada a la 
persona que va fer que el projecte 
d’eixamplament de la Barcelona 
antiga, el que avui coneixem com a 
Eixample, fos un gresol d’urbanis-
me i arquitectura saludable que 
amb el pas dels anys patiria una pe-
nosa perversió. La ciutat té més de 
4.500 carrers, places, rondes, ram-
bles...; segurament, Ildefons Cerdà 
mereixia alguna cosa millor. 

Va ser l’alcalde José María Por-
cioles el que va decidir batejar 
aquest lloc amb el nom del poli-
facètic enginyer. Va succeir el 4 de 
novembre del 1959, durant la ce-
lebració del centenari del concurs 
organitzat per l’ajuntament per 
planificar el creixement de la ca-
pital una vegada van ser enderro-
cades, a partir del 1854, les mura-
lles que tenallaven la població, 
molt minvada per les plagues. Les 
cròniques del dia de la inaugura-
ció parlen d’una plaça «d’un 
diàmetre de 110 metres amb uns 
jardins de planta el·líptica traçats 
per les vies de circulació, que la 
caracteritzen i embelleixen». 

Un «vell deute» 

Al lloc s’hi va instal·lar un quadrat 
de ferro i uns blocs de formigó en 
homenatge a l’obra de Cerdà. La 
composició era un breviari dels 
«conceptes bàsics de l’urbanisme 
modern». «Barcelona vol saldar 
avui un vell deute que tenia con-
tret amb l’il·lustre autor del pla 
d’eixamplament de la ciutat», 
deia Porcioles en el seu discurs 
d’obertura. Justificava l’emplaça-
ment assegurant que aquell en-
clavament és «pòrtic i pas d’aquell 
eixamplament que va concebre 
amb tan àmplia visió». És una in-
terpretació molt lliure, perquè el 
pla que va dibuixar Cerdà té com a 
límit una altra plaça que queda 
més cap aquí i que també és una 
rotonda, la d’Espanya. Després de 
l’alcalde va parlar el director ge-
neral de Carreteres, Don Pedro 
Ormaechea, tota una premonició 
del futur que esperava al lloc, en 
una època en què el Seat 600 ja era 
el somni de qualsevol llar.   

Tornem al present. La plaça de 
Cerdà no té placa de marbre que 
indiqui el nom del lloc. Els únics 
senyals que orienten són els via-
ris, els que informen que per allà 
es va a la plaça d’Europa (un altre 
curiós homenatge...) i per allà, a la 
Gran Via. És a dir, s’orienta els au-
tomòbils, però gens ni mica es fa-
cilita la vida de vianants o ciclis-
tes, que aquí són tan benvinguts 
com mal tractats. Una bufetada al 
pla Cerdà, que òbviament no con-
templava els cotxes que encara 
s’havien d’inventar, però sí que 

tenia clar que els nous barris ha-
vien de ser un recés de pau, amb 
zones enjardinades a l’interior de 
les illes, amb els blocs estratègi-
cament situats en funció del sol, 
amb l’aigua de la pluja recollida 
per conductes soterrats. 

¿Rodona? 

La forma rodona de la plaça és un 
altre bon calbot a Cerdà, que so-
miava amb quadrats, rectangles i 
formes octogonals, però no en 
cercles. També ho és el tracta-
ment que rep per part del no-
menclàtor, el diccionari de car -
rers. La descripció que aporta el 
site municipal és la següent: «Il-
defons Cerdà i Sunyer (Centelles, 
1815 – Santander, 1876). Engi-
nyer, urbanista i polític». Ni una 
sola menció a l’Eixample. És com 
si París digués del seu dissenya-
dor, Georges-Eugène Hauss-
man, que era funcionari, diputat i 
senador. Sorprèn encara més al 
comprovar que personatges del 
ram segurament no tan cone-
guts, com l’arquitecte Joan Mar-
torell i Montells, sí que disposen 
d’una glossa sobre el seu llegat 
molt més elaborada. 

Oriol Altisench, degà del Col -
legi d’Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports de Catalunya, com-
parteix l’opinió que el seu col·lega 
de professió pateix un incom-
prensible menysteniment a Bar-
celona. «És un despropòsit», re-
sumeix. Més enllà d’explicar les 
raons per les quals la capital cata-
lana deu molt a Cerdà –«para-
metritza i arriba a decisions cien-
tífiques vinculades a l’urbanisme 
i a la salut de les persones; era el 
Lincoln català», sintetitza–, con-
sidera que el lloc ideal per rendir-
li homenatge és la nova plaça de 
les Glòries, lloc en plena trans-
formació, l’enèsima, i racó que 
estava destinat a funcionar, se-
gons el pla Cerdà, com a centre 
neuràlgic de la ciutat. És una idea 
que ja s’havia valorat en el passat. 
«El que no té cap sentit –prosse-
gueix– és que l’únic que recorda 
la seva figura a Barcelona sigui 
una plaça que representa tot el 
contrari del que ell defensava».  

La venjança de Rovira i Trias 

Si amb tot això no n’hi hagués 
prou, resulta que a Gràcia hi ha 
una plaça dedicada a Antoni Ro-
vira i Trias, la persona que va 
guanyar el concurs públic per 
eixamplar la ciutat, però que es 
va quedar sense el projecte per-
què Madrid va imposar la idea de 
Cerdà. El perdedor va plantejar un 
creixement radial, inspirat en el 
model de París. Cerdà, en canvi, 
va dibuixar la retícula. El cas és 
que Rovira i Trias disposa d’un 
espai meravellós en un dels barris 
més vius, on a més té una escul-
tura molt apreciada pel veïnat, 
mentre que Cerdà ha d’apanyar-
se amb una rotonda als afores. n   

BARCELONEJANT

Homenatge pendent 

a Cerdà

La ciutat recorda el pare de l’Eixample amb una plaça 
plena de cotxes i sense vida. Mereixia alguna cosa millor...

Carlos Márquez Daniel

L’escultura de Rovira i Trias, a la plaça homònima que li ret homenatge a Gràcia.

El Periódico

Un veí contempla el frontispici per sobre de la rotonda de la plaça de Cerdà. 

Edwin Winkels

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BARCELONA

218000

48734

Diario

819 CM² - 77%

19714 €

37

España

26 Julio, 2021

P.26



a ciutat de Barcelona és re-
publicana, però no ho sap. Hi
ha coses difícils d’explicar, i
aquesta n’és una, perquè ni

els experts en la matèria ho ente-
nen. La qüestió és la següent: dos
edificis nobles de la capital de Ca-
talunya conserven a la façana, en
un lloc preeminent, els escuts d’Es-
panya corresponents al període de
la Segona República, vigent entre
els anys 1931 i 1939, que és quan
van ser col·locats. Es tracta de dos
edificis que van ser seus oficials de
les delegacions a Barcelona d’insti-
tucions de l’Estat i es desconeix per
què els escuts no van ser retirats o
modificats durant els llarguíssims
40 anys del franquisme.

La part alta de la façana de l’edifi-
ci on avui hi ha les oficines centrals
del banc BBVA a Barcelona, a la pla-
ça d’Antoni Maura, i la cornisa de
l’entrada principal de l’edifici situat
als números 8 i 10 de Via Laietana
s’adornen, totes dues, amb uns es-
cuts de grans dimensions correspo-
nents a la Segona República Espa-
nyola. L’un té forma d’hexàgon i l’al-
tre és un quadrilong amb la base ar-
rodonida, però tots dos són de com-
posició similar, pel tipus de pedra
emprada i perquè van acompanyats
d’un conjunt escultòric.

L’origen de l’edifici del BBVA va
ser també bancari, perquè es va
construir el 1933 per donar cabuda
a la sucursal del Banc d’Espanya a
Barcelona, i per això es va coronar
amb l’escut oficial reglamentari en
aquells anys. En canvi, a l’edifici de
Via Laietana 8 i 10, l’escut de la Re-
pública s’hi va afegir anys després
de la seva construcció, quan va es-
devenir seu d’Hisenda a Barcelona.
L’origen d’aquest immoble es re-
munta al 1923, quan la Companyia
Arrendatària de Tabacs va dema-
nar el permís corresponent a l’Ajun-
tament per construir un edifici que
havia dissenyat l’arquitecte Fran-
cesc Guàrdia.

Amb el pas del temps, el Banc
d’Espanya es va traslladar a la seu
actual de la plaça de Catalunya i
l’edifici el va ocupar, a partir del
1955, l’entitat d’estalvis Caixa Ca-
talunya, que hi va situar la seva seu
central. Després va evolucionar cap
a BBVA i, en tots els temps, usos i
circumstàncies, l’escut s’ha man-
tingut presidint la façana. L’emble-
ma el va esculpir l’artista Vicenç
Navarro, que hi va deixar la firma

L

en un lloc ben visible. Era un escul-
tor a qui s’encarregaven peces per
adornar la via pública en monu-
ments i edificis, com va ser el cas.

L’edifici de la Companyia Arren-
datària de Tabacs, després de donar
cabuda a la delegació d’Hisenda, es
va convertir en seu judicial, on du-
rant molts anys es van dirimir litigis
socials i laborals. Amb el trasllat dels
jutges a la Ciutat de la Justícia, el

gran immoble va caure en desús i ac-
tualment només se n’ocupa una part
mínima, amb oficines de l’Insituto
Nacional de Estadística i del cens
electoral, organismes dependents de
l’administració de l’Estat. Amb rela-
ció a aquest edifici, hi ha un projecte
per reconvertir-lo en habitatge pú-
blic, però la pandèmia l’ha deixat en
via morta en espera que els fons eu-
ropeus reactivin la iniciativa.

“L’escut de l’antic edifici dels jut-
jats es va rehabilitar, perquè la pe-
dra es va degradar”, explica Josep
Cruanyes, advocat i historiador.
Cruanyes, que coneix al detall l’èpo-
ca del franquisme i els mecanismes
de repressió desplegats pel règim
dictatorial que van esborrar tots els
vestigis de la legalitat republicana,
no s’explica com és que aquests dos
escuts es van mantenir, encara
menys tenint en compte el lloc tan
visible que ocupen i el carrer princi-
pal on s’exposen.

Les diferències entre l’escut re-
publicà i el de l’Espanya de Franco
són molt evidents. En primer lloc,
l’escut de l’Espanya feixista presen-
tava una distribució diferent dels
escuts dels regnes de Castella, Lleó,
Navarra i Aragó. El de Franco esta-
va embolcallat per la inconfusible
àliga de sant Joan i per una cinta

amb la llegenda “Una, grande y li-
bre”. En canvi, la diferència entre
l’escut republicà i el del règim sorgit
de la Constitució del 1978 és més
subtil i se centra en la corona que els
presideix tots dos. El de la República
té una corona mural, en forma de
muralla de castell amb merlets, men-
tre que el borbònic porta una corona
imperial, de color vermell i or, que re-
met al monarca que representa.

La simbologia borbònica ha estat
causa de polèmica recent a Barce-
lona quan l’Ajuntament va decidir
retirar l’escut de Joan Carles I que
dominava l’obelisc del Cinc d’Oros.
Es tracta d’un monument a la Re-
pública, inaugurat el 1936 i dedicat
a Francesc Pi i Margall. En aquest
cas sí, el règim de Franco hi va in-
tervenir: va eliminar barroerament
la placa que retia homenatge al que
va ser president de la República Es-
panyola i va retirar l’estàtua que hi
havia dalt de tot de la columna. Més
endavant, en temps de democràcia,
es va dedicar el monòlit a Joan Car-
les I, després dels fets del 23 de fe-
brer del 1981, i s’hi va posar el seu
escut d’armes.

La Comissió per la Dignitat ha
demanat que l’Ajuntament deixi al
descobert el dany que els franquis-
tes van causar al monument quan
en van arrencar el medalló i les lle-
tres dedicades a Pi i Margall. ■
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Societat

RESISTENTS · Dos edificis nobles de la capital catalana conserven a la façana l’escut d’Espanya corresponent a la Segona
República INDULTATS · El pas del franquisme no va eliminar els dos emblemes, símbol del govern contra el qual es va
aixecar l’exèrcit feixista MURALLA · Una corona amb murs i merlets distingeix l’escut del règim nascut el 14 d’abril del 1931

Barcelona republicana
Jordi Panyella
BARCELONA

L’escut de l’edifici
de la Companyia
de Tabacs i el que
presideix la façana
de l’edifici on hi ha
la seu central de
BBVA a Catalunya,
tots dos amb la co-
rona republicana
■ JUANMA RAMOS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Règims diferents i usos
diferents no han fet
desaparèixer els dos
escuts republicans
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Olimpiadas populares de 1936: cuando 
Barcelona quiso hacer frente al nazismo
La ciudad organizó unos juegos alternativos para protestar contra los de Berlín

Los Juegos Olímpicos o las Olim-
piadas forman parte de la vida de 
prácticamente todos los ciudada-
nos del mundo una vez cada cua-
tro años. Miles de atletas se re-
únen en una sede durante el 
verano o el invierno para dispu-
tar decenas de deportes que 
atraen la atención de millones de 
espectadores esperando poder a 

Albert Martínez - Barcelona los mejores atletas del mundo.
Creados hace más de 2.700 años 

en la antigua Grecia y organiza-
dos en la ciudad de Olimpia, se 
disputaron entre el año 776 a.C y 
el 393 d.C para satisfacer las deli-
cias deportivas de la época. Tras 
cientos de años sin disputarse, en 
1894 el barón de Coubertin, el no-
ble francés Pierre Frèdy, surgió 
la idea de relanzar el evento y 
crear los Juegos Olímpicos mo-

brar las Olimpiadas de 1992. Es-
tas, fueron descritas por gran 
cantidad de ilustres personajes 
como “las mejores de la historia” 
aunque estuvieron a punto va-
rios años antes de no ser las pri-
meras celebradas en España.

Antes de que Kobi o el inolvi-
dable oro de Fermín Cacho entra-
rán en el recuerdo de todos los 
españoles, Barcelona estuvo a 
días de celebrar unas Olimpia-
das, aunque en este caso llama-
das “Populares”. Tras la asigna-
ción de Berlín como sede para los 
Juegos Olímpicos de 1936, varios 
movimientos se mostraron con-
trairios a la celebración de estos 
en la capital alemana debido al 

triunfo del na-
zismo en el país. 
Por este mismo 
motivo, países y 
organizaciones 

internacionales decidieron mo-
vilizarse y poner en marcha una 
campaña de boicot y presión con-
tra el nazismo y la propaganda 
con el deporte que este pretendía 
hacer.

Así, Barcelona organizo toda la 
maquinaría para realizar estas 
Olimpiadas como boicot a las ofi -
ciales, entre los días 19 y 26 de 
julio de 1936, hecho que nunca 
ocurrió debido al golpe militar 
del 18 de julio. La acción de los de 
una parte de los militares obligó 
a posponer el evento que nunca 
se llegaría a dar. Ahora, justo 85 
años después de la que podría 
haber sido la primera celebra-
ción de unos Juegos Olímpicos en 
España, el mundo se encuentra 
atento a Tokio.

Una de las casetas 
informativas del 
evento

EUROPA PRESS

Barcelona 92 pudo no 
haber sido la primera 
edición de unos Juegos 
Olímpicos celebrados en 
España 

dernos.
Con una celebración de estos 

cada 4 años, solamente lastrados 
por las dos Guerras Mundiales y 
la crisis del Coronavirus que ha 
obligado a postergarlos un año 
más, este 2021 es Tokio la capital 
encargada de hacer vibrar al 
mundo con el deporte. Barcelona, 
como bien es sabido por casi la 
total mayoría de la población es-
pañola fue la encargada de cele-

Catalunya ha registrado 75 vícti-
mas mortales en 71 accidentes de 
tráfi co en 2021 –hasta el 31 de ju-
lio–, lo que conforma un descenso 
del 25,7% respecto al mismo pe-
riodo de 2019, en el que murieron 
101 personas en 95 siniestros 
mortales en zonas interurbanas. 
Prácticamente un 45% de las 75 
víctimas mortales registradas 
durante estos primeros siete me-
ses del año pertenecen a colecti-
vos vulnerables –24 motoristas, 

R.B.-Barcelona siete peatones y dos ciclistas–, 
informó ayer el Servei Català de 
Trànsit (SCT). 

Aunque este mes de julio se ha 
registrado un único motorista 
muerto en las carreteras catala-
nas, el SCT ha pedido «más per-
cepción del riesgo y conciencia 
de la propia fragilidad de los mo-
toristas, ciclistas y peatones». De 
hecho, la recuperación de la mor-
talidad tras el fi nal del estado de 
alarma en mayo hizo «aumentar 
mucho» la siniestralidad –con 17 
muertes en mayo y 18 en junio– y, 

aunque julio ha roto la tendencia 
ascendente con 13 muertes, du-
rante estos tres meses se han re-
gistrado el 64% del total de vícti-
mas del año. 

Además, se ha consolidado la 
tendencia al alza de accidentes 
mortales con más de un vehículo 
implicado –siendo el 80% del to-
tal–, y uno de cada tres son cho-
ques frontales que suelen estar 
relacionados con adelantamien-
tos temerarios o indebidos, dis-
tracciones con el móvil, fatiga o 
somnolencia. Respecto a 2019, 

han aumentado un 7,2% los atro-
pellos mortales, la mitad de las 
víctimas globales se registran en 
fi n de semana o festivos y ha su-
bido la cantidad de víctimas mor-
tales en niños o jóvenes de entre 
0 y 24 años: concretamente han 
muerto 13, tres de las cuales me-
nores de 14 años. El tramo de 35 
a 44 años continúa acumulando 
más víctimas mortales –18– y más 
incremento, mientras que las 
personas mayores de 65 años son 
las que registran menos reduc-
ción de víctimas. 

Cataluña reduce la mortalidad un 25% con respecto a 2019

RÍTEX 2002, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE) 
ELASTIC FABRICS, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

ANUNCIO DE FUSIÓN
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 

43, 44 y 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
Modifi caciones Estructurales de las sociedades 
mercantiles (en adelante, “LME”), se hace público que 
el socio único de la sociedad absorbida “ELASTIC FABRICS 
S.L.U.” ejerciendo las funciones propias de la Junta 
General de la sociedad tal y como dispone el artículo 15 
de la Ley de Sociedades de Capital, en acta de fecha 30 
de junio de 2021, aprobó por decisión del socio único la 
fusión por absorción impropia e inversa de la sociedad 
“ELASTIC FABRICS, S.L.U.” (Sociedad Absorbida), a favor 
de la sociedad íntegramente participada directamente 
“RÍTEX 2002, S.L.U.” (Sociedad Absorbente).

La fusión por absorción supone la integración de la 
totalidad del patrimonio empresarial de la Sociedad 
Absorbida, que quedará disuelta y extinguida sin 
liquidación, en favor de la Sociedad Absorbente, quien 
adquiere por sucesión a título universal todos los bienes, 
derechos y obligaciones integrantes de aquella. Los 
activos y pasivos transmitidos a la Sociedad Absorbente 
se recogen en el Proyecto de Fusión aprobado. 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 
y 52 LME, al tratarse de una fusión especial impropia, 
no es necesario el aumento de capital de la Sociedad 
Absorbente, por lo que el patrimonio neto de la Sociedad 
Absorbida se integrará como reserva voluntaria en la 
Sociedad Absorbente. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
42, 49 y 52.1 LME, el acuerdo de fusión se ha adoptado 
sin la necesidad de publicar o depositar previamente 
los documentos exigidos por la Ley, y sin informe de 
los administradores, al haberse adoptado por decisión 
del socio único de la Sociedad Absorbida ejerciendo las 
funciones propias de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43.1 y 
44 de la LME, se hace constar el derecho que asiste a 
los socios y acreedores de las sociedades intervinientes a 
solicitar el texto íntegro del acuerdo de fusión aprobado 
y de los balances de fusión. Asimismo, se hace constar 
expresamente el derecho de oposición a la operación de 
fusión por absorción especial impropia que asiste a los 
acreedores de las sociedades participantes dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación 
del ultimo anuncio del acuerdo por el que se aprueba 
la fusión, todo ello en los términos previstos en los 
artículos 43 y 44 de la LME.

En El Masnou (Barcelona), a 01 de julio de 2021, 
Manuel Juan Martos Gutiérrez, Administrador Único

 de “RÍTEX 2002, S.L.U.” (Sociedad Absorbente), y 
de “ELASTIC FABRICS, S.L.U.” (Sociedad Absorbida).
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Lluís Permanyer

El 6 d’octubre del
1908 va tenir lloc
un acte oficial de
l’Ajuntament de
Barcelona. No es

tractava de res protocol·lari,
sinóque teniaunabast signifi-
catiu. I és que així es volia
atorgar rellevància a l’anunci
d’una sèrie demesures. Presi-
dia la nombrosa comitivamu-
nicipal Francesc Puig i Alfon-
so, en qualitat d’alcalde acci-
dental.
Ja s’havia pres la decisió

d’urbanitzarunpuntdetroba-
da urbanístic molt rellevant,
com el que formaven la Gran
Via de les Corts Catalanes, el
Paral·lel i Creu Coberta, ales-
hores ja eixos potents. I
aquesta voluntat feia la im-
pressió que tenia aires d’efec-
tivitat, ja que anava acompa-
nyada per la novetat d’haver
imposat el nom a un enclava-
ment viari destinat a tenir una
dimensió notòria.
L’acte es va celebrar al cen-

tre físic d’aquella cruïlla, aca-
badadebatejar ambelnomde
plaçaEspanya.Peraixòs’hi va

plantar un gran envelat, deco-
rat amb bon gust i elements
d’una certa qualitat, per aco-
llir així amb comoditat els
convidats, entre els quals des-
tacava la nombrosa represen-
tació depropietaris veïns.
Es va anunciar l’inici imme-

diat d’unes obres preparatòri-
es: desboscament i explanació

del terreny, col·locació de vo-
rades i amplis parterres que
acompanyessin un artístic i
monumental fanal que estava
cridat a presidir el centre.
El president de la comissió

veïnal, el senyor Vallhonrat,
va comentar que aquelles mi-
llores anunciades eren ben-
vingudes, mentre va reclamar
una actuació per accentuar el

ruralisme de Montjuïc i res-
tar-li presènciamilitar.
El pas del temps va ser im-

placable, ja que la veritat que
es va imposar va ser que el
punt central del que havia de
ser la plaça va quedar en bona
partabandonat, finsal’extrem
que per a les celebracions el
buit l’ocupavaunenvelat.
En canvi, la zona de la Gran

Via que naixia en direcció al
Prat va merèixer un espai en-
jardinat, amb parterres i ar-
bres, una imatge que era
d’agrair.
I a la realitat de la plaça Es-

panya estricta no li va arribar
l’hora que sens dubte merei-
xia finsa lamagnaaventurade
l’Exposició del 1929. L’arqui-
tecteJosepM.Jujolvaprojec-
tar la font monumental. Les
obres es van endarrerir tant
que no va poder estar enllesti-
da el 19 de maig, dia de la so-
lemne inauguració d’aquell
certamen històric. Paciència i
resignació.

UnaplaçaEspanya
batejada i senseurbanitzar

L’ÀLBUM

El panorama eloqüent que hi havia el 1908 es vamantenir durant anys

Va caldre esperar
a la gran cita de
l’Exposició del 1929
per dignificar
aquella cruïlla

La festa major de Sants
s’està celebrant malgrat la
pandèmia, i s’acosta al final.
Té els dies comptats, i fins a
l’any que ve. Si aquesta ce-
lebració és breu i passatge-
ra, cal comentar un llibre
que té la virtut de ser un
valor permanent i testimoni
d’un passat intens. A Sants.
La festa major (edita Efa-
dós), el periodista i escrip-
tor Albert Torras Corbella

ha seleccionat amb encert
una sèrie fotogràfica que ha
documentat amb precisió.
El conjunt exhibeix una
varietat notable tot i ser
monogràfic. El pas del
temps, amb els seus usos i
costums tan peculiars,
aporta els signes diferenci-
als de cada període. Les
imatges apareixen plenes
de detalls ben visibles o
simplement nimis que van
marcar època i que ara ex-

hibeixen una aromamolt
evocadora d’un passat que
no tornarà; algunes són
divertides, mentre que no
en falten d’altres que són
fins i tot emocionants. La
festa major, amb la invita-
ció oficial de sortir de les
cases i ocupar els carrers i
les places sota el signe re-
confortant de l’alegria i
l’amistat, és una celebració
que passa, però aquest lli-
bre queda.

La policia italiana va informar ahir de la detenció
d’unmembre de la Camorra napolitana a Barcelona. Es
tracta de Gennaro Esposito, component del clanMazza-
rella d’aquest grupmafiós, que des de juliol de l’any pas-
sat fugia de la justícia italiana. Segons van comunicar els
carrabiners de la regió de la Campània, l’home, de
34 anys, és considerat “greument responsable” dels de-
lictes d’extorsió agreujada amb finalitatsmafioses i asso-
ciació delictiva de tipusmafiós. /AnnaBuj

L’Ajuntament de Barcelona ha instal·lat
340 càmeres zenitals situades als sostres dels 39 mercats
municipals per facilitar els controls d’aforament esta-
blerts per evitar la propagació de la covid de l’estiu pas-
sat. La instal·lació ha suposat una inversió d’uns
678.640 euros i es va iniciar l’estiu de l’any passat amb
una prova pilot als mercats de l’Abaceria Central, Sants,
Sarrià i els Encants. Les instal·lacions dels mercats
compten el nombre de persones que entren i surten sen-
se enfocar les cares. / Redacció

Els bombers de Barcelona van haver d’inter-
venir ahir a la Rambla per sufocar un incendi que va
afectar al matí l’hotel Sehrs Rivoli. Una avaria en un
muntacàrregues va provocar l’incendi, que va obligar a
evacuar 68 persones de l’hotel i a confinar-ne 43més.
Cap persona no va resultar ferida. L’accident sí que va
obligar a tallar durant un temps la circulació de vehicles
pel popular passeig barceloní. Les primeres investigaci-
ons apunten que el desencadenant del foc podria haver
estat una avaria a la instal·lació elèctrica. / Redacció

Setpersonesvanresultar intoxica-
desper inhalacióde fumen l’incendid’unhabitatgeaSant
BoideLlobregatdurant lamatinadadedimartsadimecres,
va informarelSistemad’EmergènciesMèdiques (SEM).
Vanser traslladats, quatreenestatmenysgreu i tresenestat
lleu, acentreshospitalaris.L’habitatge, situatal carrerFran-
cescMacià,undelsprincipalseixoscomercialsde laciutat,
vaquedarcompletamentcalcinat.Finsaquatredotacions
debombersesvanactivarperextingirel foc. /Redacció

Els Bombers de la Generalitat a Sant Boi de Llobregat

Les zones de baixes emissions (ZBE) deBar-
celona i quatremunicipis de la seva conurbació i la de
SantCugat delVallès ja apareixenmarcades a la popular
aplicacióGoogleMaps, va informar ahir l’ÀreaMetropo-
litana deBarcelona (AMB). L’ensmetropolità va arribar a
un acord amb lamultinacional dels EstatsUnits per fer-
ho possible.Més endavant s’hi afegiran les novesZBEque
es vagin creant. Per exemple, ja n’hi ha una altra de pre-
vista a Sant JoanDespí. LesZBE sónun sistemaque limi-
ta el trànsit dels vehiclesmés contaminants. / Redacció
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ARQUEOLOGIA

La prospecció arqueològica
per a les obres de la futura bi-
blioteca del barri barceloní de
Sarrià ha tret a la llum restes
de l’antiga vila, concretament
de murs, fonaments i clave-
gueram del segle XVIII. Sarrià
està documentada des del se-
gle X i va ser annexionada a
Barcelona el 1921. L’Associa-
ció de Veïns de Sarrià ha re-
marcat que la troballa no serà
cap impediment per construir
la biblioteca. ■ EFE

Troben restes de
l’antiga vila de
Sarrià, del s. XVIII
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CristinaBergua

ELS BUSCARAN MENTRE VISQUIN / 1

MAYKANAVARRO
Barcelona

E
l dia de les PersonesDesapa-
regudes sense causa aparent
se celebra cada 9 de març.
Aquell dia del 1997 va des-
aparèixer Cristina Bergua

Vera. Tenia 16 anys. Aquest estiu hauria
fet41 anys i , a la sevapetitahabitaciódel
pis dels pares, aCornellà deLlobregat, li
esperen les nines i el gos de peluix blanc
que li acabavade regalar lamareper fer-
liunabromaperquèlanenanoparavade
demanar un gos, però dels de veritat. No
fa tant, el pare es va tatuar al canell dret
un9-M.No li caliaper recordar-ho.
JuanBergua i LuisaVera ja fa24anys

que en suporten l’absència sense perdre
ni un sol dia l’esperançaper saberquèva
passaraquellanit.Ahoresd’ara janomés
es conformen amb saber-ho per poder
descansar.Noesperenresmés.
Han explicat tantes vegades a tanta

gentelquevapassaraquelldiumengeen
què van veure per última vegada la seva
filla que podria semblar que reciten l’es-
cenadememòria.Alcontrari.LaLuisaés
incapaç de no emocionar-se quan recor-
daque lavadeixarassegudaal llitdel seu
germàGermán,mentreremenava lagui-
tarra que la nena volia aprendre a tocar.
“No surts?”, li va preguntar la mare. “Sí,
esticesperantqueusn’aneuperarreglar-
me”, els va respondre. Els pares van sor-
tir a fer un tomb i no van passar ni cinc
minuts de les deude la nit que es van co-
mençar a preocupar. Van telefonar a les
cases de les amigues i van descobrir que
laCristinas’estavaveientambJavierRo-
mán, un noi més gran que ella, amb qui
haviaquedatperposar fi a la relació.
El jovevareconèixerqueaquella tarda

haviaestatamblaCristina,peròquelava
acompanyar pràcticament fins a la porta
de casa seva perquè sopava amb els seus
tiets. Va ser impossible avançar més. La
PoliciaNacional va omplir les parets del
pis del jove ambmicròfons, i va recórrer
els quilòmetres de clavegueram que hi
havia just a la claveguera que tapava un
armaridelpatide lacasadel sospitós.
ElsMossos d’Esquadra van assumir la

investigacióanysdesprésivanrevisar de
nouelcas,unavegadaiunaaltra,arribant
semprealmateixpuntqueassenyalavaal
mateix sospitós de qui no es van trobar
mai proves directes ni indicis suficients.
Anysdesprés, aquell jovevaacceptaren-
trevistar-seambelsergentqueportavael
cas, i va respondre a totes les preguntes
amblamateixa fredorquequanhova fer

de justícia primer i de respostes després
va desbordar una societat que per fi co-
mençavaaposardecaraalsdesapareguts
i rostrealpatiment.
Juan Bergua i el pare de Llum Valls,

una adolescent desapareguda que va
aparèixer morta després, van crear el

1998 la primera associació de desapare-
guts que hi va haver a Espanya, Inter-
SOS. Una aixafaguitarres que va treure
elscolorsaunesadministracionsincapa-
ces d’atendre el desemparament quepa-
tien les famíliesdelsdesapareguts.
Amb els anys, altres familiars van

prendre el testimoni de la lluita i la rei-
vindicació. Hi va haver un temps en què
elJuanilaLuisacarregavenambel dolor
i encara deixaven espai per suportar el
dels familiars d’altres desapareguts que
sesentiendesemparats iperduts.
Faquatreanysvansol·licitarqueesde-

clarés oficialment lamort de la Cristina.
Era un tràmit burocràtic a què es resisti-
en, però inevitable per assegurar que el
patrimoni familiar passaria sense pro-
blemes al fill que els queda. Ho podien
haver fet deu anys enrere, però no esta-
venpreparats.Ni abans,ni enelmoment
en què van firmar la petició. El Juan va

perdre el coneixement aquell matí als
jutjats. Es va desmaiar quan va llegir la
paraula ‘morta’alcostatdelnomdelase-
va filla.
La Luisa i el Juan només tenen parau-

les d’agraïment per a tots els que en tot
aquest temps els han escoltat, trucat,
consolat, ajudat i especialment per als
que no obliden mai la seva filla. Al des-
patxde launitat central d’homicidisdels
Mossosd’Esquadra lescaixesambels lli-
galls del cas Bergua sempre estan ober-
tes.“Elcascontinuaviu”,diula inspecto-
raqueestàalcapdavantdelaunitat.Sem-
pre hi ha algun document per repassar.
Una gestió per mirar. Una recerca per
fer.Unanova trucada a un testimoni per
preguntar siha recordat algunaunacosa
nova. Fa sis anys, una persona anònima
va dir que la Cristina estava enterrada a
Gavà.Esvabuscar senseèxit.
Més recentment, el pare va alertar els

Mossosd’unmisteriósmissatged’unho-
mequevadirque l’havia trobata faltar.
Els investigadors van contactar amb

l’home,empresonatal’Equadoriqueha-
via viscut a Cornellà i coincidit amb la
Cristina en el grup d’amics. Els policies
vanparlaramblagermana,vanentrevis-
tar l’homeivantreballarfinsadescartar-
ne la participació. “El seu record m’ha
passatpel cap”, vaassegurar.

dies
desapareguda8.939

davant lapolicia.Niparpellejava.
El Juan i la Luisa es van gastar, el pri-

mer any de la desaparició, 30milions de
lesantiguespessetesperimprimirmilers
de cartells amb la fotografia de la seva fi-
lla que es van repartir per Espanya i per
mitja Europa. La seva lluita a la recerca

El cas continua obert i viu;
fa poc, elsMossos van
investigar un jove
empresonat a l’Equador

No es pot escriure una sèrie sobre des-
apareguts sense començar per Cristina
Bergua, la jove de Cornellà que va des-
aparèixerfa24anysiaquielsseuspares
nohandeixatmai debuscar

ElMercadillo de Portaferrissa tanca
després de gairebémig segle d’història

BARCELONA El Mercadillo de
Portaferrissa, emblemàtic
punt del comerç del centre de
Barcelona, caracteritzat per la
figura d’un camell a l’entrada,
va abaixar ahir definitivament
la persiana, 46 anys després
d’inaugurar-se. Els actuals
gestors de l’establiment, pel
qual han passat generacions
de barcelonins buscant roba i
complements underground,
no han pogut fer front al pa-
gament del lloguer en temps
de pandèmia. Nombroses
persones, algunes d’elles nos-
tàlgiques d’aquest peculiar
comerç del Gòtic, van anar
ahir fins a les galeries per

adquirir l’última peça a les
quatre botigues que encara hi
havia obertes, per fer un últim
glop al bar El Jardí o per fer-
se una fotografia al costat del
camell de l’entrada. Aquest
establiment va obrir l’any
1975 al número 17 del carrer
Portaferrissa per iniciativa
dels germans Pilar i Arturo
Mijangos, que coneixien esta-
bliments semblants a Lon-
dres. Aquest tancament s’afe-
geix al de molts comerços
d’aquesta zona del centre de
Barcelona, a què la crisi eco-
nòmica derivada de la pandè-
mia ha clavat una estocada de
mort. / Efe

ElsMossos
estrenen
embarcació

PALAMÓS El conseller d’In-
terior, Joan Ignasi Elena, va
presidir ahir el llançament
de la nova embarcació de
casc rígid que ha incorporat
el cos deMossos d’Esquadra,
que patrullarà juntament
amb les que ja hi ha i que
tindrà la base al port de Pala-
mós. És la primera de les tres
embarcacions que el cos
incorporarà a la seva flota
aquest 2021, i que han tingut
un cost d’1,5 milions d’euros.
Amb això es completarà el
desplegament de la unitat
marítima delsMossos d’Es-
quadra. / RedaccióLa nova embarcació policial al port base de Palamós

DEPARTAMENTD'INTERIOR

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

VIVIR

426000

84641

Diario

113 CM² - 10%

5580 €

5

España

29 Agosto, 2021

P.31



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUÑA

68000

9346

Diario

430 CM² - 38%

4484 €

4

España

13 Agosto, 2021

P.32



31LA RAZÓN  •  Lunes. 23 de agosto de 2021

CATALUÑA

La caída de Barcelona explicada 
al presidente de Estados Unidos
Un diplomático informó a Franklin D. Roosevelt desde Francia sobre el fi n de la guerra

El comportamiento de Estados 
Unidos hacia algunos episodios 
del siglo XX es ciertamente cues-
tionable. Por ejemplo, aún resue-
na la opinión que el secretario de 
Estado Alexander Haig realizó 
cuando fue preguntado el inten-
to de golpe de Estado del 23 de 
febrero de 1981: «Es un asunto 
interno». Aquellas desafortuna-
das palabras probablemente tie-
nen su origen en la actitud esta-
dounidense durante la Guerra 
Civil, especialmente en la pasi-
vidad del presidente Franklin D. 
Roosevelt, algo de lo que se arre-
pintió una vez había concluido 
la contienda.
En los National Archives de 

Washington hay algunas pistas 
sobre la actuación de la Casa 
Blanca en aquellos años y su pa-
pel en la guerra en España. En 
esta ocasión pararemos atención 
a la información que recibió so-
bre la caída de Barcelona en 1939. 

Víctor Fernández- Barcelona

Una imagen del presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, en la época en que recibía estos informes

EFE

Se trata de documentos ofi ciales 
del diplomático estadounidense 
William Christian Bullitt, Jr. di-
rigidos al presidente, una especie 
de diario de lo que estaba ocu-
rriendo en una Europa en la que 
Adolf  Hitler se estaba preparan-
do para su inminente invasión de 
Polonia, lo que desencadenaría 
la Segunda Guerra Mundial.
La carpeta con los documentos 

y las cartas que Bullitt envió a 
Roosevelt entre enero y junio de 
1939 son un testimonio de prime-
ra mano para conocer lo que se 
fraguaba en los despachos en 
esos días. También nos permite 
conocer qué sabía uno de los pre-
sidentes más queridos de todos 
los tiempos, pero que con la Gue-
rra Civil acabaría reconociendo 
que se había equivocado de ma-
nera destacada. Si abrimos la 
colección de texto, lo primero 
que nos encontramos es una nota 
manuscrita del embajador escri-
ta desde Washington D.C. para 
felicitar a Roosevelt por su cum-

pleaños, y donde reconoce que 
«podría tratar de explicarle lo 
que representa para mi tenerlo 
en el mundo; pero creo que ya lo 
sabe sin necesidad de que se lo 
cuente». A continuación nos en-
contramos con una extensa serie 
de informes en su mayoría vin-
culados con la situación que se 
está viviendo en una Francia pre-
ocupada por el avance del nazis-
mo. El 1 de febrero de 1939, Bullitt 
ya estaba en París y comenzaba 
a dar detalles sobre los integran-
tes de los servicios de informa-
ción franceses. 
En el mismo informe, el diplo-

mático dedicaba unas líneas a la 
situación que se vivía en Catalu-
ña en un momento en el que ya 
era inevitable el avance de las 
tropas franquistas. El fi nal de la 
guerra se acercaba y Barcelona 
ya había caído en manos de los 
sublevados. Bullitt tenía quien le 
facilitaba información puntual 
de la situación al otro lado de la 
frontera, tal y como podemos leer 

a continuación. La fuente se lla-
maba Jules Henry quien «vino de 
España anoche y me dijo que él 
personalmente había salido a 
buscar el líneas que defienden 
Barcelona –donde estuvo hasta el 
mismo día que entraron las tro-
pas de Franco. Afirmó que las 
líneas que defendían al Barcelo-
na estaban ahí pero eso no había 

un solo defensor en 
ellos». Henry pun-
tualizba que todo ha-
bía estallado en Bar-
celona y en ese 
momento «se busca 
el colapso total de la 
resistencia en Cata-
luña dentro de diez 
días y el colapso total 
de las áreas de Valen-
cia y Madrid para 
dentro de tres sema-
nas». A raíz de todos 
esos hechos, Henry 
sostenía que «Musso-
lini seguirá los triun-
fos de Franco con 
inmediatas deman-
das a Francia que 
deberán ser rechaza-
das y que estaremos 
cerca de la guerra a 
fi nales de febrero».
Los documentos 

son en algunos as-
pectos explosivos 
porque demuestran 
que algunos miem-
bros del círculo cer-
cano a Franco no te-
nía ningún problema 
en jugar a dos bandas 
e informar a Estados 
Unidos sobre los mo-
vimientos del dicta-
dor. Todo esto, evi-

dentemente, llegaba a Roosevelt. 
Es lo que pasa cuando Bullitt aña-
día «el asesor más cercano a 
Franco» tras un banquete cele-
brado por industriales alemanes 
que el gobierno de Hitler «hizo 
una propuesta para comprar el 
90 por ciento de las exportaciones 
españolas sobre una base de com-
pensación». El diplomático pro-
ponía que se hicieran negocios 
con Francia, pero el español le 
preguntaba: «¿Qué podemos ha-
cer? No confi amos en los france-
ses porque sabemos que han sido 
nuestros enemigos en la última 
guerra».  A lo largo de esa conver-
sación, narrada a Rooselvelt, se 
descubría porque Barcelona era 
importante para los alemanes. 
Hitler estaba interesado en el 
mercurio y el potasa español, es-
pecialmente «uno de los los depó-
sitos de potasa más ricos que se 
conocen ha sido descubierto cer-
ca de Barcelona, que contiene 
algunos setenta y cinco millones 
de toneladas».

La carpeta con 
documentos destinados 
a la Casa Blanca se guarda  
en los Archivos Nacionales 
de Washington

William Christian Bullitt 
fue el encargado de 
comunicar a Roosevelt 
la delicada situación que 
se vivía en Europa en 1939
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panya, Adolfo Suárez, perquè la pro-
motora havia comès un error al de-
manar el permís d’obres. El minis-
teri de Cultura, anys abans, havia 
declarat la zona “paisatge pinto-
resc” i en calia el vistiplau per fer-
hi qualsevol mena d’intervenció, i la 
constructora no l’havia demanat. 
“Quan li vaig ensenyar el telegrama, 
l’agent de la Guàrdia Civil va trucar 
al governador i, per fer el demòcra-

ta, no ens van treure d’allà”, recorda 
l’ornitòleg. 

Però la petita victòria va durar 
poc. L’empresa va anar als tribunals 
i un jutge va ordenar que es desallot-
gés l’ocupació. Un dels agents va 
preguntar a un dels nois qui hi havia 
rere la mobilització i els va donar 
quatre noms, entre els quals el de 
Sargatal, que va acabar amb una 
querella a la caserna de Sant Pere 
Pescador. “Recordo que la notifica-
ció deia que jo tenia «altas cuotas de 
criminalidad»”, diu ara rient. La co-
sa més inesperada de tot plegat va 
ser que unes 200 persones es van 
presentar a la caserna per autoin-
culpar-se i dir que ells també havi-
en participat en l’ocupació reivin-
dicativa. “La Guàrdia Civil se’n fe-

ia creus i em pregunta-
ven: «Per què ho fas, 
això?» «Perquè la zona val 
la pena!», els contestava”.  

Victòria al Parlament 
Una de les sorts que van te-
nir els activistes és que els 
va tocar un jutge que va re-
tardar el judici contra els 
quatre acusats perquè sabia 
que al Parlament, que s’aca-
bava de crear, es volia apro-
var una llei per protegir l’es-
pai. A més, amb el renaixe-
ment de la Generalitat, el 
conflicte va passar a la seva 
teulada i el Govern va decidir 
encarregar a uns experts 
l’anàlisi de la importància de 
les zones humides, mentre 
l’empresa continuava bata-
llant per tirar endavant la ur-
banització. Paral·lelament, el 
GDAE –que el 1980 es va con-

vertir en la Institució Alt Emporda-
nesa per a la Defensa i l’Estudi de la 
Natura (IAEDEN)– va continuar les 
mobilitzacions i ocupacions, i tam-
bé va publicar un llibre i va produir 
dos curtmetratges. 

Finalment, la IAEDEN va agafar 
el bou per les banyes i el 1982 va 
presentar als grups parlamentaris 
la redacció del projecte de llei de 
protecció dels aiguamolls, que es va 
acabar aprovant per unanimitat el 
13 d’octubre del 1983.  

Els tres amics recorden ara que 
molta gent els deia que anaven en 
contra del progrés i que valia més 
que ho deixessin córrer perquè no 
se’n sortirien. “Però vam aconse-
guir-ho per una suma d’innocència 
i d’ingenuïtat. No prevèiem que no 
poguéssim guanyar, teníem clarís-
sim que ho aconseguiríem”, indica 
Sargatal, que després va esdevenir 
el director del parc natural entre el 
1984 i el 1998. Tots tres també tenen 
claríssim com serien ara els aigua-
molls si, fa 45 anys, haguessin tirat 
la tovallola: “Estaria tot tan cons-
truït com Empuriabrava, ja no en 
quedaria res”.e

45 anys de la batalla que va salvar 
els aiguamolls de l’Empordà

Un grup de joves van aconseguir aturar una urbanització de 525 hectàrees

MEDI AMBIENT

S’hi volia construir una urbanitza-
ció que era tres vegades més gran 
que Empuriabrava. Però un grup 
de nois d’entre 18 i 20 anys van 
aconseguir aturar el projecte cons-
tructiu i que el Parlament aprovés 
per unanimitat una llei per prote-
gir els aiguamolls de l’Empordà. I 
això que no va ser fàcil: els va costar 
set anys de lluita, una denúncia 
dels promotors i algunes topades 
amb la Guàrdia Civil.  

Ara els aiguamolls són un dels 
atractius naturals i turístics més 
importants de l’Empordà. Però fa 
cinquanta anys gairebé ningú els co-
neixia ni els visitava, i l’espai era co-
negut com la maresma, una zona 
humida creada pel curs final dels 
rius Muga i Fluvià, a l’Alt Empordà, 
i Ter i Daró, al Baix Empordà. “Eren 
tot erms, era un paisatge que et do-
minava i amb tot de mosquits que et 
picaven. Només hi anava algun ca-
çador i algun veí a passejar”, expli-
quen anys després tres dels respon-
sables que avui sigui un parc natu-
ral: Jordi Sargatal, Martí Boada i Jo-
sep Espigulé. 

El 1974 es va aprovar el projecte 
del Port Llevant, una urbanització 
de 525 hectàrees, amb canals nave-
gables, que podia acollir més de 
60.000 persones. Dos anys més 
tard, Sargatal va veure que comen-
çaven les obres per aixecar-la i va 
decidir que havia de fer alguna cosa 
per evitar que desaparegués el pai-
satge que ell s’estimava tant, 
per la seva passió pels ocells. 
El juliol del 1976 es va publicar 
un article seu a Presència en 
què alertava de l’amenaça que 
era el projecte constructiu, i 
poc després va participar en un 
congrés internacional en què 
va aconseguir el suport dels 
principals ornitòlegs europeus 
a favor de protegir les zones hu-
mides de l’Empordà. 

Aquell mateix any, al novem-
bre, van crear el Grup de Defen-
sa dels Aiguamolls Empordane-
sos (GDAE) per impulsar una 
campanya per sumar el màxim 
nombre de suports, i van organit-
zar activitats i manifestacions 
amb molt de ressò social. “Era 
just després de la dictadura, al 
principi de la democràcia. Llavors 
no hi havia conscienciació ambien-
tal però hi havia moltes ganes de 
mobilitzar-se”, rememoren els tres 
amics, que també van organitzar 
una ocupació als terrenys de les 
obres, tot i que la van haver de sus-
pendre perquè s’hi havien apuntat 
diverses persones de diferents mo-
viments polítics que no tenien la 
conservació de la natura com a pri-
oritat, sinó altres objectius. 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
MARIA GARCIA

01. El 16 de 
juliol del 1978 
catorze joves es 
van plantar 
davant els 
camions per 
aturar la 
urbanització als 
aiguamolls de 
l’Empordà.   
02. Acte  
del Grup de 
Defensa dels 
Aiguamolls 
Empordanesos 
(GDEA) de l’11 
octubre del 
1981 a la platja 
Rogera.   

03. El 22 de 
maig del 1977 el 
GDEA va 
organitzaruna 
manifestació 
entre Figueres i 
els aiguamolls. 
FOTOS: GDEA 

Un dels episodis més sorprenents 
dels set anys de lluita va passar el ju-
liol del 1978, quan un grup de cator-
ze joves, entre els quals els entrevis-
tats, es van plantar davant els vuit 
camions que havien de començar les 
obres i els van impedir el pas. L’em-
presa va trucar a la Guàrdia Civil pe-
rò no es van atrevir a fer-los fora: 
Sargatal havia enviat dies abans un 
telegrama al llavors president d’Es-

01 

02 

03 
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Transfusions de sang 
pioneres al front d’Aragó
El 1936 el català Frederic Duran i Jordà va ser el primer  
a injectar sang a ferits situats a 300 quilòmetres dels donants 

Frederic Duran i Jordà davant del camió del peix que transportava la sang al front. IMATGE CEDIDA PER CAROLA DURAN TORT

donants del grup 0 amb l’objectiu de mi-
nimitzar les reaccions adverses. A con-
tinuació, hi afegia un 10% d’una solu-
ció que contenia citrat sòdic al 4% i glu-
cosa a l’1%, i la filtrava amb un sedàs de 
250 micres. Un cop fet això, la sang s’en-
vasava en flascons de 400 mil·lilitres als 
quals s’injectava aire a pressió, que 
s’emmagatzemaven, o es transportaven 
en el camió del peix, a una temperatu-
ra d’entre 2 i 4 graus. 

L’administració de la sang era tan 
simple que ni tan sols calia que la fes un 
metge. Els flascons s’escalfaven fins a 
40 graus al bany maria i es connectaven 
mitjançant un tub de goma amb les agu-
lles que es clavaven als ferits. Només ca-
lia trencar el cap del flascó perquè la 
pressió de l’aire impulsés la sang i la in-
troduís al cos del receptor. 

Per aconseguir donants, es van fer 
crides per la ràdio i es van oferir com-
pensacions com ara lots d’aliments a 
base de cigrons, oli, galetes, sucre i ba-
callà, productes que en temps de guerra 
eren molt preuats. D’aquesta manera, al 
llarg de la guerra es van fer prop de 
30.000 extraccions (24 de cada 25 pro-
cedien de dones), que van permetre as-
sistir al voltant de 20.000 ferits. 

El banc de sang i els procediments 
que va crear Duran i Jordà van rebre 
elogis de la revista mèdica The Lancet i 
van sembrar la llavor de l’actual Banc de 
Sang i Teixits de Barcelona, situat en un 
edifici del Poble Nou que porta el nom 
d’aquest metge pioner, i que cada any 
recull més de 260.000 donacions.e

cat logísticament i requeria un temps 
que molts ferits no tenien, els metges 
del front van suggerir al doctor Duran 
i Jordà la creació d’un banc de sang.  

Duran i Jordà dirigia el laboratori 
d’anàlisis clíniques de l’Institut Freno-
pàtic de les Corts des del 1935 i, gràci-
es a les conferències que el metge rus 
Serguei Iudin va fer a Barcelona el 1934, 
coneixia les tècniques de conservació i 
transfusió de sang que s’utilitzaven a la 
Unió Soviètica, aleshores capdavantera 
en aquest àmbit. Iudin utilitzava sobre-
tot sang que extreia de cadàvers i que 
conservava amb citrat sòdic, tal com ha-
vien proposat simultàniament el 1914 
els metges Richard Lewisohn (Nova 
York), Luis Agote (Buenos Aires) i Al-
bert Hustin (Brussel·les). Però tal com 
explicava en un article a la revista de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalu-
nya el doctor Josep Maria Massons, que 
va fer de cirurgià durant la guerra, 
“aquella sang era poc efectiva; col·loqui-
alment, en dèiem sang d’orxata”. 

Una administració senzilla 
La tècnica desenvolupada per Duran i 
Jordà consistia a extreure sang i, en pri-
mer lloc, analitzar-la per descartar la 
dels sifilítics i els anèmics, i seleccionar 
la del grup 0, que ja se sabia que funci-
onava millor en la majoria de receptors. 
Tot i que aleshores no es coneixia el fac-
tor Rh –que, a més del grup, determina 
la compatibilitat entre la sang de perso-
nes diferents–, en una intuïció brillant 
Duran i Jordà combinava la sang de sis 

Història

Fa 85 anys, a finals d’agost del 1936, un 
camió frigorífic amb què es transpor-
tava peix des del Cantàbric sortia de 
Barcelona per endinsar-se a la canícu-
la de la plana de Lleida i arribar al front 
d’Aragó. El vehicle, però, no duia peix 
per alimentar els milicians, sinó sang 
per tractar els ferits de guerra. Era la 
primera vegada a la història que es 
transfonia sang a 300 quilòmetres dels 
donants. El sistema d’extracció, conser-
vació, transport i injecció l’havia conce-
but el metge català Frederic Duran i 
Jordà, nascut el 1905 en una casa del 
carrer dels Pescadors, a la Barceloneta. 

Metralla i sang d’orxata 
Ja en aquelles primeres escomeses de la 
Guerra Civil, les noves armes i l’ús in-
tensiu de metralla causaven ferides més 
greus que en les guerres anteriors i 
molts dels ferits morien dessagnats. La 
necessitat de sang era, doncs, òbvia i 
apressant. D’això se’n van adonar de se-
guida el doctor Wenceslau Dutrem 
–que, més endavant, en l’exili mexicà, 
seria el metge de confiança de Lev 
Trotski– i la doctora Serafina Palma, 
que atenien els ferits al front d’Aragó. El 
problema era que aleshores les transfu-
sions de sang només se sabien fer direc-
tament de braç a braç. Com que enviar 
els donants al front era perillós i trans-
portar els ferits a Barcelona era compli-

Toni Pou
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Enric Pujol, nou director del Museu de l’Exili

rània (1995) i Diccionari d’historio-
grafia catalana (2003), amb Jordi 
Casassas i Antoni Simon.  

Pujol ha treballat força l’exili: 
ha coordinat els volums col·lectius 
L’exili català de 1936-39. Un ba-
lanç (2003) i L’exili català de 1936-
39. Noves aportacions (2006). 
Amb Felip Solé, va redactar el lli-
bre Exilis (2007). Ha participat 
també en obres col·lectives com 

mocràtiques, es va convertir en un 
dels regidors més joves de Catalu-
nya, a l’Ajuntament de Figueres, pel 
Partit Socialista Unificat de Catalu-
nya. Posteriorment, i fins fa dos 
anys, va formar part d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 

Tercer canvi en el departament 
És el tercer càrrec que es canvia en 
el departament de Memòria des que 
Lourdes Ciuró va assumir la conse-
lleria de Justícia el maig passat. Te-
resa Ferré, que va ser nomenada di-
rectora del Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre (Co-
mebe) el 30 de juny de l’any passat, 
va ser substituïda a l’agost per Joan 
Baptista Forcadell, exregidor de 
CiU a Sant Carles de la Ràpita. Po-
ques setmanes abans, la historiado-
ra Gemma Domènech i Casadevall 
va ser rellevada al capdavant de Me-
mòria pel politòleg Toni Font Ferré, 
que va ser assessor del govern muni-
cipal de Sabadell, regidor de l’Ajun-
tament de Sabadell des del 2007 fins 
al 2019 amb Convergència i Unió i 
que, fins al 2016, havia militat a Unió 
Democràtica. Al consistori sabade-
llenc Font va coincidir amb Ciuró, 
que també va ser regidora de CiU 
entre el 2007 i el 2011.e

El nou director 
del Museu de 
l’Exili, Enric 
Pujol, en una 
imatge d’arxiu. 
DAVID BORRAT  

 

 

 

La conselleria de Justícia relleva Alfons Quera, que va assumir-ne la direcció fa dos anys

MUSEUS

L’historiador Enric Pujol (Figueres, 
1960) serà el nou director del Mu-
seu de l’Exili (MUME) i rellevarà 
Alfons Quera, que va ser nomenat fa 
dos anys. Pujol està vinculat al MU-
ME des dels seus inicis. Amb Jaume 
Santaló va redactar el projecte mu-
seogràfic i museològic del museu de 
la Jonquera, i des d’aleshores hi ha 
col·laborat. El MUME és el centre 
d’interpretació de referència sobre 
l’exili republicà provocat per la 
Guerra Civil Espanyola. Un dels ob-
jectius d’Enric Pujol és la consolida-
ció i l’expansió del centre en un con-
text difícil, marcat per la crisi. En 
aquest sentit, es vol aprofitar que el 
desembre de l’any vinent se celebra-
rà el 15è aniversari de la inauguració 
per fer un rellançament del MUME. 

Doctor en filosofia i lletres –es-
pecialitat d’història– per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, Pujol 
té una llarga trajectòria sobretot re-
lacionada amb la historiografia i la 
història dels historiadors. És autor 
d’El descrèdit de la història (1993), 
Ferran Soldevila i els fonaments de 
la historiografia catalana contempo-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

Pensament polític als Països Cata-
lans 1714-2014, La Mancomunitat 
de Catalunya i l’autonomia (1996) 
i Història de l’Institut d’Estudis 
Catalans (2002-2007).  

Pujol va dirigir la Casa de la Ge-
neralitat a Perpinyà (2004-2005) i 
va ser coordinador de l’Àrea d’His-
tòria i Pensament Contemporani de 
la Generalitat (2005-2007). Quan hi 
va haver les primeres eleccions de-
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Ernest Lluch ja  
té una estació de 
metro amb el seu 
nom a l’L-5. P. 36

L’Executiu posarà en marxa de manera immediata el «rescat» d’uns 25.000 cossos

NOU IMPULS A LA RECUPERACIÓ DE LES RESTES DE VÍCTIMES DEL FRANQUISME

El Govern central accelera  
el pla d’exhumació de fosses

TEMA DEL DIA | P. 2 A 4

Marc Vila

La pandèmia 
destapa una 
sobreprotecció
dels fills en 
moltes famílies 

PROBLEMA EDUCATIU

PERSONES | P. 28 A 30

Les sis grans 
‘carpetes’  
que Aragonès  
vol negociar 
amb l’Estat

REINICI DEL DIÀLEG

PANORAMA | P. 12

L’auge del 
teletreball fa més 
difícil encara 
la desconnexió  
per vacances

SALUT LABORAL

PANORAMA | P. 15

Ferran Nadeu

Hores crítiques
PERSONES | P. 32 I 33

El foc de la serra de Queralt, que amenaçava ahir a la nit Sant Martí de Tous, ja és el més greu d’un estiu negre

L’incendi, ahir a  
la nit a les portes de 
Sant Martí de Tous.
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Tema del dia :
Memòria democràtica

EXHUMACIONS DE FOSSES COMUNES QUE SUBVENCIONA L'ESTAT

2020-21 A automies A ajuntaments A associacions

Andalusia 60

8

46

6

Aragó 32

1
5

26

Astúries 11

47

Balears 6

1
1

4

Canàries 7

1

24

Cantàbria 11

11

Castella-
la Manxa 10

3

2
5

Castella
i Lleó 41

2
6

33

Catalunya 12

3

9

C. Valenciana 37
1

13

23

Extremadura 15

3

7

5

Galícia 3

3

Madrid 3

1
2

Múrcia 1

1

Navarra 39

39

País 
Basc10

1

9

La Rioja 3

3

Ceuta 1

1

Melilla 1

1

Els assessors del Govern en me-
mòria històrica calculen que que-
den entre 20.000 i 25.000 cossos 
«rescatables» de republicans as-
sassinats i llançats a fosses comu-
nes durant la Guerra Civil i la post-

guerra. Es considera així aquelles 
restes el parador de les quals es pot 
rastrejar i en principi són recupe-
rables. Una altra cosa és la possibi-
litat científica de filiar-les una ve-
gada trobades i, fins i tot, la possi-
bilitat legal d’exhumar-les.  

Dels 114.000 desapareguts (in-
humats en fosses i pous la majo-
ria) que s’estimaven el 2007 –any 

en què governava el socialista Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero i es va 
aprovar la primera llei de memò-
ria històrica–, el càlcul actual en 
resta 9.000 de ja recuperats des 
del 2000 i prop de 15.000 que es-
tan al Valle de los Caídos. Un gran 
nombre, tret dels 25.000 rescata-
bles, està en parador desconegut, 
el seu enterrament ha sigut des-

truït o els van llançar al mar. 
Aquests 25.000 són l’objectiu d’un 
nou impuls que l’Executiu, a tra-
vés de la Secretaria d’Estat de Me-
mòria Democràtica, ha decidit 
donar a la recuperació de restes de 
represaliats pel franquisme.  

Alhora que, aquesta setmana, 
presentava per al seu enviament a 
les Corts la nova llei de memòria 

democràtica, el Ministeri de la 
Presidència ha impulsat un pla 
quadriennal de fosses que el seu 
primer any supera en actuaci- 
ons les del pla de xoc desplegat el 
2020. Així, a les 114 tombes col·lec-
tives amb l’obertura en marxa se 
n’hi afegeixen aquest any 189. En 
total són 303 projectes en què l’Es-
tat intervé amb subvencions. Amb 
Zapatero, últim president amb qui 
es van impulsar les exhumacions, 
es van fer una mica menys de 180 
excavacions en sis anys, segons 
fonts governamentals. 

Madrid i Múrcia a la cua 

Només dos governs autonòmics 
no han demanat encara finança-
ment per a projectes d’exhumació 
de fosses comunes: Madrid i Múr-
cia. A les dues comunitats les ca-
racteritza la influència de Vox  
en institucions clau. N’hi ha una 
tercera, Andalusia, que fins i tot 

El Govern reforça el seu projecte d’exhumacions amb ajudes econòmiques per obrir 189 
sepultures i impulsar 303 iniciatives n Es calcula que uns 25.000 cossos són recuperables

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
Madrid

Pla per accelerar el rescat de 
les fosses del franquisme

Les tasques 
d’exhumació,  

en xifres
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com-partint aquest factor polític 
(el seu Executiu està format per 
PP i Ciutadans, amb suport de la 
formació d’extrema dreta), sí que 
ha demanat ajuda estatal; en to-
tal, per a sis projectes.  

La reticència de Vox a l’exhu-
mació de fosses comunes no és tan 
frontal com la seva oposició al re-
lat polític que surt a la llum amb 
aquestes descobertes. Preguntat 
per la nova llei de memòria demo-
cràtica, el 20 de juliol, durant un 
viatge a l’Aragó, el portaveu parla-
mentari de Vox, Iván Espinosa de 
los Monteros, la va deplorar, però 
es va mostrar partidari que «tots 
els espanyols, amb independència 
del bàndol en què van lluitar els 
seus avis, puguin, per descomptat, 
obrir, recuperar les fosses en què hi 
hagi, en qualsevol lloc, les restes 
mortals dels seus avantpassats».  

Aquest pla d’ajudes a l’exhu-
mació aporta diners públics per 

primera vegada des que el Go-
vern de Mariano Rajoy va tancar 
l’aixeta, el 2012. Les subvencions 
s’emporten el 60% dels 11,35 mi-
lions d’euros del pressupost de la 
Secretaria d’Estat de Memòria 
Democràtica. 

Restes al Valle de los Caídos 

El departament que encapçala 
Fernando Martínez ja ha gastat un 
milió d’euros en ajudes per a ajun-
taments i en dedicarà aquest any 
tres milions més en subvencions 
destinades a 15 autonomies. Una 
altra partida gruixuda, de 665.000 
euros, està destinada a ajudar les 
fins al moment 65 famílies que 
han reclamat recuperar els seus 
avantpassats traslladats al Valle de 
los Caídos. Així mateix, Presidèn-
cia té compromesos 400.000 euros 
en ajudes per a recerca de fosses 
comunes als cementiris de San 
Rafael i La Salud, de Còrdova.   

Entre els llocs de concentració 
de fosses que l’Estat ajuda a obrir, 
n’hi ha pocs com la província de 
Còrdova, amb 11 municipis on 
 hi haurà exhumacions, rastrejos, 
testimonis o anàlisis de restes. 
Còrdova és un territori paradig-
màtic de la memòria: només en 
un radi de 75 quilòmetres al sud 

de la capital s’acumulen excava-
cions previstes a Cabra, Montur-
que, Castro del Río, Aguilar de la 
Frontera, Puente Genil, La Carlo-
ta i Hornachuelos. Els 11 projectes 
per als quals associacions i ajun-
taments han demanat ajuda són 
el gruix dels 60 que subvenciona 
el Govern a Andalusia. 

Rere el rastre de Blas Infante  

Entre els projectes andalusos, hi ha 
el de Pico Reja, una fossa al cemen-
tiri de San Fernando de Sevilla amb 
1.103 cossos de represaliats. A gaire-
bé tots –com Blas Infante, pare del 
nacionalisme andalús, a qui un re-
gidor sevillà de Vox va dir «tarat» a 
les xarxes– els van treure la vida en 
tàpies i cunetes durant les primeres 
setmanes de la contesa. Pico Reja 
s’emporta 105.000 euros de l’Estat. 

A Catalunya tres ajuntaments 
barcelonins han demanat suport: 
Polinyà –on es recullen testimo-

nis de la repressió–, Torelló i Ter-
rassa, on el ministeri preveu «re-
cerca i prospecció». A la capital del 
Vallès Occidental han anat a parar 
3.000 euros per estudiar les fosses 
de la ciutat, de les quals el 1958 el 
franquisme es va emportar cadà-
vers al Valle de los Caídos. 

Castella i Lleó –amb Executiu 
del PP i Cs– és la segona regió en 
petició d’ajudes a autonomies: 33 
projectes per a un total de 41. Desta-
quen les recerques a la província de 
Burgos: a la Merindad de Valdiviel-
so, a la cartoixa de Santa María de 
Miraflores i al cementiri de San Jo-
sé de la capital, on es planeja iden-
tificar 600 cossos. Allà es necessi-
ten fons per a estudis de l’ADN: els 
voluntaris de la Coordinadora per a 
la Recuperació de la Memòria His-
tòrica de Burgos només n’han po-
gut filiar documentalment 300; les 
altres restes són de desconeguts 
que no figuren en cap paper. n

Aquesta és la primera 
inversió estatal en 
memòria històrica des 
que Rajoy va tancar 
l’aixeta el 2012 

A Catalunya han 
demanat subvencions 
tres consistoris de 
Barcelona: Polinyà, 
Torrelló i Terrassa 

A l’esquerra, un 
antropòleg forense 
treballa en una  
fossa comuna  
al cementiri de Fa-
rasdués (Saragos-
sa), el desembre 
passat. A la dreta, 
exhumació a la fos-
sa comuna del ce-
mentiri d’Alacant, 
al febrer. A baix, 
restes de les vícti-
mes del franquisme 
identificades a  
Manacor, a la seva 
arribada al cemen-
tiri de Son Coletes, 
el 4 de juliol.

Álex Domínguez

Isaac Buj / Europa Press

Juan Medina / Reuters

Des del 2000, s’han exhumat les restes de més de 9.000 represaliats durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. 

L’Executiu de Sánchez, amb 303 excavacions, gairebé dobla les 180 actuacions realitzades durant els sis anys que va governar Zapatero.

La Secretaria de Memòria Democràtica dedica el 60% dels seus 11 milions de pressupost a la recuperació de cossos.

L’Estat destina 665.000 euros a ajudes per a famílies que demanen exhumar els seus avantpassats sepultats al Valle de los Caídos.

Unes 11.000 persones enterrades a Cuelgamuros estan inscrites com a «desconegut», cosa que dificulta la resignificació del lloc.
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Segons Rafael Dávila, els nazis van 
bombardejar Gernika malgrat el 
general Mola i els republicans van 
incendiar la ciutat després del 
raid de la Luftwaffe. «Van co-
mençar els incendis i es van sentir 
moltes explosions. Indubtable-
ment, comenten, van anar incen-
diant i robant, com a Irun, els ma-
teixos rojos», es llegeix al seu llibre 
La Guerra Civil en el norte (La Esfera). 

L’autor és general de divisió 
retirat, va ser ajudant de camp del 
rei Joan Carles i va manar la Legió 
i la Guàrdia Reial. Dávila va es-
criure el llibre, que ja va per la se-
gona edició, basant-se en papers 
que li va deixar el seu avi, Fidel 
Dávila, que va ser un dels generals 
destacats de la contesa i la dicta-
dura posterior.  

Amb el seu llibre, elogiat en fò-
rums conservadors i ultraconser-
vadors –un dels últims, la Fun-
dación Villacisneros, al juny–, el 
general Dávila ha ingressat al hall 
of fame d’un públic dretà instal·lat 
en un creixent revisionisme de la 
memòria històrica i molt mobilit-
zat des de l’exhumació de Franco.  
És el corrent que va sonar en veu 
alta en l’acte del PP Concòrdia i 
Constitució, el 19 de juliol a Àvila, 
quan l’exministre de la UCD Ig-
nacio Camuñas va culpar la Sego-
na República de la seva demolició 
i va negar que el del 18 de juliol de 
1936 fos un cop d’Estat. 

Però el pensament de Camu-
ñas no és un aflorament sobtat. 
Altres veus el repiquen des de fa 
anys en llibres i conferències so-
bre la Guerra Civil i la dictadura. I 
la cúpula del PP no ha desautorit-
zat un corrent d’opinió que tam-
bé freqüenta els fronts d’una 
«batalla cultural» a què sovint es 
refereixen dirigents de Vox. 

Tres plantejaments bàsics 

Tres són els plantejaments més 
moderns d’aquest revisionisme 
de dretes: que el Govern del Front 
Popular no tenia legitimitat el 
1936 perquè va vèncer per tongo 
electoral, que el PSOE va iniciar la 
guerra amb la revolució d’Astú-
ries del 1934 i que l’aldarull del 18 
de juliol no va ser un cop.  

Pocs historiadors prestigiosos 
–Javier Tusell i Santos Juliá, entre 
ells– han pogut evitar haver de 
dedicar part de les seves energies 
a desmentir l’autèntic cabal de 

falsedats que un altre historiador, 
especialista en la Guerra Civil, 
com Ángel Viñas només s’explica 
com a «propi del fenomen de les 
fakes», explica a EL PERIÓDICO. 
De fet, ell mateix ha qualificat de 
«notícia falsa trumpiana» algu-
nes de les asseveracions del gene-
ral Dávila.  

Arguments més nocius 

De l’argument del revisionisme, 
Queralt Solé, professora d’Història 
Contemporània i experta en fosses 
del franquisme de la Universitat de 
Barcelona, assenyala la negació 
del cop com l’element «més tòxic, 
pel que suposa de justificació de la 
rebel·lió contra la democràcia». 

Per la seva banda, Viñas creu 
que l’argument més nociu és el 
que situa l’inici de la guerra en el 
1934, «perquè allà agafa mala-
ment l’esquerra, que va cometre 
un error». I adverteix: el revisio-
nisme «guanyarà la batalla de la 
cultura popular depenent dels 
mitjans que posi a la seva disposi-
ció el poder». n

Memòria democràtica

L’exministre Ignacio Camuñas.

Gustavo Serrano / Europa Press

La UB investiga el 
trasllat de cossos al 
Valle de los Caídos 
> Parents de 65 represaliats de tot Espanya 
han cursat una sol·licitud a Patrimoni Nacional

Qui eren, on els van matar, quan 
els van treure de la fossa i quan els 
van portar a una cripta a Cuelga-
muros. El Departament d’Història 
Contemporània de la Universitat 
de Barcelona (UB) mira de reunir 
aquesta informació sobre desenes 
de persones enterrades al Valle de 
los Caídos els familiars de les quals 
volen recuperar-ne les restes. En-
capçala les indagacions la pro-
fessora Queralt Solé, investigado-
ra de les fosses de la Guerra Civil i 
una de les més expertes autoritats 
acadèmiques en la histò ria del 
gran recinte mortuori.  

Amb un altre membre del de-
partament, Solé rastreja, de mo-
ment, el procés de mort i transport 
a què van ser sotmesos 65 enter-
rats. Són els que busquen famílies 
de diversos punts d’Espanya que 
han cursat sol·licitud davant Patri-
moni Nacional. Entre d’altres, du-
es de Barcelona i un grup de petici-
ons per cadàvers que van sortir de 
Lleida. La quantitat va pujant –fa 

dos mesos n’eren 60– i pot aug-
mentar després de les primeres 
exhumacions. 

A principis d’any, Solé va rebre 
l’encàrrec de la Secretaria d’Estat 
de Memòria Democràtica, amb 
18.000 euros de pressupost, per-
què cada família que demani una 
exhumació rebi un dossier sobre 
el seu avantpassat i les circums-
tàncies en què va arribar al Valle 
de los Caídos. «Si hi va arribar... 
perquè de vegades hi ha sorpre-
ses, famílies que estan en un er-
ror», explica aquesta veterana en 
el busseig en els  arxius. Per exem-
ple, un veí de Manresa que supo-
sadament va ser enterrat a Cuel-
gamuros no era allà: la seva viuda, 
que tenia diners, el va manar ex-
humar i reinhumar abans que els 
franquistes se l’emportessin.  

Només un tràmit pendent 

La investigació «té a veure amb 
una necessitat de respecte –ex-
plica Solé–, de reconstruir la in-
formació sobre les persones i, si la 
família no pot recuperar les restes, 
que almenys tingui un informe». 
Les exhumacions particulars al 

Valle de los Caídos ja tenen llicèn-
cia municipal, empresa candidata 
–Tragsa– i només un tràmit pen-
dent: el pla de seguretat laboral 
dels operaris. Però el gran nombre 
d’enterrats amb fitxa de «desco-
negut» són una dificultat per a la 
recerca. I també per a la resignifi-

cació del monument que medita el 
Govern central mentre tramita la 
llei de memòria democràtica. 

Un dels principis de la nova 
norma és el de veritat, el dret de la 
víctima al seu nom. Fonts gover-
namentals admeten a EL PERIÓ-
DICO la intenció de l’Executiu que 
els noms dels enterrats es vegin al 
Valle de los Caídos quan sigui re-
significat, però admeten la difi-
cultat de filiar els no anomenats, 
majoritàriament republicans. 

El projecte de resignificació del 
recinte monumental que disse-
nyarà el Govern preveu, com ja ha 

admès Presidència, el trasllat de 
les restes de José Antonio Primo 
de Rivera. Les mateixes fonts des-
carten que s’enderroqui la creu de 
Cuelgamuros, per més que San-
tiago Abascal, líder de Vox, s’afa-
nyi a defensar «la creu més gran 
del món», com va afirmar després 
d’aprovar l’Executiu la remissió al 
Congrés de la nova norma. A la Se-
cretaria d’Estat creuen que un Va-
lle resignificat ha d’explicar el que 
va ser el franquisme, i la presència 
de la creu, visible a 20 quilòme-
tres, il·lustra clarament què va ser 
el nacionalcatolicisme. n

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
Madrid

Vista nocturna del Valle de los Caídos, amb la gran creu sobre la basílica, el 2019. 

José Luis Roca

El projecte de 
resignificació del 
recinte que estudia 
el Govern descarta 
eliminar-ne la creu

De Dávila a Camuñas

Un general retirat autor d’un polèmic llibre i un exministre de la UCD són els 
protagonistes dels últims episodis de revisionisme de la guerra i la dictadura. 

J. J. F. 
Madrid
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El grupo municipal de Más 

Madrid, liderado por Rita 

Maestre, presentó ayer un re-

curso contencioso adminis-

trativo solicitando medidas 

cautelares contra la creación 

del grupo mixto en el Ayunta-

miento de Madrid integrado 

por cuatro ex ediles de la for-

mación cercanos a la ex alcal-

desa Manuela Carmena, al 

entender que esta fi gura «no 

se ajusta a la legalidad» y de-

berían ser concejales no ads-

critos.

Los servicios jurídicos del 

Ayuntamiento de Madrid, en 

contra del criterio de la Co-

munidad de Madrid, confi r-

maron la semana pasada la 

creación del grupo mixto in-

tegrado por Marta Higueras, 

José Manuel Calvo, Luis Cue-

to y Felipe Llamas, tras deses-

timar un recurso que había 

paralizado la creación del 

grupo y que interpuso Más 

Madrid, formación a la que 

pertenecían estos concejales 

y que abandonaron por des-

avenencias con el proyecto 

para crear a continuación la 

plataforma Recupera Madrid. 

Para Más Madrid, la creación 

del grupo mixto «no se ajusta 

a la legalidad y se aparta (sin 

explicarlo) del criterio» del 

Consejo Consultivo regional, 

que «entendió por unanimi-

dad que estos concejales de-

bían ser considerados no ads-

critos», añaden las fuentes en 

referencia a un informe del 

pasado mes de julio.

R. M.

Más Madrid 
recurre el 
grupo mixto de 
los carmenistas

Crucero Baleares, García Noblejas o Caídos de la División Azul serán restituidos

Otras cinco calles que Carmena purgó 
ilegalmente recuperarán su nombre 

Pablo Gómez

La Justicia ha puesto en evidencia 

que el Gobierno de Manuela Car-

mena en el Ayuntamiento de la 

capital aplicó de forma incorrecta 

la Ley de Memoria Histórica en el 

cambio de algunas calles por sus 

supuestas connotaciones fran-

quistas. El ejemplo más claro es 

el de la calle dedicada a Millán 

Astray. El TSJM señaló en su sen-

tencia que no se dan ninguno de 

los supuestos fi jados en la ley para 

«purgar» una vía. En primer lu-

gar, porque su papel como Jefe de 

Prensa y Propaganda durante la 

contienda fue «testimonial»; se-

gundo, porque «no consta en el 

expediente administrativo acre-

ditación alguna de testimonios 

durante el periodo en que ocupó 

dicho cargo»; y, fi nalmente, por-

que Millán Astray tenía el nom-

bre de una plaza en Madrid, reubi-

cada posteriormente, como 

reconocimiento a los méritos con-

currentes a su persona por su 

intervención en la Guerra de Fili-

pinas. Pero no es un caso aislado. 

El Gobierno de Martínez-Almei-

da tendrá que devolver próxima-

mente otras cinco calles rebauti-

zadas por Carmena a su 

nomenclatura original: 

Crucero Baleares: Carmena 

cambió el nombre esta vía porque 

este «barco formó parte de la Ar-

mada franquista y bombardeó a 

civiles». Obvió Cibeles que en el 

hundimiento del Baleares pere-

cieron casi 800 personas que eran 

españoles de ambos bandos». 

El Algabeño: el Comisionado 

de Memoria Histórico borró a 

Pepe El Algabeño del callejero 

por, según sus argumentos, pres-

tar colaboración en la sangrienta 

limpieza política de los barrios de 

Sevilla por parte de Queipo de 

Llano. Pero no queda acreditado 

que esta calle rinda tributo a este 

torero, cuyo nombre de faena era, 

en realidad, El Algabeño Hijo. Su 

carrera como matador fue menor 

en comparación con la de su pa-

dre, conocido éste sí, como El Al-

gabeño. Además, esta es una vía, 

cuya denominación actual fue 

aprobada en 1979.

Hermanos García Noblejas: 

esta calle fue cambiada con el ar-

gumento de que dos de los herma-

nos participaron en la División 

Azul. Circunstancia esta que no 

supone un criterio de aplicación 

de la ley. Por esta misma razón, el 

Gobierno de Carmena no aplica 

la ley de forma correcta al supri-

mir la calle dedicada a los Caídos 

de la División Azul. Y el resto de 

los hermanos fueron víctimas du-

rante la Guerra Civil.

Cirilo Martín: el comisionado 

borró su espacio en el callejero 

por su pasado falangista. Pero 

esta vía reconoce su labor como 

alcalde democrático de Aravaca 

antes del inicio de la guerra. 

GONZALO PÉREZ

Varias de las placas con el nombre de Millán Astray, recientemente colocadas, amanecieron ayer vandalizadas

Las placas con el nombre de 
Millán Astray han aparecido 
vandalizadas sólo días 
después de que el Gobierno 
municipal las restituyera en 
el callejero madrileño, en 
aplicación de la sentencia 
del TSJM. Su nombre ha 
sido tachado con pintura 
negra. El Ayuntamiento 
procederá ahora a su 
limpieza.

Las placas de Millán 
Astray, vandalizadas

LA CLAVE
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Casi 900.000 euros para «recuperación»
de víctimas de la Guerra Civil
Ayudas para entidades privadas sin ánimo de lucro y organismos públicos de investigación

La nueva Ley de Memoria Demo-
crática, pendiente de su recorrido 
parlamentario una vez que fue 
aprobada en el Consejo de Minis-
tros, señala al Estado como el 
responsable de todo el proceso de 
localización, búsqueda, exhuma-
ción e identifi cación de cadáveres 
en fosas comunes. La Secretaría 
de Estado de Memoria dedica un 
60 por ciento de un presupuesto 
de 11 millones de euros a este co-
metido, que cuenta con un catálo-
go de 304 fosas para culminar este 
año y prevé alcanzar más de 500.

En este contexto, y por segundo 
año consecutivo, el Ministerio de 
Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática 
impulsa una convocatoria de sub-
venciones para ejecutar proyec-
tos y actuaciones en materia de 
Memoria Democrática. El presu-
puesto aprobado asciende a 
895.000 euros para actividades de 
«recuperación» de la memoria de 
las víctimas de la Guerra Civil y 
la dictadura.

Las ayudas estarán destinadas 
a asociaciones, fundaciones y en-
tidades privadas sin ánimo de 
lucro, así como universidades y 
organismos públicos de investi-
gación que tengan incorporados 
entre sus objetivos el reconoci-
miento de las víctimas.

También, las agrupaciones de 
personas físicas que, sin ánimo 
de lucro, tengan interés legítimo 
en estas actividades podrán be-
nefi ciarse de la subvención pre-
sentando un documento que 
acredite su existencia y sus fi nes. 

A. Bartolomé - Madrid

ESPAÑA

La convocatoria, que se publicó 
este lunes en el Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE), especifi ca que el 
importe para la realización de 
estudios e investigaciones relati-
vos a la recuperación de la memo-

hasta 10.000 euros.
La organización de cursos, jor-

nadas, exposiciones y otros even-
tos científi co y divulgativo sobre 
la Memoria Democrática podrán, 
también, beneficiarse de hasta 
cinco mil euros de las ayudas.

Para valorar los proyectos, los 
criterios son la calidad técnica, 
su viabilidad económica y la co-
laboración con otras entidades o 
instituciones. Asimismo, se valo-
ra la experiencia, trayectoria y 
especialización de las entidades, 
la incidencia del proyecto en la 
sociedad o la cofi nanciación.

Cada entidad interesada podrá 
presentar un total de cuatro pro-
puestas de subvención en 2021. El 
plazo máximo para ejecutar cada 
proyecto o iniciativa será de un 
año a partir de la publicación de 
la resolución de concesión co-
rrespondiente. Las solicitudes 

deberán presentarse 
a través de la Sede 
Electrónica del Mi-
nisterio de la Presi-
dencia, Relaciones 
con las Cortes y Me-
moria Democrática.

Esta subvención es 
compatible con otras ayudas de 
organismos o instituciones públi-
cas o privadas para la misma ac-
tividad, siempre que la suma de 
todas las ayudas no supere el cos-
te de la actividad subvencionada, 
según dispone la normativa gene-
ral de subvenciones.

En cuanto a la Ley de Memoria 
Democrática, no entra en la repa-
ración o compensación económi-
ca a las víctimas de la dictadura 
y a quienes sufrieron pérdidas 
patrimoniales porque ya a lo lar-
go de la democracia se han abor-
dado compensaciones a más de 
600.000 personas por valor de 
21.600 millones, una parte de «res-
ponsabilidad» que el Gobierno 
considera ya «suficientemente 
cubierta», según Félix Bolaños, 
ministro de Presidencia.

ria democrática, así como al re-
conocimiento moral de las 
víctimas de la Guerra Civil y de 
la dictadura podrá recibir hasta 
12.000 euros.

Los proyectos de recopilación, 

conservación, estudio y difusión 
del patrimonio documental escri-
to, oral, audiovisual o intelectual 
de la Guerra Civil o la dictadura 
también podrán acceder a la con-
vocatoria y estarán dotados de 

Después de que el concejo de la Junta Vecinal 
de Villadangos (León) celebrado el viernes 
acordara por mayoría denegar un proyecto 
para exhumar víctimas de la Guerra Civil, el 
vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha 
aclarado que se trató de un «malentendido». Si 
bien el concejo denegó inicialmente este 
proyecto de la Asociación para la Recuperación 

Fosas

Igea: «La ley ni se 
discute ni se negocia»

de la Memoria Histórica (ARMH), Igea confi r-
mó «el compromiso absoluto» del Gobierno 
castellanoleonés con el cumplimiento de la ley, 
que «ni se discute ni se negocia», dijo. Igea 
remarcó que «se está generando una imagen 
que no corresponde con la realidad», toda vez 
que «solo han votado 22 personas de las más de 
700 censadas en Villadangos del Páramo». La 
ARMH ha presentado una modifi cación del 
proyecto inicial para llevar a cabo la exhuma-
ción que ya está en poder del comité técnico del 
Consejo Asesor de la Memoria Histórica de 
Castilla y León y debe estar listo el día 7.

EFE

Francisco Igea, 
vicepresidente de 
la Junta de 
Castilla y León, 
en el cementerio 
de Villadangos
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vembre del 1936, els veïns van traslla-
dar i inhumar els cossos que els falan-
gistes deixaven abandonats en dife-
rents punts del terme municipal. La 
primera víctima amb signes de vio-
lència que van trobar va ser un veí de 
Folgoso de la Ribera, Marcelino Ro-
dríguez Olano, assassinat l’1 de setem-
bre del 1936. Les setmanes següents 
van anar apareixent altres cadàvers. 
Un dels moments més cruels de la 
matança va ser el 22 d’octubre del 
1936, quan van treure una desena de 
civils del camp de concentració de San 
Marcos, els van matar i els van aban-
donar al turó de Pozo Mulgar.  

L’Associació per a la Recuperació 
de la Memòria Històrica (ARMH), 
que ha pogut identificar algunes de 
les víctimes gràcies en part al registre 
municipal i al llibre de registres que 
es guarda a l’església, destaca que 
moltes vegades eren els treballadors 
de l’estació del ferrocarril els que do-
naven el senyal d’alerta. Aleshores, el 
capellà del poble, Manuel García 
Arias, anava a buscar els afusellats, 
amb un carro i l’ajuda dels veïns, i els 
donava sepultura.  

Si l’alcalde va decidir sotmetre 
l’exhumació de la fossa a votació va 
ser perquè el cementiri és propietat 

de la Junta de Veïns. La llei de me-
mòria històrica i democràtica de 
Castella i Lleó recull que abans de 
fer cap exhumació s’ha de demanar 
permís als propietaris dels terrenys, 
però també alerta que es poden ex-
propiar els terrenys perquè és una 
qüestió d’utilitat pública i interès 
social. “Mai havíem tingut cap opo-
sició. Els alcaldes ens ho poden po-
sar més fàcil o més difícil i no depèn 
del color polític sinó de la sensibi-
litat de cadascú”, explica el presi-
dent de l’ARMH, Emilio Silva. “Si 
hagués passat el mateix amb una 
víctima del terrorisme, que es qües-
tionés si té o no dret a una reparació, 
la reacció judicial hauria sigut im-
mediata”, afegeix Silva. El president 
de l’ARMH creu que sobretot hi ha 
por: “Durant molts anys s’ha negat 
l’existència d’aquesta fossa i s’ha 
mentit dient que allà no hi havia en-
terrat ningú”. 

Entre el 2000 i el 2018 a l’estat es-
panyol es van exhumar 743 fosses i 
es van localitzar 9.009 morts, segons 
recull la historiadora Lourdes Her-
rasti a la seva tesi doctoral. Un 80% 
són víctimes civils. Són tan sols una 
petita mostra de la repressió, perquè 
es calcula que com a màxim es po-
dran recuperar tan sols un 10% de 
les fosses comunes de l’Estat.e

Els veïns de Villadangos no poden vetar 
l’exhumació de víctimes del franquisme

La Junta de Castella i Lleó obrirà la fossa perquè així ho diu la llei de memòria històrica

MEMÒRIA HISTÒRICA

L’Associació per a la Memòria His-
tòrica porta més de vint anys obrint 
fosses per tot el territori espanyol i, 
fins ara, mai s’havia trobat que un 
grup de veïns votés en contra d’una 
exhumació. Ni la llei de memòria de 
la comunitat autònoma de Castella i 
Lleó ni l’espanyola preveuen aques-
ta possibilitat. Per això resulta tan 
insòlit que el popular Alejandro Bar-
rera García, alcalde de Villadangos 
del Páramo, un municipi d’un miler 
d’habitants, decidís sotmetre a vota-
ció l’exhumació al cementiri d’una 
fossa on es calcula que hi ha enterra-
des una dona i 70 homes. La decisió 
d’un grup de veïns (22 hi van votar 
en contra, 12 a favor i 2 es van abs-
tenir) de denegar la possibilitat dels 
familiars de recuperar els cossos 
d’avis i besavis ha indignat molta 
gent. Entre ells, el vicepresident de 
la Junta de Castella i Lleó, Francis-
co Igea Arisqueta, de Ciutadans, que 
s’ha traslladat aquest dilluns fins al 
municipi lleonès per “fer complir la 
llei”: “En un país democràtic les lleis 
s’apliquen. Ni un referèndum a Ca-

talunya, ni un a Villadangos poden 
impedir la seva aplicació. Les lleis 
s’aproven i es discuteixen al Parla-
ment”. Igea ha sigut contundent: 
“En aquesta comunitat ningú que-
darà ni en una cuneta ni en una fos-
sa comuna”. 

La llei de memòria democràtica 
espanyola, que està en projecte 
d’aprovació, preveu la possibilitat 
que hi hagi un desacord entre els fa-
miliars de les víctimes: uns poden de-
fensar l’obertura de la fossa i els altres 
negar-s’hi. Aleshores es preveu la tra-
mitació d’un expedient i la interven-
ció judicial. En el cas de Lorca, la in-
vestigació de la fossa està en mans del 
Tribunal d’Estrasburg perquè els fa-
miliars del poeta sempre s’han opo-
sat a la investigació i la justícia espa-
nyola s’ha negat a fer cap recerca. En 
canvi, Nieves García Catalán, neta de 
Dióscoro Galindo, una altra víctima 
que va ser assassinada juntament 
amb Lorca, sí que vol trobar el seu avi. 

Tanmateix, aquest no és el cas de 
Villadangos, on les víctimes enterra-
des són d’altres pobles i cap dels que 
s’hi han oposat té familiars a la fossa. 
El vincle dels veïns d’aquest municipi 
lleonès amb les víctimes es remunta a 
uns mesos dramàtics del 1936, quan 
les forces franquistes van ocupar la 
zona. Entre el 31 d’agost i el 18 de no-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. El moment de la votació de la trentena de veïns. 02. Cementiri de Villadangos del 
Páramo amb les marques d’un dels llocs on es vol fer exhumacions. ILEON.COM

01 

02

Contundència  
“En un país democràtic les lleis 
s’apliquen”, diu el 
vicepresident de Castella i Lleó

Humanitat 
El 1936 els veïns recollien 
els cossos de les víctimes 
assassinades i els enterraven
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¿Va ser «testimonial» el paper del 
general José Millán-Astray en la 
Guerra Civil, com considera el Tri-
bunal Superior de Justícia de Madrid 
(TSJM) per ordenar que tornin a la 
capital les plaques que dediquen un 
carrer a la seva memòria? ¿No 
consta documentalment que parti-
cipés en cap «acció bèl·lica» ni cap 
«campanya propagandística» a fa-
vor del cop d’Estat? Aquests són els 
arguments del tribunal per acceptar 
el recurs presentat per una fundació 
dedicada a la memòria del fundador 
de la Legió. I la sentència és ferma, 
però xoca frontalment amb la bio-
grafia del mentor de Franco. 

Anem per parts. La llei de memò-
ria històrica del 2007, en aplicació 
de la qual l’Ajuntament de Madrid 
durant el mandat de Manuela Car-
mena va retirar més d’un centenar 
de símbols, preveu a l’article 15 «la 
retirada d’escuts, insígnies, plaques 
i altres objectes o mencions com-
memoratives d’exaltació, personal 
o col·lectiva, de la insurrecció militar 
de la Guerra Civil i de la repressió de 
la dictadura». 

Si del que es tracta és de retirar 
dels carrers l’apologia del franquis-
me, en aquesta matèria Millán-As-
tray va ser el pare fundador de l’a-
pologia del franquisme, el seu 
quilòmetre zero, la seva pedra fun-
dacional. El seu primer director de 
propaganda, l’autor de la segona 
biografia dedicada a Franco, Nues-

tro Caudillo, designado por Dios y an-
te el mundo. L’historiador Luis Cas-
tro ha dedicat un llibre (Yo daré las 
consignas, Marcial Pons, 2020) pre-
cisament a l’actuació del general 
com a cap de Premsa i Propaganda 
del bàndol nacional des del 29 de 
setembre del 1936. 

El seu pas pel càrrec va ser breu 
(va ser rellevat el gener de 1937 per 
la seva escassa competència, la 
imatge que oferia davant la premsa 
internacional i la seva incòmoda 
tendència a dirigir els subordinats, 
literalment, a toc de xiulet, fent-
los formar per sotmetre’ls a aren-
gues legionàries). Però crucial per 
definir un projecte propagandístic 
a través de la «construcció d’una 
imatge que l’identificava [a Fran-
co] amb els grans herois guerrers 
de la història medieval», segons 

indica l’historiador Paul Preston 
en el seu pròleg al llibre de Castro. 
Però això no impideix que en mo-
ments de camaraderia legionària 
pogués dir amistosament «fill de 
puta» al dictador que abans havia 
sigut el seu lloctinent. 

En tipografia destacada 

Durant el seu mandat va emetre 
instruccions a la premsa en aquest 
to: «Publicaran els diaris, fins a 
nou avís, al capdavant, en tipogra-
fia destacada, l’entrefilet: UNA PA-
TRIA: ESPAÑA - UN ESTADO - UN 
CAUDILLO [...] pel que fa a la marxa 
general del diari [...] aquest s’hau-
rà d’atenir [...] a l’exaltació ferma 
basada en la Fe i en la confiança 
plena en l’Autoritat i Persona del 
Cap de l’Estat». I a «la Constitució 
d’un Estat, sota els signes de Po-

El pare fundador de 
l’apologia del franquisme

Els esdeveniments històrics desmenteixen categòricament els arguments 
que va esgrimir el Tribunal Superior de Justícia de Madrid per reposar  

el general Millán-Astray en la llista de carrers de la capital.

(Des)memòria històrica

ERNEST ALÓS 
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cap de propaganda 
del bàndol nacional 
durant la guerra
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der, Força, Disciplina social». 
Sí, el molt baquetejat Millán-

Astray no va ser al front i després va 
passar a ser responsable dels muti-
lats de guerra. Però, com recorda 
Castro, en la seva actuació com a 
cap de Propaganda concebia la 
«tasca periodística com a comple-
mentària de la de les armes i, per 
tant, subordinada al comandament 
politicomilitar». «En aquest sentit, 
no és casualitat que Millán-Astray 
parli de consignes a l’hora de trans-
metre les seves ordres», afegeix. 

Quant a la no relació de Millán-
Astray amb el cop del 1936, aquesta 
és l’opinió del seu biògraf Luis Eu-
genio Togores: «És una de les per-
sonalitats que més va contribuir 
durant els anys de la Guerra Civil a 
facilitar l’arribada de Franco al po-
der i a construir el mite, la imatge 
que molts espanyols tindran dels 40 
anys de Govern del cap de l’Estat 
espanyol». El juliol del 1936, el reti-
rat Millán-Astray era a l’Argentina, 
de gira radiofònica, per això no va 
ser a l’all de la conspiració, però va 
tornar immediatament i el 8 
d’agost va arribar a Espanya per 
posar-se «a les ordres immedia-
tes» de Franco. 

Una setmana després, quan en-
cara no havia passat ni un mes del 
cop, va ser «comissionat per realit-
zar, per totes les províncies de la zo-
na alliberada, tasca de propaganda i 
elevació de la moral militar». I va ser 

un dels generals que va pressionar 
perquè fos Franco qui s’alcés al 
capdavant dels seus companys amb 
el títol de cabdill. 

El TSJM també al·lega que no hi 
ha constància documental de les 
seves arengues. És cert, no tenia 
text mecanografiat ni teleprompter. 

Però hi ha moltes transcripcions en 
la premsa de l’època dels seus dis-
cursos acabats (com el de l’acte 
d’hissat de la bandera bicolor que 
acaba amb el seu triple «Visca la 
mort»). Per no parlar del seu xoc 
amb Miguel de Unamuno el 12 
d’octubre de 1936, amb dubtes so-
bre la textualitat del que va pronun-

ciar, però no sobre l’agressivitat de 
l’al·locució del general, que va fer 
sortir de polleguera el rector (queda 
per saber si va dir «mori la 
intel·ligència» o «morin els 
intel·lectuals», però ningú nega que 
fes els «salts i cops de puny» que re-
laten els testimonis). 

En tot cas, coronel 

El tribunal també argumenta que a 
Millán-Astray ja se li va dedicar una 
plaça, després convertida en carrer, 
a Madrid el 1923. Durant la dictadu-
ra de Primo de Rivera, per cert. I que 
aquest honor el va rebre com a heroi 
a les Filipines i fundador de la Legió, 
quatre vegades mutilat en combat, 
de manera que no hi hauria relació 
entre la distinció que suposa tenir 
un carrer amb els seus suposats 
mèrits durant la Guerra Civil. Posats 
a filar prim, en aplicació d’aquest 
argument, el carrer hauria d’estar 
dedicat al coronel Millán-Astray, 
no al general. Va ascendir de coronel 
general el 1927 al deixar el coman-
dament de la Legió. Sembla un de-
tall menor però hi ha antecedents: 
per argumentar que l’estàtua dedi-
cada a Franco a Melilla no era un 
homenatge com a dictador, sinó pel 
seu paper en la Legió, sempre va ser 
identificada com un monument 
dedicat al «comandant Franco». 
Així que, si no una retirada de placa, 
com a mínim potser tocaria una 
pèrdua de rang.  n

Juan Carlos Hidalgo / Efe

Va tornar de 
l’Argentina després 
del cop del 1936  
per contribuir a 
mitificar la imatge 
del dictador 

Va ser un dels 
generals que més va 
pressionar perquè 
Franco tingués el 
títol de cabdill

La placa restituïda del carrer del 
General Millán-Astray.
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EL PAÍSFuente: elaboración propia.
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Calles que vuelven a tener nombres franquistasMANUEL VIEJO, Madrid

El Ayuntamiento debe renombrar las vías por una sentencia del Superior tras
los recursos de la Fundación Francisco Franco y de seguidores de los homenajeados

Cinco nombres franquistas que
volverán al callejero en breve

La calle de Barco Sinaia, en el distrito de Vallecas, el miércoles. / CLARA ANGELA BRASCIA

Hay tertulias televisivas y tertu-
lias radiofónicas. Y luego están
las de verdad. Cuatro señoras jubi-
ladas se reúnen todos los días a
eso de las once de la mañana en
un rinconcito del bar La Pradera
de San Nicolás, en el epicentro de
la renombrada calle del General
Millán Astray de Madrid, a unos
15 kilómetros de la Puerta del Sol.
Paloma, Paqui, “¡uuuh!, yo no di-
go el nombre” y “yo tampoco, eso
no, no, que luego a saber” se pi-
den siempre un café con algún
churrito, alguna tapita y despa-
chan la mañana. La mesa de la
esquina del negocio, pegada a la
ventana, es suya desde hace años;
cualquiera se sienta. ¿Qué les pa-
rece que la calle de casa tenga de
nuevo el nombre del general pro-
pagandista del franquismo?
—Que nos la dejen así, que lle-

vamos 47 años con ese.
—¡Y que nos suban las pensio-

nes con lo que ha costado el cam-
bio!
Este pequeño sanedrín de sa-

bias coincide en ese diagnóstico,
salvo cuando surgen los proble-
mas burocráticos.
—¿Por cambiar el DNI? Nin-

gún problema.
—Maribel, escucha, porque no

hemos ido, que si tuviéramos que
ir…

—Claro, claro —asiente Paqui.
—Yo de por vida y hasta que

me muera tengo Maestra Justa
Freire, que fui conmimarido a la
policía a cambiarlo hace meses y
ya no voy a ir más.
—Y yo del General Millán As-

tray, que la voy a dejar para siem-
pre, que para eso es historia de
España.
La vía del general Millán As-

tray figuraba en el callejero ma-
drileño hasta una tarde de 2018,
cuando el Ayuntamiento de Ma-
nuela Carmena la modificó por el
de la profesora Justa Freire, una
pionera en la educación española.
Sin embargo, el pasado 24 de
agosto, dos operarios del Ayunta-
miento, que ahora dirige el popu-
lar José Luis Martínez-Almeida,
aparecieronpor sorpresa a prime-
ra hora de la mañana y cambia-
ron la placa, de nuevo, por el que
también fue fundador de los legio-
narios.
“Cuando vi a los dos operarios

casi me caigo del susto”, cuenta
Raquel Chavarría, de 38 años, y
auxiliar de la farmacia de la calle.
“Vinieron con la escalera y nos pi-
dieron subir el toldo para colocar
la placa nueva. Ni cinco minutos
tardaron. Esto, sinceramente, es
una gilipollez. Se ha llamado As-
tray siempre. No tiene sentido
cambiarlo”. Lo mismo piensa la

veintena de vecinos consultados.
Desde esamañana de agosto, esta
avenida es un correcalles de me-
dios, fotógrafos y curiosos. Las ur-
nas, eso sí, cuentan que Ayuso al-
canzó aquí el 45% de los votos en
las elecciones del pasado mayo y
que en las últimas generales la
fuerza más votada fue el PSOE,
con el 30% de las papeletas.
La hemerotecamuestra que el

cambio de esta calle nació en
2007. Ese año, el socialista José
Luis Rodríguez Zapatero aprobó
la ley de memoria histórica, que

obliga a los ayuntamientos a reti-
rar escudos, insignias, placas y
otros objetos como menciones
conmemorativas de exaltación,
personal o colectiva, de la subleva-
ción militar de la Guerra Civil y
de la represión de la dictadura.
Durante 10 años, desde 2007 has-
ta 2017,Madrid incumplió esa ley.
En ese periodo, gobernado por el
PP, no se produjo ningún cambio
en el callejero de la capital. No fue
la única ciudad. La normativa no
sanciona por este incumplimien-
to. Es más, todavía existen 533

vías urbanas de distintos munici-
pios en España cuyos nombres
enaltecen la dictadura.
Los cambios de las calles ma-

drileñas llegaron en 2016, cuando
la entonces alcaldesa, Manuela
Carmena, creó una comisión de
memoria histórica para eliminar
del callejero los nombres fran-
quistas. La comisión se creó por
voluntad de Carmena, dado que
la normativa nacional no indica
que sea un requisito previo.
La regidora reunió a distintas

personalidades de diferentes ideo-
logías a propuesta de los partidos,
como el escritor Andrés Trapiello
—premiado este año por el Ayun-
tamiento del PP y Ciudadanos—,
la filósofa Amelia Valcárcel, el
sacerdote Santos Urías o el histo-
riador y académico Octavio Ruiz-
Manjón, que recomendó a la en-
tonces portavoz popular Esperan-
za Aguirre. La presidenta de este
grupo fue la abogada, exsenadora
socialista y fundadora y presiden-
ta del Movimiento por la Paz,
Francisca Sauquillo. Todos los
partidos, salvo el PP, que se abstu-
vo, votaron a favor de esta comi-
sión.
“Actuamos sin revanchismo”,

cuenta ahora por teléfono Sauqui-
llo. Durante dos años, este grupo
de intelectuales y expertos se reu-
nió semanalmente para exami-
nar las más de 9.000 calles que
tiene Madrid. Tras numerosas
charlas y horas de estudio, a los
que sumaron historiadores y ex-
pertos, llegaron a la conclusión
de que Madrid tendría que cam-
biar 53 calles franquistas. “La ca-
lle de Astray”, recalca Sauquillo,
“estaba clara desde el primermo-
mento. Y aunque el militar no es-
tuvo en la primeraparte del levan-
tamiento, luego vino a España y
se puso a disposición de Franco,
que le encargó crear RadioNacio-
nal de España como elemento de
propaganda. Y si eso no es jugar
un papel en la dictadura, pues yo
ya…”.
La comisión propuso los nue-

vos nombres de las 53 calles con
la condición de que fuesen perso-
nas o elementos que aportaran va-
lores para la ciudadanía. De ahí el
nombre de Justa Freire por el de
Millán Astray o el del Memorial
del 11 de Marzo por los Caídos de
la División Azul. Carmena llevó
entonces la resolución de la comi-
sión a otro pleno municipal y to-
dos los partidos —Más Madrid,
PSOE y Ciudadanos— votaron a
favor del cambio, salvo el PP, que
se abstuvo de nuevo con un tono
muy bronco: “Algunos nos quie-
ren enterrar en el Valle de los Caí-
dos”, dijo el entonces concejal po-
pular Pedro Corral.
La aprobación del cambio ca-

llejero se aprobó en un pleno que
se celebró el 28 de abril de 2017.
Días después, la Fundación Fran-
cisco Franco denunció el cambio
de casi todas estas calles en los
juzgados. Más tarde, la Platafor-
ma Patriótica Millán Astray y nu-
merosos particulares y familiares
que estaban en contra de esta de-
cisión se sumaron con otros re-
cursos en diferentes juzgados de
la capital. Mientras tanto, como
no había sentencias firmes, las
vías comenzaron a cambiarse.
En abril, el Tribunal Superior

de Justicia de Madrid dictaminó
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Francisca Sauquillo dice
que los jueces no deben
ser historiadores

que la calle del GeneralMillánAs-
tray no se podía cambiarmedian-
te la ley de la memoria histórica,
como argumentaban los denun-
ciantes. “No tienemotivación sufi-
ciente”, explicó el juez en el auto.
“Los jueces no deben ser historia-
dores”, responde ahora la presi-
denta de la comisión deCarmena,
Francisca Sauquillo. “Estoy vivien-
do estos cambios con mucha tris-
teza. Estamos viviendo una revi-

sión del levantamiento del 36, de
lo que ocurrió después y de los 40
años del franquismo. No se quie-
re reconocer que aquello existió”.
Almeida (PP), que llegó a la Al-

caldía en 2019 con al apoyo de
Vox, no quiso recurrir la senten-
cia de abril sobre Millán Astray.
Por tanto, ya es firme. Por eso se
retiró el nombre de la Maestra
JustaFreire el 24de agosto. Fuen-
tes municipales confirman que,
aunque todavía quedan más cau-

sas pendientes de otras calles en
los juzgados, el Ayuntamiento
cambiará cinco vías más porque
también hay sentencia firme y,
por tanto, deberán volver a su
nombre anterior.
Estas vías son: Memorial 11 de

Marzo de 2004, que volverá a lla-
marse Caídos de la División Azul.
La vía del médico y escritor José
Rizal por la del torero franquista
Algabeño. La glorieta del pintor
RamónGaya por la de CiriloMar-
tín, el primer alcalde franquista
del ahora barrio de Aravaca. La
calle del Barco Sinaia —un buque
que llevó amás de 1.000 exiliados
españoles aMéxico en 1939—, por
Crucero Baleares, uno de los arti-
lleros franquistas quemás sangre
derramó durante la Guerra Civil
y que provocó en Málaga uno de
los episodiosmás trágicos, conoci-

dos como La Espantá. Y la aveni-
da de la InstituciónLibre deEnse-
ñanza por la de los hermanos fa-
langistas García Noblejas.
“Las calles se cambiarán de

manera progresiva en las próxi-
mas semanas porque la sentencia
noespecifica una fecha límite”, ex-
plican fuentes municipales. Pero
¿podríaAlmeidanombrar de nue-
vo estas calles? Sí. La ordenanza
es muy clara. Aunque no es fácil.
El equipo de gobierno y las juntas
de distrito pueden proponer el
cambio de nombre de cualquier
vía madrileña, que deberá luego
ser votado en el pleno de Cibeles
o en el de la junta municipal. Es
más, durante estos dos años de
gobierno de PP y Ciudadanos se
han cambiado una plaza y dos ca-
lles que tenían otros nombres.
Hace unos días, miles de usua-

rios compartieron en Twitter una
foto con la renombrada calle de
Crucero Baleares de Madrid. Die-
ronpor hechoque el Ayuntamien-
to ya había hecho el cambio: un
bulo más. Esta vía del barrio de
Vallecas no mide más de 100 me-
tros y aún se llama Barco Sinaia.
Fernando, “a secas”, tiene 66

años y vive aquí desde hace déca-
das. Este jueves limpiaba el gara-
je que hace no mucho le sirvió de
taller mecánico. “Soy de Vallecas;
nacido, criado y pastado. En una
guerra tan hijos de puta son unos
como otros, lo que tienen que ha-
cer es poner calle del Quirico y
punto”.
—¿Y quién fue Quirico?
—El señor ese que estaba an-

tes de estos nombres, o eso me
parece que ponía en las escritu-
ras de la casa.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Mestra republicana, no; militar 
franquista, sí: l’ordre d’un jutge a Madrid

porar militars al bàndol franquista i 
capital econòmic”, diu Claret. Mi-
llán-Astray va crear la Legió com a 
força de xoc en les guerres colonials 
espanyoles al nord d’Àfrica. Les llui-
tes al Rif van ser terribles i brutals, 
i és allà on es van formar molts dels 
militars que després protagonitza-
rien el cop d’estat del 1936. Millán-
Astray ja tenia 57 anys quan Fran-
co es va sublevar i va ser destinat a 
l’oficina de propaganda que es va 
obrir a Salamanca. “Franco tampoc 
hauria permès que Millán-Astray li 
fes ombra”, aclareix Claret. 

Carrers franquistes al segle XXI 
Millán-Astray és també força cone-
gut per l’enfrontament que va tenir 
amb Miguel de Unamuno al para-
nimf de la Universitat de Salaman-
ca, que sempre ha generat força po-
lèmica pel que van dir l’un i l’altre. 
El 12 d’octubre del 1936, segons re-
cullen alguns historiadors, l’in-
tel·lectual i escriptor va dir: “Vence-
reu però no convencereu” i, poc des-
prés, va ser cessat del càrrec de rec-
tor i reclòs a casa. Les paraules de 
Millán-Astray, segons recull la 
pel·lícula de Manuel Menchón Pa-
labras para un fin del mundo, van 
ser: “Los catalanistas morirán. Mo-
rirá la intelectualidad. Viva la muer-
te. Viva Franco”. Hi ha molt de de-
bat, però, sobre quines paraules ex-
actament van fer servir l’un i altre 
perquè els discursos no estaven es-
crits i es discrepa sobre el que es va 
reproduir més tard.  

Amb aquesta sentència, el TSJM 
manté, en plena democràcia, car-
rers dedicats a militars que Franco 
va considerar herois. “El més in-
comprensible no és la sentència del 
jutge, sinó el fet que 40 anys després 
de la mort de Franco encara hi ha-
gi un carrer amb el nom de Millán-
Astray; en els primers anys de de-
mocràcia es van canviar els noms de 
molts carrers i no es va tornar en-
rere”, opina Claret.e

El nom de Millán-Astray substitueix el de la pedagoga Justa Freire

MEMÒRIA HISTÒRICA

El general Millán-Astray torna a te-
nir un carrer a Madrid des d’ahir. El 
seu nom substitueix el de Justa Fre-
ire, una innovadora pedagoga de la 
Segona República que només ha po-
gut formar part del nomenclàtor ma-
drileny durant poc més de tres anys. 
El consistori madrileny va col·locar la 
placa del fundador de la Legió Espa-
nyola en compliment de la sentència 
del maig del Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid (TSJM) que va do-
nar la raó a la Plataforma Patriòtica 
Millán-Astray i va considerar que 
l’anterior alcaldessa, Manuela Car-
mena, havia aplicat erròniament la 
llei de memòria històrica. 

La llei de memòria històrica del 
2007 estableix que les administra-
cions públiques han de retirar es-
cuts, insígnies, plaques i altres ob-
jectes commemoratius d’exaltació, 
personal o col·lectiva, de la subleva-
ció militar del 1936, de la Guerra Ci-
vil i de la repressió de la dictadura. 
El 2017 el govern de Manuela Car-
mena va emetre un informe per re-
tirar diferents símbols franquistes i 
es va considerar que s’havia de re-
tirar la placa de Millán-Astray, per-
què va formar part del cop militar 
contra el govern democràtic de la 
Segona República i, a més a més, 
Franco el va nomenar cap de prem-
sa i propaganda del bàndol fran-
quista. Tanmateix, el TSJM argu-
menta que no es pot considerar “de 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

Franco i 
Millán- Astray 
entonant 
càntics 
legionaris. 
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litat dels serveis de propaganda és 
molt gran. “Millán-Astray va crear 
una estructura de propaganda molt 
efectiva –explica el professor d’his-
tòria de la UOC Jaume Claret–. Va 
deshumanitzar l’enemic, que és la 
feina que precedeix les matances”.  

El fundador de la Legió no va ser 
un dels grans generals del cop d’es-
tat, però la seva intervenció va ser 
decisiva perquè Franco fos nome-
nat cap de la revolta i va participar 
en algunes operacions sobre el ter-
reny. “Va treballar també per incor-

manera inequívoca” que Millán-As-
tray “participés en la sublevació mi-
litar, ni participés en cap acció 
bèl·lica durant la Guerra Civil ni en 
la repressió de la dictadura”. 

La deshumanització de l’enemic 
Per tant, el TSJM considera que 
l’ideòleg de l’aparell propagandístic 
franquista no va contribuir a deshu-
manitzar els republicans ni va faci-
litar-ne l’aniquilació. En general, la 
historiografia defensa que en crims 
contra la humanitat la responsabi-
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LA VANGUARDIA DIJOUS, 5 AGOST 2021

Els germansMuñoz van actuar ahir a la nit al Festival de Cap Roig

Estopa tornaambenergia

Vaploureabots i barrals, ahir, en
molts llocs de les comarques de
Girona, però a la nit el cel s’havia
obert als jardins de Cap Roig, a
Calella de Palafrugell, i l’única
descàrrega quehi vahaver va ser
la de l’energia acumulada pels
germans David i José Manuel
Muñoz, Estopa, durant tots els
mesos en què nohan pogut actu-
ar per culpa de la pandèmia. Tu
calorro,unclàssicdelduodeCor-
nellà, va obrir un recital en què
van combinar altres temes em-
blemàtics del seu amplíssim re-
pertori amb algunes cançons del
seu àlbum Fuego, que van publi-
car l’octubre del 2019 per cele-
brarelsvintanysdecarrera,mal-
grat que la gira de presentació es
va veure interrompuda per la ir-
rupciódel coronavirus.
Feiamésd’un any imig que els

germans Muñoz no trepitjaven
un escenari (van haver de sus-
pendre els concerts que havien
programata l’abril i elmaig,quan
semblavaquelasituaciósanitària
millorava), i tornen ara amb un
breu cicle de recitals que va co-

mençardimartsalFestivald’Arts
d’EstiudePinedadeMar,vacon-
tinuarahiralFestivaldeCapRoig
i seguirà amb unes quantes cites
més aquest agost i al setembre a
Marbella,Rota,Benicàssim,San-
tander iMèrida, abansd’intentar
recuperar del tot la normalitat a
partirdelmesdemaigdel2022.
Ahir a la nit, a CapRoig, els se-

guidors del duo van demostrar
que tenien les mateixes ganes
d’escoltar-los que ells de tocar,
una conjunció de voluntats que

vapropiciarunrecital intens iple
d’energiamalgrat lesrestriccions
(mascaretes, públic assegut, dis-
tàncies, menys aforament...) que
esmantenenvigents.
Envoltats per una banda molt

solvent i movent-se amb facilitat
entre la rumba i el rock, els ger-
mans Muñoz van repassar el ca-
tàleg de vibrants composicions
que han anat construint al llarg

d’aquests vint anys i ambquèvan
aconseguirelsmomentsdemàxi-
ma connexió amb el públic, que
els va acompanyar amb les seves
veusdesdelprimer tema.
“Farem un concert amb can-

çons de famolt de temps, d’en fa
menys i de molt noves. En gene-
ral unamica de tot”, van explicar
al públic després dels primers
compassos del concert. I dit i fet.
Vino tinto,Pastillas de freno,Pas-
tillas para dormir, Partiendo la
pana i lesmítiquesEldelmediode
Los Chichos i La raja de tu falda,
que van posar dempeus tot el re-
cinte de Cap Roig. També hi va
haver temps per a alguns temes
del seu últim àlbum, Fuego, com
el que hi dona títol, Camiseta de
rockanroloYonoestoy loco. I fins
i tot moments acústics i més ín-
tims,ambelsdosgermanssolsen
escena cantant amb l’únic acom-
panyamentde la guitarradeJosé
ManuelMuñoz.
Molt comunicatiusdurant tota

l’actuació, i agraint al públic l’as-
sistència al concert, els Estopa
encara s’havien reservat una
bona dosi d’energia per acomia-
darel concertdesdel capdamunt
de totambCachoacacho iCama-
rón, dos autèntics himnes que
van acabar d’entusiasmar l’au-
diència.

Van repassar clàssics
del seu repertori
i van interpretar
cançons del seu
últim disc, ‘Fuego’

Elsllibres són font de
coneixement. Mol-
tes vegades entrete-
nen. Alguns els

col·leccionen com si fossin jo-
ies. D’altres els fan servir com
a simple element decoratiu.
La seva utilitat és molt varia-
da. Tant que durant la Guerra
Civil espanyola van arribar a
servir com a trinxera. I van
parar les bales. Vaja si les van
parar!
Novembre del 1936. Les tro-

pes franquistes havien arribat
a la Casa de Campo de Ma-
drid, un gran jardí als afores
de la capital. Des d’aquell parc
van anar avançant cap a la
Ciutat Universitària. “Van
prendre l’escola d’Arquitectu-
ra, la facultat d’Agrònoms i
dos edificis més clau: el Pa-
lauet, que era un casalot de
dos pisos amb una granja mo-
del adjunta, i un elegant cen-
tre cultural francès amb dues
torrasses, la Casa Velázquez”,
segons relataGilesTremlett al
seu últim llibre, Las Brigadas
Internacionales (Debate).
A les Brigades Internacio-

nals se’ls va encarregar conte-
nir l’avanç de l’exèrcit fran-
quista. “Els brigadistes, que
havien estatmolt ocupats pro-
veint-se de cigarrets i conyac
durant el que havia de ser un
breu descans a la localitat veï-
na d’Aravaca, van recuperar
en una ràpida maniobra la fa-
cultat de Filosofia, escassa-
ment defensada, i van iniciar
una llarga lluita, pis per pis,
pels edificis veïns de Medi-
cina”.
La biblioteca del quart pis

de la facultat de Filosofia era
nova i els llibres que contenia
mai s’havien obert, perquè no
s’havien impartit classes. Els
brigadistes van buscar sacs de
sorra per protegir les seves
posicions, però comqueno els
van trobar van pensar un pla
alternatiu: “van descobrir una
nova utilitat per als gruixuts i
erudits volums de les lleixes
de la biblioteca”.
“Ja feia temps que havien

destrossat els finestrals de
l’edifici, i les estances que do-

naven al sud estaven exposa-
des als franctiradors, de ma-
nera que van treure els vo-
lums més gruixuts de la
biblioteca i els van apilar al
llarg de l’ampit de les fines-
tres”, relata Tremlett.
Els brigadistes van desco-

brir així que els llibres “eren
millors que els sacs de sorra”.
Un d’ells recordava l’episodi
de la manera següent: “Vam
posar els llibres un contra l’al-
tre en doble fila. Vamcol·locar
la metralladora Maxim sobre
la taula davant la primera fi-
nestra amb llibres als dos cos-
tats per protegir els homes
que carregaven la munició. La
quantitat abans que la quali-
tat. Els volumsmés petits eren
massa lleugers. Elsmillors au-
tors eren elsmés prolífics per-

quèomplien volumsgruixuts i
pesats que les bales no perfo-
raven”.
La metafísica índia i la filo-

sofia alemanya del XIX van
ser molt útils com a trinxera:
“Ens protegien bé, aquells
vells savis, amb les seves llar-
gues barbes, escrivint sense
parar”, afegia el brigadista,
que també va descobrir que
les bales “rares vegades passa-
ven de la pàgina 350” i va co-
mençar a creure en la veraci-
tat “de les velles històries de
soldats que havien salvat la vi-
da gràcies a la Bíblia que por-
taven a la butxaca de la seva
camisa”.

Membres de les Brigades Internacionals

On es van fer servir
els llibres com a trinxera
durant la Guerra Civil?

EL REPTE DE L’ESTIU

Elsbrigadistesvan
descobrir aFilosofia
que lesbales “rares
vegadespassaven
de lapàgina350”

David i JoséManuelMuñoz sobre l’escenari de CapRoig

TEATRES

MUSEUS

GUIA TEMPS LLIURE
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Solterón empedernido, noctám-
bulo y bailarín, el abogado Fer-
nando Guitarte y García de la
Torre tenía entre sus aficiones
la de coleccionar lujosas camas.
Solía dormir cada noche en una
distinta. Pero este millonario
murió en la más extrema sole-
dad el 23 de agosto de 1978 en
su caserón de la Gran Vía madri-
leña a los 83 años. Ya en 1970
había expresado sus últimas vo-
luntades con respecto a su patri-
monio al decidir legar su fortu-
na, valorada en unos 1.200 mi-
llones de pesetas, a la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San
Fernando. La propia institución
reconoce en su página web que
es una de las mayores donacio-
nes llevadas a cabo en España
en los últimos tiempos.

Una pregunta flotaba en el
ambiente un año después del fa-
llecimiento, cuando EL PAÍS in-
formó del generoso gesto. ¿Qué
va a pasar con la herencia de
Guitarte? Hoy, 43 años después,
una pequeña sala de la Real Aca-
demia expone hasta el 12 de di-
ciembre 10 fotos del reportero
catalán Xavier Miserachs (Bar-
celona 1937-1998). Es unamues-
tra discreta, en una sala recole-
ta y que solo supone una ínfima
parte de su trabajo, pero que
sirve para que la añeja institu-

ción demuestre que la incipien-
te sección de fotografía va ga-
nando terreno ante otras disci-
plinas, explica el académico e
historiador Publio López Mon-
déjar. Como complemento, com-
pleta la sala una vitrina central
con libros deMiserachs que per-
tenecen a la colección de Pedro
Melero, integrada por unos
5.000 libros de fotografía.

Generosa herencia
¿Y qué tiene que ver este fotó-
grafo catalán con aquel aboga-
do, coleccionista y mecenas ma-
drileño? Pues que buena parte
de la obra del barcelonés que
integra los fondos de la Real
Academia han llegado gracias a
aquel legado de 1978. “Adquiri-
da en 2006 con cargo a la heren-
cia Guitarte”, puede leerse en la
procedencia de 8 de las 10 foto-
grafías de la exposición. La
Real Academia añade que todo
el dinero se destina a adquirir
obras de arte. “Muchas de ellas
de primerísima fila” pues la he-
rencia se ha transformado en
adquisiciones de El Greco, Goya
o Picasso.

La lucha de López Mondéjar
se centra en que, más allá de
esos grandes nombres del arte
español, la fotografía deje de
ser una disciplina olvidada en
la institución. Antes de conver-

tirse él en académico en 2008,
los primeros esfuerzos los llevó
a cabo el también académico Al-
berto Schommer (1928-2015).
“Miserachsmurió joven y no lle-
gó a tiempo del Premio Nacio-
nal que se han llevado algunos
de su generación”, lamenta Ló-
pez Mondéjar al teléfono. Su ex-
posición coincide en la capital
con la de otro autor catalán.

La galería de lamarca alema-
na Leica en Madrid muestra
hasta el 10 de septiembre parte

del trabajo de Antoni Campañà
(Arbúcies, 1906-Sant Cugat del
Vallés, 1989) con la exposición
Mirando a los que miran el siglo
XX. En ella, el reportero da me-
dia vuelta y orienta el objetivo
hacia el público, hacia el espec-
tador, hacia el que mira.
Campañà fue fotoperiodista al
tiempo que estuvo vinculado a
las vanguardias del siglo pasa-
do. Pero no fue hasta tres déca-
das después de su muerte cuan-
do su familia halló en un garaje

varios miles de fotografías, casi
todas del periodo de la Guerra
Civil, en cajas que el autor quiso
mantener ocultas y que se cono-
cen hoy como la Caja Roja de
Campañà.

Miserachs, del que fue ami-
go, es solo uno de las decenas
de nombres de fotógrafos con
los que López Mondéjar lidia
en la academia. Su intento de
llenar el vacío fotográfico de la
institución académica va dando
sus frutos y cita algunos de los
nombres de generaciones poste-
riores que, poco a poco, van en-
grosando los fondos: Cristina
García Rodero, Eduardo
Momeñe, Alberto García-Alix,
Ouka Leele, ChemaMadoz o Isa-
bel Muñoz, que, destaca el aca-
démico, ha “regalado” cuatro
de sus fotos ampliadas ya en pla-
tino.

Pero aquel impulso millona-
rio de Guitarte no lo ha disfruta-
do López Mondéjar, llegado
tras la crisis de los primeros
años de este siglo y convertido
en ariete de la sección fotográfi-
ca de lo que considera una “so-
ciedad mendicante”. De hecho,
los fondos están creciendo pese
al casi inexistente presupuesto
para adquirir obra gracias a la
generosidad de los propios fotó-
grafos, “mucho mayor que la de
artistas de otras disciplinas”, re-
marca. Entregan sus fotos sin
contraprestación económica a
cambio, pero hay hasta dificulta-
des para que se hagan buenas
copias en el laboratorio de Juan
Manuel Castro Prieto, “el que
eligen casi todos”, añade el aca-
démico.

Mecenas
Es ahí donde aparece la figura
de Adolfo Autric, como una es-
pecie de Fernando Guitarte de
la actualidad, pues es también
abogado, coleccionista y mece-
nas. Él, además de donar obras
a la academia como ya hizo con
el Museo Reina Sofía, se ofreció
un día a pagar los positivos de
las imágenes que los fotógrafos
iban donando.

De forma paralela, y esta es
otra asignatura pendiente, la
Real Academia trata de evaluar,
inventariar y sacar a la luz los
fondos fotográficos de su biblio-
teca. Ahí, explica López Mondé-
jar, hay álbumes y expedientes
con imágenes de dos de los gran-
des fotógrafos extranjeros que
trajeron el invento a España en
el siglo XIX como son el británi-
co Charles Clifford y el francés
Jean Laurent.

Miserachs, que fue médico
antes que fotógrafo profesional,
“siempre se mantuvo dentro de
los ámbitos de un documentalis-
mo respetuoso con lo real, ha-
ciendo verdad aquella afirma-
ción suya de que en las fotogra-
fías no solo debe expresarse el
fotógrafo, sino también la pro-
pia realidad”, señala el historia-
dor y académico en el texto que
acompaña la exposición. “Ya he-
mos logrado una sala perma-
nente”, celebra refiriéndose al
pequeño espacio por el que irán
pasando otras exposiciones de
fotos tras la de Miserachs y la
anterior de Paco Gómez, pero
es consciente de que le queda
mucho trabajo por delante en la
academia porque “los ilustres
no le dan mucha importancia a
la fotografía”.

Las miradas de Xavier Miserachs
y Antoni Campañà coinciden
en dos salas de la capital

Homenaje
fotográfico
a Cataluña

Visita de Franco a Barcelona en 1963, de Antoni Campañà.

LUIS DE VEGA, Madrid
Via Laietana, 1962 (El piropo), de Xavier Miserachs.

El Born (Barcelona, 1962), de Xavier Miserachs.
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HISTÒRIA

 La cullereta que va sobreviure  
a l’exili de 1939 

Andreu Claret recorda el camí de l’exili a la novel·la ‘1939. La caiguda de Barcelona’

Quan el periodista i escriptor An-
dreu Claret (Acs, 1946) era petit, per 
esmorzar l’àvia sempre li donava la 
mateixa cullereta de plata, l’única 
que havia aconseguit conservar des-
prés d’abandonar tota la coberteria 
en el llarg camí de l’exili. “La cober-
teria era una cosa importantíssima 
per a una família humil”, recorda 
Claret. La imatge d’una dona corat-
josa amb criatures deixant enrere 
aquest preuat tresor familiar, surt a 
1939. La caiguda de Barcelona (Co-
lumna), el llibre que tanca la trilogia 
que va iniciar l’autor el 2008 amb 
El secret del brigadista. És molt sim-
bòlic, perquè el mig milió d’exiliats 
que van emprendre el camí de l’exi-
li el cru hivern de 1939, moltes vega-
des a peu, van haver d’anar renunci-
ant a tot el que tenien si volien ar-
ribar a la frontera mentre els perse-
guien la metralla i les bombes. “La 
mare tenia 15 anys quan va anar ca-
minant fins a la Jonquera i me’n va 
parlar molt perquè a l’exili se’n par-
lava molt, de la Guerra Civil, i el fet 
que anessin deixant coses és una 
cosa que sempre m’ha colpit”, diu 
l’escriptor i periodista. 

Claret utilitza la ficció per il·lu-
minar una mica un dels capítols més 
tràgics de la història del segle XX. Al 
llibre narra els últims dies de Lluís 
Companys, el pas per la frontera, 
l’estada a la població francesa de 
La Baule, el patiment per la desapa-
rició del fill, el Lluïset, que tenia una 
malaltia mental, i l’afusellament. 
Els personatges de ficció són el Ma-
nel Plandiure, un boxejador que li fa 
d’escorta, i l’Agnieska, la seva 
amant, una prostituta polonesa. 
“Sense aquests personatges de fic-
ció, la novel·la era massa fosca, i em 
serveixen molt per parlar d’aquells 
que no van defallir”, diu Claret. Hi 
ha una altra dona que també ha cre-
at l’autor, la Irene, una periodista 
que estima una altra dona i que, en 
alguns moments, recorda la Irene 
Polo, la dona que va revolucionar el 
periodisme dels anys 30 amb repor-
tatges brillants i entrevistes inèdi-
tes, com quan va aconseguir la de 
Buster Keaton i el va fer riure. Un 
dels principals reptes de Claret ha 
sigut donar veu a Companys: “El 
meu pare me’n parlava molt. Amb 
contenció, li he intentat donar veu 
i fer-ne un dels fils conductors”.  

El president català, però, és un 
personatge envoltat de clarobscurs. 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

“El drama de Companys és una me-
tàfora del desgavell del final de la 
guerra –assegura Claret–. Volia hu-
manitzar el personatge perquè crec 
que s’ho mereixia, sense amagar 
que estava perdut i abandonat de 
tothom”. Claret creu que el seu fi-
nal, l’afusellament i la dignitat amb 
què l’enfronta, “és un final que l’ho-
nora”. Sense oblidar, recalca l’au-
tor, el fet que el dia del cop d’estat 
a Barcelona, el 19 de juliol de 1936, 
Companys va resistir: “És capaç de 
fer allò que toca, quedar-se a Barce-
lona i oposar resistència, i ho fa sen-
se dubtar”. Claret ha fet la novel·la 

perquè li semblava important fer-
la. “Crec que és escassa la narrati-
va de 1939. Hi ha el relat en calent, 
que m’ha sigut molt útil per fer-ne 
el llibre, però en general no hi ha 
gaire literatura d’aquest moment. 
No s’ha fet el relat de la fugida de 
450.000 persones en 15 dies. Vam 
ser els primers a protagonitzar un 
èxode dramàtic en ple hivern de fa-
mílies senceres. És una imatge d’un 
gran dramatisme, però com que va 
passar aquí encara no se n’ha fet 
cap pel·lícula”, afirma Claret.  

L’exili està explicat per una poli-
fonia de veus, moltes de les quals tes-

01 i 03. Refugiats al Pertús a finals 
de gener de 1939. FRANCE PRESSE VOIR / EFE 

02. Soldats republicans camí de 
l’exili. MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI  

01
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timonis d’escriptors que el van viu-
re en primera persona, alguns reco-
pilats al llibre Allez! Allez! Escrits del 
pas de frontera, 1939 (L’Avenç), de 
Maria Campillo. Recentment, Joa-
quim Nadal també recull el pas per 
Girona dels exiliats a Girona, 1939: 
porta de l’exili. Escrits del final de la 
Guerra Civil (L’Avenç).  

L’exili, una polifonia de veus 
“Hi ha molts testimonis però poca 
recreació literària”, explica l’histo-
riador Enric Pujol. “El que va passar 
a Figueres, per exemple, és un epi-
sodi molt desconegut. Tothom hi 
havia de passar perquè allà es feien 
els papers, i hi havia molta gent per-
què les fronteres no es van obrir per 
a tothom fins a l’últim moment –diu 
Pujol–. A vegades es té una visió es-
tàtica de l’exili, i hi ha una estratègia 
de guerra: els nacionals bombarde-
gen i llancen metralla per provocar 
el caos perquè volen capturar els 
que s’exilien abans que travessin la 
frontera, i gairebé ho aconseguei-
xen. El mateix dia que l’últim exili-
at va entrar a França, van arribar els 
revoltats. Va anar de poc que l’exili 

no fos molt més reduït”. Tot plegat 
dona per a una gran pel·lícula, però 
no se n’ha fet cap: “És una història 
molt dramàtica i molt èpica que no 
s’acaba d’explicar al conjunt de la 
població. Hi ha un gran decalatge 
entre el que saben els historiadors 
i el conjunt de la població”. 

Hi ha, però, testimonis que van 
ficcionar la seva fugida. Pujol en 
destaca l’escriptora Maria Àngels 
Vayreda, que a Encara no sé com sóc 
(1970) parla a través d’un personat-
ge fictici de la seva experiència vital, 
a la guerra i a l’exili. Vayreda, que a 
Mèxic va continuar escrivint i, en-
tre moltes altres coses, va ser guio-
nista de Cantinflas, és un dels pri-
mers testimonis d’una dona repu-
blicana. Per a Pujol també és impor-
tant Xavier Benguerel, que a 
Els vençuts (1969) dona una visió 
honesta i testimonial de la derrota 
dels republicans a la Guerra Civil, la 
fugida i l’èxode dels refugiats i, en 
especial, la vida atroç als camps de 
concentració francesos. Max Aub és 
un altre autor amb una magnífica 
obra que al cicle de novel·les El labe-
rinto mágico (1943-1968) aborda la 
Guerra Civil i l’exili posterior. 

Maria Campillo, especialista en 
la literatura dels exiliats, creu que 
l’exili està explicat per una gran po-
lifonia de veus i que la literatura tes-
timonial permet tenir una visió dels 
últims dies de la guerra i del pas per 
la frontera des de moltes perspecti-
ves. “El relat de Josefa Armengué a 
Una família en exili. Memòries 
(1935-1965) és colpidor. Explica 
que quan van entrar a França, la se-
va filla es va quedar estupefacta per-
què va veure gallines; a la Barcelona 
del 1938 ja no en quedava cap, per-
què hi havia molta gana, i la nena ja 
no les recordava. És una imatge que 
explica moltes coses”, diu Campillo. 

Sentir l’olor de la guerra 
Campillo aconsella llegir diferents 
relats: “No hi ha una veritat amb 
majúscules i és molt millor escoltar 
aquesta polifonia. Hi ha les memò-
ries més confessionals i personals 
de Benguerel; el testimoni de Rovi-
ra i Virgili, que és molt fiable i és 
l’abecedari de la retirada i l’exili; el 
testimoni del crític de teatre Sebas-

tià Gasch; L’exiliada (1976) 
d’Artur Bladé és un altre llibre 
esplèndid”. Campillo recorda 
que una vegada Avel·lí Artís i 
Gener, Tísner, li explicava que 
ningú podia imaginar ni el so-
roll ni l’olor d’una guerra. 
“Em deia que l’olor era terri-
ble, l’olor de merda, de vòmit, 
de cadàvers putrefactes i de 
fang. La literatura memori-
alista i testimonial et permet 
tenir l’olor, el clima de l’exi-
li. No crec que tot s’hagi de 
convertir en una pel·lícula i 
que hagi de passar pel baix 
ventre. Les representaci-
ons ficcionals poden estar 
molt bé, però si no es fan 

molt i molt bé, hi ha el perill que hi 
hagi un munt de barbaritats i incon-
gruències”, alerta Campillo.e

tià G
d’Ar
espl
que
Gen
nin
rol
“Em
ble
de
fa
al
te
li
c
q
v
o
m

molt i mo
hagi un m

è i

02 

03

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

71000

12863

Diario

941 CM² - 112%

9027 €

26-27

España

9 Septiembre, 2021

P.56



LA VANGUARDIA DIJOUS, 12 AGOST 2021

Una exposició al Memorial Democràtic repassa
un segle de fets, valors i proclames republicanes

Èxits i fracassosdel
republicanisme

Enguanys’hancomplert 90
anys de la proclamació de
la Segona República, i
aquest sol fet justifica
l’exposició que s’acaba

d’inaugurar alMemorial Democràtic
(c/PeudelaCreu,4,Barcelona)sobre
Un segle de republicanisme català
(1900-2000). Visió panoràmica d’una
culturapolítica.Lamostraexplicatant
elsprojectespolítics i culturalsvincu-
lats al republicanisme a Catalunya,
amb els seus encerts i fracassos, com
els valors republicans (dret de vot,
igualtat de gènere, llibertat religiosa,
justícia social, formació...) que s’han
anat consolidant en el darrer segle,
compartits majoritàriament per la
democràcia.
Es presenta l’evolució del republi-

canismeaCatalunya sobretot a través
de fotografies i gràfics, així com d’un
audiovisual en el qual diversos testi-
monisexpliquencomvanviurelapro-
clamació de la Segona República (les
imatgesprocedeixendelBancAudio-
visual delMemorial Democràtic, que
jaharecollit 1.300testimonisdelperí-

ode 1936-1980, dels quals 480 són
consultablesenlínia).Acompanyenel
recorregutobjectescomaramedalles,
segells, cromos, cartells i premsa de
l’època,ques’exposenenvitrines.
D’entrada s’ofereixen unes breus

pinzellades històriques que arren-
quendelsegleXVIIidel1714,finsaar-
ribar a la I República, que va comptar

ambunpesimportantdepolíticscata-
lans, i en concret empordanesos. El
període 1900-1931analitzacomlacri-
si de l’Estat espanyol, amb la pèrdua
de les colònies, provocaunmoviment
crític amb la monarquia. Francesc
Cambó en un discurs el 1918 encara
afirma: “República omonarquia? Ca-
talunya!”. Peròdesprésde ladictadu-
radePrimodeRivera, finsi tot laLliga
acceptarà laRepública. Iel 1931 té lloc
unaproclamació“unilateral”–comha

recordat el comissari de la mostra,
l’historiador figuerenc Enric Pujol–
de la República a Catalunya, encara
que “tres dies després es transforma
enGeneralitat”.
La Guerra Civil accentua la divisió

social, i el republicanisme acaba es-
sentquasiexclusiudel’esquerra.Amb
la victòria franquista hi ha l’anorrea-
mentdequalsevolmanifestaciódere-
publicanisme. Delperíode franquista
es recull a lamostra una curiosa foto-
grafia, de la celebració de l’11 de se-
tembredel 1944,enquèl’FNCvapen-
jar una bandera independentista al
transbordador del port. Però el més
curiós és que es coneix perquè va ser
publicadaperunapublicaciófalangis-
taambla intenciód’alertardelsperills
d’una inexistentoposició i justificar la
repressió.
En la transició el republicanisme

deixadeserunpatrimonicomúde les
forces democràtiques. Fins al punt
que ERC no va poder presentar-se
amb el seu nom a les primeres elecci-
onsdemocràtiquesdel 1977.
Nohaestat finsalsdarrers anysque

novament lespropostes republicanes
han tornat a agafar força coma alter-
nativapolítica.IenelcasdeCatalunya
s’han vinculat als moviments inde-
pendentistes. El darrer apartat de
l’exposició recull el fracàs del nou es-
tatut i les proclames republicanes del
2017, que no van passar de declaraci-
ons formals, i van acabar amb la im-
plantaciódel 155.
L’exposicióestancaambuna selec-

ciódenomsdelrepublicanismehistò-
ric, i esdestaca ladiversitatdeperfils i
esposaèmfasiensis:AuroraBertrana,
Nicolaud’Olwer,VenturaGassol, Lo-
la Anglada, Maria Dolors Bargalló i
CarlesRahola.

L’exposició destaca
el fet que als anys trenta
fins i tot la Lliga accepta
el republicanisme, un
consens que es trenca

Postal de Solidaritat Catalana (c. 1908), primer granmoviment unitari català; el dirigia Prat de la Riba

Laprimeravegadaqueemvanentrevis-
tar va ser al programa Radio-scope de
RàdioBarcelona. A finals dels anys se-
tantahavíemformatunaAssociacióde

Joves Escriptors i Salvador Escamilla va voler
parlar amb alguns de nosaltres. La meva mare
adoravaRadio-scope i, a casa, va ser un esdeve-
niment.Uncopenantena, l’Escamilla emva fer
unapregunta del tipus “Per què escrius?”, es va
aixecar i va sortir de l’estudi. Ara sé què faria:
contestar amb un parell de frases curtes i tallar
ensec, odivagar sobreel salmódeNoruega.Pe-
ròteniadissetanysivaigestarparlantsoldelite-
raturafinsqueesvaobrirlaporta,vaentrarl’Es-
camilla, va fer una altra pregunta de l’estil de la
primera iva tornaramarxar.
VintanysdespréseracompanydeRosaMaria

Piñol a La Vanguardia. Ella feia la informació
d’autorscatalansde lespàginesdeldia i jo lacrí-
ticaliterària.Llegíemelsmateixosllibres,abans
queningúaltre, i sovint ens trucàvemper inter-
canviar punts de vista. Quan estàs llegint amb
pressió un llibre nou, del qual s’espera que di-
guis algunacosa,hihamomentsdevertigen.Va
molt bé poder contrastar opinions amb algú de
qui et refies. La RosaMaria connectava dema-
nera infal·lible ambun sectormajoritari del pú-
blic lector. Quan deia que un llibre d’un deter-
minat biaix funcionaria, sempre l’encertava. I
com que no eren els llibres que ami, d’entrada,
m’atreienmés,enscomplementàvemd’allòmés
bé.Ella feia unes entrevistesmolt clares, positi-
ves iplenesdecontingut.Iunamicaabansouna

mica després sortia lameva crítica, que, sovint,
eramésenraonada ino tant impulsiva, gràciesa
la conversa que havíem tingut. Un dels elogis
privatsquefeiadelsautorsésqueerenmonos.El
món literari està ple d’egos primitius hiperbò-
lics.Dirqueunautoroautoraeramonorefreda-
va les coses. Volia dir que eren honestos, que el
quefeientenia interès, quetocaven unarealitat
existent, sense goma.Quanho deia demi –que,
com a crític, de vegades he de tocar el crostó i
tinc famadeserunostrogot–emqueia labava.
Fa anys, peruna investigació, buscavaun tes-

timoni que em permetés descartar que García
Lorcahaviaestatal’InstitutSalmeróndeBarce-
lona,comasseguravaunautordemolta inventi-
va.NosécomvaigsaberqueMarianPiñol,elpa-
re de laRosaMaria, n’havia estat alumne en els
anys de laRepública. Emva acompanyar a veu-
re’l, molt contenta, a la part baixa del barri de
Gràcia, potser al carrer de Jesús. Era un senyor
bastant gran, molt dolç. Em sembla recordar
quepintava trens. La filla el tractava ambaque-
lladelicadesaambquèenstractavaatots,multi-
plicadapercent.Eraelmóndelcatalanismepo-
pularquetantescosesboneshadonatalpaís:Al-
bert Jané, Joaquim Carbó, Josep M. Benet i
Jornet, JoaquimM.Puyal.LaRosaMariahavia
saltat d’aquest món a Cavall Fort, i després a
l’Avui iaLaVanguardia,ambunsentitcol·lectiu
de qualitat, rigor imesura. RosaMaria Piñol va
morir la setmanapassada.Quingreu.

Julià Guillamon

RosaMariaPiñol
i els ostrogots

Connectava de manera
infal·lible amb un sector
majoritari del públic

lector

L’AssociaciódeDones
Cineastes veu inoportúdonar a
JohnnyDeppelpremiDonostia al
Festival deCinemadeSantSebas-
tià, ja que l’actorhaestat acusatde
maltractamentsper la sevaexespo-
saAmberHeard. “Noéselmoment,
finsquenosapiguemrealmentquè
hapassat”, diuen. /Redacció

El CarnegieHall deNo-
va York ha fixat la data per reo-
brir al públic. Després de 19me-
sos tancat, el 6 d’octubre se cele-
brarà una gala en què participarà
YujaWang. La pianista xinesa
serà solista amb l’Orquestra de
Filadèlfia dirigida per Yannick
Nézet-Séguin. / Redacció

El tenor Plácido Domingo
serà guardonat avui amb el premi
Bellini d’Or a Sicília amb el barí-
ton italià Leo Nucci. El reconeixe-
ment, que atorga des del 1968 la
Società Catanese Amici dellaMu-
sica, ja va premiar altres grans del
bel canto com Luciano Pavarotti i
RiccardoMuti. / Redacció
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La visita a Meirás ya 
puede reservarse 
a través de una web
El Ayuntamiento de Sada se encarga 
del recorrido por los exteriores del pazo

El Ayuntamiento de Sada (La Co-
ruña) acaba de lanzar una web 
donde hacer las reservas para vi-
sitar los jardines del Pazo de Mei-
rás. ‘Pazodemeiras.sada.gal’ ofre-
ce el folleto y el plano de la visita, 
fotografías e información. Todas 
las plazas para conocer la que fue 
residencia de verano de Franco ya 
están cubiertas este mes, aunque 
pueden solicitarse para octubre. 
«El visitante conocerá la histo-

ria y las transformaciones más 
relevantes en la fi nca: los cambios 
del siglo XIX al XX, a cargo de Emi-
lia Pardo Bazán, y las importantes 
variaciones, la ampliación, los 
añadidos que cambian su fi sono-
mía original, y especialmente el 

A. Bartolomé - Madrid uso y gestión pública, que hicieron 
de Meirás una de las sedes del jefe 
de Estado. Esperamos que disfru-
téis [...] de un Pazo abierto al públi-
co y con memoria fruto de la mo-
vilización cívica gallega», reza el 
folleto de presentación. 
El recorrido se divide en varias 

etapas. Traspasada la entrada de 
la propiedad se llega a O Paciño, 
una pequeña construcción que fue 
casa de juegos infantiles para Car-
men Franco, «ejemplo de la desco-
nexión entre la realidad que se 
vivía dentro de los muros de Mei-
rás y la realidad de la Galicia de 
posguerra», leemos.
El siguiente paso es el «emble-

mático edifi cio» que constituyen 
«las Torres de Meirás, que mues-
tra ya en los exteriores el esplen-

interés artístico y ejemplos desta-
cados del saqueo del patrimonio 
cultural y artístico de Galicia sis-
tematizado durante la dictadura». 
Parte central de la visita es el lugar 
donde «Pardo Bazán disfrutó del 
paisaje y de los recorridos por los 
jardines, huertas y arboledas de la 
casa». En este punto se encuentra 
la Granja de Meirás, fortaleza del 
siglo XVI reconvertida y empleada 
«como edifi cio de servicio».
Acto seguido encontramos la 

Casa de Josefa Portela, «una de las 
propiedades incorporadas al com-

plejo ya en 1938». 
El texto culmi-

na así: «Al fi nali-
zar, en los jardines 
laterales, tendre-
mos tiempo para 
refl exionar sobre 
el largo proceso 
de reclamaciones 

que ha permitido, con la devolu-
ción del pazo al patrimonio públi-
co, la realización de esta visita».
En el recinto se encuentra tam-

bién una deteriorada casa de las 
conchas, que recibe este nombre 
porque una de sus fachadas está 
cubierta de conchas de vieira, re-
vestimiento característico de las 
Rías Baixas, y tres hórreos.

dor con el que Emilia Pardo Bazán 
quiso sorprender a sus visitan-
tes». A continuación, el vestíbulo 
de las Torres «conecta dos conjun-
tos diferenciados: la mansión de 
estilo afrancesado y un castillo 
“medieval”, que preside las facha-
das sur y oeste, hoy emblema del 
Pazo de Meirás». Sigue la capilla, 
que «alberga obras de indiscutible 

El vestíbulo, la casa de 
juegos de Carmen Franco, 
la granja y la casa del 
guarda forman parte del 
itinerario por el momento

Detalle del folleto 
que muestra las 
zonas a visitar, 
que incluye una 
sección de «cómo 
llegar»  
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SANCHO DE ÁVILA. Pepa Vilado-
miu Canela, de 67 a., 8.30 h. Con-
suelo Sánchez Real, de 86 a., 8.45 
h. Elisa Sánchez Hurtado, de 81 a., 
9.25 h. Beatriz Tora Fuster, de 88 

a., 9.50 h. Ana Rojas Martínez, de 
94 a., 10.05 h. Pilar Álvarez Quirós, 
de 79 a., 10.30 h. Ángeles Morales 
Palomo, de 71 a., 10.45 h. Pilar Re-
macha López, de 90 a., 11.10 h. 
Manel Nebot Marcobal, de 80 a., 
12.45 h. Sergio Malo Cuartero, de 

82 a., 13.10 h. Carlos Argüelles 
Martínez, de 80 a., 13.25 h. Euge-
nio Mañes Orduña, de 62 a., 16.00 
h. Carmen Salvador Sacristán, de 
93 a., 16.30 h.  
LES CORTS. Montserrat Jarne Pé-
rez, de 98 a., 9.00 h. Santiago Mar-

tin Subirats, de 77 a., 10.00 h. Edu-
ard Crespo Almela, de 70 a., 10.30 
h. Miquel Reig Menescal, de 86 a., 
11.30 h. Lluís Gil Amat, de 89 a., 
12.30 h. Maria Queralt Badia de 
Badia, de 95 a., 15.00 h. Óscar del 
Pozo Sáez de Parayuelo, de 93 a., 

15.45 h. Josefina Riu Simón, de 89 
a., 16.15 h.  
COLLSEROLA. Eladio Hornos Ro-
mero, de 61 a., 11.00 h.  
Llista facilitada per Serveis Fu-
neraris de Barcelona. Més infor-
mació, al 900.231.132.

NECROLÒGIQUES

Tothom sap qui va ser Àtila i gaire-
bé ningú coneix Bleda, i no només 
eren germans, sinó que van ser reis 
dels huns conjuntament. Van com-
partir victòries i també la seva úni-
ca derrota en el camp de batalla, 
però la glòria eterna se l’endú el 
primer, com Gràcia amb les seves 
festes, que com cada agost se cele-
bren com si el món s’acabés demà, 
és a dir, una festa major de Sants 
dies després. Al rescat de Sants, el 
Bleda dels barris, ha sortit aquest 
any una nova joia editorial d’Efa-
dós, responsable d’una col·lecció 
que, sota l’epígraf de Catalunya 
desapereguda, comença a ser molt 
més que una institució. A Sants, la 
festa major, Albert Torras Corbella 
ha reconstruït els alts i baixos de la 
festa del barri des de l’aparició de la 
fotografia, durant la segona meitat 
del segle XIX, fins a mitjans del XX. 
El resultat és un relat històric molt 
oportú ara que, per culpa de la pan-
dèmia, la festa s’ha reduït a la mí-
nima expressió. 

El ressò del que ha passat a Grà-
cia, és a dir, aquesta boja ocurrèn-
cia de posar fi al toc de queda en ple 
equador de la festa, encara ressona, 
tant que el temor natural a Sants és 
que la processó del sant botellon 
desfili aquesta setmana pels seus 
carrers. A l’espera que no passi el 
pitjor, el llibre de Torras té la gran 
virtut que contextualitza el que es-
tà en joc, una tradició que es re-
munta, en la seva versió més pri-
migènia, al 1292. «En realitat, per-
què hi hagi una festa major n’hi ha 
prou amb un patró, en aquest cas, 
sant Bartomeu, un ciri i que algú 
celebri una missa», diu l’autor. Les 
ganes de ballar venen de sèrie en 
l’espècie humana, així que amb 
aquests ingredients és inevitable 

que acabi per cristal·litzar una festa 
major comme il faut. 

Probablement, en els primers 
segles de la festa els canvis d’un 
any a l’altre van ser imperceptibles. 
Torras repesca en el llibre, evident-
ment, la figura ineludible de Fran-

cisco Zamora (1757-1812), a qui els 
historiadors deuen tant. Com a 
funcionari de l’administració cen-
tral, va recalar a Barcelona el 1784 
amb un càrrec oficial que realment 
cridava l’atenció, Alcalde del Crim 
de l’Audiència Reial de Catalunya, i, 

entre altres encàrrecs, va rebre el 
de radiografiar la regió. Va enviar 
així uns qüestionaris a cada locali-
tat per conèixer al detall les seves 
característiques, entre les quals, les 
seves tradicions, i és per això que se 
sap que a finals del segle XVIII a 
Sants al matí se celebrava una breu 
processó, una missa i s’escoltava 
un sermó, i a la tarda, es ballava. 
També se celebrava una carrera de 
burros, si és que van respondre se-
riosament a Zamora. 

El moment en què la festa ma-
jor de Sants, com la de Gràcia i 
també la de Ciutat Vella i moltes 
d’altres més, va començar a tenir 
com a senya d’identitat la decora-
ció d’alguns dels seus carrers és 
més incert, però la recopilació fo-
togràfica que ha portat a terme 
Torras testifica una cosa, com a 
mínim, més interessant. Al princi-
pi, les ornamentacions eren vege-
tals, els enramats, una mena d’a -
doració pagana de la naturalesa 
que el catolicisme va acabar per 
integrar al seu calendari litúrgic. 
Les alfombres de flors que encara 
es confeccionen en alguns pobles 
són el vestigi més notable d’aque-
lla tradició, però el que a Sants es 
feia, com a Gràcia, era franquejar 
els accessos als carrers amb bran-
ques i vegetació penjant. 

L’impacte de Hollywood  

Explica en el seu llibre l’autor, 
perquè així ho revela l’examen de 
les fotografies, que el canvi fona-
mental es va produir al voltant 
dels anys 20 del segle passat, 
quan, potser per l’impacte que van 
significar les grans produccions de 
Hollywood, es va obrir la meta de 
les decoracions temàtiques, com si 
a cada carrer visqués un Cecil B. 
DeMille en potència. 

Allò va desencadenar, si és que 
no passava ja, les sanes rivalitats 
entre els carrers per despuntar per 
sobre dels altres, una cosa que, si 
es pren literalment al peu de la lle-
tra, va aconseguir com ningú el 

NOVETAT EDITORIAL
La col·lecció llibresca ‘Catalunya desapareguda’ surt  

al rescat de la sucosa història fotogràfica d’una tradició  
que està en hores baixes per la pandèmia.

CARLES   
COLS 

Sants ja era una festa 

el 1292

El carrer de Vilardell,  
ple d’atraccions, i el de  

Canalejas, amb un enorme 
dimoni, als anys 50. 
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carrer d’Alcolea el 1945. Després 
del parèntesi de la Guerra Civil, 
que va reduir la festa a una tènue 
brasa sota les cendres, els primers 
anys del franquisme no van supo-
sar, com es podria erròniament 
suposar, un ensopiment festiu. 
Van tornar les decoracions i, aquell 
any, el 1945, els veïns d’Alcolea 
van aixecar enmig de la calçada 
una rèplica del monument a Co-
lom de com mínim set pisos d’al-
tura. Va ser, i encara és, el no va 
més. El 1952, el carrer Jocs Florals 
va erigir una torre Eiffel, que de nit 
sembla que era un gran espectacle, 
però no va arribar ni de lluny a la 
gesta anterior d’Alcolea. Com can-
tava Javier Krahe en el seu hit Villa-
tripas (un duel entre dos pobles per 
veure qui aixeca el millor monu-
ment), «l’erecció no va estar ma-

lament, va satisfer al personal», 
però no aguantava ni de lluny la 
comparació amb la d’Alcolea. 

A la seva manera, les fotos de 
cada dècada que Torras ha aconse-
guit rescatar per a aquesta nova 
perla editorial d’Efadós són un re-
trat sociològic de cada moment, no 
només a Sants, sinó a tot el món. 
L’impacte que va suposar la troba-
lla de la tomba KV62 al Vall dels 
Reis d’Egipte el 1922, última casa 
de Tutankamon, va reverberar du-
rant anys. En 1932 Boris Karloff es 
va caracteritzar de temible mòmia 
i el 1934, el carrer de Premià de 
Sants es va sumar a l’egiptomania 
amb una celebradíssima decoració 
sobre els faraons. En altres ocasi-
ons, en canvi, la festa s’anticipava 
al que estava per succeir, com el 
1964, quan el carrer de Canalejas, 

cinc anys abans de la data assenya-
lada, fantasiejava amb l’arribada de 
l’home a la Lluna. 

Aquella edat d’or, en una desa-
fortunada alquímia, es va conver-
tir en plom en els anys 70, una dè-
cada estranya, creativament ex-
cepcional després de la mort de 
Franco, però pèssima per a les tra-
dicions, que no van tornar a ser 
reivindicades fins a ben entrats els 
80. Això ve al cas per la interessant 
conclusió final a la qual Torras ha 
arribat després del seu treball 
d’investigació. Sosté que, decora-
cions, música i atraccions de fira al 
marge, una festa major és, sobre-
tot, una excel·lent cola social. És un 
moment perfecte per socialitzar. 
En tots els sentits del terme. El 
1842, per exemple, després d’uns 
forts xàfecs al Baix Llobregat, el 

diari El Constitucional va ressenyar 
que «la festa major de Sants ha si-
gut molt freqüentada i brillant 
malgrat la catàstrofe del Llobre-
gat, que ha impedit a moltes noies 
boniques assistir-hi». I més re-
centment, Torras recorda l’ocor-
regut el 2019, quan el carrer de 
Guadiana va voler recrear un am-
bient mexicà i, amb bon criteri, va 
demanar ajuda a la comunitat 
d’aquell país resident a Barcelona, 
que cap allà va anar per ajudar en el 
que fes falta. En una ciutat en la 
qual una quarta part de la població 
ha nascut a l’estranger, els espais 
en els quals bastir ponts de convi-
vència són encara menys dels de-
sitjables. Les festes veïnals, com 
les de Sants, ho són. Diguin ara si 
aquesta festa major es mereixia o 
no un llibre. n

Arxiu Municipal del Districte de Sants

Dues imatges que recullen 
la massiva participació  
veïnal durant les festes 
 majors del segle passat. 

Amb un patró, 
sant Bartomeu, un 
ciri i una missa es 
va obrir la tradició, 
diu Albert Torras

Al carrer d’Alcolea 
es va aixecar  
el 1945 una rèplica 
del monument  
a Colom 
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Se sap d’ell que era un home de 19 
o 20 anys, que portava a la cintura 
una cartutxera amb unes pintes de 
bales de màuser, i que va morir en 
la Guerra Civil quan assaltava una 
trinxera o al sortir-ne disparat. I 
també que va trobar la mort, com 
altres milers dels seus coetanis, en 
la batalla de Llevant, terrible xoc 
de la primavera i l’estiu del 1938 
que va quedar eclipsat per la se-
güent batalla, la de l’Ebre. 

Vuitanta-tres anys després del 
seu últim sospir, els ossos d’aquest 
noi es guarden en una caixa a l’Ins-
titut Pluridisciplinari de la Univer-
sitat Complutense de Madrid. I el 
seu cas de combatent anò nim sen-
se tomba dorm en un dossier que 
es va fer arribar el 2018 a la minis-
tra de Defensa, Margarita Robles. 
Les mateixes dades del cas van ar-
ribar al llavors director general i 
avui secretari d’Estat de Memòria 
Històrica, Fernando Martínez. I 
fins i tot qui va ser ministre de Mo-
bilitat, José Luis Ábalos, sent dipu-
tat ras va promoure per a aquest 
assumpte una moció del Grup So-
cialista al Congrés. 

El ministre de Presidència, Fé-
lix Bolaños, titular també de Me -
mò ria, ha fet aquesta setmana un 
viatge polític emotiu a París per 
recordar els republicans de La Nu-
eve que van alliberar la ciutat en la 
Segona Guerra Mundial. I sota 
l’Arc del Triomf de la capital fran-
cesa jeu un soldat desconegut, 
igual que en països com el Regne 
Unit o els EUA. Bolaños afronta 
aquesta tardor la tramitació par-
lamentària de la llei de memò- 
ria democràtica d’un país en el 
qual encara no és concebible un 
d’aquests monuments. 

Sense enterrar... 

Aquest agost aquest esquelet com-
pleix nou anys esperant destina-
ció. L’estiu del 2012, la seva cresta 
ilíaca sobresortint molt blanca en-
tre la fullaraca fosca de la serra del 
Toro (Castelló) va atraure la mira-
da d’experts del Grup per a la Re-
cuperació de la Memòria Histò rica 
(GRMH) de València. Arqueò legs 
de guerra de l’agrupació Arqueo -
antro, originària de la Universitat 
Complutense, van rescatar les res-
tes sense haver de cavar. 

A aquest home el van tapar les 
males herbes i una fina capa de 

ter ra, no llançada per la pietat 
d’un enterrador, sinó portada per 
escorrenties de pluja. No es va 
conservar uniforme ni calçat, ni va 
aparèixer la seva arma, però sí les 
seves bales del 7,92, ensulfatades 
pel temps. 

No hi va haver manera de sa-
ber si era republicà o franquista, 
o potser marroquí; qualsevol 
d’ells utilitzava aquesta munició 
en el 38. Sí que es va poder esta-
blir que va caure en la terrible ba-
ralla que es va estendre entre 
l’abril i el juliol de 1938 per la Lí-
nia XYZ, una trama de trinxeres 
rocoses entre Terol i Castelló, 
amb què la República va resistir 
l’embat sobre València. 

Com aquest jove, centenars de 
combatents van quedar sense en-
terrar en un paratge que, en la 
postguerra, els pastors del Toro van 
anomenar «Camp dels Morts», 
pels molts que veien quan hi ana-
ven amb les cabres. El lloc va pas-
sar a camp de l’espoli durant anys, 

en la postguerra, per ferrovellers a 
la recerca de plom i acer per ven-
dre, i quan ja no hi va haver fam si-
nó curiositat, per buscabales i 
col·leccionistes. Se n’enduien me-
tralla, i també cranis i fèmurs. 

Aquest soldat està miraculosa-
ment sencer. A altres companys de 
desgràcia les arrels d’un romaní 

els van rebentar el que va ser el seu 
tòrax, o els va disgregar l’ossada 
algun animal. Aquest combatent 
va morir al caire d’una trinxera a 
prop del corral de Panpasiempre, 
al costat de la Salada i Peña Julia-
na, pics de 1.500 metres que van 
ser lloc de martiri per a bona part 
dels 20.000 franquistes i 4.000 re-
publicans estimats com a baixes 
en la batalla. Restes rovellades de 
granades Lafitte formen part  
ja del terreny. Pot ser que una 
d’aquestes matés aquest soldat. 
Tot el paratge està recorregut per 
l’energia espectral dels llocs on 
s’ha patit molt. 

... I sense honors 

«No sabem d’on va venir aquest 
home a morir allà. És curiós com 
s’assemblen els esquelets d’un 
franquista i d’un republicà», iro-
nitza Matías Alonso, un dels res-
catadors del cadàver, coordinador 
del GRMH, secretari de Memòria 
del PSPV-València i membre del 

Grup Federal de Memòria del 
PSOE. El 2013, l’arqueòleg Miguel 
Mezquida i l’antropòleg forense 
Javier Iglesias, membres d’Ar-
queoantro, van portar l’esquelet  
a l’únic lloc en el qual l’han pogut 
guardar. Alonso impulsa des de 
llavors l’afany de donar-li una 
tomba simbòlica que acabi amb el 
que ell anomena «classisme en els 
honors». 

I després de teoritzar s’explica: 
«A Espanya hi ha monuments fu-
neraris per als generals, però mai 
per als humils que un dia van 
traspassar el llindar de casa seva 
per no tornar. Els que van morir 
com aquest home en la Guerra Ci-
vil van caure igual que els 
anònims d’Ieper o Verdun, però a 
Espanya per rebre honors cal ha-
ver lluit estrelles». 

Per no saber-se el seu bàndol, 
aquest jove és bon candidat a no 
suscitar polèmiques sectàries. 
Però segueix sense tomba. Ni tan 
sols en el terme on va caure. Una 
petició del GRMH a l’Església, ges-
tora del cementiri parroquial del 
Toro, porta anys sense resposta. 

L’alcaldessa de Castelló, Am-
paro Marco, es va implicar i va 
parlar el 2016 amb la Subdelega-
ció de Defensa, per proposar-los 
que l’Exèrcit enterrés aquest sol-
dat desconegut amb honors. Però 
allà li van dir que, sentint-ho 
molt, no hi ha a tot Castelló lloc 
per fer-ho. «I tampoc n’hi ha a 
tot el País Valencià, ni a tot Espa-
nya», diu Alonso. El Valle de los 
Caídos no serviria, ni resignificat 
en democràcia, perquè va camí de 
ser indret de didàctica del que va 
ser el nacionalcatolicisme; i el que 
es busca per a aquest soldat és 
una altra cosa. 

El cas d’aquest soldat sense 
nom toca el més profund dels 
mandats del projecte de llei de 
Memòria Democràtica: el dret a la 
veritat i a la igualtat en el record, 
«que és un dret humà, un dret dels 
vius tot i que pertanyi als morts», 
reflexiona Alonso, que va partici-
par amb propostes en l’elabora-
ció d’aquesta llei. «A Europa, on 
s’honra el soldat desconegut –
diu–, van tenir en compte que els 
desheretats que es van emportar a 
la guerra cauen amb tanta digni-
tat com els oficials i mereixen els 
mateixos honors». n

El soldat desconegut

Les restes sense identificar d’un combatent de la Guerra 
Civil esperen una tomba digna per ser enterrades. No 
tenia més de 20 anys, va caure en una de les últimes 

batalles de la contesa i tampoc se sap a quin bàndol 
pertanyia. El seu cadàver mai va ser inhumat. Els que  
el van rescatar proposen un enterrament amb honors.

Memòria històrica

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
Madrid

Restes del soldat que va combatre a la serra del Toro (Castelló) durant la batalla de Llevant. 

GRMH Comunitat Valenciana

Fa nou anys que 
l’esquelet espera 
destinació a  
la Universitat 
Complutense 

Amb els ossos es van 
trobar les bales que 
van acabar amb la 
seva vida a la batalla 
de Llevant el 1938
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VALERO ACONSEGUEIX
LA SEGONAMEDALLA

El ciclistaDavidValerovaaconseguir ahir lamedalladebronze
en bicicleta de muntanya al mont Fuji, el segon podi espanyol
als Jocs de Tòquio 2020. ESPORTS / P. 30 A 36

MICHAELSTEELE / GETTY

Els contagis
baixen, però
trigarà una
setmana
a notar-se
als hospitals
Només el grup
d’edat demés de
70 anysmanté un
augment de casos
Catalunya és la zona d’Europa
més afectada per la cinquena
onadadelacovid,peròlacorba
de contagis comença a baixar
en totes les edatsmenys en els
més grans de 70 anys. Tot i ai-
xò, aquest descens trigarà una
setmana a reflectir-se en les
hospitalitzacions, segons els
experts. SOCIETAT / P. 18 A 20

1,4 MILIONS D’ANYS

Atapuerca
va allotjar

humans abans
del que es creia

SOCIETAT / P. 21

Voxesgrimeix
lacensurade
CeutaaAbascal
per trencar
ambelPP
POLÍTICA / P. 10

EL DEBAT TERRITORIAL

Catalunya
plantaelfòrum
autonòmic
delsfons
europeus

Aragonès s’aferra al tracte bilateral
i evita la conferència de presidents

El Govern central afronta la pugna
de les comunitats pel finançament

LES CAUSES JUDICIALS

ElTSJCcita
Torrent per

desobediència al
Constitucional

POLÍTICA / P. 11

El president de la Generali-
tat no anirà a la conferència
depresidentsdedivendresa
Salamanca, on s’abordarà el
repartiment dels fons euro-
peusis’obriràeldebatdelfi-
nançament.Aragonèsho fia
tot al tracte bilateral, men-
trequeelPPvolplantarcara
a Sánchez en aquest fòrum.
POLÍTICA / P. 9 I EDITORIAL

S’acaben les reunions de la taula tècnica
convocada per la Generalitat
per saber el parer del territori
ECONOMIA / P. 38

AenaapressaelGovern
apronunciar-se
sobreelPrat

Tunísia
enterra la seva
‘primavera’ amb
unacrisi política,
social i sanitària
Elpresident destitueix
elGovern i tanca
el Parlament amb
la covid disparada
INTERNACIONAL / P. 3

SEQÜELA DEL FOC

El paisatge
cremat tardarà

lustres a
recuperar-se

VIURE / P. 1 , 2 I EDITORIAL

TRIBUNALS

El Barça signa
una generosa
pau judicial
ambNeymar

ESPORTS / P. 37
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Unresquill d’Atapuercadata l’arribada
delshumansabansdel queespensava
Els primers assentaments van ser fa 1,4 milions d’anys i no pas 1,2 com es creia

LEYRE FLAMARIQUE
CRISTINA SAÉZ
Madrid / Barcelona

Comuna caixanegra de l’evolu-
ció humana a Europa, les restes
que guarda la serra d’Atapuerca
permeten seguir els passos des
de les primeres poblacions
d’humans que van arribar de
l’Àfrica fins a l’època romana.
Fins ara s’estimava que els as-
sentaments més antics dataven
de feia 1,2 milions d’anys, però
un petit resquill de quars trobat
durant l’actual campanya d’ex-
cavació ha avançat la cronolo-
gia: fa 1,4 milions d’anys els
primers humans ja hi havien ar-
ribat.
El resquill s’ha recuperat del

nivell 7 del jaciment de la Sima
del Elefante i constitueix un
dels pocs artefactes trobats
d’aquesta antiguitat a Europa
que documentin ocupacions

humanes tan antigues. És una
peça de petit format i de tall ta-
llant. La seva importància està
en el fet que està tallada per hu-
mans, cosa que permet consta-
tar que ja estaven instal·lats a
Atapuerca.
El descobriment també té re-

percussions importants en l’es-
tudi de l’evolució a Europa, on

van trobar una mandíbula hu-
mana no completa a la Sima del
Elefante, juntament amb res-
quills i sílex, que datava de fa
1,2 milions d’anys. “Llavors es
va convertir en el fòssil més an-
tic d’Europa”, recorda aquest
paleoantropòleg. En aquesta
campanya, que va començar l’1
de juliol i que s’acabarà el dia 28
d’aquest mes, han excavat en
nivells inferiors d’on va aparèi-
xer lamandíbula, “uns cincme-
tres més avall”, i és allà on han
trobat el resquill de quars.
Ara duran a terme les dataci-

ons, que trigaran un any si fa no
fa a resoldre’s, però, en funció
del nivell on ha aparegut aques-
ta petita eina i partint de la fau-
na que han trobat al seu costat,
estimen que és de fa entre 1,3 i
1,4milions d’anys. “Amb aques-

ta troballa creiem que ja som a
la base de la colonització d’Eu-
ropa, que s’especula que va ser
fa 1,5 milions d’anys, i hem arri-
bat, amés, al final d’Atapuerca”,
afirma Bermúdez de Castro.
Aquest resquill serà, molt

probablement, el descobriment
més antic que es podrà fer a
Atapuerca. Els investigadors
expliquen que ja han arribat al
límit del jaciment: “Per sota
d’aquests nivells ja només hi
queda roca”, apunten.
A part d’aquesta eina, en un

altre dels jaciments de la serra
burgalesa, a la Gran Dolina, al
nivell TD8 s’hi ha trobat una
col·lecció d’eines lítiques de
700.000 anys d’antiguitat que,
juntament amb les dues peces
d’indústria lítica que es van tro-
nar l’any passat, permeten con-
firmar la presència humana fa
entre 500.000 i 700.000 anys. I
això, sumat al resquill, corrobo-
raque “nohiha capestrat aAta-
puerca sense ocupació huma-
na”, destaca el tambécodirector
del jaciment Eudald Carbonell,
que afegeixque “nohiha cap ja-
ciment a Euràsia amb aquestes
característiques”.
També a la Gran Dolina però

al nivell TD4 s’han trobat restes
d’espècies animals que van ha-
bitar Europa fa 900.000 anys,
en unmoment que les primeres
poblacions d’humans s’anaven
endinsant al continent.c

Latroballaapunta
a labasede la
colonitzaciód’Europa,
quepodriahaverestat
fa 1,5milionsd’anys

Excavacions al nivell TD10 del jaciment de GranDolina d’Atapuerca
.

les proves de presència humana
en cronologies tan antigues són
molt escasses.
Amés del resquill s’han recu-

perat al mateix nivell restes de
porc i de tortuga, d’espècies en-
cara per identificar, que refor-
cen la idea que les condicions
de la serra fa més d’un milió
d’anys eren més temperades i

humides que no pas actual-
ment.
“Tota la història de l’evolució

humana a Europa és a Atapuer-
ca, i això permet comparar les
diferents poblacions al llarg del
temps”, resumeix en una entre-
vista a La Vanguardia JoséMa-
ría Bermúdez de Castro, codi-
rector del jaciment. El 2007 ja

n AlacovadelMiradors’hi
hantrobatrestesdecultura
material.Destaquenuns
penjolls fetsambdentsde
cérvolperforades, elements
moltcaracterísticsalsgrups
anticsdelneolíticd’uns
9.000anysd’antiguitat.
Tambés’hihantrobatnous
fragmentsdebraçaletsde
marbre,ques’afegeixenals

que jaesvantrobarel2019.
Els llocsonsesapquees
fabricaveneraAndalusia.
Forad’aquestaregió idel
llevantpeninsular, ambprou
feiness’hantrobatadorna-
mentsd’aquest tipus,de
maneraqueels investigadors
especulenquepodrienhaver
estatunelementdeprestigi
quevaarribaraAtapuercaa

travésdexarxesd’intercan-
vi. S’handocumentat també
episodisdecremadefemsde
fa6.000anys,dels ramats
guardatsa lescoves,per
reduir-neelvolumieliminar
paràsits, cosaquedona in-
formaciósobre lespràcti-
quesramaderesd’aquestes
primerescomunitatsde
pastors iagricultors.

Adornaments excepcionals

Nestlé retiraalgunsdels seusgelatsde
lesbotiguesper lapresènciad’uncancerigen
REDACCIÓ Barcelona

La companyia Nestlé està reti-
rant dels supermercats “lots
concrets” de com a mínim 46
d’alguns dels seus gelats més
populars –segons Facua– per
la presència d’un cancerigen,
l’òxid d’etilè (ETO). Entre els
gelats que s’estan retirant n’hi

ha alguns comMaxibon Triple
Chocolate, Sandwich de Nata i
Nuii Almendrado (podeu con-
sultar la llista completa a La-
Vanguardia.com). L’organitza-
ció de consumidors ha advertit
que podrien ser més dels 46
que inicialment hi ha a la llista.
La retirada té lloc després de

l’avís del fabricant, Froneri, de
la presència d’ETO en aquests

gelats a causa d’una contami-
nació accidental de l’estabilit-
zant subministrat per un dels
seus proveïdors. Per aquesta
raó, està “retirant ràpidament
tots els lots afectats dels punts
de venda”, segons ha explicat
el fabricant en un comunicat al
seu web.
Froneri ha aclarit en un co-

municat posterior que “només

estan afectats lots molt con-
crets de determinats produc-
tes” i que “no hi ha cap cate-
goria de producte afectada
totalment i no tots els produc-
tes produïts sota el mateix nú-
mero de lot estan necessària-
ment afectats. Unmateix lot té
diverses gammes de produc-
tes, i alguns van utilitzar l’es-
tabilitzant afectat i d’altres
no”, precisa.
En tot cas, aquest fabricant

assenyala que la quantitat
d’ETO que s’utilitza és “ínfi-
ma” en el producte acabat i
afegeix que fins i tot en el cas

de consum d’algun producte
que pogués estar afectat per
aquesta incidència “és molt
poc probable que suposi un
risc per a la salut dels consumi-
dors”.
Per la seva part, l’organitza-

ció de consumidors Facua ha
reclamat aNestlé i Froneri que
actuïn amb transparència i fa-
cin pública la llista completa
de productes afectats. També
ha instat l’Agència Espanyola
de Seguretat Alimentària i Nu-
trició (Aesan) del Ministeri de
Consum que publiqui la llista
de gelats contaminats.c
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“AlsEUAhi hamorts
per desinformació”

M
inistre de Sani-
tat mexicà en
l’administració
de Vicente Fox
i expert mun-

dial en salut pública, Julio
Frenk és des de fa cinc anys el
president de la Universitat de
Miami. Després de l’augment
vertiginós de contagis i morts
–el 80% d’ells, sense vacunar-
se–, Frenk destaca la paradoxa
que la nova onada de la pandè-
mia als EUA coincideix amb un
excedent de vacunes.

Per què s’ha disparat la covid
a Florida i a d’altres estats?
Tenim bàsicament una pandè-
mia de no vacunats. L’anome-
nem ja “infodèmia”, una pandè-
mia per desinformació. Els paï-
sos rics han estat víctimes
d’aquesta pandèmia paral·lela
de desinformació. Hi ha figures
polítiques que estan activament
desaconsellant lavacunació.Als
EstatsUnits el ritme de vacuna-

ció s’ha tornatmés lent, i ara es-
tàs davantunanova fase ambun
ressorgiment dels casos de con-
tagis i demorts.Hemarribat a la
situació en la qual hi ha vacu-
nes, però hi ha gent que no vol
lesvacunes.Hihaunaofertaex-
cedentària, però ja no hi ha de-
manda. Estem veient el triomf
de la ciència –s’han desenvolu-
pat vacunes en temps rècord– i
el fracàs del lideratge polític.

A l’Amèrica Llatina és una
història diferent...
Sí. Als EUA no hi ha prou de-
manda. A Amèrica Llatina no hi
ha prou oferta. Els països rics
estan acaparant les vacunes, pe-
ròmolta gent no es vol vacunar.

En canvi, en moltes altres parts
del món, com a l’Amèrica Llati-
na, la gent vol vacunar-se, però
no hi ha vacunes. Hi ha un des-
acord entre oferta i demanda
entre els Estats Units i altres
països rics amb un excés d’ofer-
ta i una demanda insuficient i la
resta del món, on falta l’oferta.

El retard de l’Amèrica Llati-
na és un problema per als EUA?
Els Estats Units tenen alts ni-
vells de vacunació, però com
que la resta del món no està va-
cunada, hi ha un greu risc de
més variants com la delta, que
va aparèixer a l’Índia i ara arri-
ba a la resta del món. Està frus-
trant els plans d’obertura de

molts països rics. I hi ha una al-
tra variant, la lambda, al Perú.
Tard o d’hora apareixerà aquí
als EUA. Mentre hi hagi gent
sensevacunarhihauràvariants.
Per selecciónatural, les variants
més contagioses són les que se
seleccionen, i aquestes no tenen
passaport. Tenim una frontera
permeable. Fins ara la vacunes
serveixen. Però no podem des-
cartar la possibilitat que sorgei-
xi una variant contra la qual les
vacunes no siguin eficaces i lla-
vors tindríem tots que tornar al
principi... Els països rics han
d’entendre que distribuir les
vacunes no és una qüestió de
solidaritat i justícia social, sinó

del seu propi interès nacional.
Hi ha els qui utilitzen aquest

argument per oposar-se a la im-
migració del sud...
Sí. Els polítics xenòfobs estan
dient que aquesta nova onada
de contagis és a causa de la mi-
gració dels mexicans: és total-
ment fals. I els que ho diuen són
els mateixos que estan desco-
ratjant la gent perquè no es va-
cuni, que sí que és la causa de la
pujada de contagis.

Creuquevaserunabona idea
insistir que el donatiu de vacu-
nes a Mèxic s’utilitzés només a
la zona fronterera?
És lògic per als EUA fer-ho
perquè a la frontera es troben
els campaments demigrants i la
gent creua. Precisament perquè
no els acusin d’estar portant la
pandèmia als EUA. És una bona
idea per silenciar aquelles veus.

No es pot parlar d’un legítim
dilema respecte a la llibertat de
no vacunar-se?
No. La veritat és que definir va-
cunes o mascaretes com un te-
ma de drets i llibertats civils no
té cap sentit. És un fals dilema.
En la guerra de la independèn-
cia contra la Gran Bretanya, la
vacuna contra la verola va ser
obligatòria a l’exèrcit. I això ho
van fer els pares fundadors! Es-
tàmolt establert des de la Il·lus-
tració que la llibertat d’un indi-
vidu no pot infringir la llibertat
d’altres. La gent no té llibertat
per posar en perill altres per-
sones

Hi ha preocupació als EUA
que el negacionista Jair Bolso-
naro estigui al comandament
d’unpaísambunapandèmiatan
dura?
No s’ha d’oblidar que una de les
primera variants va ser la de
Manaus. On hi ha molta gent
sense vacunar-se i la pandèmia
és fora de control és on sorgei-
xen les variants. Demanera que
sí, per descomptat, això genera
preocupació.c

Infopandèmia
“Als països rics
el negacionisme
crea una falta de
demanda de vacunes”

“Als països pobres,
el problema és
just l’invers, no hi ha
oferta de vacunes”

Mala distribució

Julio Frenk va serministre de Sanitat aMèxic i és un expert en salut pública; ara presideix la Universitat deMiami
AARONDAVIDSON /GETTY

ANDY ROBINSON
Miami. Enviat especial

ENTREVISTA

President de la Universitat de Miami

Julio Frenk

Descobertes aUcraïna fosses ambmilers
de víctimesde la repressió estalinista
GONZALOARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

Entre 5.000 i 8.000 persones,
assassinades durant les purgues
estalinistes de finals de la dècada
del 1930, podrien haver estat en-
terrades en un total de 29 fosses
comunes que, segons han infor-
mat les autoritats d’Ucraïna,
s’han trobat recentment a prop
de l’aeroportd’Odessa.

Les fosses s’han localitzat des-
présqueunhistoriadord’aquella
ciutat del mar Negre, Oleksandr
Bàbitx, descobrís en arxius de
Romania documents sobre exe-
cucions massives i els enterra-
mentsd’aquellaèpocaa laciutat.
Segons els investigadors que

duien a terme treballs de pros-
pecció, el descobriment es va
produirdesprésd’estudiarelsec-
tor nord-oest d’unes antigues
instal·lacions de la NKVD cone-

gudes comTatarka, amb una ex-
tensiódecinchectàrees.Totique
encaranos’hancomptabilitzatel
nombre de víctimes, els experts
creuenqueestractad’undelsen-
terraments més grans d’aquella
època a Ucraïna, que llavors for-
mavapartde laUnióSoviètica.
Segons va dir a Afp Sergi Gut-

saliuk, responsable a la regió de
l’Institut Nacional de Memòria
Històrica, les víctimes haurien
viscut a la regió i van ser assassi-

natsd’untretalclatellpelNKVD,
la policia secreta soviètica i ante-
cessorde laKGB.Lesexecucions
es remunten als anys 1937-1939,
durant l’anomenat Gran Terror
estalinista.
Els historiadors ucraïnesos es-

timen que diversos centenars de
milers d’ucraïnesos van ser exe-
cutats oenviats als campsdel gu-
lag durant les purgues estalinis-
tesde ladècadadel 1930.
L’estimaciódelnombredevíc-

times podria augmentar, ja que
les feines es troben actualment
en marxa. De fet, els documents
trobats per Bàbitx indiquen que
hipodriahavermésfossesenuna
zona militar propera. Només a

Odessa 8.600 persones van ser
condemnades a mort entre el
1938 i el 1941. Els registres de
l’època es troben aMoscou. Ate-
sa l’actual enemistatentreUcraï-
na i Rússia, no és probable que
se’nprodueixiaviatunestudique
permeti identificar les restes que
es trobin.
Aquest descobriment podria

reviureeldebatsobrelamemòria
dels crims comesos durant el pe-
ríode soviètic, sobretot en la dè-
cada del 1930, quan a Ucraïna la
pagesia va ser delmada per una
fam orquestrada per Moscou, el
Holodomor, i la classe intel·lec-
tual, eliminada per execucions
massives.c
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Humiliació per a Liverpool
La ciutat dels Beatles deixa de ser patrimoni cultural de la humanitat

RAFAELRAMOS
Liverpool. Corresponsal

Què poden tenir en comú una re-
serva d’antílops aràbics d’Oman,
la vall de l’Elba a la ciutat alema-
nya de Dresden i el centre de Li-
verpool? Resposta: la humiliació

supinadeserels tresúnics llocsen lahistòria
que han estat desposseïts per la Unesco de
l’estatus de patrimoni cultural de la humani-
tat. En el primer cas, per la desaparició d’un
80%de l’espaidedicata laprotecciódelsani-
mals. En el segon, per la construcció d’un
pont. I en el tercer, pel desenvolupismepur i
dur, a l’estil de les costes espanyoles en ple
boomimmobiliari.
Liverpool, capital del futbol i de lamúsica,

va rebreel 2004el segell de laUnescopel va-
lorarquitectònicdelsseusedificis icomaho-
menatge al poder marítim i mercantil de la
Gran Bretanya als segles XVIII i XIX i als
avenços tecnològics almóndel comerç. Però
portava una dècada amb targeta groga pel
desenvolupisme desmesurat i la construcció
de nous edificis moderns a la zona del port
sense cap consideració a l’estil victorià, i ara
harebut la roja.
L’alcaldessa Joanne Anderson ha posat el

crit al cel i ha acusat els experts de l’organis-
meinternacionaldeprendreladecisió“sense
haver trepitjat laciutatenmésdedeuanys”, i
la premsa anglesa no ha dubtat a qualificar
l’esdeveniment com “una humiliació i una
vergonya per a tot el país”. Però la reacció
dels ciutadans és una barreja d’indiferència i
desafiament, com dient “allà ells, a nosaltres
tant ens és”. En realitat, es tracta d’una elec-
ció entre la història i la regeneració urbana, i
lamajoriapensaquenopodencontinuarsent
intocables zones valuoses de la ciutat que es
podendesenvoluparnomésperacontentarla
Unesco i preservar l’estatus de patrimoni de
lahumanitat.
L’última dècada Liverpool ha invertit

9.000 milions d’euros en la construcció de
nous edificis al voltant dels històrics de fa
dos i tressegles,quanelseuportconcentrava
fins a un 40% del tràfic d’esclaus amb què
es van enriquir els seus comerciants. La
major part dels immobles –com elmuseu de
la ciutat i la terminal de ferris– són conside-
rats pels arquitectes francament desafortu-
nats, encara que tot és qüestió de gustos. Al
costat de les anomenades Tres Gràcies –les
espectaculars seus de l’autoritat portuària,
de la línia marítima Cunard i de la compan-
yia d’assegurances Royal Liver–, han apa-
regut uns blocs funestos de pisos batejats

popularment com les Tres Desgràcies.
Un projecte de 6.000milions d’euros ano-

menat Liverpool Waters ja havia posat en
avís els assessors de la Unesco, però la gota
que ha fet vessar el vas de la seva paciència, i
impulsat latargetavermella,haestat l’anunci
de les obres per a la construcció en uns ter-
renys abandonats dels antics molls d’un nou
camp de futbol per a 53.000 espectadors on
jugarà l’Everton quan abandoni el seu vetust
estadideGoodisonPark.
Per lamajoria dels habitants de la ciutat, la

cosano té color, i el renaixementde la ciutat,
que ha patitmolt amb les retallades de l’últi-
ma dècada i té barris deprimits amb un gran
nivell de pobresa, ha de prevaler sobre
qualsevol consideració. Però d’altres lamen-
ten que el desenvolupament no s’estigui fent
ambméscuraiclasse,is’haginenderrocatca-
sesgeorgianesicinemeshistòricsperaixecar
vulgarsblocsderesidènciesestudiantils.Una
trentenad’edificiscontinuenabandonatsex-
cepte per les bandes criminals que els utilit-
zenpercomprar ivendredroga, i lesobresde
moltsd’altreshanquedatparalitzades.
Una consideració addicional i no precisa-

mentmenor és la corrupció vinculada a l’ur-

banisme desmesurat, amb l’exalcalde Joe
Anderson i una dotzena d’alts càrrecs de
l’Ajuntament acusats de cobraments il·legals
decomissions, suborns i intimidacióde testi-
monis. L’any passat, en plena pandèmia, el
GoverndeBorisJohnsonvahaverd’encarre-
gar-se de l’administració de les financesmu-
nicipals per evitar que la ciutat, controlada
pelLabour, anésdirectamenta la fallida.

La crisi de Liverpool va començar amb
l’abolició de l’esclavitud, i quan va deixar de
ser el punt de partida dels creuers transat-
làntics. La regeneraciódel port, el futbol i els
Beatles atreuen els turistes, però per a la
Unesco les coseshananatmolt lluny.Capital
europea de la cultura el 2008, el 2021 ha
deixat de ser patrimoni cultural de la huma-
nitat.

LOOP IMAGES / GETTY

Els Beatles, immor-
talitzats al port, són
el símbol de Liver-
pool. En l’última dè-
cada s’han invertit
9.000 milions d’eu-
ros en la construcció
de nous edificis, al-
guns de molt des-
afortunats, al voltant
de les construccions
històriques del front
marítim.

Símbols
i destrosses

HISTÒRIES DEL MÓN

El desenvolupisme
immobiliari pur i dur del front
marítim de la ciutat provoca
la pèrdua de la distinció
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Un llibre explica el litigi de Violeta Friedman contra Degrelle, que va modificar la legislació sobre la xenofòbia

Lapartidadebridgeque va canviar la llei

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

D
e vegades, episo-
dis transcendents
neixen de casuali-
tats, perquè l’at-
zar també té un

paper en la història. Aquest
n’és un cas. El plet que va can-
viar la legislació sobre els drets
humans, la xenofòbia i l’antise-
mitisme a Espanya es va origi-
nar en una partida de bridge.
Va ser en un club d’aquest joc
on Max Mazim va convèncer
Violeta Friedman perquè de-
mandés Léon Degrelle per la
seva negació de l’Holocaust, i
d’aquesta manera va començar
el litigi que ho vamodificar tot,
gràcies a una sentència del Tri-
bunal Constitucional.

I, per recordar-ho, l’advocat
que va portar el plet, Jorge Trí-
as Sagnier, acaba de publicar
un llibre en què explica les in-
terioritats del litigi:Violeta Fri-
edman contra LeónDegrelle. Un
proceso singular contra el nega-
cionismo del Holocausto (He-
braica Ediciones).
Pot ser que ahores d’aramol-

ta gent ja no sàpiga qui són
Friedman o Degrelle, però el
plet entre els dos va canviar les
normes. Tornem a la nostra
partida de bridge, que tenia la
seu en un club situat a l’hotel
Eurobuilding de Madrid. Max
Mazin, que era un home pro-
minent en la comunitat jueva a
Espanya i empresari d’èxit, es-
tava escandalitzat per les de-
claracions de Degrelle als anys
vuitanta en què negava l’Holo-
caust. Per exemple: “La majo-

fer. Ara bé, hi havia un altre
camí. A Espanya s’acabava
d’aprovar la llei orgànica de
Dret a l’Honor. Corria l’any
1985 i, tot cal dir-ho, enprincipi
Friedman,Mazin i Trías no van
tenir gaire sort. El jutjat de pri-
mera instància número 6 de
Madrid, l’Audiència Territorial
de Madrid i el Tribunal Su-
prem van tombar la iniciativa
perquè Degrelle no citava ex-
plícitament ni Friedman ni la
seva família.
Només quedava una possibi-

litat, que era el Tribunal Cons-
titucional. I van trucar a la seva
porta. L’11 de novembre del
1991 es va publicar la sentència.
S’hi pot llegir: “És indubtable
que les declaracions publicades
(...) tenenuna connotació racis-
ta i antisemita, i que no es po-
den interpretar més que com
una incitació antijueva (...) que
constitueix un atemptat a l’ho-

nor [de Friedman] i al de totes
les persones que, com ella i la
seva família, van estar interna-
des als camps nazis”. A més a
més, s’expressa que “ni l’exer-
cici de la llibertat ideològica ni
la d’expressió poden emparar
manifestacions destinades a
menysprear o a generar senti-
ments d’hostilitat contra deter-
minats grups ètnics, d’estran-
gers o emigrants, religiosos o
socials”, perquè en un Estat so-
cial, democràtic i de dret com
l’espanyol tenien dret a conviu-
re pacíficament i a ser respec-
tats.
El Constitucional va resoldre

que Violeta Friedman tenia
dret a l’honor. Simplement ai-
xò, però va ser transcendental.
Ella no havia anat als tribunals
a demanar resmés.Nohi va ha-
vermésplets, però les coses ha-
vien canviat, i molt. Arran de la
sentència es va constituir una
comissió al Congrés dels Dipu-
tats que va modificar el Codi
Penal per introduir-hi els delic-
tes de xenofòbia, antisemitis-
me o contra les creences religi-
oses, que ara tenen penes de
fins a quatre anys de presó.
Fins aleshores aquest camp

era, simplement, un solar jurí-
dic: no hi havia res. Però en una
partida de bridge es va decidir
que es podien canviar les coses.
D’això fa vint anys, i ara un lli-
bre ens ho explica.c

ria d’aquells succedanis de cos-
mètics troten a bon pas per tot
el món o se’n van anar a fundar
manu militari l’Estat d’Israel”.
I va afegir que si ara hi havia
tants jueus era difícil de creure
que haguessin sortit vius dels

forns crematoris, mentre ex-
pressava el desig de l’aparició
d’un nou Führer.
Entre envit i envit, Mazin va

insistir a Friedman perquè de-
mandésDegrelle, ja que ella era

una persona emblemàtica per a
la comunitat jueva a Espanya.
En principi Friedman hi era re-
nuent. Ho explica Trías. La raó
era que per a ella girar full ha-
via estat molt dolorós i no volia
evocar el passat.
Però finalment es va decidir.

Posaria el seu nom en un plet.
Al llibre Jorge Trías explica
que Max Mazin va anar als
principals despatxos d’advo-
cats de Madrid i que tots van
desestimar fer-se càrrec de la
qüestió perquè ho veien invia-
ble. Al final l’empresari va par-
lar amb un jove lletrat que
col·laborava amb les seves em-
preses, Jorge Trías, i li va dir
que, com que era una persona
amb imaginació, a veure què se
li acudia.
Trías també va pensar que

per la via penal no hi havia res a

n VioletaFriedman(Marghi-
ta,Romania, 1930-Madrid,
2000)vanéixeraTranssilvà-
nia,quehaviaestathongare-
sa finsqueenvirtutd’un
tractatdel 1920vapassara
serromanesa.Ella, segons
Trías,quevaserel seuadvo-
cat, sempreesvaconsiderar
hongaresa, ipertanyiaauna
família“benestant,propietà-
riadeterres ivinyes”.Nova
pensarmaiqueelsnazis
arribariena laportadecasa.
Peròvapassar: el 19demarç
del 1944,quanella tenia 14
anys, la seva famíliavaser

detinguda ideportadaal
campd’Auschwitz, aPolò-
nia.ElmateixdoctorMenge-
le lavasepararaella ia la
sevagermanaEvade laresta
deparents.Lesnenesesvan
salvarperquèelsnazisvan
creurequepodientreballar.
Lasevabesàviade93anys,
els seusavis iels seuspares
vansergasats.Alliberada
pelsrussosquanvaconclou-
re laguerra, esvacasar i se’n
vaanaraVeneçuela.Després
dedivorciar-seesva ins-
tal·laraMadrid ivamantenir
laresidènciaaEspanya.

Lasupervivent

ELS PROTAGONISTES

Friedman durant una conferència a El Escorial
MG / EFE

n Léon Degrelle (Bouillon,
Bèlgica, 1906; Màlaga,
1994) va ser fundador del
partit rexista al seu país,
d’ultradreta, va combatre
amb els nazis a la Legió
Valona belga, que es va
integrar a les SS, i va ser
condecorat pel mateix Hit-
ler, que va dir que si hagués
tingut un fill li hauria agra-
dat que fos comDegrelle.
Al final de la contesa era a
Noruega, des d’on va esca-
par a Espanya en un avió
que es va quedar sense
combustible i va caure al

mar a Sant Sebastià. El
règim franquista li va oferir
asil i posteriorment la naci-
onalitat sota el nom de José
León Ramírez Reina. Es va
instal·lar a Andalusia, on va
viure sense problemes fins
a la seva mort. El 1979 De-
grelle va escriure una carta
al papa Joan Pau II per
retreure-li, com a catòlic
que es declarava, que en
un dels seus viatges
volgués visitar el camp
d’Auschwitz, per les “men-
tides” que s’explicaven
sobre la seva història.

Negant l’Holocaust

Degrelle amb l’uniforme nazi durant la II GuerraMundial
ARXIU / EFE

El TC va resoldre
que l’atac contra
comunitats no
estava emparat per
la llibertat d’expressió

Aconseqüènciade
ladecisió,elCongrésva
canviar lanorma iesva
penalitzar laxenofòbia
i l’antisemitisme

Els grans despatxos
d’advocats van
rebutjar el plet,
del qual la sentència
fa 20 anys
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«El que ens fa mal és que el 
40% no faci la quarantena»

 ENTREVISTA
Josep Maria Argimon, conseller de Salut de la Generalitat

Oliver Weiken / Dylan Martinez / Tatiana Zenkovitx
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Catalunya presenta el millor nivell econòmic en cinc anys d’anàlisi de la Cambra de 
Comerç d’EspanyanEl revés és la pèrdua de 2.300 seus socials d’empreses 

L’economia catalana 
s’enforteix amb l’estabilitat 

PANORAMA | P. 2A4

La Moncloa i el 
Govern ultimen 
avenços en 
traspassos de 
beques i trens

CIMERA BILATERAL

PANORAMA| P. 6 I 7

Pfizer i Moderna 
apugen els preus 
de les seves 
vacunes per a  
la Unió Europea

CONTRACTE RENOVAT

PANORAMA | P. 11

L’autoconsum 
guanya punts 
com la millor 
alternativa al 
mercat elèctric

FÓRMULA EN ALÇA

PANORAMA | P. 13

Editorial 
L’empenta 

econòmica catalana
PARTICIPACIÓ | P.17

Medalles amb caràcter
Bronze de Peleteiro amb un triple salt històric; plata per a Zapata,  

que honra en terra Deferr, el seu descobridor, i nou rei italià dels 100  

Jacobs, el 
successor  
de Bolt als 
100 metres.

PERSONES | P.46A49

Ana Peleteiro  
es consagra al 
Japó amb rècord.

Ray Zapata puja 
al podi a recollir 
un guardó amb 
gust d’or.

Còmics: episodis de 
la II Guerra Mundial 
explicats en  
vinyetes. P.38 i 39
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EL CONFLICTE EN VINYETES

Sang, suor i... còmic

Diverses obres publicades en els últims mesos aprofundeixen en episodis poc coneguts de la Segona Guerra 
Mundial mentre un estudi analitza referents de la memòria històrica durant el conflicte com ‘Maus’. 

Mil maneres de morir  
als camps d’extermini 

La visita a Polònia i, en concret, a Ausch-
witz, va deixar tanta empremta emocional 
en el guionista belga Stephen Desberg que 
va voler imaginar la història d’un dels mi-
lers d’homes que van ser assassinats en 
l’infame camp d’extermini. Nou a les lli-

‘Los ángeles de Auschwitz’ 
Stephen Desberg i Emilio Van der Zuiden (Norma)

breries, aquest còmic apel·la a la fe en els 
àngels d’un nen jueu quan ja d’adult afron-
ta la tortura i la mort a l’infern nazi davant 
el seu botxí, el comandant del camp. Embo-
licat en un relat no exempt d’esperança en 
el triomf del karma, els autors desgranen 
l’horror de l’Holocaust des de la deportació 
a les cambres de gas passant per les altres 
mil maneres de morir i sobreviure a Ausch-
witz, on el treball no feia lliures els preso-
ners, com resava el tristament famós lema 
nazi, sinó, com assumeix el protagonista, 
«només la mort et fa lliure».

Els jueus italians,  
víctimes del feixisme    

El jove jueu italià Andrea Goldstein volia ser 
metge. Però les lleis racials de Mussolini de 
1938 li van impedir estudiar i va escapar a 
Amèrica del Nord, on va trobar feina i nò-
via. La Segona Guerra Mundial el va portar 
a allistar-se a l’Exèrcit dels EUA per tornar 

‘Rhapsody in blue’ 
Andrea Serio (Sapristi)

a Europa i combatre el feixisme. Andrea 
Serio explica, dibuixa i posa color a aques-
ta història tràgica i real en poètiques pinze-
llades que per moments evoquen escenes 
pintades per Hopper. S’hi succeeixen els 
blaus que al protagonista li recorden el mar 
del seu Trieste natal i el cel del Nova York en 
el qual es va obrir pas i on vibra la melodia 
de George Gershwin Rhapsody in blue, de la 
qual Goldstein parla a la seva cosina en una 
carta. Una història reconstruïda gràcies a la 
família, un dels membres del qual, el cosí 
de Goldstein, va sobreviure a Auschwitz. 

Francesos obligats a 
treballar per als nazis

Després d’El cineasta, el castellonenc Na-
dar i el francès Julien Frey tornen a formar 
tàndem per posar el focus sobre un episo-
di vergonyós i poc conegut de la França 
ocupada: els centenars de milers de joves 
francesos que van ser obligats el 1943 pel 

‘Justin’ 
Nadar i Julien Frey (Astiberri)

Govern col·laboracionista de Vichy a mar-
xar a Alemanya com a mà d’obra per als 
nazis dins del Servei de Treball Obligatori. 
Com a l’avi de la dona de Frey, és el que li 
passa al protagonista, Justin, que amb 22 
anys només vol casar-se amb la seva nòvia 
Renée, però acaba explotat per un ínfim 
salari. 30.000 van morir allà, malalts, pels 
bombardejos aliats o per la repressió de la 
Gestapo. Als que van tornar se’ls va recri-
minar no haver-se resistit i molts van viu-
re amb aquella culpa. Però la pregunta és: 
¿tenien opció? 

Un comunista extremeny 
en la Divisió Blava

Escasses són les obres que parlen de la Divi-
sió Blava, les tropes enviades per Franco per 
ajudar Hitler contra els russos en l’operació 
Barba-roja, marcades amb un doble estig-
ma: el de ser voluntaris feixistes i que al final 
van participar en un bàndol perdedor. Víctor 

‘Hasta Nóvgorod’ 
Víctor Barba (Norma)

Barba afronta en aquest còmic antibel·licis-
ta la crònica del camperol extremeny comu-
nista Teodoro Recuero Pérez, que ell mateix 
va relatar en un llibre. Com tants d’altres, es 
va enrolar en el bàndol de Franco durant la 
Guerra Civil per no ser afusellat i després es 
va allistar a la Divisió Blava per netejar el seu 
passat roig i fugir de la misèria de postguer-
ra. Barba, amb escenes d’enganyosa èpica a 
l’infern gelat de l’Est, transmet la brutalitat 
i l’absurd de tota guerra i aboca llum sobre 
els clarobscurs de la història. Amb un com-
plet bonus track de documentació. 
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Maus, únic còmic que ha guanyat 
un Pulitzer (1992), en el qual Art 
Spiegelman explicava la vida del 
seu pare, pres a Auschwitz, és el 
gran referent de la Segona Guerra 
Mundial narrada en vinyetes. Des-

prés d’ell, nombrosos dibuixants 
van recollir el seu guant i conti-
nuen abordant amb rigor memo-
rialístic i històric, lluny de l’èpica 
de les populars Gestes bèl·liques dels 
50, els tentacles d’una contesa que 
Churchill va arengar a guanyar 
amb el seu discurs de «sang, suor i 
llàgrimes». En aquestes pàgines, 
vuit còmics recents aprofundei-

xen en diversos escenaris del con-
flicte, molts en temes poc explo-
rats. A més, Dolmen publica l’es-
tudi del jove historiador Pedro 
Suau El còmic i la memòria històrica. 
El cas de la Segona Guerra Mundial, 
sobre 14 títols que serveixen de 
guia de lectura i amb les quals, 
més enllà del valor divulgatiu, rei-
vindica que «el còmic, un art so-

vint menyspreat des del món 
acadèmic, pot explicar la història 
des d’altres punts de vista i acos-
tar-se a la microhistòria, episòdi-
ca i personal, perquè en els casos 
de memòria històrica no es tracta 
de grans figures, sinó de perso-
natges anònims que es van veure 
involucrats en aquestes situacions 
i expliquen la seva experiència».  

Al costat de Maus, Suau analit-
za obres com Jo, René Tardi, en el 
qual  Jacques Tardi relata el cas del 
seu pare, presoner de guerra a 
Alemanya, o com el còmic japonès 
va abordar el conflicte abans que 
Spiegelman en obres manga de 
1973, com Pies descalzos, de Keiji 
Nakazawa, i Operación Muerte, de 
Shigeru Mizuki. n

ANNA ABELLA 

Barcelona

La vergonya del  
nazisme als gens

No és la primera autora que busca en el si-
lenciat passat familiar durant el Tercer 
Reich amb el temor de no saber què s’hi 
trobarà. Ja ho va fer brillantment, sense 
anar més lluny, Barbara Yelin a Irmina 
(Astiberri) i també ho broda Nora Krug, 

‘Heimat’ 
Nora Krug (Salamandra Graphic)

il·lustradora alemanya establerta a Nova 
York, en aquest Heimat. En aquesta obra, 
que ja fa mesos que és a les llibreries, des-
plega hàbilment un collage de vinyetes, 
il·lustracions, fotos i documents mentre 
busca i es reconcilia amb la seva identitat 
germànica. Però, sobretot, intenta exor-
citzar el sentiment de culpa i remordiment 
heretat per una barbàrie amb què la seva 
generació no va tenir res a veure. «Sentíem 
que portàvem la vergonya als gens», ad-
met, mentre investiga quin paper van te-
nir els seus avis a l’Alemanya de Hitler. 

La cursa nuclear que  
va culminar a Hiroshima

Poca cosaqueda per explicar en les gairebé 
500 pàgines d’aquest monumental i docu-
mentadíssim títol sobre la història que va 
culminar amb el llançament de la bomba 
atòmica, l’agost de 1945, sobre Hiroshima 
i Nagasaki. El dibuixant Denis Rodier re-

‘La bomba’ 
Alcante, Bollée i Rodier (Norma)

flecteix en rotund blanc i negre tot el drama 
i l’horror de les víctimes del bombardeig de 
les dues ciutats japoneses mentre els dos 
guionistes viatgen des del front de batalla 
fins als despatxos dels polítics i militars de 
les potències que competeixen en la carre-
ra per construir armes nuclears passant 
pels laboratoris on els científics –d’Eins-
tein a Oppenheimer– dubten davant un 
poder mortífer mai vist abans. Un còmic en 
el qual, ja a les primeres pàgines, qui inter-
pel·la directament el lector és, en el fons, el 
principal i poderós protagonista: l’urani.

De la tancada en el camp 
per a japonesos a ‘Star Trek’ 

A l’autor d’aquest còmic autobiogràfic, 
George Takei, molts el deuen conèixer per-
què en la pantalla va encarnar Sulu, el ti-
moner de la nau Enterprise a Star Trek, però 
l’actor i també activista social i pels drets 
LGTBI va ser, de petit, un dels 120.000 japo-

‘Éramos el enemigo’ 
George Takei (Planeta Cómic)

nesos americans que el Govern dels EUA va 
considerar sospitosos, espies o enemics i va 
tancar en camps de concentració després 
de l’atac nipó a la base de Pearl Harbour, el 
1941. En un dels episodis vergonyosos i 
oportunament poc recordats de la partici-
pació nord-americana en la Segona Guerra 
Mundial, Takei recorda com la seva família, 
que feia 25 anys que vivia als EUA, va haver 
d’abandonar casa seva i el negoci empor-
tant-se l’imprescindible i, degradada i hu-
miliada, va ser reclosa en antigues estables 
i barracons vigilats per sentinelles armats. 

Violacions, gana, odi  
i por, al Berlín de 1945 

Les violacions múltiples en mans de les tro-
pes soviètiques, de les quals les dones alema-
nyes van ser víctimes al Berlín en ruïnes de 
1945, amb el Tercer Reich en decadència, és 
un dels drames més silenciats de la Segona 
Guerra Mundial. Una d’aquelles dones va re-

‘Solas en Berlín’ 
Nicolas Juncker (Garbuix Books)

latar de manera anònima l’esgarrifosa expe-
riència a Una mujer en Berlín (Anagrama). El 
seu testimoni real, al costat del d’una solda-
da i traductora russa, Elena Rjevskaïa, que va 
explicar a Carnets de l’interprète de guerre com 
va participar en la identificació del cadàver de 
Hitler al búnquer, serveixen d’inspiració a 
l’historiador i dibuixant francès Nicolas 
Juncker per ordir una fictícia trobada entre 
elles en aquella atmosfera d’odi, por, gana i 
supervivència en un món en guerra, un «reg-
ne d’homes». Brutal i memorable segon títol 
de la nova editorial Garbuix Books.
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Borran el nombre de Reyes 
Católicos de las calles de 

Barcelona y me acuerdo de 
‘La vida de Brian’ 

S
ERÁ la medicación para lo mío, 
que andaré descompensado, o 
el dichoso estrés posvacacio-

nal pero les confieso que últimamen-
te cada vez que sale la Colau se me 
aparecen justo al lado mis idolatra-
dos Monty Python y su imprescin-
dible ‘La vida de Brian’.  

Me volvió a ocurrir este lunes. La 
superheroína que dejó la capa para 
darnos la vara ha aceptado que una 
calle de Barcelona deje de llamarse 
de los Reyes Católicos porque, cás-
pita, fue bautizada por la oprobio-
sa dictadura de Primo de Rivera y 
eso es anatema para un puñado de 
parroquianos. Ahí los tienen en el 
casal vecinal discutiendo no de la 
limpieza del barrio, ni de las fiestas, 
el ruido o la delincuencia, no. A es-
tos remedos sin gracia del frente de 
Judea lo que les quita el sueño y el 
raciocinio es que Isabel y Fernando 
titulen una rua de su ciudad. Vaya, 
que no me quito la guasa cinemato-
gráfica de la columna. Imagino a la 
camarada Dolors del frente botifler 
encendida porque estamos sin duda 
ante un rescoldo del pasado feudal. 
Y luego así:  

—Desde la escisión de la Mercè 
nos sumamos a la queja de nuestra 
compañera y añadimos: Isabel no 
quería ser reina, fue una imposición 
del varón sobre la hembra. 

—Protestamos enérgicamente. 
—Perdón ¿ustedes son? 
—Plataforma de propietarios en 

lucha. 
—En lucha estamos todos. 
—Ya, pero una cosa es ser vecino 

y otra propietario. Y no me interrum-
pa que se me va el hilo. Denuncia-
mos que la víctima es Fernando. Él 
es el rey de Aragón, ella solo una me-
setaria con ínfulas. No al colonialis-
mo castellano, ¡que viva Ferran rei! 

—Hermanos, hermanas, vecinos 
todos y todas, haya paz. Estamos 
perdiendo el foco, esto no es un pro-
blema de géneros ni territorial. Cre-
emos que hay que superar el siste-
ma feudal imperante y proponer que 
se llame Calle de Isa y Fer. 

—Pido la palabra en nombre de 
la sección de  números pares al po-
der. Las calles no deben tener nom-
bre y ser sólo dígitos, ajenos a la ideo-
logía y los corsés castradores del 
sexo. 

Y así, hasta llegar a Colau y su mu-
nicipal  estupidez. Pobre Barcelona.

AGUSTÍN 
PERY

Colau y los 
Monty Python

LENTE DE  
AUMENTO

CUMBRE EN BERLÍN    

Los jueces de España, 
asunto europeo 

Las reuniones continentales de los 
socios que formn el Partido Popular 
Europeo no pasan de ser una buena 

ocasión para que sus respectivos 
líderes se saluden y retraten, sobre 

todos los que están en la oposición y 
no frecuentan los festines comunita-

rios. Pablo Casado se cruzó ayer en 
Berlín con Angela Merkel, y con su 

sucesor como candidato de la CDU, 
Armin Laschet, pero sobre todo 

viajó a la capital alemana para 
hablar de su libro, que va de Pedro 

Sánchez y de sus dejes autoritarios. 
El líder del PP recordó la amenaza 

que se cierne sobre un poder judicial 
que encabeza las obsesiones del 

PSOE y sus socios. «No hay marcha 
atrás», dice Casado, en la oferta 

planteada al Gobierno para renovar 
un CGPJ que Sánchez quiere atar en 

corto, negociando o por decreto.

10 OPINIÓN  VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ABC
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Per què és tan difícil recuperar la memòria històrica / VICENÇ NAVARRO 

 
 
Tinc gran respecte pels treballs dels historiadors Paul Preston i Ángel Viñas que han criticat extensa i 
detalladament la història tergiversada (que continua existint en cercles de l'establishment polític-mediàtic 
espanyol) del passat recent espanyol, i molt en particular del que es coneix a Espanya com la Guerra Civil i la 
dictadura que la va seguir, coneguda també en aquest país com a Franquisme. Aconsello la lectura dels seus 
textos que haurien de ser àmpliament distribuïts en els centres de docència, (a tots el seu nivells) al llarg del 
territori espanyol per motius que he explicat en moltes ocasions: la urgent necessitat de corregir la història 
esbiaixada i manipulada d'aquest país. 
 
Ara bé, havent aplaudit i reconegut els mèrits dels seus llibres,  també haig de mostrar la meva sorpresa i 
desacord amb algunes de les seves declaracions fetes el 18 de juliol d'enguany a La Vanguardia, en 
l'entrevista realitzada per Ramón Álvarez, en la qual fan unes observacions que mereixen ser discutides i, 
crec també, criticades, com la seva afirmació que la transició de la dictadura a la democràcia va ser 
"meravellosa" i "un miracle", (en el cas de Paul Preston) i "un gran èxit en desbaratar l'estructura institucional 
política i jurídica del franquisme", (segons Ángel Viñas). Aquestes  declaracions són gairebé idèntiques a la 
promoguda pel mateix establishment polític-mediàtic espanyol que va definir tal transició com a "modèlica", 
terme utilitzat pels  mitjans d'informació més grans del país per definir els canvis de l'Estat dictatorial per 
convertir-lo en un Estat democràtic, suposadament homologable a qualsevol democràcia existent a l'Europa 
occidental. Amb aquest terme l'esmentat establishment intenta ocultar les enormes deficiències de la 
democràcia espanyola, resultat de l'enorme domini que les forces conservadores (hereves dels qui van 
guanyar la mal anomenada Guerra Civil) van tenir durant aquell procés. Hi havia un gran desequilibri de 
forces dins de l'Estat espanyol en el qual els hereus dels vencedors —els colpistes de 1936 —tenien molt més 
poder en les institucions i aparells de l'Estat que els hereus dels vençuts. 
 
Els enormes dèficits democràtics de l'Estat espanyol 
L'evidència d'aquest domini de les dretes de sempre en el procés de transició és aclaparadora. Des del 
continu retard social d'Espanya, amb gran sub-finançament dels serveis i transferències de l'Estat de 
benestar, (veure el meu llibre: El subdesarollo social de España, causas y consecuencias. Anagrama, 2006), 
a la falta de diversitat ideològica dels principals mitjans d'informació i persuasió del país; a l'òbvia falta de 
cultura democràtica predominantment dels governs i polítics de dreta del país; a la vocació repressiva dels 
aparells de seguretat i de la judicatura de l'Estat; a la proximitat de la major part de ministres d'Economia de 
tots els governs espanyols amb els poders econòmics i financers del país; al servilisme del Banc d'Espanya 
als interessos de la Banca en la seva constant promoció del neoliberalisme; a la integració de membres dels 
aparells dels majors partits governants en l'estructura econòmica i financera del país; a l'àmplia utilització de 
les clavegueres pels aparells repressius de l'Estat amb àmplia col·laboració dels mitjans de comunicació per 
destruir les veus opositores, i un llarg etcètera. (Per a expansió d'aquestes enormes insuficiències de la 
democràcia espanyola, veure el meu llibre: Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se 
habla en nuestro país. Anagrama, 2002). No és estrany, doncs, que la principal amenaça per a aquest Règim 
del 78 va ser l'aparició en la segona dècada d'aquest segle d'uns moviments socials (primer) i socio-polítics 
(després) que ho van qüestionar. El seu eslògan (del 15M) altament popular "no ens representen", ho deia tot. 
La radicalització de les dretes, amb l'aparició de la ultra dreta en la vida legislativa del país és la conseqüència 
d'això. 
 
La contínua redefinició de la memòria històrica 
I aquest conflicte apareix en la redefinició del que és la memòria històrica d'Espanya. L'Espanya dels 
vencedors —incloent-hi la Monarquia —es troba avui clarament amenaçada i creixentment desacreditada. Les 
estridències de la vida política, generades per aquesta ultra dreta (que existeix també àmpliament en la dreta) 
és resultat d'això. Homologar les estridències, presentant-les com a comunes tant entre les dretes com entre 
les esquerres, és la versió moderna de la suposada equidistància o homologació que suposadament va 
ocórrer durant la transició entre els vencedors i els vençuts, atribuint-los igualtat de responsabilitats en els fets 
ocorreguts en el passat. 

El fet que l'Amnistia, aprovada en la transició, considerés per igual els autors de crims i repressió, duts a 
terme pels vencedors, que els actes de lluita per la llibertat i democràcia dels republicans vençuts, es repeteix 
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ara en què les grans tensions de la vida política a Espanya amb elevades estridències es considerés 
responsabilitat igual de les dretes i de les esquerres. I és aquí on també estic en desacord amb Paul Preston 
quan diu que "la qualitat dels polítics d'esquerra és tan dolenta com la dels de la dreta", com a causa de les 
tensions en la vida política del país. Aquesta homologació entre dretes i esquerres com a causants iguals de 
la cridòria política avui està molt estesa en els principals mitjans de comunicació espanyols que estan 
intentant desacreditar els hereus del 15M, que juntament amb les renovades esquerres a l'esquerra del 
PSOE, han denunciat el Règim del 78, qüestionant els dogmes conservadors i neoliberals, i presentant 
alternatives que generen gran renou en la vida política del país acostumada a la placidesa del bipartidisme. 
Això explica l'enorme hostilitat i el joc brut, amb l'activa participació de les clavegueres de l'Estat, amb 
col·laboració dels grans mitjans en contra de les noves esquerres (UP i les seves coalicions En Comú Podem 
i Galícia en comú). Posar l'esquerra i la dreta en el mateix sac és profundament injust i frívol en extrem. 

En la redefinició de la memòria històrica, l'establishment polític mediàtic està disposat a acceptar que cal 
trobar a les víctimes, és a dir els morts desapareguts (més de 120 mil persones) però no es pot jutjar als que 
els van assassinar perquè ja van ser amnistiats en la transició quan tots, tant les víctimes com els victimaris 
van ser amnistiats per igual. Aquesta igualtat de responsabilitats va arribar a la seva màxima obscenitat quan 
en una desfilada militar, organitzada pel govern socialista sota la direcció d'un fill dels vencedors, el ministre 
de Defensa el senyor José Bono (el gran referent a la Sexta Noche), va fer desfilar soldats de la divisió 
feixista que van donar suport al Nazisme a Europa al costat de lluitadors per la democràcia i la llibertat a 
Espanya, posant al mateix nivell els defensors del Nazisme (hereus dels colpistes espanyols) que els qui van 
lluitar contra ell. (Aquest personatge va prohibir més tard als republicans que van lluitar per la llibertat que 
portessin la seva bandera republicana a la reunió a la qual van ser convocats al Congrés). I tals portaveus 
d'aquesta versió de la memòria històrica assumeixen explícitament que hi ha hagut una reconciliació entre els 
vencedors i els vençuts conseqüència que les ferides ja es van cicatritzar. 
 
Quines ferides es van tancar, senyor Bono? 
Una de les grans falsedats davant la transició modèlica va ser considerar que els vencedors i els vençuts, 
amb gran generositat, van conciliar les seves diferències tancant les ferides. Conec molt pocs hereus dels 
vençuts que consideren que les ferides estan cicatritzades. Els meus pares i la meva família van ser 
brutalment represaliats pel Feixisme primer, i en cas dels meus oncles i ties pel Nazisme a França, després. 
El meu pare va ser represaliat i expulsat del magisteri per ensenyar, precisament, els valors de democràcia, 
llibertat i justícia durant la República, en un poble de la regió pirinenca catalana. I la meva tia, presonera en un 
camp de concentració Nazi, per lluitar en la resistència anti Nazi a França (com milers de republicans), 
condecorada més tard pel govern francès del General De Gaulle, però completament oblidada a Espanya, 
com ha passat amb la diàspora republicana a Llatinoamèrica. Quan van ser cicatritzades aquelles ferides? 
Quan aquests valors republicans han estat ensenyats a les aules espanyoles? I quan van ser els mestres 
represaliats per la dictadura, homenatjats i compensats pel seu enorme sacrifici? I quan els governs 
espanyols han homenatjat la diàspora republicana en el món? I fins quan els lluitadors antifeixistes 
continuaran oblidats? I quan es denunciarà als repressors, que encara avui gaudeixen de totes les 
prebendes? I això no es deu al fet que tots els polítics són iguals, senyor Preston, sinó al fet que uns que 
continuen tenint un gran poder veuen alarmats el clam creixent a favor del canvi i se senten amenaçats 
responent amb tota mena de mesures repressives que intenten destruir les veus valentes que denuncien la 
situació actual. En realitat, la resposta a la pregunta del títol de l'article, "Per què és tan difícil recuperar la 
memòria històrica?", és molt fàcil de respondre: les dretes hereves dels vencedors de la Guerra Civil, 
continuen exercint un gran poder polític i mediàtic espanyol, que eviten per tots els mitjans que es conegui la 
història real en aquest país, havent contribuït a això el consens forçat en el procés no modèlic de la transició, 
que va imposar un silenci i una complicitat per a no recuperar la història del país. I ho vaig poder veure 
directament quan vaig tornar de l'exili, unes de les coses que em va preocupar més quan vaig arribar de nou a 
Espanya va ser veure l'enorme ignorància que els estudiants tenien de la història recent d'aquest país. D'aquí 
ve que una cosa que vaig demanar a la universitat on jo ensenyava, és que es fessin classes sobre el nostre 
passat i els nostres valors republicans. Ni tan sols l'esquerra governant va veure motiu per això, perquè creien 
que era millor no tocar el passat. Aquesta actitud ha estat molt freqüent, fins fa poc, fins i tot, entre alguns 
sectors de les noves esquerres. En realitat, la clara recuperació de la bandera republicana en els moviments 
contestataris és un fet recent. A Espanya els vençuts van perdre la Guerra Civil i vam perdre gran part de la 
democràcia. Però les mobilitzacions als carrers semblen ser indicadors que podem recuperar-la. Però, fins 
que això es reverteixi no tindrem una llei de la memòria històrica que el país necessita i es mereix. 

 
 
 
 
 
https://blogs.publico.es/pensament-critic/2021/08/10/per-que-es-tan-dificil-recuperar-la-memoria-historica/ 
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PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

Es indudable que la reforma 
social de una gran ciudad no 
tiene por único objeto el abrir 

anchas y hermosas avenidas para 
que los edificios, más o menos mo-
numentales en ellas emplazados, se-
an orgullo de los habitantes y cons-
tante admiración de los extraños. 
Tal vez esto solo no basta para jus-
tificar la demolición de vetustas fin-
cas, en las cuales siempre hay algo 
respetable que responde al arte de su 
época y que, por lo mismo, tiene un 
valor inapreciable. Con la reforma 
de una ciudad –y esto acontece en 
Barcelona– un nuevo arte viene a su-
plantar al de otros tiempos y con los 
cascotes del derribo caen y desapa-
recen recuerdos y tradiciones, horas 
trágicas y gloriosas, todo un pasado 
que se derrumba, llevándose consi-
go pedazos del alma ciudadana. […] 
Pero el deber de las grandes urbes es 

ABANSD’ARA

El aspecto social de la Reforma 
Interior de Barcelona (1917)

De l’article de Josep Maria Castellet i Pont (Sabadell, 1879 - Barcelona, 1929) a la revista mensual La Construcción (V-1917). 
Castellet i Pont, periodista, poeta i escriptor, va dirigir el Diari de Sabadell. La Gran Via A, aquí esmentada, era una de les tres grans 

vies projectades pel Pla Baixeras: la prolongació del carrer Pau Claris amb la formació de la Via Laietana.

seccio nes y afecta a 293 fincas, dis-
tribuidas en 118 para la primera 
sección, 132 para la segunda y 43 
para la tercera. […] Forman las tres 
secciones un total de 2.199 vivien-
das, o sea que implican el traslado 
forzoso a otros barrios de la ciudad 
de otras tantas familias. […] Los mi-
llones que Barcelona invierte en su 
Reforma interior no son capricho-
samente lanzados a la aventura de 
una empresa, sino invertidos en al-
go positivo. Evitar los focos de in-
fección vale mucho más que tener 
un lazareto en buenas condiciones, 
puesto que su utilización no es me-
nester. Derribar ciertas fincas, eli-
minar ciertas calles, no es solo evi-
tar focos de infección, sino evitar la 
mayor infección de todas: la que 
corrompe el espíritu. 

 
J.M. Castellet y Pont 1917

el de modernizarse, siguiendo la corriente del 
progreso que avanza, sin desfallecer, camino 
de la perfección. […] Barcelona supo darse 
cuenta de sus necesidades y quiso desprender-
se de algo que, siendo muy digno y venerable, 
la afeaba estética y socialmente. Ideóse la 
apertura de tres grandes avenidas para con 
ellas resolver en la parte antigua de la ciudad 
importantes problemas que, como el de la vis-
tosidad y el de la higiene, son esencialísimos. 
La obra de la Re-
forma interior de 
Barcelona es una 
verdadera obra so-
cial digna de todo 
elogio, pues basta 

recordar algunas de las calles desaparecidas 
o ver las que están próximas a desaparecer pa-
ra hacerse cargo que de esta desaparición han 
de obtener, y han obtenido ya, sendas venta-
jas las clases humildes de la capital, aunque de 
momento les implique algún sacrificio, tal co-
mo el de trasladar su domicilio, por regla ge-
neral con cierto gravamen en el importe del 
alquiler. Pero en el cambio han ganado en 
higie ne, que al fin es salud para sí y para sus 

descendientes. La 
Gran Vía A, que es 
la única hasta 
ahora de la cual 
podemos hablar, 
comprende tres 
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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 24 D’AGOST DEL 202114 | Nacional |

Es tracta
d’una expres-
sió que cor-
respon a la
terminologia
alpinística pe-
rò que es pot
referir a ex-
pressions polí-
tiques, que és

el que em proposo fer. L’alpinista
tira pel dret, que és el camí més
curt per arribar a dalt. Si no hi ha
cap inconvenient greu, hi arribarà
sense canviar el camí. Però sovint
es troba que el camí li ofereix un
pas infranquejable. Aleshores ha
de fer o intentar fer un pas de
flanc. És a dir, seguir un camí que
planeja i que permetrà arribar a
una canal que li permetrà conti-
nuar el camí que estava fent. El
pas de flanc és utilitzat molt pels
alpinistes i forma part de la tècni-
ca d’aquest esport.

Joan Güell, l’industrial cotoner,
navilier i moltes coses més, del
segle XIX, va fer una referència
clara al pas de flanc en un dels
seus escrits. Deixi’m dir que fa
uns mesos es va decidir treure
l’estàtua de Joan Güell a la ciutat
de Barcelona amb l’argument
que s’havia dedicat a l’esclavat-
ge. Ho trobo una bestiesa. Joan
Güell no va ser un comerciant
d’esclaus que els anés a buscar a
l’Àfrica, sinó que els utilitzava a
Cuba per a les feines del camp,
com tots els altres catalans i cas-

tellans que hi havia a l’illa. Si se-
guim aquest argument de l’escla-
vatge haurem de refer la història i
desmuntar una pila de monu-
ments. Güell va ser un gran cata-
là i ho va demostrar prou amb la
seva activitat industrial. Els seus
descendents han seguit la matei-
xa trajectòria. Deixem Güell i el

seu pas de flanc i tornem a l’es-
calada i als problemes que crea.

La paraula procés ha adquirit
un significat propi. No sé si l’Insti-
tut d’Estudis Catalans haurà d’in-
troduir una nova accepció al Dic-
cionari per significar que és el ca-
mí pel qual s’ha optat per acon-
seguir la llibertat de Catalunya.

En tot cas, el procés integra tots
els polítics que procuren escollir
el camí més curt per arribar a
dalt. El pas de flanc els hauria de
fer veure que a vegades no val la
pena trencar-se el cap en un pas
difícil i que convindria més bus-
car-ne un altre, a la dreta o a l’es-
querra del camí, per trobar una

canal que no ofereixi els obsta-
cles de la que seguien. Gosaria
dir que no hi ha cap alpinista que
no hagi fet un o uns passos de
flanc al llarg de les seves escala-
des. Des del punt de partida pot
semblar que es perd el temps
amb el traçat de la diagonal que
no apropa al cim, sinó que el
manté a la mateixa distància, pe-
rò els escaladors saben perfecta-
ment que si troben una canal mi-
llor l’ascens tornarà a estar al seu
abast i el camí serà més curt i
més ràpid. Aconsellaria als prota-
gonistes del procés que facin
aquest raonament de tant en
tant i es preguntin si el camí que
fan és el més dret però amb més
problemes, mentre que potser
una mica més enllà, a una banda
o una altra, trobarien un camí
més fàcil per seguir endavant. No
estic fent cap proposta concreta,
però vista la dificultat de la situa-
ció en aquests moments, sí que
gosaria dir que valdria la pena es-
tudiar un pas de flanc. Potser
perdrem una mica de temps
fent-lo, però després el guanya-
rem. Hi ha camins que no són
substancials però permeten su-
perar aquell pas tan difícil. El que
queda clar és que el pas de flanc
ha de ser acceptat i beneït per
tots els escaladors, ja que d’altra
manera allò seria un batibull, més
que una escalada.

M’agrada la muntanya però no
he fet mai escalada. Però sí que
m’he fet un tip de veure escala-
dors amb èxit utilitzant el pas de
flanc. No valdria la pena estudiar
aquest possible pas i veure si així
trobem un camí més franqueja-
ble?

El pas de flanc
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Quadern d’economia

L’estàtua dedicada a l’empresari Joan Güell a Barcelona, a qui es va acusar d’esclavista ■ ACN

Francesc
Cabana
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Barcelona

es fotos l’immortalitzen al
costat de diferents co-
mandaments de policia
com a empresari solidari

que durant la pandèmia regala
milers de mascaretes per prote-
gir del virus els servidors de la
seguretat pública. Però l’home
cofoi de les fotos, José Manuel
Gómez Fernández, és el mateix
que la Policía Nacional ha detin-
gut com a capitost d’una trama
que ha estafat 300.000 euros a
particulars i 32.968 a la Segure-
tat Social. Manuel Gómez Fer-
nández, que alguns policies

L
anomenen El pequeño Nicolás
de la Costa Brava, per la seva
habilitat per fer amistats poli-
cials (ell havia sigut policia), en
centres docents i institucions
diverses, regenta una empresa
de drons (li servia de targeta
d’entrada amb els policies) i
s’aprofitava de la seva feina de
controlador d’accés a l’Sky Bar
de Platja d’Aro per apoderar-se
de les dades dels clients. Els de-
manava el DNI amb l’excusa de
poder rastrejar contactes en cas
de brot de Covid. Segons la poli-
cia, la banda liderada per Gó-
mez Fernández tenia dues lí-
nies d’estafa. A través d’una em-
presa fictícia, Obra Total SL, a

nom d’un testaferro, donava
d’alta treballadors a la Segure-
tat Social amb la finalitat d’obte-
nir ajudes i prestacions a espa-
nyols i targetes de residència
per als estrangers. I l’altra línia
consistia en la utilització de les
identitats usurpades per dema-
nar crèdits a través d’empreses
com Cetelem o Cofidis per a l’ad-
quisició d’electrodomèstics, ma-
terial electrònic... a empreses
com El Corte Inglés o Carrefour.
Els crèdits no els retornaven i
llavors les empreses creditores
exigien el retorn als titulars dels
DNI a qui els havien usurpat la
identitat, aliens a l’estafa. Entre
els afectats hi havia infermeres

de Palamós, un guàrdia urbà de
Barcelona i gent diversa que,
per la situació de pandèmia, no
es va malfiar que li copiessin el
DNI. Així actuava en la faceta
d’estafador José Manuel Gómez
Fernández. A part de Gómez
Fernández, que vivia en una ca-
sa ocupada, també van ser ar-
restats Armaldo Mastelloni, Ra-
mon Orti Panadés, la dona de
Gómez i deu persones més. Gó-
mez està pendent de sentència
per un cas del 2014 per l’estafa
de tres milions amb xecs falsifi-
cats. Les mascaretes regalades
van fer servei a les policies al
marge del currículum del parti-
cular benefactor. ■
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Seguretat

MASCARETES · Un empresari que durant la pandèmia ha regalat mascaretes a les policies locals, arrestat per estafa per la
Policía Nacional FOTOS · El benefactor es retratava amb els comandaments per deixar constància de la seva donació

Tura Soler
PLATJA D’ARO

Un estafador benefactor amb la policia

Gómez (a la dreta) en un acte de
donació de mascaretes ■ EPA
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APUNTS DEL NATURAL – JL MARTÍN

E
lreptemés essencial en la presa
de decisions a la vida, a l’empre-
sa i en la política, segurament és
saber prioritzar correctament.
En el que és personal podemas-

pirar a mantenir grans amistats, a desenvo-
lupar una carrera professional exitosa, a
combinarlaconcupiscènciaambl’espiritua-
litat,ateniruncosdesuperheroiiateniruna
gran relació amb la parella i els fills, peròun
nopot fer bé tantes coses: cadascuna reque-
reix temps, afecte i esforç, i cap no és fàcil.
Unnopot serboen futbol, ballet i esgrima.
Al discutir d’estratègies empresarials i

polítiquesenspassaelmateix.Ésmoltdifícil
que una empresa sigui competitiva en dis-
seny, maquinària, programari i costos per-
què cadascuna d’aquestes àrees requereix
capacitats i reflexions diferents. Tampoc és
possible que un Estat prioritzi reformar
l’educació, la sanitat i la seguretat a la vega-
da, perquè els recursos i la capacitat de re-
formarsón limitats.
Prioritzar és, doncs, assignar els recursos

a les actuacions que es considerin més im-
portants.L’elementeidèticaquíésmés.Això
implica dir no a assignar recursos a actua-
cions que són molt importants però que no
es poden prioritzar, i això és sovint dolorós:
desatendre la família per treballarmés o no
incrementarlespensionspersotmetreeldè-
ficit públic. Prioritzar en la pràctica ésmolt
difícil iperaixòmoltespersones, empreses i
països no són capaços de fer-ho. Habitual-
menttotacabasentprioritariipertantresno
ho és, simplement es va reaccionant als es-
devenimentsamesuraquepassen.
Que una empresa o un país adquireixi

competències tecnològiques superiors a les

d’altres empreses o països també és molt
difícil i té aveureambprioritzar.Així la rea-
litat és que són molt pocs els països que te-
nenmotorsdecercaambtecnologiapròpiaa
internet, que saben muntar sistemes avan-
çats de control aeri o que saben dissenyar
xarxesde telefoniamòbil 5G.
Tenir competències tecnològiques avan-

çades i rares ésmolt beneficiósper a les em-

presespropietàriesjaqueelspermetobtenir
beneficis elevats, típicament proporcionals
a la importància del problema que solucio-
nen i a la faltad’alternativesal seuproducte.
Podemveureque lamajoriade lesempreses
més valuoses del món són empreses tec-
nològiques. Per als països que les allotgen
significa més riquesa, més ingressos tribu-
taris imés coneixement tecnològic al servei
de l’Estat.
Espot observar queEspanya i els fons eu-

ropeus han prioritzat fortament la tecno-
logia en els seus pressupostos, no és un fe-
nomen nou i és una realitat que cal lloar
públicament.Sivolemserunpaís tecnològi-
cament avançat, haurem de prioritzar més
actuacions com, per exemple, l’adquisició
pública de productes tecnològics avançats,
encara que això necessàriament generimés
incertesa a l’Administració, la promoció de
carreres tecnològiques per sobre d’altres i
l’adaptació de la regulació a les noves reali-
tatstecnològiquesacostadedisgustarlarea-
litat incumbent.
Perquè un edifici nou sigui un èxit, no tot

depèndelsarquitectes.Sivolemsertecnolò-
gicament avançats, els ciutadans i les em-
preses tambéhauremdeprioritzar la tecno-
logia: fent-la servir i acceptant-la, tot i que
signifiqui canviar d’hàbits; donant-hi su-
port, encara que generi obsolescència entre
grups afins i invertint-hi. Si ho fem, recor-
demelquePolonivadirdeHamlet: “Encara
quesiguiunabogeria, téunmètode”.

Labogerianecessària

Marc Murtra

M
és enllà del
tumult d’e-
mocionsirei-
vindicacions
pròpies de la

diada de l’Onze de Setembre,
el que prevaldrà, fins i tot en
l’independentisme, és la mo-
tivació dels ciutadans de tor-
nar-se a aixecar per afrontar
un nou curs en què, aquest
cop, lapolíticanosigui l’única
protagonista. Més enllà de la
políticadeconfrontació,quan
els ciutadans tornin a casa
després de les vacances, sa-
ben que la crisi econòmica
seguirà present, com també
seguiran els contagis de la co-
vid i la incertesa sobre el seu
futur professional i personal.
Les paraules esforç i constàn-
cia, tan aferrades a la nostra
cultura, són les que tothom té
al cap per afrontar els seus
problemes iper respondreals
conflictes generats per la po-
lítica. Aquesta vegada, les rei-
vindicacionspolítiquesnose-
ran suficients per tapar amb
pancartes els problemes reals
de la gent. Cada any, des del
2012, laclassepolíticainiciala
seva activitat estimulant l’en-
frontament i l’oposició entre

partidarisidetractorsdelain-
dependència com a missatge
inequívoc que tot tendirà a
complicar-se fins a l’infinit.
Les preocupacions d’una

part de la societat catalana
centradaaaconseguir la inde-
pendència i que arrossegava
la resta a haver de participar
en aquest debat han deixat
pas a voler discutir sobre la
gestiódelacrisisanitàriaiexi-
gir responsabilitats. Avui és
més estimulant fabular sobre
els resultats que poden acon-
seguir-se a la taula de diàleg
per resoldre el problema dels
ciutadans que aspirar al fet
queaquestafracassi.Lasocie-
tataspiraa tornar-seaaixecar
amb la il·lusió que el Govern
de la Generalitat pugui com-
plir una mica més amb les
necessitats de la gent. Per a
molts ciutadans, tornar a la
normalitat ja no depèn de su-
perar el conflicte inherent al
procés, la crisi econòmica i la
pandèmia, sinó de no perdre
la capacitat d’aixecar-se per
afrontar el dia amb la certesa
que la sevavida lipertany.

Tornar-se
a aixecar

Fèlix Riera

Ja no es podran
tapar ambpancartes

els problemes
reals de la gent

Si volem ser avançats,
els ciutadans i les

empreses haurem de
prioritzar la tecnologia

A
Mèxic DF hi ha el Museu de
l’Objecte. Gairebé 150.000
objectes s’hi acumulen, amb
exhibicions periòdiques que
narren històries curioses.

Perquècadaobjecte té la sevahistòria,uni-
da a la del seu posseïdor o usuari.Mires un
aparador de joies usades i penses en l’ale-
gria ambquè es van estrenar i del que, des-
prés, han estat testimonis aquestes coses.
“A les coses, a les coses!”, clamava el

1939 Ortega y Gasset, fart del narcisisme
dels polítics. Els filòsofs que interessen
parlende les coses i tots, en conjunt, d’“ob-
jectes”. Però el fet és que els objectes que
ens envolten són cada vegadamenys. En el
món digital les coses materials van desa-
pareixent; les coses virtuals substitueixen
les presencials. I això canvia la nostra cos-
movisió.
Van desaparèixer objectes centenaris

com ara l’arada, l’espasa i elsmotllos d’im-
premta. Ja no es recorda el fogó de carbó,

la fresquera, el morter, l’escopidora, el
molinet manual, les balances, la lletera, la
navalla d’afaitar, l’orinal, la màquina d’es-
criure, les diapositives, la lavativa, el
braser. D’altres perduren: el ganivet, els

anells, la pinta, les ulleresde sol, el cinturó,
el raspall dedents, el paraigua i els envasos
del súper. Però d’altres se n’estan anant:
l’estilogràfica, el tinter, els sobres, les pos-
tals, els segells, les fotografies de paper, els
cromos, l’arxivador, el segell de goma,
l’agendadebutxaca, el calendari, el telèfon
de taula, la guia telefònica, la llista de car-
rers, la casset, el rellotge de paret, la carte-
ra de mà, el rellotge de polsera, la corbata,
les sabates de cuir, el barret de feltre, el
raspall de la roba, el despertador, el ter-
mòmetre de mercuri, la llanterna, el mo-
linet elèctric, la caixa d’eines, el transistor,
els CD, la càmera de fotos, el projector de
cinema...
Com desapareixeran claus, monedes i

bolígrafs. Que triguin molt més llibres i
diaris. Però les cases, les oficines i els
hotels són cada vegada llocs més desolats.
Pocs objectes: poca història. Avancem, o
retrocedim, cap a un món amb menys co-
ses. La nostra biografia ja són les imatges.

Objecteperdut

Norbert Bilbeny
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EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA 

agraeix als lectors que 
ens facin arribar els 

errors que detectin en 
el contingut dels 
articles. Un cop 

confirmat l’error, l’ARA 
publica la fe d’errades 

en aquesta mateixa 
columna. Podeu fer-

nos arribar les vostres 
esmenes a 

opinio@ara.cat.

DE BAT
CONSULTEU  MÉS  ARTICLES  A  L’ARA.CAT

✦ ✦

El passat dia 28, TV3 va eme-
tre un reportatge sobre la fi-
lla de Valentí Oliveras Valls, 
català deportat des de Fran-
ça als camps de concentració 

nazis, mort al de Gusen el 1941, que aca-
ba de ser indemnitzada per l’estat fran-
cès per la seva implicació en la deporta-
ció del seu pare.  

Aquesta notícia contrasta amb la reali-
tat del nou projecte de llei de memòria pre-
sentat fa uns dies pel govern de PSOE i Uni-
des Podem. Recordeu que França i Alema-
nya han recorregut des de 1945 un llarg ca-
mí per reparar materialment les víctimes 
del nazisme, tot assumint el pagament de 
pensions i indemnitzacions per deportaci-
ons o per confiscacions de béns. Tanma-
teix, la proposta del govern Sánchez, més 
enllà d’una gran faramalla simbòlica, de-
fuig tota responsabilitat de 
l’Estat en no afrontar la ne-
cessitat d’executar una repa-
ració real i material i de dret a 
la justícia, unes demandes 
plantejades l’any 2014 en l’in-
forme elaborat pel relator de 
l’ONU Pablo de Greiff. 

El projecte de llei deixa fi-
xat de manera rotunda i di-
àfana que les víctimes no po-
den demanar cap responsa-
bilitat patrimonial a l’Estat, 
tal com ja preveia la llei vi-
gent i que ara es reitera de 
manera més insistent.  

Per què no es reconeix, 
com han fet altres estats eu-
ropeus, el dret a ser compen-
sades de les persones que van 
fer treball esclau per a l’Estat 
franquista o per a empreses 
privades? Diversos estudis 
han indicat que se’n van ser-
vir, entre d’altres, corporaci-
ons com Huarte, constructo-
ra del Valle de los Caídos, 
Agromán, Dragados y Cons-
trucciones, Renfe o la Maqui-
nista Terrestre i Marítima. 

Per què tampoc no es re-
coneix el dret a ser reparades 
les apropiacions de béns o multes confis-
catòries que es van dur a terme a través del 
Tribunal de Responsabilidades Políticas 
o altres òrgans polítics? Fins ara només 
se’ls ha reconegut als sindicats, especial-
ment a la UGT, a alguns partits polítics i 
a la família de Juan Negrín. 

La llei de la memòria de 2007 va legalit-
zar un tractament discriminatori en reco-

nèixer indemnitzacions quantioses a les 
morts responsabilitat de l’Estat posteri-
ors a 1968, de les quals van ser excloses de 
manera injustificada la família de Salva-
dor Puig Antich o de Juan Paredes Manot, 
Txiqui, mentre que es reconeixia una in-
demnització molt reduïda i amb moltes li-

mitacions per tenir-hi accés a les anteri-
ors a 1968, que corresponen als milers 
d’assassinats arran de les sentències dels 
consells de guerra en els anys més durs del 
franquisme. Ara ni se’n parla. 

Altrament, el projecte de llei no reco-
neix el dret a la justícia en no modificar la 
llei d’amnistia de 1977. S’intenta donar 
gat per llebre, tot creant una Fiscalia de 
fireta amb unes competències limitades 
i un procediment estrany de jurisdicció 
voluntària que, més enllà d’un pronun-
ciament simbòlic, no duran enlloc. 
D’igual manera, el projecte de llei conti-
nua fent equilibris en considerar els tri-
bunals franquistes il·legítims, de la qual 
cosa es pretén deduir una nul·litat de les 
resolucions i sentències sense cap efec-
te de responsabilitat patrimonial de l’Es-
tat. Negar la qualificació d’il·legals, però, 

no és un fet banal. Respon a 
la voluntat de l’Estat de no 
posar en qüestió l’estructu-
ra legal de la repressió fran-
quista, tot volent fer veure 
que els tribunals van actuar 
de manera malèvola per ini-
ciativa pròpia.  

Com va declarar la llei del 
Parlament de Catalunya del 
2017, aquells tribunals eren 
il·legals perquè es van cons-
tituir i actuar per motius po-
lítics, basant-se en unes 
normes dictades contra la 
legalitat judicial, penal i ad-
ministrativa republicana, 
entre les quals les àmplies 
competències de Catalunya 
en l’àmbit de la justícia ema-
nades de l’Estatut de 1932. 
Que el govern de l’Estat no 
jugui amb Lluís Companys o 
Salvador Puig Antich. Han 
fet tard. Aquells consells de 
guerra, com la resta dels que 
es van fer a Catalunya, ja els 
va anul·lar la llei del Parla-
ment aprovada per unani-
mitat. 

Altrament, el projecte no 
reconeix el genocidi cultural 

i lingüístic contra les cultures nacionals 
no castellanes, del qual encara es patei-
xen les conseqüències. També les institu-
cions catalanes en van ser víctimes i no hi 
són reconegudes. 

En definitiva, un projecte de llei que 
no compleix amb les exigències mínimes 
de la Veritat, Ju stícia i Reparació que 
necessitem.

El nou projecte de llei 
de memòria espanyola

JOAN TARDÀ I JOSEP CRUANYES

EXDIPUTAT I ADVOCAT, MEMBRE DE LA 
COMISSIÓ DE LA DIGNITAT

La proposta del govern Sánchez 
defuig tota responsabilitat de 

l’Estat en no afrontar la 
necessitat d’executar una 
reparació real i material
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Tòquio 2020 L’altre dia vaig tenir l’oportunitat d’assistir 
a una xerrada sobre el sòl pelvià. Aquesta 
zona tan important del nostre cos, que si no 
la cuidem bé ens pot produir restrenyiment, 
pèrdues d’orina o dolor en les relacions se-
xuals. Un múscul que les dones hauríem 
d’exercitar sovint. En el rànquing de les 
professions que més el desgasten es troba 
l’esport. Sobretot, el tennis. És curiós, no 
hauria de ser tan difícil incorporar uns 
exercicis de sòl pelvià en l’entrenament, 
¿no? I vostès es deuen preguntar, ¿per què 
no es fa? Jo els ho explico. Perquè la majoria 
dels entrenadors són homes. 

En aquests Jocs Olímpics ens estem ado-
nant més que mai del masclisme que hi ha 

al món de l’esport. Dones esportistes a les 
quals s’analitza en els mitjans per la seva 
bellesa o perquè són nòvies d’algú o la ridí-
cula i sexualitzada vestimenta de la selecció 
noruega d’handbol platja. La selecció fe-
menina, és clar. Que van ser multades per 
no voler jugar en biquini. Un escàndol. Des-
prés hi ha altres casos com el d’Ona Carbo-
nell, a la qual no es deixa viatjar amb el seu 
nadó perquè li pugui donar de mamar. 
Aquests jocs tampoc es deslliuren de l’ho-
mofòbia i la transfòbia. Parlo de Laurel 
Hubbard, primera transsexual a participar 
en uns Jocs Olímpics. El que hauria de ser 
una bona notícia es converteix en un atac 
posant en dubte el seu talent, quan la veritat 

és que s’ha medicat per rebaixar el seu ni-
vell de testosterona i complir les exigències 
del COI. ¿I si deixem de qualificar i sexualit-
zar les esportistes? Les jugadores de futbol 
no són només dones que juguen a futbol. 
Ona Carbonell és una campiona olímpica 
que té tot el dret a mantenir la criança del 
seu nadó. No m’importa de qui sigui exnò-
via la tennista Paula Badosa. I em sembla 
lamentable que la patinadora russa Tatiana 
Navka ataqui amb insults homòfobs el gim-
nasta Cristofer Benítez per competir amb 
un mallot  suposadament «femení». No sé 
qui guanyarà el bronze o la plata, però la 
medalla d’or se l’emporten el masclisme i 
l’homofòbia a parts iguals. n

Medalla  
d’or 

En aquests Jocs Olímpics ens estem  
adonant més que mai del masclisme  

que hi ha en el món de l’esport

Imma Sust

Arran de la presentació del  pro-
jecte de llei de memòria democrà-
tica, retornen amb cruesa les po-
sicions del PSOE que ratifiquen  
allò ja estabert en la llei del 2007 
respecte a no acceptar la il·legali-
tat dels tribunals franquistes, de la 
qual cosa es desprèn que una hi-
potètica declaració de nul·litat 
subsegüent mai no serà assumida 
pels tribunals sentenciadors ni 
serà susceptible de generar altres 
efectes. Més enllà de blindar, 
doncs,  la legalitat  franquista, no 
es pretén derogar la preconstitu-
cional llei d’amnistia de punt final 
del 1977, que ha estat el gran ar-
gument utilitzat durant dècades 
per impedir dur els botxins fran-
quistes davant dels tribunals. Per 
això, les víctimes van haver  d’in-
terposar l’any 2010 una querella 
per delictes de genocidi comesos 
per la dictadura franquista davant 
d’un jutjat penal de l’Argentina .   

El projecte de llei ha retornat a 
l’actualitat el reial decret aprovat 
pel Govern de Rodríguez l’any 
2005 per rescabalar la UGT amb 
149 milions d’euros i la titularitat 
de 26 immobles en concepte de 
propietats incautades des del 
1939. Una acció feta de pressa i 
corrents per raó que el sindicat 
comandat aleshores per Cándido 
Méndez devia 151 milions a l’Ins-
titut de Crèdit Oficial  arran de la 
crisi provocada per la fallida de la 

cooperativa d’habitatges PSV. Els 
arguments del ministre socialista 
emprats des de la  tribuna del 
Congrés van ser taxatius: «Es 
tracta d’un deute moral i material 
a qui va ser espoliat… i cal procedir 
a la reparació d’un deute ètic cau-

sat per un aixecament militar. Cal 
retornar-los el que és seu i aques-
ta reparació no pot esperar més».  

No obstant, l’any 2007 el ma-
teix Govern socialista va presen-
tar la decebedora  llei de la memò-
ria. Un text legislatiu que no va 

comptar amb el vot afirmatiu del 
republicanisme català, entre al-
tres raons perquè no només no 
incloïa el reconeixement de totes 
les víctimes (l’Estat espanyol en-
cara avui nega  la reparació de Sal-
vador Puig Antich i tantes altres 
víctimes), sinó que a més les clas-
sificava i valorava llur reparació 
en funció de la cronologia. Així, 

consagrava dues categories de 
víctimes. Només les  persones 
mortes «en defensa de la demo-
cràcia» entre l’1 de gener de 1968 i 
el 6 d’octubre de 1977 podien re-
clamar una indemnització de 
135.000 euros. En definitiva, les 
famílies dels advocats laboralistes  
assassinats a Atocha el 1975 eren 
mereixedores d’una reparació 
distinta a tantes altres, com la del 
dirigent comunista Julián Gri-
mau,  executat a Madrid  l’any 
1963. L’objectiu d’aquesta irraci-
onalitat  consistia a intentar  allu-
nyar (fer ignorar) l’ADN feixista 
d’un règim condemnat per l’As-
semblea General de l’ONU perpe-
trador de delictes  de lesa huma-
nitat i així donar entrada als argu-
ments de la irretroactivitat i  la  
prescripció dels delictes  utilitzats 
al llarg d’aquests anys per part de 
l’Administració espanyola per 
evitar la compareixença dels res-
ponsables de la dictadura davant 

dels tribunals.    
I ara, l’any 2021, crida l’aten-

ció l’interès a fixar en la llei que 
qualsevol declaració de nul·litat o 
il·legitimitat mai no tindrà con-
seqüències pel que fa al  reconei-
xement de qualsevulla respon-
sabilitat patrimonial de l’Estat  ni 
podrà donar lloc a una indemnit-
zació de caràcter econòmic.  Sor-
prèn, doncs, que es pretengui 
trobar el suport de qui ja l’any 
2007 va denunciar  com es re-
butjava incloure les responsabi-
litats de l’Estat, a diferència de 
com han procedit França i Ale-
manya, respecte a  la incautació 
del paper moneda, les deportaci-
ons de republicans als camps 
d’extermini assenyalats amb el 
triangle blau dels apàtrides mer-
cès als acords entre els dos es-
tats,  el treball esclau a l’interior 
de l’Estat en benefici de grans 
empreses o el robatori de béns 
mobles i immobles d’entitats, 
d’institucions, així com de par-
tits polítics com ara  Esquerra 
Republicana de Catalunya, a qui  
van ser furtats 1.056 immobles.  

Difícilment el PSOE podrà ar-
gumentar per què avui dia pot 
sostenir-se que els arguments i 
les actuacions que han estat vàli-
des per a la UGT no ho hagin de 
ser, ni el 2021, per a la resta de 
víctimes de la dictadura. En defi-
nitiva, un projecte de  llei que 
continua instal·lat en el model 
espanyol de l’arbitrarietat i la 
impunitat. n

Responsabilitats

El projecte de llei de memòria democràtica continua instal·lat en el model espanyol de l’arbitrarietat i la impunitat

P Joan Tardà és  
exdiputat d’ERC. 

 

Joan Tardà

149 milions a la UGT; a altres víctimes, res

Lluís Companys, el 7 de març de 1937 a la Monumental.

Arxiu Brangulí

Retorna la  
posició del  
PSOE de blindar  
la legalitat 
franquista
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EDITORIAL 

Llei de tnetnoria historica, 
una altra oportunitat 
perduda 

E
l Govern espanyol ha aprovat una 
nova Llei de memoria historica, 
amb la vaca ció d'ampliar la que es 
va aprovar el2007 amb José Luis 

Rodríguez Zapatero a la Moncloa. Malau
radament, i tal com sol passar amb les lleis 
impulsarles des de l'Estat quan governa 
!'esquerra, hi ha una manca de valen tia 
evident a !'hora d'aprovar aquesta Llei que 
fa que les entitats que lluiten per mantenir 
viva la memoria historica no n'estiguen del 
tot satisfetes. 

La Llei plan teja, com a mesura estrella, 
o si més no medHJ.tica, una altra exhumació 
del Valle de los Caídos: la del cos del funda
dor i líder de Falange Española, José Antonio 
Primo de Rivera. Una decisió necessaria, 
pero que no té entitat suficient com per ser 
la més transcendent de la Llei. Sobta, per 
ex~mple, que Félix Bolaños, nou ministre 
de Presidencia i home fort de l'executiu de 
Pedro Sánchez 

guerra i ell978, any en que es va aprovar 
!'actual Constitució espanyola. Fonamen
talment, no s'entén perque aquests crims es 
van produir fa tants anys queja han prescrit 
en la gran majoria deis casos, i la gran majar .· 
part deis seus autors, o quasi la seua totali
tat, han mort. 

Alhora, la proposta d'il·legalitzar fundaci
ons que exalten la dictadura, com ara la que 
duu el nom del dictador Francisco Franco, 
pot topar amb l'aturada deis jutges, que en 
reiterarles ocasions han relacionat el suport 
públic i la reivindicació de la dictadura amb 
la llibertat d'expressió. No cal dir que la cú
pula judicial de l'Estat espanyol, si manté la 
seua tonica habitual, es mostrara ben hostil 
contra aquesta mesura que, en definitiva, 
depen del seu vistiplau perque siga efectiva. 

I contra tot aixo, que ha fet la dreta espa
nyola? Lluny de callar i passar per alt aques
ta Llei, tenint en compte la seua feblesa, han 

aprofitat l'oportunitat 
-substitueix ni més 
ni menys,que Carmen 
Calvo-, plantege tot 
un seguit de repara
cions simboliques 
relacionarles amb 

SIELGOVERN 
ESPANYOL HAGUERA 

SIGUT VALENT, 

per implantar el seu 
relat i anunciar la 
seua derogació una 
vegada tornen a la 
Mondo a. Ho han dit 
clarament des del 
Partit Popular, que 
fins i tot s'han atrevit a 

la condemna legal 
LA DRETA HAURIA 

REACCIONAT IGUAL 
del colp franquista 
de juliol de 1936 i la 
deslegitimació, també legal, deis tribunals 
d'excepció i la nul·litat de les sentencies. En 
canvi, aquestes mesures, importants, no van 
acompanyades d'una reparació economica 
de les víctimes, ni es compensaran les con
fiscacions ni tata la repressió patrimonial 
que van patir els derrotats pel bandol que 
es va rebel·lar contra el sistema democratic 
republica. 

No s'entén, tampoc, si no és des de 
l'ambit estrictament simbolic, i per tant prou 
ineficac;:, la creació d'una fiscalia per investi
gar tots els crims comesos perles instancies 
oficials.de la dictadura entre l'inici de la 

justificar, una vegada 
més, el colp dell936. Una reacció visceral, 
que amaga les vergonyes antidemocrati
ques d'aquest sector amb argumentacions 
barro eres que parlen deis crims comesos en 
ambdós bandols i obliden, intencionada
ment, que uns lluitaven perla democracia i 
els altres per acabar amb aquest sistema. 

Si el Govern espanyol haguera sigut 
valent, la dreta hauria reacci9nat de manera 
distinta? La resposta és no: hauria respost 
exactament igual. 1 aleshores, per que el Go-

. vern espanyol no ha volgut anar més enlla 
del simbolisme? Per que, una vega da més, 
han desaprofitat una oportunitat? 
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Mireia Rourera
BARCELONA

l franquisme va voler santificar el
bisbe Irurita, que va dirigir la diò-
cesi de Barcelona durant la dicta-
dura de Primo de Rivera (que l’hi

va posar per aturar l’Església catalana i
el corrent catalanista que representava
Vidal i Barraquer) i “oficialment” va ser
ajusticiat pels rojos el 1936. Però no va
ser així i el periodista i historiador Josep
Maria Ràfols s’ha estat uns anys investi-
gant per acabar desmuntant la versió ofi-
cial. El bisbe Irurita, en realitat, va poder
fugir disfressat del Palau Episcopal uns
dies després de l’aixecament militar a
Barcelona, avortat pels defensors de la
República, i va estar amagat en un pis del
carrer del Call per després acabar en di-
verses presons, sempre amagant la seva
identitat. Va morir el 1939. Les seves pe-
ripècies, dignes de novel·la, s’expliquen a
La increïble història del bisbe Irurita
(Editorial Base).

El seu llibre trenca la versió oficial sobre
la mort del bisbe Irurita, que va ser una
gran mentida.
Es va muntar tota una història, bàsica-
ment falsa, al voltant del bisbe Irurita
amb la intenció de glorificar-lo i conver-
tir-lo en el prototipus del màrtir dels ro-
jos. Era un candidat ideal per ser màrtir:
bisbe de Barcelona, de procedència carli-
na, el règim deia que assassinat en plena
Guerra Civil per la CNT... Quan es va co-
mençar el seu procés de beatificació, el
1958, es veia claríssim que pujaria als al-
tars sense cap problema.

Però...?
El 1984 arriben veus al Bisbat de Barce-
lona que hi ha una senyora viuda que en-
tre els papers del seu marit, el doctor Jo-
sep Raventós, hi guarda una carta molt
formal dirigida als seus fills deixant-los

E
constància que el 1939 ell personalment
havia vist el bisbe Irurita sortint per la
porta del bisbat. Això va ser dos dies des-
prés que les tropes del general Yagüe en-
tressin a la ciutat de Barcelona, per tant,
al final de la guerra. El metge deixava el
testimoni als seus fills per si “el dia de de-
mà podia ajudar a dir la veritat”.

I el Bisbat què va fer?
Va donar la casualitat que la mà dreta
del cardenal Narcís Jubany en el procés
de beatificació d’Irurita, el pare Antoni
Sospedra, quan li va arribar la carta del
doctor Raventós, va recordar una histò-
ria que ell ja sabia: que a finals de la guer-
ra, és a dir, el 1939, dos germans que
anaven amb el seu pare a la missa orga-

nitzada a la plaça de Catalunya dos dies
després de l’entrada dels nacionals a
Barcelona, van topar-se amb el bisbe Iru-
rita al carrer, prop del bisbat. Van estar
parlant amb ell i el bisbe els va tocar el
cap. Un d’aquells germans, que de gran
es va fer capellà, mossèn Josep M. Arago-
nès, havia estudiat amb Sospedra i
l’anècdota ja l’hi havia explicat quan van
coincidir en el seminari, tot i que li havia
assegurat que li havien fet jurar que mai
ho diria.

I Sospedra va lligar caps.
Es va adonar que la carta de Raventós i el
testimoni d’Aragonès coincidien. Va cri-

dar els germans Aragonès per interro-
gar-los i les versions van coincidir amb
les del metge Raventós. A partir d’aquí el
procés de beatificació d’Irurita comença
a trontollar, tot i que aquesta informació
queda dintre del Bisbat. Jubany va voler
que mossèn Aragonès declarés, però hi
va haver moltes pressions perquè aque-
lla declaració no arribés a Roma. Fasti-
guejat, Jubany no va enviar res al Vaticà,
ho va aturar tot.

Fins que...?
El cardenal Ricard Maria Carles, a finals
del segle XX, va voler donar una empen-
ta a la beatificació d’Irurita i es va trobar
gent que ja coneixia la versió real que po-
sava en dubte que s’hagués de tirar enda-
vant el procés. A les crítiques s’hi van
afegir altres d’intel·lectuals, com mossèn
Bada i el monjo de Montserrat i historia-
dor Hilari Raguer, que van qüestionar la
versió oficial sobre l’afusellament d’Iruri-
ta el 36. Aleshores el cardenal Carles va
prendre una decisió valenta i es va pre-
guntar: “Si Irurita no va morir al principi
de la guerra, qui és la persona que està
enterrada com si fos ell a la capella de
Sant Crist de Lepant de la Catedral?”

I...?
Va fer fer una prova d’ADN de la persona
que estava enterrada com si fos Irurita.
Van localitzar les tombes de dues germa-
nes del bisbe Irurita a València, hi van
agafar una tíbia de cada una per compa-
rar-les i el mateix dia que arriben les tí-
bies s’obre la tomba de la capella de Sant
Crist de Lepant i es troben un cadàver
amb un tret de bala al cap. S’interpreta
com un tret de gràcia. Es fa l’anàlisi
d’ADN i es conclou que en un 99,9% de
possibilitats els cossos de València i el de
la catedral de Barcelona estan relacio-
nats per la via de la mare.

I aleshores qui era?
És probable que fos el seu nebot, Marcos

Goñi, que li feia de secretari i que vivia
amb ell al Palau Episcopal (i amb ell es va
escapar al principi de la guerra, el 1936).
Tots dos van desaparèixer alhora i van
estar amagats a la mateixa casa. El cas
és que la informació es va enviar a Roma
i el tema ha quedat aparcat en un calaix.

Vostè ha trobat moltes proves que el
1936, quan a Barcelona ja s’ha derrotat
l’aixecament militar i els revolucionaris
van a buscar el bisbe al Palau Episcopal,
Irurita (i el seu nebot Goñi) va poder fu-
gir.
Quan hi va haver l’aixecament militar
Irurita no va voler fugir perquè es va pen-
sar que els militars s’imposarien. Va fu-
gir uns dies després, disfressat amb un
guardapols, quan s’havia derrotat l’aixe-
cament i les milícies antifeixistes el bus-
caven. Ningú es va adonar que aquell ho-
me amb un guardapols era el bisbe. Es va
amagar al número 17 del carrer del Call,
a la casa del joier Antoni Tort, on s’hi va
estar uns mesos. Hi ha un munt de docu-
ments que ho testifiquen, entre els quals
els diaris d’una de les filles Tort. Tort,
molt creient i carlí, el va acollir a casa se-
va juntament amb el nebot i unes mon-
ges que també estaven sent perseguides i
no en van sortir fins que unes patrulles
els van anar a prendre, sense saber que
un dels capellans era el bisbe, és clar.

Van fracassar tots els intents de treure’l
de Barcelona i fer-lo arribar a Roma.
El cardenal Gomà, que després seria pal
de paller del franquisme, el buscava, tot i
que ningú sabia del cert on era Irurita. Al

Josep Maria Ràfols

“El bisbe Irurita
va fugir dels
‘rojos’ disfressat”

El 1984 la beatificació del
presumpte màrtir Irurita
va aturar-se perquè es va
descobrir que el 1939
encara era viu

❝

Protagonistes PERIODISTA. AUTOR DE ‘LA INCREÏBLE

HISTÒRIA DEL BISBE IRURITA’ (EDITORIAL BASE)
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L’Arxiu Històric del
Poblenou està intentant
salvar un monòlit del bisbe
Irurita que hi havia a
l’Ateneu Colón, on va ser
traslladat el prelat el 1936
abans de ser dut a una
txeca de la FAI. L’Ateneu
Colón, que havia estat al
carrer de Pere IV, va
deixar la seva activitat poc
després de traslladar-se al
carrer de Pujades, fa uns
quinze anys. És en aquest
edifici on hi ha el monòlit i
on fins fa pocs mesos
també hi havia l’arxiu de
l’entitat. Responsables de
l’arxiu expliquen que han
pogut recuperar tots els
papers però no el monòlit,
que pesa tres tones. Per
això demanen ajuda al
Bisbat i a l’Ajuntament, ja
que l’edifici l’enderrocaran
aquest setembre.

Operació ‘salvar el
monòlit’ d’Irurita

final entenen que s’ha pogut amagar, pe-
rò fracassen tots els intents de treure’l
de Barcelona. No van sortir del pis del
carrer del Call fins que una patrulla de
“comunistes”, com relata una filla Tort,
entren al pis i s’enduen tots els homes i
una de les filles i se’ls emporten a l’Ate-
neu Colón.

I què els fan?
Allà els interroguen, deixen anar la filla
Tort i s’enduen tots els homes, entre els
quals hi havia Irurita i el seu nebot Goñi,
a la txeca de Sant Elies, controlada per la
FAI. Tort, el seu germà i Goñi són afuse-
llats i el bisbe Irurita, segons declara-
cions d’un milicià, salva la vida explicant
on poden trobar peces religioses de gran
valor. Però no diu que és el bisbe, es fa dir
Manuel Luis Pérez, nom sota el qual
s’amagaria a partir d’aleshores. Després
els milicians es van posar les mans al cap
quan van saber que qui havien deixat es-
capar era el bisbe de Barcelona.

Aconsegueix fugir de la txeca, i on va?
Fuig de la txeca i cau en mans del POUM
i es passa mesos de presó en presó, entre
elles el castell de Montjuïc. Van intentar
intercanviar-lo diverses vegades per pre-
soners de l’altre bàndol, entre ells Car-
rasco i Formiguera, intercanvi que va ve-
tar el mateix Franco.

L’Església i Roma el continuen buscant...
Tot i que no hi ha documents, sembla
que aconsegueix una mena de llibertat
controlada coincidint amb una pèrdua
de pes de la CNT. Viu amb una família

amiga i l’única cosa és que no pot sortir
del país. El 1939 se’l veu sortint del Palau
Episcopal de Barcelona, això és clar. Pe-
rò finalment sí que va ser assassinat.

A on i com?
He trobat un document que ho demos-
tra. Al final de la guerra, el cap superior
de policia de Barcelona té un espia a Pa-
rís infiltrat en els ambients anarcosindi-
calistes francesos que estan en contacte
amb la Frederica Montseny i altres mi-
nistres i líders de la República. És aquest
infiltrat qui acaba aconseguint la infor-
mació que el bisbe va ser mort durant la
retirada en un lloc que no concreten en-
tre la Seu d’Urgell i Andorra, cosa que
confirmaria que el bisbe havia estat en
llibertat tot i que controlat per anarco-
sindicalistes que el van fer servir com si
fos un ostatge fins que a punt de traves-
sar la frontera, quan ja no els servia de
res, el van matar.

Parlem d’ell com a persona. El bisbe era
un integrista?
Sí, tenia una gran influència de la seva
família, integrista catòlica i carlina. Fi-
xa’t que en el llibre explico que una vega-
da el seu pare, portant a passejar els seus
fills quan eren petits per la muntanya, es
va aturar davant d’un penya-segat i els
va dir: “Estimats fills meus, us estimo
molt, però si sabés que haguéssiu de re-
nunciar a les idees que us han transmès
els vostres pares i els vostres avis i us tor-
néssiu liberals, seria capaç de tirar-vos
pel precipici.” Aquesta anècdota defineix
el personatge. Però, d’altra banda, era un

home divertit, molt de la broma, que li
agradava viure bé i cantava òpera. Havia
arribat a fer concerts i era un bon can-
tant. De jove volia ser monjo caputxí.

Però...?
Durant la seva formació religiosa li diuen
que no té caràcter per viure en una co-
munitat. Ho deixa tot i no sap quin camí
agafar, si dedicar-se a l’òpera de manera
professional o fer-se capellà, que és el que
finalment va fer. Quan torna a l’Església i
entra en un seminari diocesà té un direc-
tor espiritual que li fa abandonar la gres-
ca i la música i el fa recloure. Canvia de
cop i religiosament es tanca.

El govern de Primo de Rivera l’envia a
Barcelona per aturar el catalanisme de
l’Església catalana, el cap visible de la
qual era Vidal i Barraquer.
Primo de Rivera havia estat capità gene-
ral de Catalunya i va arribar a la conclu-
sió que el catalanisme pujant d’aquells
moments estava potenciat pels cape-
llans. Solució: portar a Barcelona un ho-
me integrista i tancat ideològicament.
Quan li diuen que l’envien a Barcelona,
Irurita no ho veu clar i li diu al seu germà
petit: “Preferiria ser sagristà d’Arañotz
que bisbe de Barcelona.” Arañotz és una
ermita situada al capdamunt d’una mun-
tanya navarresa que ell coneix molt bé
perquè va néixer al peu de la muntanya,
a Larraintzar.

Arriba a Barcelona però no s’integra.
Quan arriba a Barcelona es troba molts
recels perquè els capellans saben que
l’envien aquí per frenar-los a ells i el seu
pensament. Què fa, doncs? Tancar-se
encara més i arrecerar-se només amb
gent de la seva ideologia: amb carlins. Ca-
da vegada queda més aïllat. Quan es de-
clara la República, Vidal i Barraquer el
força a anar a veure el president Macià.
En principi ell accepta la República per-
què el nunci del Vaticà els dona ordres
que l’acceptin, però quan es comencen a
fer lleis contra la religió, com la llei del di-
vorci, la secularització dels cementiris, la
retirada del Sant Crist de les escoles..., es
comencen a espantar. I quan arriba la
llei de l’avortament ell ja no pot més. I co-
mença a fer sermons contra la República
i tot el que significa i a atiar el foc. Arriba
a ser un dels promotors, en les eleccions
del febrer del 1936, del Front Català
d’Ordre, que agrupa totes les formacions
de dreta antirepublicanes. ■

Ràfols, historiador i periodista, va
treballar a ‘El Periódico’ i ‘El País’ i
després a TV3, on va ser director
del telenotícies i dels serveis
informatius ■ ORIOL DURAN

❝El bisbe va ser un dels
promotors del Front Català
d’Ordre, que agrupava
totes les formacions de
dreta antirepublicanes
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EL MUNDO. MARTES 27 DE JULIO DE 2021 
 

2

OPINIÓN i

TENÍA que pasar que, a cuenta de la Ley 
de Memoria Democrática, el Gobierno aca-
bara metiendo en danza a la Monarquía. 
Uno de los aspectos más mostrencos del 
proyecto aprobado por el Consejo de Mi-
nistros es el que alarga la dictadura hasta 
1978. Eso tan complicado que pilotó Juan 
Carlos I entre su proclamación en noviem-
bre del 75 y la aprobación en referéndum 
de la Constitución deja de pronto de ser la 
envidiable Transición. Y, así, en el texto se 
dice que «se elaborará un catálogo de títu-
los nobiliarios concedidos entre 1948 y 
1978, que representen la exaltación de la 
Guerra y Dictadura, y se procederá a su 
supresión». Vamos, que los honores otor-
gados por el Emérito en calidad de dicta-
dor –podría añadir el texto– tienen los días 
contados. En España no brotó la democra-
cia la misma madrugada en que expiró el 
tirano. Pero pretender que esos primeros 
años sin Franco fueron lo mismo que el 
franquismo con él haría revolver a cual-
quier ciudadano con verdadera memoria y 
no digamos a cualquier socialista histórico 
que siga por ahí dando guerra.  

El artículo en cuestión es un golpe bajo a 
la Monarquía que hoy encarna Felipe VI. Y 
no solo porque la proyectada ley da alas pa-
ra reavivar el debate sobre la legitimidad de 
una institución tan asaeteada, sino porque 
Sánchez vuelve a meterse en camisa de on-
ce varas con este claro cuestionamiento a 
que los honores nobiliarios sean cosa ex-
clusiva del Rey de turno. Con tal de poder 
presumir de que le va a dejar sin ducado a 

la nietísima, Carmen Martínez-Bordiú, el 
presidente la lía parda. ¿La concesión  es 
prerrogativa del titular de la Corona o no? 
Franco ya inventó España como Reino sin 
rey, en el que él mismo actuó como sobera-
no y se puso a otorgar mercedes nobiliarias 
para espanto de los monárquicos. Y ahora 
Sánchez, que tampoco hace ascos a sentir-

se como un rey, se dispone a eliminar los tí-
tulos que dio Juan Carlos y que no le gus-
tan. De momento no toca los dispensados 
después del 78. Parece ignorar que, en rea-
lidad, nuestra Constitución –otro boquete– 
no dice nada de títulos nobiliarios. Y el TC 
ya falló que estas mercedes quedan al mar-
gen del texto constitucional y se rigen por 
sus normas peculiares. Si esto es así, por 
mucho que pueda rechinar que la nietísima 

sea duquesa de Franco, difícilmente podrá 
arrebatarle Sánchez la tiara sin perpetrar 
una ilegalidad como la del estado de alar-
ma. Claro que el episodio ya sirve para ha-
cer ruido y poner a don Felipe, en tanto que 
sucesor del franquista de su padre, una vez 
más en esa picota donde algunos tienen 
gran interés en que esté.

FUERA DE LÍNEA

EDUARDO 
ÁLVAREZ

El Rey, entre 
Franco y Sánchez
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