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Persones >

Barcelona

Tot i que hi ha matisades versions 
sobre l’anècdota, la més popular 
és la que diu que quan Fred Astaire 
va voler fer el salt dels teatres de 
Broadway a Hollywood, l’informe 
que la RKO va fer de la seva audició 
no era gaire prometedor. «No can-
ta bé, és mal actor i s’està quedant 
calb. Balla una mica». És la his-
tòria, segons es miri, de no pocs 
cartells de la Mercè, que cada se-
tembre per aquestes dates són re-
buts, depèn del cas, amb menys-
preu, admiració, mofa, indiferèn-
cia, aplaudiments, tírria, passió i 
fins i tot escàndol. Són examinats 
amb avaluacions que el temps de 
vegades corregeix per bé i d’altres 
per mal, i la gran fortuna de cara a 
aquesta Mercè 2021 és que tota 
aquesta obra gràfica no només ha 
sigut reunida per a una exposició, 

sinó que, com que la festa major 
de la ciutat compleix 150 anys 
d’història, han sigut rescatats per 
a la mostra cartells centenaris, 
uns quants de la Barcelona fran-
quista i, en una guinda de la mida 
d’una síndria, dues peces que no 

van veure mai la llum perquè van 
ser censurades per l’autoritat so-
cialista competent. 

La idea estava en repòs des de 
feia diversos anys en una associa-
ció de nom quilomètric, la Federa-
ció d’Entitats de Cultura Popular i 

Tradicional de Barcelona Vella i La 
Casa dels Entremesos. És a la seva 
seu de la plaça de les Beates, 2, a 
dues passes del mercat de Santa 
Caterina, on a partir del 15 de se-
tembre i fins al 26 de novembre es 
podrà admirar la col·lecció reuni-

da, un gran moment, sens dubte, 
després d’un parell d’anys, com a 
mínim, d’haver rescatat cartells 
de col·leccions particulars i anti-
quaris, peces incomprensible-
ment més difícils de localitzar del 
que en un primer moment podia 
semblar. «A Barcelona no sempre 
es tracta la cultura popular com es 
mereix», explica Eloi Palmeiro, 
president de la federació. 

D’acord, la Mercè d’aquest any 
arriba amb un plus de programa-
ció de tradicions, fins i tot amb una 
mena de desfilada de les forces no 
armades de la cultura popular el 
dia 24 pel passeig de Gràcia que 
promet ser tot un esdeveniment, 
però des que la festa major es va 
fer realment més gran, amb con-
certs de grans estrelles i teatre de 
carrer de talla internacional, la 
imatgeria de tota la vida li sembla 
poca cosa a més d’un. 

A la Casa dels Entremesos con-
serven alguns petits tresors de la 

La Mercè i els 
cartells perduts 

Una exposició rescata, coincidint amb els 150 anys de la festa  
major de la capital catalana, cartells centenaris i de l’època 
franquista a partir de col·leccions particulars i antiquaris.  

CARLES COLS 
Barcelona

EXPOSICIÓ SOBRE LA FESTA MAJOR DE BCN
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ciutat, com robes de les cavalcades 
de Reis de l’any 1900 i també an-
tics vestits de la celebració del 
Corpus (es pot esperar que no si-
guin els de 1896 i menys encara 
sense haver passat per la tintore-
ria, perquè va ser quan un atemp-
tat anarquista va posar fi a la pro-
cessó davant Santa Maria del Mar), 
però el que ve al cas és que, repar-
tits en alguns despatxos, tenien 
també, des de fa temps, diversos 
cartells de la Mercè. D’allà la idea 
de completar la col·lecció. Els 150 
anys de la Mercè són un aniversari 
molt oportú per a fer-ho. 

1871: raïm, cucanyes i braus 

És, per descomptat, el primer de la 
sèrie. El 1868, Pius IX, el primer 
Papa infal·lible, va concedir a la 
Verge de la Mercè l’estatus de co-
patrona de Barcelona, mà a mà 
amb Santa Eulàlia. Aquesta ciutat, 
quan és beata, ho és més que cap. 
Per tenir, té fins i tot dos temples 

expiatoris, com si els pecats que 
acumulen els seus veïns no es ne-
tegessin només amb un. El cas és 
que, tres anys després d’aquella 
data, el 1871, l’alcalde Francesc 
Soler Matas va defensar que si era 
patrona es mereixia també una 
festa major. Hi va haver carreres 
de sacs, enfilades a relliscoses cu-
canyes, es van torejar diversos 
braus i, de gustos no hi ha res es-
crit, es va organitzar una mostra 
de varietats de raïm. 

Més que un cartell al gust mo-
dern, el del 1871 és un programa 
imprès. Res a veure amb la filigra-
na que aquest any porta la firma de 
Malika Favre i que, pel que sembla, 
ha enamorat, com si fos un vuitmil 

de la il·lustració des que el 1979 es 
va iniciar la sèrie de cartells de què 
presumeix l’Ajuntament de Bar-
celona a la seva pàgina web. No 
obstant, abans hi havia hagut al-
tres cartells. Els del franquisme, 
per exemple. 

Perquè arribés a bon port aques-
ta exposició de la Casa dels Entre-
mesos ha sigut fonamental la mà 
d’Agnès Bartolomé, molt més que 
la comissària de la mostra, ja que 
gran part del material primer 
s’havia de localitzar, tasca gens 
fàcil perquè els cartells anteriors a 
1979 no eren les boniques litogra-
fies numerades de l’actualitat,  
sinó simples cartells de botiga, 
d’aquells que l’amo de la botiga de 
queviures permetia que li penges-
sin amb quatre cel·los a l’aparador 
de l’establiment. 

El seu valor històric i estètic és 
indiscutible, encara que alguns 

mostrin pàtines ideològiques que 
fan somriure, però seria un error 
concloure alegrement que això 
són coses del passat. Per això cal 
visitar l’exposició, perquè en la 
selecció d’imatges d’aquesta crò -
nica no apareixen expressament, 
per mantenir el misteri, dues de 
les millors joies de la mostra de 
cartells, els dos censurats en èpo-
ca moderna, el del1992, amb Pas-
qual Maragall com a alcalde de la 
ciutat, i el del 2010, quan Jordi He-
reu ocupava aquest càrrec. 

Peret i Claret Serrahima 

El primer era obra del dissenyador 
Peret. Després que alguns beats 
s’ofenguessin el 1985 perquè el 
cartell de Robert Llimós mostrés, 
amb Colom i Montjuïc al fons, un 
grup de gent ballant en pilotes, a 
les autoritats maragallanes els  
va semblar potser lúbrica l’obra 
de Peret, que, com bé explica Bar-
tolomé, no és més que una evolu-

ció molt graciosa del cèlebre joc 
d’«amb un sis i un quatre aquí té 
el seu retrat», però amb un parell 
de zeros que conferien dues ma-
melles a la il·lustració. Era una 
formidable obra que no va veure la 
llum i que va ser substituïda per 
una simple fotografia de Manuel 
Esclusa. Allò va ser una decisió 
olímpicament ridícula. 

El cas del 2010 també mereix 
una visita a l’exposició. El cartell se 
li va encarregar a Claret Serrahima, 
una de les llengües més ben afaita-
des de Catalunya, que, convidat a 
tal honor, va brindar a l’equip 
d’Hereu el primer pla d’una figa, 
fruita de setembre que, pansida, té 
mal veure. Potser algú va pensar 
que allò seria interpretat com una 
metàfora dels temps polítics que 
vivia llavors la ciutat, amb el PSC a 
punt de caure de les branques del 
poder polític municipal. 

Tot això i molt més, a la Casa 
dels Entremesos. n

Dues joies de  
la mostra són  
els cartells vetats 
en l’època de 
Maragall i Hereu

Barcelona és una ciutat amb 
dues patrones –Santa Eulàlia  

va ser la primera– després que  
el 1868 Pius IX li concedís aquest 

honor a la Mare de Déu de la 
Mercè. Tres anys més tard es va 
començar a celebrar la festivitat 

amb actes propis de l’època.

La ciutat de les 
dues patrones
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bombes, s’ubica en unes velles
naus del recinte de Can Batlló, a
laGranViaambAmadeuOller.
Elseuautoréselmateixartista

del mural del rei emèrit Joan
Carles I, pintat a la plaça de les
Tres Xemeneies i que titllava el
monarca de “lladre” i “assassí
d’elefants”, i l’esborrament del
qual per “error” per treballadors
municipals va provocar que l’al-
caldessaAdaColaudemanésdis-
culpes públicament. Roc Black-
block va pintar després un
nou mural, contra la censura,

amb JoanCarles acompanyat de
Felip VI i del dictador Francisco
Franco.
Lanovapinturadel’artista,ex-

pliquen fonts municipals, està
promoguda per un “grup d’enti-
tats i organitzacions de l’àmbit
social, veïnal i ecologista de la
ciutat”. Segons aquestes fonts, el

mural, vinculat a la campanyade
protestade l’ampliacióde l’aero-
port, es va aprovar tenint en
comptequelanaturalesadelain-
tervenció “promociona les acti-
vitats ciutadanes i culturals d’in-
terès col·lectiu” i també perquè
l’edifici on es fa elmural serà en-
derrocat.
Art reivindicatiu, però també

efímer, que això sí, serveix per
anarescalfantmotorsdecaraa la
concentració prevista aquest
diumenge al carrer Tarragona
contra l’ampliació, ara paralitza-
da, de l’aeroport. Protesta que
ahir a la tarda va defensar la ti-
nenta d’alcalde d’Urbanisme,
JanetSanz,quevaconfirmarque
hiassistiràa títolpersonal iva in-
sistir que la qüestió no està con-
closa, que no s’ha d’abaixar la
guàrdia.
Janet Sanz va fer aquestes de-

claracionsabansdeparticiparen
la Taula d’Emergència Climàti-
ca,presididaahirper l’alcaldessa
Ada Colau, sense presència de
regidors socialistes i que va girar
precisament al voltant de la
qüestió aeroportuària. Ada Co-
lauva justificar la trobada ivadir
claramentqueels comuns s’opo-
sen a l’ampliació. “El debat no
s’haacabat”, vaadvertir.

Mural exprés contra
l’ampliació de l’aeroport

La possible ampliació de l’aero-
port deBarcelona, convertida en
un intercanvimúltiple de retrets
políticsielementtensordelesre-
lacions de socis alGovern (ERC-
JxCat)ial’Ajuntament(BComú-
PSC),jatémuralreivindicatiu.El
firma l’artista Roc Blackblock i
està ubicat en plena Gran Via,
pràcticament a l’entrada de Bar-
celona. Un mural en què es de-
mana menys avions i més vida;
l’autorització municipal –tant
Urbanisme com el districte està
en mans dels comuns– per po-
der-se plasmar es va tramitar al
principi d’aquesta mateixa set-
mana, segons fontsmunicipals.
Elmural,enquèdosavionsvo-

len cap a un ocell, descarregant
un símbols d’euro i altres aero-
naus més petites, com si fossin

Roc Blackblock signa
una obra a la Gran Via
tramitada aquesta
setmana fent una crida
a l’interès col·lectiu

La pintura s’erigeix en una façana a la GranVia, a la cruïlla amb el carrer AmadeuOller

Colau presideix
una trobada
centrada en el Prat
i Janet Sanz defensa
lamanifestació

La BarcelonaNew
EconomyWeek
s’expandeix per la ciutat

Va néixer l’any passat com a es-
deveniment per reactivar l’acti-
vitat econòmica en un moment
tan complex com la pandèmia, i
en la revàlida s’estendrà per la

capital catalana. En la segona
edició la Barcelona New Eco-
nomy Week (Bnew) passarà
d’ocupar tres a set espais de la
trama urbana barcelonina. La
Pedrera, la Boqueria, la Roca
Barcelona Gallery i l’Antiga Fà-
brica Damm se sumaran a l’es-

tació de França, la Casa Seat i el
Movistar Centre com a escena-
ris de l’esdeveniment dedicat a
la nova economia organitzat pel
Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB).
A cavall d’una fira i un con-

grés destinat a professionals,
doblarà els continguts entre el 5
i el 8 d’octubre. Es passarà de
cinc a deu temes principals i
s’arribarà fins als 800 ponents,
molts internacionals. Un
d’aquests temes serà un apartat
anomenat BCity, que serà la
part més lúdica i experiencial i
que aspirarà a posar en relleu la

marca Barcelona i els seus
atractius. “Volem que sigui un
acte molt implicat amb la ciu-
tat”, va dir ahir el delegat espe-
cial de l’Estat per al CZFB, Pere
Navarro. “Excepte laMercè, no
hi ha cap altre esdeveniment
que ocupi tants espais emble-
màtics de Barcelona”, va afegir.
Els altres sectors que s’estrena-
ran seran mobilitat, sostenibili-
tat, talent i ciència.
Unint mons que no sempre

tenen facilitats per trobar-se,
s’espera la participació de pro-
fessionals de 130 països, cosa
que significa superar la interna-

cionalització de la primera edi-
ció, quan s’hi van apuntar ciu-
tadans de 111 nacions. També
s’augura superar àmpliament la
barrera de les 11.000 persones
registrades el 2020.
“El concepte de l’esdeveni-

ment és el mateix, però ara el
potenciem”, va definir la direc-
tora general del CZFB, Blanca
Sorigué. “Farem totes les edici-
ons que faci falta”, va subratllar
Sorigué. És a dir, per bé que es
va crear atesa l’emergència eco-
nòmica que va suposar la covid,
el Bnew té la voluntat de conti-
nuar amb el pas dels anys.

El que fins ara era el carrerReisCatòlics, aVall-
vidrera, es diudesd’ahirElisaMoragas iBadia, enhonorde la
mestra i cofundadorade l’escolapúblicaNabí d’aquest barri
del vessant barceloní de la serradeCollserola.Unsoperaris
van retirar ahir la placa ambelnomantic, que estava instal·la-
da enuna fincaprivada, per la queporta lanovadenominació,
col·locada a la façanadel centre cívicManuelVázquezMon-
talbán.La substituciód’aquesta entradadel nomenclàtor
parteixd’una iniciativa veïnal i segueix la viad’eliminarnoms
monàrquicsdel governmunicipal. /Redacció

LaCursade laMercèd’aquestdiumengecombinarà
lamodalitatpresencial amblavirtual, tindràunadistància inclu-
siva i seràcentpercent solidàriaamblaMaratódeTV3.Lapro-
vapopular,quearribaa la43aedició, és lacitamésdestacadade
LaMercèmésesportiva, que inclou laFestadelFitness, laJorna-
daInclusiva, la93aTravessiadelPort, l’EstrellaDammBarcelo-
naMasterdePàdel i l’ExtremeBarcelona.LaCursa, ambun
recorregutde10kmi laparticipació limitadaa6.000dorsals,
sortirà i arribaràa l’avingudaMariaCristina.Lamascareta serà
obligatòriaa la sortida i a l’arribada.Tambédonacontinuïtat a la
modalitatvirtual estrenadadecórrer5o10km,amésd’unre-
corregutde2kmperapersonesambdiscapacitat. /Redacció

Sortida de l’edició del 2020 de la Cursa de laMercè

La placa amb la nova denominació acabada de col·locar
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Por Joan Ferran 

 

D
icen que cuando se 
desata la risa floja esta 
es difícil de reprimir o 
controlar. Comentan, 

también, que es contagiosa, 
que puede provocar una 
explosión de carcajadas 
encadenadas de las que 
cuesta escapar. A los rituales 
del botellón nocturno 
algunos han añadido ahora 
un viaje químico a la alegría. 
La venta de ‘globos de la risa’ 
repletos de óxido nitroso 
–producto usado por los 
odontólogos con un efecto 
hilarante y euforizante– se ha 

generalizado en los botello-
nes callejeros y en las fiestas 
nocturnas. Su consumo no 
está prohibido pero son 
muchas las voces que, desde 
el ámbito sanitario, nos 
advierten de los riesgos de su 
uso indebido. Sobre reír o no 
reír se ha escrito mucho 
desde tiempo inmemorial. 
Umberto Eco, en su 
magistral obra El nombre de 

la rosa, nos introdujo en el 
debate que sostenían 
Guillermo de Baskerville y 
Jorge de Burgos acerca de la 
naturaleza de la risa. 
Aristóteles nos dejó escrito 
que el hombre es el único 

animal que ríe, mientras que 
Henri Bergson nos contó que 
es el único que hace reír. El 
filósofo griego era favorable a 
ella, siempre y cuando se 
produjera en su justa medida 
como resultado del humor, 
de la ironía o de la burla. San 
Basilio de Cesarea, en 
cambio, prohibió reír en la 
vida conventual. Más allá de 
estas disquisiciones 
filosóficas sobre la risa y sus 
virtudes terapéuticas, 
alguien debería prevenir al 
ciudadano acerca de las 
consecuencias del uso de 
esos globos repletos de gas 
de la risa. � 

ANÁLISIS

Botellón con 
risa floja
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El Banc Sabadell 
exclou alguns 
treballadors de l’ERO  
El Banc Sabadell ha exclòs de 
l’ERO els treballadors amb un 
contracte temporal, en ex-
cedència, l’alta direcció, la di-
recció general i el personal in-
ternacional.Tampoc afectarà 
els empleats d’entre 50 i 55 
anys ni els majors de 63 anys. 

El Zoo presenta un nou 
pla per educar sobre la 
biodiversitat 
El Zoo de Barcelona posarà en 
marxa un pla amb l’objectiu 
de generar experiències edu-
catives per conscienciar i edu-
car sobre la biodiversitat vin-
culat als valors del Nou Model 
de Zoo i basat en el currícu-
lum escolar. 

Els reis catòlics ja no 
tenen carrer a 
Barcelona 
El carrer dels Reis Catòlics, a 
Vallvidrera, ha desaparegut 
del nomenclàtor de la ciutat 
per donar pas al carrer d’Elisa 
Moragas, mestra i cofundado-
ra de l’escola pública del barri. 

El Govern va aprovar ahir, en 
el marc del Procicat, la pròrro-
ga de les mesures contra la Co-
vid-19 a Catalunya publicades 
la setmana passada. No obs-
tant això, la nova resolució, 
que entrarà en vigor  avui i té 
una vigència de set dies, sí que 
preveu l’acceptació del pla 
presentat per  Cultura per ac-
celerar la recuperació de l’ac-
tivitat castellera. 

En aquest sentit, ara els cas-
tellers podran fer construc-
cions de fins a 160 persones, 
amb mascareta, protocols 
d’entrada i sortida de les pla-
ces i un màxim de 15 minuts 
de durada per a cada castell. A 
més, hauran de demostrar 
que tenen la pauta de vacuna-
ció completa o una PCR nega-
tiva en les darreres 48 hores, 
mentre que als menors de 12 
anys se’ls farà un TAR. La res-
ta de mesures continuen vi-
gents i es recomana limitar les 
reunions a un màxim de 10 
persones. �R.B.

El Govern 
prorroga les 
mesures però 
flexibilitza  
els castells

15.000 cartells 

més de la Mercè

Després que la distribució ini-
cial dels cartells de La Mercè 
de 1.500 exemplars s’hagi es-
gotat en pocs dies, l’Ajunta-
ment de Barcelona ha deci-
dit repartir 15.000 cartells més 
de la Festa Major de Barcelo-
na, que se celebrarà amb res-
triccions per la Covid tot i que 
menors que les de l’any 2020, 
del 23 al 26 de setembre.  

El cartell, obra de l’artista 
francesa establerta a Barcelo-
na Malika Favre, i que repre-

senta una «reina mediterrània 
amb elements molt reconeixi-
bles de Barcelona», es poden 
recollir en diferents  equipa-
ments dels 10 districtes de la 
ciutat fins que s’esgotin els 
exemplars addicionals. Per 
poder fer-se amb un, no cal 
demanar hora i cada ciutadà 
es pot endur un màxim de 
dos. Els punts de distribució 
es poden consultar en la pàgi-
na web barcelona.cat/recolli-

da-cartells-merce. �R. B. 

BARCELONA

JUDITH CALDERÓN 
judith.calderon@20minutos.es / @20mBarcelona 

El presidente del Gremi 
d’Hotels de Barcelona, Jor-
di Clos, pidió ayer acabar con 
la política del «no a todo» 
que, a su juicio, practica el 
Ajuntament en cuestiones 
como la ampliación del aero-
puerto de El Prat y la cons-
trucción del Hermitage.  

En rueda de prensa, tam-
bién consideró que la ciudad 
está «fea» y «desordenada», 
principalmente por los «blo-
ques amarillos» de hormigón 
y por las «pintadas en el sue-
lo», y advirtió que el turis-
mo funciona por Barcelona, 
de manera que el sector de-
pende de lo que pase en la ca-
pital catalana. 

Durante la comparecencia, 
Clos reclamó «recuperar la 
Barcelona del sí» y, en su de-
fensa de la ampliación del ae-
ropuerto, dijo que «no está 
pensada para hoy, pero en 
unos años lo necesitaremos». 

Respecto al Hermitage, se-
ñaló que «hace tiempo que 
en Barcelona no hay un im-
pacto mediático mundial de 
algo exclusivo que motive a 
los visitantes a volver aunque 
ya conozcan la ciudad», co-
mo, aseguró, sí ocurre en 
otras ciudades europeas. 

Clos también lamentó ha-
ber perdido «la Barcelona bo-
nita y potente» ya que «des-
de hace dos años, está fea y 
desordenada debido a la fal-
ta de limpieza, a las alteracio-
nes en las aceras, a los blo-
ques amarillos, a las pintadas 
en el suelo, etc». Ante todo 
esto en su conjunto, aseguró, 
« la ciudad ya no es la que te-
níamos hace tres años y es-
to no lo decimos nosotros,  lo 
dicen nuestros clientes». 

Preguntado por el contacto 
del sector con el Ajuntament, 
respondió que es la primera 
vez que los hoteles se en-
cuentran con «una separa-
ción tan intensa entre las ins-
tituciones y el mundo em-
presarial» y señaló que en el 
gobierno municipal «una 
parte está encantada y otra 
ve el problema y piensa en 
cómo arreglarlo». 

Por otra parte, y en relación 
a la búsqueda de alternativas 
para que la economía deje de 

depender tanto del sector tu-
rístico, el presidente del Gre-
mi recordó que «Barcelona 
no es puramente industrial, 
lo que genera una riqueza 
constante es el turismo y, 
aunque está bien querer ge-
nerar nuevos segmentos de 
negocio, esto no se conso-
lida de un día para el otro». 

En cuanto a la situación de-
rivada de la pandemia, Clos 
explicó que solo el 60% de los 
hoteles de la ciudad están 
abiertos y que, además, «es-
to no quiere decir que estén 
abiertos al 100%. Algunos, 
sobre todo los grandes, tie-
nen plantas cerradas». 

La ocupación, indicó, ha es-
tado en torno al 50% de me-
dia durante los tres meses de 

verano. Concretamente, ha 
sido de un 30% en junio, de 
un 55% en julio y de un 65% 
en agosto. Eso sí, remarcó 
que, «si tuviéramos todos los 
hoteles abiertos, la ocupa-
ción durante este último tri-
mestre sería del 20%». 

En este sentido, detalló 
que, mientras en la misma 
época del año 2019 «60.000 
personas dormían en Barce-
lona cada día, estos días he-
mos tenido 13.000». Clos 
también subrayó que el 50% 
de los 35.000 trabajadores 
del sector siguen en ERTE y 
esperó que estos puedan 
alargarse tras acabar el año, 
«sobre todo en los sectores 
más damnificados». 

En total, durante toda la 
pandemia, las pérdidas del 
sector hotelero barcelonés  
alcanzan los 2.700 millones 
de euros. Y es que, además de 
la baja ocupación, el presi-
dente del Gremi explicó que 
los precios también han ba-
jado alrededor de un 40%. 
Eso sí, «gracias a esto hemos 
podido salvar el trimestre, 
porque Barcelona se ha lle-
nado de turismo nacional, al-
go que no pasaba nunca». 

De cara a final de año, Clos 
espera que el 85% de los ho-
teles de la ciudad puedan 
abrir, principalmente por el 
inicio de la temporada de 
congresos y el turismo de ne-
gocios. «Confiamos que en 
febrero de 2022, a partir del 
Mobile y del ISE, se inicie 
progresivamente la normali-
zación», dijo. 

Respecto al otro 15%, seña-
ló que algunos abrirán de ca-
ra a 2023 para asegurar la 
rentabilidad y que otros qui-
zá se acaban vendiendo. �

El Gremi d’Hotels pide acabar 
con la Barcelona del «no a todo»
El presidente de la entidad, Jordi Clos, 
considera que la ciudad está «fea» y 
«desordenada» desde hace dos años

«Está bien querer generar 
otros tipos de negocio 
además del turismo, pero 
esto no se consolida de 
un día para el otro» 

JORDI CLOS 
Presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona

“

LA CIFRA 

60% 
de los hoteles de la ciudad  
están abiertos y algunos aún 
tienen plantas cerradas

Una pareja delante del Hotel 

Palace de Barcelona. C.L. / ACN
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Quan a Nou Barris les escoles eren vagons de tramvia 
 
 
 

El curs escolar de 1967, una dotzena de tramvies procedents de la companyia 
Tranvías de Barcelona es van convertir en aules per a nens de Torre Baró 
 
 
 
 

L’inici del curs escolar sempre ha estat ple de nervis. Ara i abans. També per al’alumnat que l’any 1967 
iniciava les classes a Barcelona. Aleshores, les diferències eren notables i més que mai, la sort anava per 
barris. 
 
Al barri de Torre Baró els havien dit que estrenaven aules. El nou Grupo Escolar San Juan tenia allò bàsic per 
iniciar les classes: els escriptoris, la pissarra, la taula del professor. Però el que ningú no podia imaginar és 
que tot s’encabiria en una dotzena de vagons de tramvies en desús. No trigarien a batejar el grup escolar com 
els tramvies-escoles de Torre Baró o, amb la fina ironia i mala bava del periodista Huertas-
Clavería, “escuelones”, una primigènia i singular forma de barracons escolars. 
 
Durant l’etapa del desarrollismo franquista, la perifèria barcelonina va començar a omplir-se de barris nous 
que patien una mancança enorme de totes les necessitats bàsiques, també d’equipaments educatius. Aquest 
dèficit era especialment notable en zones com el Districte IX, que comprenia l’actual Nou Barris i on es 
formaven molts d’aquests barris que allotjarien les onades de nouvinguts a la ciutat (la divisió administrativa 
fou una realitat el 1984, però fins aleshores els nous barris de Nou Barris pertanyien al districte de Sant 
Andreu). 
 
A meitat dels anys seixanta, al districte IX hi havia 144 escoles, 47 centres públics i 97 de privats i religiosos. 
Massa pocs centres per a les necessitats educatives del veïnat. El 1967, al districte es van matricular 27.164 
infants dels més de 150.000 que ho van fer a tot Barcelona. Tot i així, com que els centres escolars eren 
escassos i insuficients, molts nens i nenes de l’època quedaven directament sense escolaritzar. La regidora 
falangista i presidenta de la Junta Municipal de Enseñanza, Montserrat Tey, va voler sufragar aquest dèficit 
amb solucions provisionals, barracons de l’època, mentre es construïen grups escolars on feia més falta, unes 
barraques prefabricades cedides pel Ministerio de la Vivienda per a funcionar com a aules. 
 
El barri de Torre Baró però, no va tenir ni tan sols la sort de ser dotat amb barraques prefabricades. Davant la 
manca de pressupost i fins i tot de disponibilitat de barracons, Tey va tenir per a ells una idea única: habilitar 
dotze vagons de tramvies en desús per convertir-los en escola de primària. 
 
“Es va optar per l’adquisició d’una dotzena de tramvies procedents de la companyia Tranvías de 
Barcelona. Els van treure el motor, la controla, el tròlei i els seients, i van habilitar l’interior amb pupitres per a 
dos alumnes cadascun, una taula, una pissarra per al professor i, és clar, els corresponents mapes geogràfics 
d’Espanya, amb els retrats de Franco i José Antonio”, explica al TOT Barcelona el Ricard Fernández Valentí, 
historiador dels transports i historiador local, membre de l’Arxiu Històric Roquetes-Nou Barris. 
 
Aquesta solució va ser possible perquè a mitjans dels anys seixanta es començava a desmantellar la xarxa 
tramviària per substituir-la per autobusos i sobrava material mòbil que mai més no es tornaria a posar-se en 
circulació. Es va situar al costat del berenador de la Font dels Eucaliptus, on actualment arriba el metro a 
Torre Baró, i van rebre el nom de Grupo Escolar San Juan. “Es van reutilitzar dos models de tramvies: els de 
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la sèrie MT200, per als nens, i els de la sèrie 800, per a les nenes”, apunta Fernández Valentí. Cada tramvia 
tenia capacitat per a 30 alumnes, de manera que l’escola tenia una capacitat total per a uns 400 nens i nenes, 
tot i que inicialment només van matricular-se 270. 
 
El juliol de 1967, el periodista Josep Maria Huertas Clavería va voler denunciar aquestes infraestructures 
precàries per a l’educació dels infants de la ciutat i va publicar a la revista Destino un article demolidor, que 
faria sort també amb el bateig de les pròpies instal·lacions: “Los escuelones”. Huertas Clavería explicava en el 
seu article que els tramvies reutilitzats com a escoles provisionals eren “fills naturals dels suburbis” i que “per 
evitar aquest panorama de nens i nenes pels carrers, tan antieducatiu i tan poc turístic, va sorgir la lluminosa 
idea de les escoles provisionals”. 
 
Huertas Clavería acabava el seu article vaticinant que les instal·lacions “hauran complert la seva funció 
provisional si realment la provisionalitat no s’allarga anys i anys en un caràcter definitiu que poc honorarà la 
ciutat, habitualment més preocupada pel seu centre urbà que no pas pels seus afores”. 
 
En aquest sentit, el periodista Josep Maria Huertas Clavería va filar ben prim. La idea brillant de Montserrat 
Tey va durar cinc anys. El 1971, amb la inauguració del col·legi Fuente de los Eucaliptus, avui desapareguts, 
els tramvies-escola de Torre Baró quedarien eradicats del barri i relegats a la memòria popular dels veïns i 
veïnes que van criar-s’hi i, molts d’ells, que van anar a escola en aquesta aula tan particular. 
 
De fet, la provisionalitat en els equipaments per a l’ensenyament públic que criticava Huertas-Clavería ja als 
anys seixanta no ha desaparegut del tot. Aquest curs 2021-2022 també hi haurà barracons. Provisionals, això 
sí. És el cas de l’Institut Angeleta Ferrer, que s’inaugura dilluns amb barracons als mòduls que deixa lliures 
l’Escola Entença i que es preveu que a partir del gener del 2022 ja estreni edifici definitiu al carre de la 
Marina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.totbarcelona.cat/societat/quan-a-nou-barris-les-escoles-eren-vagons-de-tramvia-145407/ 
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ElLiceu,mirall de
les granspassionsdeBarcelona

LLUÍS PERMANYER
Barcelona

Al llargdels 175anysquearacele-
brarà, s’handonatprovesbensig-
nificatives no només de la relació
estreta del Gran Teatre del Liceu
amblaciutatilasocietatcivil,sinó
fins i tot emocionants. Vet aquí
nomésalgunesd’aquestespertra-
çar aquest perfil. Abansde la seva
existència, ja es dibuixava aques-
talínia,jaquelaSocietatDramàti-
ca d’Aficionats, que va cristal·lit-
zar en el Liceu Filharmònic Dra-
màtic Barceloní i després en el
Conservatori, va ser fundada per
ensenyar música, cant i art dra-
màtic; per aconseguir-ho es va
proposar de disposar d’acadèmi-
es de cant i declamació, per im-
partir classes d’art dramàtic, lli-

CARLOSPÉREZDEROZAS

EL EPO TATGE

La institució
operística encara
la celebració
dels 175 anys,
que han estat

possibles gràcies
a la societat civil

La bomba que no va esclatar.Artefacte
llançat a la platea per l’anarquista Santiago
Salvador el 1893 i una notamanuscrita d’ell

Impulsor. Retrat de
Joaquim deGispert (1799-

1889), el gran impulsor de

la fundació del Liceu

Festival. El carrer Pelai
el 1955, durant el concurs

d’aparadors amb el tema

deWagner

PÉREZDEROZAS

Estimat públic. Platea i
llotges del Liceu, amb la

gent aplaudint després

d’una funció l’any 1972
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ANDRESCAMACHO

de casament i ell mateix va ser
membre del consell d’Isabel II.
Així, va aconseguir que el solar
del convent dels Trinitaris Des-
calços fos cedit el 1844 per cons-
truir elLiceu.Va fundar, amés, el
Cercle del Liceu, que va passar a
presidir.
Gispert va idear l’estratègia

econòmicaperposardretienfun-
cionament la gran aventura amb
la sola participació de la societat
civil, sense ajuda oficial. Des del
primer moment va comptar amb
l’entusiasme de Manuel Gibert,
primerpropietariquevaconstru-
irunacasaa l’Eixample, el 1860.
Sabien que la ciutat s’havia dis-

tingit pel seu interès en l’òpera,
arran de les iniciatives oficials.
Tot i que la de l’arxiducCarles va
serrestringida ibreu–sisòperesa
la Llotja–, la del capità general de
Catalunya,elmarquèsdelaMina,
va ser més decidida i pública en
promourediversestemporadesal
teatre de la Santa Creu entre el
1750 iel 1755.
És cert que la inauguració del

Gran Teatre del Liceu d’Isabel II
el 1847vamarcaruna fita, del que
ara es commemorarà el 175 ani-
versari,perònoésmenyscertque
vaensermoltmésrellevant la re-
construcció el 1861, després d’un
incendi devastador.De fet,
confirma un interès i
una vinculació amb la
societat barcelonina
moltmésgranquela
sospitada en l’acte
fundacional. Ho de-
mostra no només
aquesta voluntat re-
constructora, sinó que
en només un any fos cons-
truïtelnouedifici sensecapajuda
externa ni la sol·licitada a Isabel
II, que va ser descavalcada del
nom i suprimida la llotja règia.
Aixídoncs,esdetectava unambi-
ent molt favorable al si de la bur-
gesia.
Tot menys indiferència, ja que

l’òpera genera passions que s’han
d’exhibir i no reprimir mai. Des
d’un bon principi va cristal·litzar
en la pugna pertinaç entre liceis-
tes i croats, inspiradorade la cari-
catura teatral escrita per Pitarra.
Esdissimulavadesprésde lamàs-
cara de progressistes i antiquats,
quanelquedoliaera lapèrduadel
monopoli; va ser llavors quan
aquell vell teatre va ser rebatejat
amb el nom combatiu de Princi-
pal.
Al llarg de la seva història les

passions han estat canalitzades a

favor o en contra de cantants, so-
bretot si es tractavade triar lapri-
macia entre dos. Aquest mateix
compromís ha afavorit un sabut
rigor de crític dels liceistes, fos
per Caruso (“Que canti el Caru-
so!” per denunciar que semblava
un altre; o bé cridar “Tebaldi!”
contraunaactuaciódesmaiadade
Callas). O floretes desmesurades,
com les ofertes per la veuassa del
regentde la impremtadeLaVan-
guardia, Marià Gràcia, devot de
Caballé: “Guapa!”. Els quart i cin-
què pisos han estat territori habi-
tual dels combatius en tots els
sentits. Valgui aquesta paràfrasi
de Saint-Saëns: “Estimen massa
laveu”.
Un altre combat era el que lliu-

rava Santiago Salvador: dues
bombes contra l t d l

burgesa. Va
superar la
els liceiste
nar. La
següent n
atemorida
nanar sovi
mare adver

ves amb com
revoluciódel 186

donatsenyalsdel’object
vaésquenovadubtarae
vair el Liceu per baixar
el bust d’Isabel II i,
amb una soga al coll,
arrossegar-lo Ram-
blaavall finsalmar.
La Generalitat es

va atrevir a plantar
cara davant les ban-
des de faieros –in-
controlats o no– que,
ja batuda la insurrec-
ció feixista del 36, es
dedicaven a la crema i
passeig.ElLiceu,esglés
ser requisat i posat sot
protector del Teatre Na
Catalunya, obert a un ventall am
pli d’activitats i de públic. Fins
aleshores, l’únic que no havia es-
tat tolerat artísticament havia es-
tat el ball demàscares del Carna-

val en una platea convertida en
pistadeball.
Un altre signe de la vinculació

ciutadana l’aportavael ritualde la
posada de llarg de la filla casado-
ra,magnificat en el Liceu. Ambel
temps, l’avantllotja es va consoli-
dar a tall d’un “piset” per a usos
més ciutadans que no musicals,
espais decorats amb gust i quali-
tat; eren insuperables aquells del
prosceni,unamb cuineta i tot.
El fenomende lapassiówagne-

riana, reforçada pelmodernisme,
va produir efectes impensables,
amb registres diversos, comel fet
d’enfosquir la sala com a Bay-
reuth,novetatquevavaler l’enuig
d’aquelles damesque fins alesho-
resnomésanavenaexhibir joies i
vestimenta. La primera audició a

Espanya havia començat el 1862
ambelmestreClavédirigintelcor
de Tannhäuser. Si el Lohengrin al
Liceu va significar el comença-
ment de tot, la Tetralogia marca-
vaunafanydesuperació.Peròfita
va ser aprofitar la nostra hora
avançadaperestrenaramblegali-
tat el primer Parsifal mundial al
caducar la prohibició imposada
per l’arbitrari compositor. L’As-
sociació Wagneriana, Joaquim
Pena i els anònims ambel seu en-
tusiasme van afavorir la creació
d’ambientsmoltpropicis.
L’admiració guanyada pel te-

nor Francesc Viñas en tan com-
promesa especialitat li va valer
que el seu enterrament el 1933 es
convertís en l’adeumés gran a un
cantantdavantlesportesdelGran
Teatre dels seus èxits. En una
postguerracastigadaambrestric-
cions elèctriques, les representa-
cions wagnerianes van haver de
ser avançades a les 19.30 h per
complir així la baixada de teló a
mitjanit. Uns barcelonins tan en-

amorats de la música del geni,
malgrat ser complidors dels seus
rituals, esvanadaptar sensequei-
xar-se gràcies a la col·laboració
d’uns restaurants que no tanca-
ven la cuina. Ja ho va dictaminar
Rusiñol amb gràcia: “M’agrada
Wagner,perquènos’acabamai”.
La culminació de tant apassio-

nament va culminar el 1955 du-
rant els Festivals Wagner, oferts
pels nets. Per primera vegada en
la història, la companyia de Bay-
reuth actuava fora de la seva seu.
La ciutat i els barcelonins van
comprendre que no hi havia més
grannimésgeneróshomenatge, i
varespondreambllarguesa.Esva
ferunaexposiciód’artsplàstiques
sobre aquest tema al Tinell, però
elmés espectacular va ser el con-

d’aparadors convocat per
ació d’Amics del Passeig
ia, que amb 80 partici-
serunèxit. Ielcolofópo-
consistir en l’homenatge
e Clavé: un concert noc-
aire lliure al mig del pas-
alturadel carrerValència,
desbordar les previsions:
5.000persones.Alterme,
Wieland i Wolfgang es
lladar al peu del seu mo-
a la rambla Catalunya i
an dipositar un ram de
llorer.Els 1.330cantaires
amb barretina van bro-
dar l’actuació.
Si la reconstrucció

del 1861 confirmava la
vinculació del Liceu
amb la ciutat, la del
1999vaestaralamatei-
xa altura. Fins i tot du-
rant les obres: en l’altre
temps a l’hostil teatre
rincipal es van fer con-
ctespermantenir la flama
erança.
s emocionant i significa-

tiu va ser la multitud de barcelo-
nins plorosos davant les cendres:
no n’eren els propietaris, però sí
que n’eren els propietaris mo-
rals.c

.

LV

çonsdecant id’italià.
Aquestobjectiuielpòsitdecul-

tura fonamentaran el germen del
Gran Teatre del Liceu. Destaca,
com a impulsor decisiu i eficaç,
Joaquim de Gispert, fundador i
soci.Nascutenunafamíliabenes-
tant i ambunpare jutge, vadispo-
sar –i no el seu germà com es re-
peteix sense fonament– d’una
singular influència al Tribunal, ja
queFerranVII va ser el seupadrí

‘Avantllotja del Liceu’
(1902). Pintura de Ramon
Casas quemostra uns
liceistes i unes ballarines

Dol. LaVanguardia del 18
de juliol del 1933 va recollir
matges de l’enterrament
del tenor Francesc Viñas

la catedral
costar de
por però

es van tor-
generació
no es veia
a i hi va
int, però la
rtia: “Nen,
mpte...”. La
68 jahavia
tiu, lapro-
en-
r

al
sia laica,va
ta el signe
acional de
entall am-

curs d’a
l’Associa
de Gràc
pantsva
pular va
al mestre
turn a l’a
seig, a l’a
que va d
mésde15
els nets
van trasl
nument

va

t
Pr

certs i ac
de l’espe
El més

tiu va se

LV

Nàufraga
El bust
d’Isabel II que
va ser llançat

almar, avui al
Museu de
l’Institut del
Teatre

Revoluciódel1868:van
entrarperbaixarel
bustd’IsabelII i,amb
unasogaalcoll,elvan
durfinsalmar
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al veure que el 
1915 l’empresa ja te-

nia més de 1.500 tre-
balladors i que acaba-
ria disposant d’una 
plantilla d’uns 3.000. 
Si per una cosa va des-
tacar la firma, a part 
de per la seva posició 

de domini en el sector 
de les filatures, va ser pels beneficis 
socials que va anar implantant per als 
treballadors. A més, tenia com a em-
blema un club esportiu que va tenir 
una llarga vida des de la seva funda-
ció el 1922 i que comptava amb unes 
instal·lacions excel·lents. 

COM ERA FREQÜENT entre els homes 
de negocis d’aquella època, va tenir 
temps per implicar-se en moviments 
polítics, i és així com va arribar a alcal-
de de Barcelona l’any 1922. Cal dir que 
el seu mandat d’un any va ser molt dis-
cutit per la seva falta de sensibilitat cap 
al catalanisme. A Alella va ser investit 
com a fill adoptiu, i va acumular títols 
honorífics espanyols, com la Gran Cruz 
de Isabel la Catòlica y del Mérito Mili-
tar, a més de ser Cavaller de l’Orde de 
Carles III i de la Legió d’Honor.  

Per cert, que l’Observatori Fabra 
porti el cognom familiar no és pas ca-
sualitat, atès que tant el pare, Camil 
Fabra, com Ferran Fabra i el seu ger-
mà Romà van ser finançadors del 
projecte.—David Valero Carreras

H O M E N O T S  I  D O N A S S E S  
L’empresari tèxtil 

pioner de les 
fusions 

transnacionals 
Ferran Fabra i el seu germà Romà 

van deixar una profunda 
empremta al barri de Sant Andreu 

LA RAMBLA PRINCIPAL de l’exvila 
de Sant Andreu de Palomar, a Barce-
lona, es diu passeig de Fabra i Puig. Un 
dels carrers adjacents porta per nom 
Camil Fabra. Precisament en aquest 
carrer, i amb façana al passeig esmen-
tat, hi ha el Club Natació Sant Andreu, 
conegut popularment entre els veïns 
del barri com El Fabra. A uns centenars 
de metres hi ha la biblioteca pública, 
batejada com a Can Fabra, i just al da-
vant un gran espai destinat a les acti-
vitats culturals que es diu Fabra i Coats. 
A totes aquestes ubicacions hi podem 
afegir la plaça i el casal Can Portabe-
lla, que també hi estan relacionats. 
Encara a l’altre extrem de la ciutat, a 
Sant Gervasi, hi trobem un carrer que 
es diu Ferran Puig. En vista d’aques-
ta ubiqüitat, ens preguntem què ha fet 

la família Fabra 
per ser tan reco-
neguda sobre el 
plànol de Barcelo-
na, especialment a 
Sant Andreu. 

Viatgem enrere 
en el temps. El 
1903 es va produir 
un fet empresarial 
força insòlit a 
l’època i que va re-
sultar fruit d’una 
mentalitat moder-
na i innovadora. La 

firma tèxtil catalana Sociedad Anóni-
ma Sucesora de Fabra y Portabella es va 
fusionar amb el gegant escocès J&P 
Coats per esdevenir la Fabra i Coats, en 
un acord transnacional que en aquella 
època no era ni de molt tan freqüent 
com ho pugui ser avui dia. Al darrere de 
l’operació corporativa hi havia Ferran 
Fabra i el seu germà Romà, que van 
agafar les regnes del negoci quan el seu 
pare, Camil Fabra, va morir.  

El soci escocès no era pas una firma 
desconeguda al país, perquè a la seva 
planta a Torelló s’havia format un dels 
primers equips de futbol de la història 
a Catalunya, que a finals del segle XIX 
va disputar una sèrie de partits histò-

rics contra un 
equip de Barcelona 
precedent del Barça. 

A Ferran Fabra el 
trobem, amb només 20 
anys, formant part de 
la junta benèfica del 
Teatre Principal, que 
feia importants dona-
tius a l’Hospital de la 
Santa Creu. Allà es barrejava amb al-
tres burgesos rellevants, com els Sent-
menat, els Sagnier Villavecchia o els 
Vidal Quadras. També va formar part 
de la junta de Foment del Treball Na-
cional. La seva activitat social era tan 
frenètica que fins i tot el podíem tro-
bar fent de jurat en un concurs de gos-
sos en companyia d’Eduardo Schi-
lling, un dels pioners del Barça, que 
es dedicava a la venda d’armes de ca-
ça. Abans d’acabar el segle seria tam-
bé diputat provincial. El novembre 
del 1899 va quedar viudo, amb només 
33 anys, per la mort de la seva dona, 
Maria Sentmenat Patiño. 

VA ESTAR VINCULAT a un munt 
d’empreses importants de l’època, 
com Manufacturas de Algodón Reuni-
das, La Catalana de Seguros de Incen-
dios, l’asseguradora Banco Vitalicio de 
España i també la Compañía de Riegos 
y Fuerza del Ebro, a més de ser conse-
ller de la Canadenca. Pel que fa al seu 
negoci, la Fabra i Coats, podem com-
provar el seu pes dins l’economia local 

Com a 
burgès de 
l’època, va 
participar en 
institucions 
culturals i 
benèfiques i 
va ser alcalde 
de Barcelona

Ferran 
Fabra Puig 

1866-1944 
D I R E C T I U  D E  L ’ E M P R E S A  

D E  F I L A T U R E S  
F A B R A  I  C O A T S
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PER FER BOCA
ART La façana del Kursaal donostiarra, lamés gran d’Espanya, es transforma aquests dies en una

obra digital gegant de 1.500metres quadrats. A la peçaCrimsonWaves, de Jaimede losRíos,
les onades dialoguen amb l’arquitectura de l’edifici deMoneo. /Ander Goyoaga

Jaime de los Ríos converteix la façana del Kursaal en una obra d’art digital

N. ESCUR Barcelona

F
ilòleg, mestre i es-
criptor, Andreu Na-
varra (Barcelona,
1981), ha elaborat una

biografia addictiva. La revo-
lución imposible. Vida ymuer-
te de Andreu Nin (Tusquets)
convida a conèixer el funda-
dor del POUM, Partit Obrer
d’UnificacióMarxista.

De tots els documents con-
sultatsquinel va sorprendre?
Un que vaig trobar a la Dipu-
tació de Barcelona: una fac-
tura firmadapel
Conseller Ven-
tura Gassol, en
què lliurava mil
pessetes a An-
dreuNin per un
informe sobre
el sistema edu-
catiu soviètic.
En temps de la
República.

Tenia accés a
coses secretes.
Per això era tan
valuós. Encara
que marxi a
Moscou, segue-
ixambels amics
d’Esquerra Re-
publicana...

La seva de-
cepció més for-
ta arriba després de 9 anys de
viure a la Unió Soviètica. Què
li fa tant demal?
Resulta impossible que no
veiés, per exemple, cotxes ne-
gres (anomenats corbs) tras-
lladant persones a l’execució.

Vivia en caució a l’hotel
Lux.
Exacte. A ell no el deixaven
sortir de laUnió Soviética. Vi-
via allà dins, en condicions
penoses, traduint dotze hores
al dia i sense poder firmar.
En un rampell de bogeria es-
criu: “Camarades, jo soc un
revolucionari i necessito sor-
tir d’aquí”.

Quan al final de la seva vida
el detenen ell no hi oposa re-
sistència.
No, un policia l’avisa al seu
despatx (“van contra tu”) i ell
s’hi queda. Nin volia declarar.

Nin cau per la xarxa carcerà-
ria soviètica.

Qui suposem que el va as-
sassinar?
Això ho van resoldre molt bé
en el reportatge Operació Ni-
kolai. Sembla que qui li va dis-
parar va ser Grigulévitx.
L’únic que puc aportar és que
Grigulévitx tenia una mena
d’ajudant que retirava els ca-
dàvers i els posava en calç. No
podem assegurar que passés
amb Nin però ho deixo com a
hipòtesi... Potser estem bus-
cant una fossa falsa sense cos.

La política va desdibuixar
el seu paper com a home de la
cultura?
Com a intel·lectual no li feien
cap mena de cas. Un senyor
que a Moscou és el líder
d’una internacional sindica-
lista i aquí no passa demestre
de la ruïna, doncs... vol anar
lluny.

És vigent el seu pensa-
ment?
Era un home tossut i honrat,
no es va rendir mai, ni davant
Stalin. Ara està tot embastar-
dit i mercadejat amb polítics
mediocres.

És cert que va tenir una
relació sentimental ambMer-
cè Rodoreda?
Crec que es van interessar
l’un per l’altre però eren ca-

ràcters estranys,
poc marro...
quan mires els
papers d’Eugeni
d’Ors i veus car-
petes i carpetes
d’amants, ja és
una altra cosa.

Quin és l’er-
ror més comú
en què es cau
parlant de Nin?
Dir assassí i car-
nisser a unaper-
sona que, pre-
cisament, va
treballar per
posar fi als pas-
sejos. Nin va
ser Conseller de
Justícia unsme-
sos i buscava la

lògica humanitària.
Nin i la independència ca-

talana?
El seu criteri és molt clar:
autodeterminació leninista.
Sense campanya nacionalista
i pura consulta popular.c

AndreuNavarra,autordelanovabiografiadeNin
XAVIERCERVERA

“Eraunhome
tossut i honrat
queno es va
rendirmai”

Autor de ‘La revolución imposible’
Andreu Navarra

Decepció: URSS
“És impossiblequeno
veiés els cotxesnegres,
els corbs, traslladant
gent a l’execució”

AgustíAlcoberro
relata la desfeta
deBarcelonadel 1714
L’exèrcit borbònic va fer 5.458 morts i 8.802
ferits en una ciutat de 40.000 habitants

JOSEPPLAYÀMASET
Barcelona

Durant la matinada de l’11 de se-
tembre de 1714 l’artilleria borbò-
nica va castigar amb duresa les
muralles de Barcelona. Quan el
conseller en cap, Rafael Casano-
va,enlasevacondiciódecoronel i
governadorde laplaça,va feruna
inspecció ja es va adonar dels
enormes esvorancs als baluards.
Aquella nit ningú havia po-
gut dormir i dominava la
fortor de la pólvora crema-
da.Ladescripcióésd’Agus-
tí Alcoberro, a La Desfeta,
llibrequeacabad’aparèixer
a la col·lecció Dies que han
fet Catalunya (Rosa dels
Vents). “L’advocat Rafael
Casanova,nascut aMoià, fa
54 anys, hade sentir el pes i
la solitud del poder –d’un
poder que s’ensorra”. Així
comença la narració
d’aquell dia històric, gaire-
bé hora a hora, con si fos la
crònica d’un corresponsal
de guerra apartir dels estu-
dis i ladocumentacióhistò-
rica.
La desfeta de l’11 de se-

tembre té episodis de no-
vel·la. Traïcions com la de
Salvador Feliu de la Penya,
consellersegon,que vafrenarper
interessos comercials l’entrada al
port de Barcelona d’una trentena
de barques que arribaven deMa-
llorca amb provisions. Aquesta
aturada va permetre que les gale-
res borbòniques interceptessin el
comboi provocant fam i penúries
entre la població. Hi havia també
rumors,comelquedonavaperfet
queCasanova tenia la seva dona i
dos fills forade laciutaten llocse-
gur, quan en realitat era vidu i el
seuúnic fill, de 13 anys, estavaen-
rolat amb els granaders. Hi havia

desercions com la del general Jo-
sep AntonMartí que es va lliurar
amb altres oficials al duc de Ber-
wick (James Fitz-James Stuart),
que comandava el setge a les or-
dres de Lluís XIV. I dimissions,
com la del general comandant
Antoni de Villarroel, que va in-
tentar una capitulació sense èxit.
Per substituir-lo s’ofereix el co-
mandament a la Mare de Déu de
laMercè.Noéscap“conyeta”,diu
Alcoberro, sinó que s’ha d’inter-

pretar com la supremacia del po-
dercivil sobreelmilitar.
L’heroiccombatdelsdefensors

deBarcelonavaserinútil.“Lallis-
tamésversemblantdebaixes–es-
criu Alcoberro– parla de 5.458
mortside8.802feritsentreelsde-
fensors de la ciutat, però les bai-
xes de l’enemic, que havia hagut
de combatre sovint a campobert,
eren sensiblement superiors”. Es
va imposar l’absolutisme borbò-
nic, arribava el Decret de Nova
Planta i començava la repressió,
tambéde la llenguacatalana.c

AH

ImprèssobreelsetgedeBarcelona
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La repressió franquista, amb mirada de dona 
 

Milers d'homes van morir a causa de la repressió franquista. Al darrere seu 
quedaren mares i descendents que van haver de fer mans i mànegues per 
sobreviure a un clima hostil i a la desventura personal. Ara, l'exposició 
fotogràfica 'Paterna: la memòria de l'horror', que la fotoperiodista 
Eva Máñez inaugura aquest divendres a Castelló, recopila el testimoni de 
60 dones, amb la voluntat d'abordar la memòria històrica des d'una 
perspectiva de gènere i vibilitzar el trauma, la resiliència, la identitat i la 
memòria de les qui quedaren arrere. 
 
Per Violeta Tena · 16.09.2021 

 
 
Amb les dades a la mà, la repressió franquista es va acarnissar especialment sobre els homes. 
Perquè en una societat dominada encara pel patriarcat -a pesar de la xicoteta (i insuficient) 
escletxa que va obrir la II República- van ser ells, els homes, els qui foren cridats a files, els qui 
s'enrolaren en milícies i els qui foren regidors en els ajuntaments. A molts, aquell compromís amb 
els valors democràtics, el va suposar la pena de mort una volta que els revoltats van prendre el 
control. Es calcula que 140.000 persones van ser víctimes de la repressió franquista en la 
immediata postguerra. En aquell mosaïc de l'horror i la mort figuren dones, però sobretot homes.  
 
Aquells morts també eren pares, germans i fills. I després del seu empresonament i el seu traspàs 
van deixar darrere seu fills, esposes, germanes i mares. Dones que, en una societat on el pes 
econòmic de la família requeia majoritàriament sobre l'home, van haver d'acceptar i adaptar-se 
a l'absència. I fer-ho, a més, en condicions adverses, marcades per l'etiqueta de 'roges', per 
aquell estigma social que adjudicaren als qui s'havien oposat al feixisme. En aquell dol silent en 
què es van haver de sumir moltes llars, milers de dones van haver de fer mans i mànegues per 
tirar endavant la família, per sobreposar-se a l'adversitat.  
 
De totes aquelles "històries de resistència" n'ha volgut deixar testimoni la fotoperiodista 
valenciana Eva Máñez, que aquest pròxim divendres inaugura la mostra 'Paterna: la memòria de 
l'horror', una exposició sobre memòria històrica en clau de gènere. La mostra, que s'emmarca 
dins el programa 'Imaginària', que impulsa la Universitat Jaume I, documenta la història de 60 
dones en els seus processos de cerca dels seus éssers estimats. És, a més, una 
mostra intergeneracional, de què participen ancianes òrfenes de pare i també besnétes que 
reclamen una reparació històrica. "He après que no hi ha història xicoteta. Cada relat de 
resistència que s'explica ací és una història amb majúscules i totes juntes ens fan adonar-
nos que no podem créixer democràticament sense mirar de front a aquest passat", explica la 
fotoperiodista Eva Máñez, col·laboradora d'El Temps. 
 
'Paterna: la memòria del horror' és el resultat d'un llarg procés d'elaboració, una mostra que ha 
anat prenent forma a mesura que evolucionava el temps i Máñez aprofundia en la temàtica. 
Les primeres instantànies les va captar l'any 2016, després que una associació de familiars de 
víctimes -els corresponents a la fossa 113 del cementiri de Paterna- li demanaren que 
els acompanyara en el procés d'exhumació dels seus represaliats. Máñez, que procedeix d'una 
família republicana i ha estat sempre lligada a moviments socials, ho féu, en part, per militància. 
D'aleshores, ençà, però, no ha parat de visitar periòdicament el cementiri de Paterna (ací van ser 
afusellades 2.238 persones) per deixar constància fotogràfica del procés arqueològic, però, 
sobretot, humà. 
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L'exposició que ara es pot veure a Castelló -i que previsiblement viatjarà a altres punts del 
territori- té dues parts. En la primera hi ha quinze imatges que corresponen precisament a 
aquest procés de cerca de les restes òssies. En la segona, Máñez reuneix els retrats i els 
testimonis de 60 dones, totes elles descendents de fusilats a Paterna durant la dictadura 
franquista. 
 
Ha estat aquest últim un procés laboriós que Máñez va iniciar el 2020 amb la intenció 
de desenterrar també la història íntima i familiar de resistències i pors, d'angoixes i valentia. "Ha 
estat un procés molt bonic d'aprenentatge i intercanvi -explica-. Ha sigut també un procés molt 
intens, en què hem plorat. Per a algunes dones, era la primera volta que a algú els demanava 
per la seua història. Sobretot les més grans han sigut unes guardianes de la memòria, perquè a 
pesar de les dècades de silenci imposat i autoimposat han fet tot el possible per no oblidar". 
 
L'exposició de la fotoperiodista esdevé memòria viva de diverses generacions de dones que, 
d'aquesta manera, serveixen d'interacció i interlocució entre la memòria individual i la memòria 
col·lectiva. En aquest sentit, i amb l'objectiu de plasmar aquesta idea de continuïtat i 
col·lectivitats, els relats i les fotografies s'han disposat sobre un paper continuo que permet, 
també, resseguir les històries sense jerarquies. En aquest seguit de relats hi ha estraperlo; dones 
rapades; monges que es dugueren xiquets; matrimonis posteriors conveniats; dones a les 
quals se'ls va obligar a netejar els quarters de la guàrdia civil durant dècades,... Les descendents 
d'aquelles dones són les que ara reivindiquen una memòria històrica reparadora, un 
trencament d'allò que la mateixa Eva Máñez qualifica com "un silenci vicari". És previst, a més a 
més, que aquest recull de relats prenga forma de publicació per deixar-hi constància a 
perpetuïtat. Perquè un poble que no coneix la seua història, corre el risc de repetir-la.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.eltemps.cat/article/14868/la-repressio-franquista-amb-mirada-de-dona 
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Más de 500 vestigios franquistas están 
pendientes de retirar del espacio público en la 
Comunidad Valenciana 
 
La consejería de Calidad Democrática dará un plazo a los ayuntamientos 
para que los supriman y si no actuará de oficio 
 
C. V. · VALENCIA - 16 SEPT 2021 - 17:52 CEST 
 
 
Son monumentos, monolitos, cruces de los caídos, nomenclátor de calles, menciones y 
leyendas, títulos honoríficos, distinciones y otras formas de exaltación, conmemoración y 
enaltecimiento individual o colectivo de la revuelta militar de 1936 y del franquismo. En total, la 
Generalitat ha recopilado en el Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura un total 
de 575 elementos todavía ubicados en espacios públicos pendientes de retirar. “El objetivo de 
este registro vivo es conseguir un territorio libre de vestigios que todavía perviven después de 
más de cuarenta años del fin de la dictadura franquista”, ha afirmado este jueves la consejera 
de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo. 
 
Para Pérez Garijo, “el catálogo de vestigios quiere democratizar los espacios públicos de 
nuestro territorio como forma de reparación de las víctimas del franquismo y de recuperación 
de la memoria democrática, un factor imprescindible de la convivencia en la Comunitat”. 
 
Este censo, elaborado por una Comisión Técnica de Coordinación adscrita a la Consejería de 
Calidad Democrática, recoge un total de 1.042 vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura 
desglosados en diferentes categorías, de los cuales 575 se encuentran pendientes de retirar en 
espacios públicos. 
La iniciativa identifica y localiza todos aquellos elementos contrarios a la memoria democrática 
o vestigios franquistas, tanto simbólicos como iconográficos y terminológicos que todavía 
subsisten en los espacios públicos del territorio valenciano, cumpliendo así con los dispuesto 
en la Ley de Memoria Histórica en la Comunitat Valenciana. 
 
El objetivo de este inventario es disponer de un mapa valenciano de vestigios franquistas que 
sirva de herramienta a todas las administraciones públicas valencianas para desplegar las 
medidas necesarias que permitan su retirada, “porque son una ofensa a las víctimas y 
representan una agresión a los valores de convivencia democrática”, ha subrayado Pérez 
Garijo. 
 
La consejera ha apelado a la colaboración ciudadana, a las administraciones públicas, 
asociaciones memorialistas, iglesia católica y asociaciones cívicas “para localizar y retirar todos 
los vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura de nuestro territorio, además de comunicar 
aquella información que permita encontrar nuevos vestigios del episodio más negro de la 
historia reciente de España”. 
 
Para la elaboración de esta hoja de ruta de vestigios, la Dirección General de Calidad 
Democrática ha requerido información a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. 
 
Se solicitaba la remisión de un listado, si fuera posible con fotos e indicación cartográfica, de 
los vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura que aún pervivieran en los espacios 
públicos dependientes de las respectivas administraciones públicas. 
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De los 542 municipios valencianos, 281 han contestado y 91 de ellos tienen vestigios, mientras 
190 no albergan este tipo de elementos. 
 
A su vez, 261 ayuntamientos no han contestado a la solicitud de información realizada desde la 
Calidad Democrática, lo que supone que un 48% de los municipios de la Comunidad no ha 
aportado información. “Estos datos ponen de manifiesto que un 35,06 % de los municipios 
valencianos están libres de vestigios”, ha afirmado Pérez Garijo. 
 
La Consejería de Calidad Democrática ha habilitado una dirección de correo 
electrónico calidaddemocratica@gva.es a la que cualquier persona puede dirigirse para 
comunicar la existencia de elementos contrarios a la memoria democrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-09-16/mas-de-500-vestigios-franquistas-estan-
pendientes-de-retirar-del-espacio-publico-en-la-comunidad-valenciana.html 
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La Generalitat Valenciana retirará los vestigios del 
franquismo si no lo hacen los ayuntamientos 
 
La Conselleria de Calidad Democrática presenta el Catálogo de Vestigios 
de la Guerra Civil y la Dictadura, que incluye 575 elementos pendientes de 
retirar por ley 
 
Abre un periodo de un mes para que cualquier persona pueda ampliar la 
lista, y después, darán cuatro meses a los municipios para quitarlos de la 
vía pública. De no hacerlo, actuarán de oficio 
 
RAQUEL ANDRÉS DURÀ · 17/09/2021 03:00 
 
 
La Generalitat tiene constancia de la existencia de 1.042 vestigios de la Guerra Civil y la 
Dictadura en la Comunitat Valenciana, de los cuales 575 se encuentran pendientes de retirar en 
espacios públicos. 
 
Así consta en el Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura, un “listado abierto” que 
presentó ayer la Conselleria de Calidad Democrática y que es público (se puede consultar en 
este enlace). Ahora se da un mes para que asociaciones memorialistas y para que cualquier 
persona pueda completarla aportando documentación. 
 
La consellera Rosa Pérez Garijo ha apelado a la colaboración ciudadana, a las administraciones 
públicas, asociaciones memorialistas, iglesia católica y asociaciones cívicas para completar el 
inventario porque “son una ofensa a las víctimas y representan una agresión a los valores de 
convivencia democrática”. 
 
Pasado ese mes, la lista seguirá abierta a colaboraciones, pero con el censo que tengan para 
entonces, la Conselleria reclamará a los Ayuntamientos con vestigios del franquismo para que los 
retiren. Les dará cuatro meses, y si pasado ese tiempo no lo han hecho, la Generalitat actuará de 
manera subsidiaria. 
 
La Conselleria cuenta con una línea de subvención de 450.000 euros para que los ayuntamientos 
retiren los elementos contrarios a la memoria democrática. Se ha habilitado una dirección de 
correo electrónico (calidaddemocratica@gva.es) a la que cualquier persona puede dirigirse para 
comunicar la existencia de estos vestigios. 
 
El 48,15% de los ayuntamientos no ha contestado 
Para la elaboración de esta hoja de ruta de vestigios, la Dirección General de Calidad 
Democrática requirió información a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. A su 
vez, cuenta con información de las tres diputaciones provinciales y de todas la Consellerias. 
 
Asimismo, distintas asociaciones memorialistas valencianas han facilitado información sobre 
vestigios. Se solicitaba la remisión de un listado, si fuera posible con fotos e indicación 
cartográfica, de los vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura que aún pervivieran en los 
espacios públicos dependientes de las respectivas administraciones públicas. 
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Según los datos de la Conselleria, el 48,15% de los municipios valencianos a los que se les 
requirió esta información no han contestado. Entre los que sí lo hicieron, un 16,79% tiene 
vestigios del franquismo y un 35,06% estaría libre de ellos, según sus ayuntamientos. 
 
Los 575 vestigios pendientes de retirar de los que se tiene constancia, se distribuyen, por 
tipología, de la siguiente manera: 37 símbolos (7 en Alicante, 17 en Castellón y 13 en Valencia), 
46 placas (13 en Alicante, 19 en Castellón y 14 en Valencia); 270 placas de VPO con el yugo y 
las flechas (228 en Alicante, 14 en Castellón y 28 en Valencia); 17 honores, como 
reconocimientos del dictador Francisco Franco como alcalde perpetuo o hijo predilecto (6 en 
Alicante, 4 en Castellón y 7 en Valencia); y calles dedicadas a personas relacionadas con el 
franquismo (143 en Alicante, 20 en Castellón y 42 en Valencia). 
 
Con esta actuación, se retirarán menciones como “caudillo”, “Generalísimo”, “caídos”, “mártires 
de la Cruzada”, “mártires”, “¡Arriba España!”, “¡Presentes!” o “por Dios y por España”, y 
simbología como la siguiente. 
 
Por otra parte, hay supuestos como el nomenclátor de calles, donde todavía no existe una 
investigación de carácter histórico suficientemente profunda como para poder determinar el grado 
de colaboración y participación de algunas personas en la revuelta militar del año 1936 y durante 
la Dictadura. 
 
Se acogen a la Ley valenciana de Memoria Democrática 
La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez 
Garijo, destacó que “el objetivo de este registro vivo es conseguir un territorio libre de vestigios 
que todavía perviven después de más de cuarenta años del fin de la dictadura franquista”, lo que 
tildó de “anomalía democrática”. 
 
El director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico, explicó que la Ley de Memoria 
Histórica 52/2007 que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya hablaba de retirar 
los vestigios franquistas, pero sin concretar cuáles eran. Así que se acogen a la Ley de Memoria 
Democrática 14/2017 de la Generalitat Valenciana, concretamente a su artículo 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210917/7725315/generalitat-valenciana-retirara-vestigios-
franquismo-ayuntamientos.html 
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Melilla, insumisa 
ante Transparencia 
por la efi gie de Franco
Segundo requerimiento sobre la retirada 
de la estatua, reclamada por vía judicial 

El Gobierno de Melilla ha sido 
requerido por segunda vez a tra-
vés del Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno para que entre-
gue documentación pública sobre 
la ejecución de la retirada –el pa-
sado 23 de febrero– de la estatua 
dedicada a Franco como coman-
dante de la Legión en la Ciudad 
Autónoma. La efi gie estuvo junto 
a la muralla hasta que fue trans-
portada a un almacén municipal, 
donde aguarda una decisión fi nal 
por parte de los tribunales.
Han reclamado su restitución la 

Plataforma Millán Astray y la 
Fundación Nacional Francisco 
Franco (FNFF), cada una por su 
lado, aunque el objetivo sea el mis-

A. Bartolomé - Madrid mo: su reposición. La primera 
acaba de recibir una segunda re-
solución favorable del Consejo de 
Transparencia que obliga al Eje-
cutivo socialista de Melilla a dar 
información pública sobre la obra 
llevada a cabo para despejar la es-
tatua de la vía pública. Así consta 
en la resolución RT 0385/2021 fe-
chada el 8 de septiembre y fi rmada 
por su presidente, que insta a la 
Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Pública de la Ciudad 
Autónoma a que, en el plazo máxi-
mo de veinte días hábiles, facilite, 
entre otros documentos, copias de 
la licencia de obra; los permisos de 
la Consejería de Cultura y detalles 
sobre instrucciones, personal y 
equipos empleados.
Se trata de la segunda resolu-

tray consideran que las dos reso-
luciones de un organismo estatal 
como el Consejo de Transparen-
cia, junto con el acta descubierta 
en los archivos, «contribuirán a 
inclinar la balanza de la Justicia a 
favor de la restauración de la esta-
tua», con el objeto de que «lo antes 
posible vaya a su lugar original, 
como símbolo de protección y de-
fensa de esa ciudad frente a los 
enemigos de España y de los espa-
ñoles». En la Plataforma conside-
ran que la retirada de la estatua, 
«desde su gestación hasta su con-
sumación, es un procedimiento 
administrativo de irregularidades 
sin fi n, una verdadera cacicada de 
un Gobierno zombi».
El pasado mes de junio, la Jus-

ticia ordenó a la Asamblea meli-
llense como medida cautelar que 
«custodie y conserve en buen es-
tado» la estatua de Franco a ex-
pensas de lo que pueda resolver-
se en el pleito principal.
Por su parte, la Fundación 

Franco interpuso recurso con-
tencioso-administrativo contra 
una retirada que se hizo «deprisa 
y corriendo, antes de culminarse 
legalmente el procedimiento y 
antes de que se publicara el 
acuerdo en el Diario Ofi cial». 

La efi gie fue 
colocada en el año 
1977 en Melilla y 
fue retirada el 
pasado 23 de 
febrero 

EFE

ción «contra la opacidad» del Go-
bierno de Melilla, denuncian 
fuentes de la Plataforma Millán 
Astray. En la primera, con refe-
rencia RT 0145/2021 y fecha del 
pasado 17 de junio, el Ejecutivo 
era condenado a facilitar al recla-
mante copia del expediente admi-
nistrativo completo. En ambos 

casos la admi-
nistración re-
clamada no 
efectuó alega-
ciones al Conse-
jo de Transpa-
rencia, «lo que 
demuestra que 

está en una completa insumisión 
frente a las obligaciones estable-
cidas en la Ley de Transparen-
cia», según las mismas fuentes. 
«Directamente no colaboran de 
forma reiterada», denuncian. 
Además de los pleitos, también 

se ha acreditado documentalmen-
te que el encargo de la estatua «re-
tirada indebida y opacamente»,  se 
llevó a cabo en 1977, «ya en periodo 
democrático, y para resaltar el 
vínculo del comandante Franco 
con esas tierras africanas y, en es-
pecial, su salvación de Melilla en 
1921 frente al rifeño Abd El Krim.
Desde la Plataforma Millán As-

La estatua está guardada 
dentro de una caja en un 
almacén municipal a la 
espera de que haya una 
resolución defi nitiva
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El PP espera 
una dura 
exigencia 
de la UE para 
desbloquear 
el CGPJ

Génova trabaja por una lista 
única de Ayuso y Almeida
La presidenta tendría que competir con el 

alcalde u otros candidatos si no hay acuerdo
La presión europea 
podría provocar 
el cambio de Sánchez

Solo ya la Unión Europea puede 

hacer que se rompa el bloqueo 

en la renovación del Consejo 

General del Poder Judicial. Las 

posturas fi jadas por el Gobierno 

y por el Partido Popular son 

trincheras de las que no se mo-

verá ninguna de las partes, sal-

vo que una fuerza mayor, y ex-

terna, obligue a hacerlo. El 

Partido Popular confía en que 

un duro pronunciamiento de la 

UE obligue a Sánchez a desblo-

quear la negociación. ESPAÑA 8

La dirección nacional rechaza adelantar 

el congreso que será en primavera ESPAÑA 6

Los historiadores 
afrontan el reto 
del revisionismo: 
¿cómo afecta 
la corrección 
política? CULTURA 42

Los primeros 
estudios de las 
vacunas dudan de 
la necesidad de la 
tercera dosis SOCIEDAD 32

Guerra de precios 
de las compañías 
aéreas para 
prolongar 
el verano ECONOMÍA 24

La socialista
Anne Hidalgo, 
alcaldesa de
París, competirá 
con Macron por 
el Elíseo INTERNACIONAL 16

Vinicius celebra con los afi cionados del Santiago Bernabéu el tercer gol del Real Madrid

El Madrid, liderado por Benzema, remontó (5-2) ante el Celta en el regreso del público al estadio 560 días después 

Fiesta en el reestreno del Bernabéu

El fútbol y los afi cionados han re-

gresado al remodelado Santiago 

Bernabéu. La espectacular refor-

ma continúa, pero el Real Madrid 

pudo volver a jugar en su casa 560 

días después. Lo hizo delante de 

19.874 hinchas que presenciaron 

emocionados el homenaje al presi-

dente Lorenzo Sanz fallecido en 

plena pandemia. Luego llegó el 

Celta. Los vigueses se adelantaron 

en dos ocasiones antes de claudi-

car (5-2) ante el liderazgo de Ben-

zema. El francés fue el autor de tres 

de los goles del Madrid y dio el pase 

del tercer tanto a Vinicius.  Cama-

vinga, en su estreno, también mar-

có. El equipo de Ancelotti compar-

te el liderato con el Valencia y el 

Atlético. OÉ! 47
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Existe una máxima entre los his-
toriadores que todos respetan y 
conocen: hay que examinar las 
fuentes, estudiar los sucesos, re-
parar en los acontecimientos po-
líticos, económicos y sociales, 
pero no juzgar el pasado. Es una 
de sus premisas. Pero ellos tam-
bién son conscientes de que son 
sujetos sociales y que cualquier 
acción, moda o planteamiento 
que afl ore afecta a sus trabajos. 
¿Cómo está infl uyendo la correc-
ción política, las recientes sensi-
bilidades, los nuevos eufemismos 
y las exigencias de las minorías a 
la manera de contar los aconteci-
mientos del pasado en esta época 
de revisionismo? 

Para Alfredo Alvar, profesor de 
investigación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC), autor de «El Duque de Ler-
ma. Corrupción y desmoraliza-
ción en la España del siglo XVII», 
y biógrafo de Miguel de Cervantes 
y de Isabel La Católica, no existen 
dudas: «Todo lo que está sucedien-
do me preocupa y despierta una 
enorme inquietud porque esto no 
es ninguna frivolidad. Estamos 
asistiendo a un cambio ideológico. 
Occidente da la impresión de que 
ha claudicado ante determinados 

CULTURA

Un grito de 
alerta: la 
corrección 
política 
puede matar 
a la Historia
La retirada de esculturas, la revisión 
biográfi ca de fi guras del pasado, el 
surgimiento de nuevas sensibilidades,
las reclamaciones de las minorías 
y las del lenguaje inclusivo suponen un
reto para los historiadores actuales y 
pueden traer consecuencias terribles

Javier Ors - Madrid asuntos que son de una enorme 
gravedad. Ahora le ha tocado a 
Canadá, que ha retirado los có-
mics de Astérix y Obélix. No son 
modas. La Historia hoy es muy 
incómoda para muchos porque 
cuenta lo que ocurrió. Pero, de 
seguir así, vamos a terminar con-
tando otra historia y la real va a 
caer en el olvido».

Juan Pablo Fusi, catedrático de 
Historia, autor de «La patria Le-
jana. El nacionalismo en el siglo 
XX», «España. La evolución de la 
identidad nacional» o «Ideas y 
poder: 30 biografías del siglo XX», 
muestra su incomodidad y pone 
el acento sobre un punto igual de 
relevante o sustancial: «Me in-
quieta la deriva que está creando 
este clima. Existe una fuerte pre-
sión sobre los historiadores y eso 
puede lesionar o condicionar su 
libertad de expresión. Hay una 
especie de presión social o de exi-
gencia pública, por ejemplo, para 
incorporar temas que a uno, a lo 
mejor, no le interesan en absolu-
to y que tampoco tienen por qué 
aparecer en sus estudios. Sin em-
bargo, por distintos motivos, se 
están promoviendo. Igual sucede 
al forzar ciertos lenguajes y ma-
neras de expresión a la hora de 
escribir». 

Fusi, que, de momento, recono-

obras de arte, es también recha-
zable en el caso de las estatuas en 
Occidente. Ha sucedido con una 
fi gura como Hume, porque su fa-
milia había sido esclavista. Sin 
embargo, su “Historia de Inglate-
rra” es una de las mejores obras 
que se han escrito nunca sobre 
ese país y posee uno de los pensa-
mientos liberales más interesan-
tes que existen».

Esteban Mira Caballos, autor 
de una exhaustiva biografía sobre 
Hernán Cortés que intenta alejar 
al personaje de leyendas rosas y 
negras, está familiarizado con 

estos temas. «El problema no está 
entre los historiadores. Tampoco 
entre las personas formadas. Lo 
que sucede es que los historiado-
res hemos perdido la calle y ape-
nas salimos de la universidad. No 
trascendemos». Él mismo recono-
ce el ambiente de crispación que 
se está generando. «Todo está más 
exacerbado. A este paso vamos a 
leer que Cortés fue derrotado. Se 
está intentando reescribir la His-
toria. Algunos especialistas se 
sienten mal por el avance de las 
posturas indigenistas. No hay 
problema en levantar una escul-

PLATÓN

ce que no se siente vulnerado en 
su manera de narrar la Historia, 
sí es crítico al repasar sucesos 
actuales, como el derribo de es-
culturas o la censura ejercida 
sobre tebeos como los de «Tintín», 
por parte de varios grupos. «Esto 
de la iconoclastia ya existió. Se 
destruyeron esculturas de santos 
y hay que recordar que los taliba-
nes derribaron las estatuas de 
Bamiyán. Si nos ha parecido que 
lo que hicieron ellos era un horror 
y una agresión a la cultura, no 
solo porque representaran a 
Buda, sino porque, además, eran 

Montaje de una 
estatua de Colón, 
una de las más 
repudiadas en
 la actualidad
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tura a una mujer olmeca. Me pa-

rece estupendo, pero eso no con-

lleva retirar la estatua de Colón, 

por cierto, salpicada de escupita-

jos porque centra la ira de mu-

chos». Mira Caballos introduce 

un matiz inquietante: «Hay cierta 

sensación de empeoramiento en 

la relación entre los españoles y 

los mexicanos por dicho asunto, 

y eso preocupa al mexicano co-

rriente y con estudios».

Nuevos puntos de vista
Javier Gómez, historiador y edi-

tor de Desperta Ferro, resalta que 

en el transcurso de las últimas 

décadas la historia, antes incluso 

de estos movimientos, había in-

corporado múltiples puntos de 

vista. La conquista americana del 

Oeste, al principio, solo se conta-

ba desde la perspectiva de los co-

lonos y los ejércitos de caballería, 

y se demonizaba al indio. Después 

se pasó a exaltar a las poblaciones 

nativas y se denostó a los famosos 

soldados azules, como reflejan 

películas como «Bailando con lo-

bos». Pero ahora se tiende a in-

cluir fuentes diversas para alcan-

zar un mayor consenso. Dos 

buenos ejemplos de esto son «La 

tierra llora», de Peter Cozzens, 

que habla de las guerras indias 

con cuidadosa ecuanimidad in-

corporando testimonios de indios 

y de blancos, o «El retorno del 

rey», de William Dalrymple, que 

describe el fracaso británico en 

Afganistán pero incluyendo fuen-

tes afganas. 

El también Alberto Pérez Ru-

bio, de la Universidad Autónoma 

de Madrid e igualmente editor en 

Desperta Ferro, comenta que «los 

derechos del hombre y la demo-

cracia son sucesos recientes. An-

tes de que nacieran hay muchos 

siglos. No podemos mirar el pasa-

do con nuestros ojos y concepcio-

nes. Hay que tener en cuenta que 

antes hubo sociedades diferentes, 

algunas estamentales o esclavis-

tas. No se puede hacer tabula rasa 

de lo que ha existido por mucho 

que nos desagrade. Eso nos lleva-

ría a censurar a Aristóteles, por-

que tenía una imagen de la mujer 

Posteguillo, uno de los autores más demandados de la Feria del Libro de 
Madrid, con miles de seguidores por sus trilogías sobre Escipión y Trajano, 
escribe desde una doble coyuntura: ser fi el a los hechos y, a la vez, 
mantener el pulso de la fi cción. «Lo políticamente correcto está afectando 
a la narración de todo», comenta sin titubear. «Cuando te metes en 
disciplinas académicas que se fundamentan en el dato, hay que tener en 
cuenta que el dato puede ser interpretable o analizable, pero no es 
correcto o incorrecto. Es el dato», añade. Para él está claro que «no 
podemos explicar lo que pasó desde la presión de lo políticamente 

Santiago Posteguillo: «Lo corrección política afecta a todo»

HISTORIA Y NOVELA correcto. Esto, llevado al extremo, es dictatorial». El novelista, autor de 
«Yo, Julia» o «La legión perdida», comenta que «el humor es políticamen-
te incorrecto, pero nos viene bien reírnos. Si no quebrantamos lo política-
mente correcto con el humor nos estamos encadenando a una forma 
inequívoca de ver la vida». Santiago Posteguillo, no obstante, puntualiza: 
«Esto no quiere decir que se hable, escriba y se comunique hiriendo a 
grupos o conjuntos de personas. Hay que respetar, medir las palabras, ver 
en qué contexto te expresas y no herir a nadie de manera innecesaria. 
Pero un escritor, y un historiador mucho menos, no puede atarse a lo 
políticamente correcto». Y acude a un ejemplo sencillo: «¿Los epidemiólo-
gos qué deben decirnos, lo que es políticamente correcto o lo que es 
mejor para superar la pandemia? Todos dirán que lo mejor para dejar 
atrás la Covid, ¿no? Pues esto es extrapolable a lo demás».

como un ser inferior al hombre, o 

denostar la democracia ateniense 

porque solo era accesible a los 

ciudadanos varones». Para él no 

hay duda: «La política de cance-

lación puede ser muy peligrosa». 

Y recuerda que una buena idea 

sería resignifi car los monumen-

tos públicos incluyendo aclara-

ciones: «No siempre hay que reti-

rar una escultura, como ha 

sucedido con el general Robert E. 

Lee en EE. UU. Se pueden colocar 

paneles explicativos que cuenten 

no solo quién era, sino también 

que informe sobre por qué se de-

cidió erigir o dedicarle una escul-

tura. Soy partidario de contextua-

lizar a estos personajes. El 

problema es que al ser un espacio 

público depende de los partidos 

sentados en el poder y las ideas 

que sostengan. Lo principal, para 

evitar esto, es formar una socie-

dad con espíritu crítico». 

Alfredo Alvar recuerda una 

frase del humanista Juan Luis 

Vives, cuya familia fue persegui-

da por la Inquisición, y que él re-

pite: «Vivimos tiempos difíciles en 

que es tan peligroso hablar como 

callar». Una sentencia que le sirve 

de preámbulo a una reflexión: 

«Por supuesto que lo que está ocu-

rriendo afecta a los historiadores, 

a sus libros y a la investigación. 

Por dos motivos. Uno, por aque-

llos que se están creyendo todo 

esto y, otro, porque muchos pro-

fesionales desarrollan sus estu-

dios con fi nanciación pública y el 

organismo político que lo apoya 

a lo mejor suscribe ideas que vul-

neran su labor. ¿Cómo puede un 

historiador en estas condiciones 

hacer un trabajo óptimo, honesto 

y, a la vez, sustraerse a su reali-

dad? Es muy fácil de saber. Y, si 

no, que pregunten a muchos his-

toriadores en Barcelona».

Esteban Mira no esconde que 

«esta revisión es preocupante. No 

solo sucede en México. La Histo-

ria se está reescribiendo en todo 

el continente americano. Es una 

que se queda solo con el titular. 

Las masas son manipulables y, 

ahora, reforzadas por López 

Obrador y los indigenistas, van a 

lograr que no quede en México ni 

los restos de Cortés. De hecho, ya 

he propuesto la necesidad de que 

su cuerpo sea custodiado por la 

Guardia Nacional para evitar 

tristes sucesos. Y si ellos no lo 

quieren, habrá que reclamar su 

repatriación. En Extremadura se 

le estima, aunque me temo que 

ellos no lo quieren, pero tampoco 

darlos». El historiador es pesimis-

ta y asegura: «No va a quedar un 

referente a un solo conquistador 

en todo el continente».

El lenguaje y los intelectuales
Fusi, que hace referencia a cómo 

está penetrando en el mundo an-

glosajón el llamado lenguaje in-

clusivo, reconoce que «me preo-

cupan ciertos movimientos 

políticos sociales. Estos populis-

mos, sean de izquierda o de dere-

cha, tienen una violencia emocio-

nal y verbal muy fuerte. Ejercen 

una presión enorme en el conjun-

to de la sociedad y tratan de impe-

dir la coexistencia libre y también 

las libertades tradicionales de 

expresión de manifestación y opi-

nión. Lo estamos viendo en su 

irrupción en la vida pública». 

   Pero alerta asimismo sobre una 

cuestión que es capital para cual-

quier historiador: «No es única-

mente que los intelectuales estén 

incorporando estos lenguajes in-

clusivos o las perspectivas políti-

cas correctas que se están impo-

niendo, sino que las editoriales las 

asumen porque quieren vender y 

llegar a la sociedad. Las editoria-

les son empresas privadas, tienen 

intereses mayores que los indivi-

duos. Ellos marcan qué colección 

de Historia van a hacer, qué temas 

quieren tratar, y la realidad es que 

tienen todo el derecho a rechazar 

lo que les propongas si no les in-

teresa. No es solo la situación in-

dividual de los especialistas –aña-

de–, sino que estas empresas 

tienen razones y responden a la 

sociedad y pueden llegar a adop-

tar dichos eufemismos, temas y 

lenguajes limitadores de la liber-

tad de expresión. Pero esto, cui-

dado, no solo afecta a la Historia, 

también a la Prensa».

«Estamos ante un 
cambio ideológico. Esto 
no son modas. 
La Historia es muy 
incómoda para muchos 
porque cuenta lo que 
ocurrió en el pasado»
Alfredo Alvar
Historiador e investigador del CSIC

«No va a quedar una 
sola referencia a ningún 
conquistador en 
América. A este paso, 
llegaremos a leer que 
Hernán Cortés fue 
derrotado»
Esteban Mira Caballos
Historiador de la Universidad de Sevilla

«Los populismos 
ejercen una violencia 
emocional y verbal muy 
fuertes en la sociedad 
y tratan de impedir las 
libertades tradicionales 
de expresión»
Juan Pablo Fusi
Historiador y catedrático de la UCM

«La política de 
cancelación puede ser 
peligrosa. No podemos 
mirar el pasado con 
nuestros ojos y 
concepciones actuales»
Alberto Pérez Rubio
Historiador y fundador de Desperta Ferro

Como fi el lector de la obra de 

esta extraordinaria novelista, 

«El alma de las bestias» (Pen-

guin Random House) viene a 

confi rmar lo que ya es sabido 

por la crítica y gozado por 

cuantos leemos todo aquello 

que esta mujer escribe: que 

estamos ante una narradora 

potente, elegante, que domina 

el lenguaje y que no necesita 

artifi cios para reproducir los 

ambientes lejanos y muy leja-

nos que ha traído en esta apa-

sionante novela. Dos tramas 

argumentales que se van su-

cediendo, la época de la infan-

cia de Jesús de Nazareth y un 

tramo de la vida del rey Alfon-

so VI en el siglo XI. Todo ello 

condimentado por una trama 

de asesinatos en el reinado de 

«El Bravo» que nos tiene el 

alma en vilo hasta su desen-

lace. Es de esas novelas que 

agradeces en vacaciones por-

que no hay que madrugar y 

puedes estar enganchado has-

ta que el sueño te derrota, 

porque, al terminar con las 

líneas dedicadas a la infancia 

de Jesús, estás necesitando 

acompañar al rey castellano 

para desear volver inmedia-

tamente a la primera trama 

argumental que te ha dejado 

con ganas de más. 

Domina Vallvey, como po-

cos, el arte de una escritura 

sencilla, directa, a veces so-

brecogedora, a veces gratifi -

cante y otras que te deja con 

cierta pesadumbre, dado que 

su certera pluma describe la 

pobreza y la miseria humanas 

como si estuviéramos sufrién-

dolas en las mismas épocas 

donde se desarrollan. Tuve la 

«desgracia» de empezar a 

leerlo en mi peor época, la de 

los exámenes, cierre de curso, 

planificación del siguiente, 

pero la escasez de horas dor-

midas se compensó amplia-

mente por el disfrute de esta 

obra maestra. Por fi n, a las 11 

de la noche del día antes de 

irme de vacaciones la concluí. 

La autora me hizo olvidar que 

tenía que hacer una maleta. 

Pero les recomiendo su lectu-

ra para abstraernos del mal-

dito virus.

El alma 
de… Ángela 
Vallvey

Fernando Vilches
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La estatua del general Lee en Richmond en el momento de ser retirada el pasado miércoles debido a las protestas raciales

El 9 de abril de 1865, el general 

Robert E. Lee, comandante en 

jefe del Ejército de Virginia del 

Norte, rendía sus tropas antes el 

también general Ulises S. Grant, 

jefe supremo de los ejércitos de la 

Unión. En una ceremonia tan 

sencilla como caballerosa cesa-

ban en la lucha el general y el 

ejército más prestigioso de la 

Confederación, y se iniciaba el 

proceso de reconciliación que 

tanto necesitaba el país. En las 

semanas siguientes se rendirían 

también las demás fuerzas del 

Sur, dando fi n a la Guerra de Se-

cesión, que había sembrado la 

muerte y la destrucción en los 

recién creados Estados Unidos. A 

partir de entonces, aquellos hom-

bres, cuya fama se había ganado 

durante la contienda, iban a se-

guir caminos muy distintos. 

Grant se convertiría en presiden-

te de la nación en 1869 y Lee vivi-

ría una vida discreta, como pre-

sidente del Washington College 

de Lexington, hasta su falleci-

miento en 1870.

Nacido en 1807, era el cuarto 

hijo de Henry «Lighthorse Ha-

rry» Lee, uno de los héroes de la 

Guerra de la Independencia y, en 

consecuencia, no tuvo problema 

para ser admitido en la Academia 

Militar de West Point, graduán-

dose en 1829 con el segundo mejor 

expediente de su promoción. Sir-

vió en el cuerpo de ingenieros, el 

más prestigioso del Ejército esta-

dounidense, y se distinguió en la 

Guerra de México (1846-1848) jun-

to con otros ofi ciales que luego 

iban a participar en la de Secesión 

como compañeros y enemigos. Se 

encontraba destacado en Texas 

cuando estalló la rebelión y fue 

llamado a Washington, donde 

Lincoln esperaba darle el mando 

de los ejércitos de la Unión en caso 

de conflicto, sin embargo, Lee, 

que se había manifestado en con-

tra de la secesión, rechazó el nom-

bramiento y dimitió para volver 

a Virginia. Sus primeros mandos 

fueron un fracaso. 

Derrotado en Virginia Occi-

dental, se ganó el apodo de «abue-

lita Lee» por su cautela; y duran-

te su defensa de la costa en torno 

a Savannah, el de «rey de palas» 

por su tendencia a fortifi car. A 

pesar de estos reveses, el presi-

dente confederado Jefferson Da-

vis lo nombró asesor para cues-

tiones militares hasta que, el 1 de 

junio de 1862, llegó su oportuni-

dad cuando se le dio el mando del 

Ejército de Virginia del Norte. 

POR
JAVIER VERAMENDI

DESPERTA FERRO EDICIONES

Robert E. Lee, un 
mito americano 
con doble fi lo

UNA LEYENDA CUESTIONADA 

Sus fulgurantes éxitos en el campo de 
batalla y su encarnación del genuino 
caballero sudista convirtieron la fi gura 
de Lee en un auténtico mito de 
la historia de EEUU. Hasta ahora

AP

Ambos estaban a punto de con-

vertirse en leyenda.

Aún no había pasado un mes 

cuando Lee tuvo la osadía de ata-

car a un enemigo muy superior 

en número, al que derrotó duran-

te la campaña de los Siete Días (25 

de junio-1 de julio de 

1862), liberando Rich-

mond para iniciar 

una fulgurante ofen-

siva hacia el norte en 

la que derrotó a otro 

ejército de la Unión en 

la segunda batalla del 

Bull Run (29-30 de 

agosto), a la que si-

guió su primera inva-

sión del territorio 

enemigo. En esta oca-

sión se vio en un 

aprieto. Los azares de 

la guerra se pusieron 

en su contra y tuvo 

que luchar una bata-

lla defensiva a vida o 

muerte en Antietam (17 de sep-

tiembre), donde bloqueó a sus 

adversarios y logró retirarse para 

combatir de nuevo en Fredericks-

burg (13 de diciembre) y Chance-

llorsville (5-7 de mayo de 1863), dos 

victorias que le permitieron ata-

car luego el territorio enemigo. 

Cambio de rumbo
La batalla crucial de esta campa-

ña, y tal vez de toda la guerra, 

tuvo lugar en Gettysburg, Pensil-

vania, el 1, 2 y 3 de julio de 1863. 

En aquellos días de hierro y fue-

go, Lee atacó los fl ancos y el cen-

tro del Ejército del Potomac, que 

bajo el mando de George G. Mea-

de iba ya por su quinto coman-

dante en jefe, pero esta vez la 

victoria le esquivó. Un mal traba-

jo de Estado Mayor, su tendencia 

a sugerir más que a dar órdenes 

claras a sus subordinados y cier-

to empeño en atacar a toda costa, 

unidos a la ausencia de uno de sus 

mejores jefes de cuerpo de ejérci-

to, el general Thomas J. «Sto-

newall» Jackson, muerto el 10 de 

mayo anterior, fueron las causas 

de un revés que, junto con la caí-

da de Vicksburg, sobre el río Mis-

sissippi, el 4 de julio, selló el des-

tino del Sur. Los años 1864 y 1865 

fueron los más duros para Lee 

pues, aunque Grant, recién llega-

do a Virginia para dirigir el es-

fuerzo de guerra de la Unión, fue 

incapaz de derrotarlo decisiva-

mente, cada empate supuso una 

merma para sus fuerzas.

Después de la guerra, sus ex-

traordinarias victorias en el cam-

po de batalla, su estatus social     

– casi nobiliario en la joven repú-

blica– y su encarnación del per-

fecto caballero sudista lo convir-

tieron en un mito de la historia 

estadounidense, independiente-

mente de bandos. Sin embargo, 

también sirvieron para que los 

partidarios de la «causa perdida», 

que seguirían defendiendo la via-

bilidad del proyecto confederado 

durante décadas, lo 

convirtieran en su 

adalid, lo que, suma-

do al hecho de que el 

propio Lee era pro-

pietario de esclavos, 

ha proyectado una 

sombra sobre su fi gu-

ra hasta hoy pues, a 

pesar de que él mis-

mo se manifestó a fa-

vor de la abolición en 

1864, sigue siendo in-

contestable que luchó 

junto a quienes pre-

tendían mantener un 

orden social que de-

fendía la ignominiosa 

institución.

«Gettysburg»
Desperta Ferro 

Ediciones
Allen C. Guelzo

68 páginas, 

29,95 euros
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Carrers laics i republicans / Siscu Baiges 
 
Siscu Baiges · setembre 13, 2021 · 6:00 am 

 
 
El 13 de gener de 1932, el ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar canviar el 
nom del carrer Santa Maria pel de Francesc Layret, diputat federal que, com a advocat, havia 
defensat els interessos dels camperols no propietaris locals. El 21 de febrer es va fer un acte 
públic per inaugurar el canvi de nom en el qual hi va participar Lluís Companys. El mateix any 
els carrers Sant Magí, Sant Domènec, Sant Antoni i Sant Bonaventura van passar a dir-
se Pablo Iglesias, Francesc Ferrer i Guàrdia, Fermín Galán i Ángel García i Bonaventura a 
seques. Ja en plena guerra civil, es va canviar el nom de la vil·la, que va passar a ser Pins del 
Vallès. 
 
Va passar el mateix a molts indrets de Catalunya. La plaça de Sant Jaume de Barcelona es va 
rebatejar com plaça de la República. Fermín Galán i Ángel García, dos militars de la guarnició 
de Jaca que van intentar la proclamació de la república, el 1930, també van donar nom a un 
passeig barceloní, el de Sant Joan. L’esclat de la guerra civil va accelerar els canvis dels noms 
dels carrers de molts pobles i ciutats. A Odó Hurtado, regidor d’Urbanització i Obres, li va caure 
l’encàrrec la coordinació d’aquestes actuacions, per evitar duplicitats i descontrol. Ho tenia clar: 
“Els noms dels suposats sants i verges han de desaparèixer dels nostres carrers i places. No hi 
ha dubte que s’imposa fer, ràpidament, un canvi total dels noms que fan lleig als nostres carrers, 
places i passeigs. La Revolució obliga. Endavant!”. 
 
De moment, cap sant o verge ha perdut la placa que li atorga el nom d’un carrer, plaça o passeig 
a Catalunya malgrat el republicanisme d’una part notable de la societat. Sí que se n’ha quedat 
sense algun el Rei espanyol o la pròpia España. Tenim un bon grapat de vies i indrets urbans 
oficialment o oficiosament rebatejats com 1 d’octubre però cap d’ells ha tapat o foragitat res o 
ningú vinculat a l’Església catòlica. 
 
Si de debò creiem que som una societat laica seria raonable recuperar el nom de República per 
la plaça on tenim el palau de la Generalitat. Els independentistes que han abraçat la causa 
republicana se suposa que hi estaran d’acord. A més, ara que s’han fet amics dels russos segur 
que subscriurien la recuperació dels noms que durant la guerra tenien els carrers Peu de la 
Creu i del Carme i el portal de l’Àngel: Konsomol, Kropotkin i Dostoievski. La Via 
Laietana per la qual baixaven dissabte els manifestants independentistes de la Diada es va 
dir Via Durruti durant la guerra civil. 
 
A qui li toqui la feina de refer el nomenclàtor des d’una perspectiva laica se li giraria feina i, en 
ocasions, no n’hi hauria prou amb fer marxa enrere en la nostra història. A 
l’avinguda Meridiana no la podem tornar a anomenar avinguda URSS com quan la guerra 
perquè la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques ja no existeix. Si Carles 
Puigdemont torna potser intenta rebatejar-la com avinguda Rússia, perquè ara no en tenim cap 
i posar-li Vladimir Putin no crec que gosi. 
 
De la creativitat republicana em quedo amb el nom efímer que va tenir la Baixada de Santa 
Maria: Pancho Villa. 
 
Un altre dia parlem dels noms dels pobles i vil·les catalanes, que no només a Sant Cugat del 
Vallès li van canviar el seu. 
 
 
 
 
https://www.eltriangle.eu/2021/09/13/carrers-laics-i-republicans/ 
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Francesc Bayarri: «Joan Fuster hauria de ser 
reconegut com a víctima del terrorisme» 
 
El passat dia 11 de setembre, diada nacional de Catalunya, van complir-se quaranta anys 
de l'atemptat contra l'assagista Joan Fuster. L'acció terrorista va estar dissenyada per 
assassinar el pensador de Sueca (Ribera Baixa), tot i que per uns segons va evitar una 
mort segura. Quatre dècades després, però, es desconeix encara l'autoria de l'atac, ja que 
ni la policia, ni la judicatura van mostrar gens d'interès a investigar l'atemptat. És, no 
debades, la conclusió que va extraure el periodista Francesc Bayarri en escriure l'obra, de 
l'editorial Austrohongaresa, Matar Joan Fuster (i altres històries), de la qual sortirà en 
poques setmanes una segona edició amb nous informes inèdits. 
 
Per Moisés Pérez · 15.09.2021 

 
 
-A les 5:30 de la nit de l'11 de setembre de 1981, fa quatre dècades, va esclatar una bomba 
a casa de l'escriptor i assagista Joan Fuster. Aquell artefacte, segons relata vostè a Matar 
Joan Fuster (i altres històries), estava dissenyat per provocar una autèntica massacre. 
La forma de la col·locació de les bombes i el tipus d'explosiu tenien la intenció clara de matar. 
Col·locaren una primera bomba de menor potència, tot i que val a dir que un quilogram de Goma 
2 compta amb una potència brutal, amb la qual es pot causar la mort de més d'una persona. La 
intenció d'aquesta primera bomba, col·locada a la finestra de la seua casa, era atreure l'escriptor 
per veure que hi havia passat, i, a continuació, fer esclatar la segona bomba, la qual estava 
ubicada a la finestra contrària i comptava amb dos quilograms de dinamita Goma 2. 
 
-L'objectiu, per tant, era assassinar el pensador de Sueca. 
No hi ha cap dubte. Al llibre, de fet, conte una altra acció terrorista amb vinculació amb l'extrema 
dreta en la qual va morir una persona després de la col·locació d'1,2 quilograms de Goma 2. 
Segons van detallar els artificiers de la policia, aquesta persona no sols va morir, sinó que va 
eixir per la finestra. La policia, no debades, va tardar quinze minuts a trobar la mà d'aquesta 
persona, amb la qual havia rebut el paquet que contenia la bomba. L'explosió, fins i tot, va fer 
caure una paret propera i va ferir lleument a cinc persones que es trobaven a l'altra banda. Si 
amb 1,2 quilograms pots matar més d'una persona, imagina't si esclata la dinamita quan la 
persona està en aquesta ubicació, i no comptes amb cap protecció. 
 
-Fuster, de fet, havia patit anteriorment un altre atac explosiu. Ara bé, el mateix pensador 
va definir-lo com a un «petard». 
Els altres atacs van ser amb explosius casolans, els quals també et poden matar. Els etiquetem 
com casolans perquè estan fets de pólvora negra, ja que, en aquest cas, les persones que els 
fabriquen no tenen accés a la dinamita. De fet, qualsevol persona amb un mínim d'ensenyament 
pot fabricar un explosiu casolà. Un explosiu casolà necessita molta més pólvora i, normalment, 
s'afegeix metralla per causar una desfeta que amb dinamita l'obtindries amb molta menys 
quantitat. No es tracta, per tant, de restar importància als atacs amb explosius casolans, sinó de 
contextualitzar-los enfront del segon atemptat sofert per Fuster, en el qual va col·locar-se 
dinamita Goma 2. S'ha de recordar que amb artefactes explosius casolans, com quan van 
atemptar després d'un homenatge a Joan Fuster a la Universitat de València, poden haver-hi 
greus conseqüències. En aquella ocasió, l'artefacte casolà va enviar tres treballadors de la 
universitat a l'hospital i, almenys, un d'ells va quedar tocat de per vida a l'hora de caminar. Les 
imatges d'aquests treballadors ferits et posaven els pèls de punta. 
 
-La investigació judicial de l'atemptat contra Fuster del 1981 va merèixer per a l'instructor 
només 40 folis, dels quals, en gran part, eren les declaracions dels testimonis. Què explica 
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el desinterès dels cossos policials i els òrgans judicials en investigar la col·locació 
d'aquests artefactes explosius? 
 
Abans de tot, s'ha de remarcar que les diligències s'obrin per un delicte de danys. Si li llevaren 
tota intencionalitat política, qualsevol estudiant de primer de dret sap que es tractaria d'un 
assassinat en grau de temptativa o de frustració. L'ús de dues bombes amb dinamita Goma 2 no 
deixa cap dubte perquè s'haguera tramitat d'aquesta manera. La investigació de la policia, dintre 
dels pocs documents als quals he tingut accés, reforça aquesta visió, ja que qualifiquen els fets 
«d'atemptat». Encara més, hi observen una intencionalitat política en considerar l'atemptat com 
al resultat d'una venjança de l'extrema dreta per les bombes col·locades per Terra Lliure al 
País Valencià 24 hores abans. Arran d'aquesta intencionalitat política, s'hauria d'haver jutjat com 
a un delicte de terrorisme, la qual cosa era competència de l'Audiència Nacional. No investigar 
l'atemptat contra Fuster com a un delicte de terrorisme i considerar-ho com a un simple delicte 
de danys revela que no hi havia cap intenció d'investigar el cas. També és simptomàtic el fet que 
el jutge demane a la policia que li envie l'estudi de balística, és a dir, de les bombes, i arxive la 
causa abans de rebre la resposta dels cossos policials. Hi havia, des del principi, la intenció de 
tancar el cas. 
 
-En el transcurs de la recerca judicial, la qual si fa no fa va durar només un mes, van donar-
se episodis kafkians. P er exemple, va demanar-se l'historial policial i judicial de les 
víctimes. 
Es tractava d'una pràctica habitual a l'època, en cas que les víctimes no formaren part, per dir-
ho d'una forma no massa àcida, de l'statu quo. En unes setmanes, trac la segona edició del llibre, 
i en aquesta segona edició, incorpore alguns documents més que giren al voltant a l'atemptat de 
Joan Fuster. Destaquen els informes policials que es varen fer de la manifestació a Sueca en 
suport de Joan Fuster. Mentre la policia no investiga l'autoria de l'atemptat terrorista, aquesta 
brigada d'informació de la policia sí que ho fa amb els assistents a la mobilització a favor del 
pensador. Als informes, les forces de seguretat pren nota de les consignes, les pancartes i, fins 
i tot, dels noms dels manifestats. La mateixa pràctica és reproduïda per la brigada d'informació 
de Barcelona, la qual va investigar els preparatius i les persones que viatgen des de Catalunya 
al País Valencià per assistir a l'acte celebrat a la plaça de bous de València en suport de Fuster 
setmanes més tard de l'atemptat. En definitiva, la policia no investiga als autors de l'atemptat, 
però sí que ho fa amb les persones que donen suport a aquesta víctima del terrorisme 
d'extrema dreta. 
 
-Abans ha expressat que la policia considerava que l'atemptat contra l'assagista valencià 
estava motivat pels actes terroristes de Terra Lliure, els quals van tenir lloc el dia anterior. 
Ho considera una hipòtesi factible? 
En aquest cas, coincidisc plenament amb la policia. Per què actuen aquella nit concreta contra 
Fuster? Com que Terra Lliure s'estrena 24 hores abans al País Valencià, alguns sectors 
reaccionaris pensen: «Si volen guerra, la tindran». Atès que, en aquell moment, no hi havia 
informació sobre les persones de confiança de Terra Lliure al País Valencià, ni aquest grup 
compta aleshores amb comandos valencians, ja que les actuacions al País Valencià estan 
desenvolupades per individus de Catalunya, s'actua contra la persona que representa el 
catalanisme al País Valencià: Joan Fuster. Es tracta, en aquest cas, d'un atemptat terrorista 
contra una persona que estava tranquil·lament a la seua llar, que ni de bon tros comptava amb 
armes, defensora d'idees pacífiques i sense cap escrit encoratjant a la violència. Al contrari, 
sempre havia escrit contra el fanatisme ideològic i filosòfic. 
 
-L'atemptat contra Fuster va ser reivindicat pel fantasmagòric Comando Negre de Falange 
en una telefonada a l'agència EFE, a la redacció de Madrid. Però vostè en dubta d'aquesta 
autoria. Per què? 
Crec això és la típica reivindicació que es fa per despistar. Des del primer moment, se sabien qui 
eren les persones que es traslladaren a Sueca per atemptar contra Fuster, i no eren cap falange 
negra, ni res d'això. Els indicis existents apunten a una autoria procedent de l'extrema dreta 
tradicional franquista amb possibles connexions amb sectors ultres de l'exèrcit i de la policia. 
 
-La pista de l'explosiu emprat, és a dir, Goma 2, fa pensar, precisament, que hi havia 
connexions amb les forces armades. Quins altres elements alimenten aquestes sospites 
envers les forces armades i de l'ordre públic? 
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Cal tenir en compte el context de l'acció terrorista contra Fuster. L'atemptat es produeix set mesos 
després del cop d'Estat del 23F, on València va ser protagonista per tenir els carrers plens 
de tancs colpistes. Aquests tancs no sols ocuparen infraestructures, sinó que van situar-se 
davant d'edificis que representaven el poder civil com ara l'Ajuntament de València i el Govern 
civil. Encara més, van col·locar els canons apuntant contra aquestes seus del poder democràtic. 
Tot i que només tres valencians van ser jutjats per la jugada colpista, una operació com aquella 
va requerir la participació de moltes persones. En aquell moment, a més, era fàcil accedir a 
dinamita, ja que s'emprava per a tasques civils, com ara l'obertura de carreteres. ETA, de fet, 
emprava aquest explosiu per a matar. Però aquest accés requeria contactes i requeria temps. 
L'obtenció de tres quilos de dinamita Goma 2 en només 24 hores i la confecció d'un explosiu 
perfectament dissenyat, amb les metxes tallades correctament per assassinar, solament estava 
a l'abast de persones que tingueren una pràctica diària amb aquests materials, i tothom sap quin 
és aquest sector. 
 
-Al País Basc i a altres indrets de l'Estat espanyol, s'han documentat les passarel·les entre 
els denominats incontrolats d'extrema dreta i les forces de seguretat, així com l'exèrcit. Al 
País Valencià, però, encara està pendent aquesta investigació? 
Han sortit diverses publicacions durant la transició que evidencien aquestes passarel·les, però 
no s'ha d'oblidar una qüestió bàsica. Quan va produir-se el cop d'Estat del 1981, o set mesos 
després amb l'atemptat contra Joan Fuster, el percentatge de persones que ocupaven 
l'administració amb lleialtat franquista era elevat. L'endemà d'entrar en vigor la constitució, la qual 
cosa va produir-se en l'última setmana de desembre de 1978, els mateixos que havien gestionat 
i dirigit la dictadura franquista a l'administració pública van seguir ocupant els seus llocs de treball. 
És cert que hi havia demòcrates a totes bandes, però hi havia un alt percentatge de persones 
que no ho eren, especialment en sectors sensibles, com ara la policia, l'exèrcit o la justícia. 
 
-Després de quaranta anys de l'atemptat encara no sabem la seua autoria, ni s'han publicat 
la totalitat dels documents. Amb l'objectiu de contribuir a l'esclariment d'aquella acció 
terrorista, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha demanat al Govern espanyol la 
publicació de qualsevol informe vinculat amb la investigació d'aquell atemptat. Hauria de 
ser l'executiu espanyol l'encarregat de publicar aquesta documentació sense cap petició 
d'altres forces polítiques en un exercici de memòria democràtica? 
Arran del sorgiment de la segona edició del meu llibre, he fet diverses gestions per aconseguir 
més informació. Ho he intentat per diverses vies i m'he trobat amb molta amabilitat per facilitar-
me nova documentació, però la resposta que he rebut ha estat la mateixa: no hi ha més 
informació. Per tant, pronostique que el Govern espanyol contestarà d'aquesta manera al 
senador. En cas que haguera sabut de més informació, no hi hauria cap impediment legal, 
quaranta anys després, perquè em facilitaren el material. Amb tot, vull precisar que no sé què 
m'inquieta més: si la manca d'elaboració per part de la policia de cap document d'investigació; o 
l'opció contrària, és a dir, que la policia haguera confeccionat un document d'investigació i 
quaranta anys després no el vulguen fer públic. 
 
-A causa de la guerra bruta ideològica de la dreta al País Valencià, un pensador totèmic 
com ara Joan Fuster ha arrossegat un cert estigma. Amb aquest atemptat, però, Fuster va 
ser víctima del terrorisme d'extrema dreta. S'hauria d'atorgar aquest reconeixement a 
l'assagista com a pràctica de reparació democràtica? 
Joan Fuster, els dos acompanyats i els tres veïns varen estar a segons de morir. Fuster va patir 
danys materials i morals, ja que l'esclat de tres quilos de Goma 2 al teu domicili crea 
ineludiblement una situació de xoc. No hi ha cap dubte, per tant, que Fuster va ser una víctima 
del terrorisme, tot i que ni aleshores, ni en l'actualitat ha comptat amb aquesta consideració. No 
es tracta de cap compensació econòmica, sinó d'un acte de reparació moral. I les administracions 
públiques encara tenen pendent aquest exercici de memòria democràtica ineludible. 
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