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Nomenclàtor de
Barcelona
b Fa uns dies llegia en aquest diari,
amb satisfacció, el canvi de nom del
carrer Reis Catòlics pel de la pedago-
ga Elisa Moragas, fundadora de l’es-
cola Nabí. Però, de la mateixa manera
que aplaudeixo aquest canvi, lamento
profundament que encara es mantin-
gui, al districte de Sants-Montjuïc, el
nom de carrer Aviador Ruiz de Alda.
Aquest personatge era el número dos
de Falange Española durant i després
de la Guerra Civil i fou responsable de
moltes tortures i assassinats.

La vergonya és major perquè el
consell plenari de l’esmentat districte
ja va aprovar, fa tres mandats, i per
unanimitat, treure’l del nomenclàtor,
però sembla que no hi ha prou volun-
tat política per executar aquella deci-
sió.
JOSEP CHALMETA I TORREDEMER
Barcelona

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PUNT DE VISTA

72000

19674

Diario

107 CM² - 10%

1091 €

3

España

28 Septiembre, 2021

P.6



Enmig del debat ciutadà,
però també polític, que
planteja el tancament de
la comissaria de la Policía
Nacional de la Via Laieta-
na de Barcelona, el Minis-
teri de l’Interior es va des-
fer ahir en elogis cap a un
espai que durant la dicta-
dura franquista va ser un
reducte de repressió. L’en-
carregat de fer-ho va ser el
secretari d’estat de Segu-
retat, Rafael Pérez Ruiz,
durant l’acte de celebració
del Dia de la Policía Nacio-
nal que es va fer a l’Audito-
ri de Barcelona, on va afir-
mar que la citada comissa-
ria “ha estat i és un símbol
de servei públic des de la
qual diverses generacions
de policies han contribuït i
continuen contribuint a

enfortir la democràcia”.
En el seu discurs, el núme-
ro dos d’Interior també ha
assegurat que la Policía
Nacional és una de les ins-
titucions més valorades
pels ciutadans, i s’ha mos-
trat convençut que els ca-
talans agraeixen la seva
feina “abnegada i silencio-

sa”. També va parlar el cap
superior de la Policia a Ca-
talunya, José Antonio To-
gores, que va dir que el cos
treballa per la seguretat i
la llibertat de tots els cata-
lans, i lluitar contra els
“grups radicals” que volen
“fracturar l’Estat social-
ment i políticament”. ■

a Interior la considera un “símbol” que ajuda a “enfortir”
la democràcia a També exalça la tasca de la policia estatal

La comissaria de la
Via Laietana, lloada

Redacció
BARCELONA

Rafael Pérez Ruiz, la delegada del govern estatal, Teresa
Cunillera, i José Antonio Togores, en l’acte d’ahir ■ EFE
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LA VANGUARDIA DIMARTS, 28 SETEMBRE 2021

LaCUPporta a votació impulsar un
referèndumdurant aquesta legislatura
ERC i Junts es temptegen abans d’un debat de política general al Parlament de risc

Esquerra està avisada, fins i tot
abansde l’episodi de ladetenció i
posterior posada en llibertat de
Carles Puigdemont: les propos-
tes de resolució que Junts per
Catalunya presentarà en el marc
del debat de política general al
Parlament que comença aquesta
tardanoserandelseugrat.Elma-
teix partit que lidera l’expre-
sident de la Generalitat els ho va
comunicar la setmana passada.
Però hi haurà més elements que
poden tibar la corda: segons
ha pogut saberLaVanguardia, la
CUP registrarà una proposta
de resolució que obligarà ERC i
JxCat amullar-se i definir-se so-
bre la celebració d’un referèn-
dum d’autodeterminació abans
ques’acabiaquesta legislatura.
La iniciativa dels anticapitalis-

tes tindrà un únic punt per sot-
metreavotació:queelParlament
escomprometaimpulsarunrefe-
rèndum i insta elGovern a fer tot
elpossibleperquè tiri endavant.
Enelpreàmbuldel text, laCUP

diuque s’ha constatat que l’única
viaperresoldreelconflictecatalà
és l’amnistia i l’autodetermi-
nació. A més, reclama aprofitar
el debat que pot generar a Euro-
pa la possible celebració d’un
segon referèndum a Escòcia
–potser el 2023– i propulsar la
discussió també per a Catalunya.
I en un tercer aspecte, els cupai-
res asseguren que la ciutadania
catalana s’hamanifestat diverses
vegades a favor de l’amnistia i de
posar les urnes per decidir el fu-
turdeCatalunya.
D’aquesta proposta de resolu-

ció no sen’ha informat fins ara ni
Esquerra ni Junts, malgrat que
totsdospartitshancontactatamb
la CUP per mirar de consensuar
alguna iniciativa que porti la sig-
natura de les tres formacions in-
dependentistes.
Laproposta,però,encarahade

passar pel sedàs de la Mesa del
Parlament -ambdosmembresde
JxCat, dos d’ERC i un altre de la
CUP i majoria independentista-,
quehauràdedecidirsisesotmeta
votacióa l’hemicicle.
La CUP va parlar durant la

campanya electoral del referèn-
dumienelpacteambels republi-

cans per investir Pere Aragonès,
els cupaires van aconseguir el
compromísque si “la tauladene-
gociació” entre governs no dona
fruits es plantegi un “nou embat
democràtic (...) prioritzant la via
del referèndum d’autodetermi-
nació”. Amb el text que presenta
al Parlament ara, la CUP perfila
la consulta encara que no sigui

acordada amb l’Estat, no ja com
unaprioritat,sinócoml’únicaop-
ció. La via negociada i la taula de
diàleg amb el Govern central po-
denveure’scompromesessiERC
hivota favor.Alhora, laCUPveu-
ria impulsada la seva estratègia
deconfrontació.
A banda d’aquesta proposta,

Aragonès i ERC hauran de bata-
llar també amb els seus socis de
Govern. Esquerra i JxCat s’estan
temptejant per tal que les discre-
pàncies no facin aflorar unanova
crisi entre els partits que formen
el Govern al bell mig d’un debat
depolíticageneral.
La documentació i les propos-

tesde resolució van i venenentre
lesdues formacions.Malgrat que
només són posicionaments polí-
tics,sónlesquefanméssoroll ial-
gunes han tingut conseqüències
judicials –comés el cas de l’ante-
rior Mesa del Parlament, citada
per unes propostes contra la sen-
tència de l’1-O, per la defensa del
dret a l’autodeterminació i que
reprovavenelRei–.
Aragonès té perfilat el discurs

del que serà el seu primer debat
de política general com a presi-
dentdelaGeneralitatdesd’abans
de la detenció i posterior posada
en llibertat divendres de Puigde-
mont. No l’ha modificat, però sí
quedestacaràtotelquehasignifi-
cat l’arrest. Ara bé, el republicà
mirarà de reforçar precisament
per aquest episodi la seva idea
que la via negociada per resoldre
el conflicte català està per explo-
rar i és en la que cal esmerçar-se
aramateix.
JxCat, en canvi, va referir-se

ahiraaquestespaicoma“taulade
socisparlamentaris” i lasevapor-
taveu i vicepresidenta, ElsaArta-
di, va assenyalar que aquest fò-
rum ha quedat “en dubte” per la
reacció del Govern central da-
vant la detenció del seu líder, i la
formació creuque tot aixònopot
passar desapercebut en un debat
comel que s’enceta avui al Parla-
ment.PerJunts,totplegatmostra
lamanca de “voluntat real” d’en-
carar el conflicte per part de la
Moncloa i veuen reforçat el seu
escepticismevers lanegociació.

Laresoluciódels
cupairesobliga
els socisdeGoverna
mullar-seenelcontext
de la tauladediàleg

Elsdiputats de laCUPDolorsSabater iCarlesRieradurant laprotestaper l’arrest dePuigdemont

El PSCno veu perillar els pressupostos
i els comuns es ratifiquen en el diàleg

Una cosa és la detenció i ràpida
posada en llibertat de Carles
Puigdemont a Sardenya i una
altra de molt diferent l’aprova-
ció dels pressupostos generals
de l’Estat o la necessitat de do-
nar continuïtat a l’acabada de
reprendre taula de diàleg.
Els partits catalans integrats

al Govern central de coalició
ahir vanmirar d’alleujar els res-
sentiments d’ERC després de la
peripècia sardade l’expresident

i de convèncer els republicans
que es tapin les orelles davant
els cants de sirena dels seus so-
cis i no renunciïn a la via de la
negociació per tornar a la unila-
teralitat.
“Són carpetes diferents”. La

portaveu del PSC, Alícia Rome-
ro, va parafrasejar ahir Pere
Aragonès quan el president va
desvincular la sonada absència
de Junts de la taula de diàleg de
la gestió del seu Govern i va fer
servir la mateixa fórmula que
ell per aïllar la tramitació dels
pressupostos generals de l’Estat
de la batalla política quotidiana.

Malgrat les queixes expressa-
des per ERC, que va acusar els
socialistes de “posar-ho difícil”,
Romero es va mostrar conven-
çuda que, atesa la dimensió dels
“recursos per sortir de la pan-
dèmia” que es distribuiran en
els comptes que tramita el Con-
grés, les forces polítiques cata-
lanes faran “tot el possible” per-
què tirin endavant.
I si el PSC va reiterar el “com-

promís ferm”de l’Executiucen-
tral ambeldiàleg, plasmatenels
indults, i va insistir que la taula
intergovernamental de negoci-
ació és l’“única via” per “cons-

truir” una sortida al conflicte
polític, els comuns van apartar
el calze de la nit en un calabós
italià dePuigdemont i van redo-
blar l’aposta dialògica.
“El diàleg ha vingut per que-

dar-se i tothom en sortirà bene-
ficiat”, va assegurar el portaveu
d’EnComúPodem, JoanMena,
que va incloure entre els afavo-
rits pels balsàmics efectes de la
negociació “fins i tot els partits

que no hi creguin”, en una al·lu-
sió clara a l’escepticisme de
Junts.
Mena va acusar els postcon-

vergents d’“autoexcloure’s” de
les converses amb el Govern es-
panyol i de voler “dinamitar” el
vacil·lant fòrum de discussió
designant representants que no
formen part de l’Executiu cata-
là. Amb tot, el diputat d’En Co-
mú Podem va ratificar la volun-
tat del seu grupparlamentari de
continuar treballant per acon-
seguir “la desjudicialització de
la política”, amb la reforma del
delicte de sedició a l’horitzó, i
no es va oposar a una llei d’am-
nistia com la que reclama l’in-
dependentisme, tot i que, va re-
cordar, no hi ha una majoria
prou gran a les Corts per apro-
var-la.

AlíciaRomerodeslliga
l’aprovació dels
comptes estatals de
les vicissituds diàries
de la política catalana

La Policia i
elsMossos
exhibeixen
unitat a
Barcelona

Després d’anys de tensions,
tibantors i creixents descon-
fiances, la Policia Nacional i
els Mossos d’Esquadra van
exhibirahirunitatenl’actede
celebració del patró de la Po-
licia,quevatenir llocal’Audi-
tori de Barcelona, per obrir
unanovaetapadedesglaçen-
tre els Mossos i la resta de
cossos policials que actuen a
Catalunya. Perprimeravega-
da des que va ser absolt, va
anar a l’acte el major dels
Mossos, JosepLluísTrapero,
quevaconversarcordialment
ambelsmàximsresponsables
de la Policia Nacional, José
Antonio Togores, i de la
Guàrdia Civil, el general Jose
Luis Tovar. El secretari d’Es-
tat de Seguretat, Rafael Pérez
Ruiz, vavolerdestacar “labo-
na feina i la coordinació de la
PoliciaNacionalamblespoli-
cies locals, els Mossos d’Es-
quadraientitatsprivades”. El
número dos del Ministeri de
l’Interior va ser l’encarregat
declausurar l’acte i el seudis-
curs va generar polèmica. Va
assegurar que “la comissaria
de la Via Laietana ha estat un
símbol de servei públic des
del qual diverses generacions
de policies han contribuït i
continuen contribuint a en-
fortir la democràcia al nostre
país”,unesparaulesqueigno-
raven el passat fosc de tortu-
res i repressió que van tenir
lloc durant el franquisme en
aquest edifici. De fet, l’Ajun-
tament de Barcelona i la ma-
joria de partits advoquen per
convertir la comissaria en un
memorial de la lluita anti-
franquista. El 2017 la comis-
sió d’Interior del Congrés va
aprovar una proposició no de
llei per a la conversióde l’edi-
fici en un espai de recupera-
cióde lamemòriahistòrica.
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MEMÒRIA HISTÒRICA

La comissaria de Via Laietana. MARC ROVIRA

La comissaria de Via 
Laietana, “símbol” 

de la democràcia per 
al ministeri de 

l’Interior

El secretari d’estat de Seguretat, Rafael Pérez 
Ruiz, va afirmar ahir en el Dia de la Policia Na-
cional que la comissaria de la Via Laietana de 
Barcelona “ha sigut i és un símbol de servei pú-
blic des del qual diverses generacions de po-
licies han contribuït i continuen contribuint a 
enfortir la democràcia”. La frase va aixecar 
polseguera política: ERC va demanar la com-
pareixença del ministre de l’Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, i el president d’Unides 
Podem al Congrés, Jaume Asens, va demanar 
una rectificació. Li recordava que, en tot cas, 
Via Laietana és “símbol de tortura i repressió 
franquista”.  

Fa anys que l’Ajuntament de Barcelona, en 
consens amb la majoria d’entitats i de partits, 
demana convertir l’edifici en un espai sobre 
la repressió franquista i un homenatge a les 
víctimes del règim. Fins i tot hi ha una pro-
posició no de llei aprovada el 2017 en aquest 
sentit, amb el vot del PP en contra. També la 
conselleria de Justícia ha defensat que la co-
missaria es converteixi en seu del Memorial 
Democràtic. El 2019 l’Ajuntament hi va ins-
tal·lar un faristol permanent al davant per re-
cordar els maltractaments físics i psicològics 
que moltes persones van patir als calabossos 
des de la dictadura de Primo de Rivera.  

“En l’argot antifranquista, anar a Via La-
ietana no era una passejada fins al port, sinó 
un patiment terrible”, recordava Antoni Ba-
tista, periodista que ha investigat què va pas-
sar dins d’aquelles dependències. Relatava 
com, des del 1941, s’aplicava la tortura per sis-
tema a la seu de la VI Brigada Regional de In-
vestigación Social (amb mètodes innovadors 
com la banyera, els elèctrodes, la bossa...).  

La setmana passada el Parlament va tom-
bar una proposta de resolució presentada per 
Vox a la comissió d’Interior per mantenir 
aquest edifici com la seu central de la Policia 
Nacional a Catalunya. Malgrat això, per ara, no 
tenen ganes de moure’s d’aquest cèntric encla-
vament, propietat del ministeri de l’Interior 
i diana de tantes manifestacions. Tot i el sim-
bolisme que arrossega, ara el lloc està dedicat 
exclusivament a tasques administratives: als 
antics calabossos hi ha els arxius del personal, 
i als altres pisos hi ha despatxos.e

BARCELONA
ARA
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cultura 
26 DIMECRES, 29 DE SETEMBRE DEL 2021 ara   

■ La Moncloa admet que Via 
Laietana va ser un lloc de 
“repressió i tortura” 

El govern espanyol matisa però no desautoritza el 
número 2 del ministeri de l’Interior, Rafael Pérez, 
que dilluns va afirmar que la comissaria de Via 
Laietana era un “símbol de servei públic des del qual 
diverses generacions de policies han contribuït i 
continuen contribuint a enfortir la democràcia”. La 
portaveu de la Moncloa, Isabel Rodríguez, va deixar 
clar que va ser “un lloc de repressió i tortura” durant 
la dictadura, però va justificar que el secretari 
d’estat de Seguretat volia “posar en valor el paper de 
la Policia Nacional” a tot l’Estat. També va defugir les 
crítiques dels seus socis de govern, Unides Podem, 
d’Esquerra i de Junts. El portaveu d’ERC, Gabriel 
Rufián, va exigir al número 2 del ministeri la 
“dimissió o rectificació” i la compareixença al 
Congrés del titular d’Interior, Fernando Grande-
Marlaska. El diputat d’En Comú Podem al Congrés 
Gerardo Pisarello va qualificar les paraules de Pérez 
de “desafortunades” perquè “esborren la història de 
violència a la comissaria”. I Junts va presentar una 
bateria de preguntes al Senat.

enbreu

MARC ROVIRA

P.10



La portaveu del govern es-
panyol, Isabel Rodríguez,
va admetre ahir a la roda
de premsa posterior al
Consell de Ministres que la
comissaria de la Policía
Nacional a la Via Laietana
de Barcelona “va ser un
lloc de repressió i tortura”.
La ministra va provar de
corregir d’aquesta mane-
ra l’impacte de les declara-
cions del secretari d’estat
de Seguretat, Rafael Pé-
rez, que aquest dilluns va
assegurar que la comissa-
ria “ha estat i és un símbol
de servei públic”.

Rodríguez va assegurar
que el seu govern ha apos-
tat sempre per “dignificar
la memòria” dels que van
ser víctimes de repressió i
tortura. Amb tot, va exo-
nerar el secretari d’estat,
que, segons la portaveu,
només volia “donar valor
al paper de la Policía Na-
cional a tot el territori del
país” perquè és un cos que
“fa una tasca fonamental
en l’ordre públic”.

Rodríguez va fer aques-
tes manifestacions des-
prés que ERC, Junts, la
CUP i En Comú Podem de-
manessin ahir explica-
cions, exigissin al ministre
de l’Interior el tancament
definitiu de la prefectura i
avisessin que declaracions
d’aquest tipus poden con-
dicionar el diàleg amb l’Es-
tat. El grup de Junts al Se-
nat, a través de Josep Ma-
ria Clèries, va entrar ahir
una bateria de preguntes
sobre la qüestió. ■

El govern
espanyol
rectifica sobre
la Via Laietana
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El gas sube un 400% 
mientras la luz marca 
otro récord histórico
El precio del MWh del combustible roza hoy          
los 80 euros y la electricidad ya roza los 190

ERC y Podemos exigen al 
Gobierno el cierre de la 
comisaría de Vía Layetana

Expropiación a la Policía: 
«Nos van a echar de Cataluña»

Tusk pide a 
Casado ganar 
por el bien 
de España 
y de Europa

Más de dos millones de hogares 
españoles están ante el riesgo de no 
poder poner a discreción la calefac-
ción este invierno. La subida de los 
precios del gas natural supera con 
creces el 400% en el último año, y 
la pobreza energética ya afecta a 
siete de cada cien residentes en Es-
paña. Además, los altos precios 
energéticos tensionan el resto de la 

economía. Pero para acabar de re-
matar el complicado escenario el 
precio medio de la electricidad ba-
tirá hoy todos los récord, situándo-
se en 189,9 euros el megavatio hora 
(MWh), con lo que supera el máxi-
mo histórico que marcó el 16 de 
septiembre en 188,18 euros, y se 
queda a 10 céntimos de la barrera 
de los 190 euros. ECONOMÍA 30

Aragonès advierte a Pedro 
Sánchez de que debe 
«controlar» a los jueces ESPAÑA 8

CONVENCIÓN DEL PP

ARTÍCULO

UN LÍDER PARA 
LLEGAR A MONCLOA
Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de Castilla y León

Los agentes no se fían de 
Marlaska porque «se venden 
a lo que pide el separatismo»

AITOR GONZÁLEZ 
Presidente de Nuevas 
Generaciones
del PP en el País Vasco 

LA ENTREVISTA

«Los radicales 
quieren expulsarnos 
de la vida pública»
ESPAÑA 12

Reino Unido 
sufre el Brexit
y se queda sin 
suministros 
INTERNACIONAL 18

Tras diez días llega a la costa en 
la playa Los Guirres SOCIEDAD 36

La lava llega al 
mar en la fase 
más violenta 

del volcán

La colada de lava que emerge de la erupción volcánica llegó anoche al mar en una zona de acantilados en la costa de Tazacorte

Los inversores a 
Ayuso en EEUU: 
el freno es 
Sánchez  P.2
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8 Miércoles. 29 de septiembre de 2021  •  LA RAZÓN

Esquerra y Podemos exigen el cierre de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona para convertirlo 
en un centro de memoria histórica. El Gobierno evita pronunciarse al respecto y da alas a ese escenario

Desahucio de Vía Layetana

La Jefatura Superior de Policía de 
Vía Layetana en Barcelona vuelve 
a estar en el centro de la política 
española y catalana. El edifi cio, de 
máximo simbolismo y epicentro 
de las violentas manifestaciones 
independentistas tras la sentencia 
del «procés», regresa a escena tras 
la exigencia de Esquerra y de Po-
demos de que se cierre ya para 
convertirlo en un centro de memo-
ria histórica y denuncia del fran-

Javier Gallego - Barcelona

ESPAÑA

quismo, mientras la portavoz del 
Gobierno, Isabel Rodríguez, evitó 
ayer pronunciarse sobre estas pe-
ticiones, dando alas a la posibilidad 
de un traslado de los agentes. 

Ambas formaciones han resca-
tado esta polémica después de que 
el secretario de Estado de Seguri-
dad, Rafael Pérez Ruiz, 
alabara esa comisaría y 
dijera que «ha sido y es 
un símbolo de servicio 
público desde la que va-
rias generaciones de 

policías han contribuido y conti-
núan contribuyendo a fortalecer 
la democracia». Rodríguez mati-
zó ayer estas palabras al asegurar 
que el «número dos» del Ministe-
rio de Interior quiso simplemente 
poner en valor al cuerpo policial 
y reconoció que ese edifi cio «fue 

un lugar de represión y 
de tortura». 

Lo cierto es que este 
edifi cio lleva años siendo 
una petición del indepen-
dentismo y de Podemos 

de memoria democrática que cul-
mine con el cierre de la comisa-
ría, que considera que «no es un 
símbolo democrático». «Si al-
guien lo considera un símbolo 
democrático demuestra cuál es 
su definición de democracia», 
avisó, en un dardo dirigido preci-
samente contra el Gobierno.

Por ahora, también es cierto 
que el cierre de la comisaría está 
lejos de concretarse porque, se-
gún ha podido saber este diario, 
el Gobierno ha aprobado un 

porque durante la dictadura fran-
quista fue la sede de la Brigada 
Político-Social, que dirigía la per-
secución a los disidentes. Los so-
cialistas también se han sumado a 
esta línea en los últimos años ya 
que respaldaron en 2019 en el Con-
greso una proposición no de ley de 
ERC para trasladar a la Policía Na-
cional a otra ubicación.

Y la presión aumentó ayer des-
de la Generalitat con el anuncio 
de Pere Aragonès de aprobar 
próximamente una Ley integral 

Una de las 
protestas frente a 

la comisaría de 
Vía Layetana en 
octubre de 2017

Agentes temen que el traslado 
podría concretarse este mismo año

«El Gobierno se 
va a vender a lo que 
pida el separatismo»

El traslado de la Policía Nacional 
de la comisaría de Vía Laietana 
genera mucho rechazo dentro del 
cuerpo. En este sentido, algunos 
agentes, como Marcos Veiras, 
portavoz de Jupol en Cataluña, 
dan por hecho que el Gobierno 
cederá y es una decisión que sos-
pecha que podría tomarse inclu-
so este año si Moncloa necesita 
los apoyos necesarios para apro-
bar los Presupuestos Generales 
del Estado, mientras que otros, 
como Luis Mansilla, portavoz del 
SUP, creen que ese escenario está 

J. G. - Barcelona más lejos, aunque tampoco lo 
descarta: «Lo que hoy es blanco, 
mañana es negro».  

«El Gobierno no va a aguantar 
la presión. No confíamos en Mar-
laska», asegura Veiras, que pone 
en cuestión las palabras del Mi-
nistro del Interior, que ha dicho 
en varias ocasiones que no se va 
a traspasar el edifi cio de Via Laie-
tana a la Generalitat. «Es un ata-
que directo contra nosotros y lo 
que representamos y contra quie-
nes defendemos la Constitución», 
añade. «El mensaje que nos man-
da el Gobierno es que nos van a 
echar de Cataluña», prosigue el 

portavoz de Jupol, que cree que 
el «Gobierno se va a vender a lo 
que pidan» los independentistas 
para aprobar los presupuestos.  

«Nos silencian y los compañe-
ros se están marchando. Hay una 
sensación generalizada de aban-
dono», recrimina, tras recordar 
que en Cataluña faltan alrede-
dor de 500 agentes para cubrir 
todas las vacantes que hay y ex-
plica que ahora se están desti-
nando policías del área de inves-
tigación al área de seguridad. 
Además, Veiras también recla-
ma al Ministerio del Interior que 
en los dispositivos de seguridad 
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«macropresupuesto» para remo-
delar el interior del edicio, con 
cambios en la iluminación y la 
climatización, una señal de que 
parece que Moncloa no contem-
pla un traslado inmediato. 
En cualquier caso, en Esquerra 

descartan que el cierre de la co-
misaría vaya a ser determinante 
para dar su plácet a los Presu-
puestos Generales del Estado. 
Los republicanos quieren prime-
ro ver los números porque toda-
vía no los conocen con detalle (el 
proyecto se podría dar a conocer 
a mediados de octubre) y tampo-
co han empezado los contactos 
ofi ciales. En este sentido, en ERC 
quieren proyectarse como una 
formación «útil» para la ciudada-
nía y rehuyen el rechazo por sis-
tema (como hace JxCat o la CUP) 
de toda iniciativa del Gobierno, 

más aún teniendo en cuenta que 
estas cuentas pueden regar sus-
tancialmente de dinero las arcas 
de la Generalitat en un momento 
en que el Govern quiere empezar 
ampliar el gasto para, entre otras 
cosas, revertir los recortes. 
La comisaria de Vía Layetana 

es una cuestión de máxima sensi-
bilidad política en Cataluña por-
que, a pesar de que el independen-
tismo le endose unas connotaciones 
«represoras» por la utilidad que 
tuvo durante el franquismo, ahora 
también se ha convertido en una 
suerte de bastión de la resistencia 
constitucionalista en Cataluña. Es 
un edifi cio que alberga un buen 
puñado de policías y hasta allí des-
plazan habitualmente los inde-
pendentistas sus manifestaciones, 
que acaban desembocando usual-
mente en ataques.  

Desde hace años este 
edifi cio del centro de 
Barcelona se ha 
convertido en objeto de 
deseo para el separatismo

La exigencia de los 
republicanos se produce 
en plena negociación 
para aprobar los 
Presupuestos

«Nos silencian y muchos 
compañeros se están 
marchando. Hay una 
sensación generalizada 
de abandono», lamentan

El president pide que tiene que ser capaz 
de controlar los aparatos del Estado

Aragonès avisa 
a Sánchez sobre 
el Poder Judicial

Pere Aragonès compareció 
ayer ante el Parlament para 
presentar las líneas maestras 
de su plan de Govern para toda 
la legislatura. Sin grandes con-
creciones, la intervención del 
president se volcó en pedir al 
resto de fuerzas independen-
tistas que se unan a 
la mesa de diálogo, 
aunque también ele-
vó el tono y reiteró 
en diversas ocasio-
nes su intención de 
trabajar por la rup-
tura con España. 
«Daré todo para ha-
cer posible la culmi-
nación de la inde-
pendencia», afi rmó.
«No hay nada que 

me mueva más que 
trabajar para que 
nuestros hijos vivan 
en una República 
más justa, verde, fe-
minista y plenamen-
te libre. Quiero que 
seamos la última ge-
neración de catala-
nes que sufre la re-
presión, el expolio y 
el menosprecio del 
Estado», añadió, 
aunque tampoco 
quiso dar horizonte 
sobre cuándo puede 
materializarse la in-
dependencia. En 
este sentido, sí hizo 
énfasis en la vía ne-
gociada, que consi-
dera la «estrategia 
ganadora». «Necesi-
tamos el reconocimiento inter-
nacional y justamente la comu-
nidad internacional nos 
empuja a iniciar este proceso 
de negociación», argumentó.
En este sentido, se mostró 

comprensivo con el «escepti-
cismo» de JxCat, pero advirtió 
de que la situación es «comple-
ja» y «no hay soluciones mági-
cas». También dijo que en caso 
de que el Estado no se tome en 
serio la negociación o sea inca-
paz de «controlar sus apara-
tos», en referencia al Poder 
Judicial, serán «más razones» 

J. G. - Barcelona para el independentismo de 
cara a la comunidad interna-
cional.
No obstante, Aragonès tam-

bién tendrá que lidiar en este 
Debate de Política General, 
que concluye mañana, con la 
petición y presión de la CUP de 
aprobar una propuesta de re-
solución que comprometa al 

Parlament y al 
Govern a cele-
brar un referén-
dum de indepen-
dencia durante 
esta legislatura. 
Una propuesta 
incómoda para 
Esquerra porque 
signifi ca alterar 
su rumbo de diá-
logo y que no pa-
rece que vaya a 
acceder a votarla 
a favor, pero que 

tampoco gusta en JxCat, ya 
que entiende que el 1-O sigue 
vigente.
El president insistió en que 

«el tren de la negociación está 
a punto de empezar de verdad» 
y pidió a todas las partes lla-
madas a participar (Gobierno 
y JxCat) a tener un «espíritu 
constructivo». En este sentido, 
avisó que causas como la del 
Tribunal de Cuentas contra 
exaltos cargos de la Generali-
tat o la detención de Carles 
Puigdemont favorecen poco el 
diálogo.

«El Gobierno 
no va a 
aguantar la 
presión. No 
confíamos en 
el ministro 
Marlaska»

Marcos Veiras
Portavoz de Jupol

EFEALBERTO R. ROLDÁN

cuando hay manifestaciones in-
dependentistas frente a la comi-
saría (se han convertido en una 
constante) haya más distancia 
«para que no lleguen las piedras 
que se lanzan».  
Mansilla, por su parte, se mues-

tra, por ahora, más optimista 
sobre el desenlace de la comisaría 
porque ahora se encuentra en 
obras y eso puede ser señal de que 
el Gobierno no tiene intención de 
ceder el edifi cio. No obstante, re-
conoce que son consciente de que 
el independentismo «necesita un 
icno o logro» con el traspaso del 
edifi cio y eso puede favorecer su 

posición. «La previsión es que 
continuemos, pero es un tema 
político ajeno a nuestra voluntad. 
Todo dependerá de los intereses 
políticos de pacto no pacto y poco 
podemos hacer», zanja. 
Si bien, tanto Veiras como 

Mansilla advierten de que, aun-
que los agentes tengan poca ca-
pacidad para decidir qué se hace 
con la comisaría, emprenderán 
acciones, como movilizaciones, 
para meter presión. En este sen-
tido, descartan la vía jurídica 
porque es muy difícil de que 
prospere porque es un local del 
Gobierno. 
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L’Ajuntament multarà l’empresa que ha enderrocat part d’un mur 
medieval 
 
 

El consistori assegura que les obres no tenien permís i ha obert expedient a la 
promotora 
 
 
 
 
 

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que multarà la promotora que ha enderrocat part del mur del passatge 
antic de València, una via medieval d’origen romà, durant les obres de construcció d’un bloc de pisos al Poble-
sec. Segons ha explicat el regidor del districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra, el consistori va tenir coneixement 
de les obres “il·legals” a finals d’agost, quan van rebre una denúncia per part dels veïns de la Satalia, i van 
enviar una inspecció per aturar els treballs de manera “immediata”. 
 
Des de llavors l’empresa té obert un expedient administratiu que, tal com ha avançat Serra, té tots els números 
d’acabar en una sanció que podria pujar fins als150.000 euros. A més, l’Ajuntament obligarà la promotora 
a “reconstruir el mur amb les pedres originals”, que també tenen un gran valor històric perquè provenen de 
la cantera que hi havia a Montjuïc. L’Ajuntament ha reconegut que els operaris van enderrocar uns dos metres 
del mur, però que la ràpida intervenció dels veïns ha permès salvar-ne la major part. 
 
Protecció insuficient 
L’Ajuntament de Barcelona va aprovar a finals del 2016 un pla urbanístic per protegir l’antic nucli de la Satalia i 
conservar les edificacions, camins, fonts i murs antics, però només va catalogar com a patrimoni una vintena de 
finques. Tot i això, fonts municipals recorden que les obres “no tenien permís” per tocar el mur i que els treballs 
s’han dut a terme de manera “il·legal”. Serra ha celebrat que s’hagi pogut salvar “bona part del mur, tot i que els 
danys són considerables”. 
 
El tram afectat del passatge antic de València és un dels més llargs i més ben conservats de la zona, juntament 
amb el del carrer de la Creu dels Molers. A més dels murs que hi ha a peu de carrer, també n’hi ha a l’interior 
de les parcel·les, que en alguns casos funcionen com a límit entre parcel·les i en altres com a murs de 
contenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.totbarcelona.cat/cultura-i-oci/patrimoni/ajuntament-barcelona-multara-empresa-enderroc-mur-via-medieval-147628/ 
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Barcelona multa a un promotor por derruir una parte del Camí Antic 
de València en el Poble Sec 
 
 
 

El Ayuntamiento de Barcelona ha multado a un promotor privado por derruir parte del Antic Camí de València 
en el distrito de Sants-Montjuïc, según ha informado a través de Twitter el regidor de Drets de Ciutadania i 
Participació, Marc Serra.  
 
El mismo regidor ha indicado que el empresario sancionado tiene las obras paradas desde el 24 de agosto, y 
que tendrá que restituir el muro derribado.  
 
 
 

 
 

Además, tendrá que hacer frente a una sanción que puede llegar a los 150.000 euros.  
"Protegemos el patrimonio de los barrios!", indica en el apunte de Twitter de este martes por el regidor Serra. 
 
 
 
 
 
https://www.20minutos.es/noticia/4837370/0/barcelona-multa-a-un-promotor-por-derruir-una-parte-del-cami-antic-de-valencia-en-el-
poble-sec/  
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Les obres que han malmès el mur del passatge antic de València 
eren “absolutament il·legals” 
 
 
 
 

Els responsables han de fer front a una sanció que pot arribar als 150.000 euros i se'ls 
obligarà a reconstruir la part que han enderrocat per negligència 
 
 
 
 

El regidor de Sants-Montjuïc, Marc Serra, ha informat que les obres que han malmès una part del mur del 
passatge antic de València eren “absolutament il·legals”. “L’autor d’aquesta negligència s’haurà d’afrontar una 
sanció que pot arribar als 150.000 euros per haver destruït aquest mur històric i estarà obligat també a 
reconstruir-lo“, ha anunciat Serra. 
 
L’Associació de Veïns de la Satalia va alertar el consistori de l’enderroc el 23 d’agost, segons han explicat fonts 
municipals. L’Ajuntament va enviar llavors una inspecció d’urgència que va ratificar que les obres estaven 
afectant el mur protegit i les van interrompre immediatament. Segons ha explicat el regidor, això ha permès que 
els danys al mur no hagin estat majors. 
 
“Es reconstruirà, però no ja no és el mateix” 
 
El Centre de Recerca Històrica del Poble-sec ´també va alertar fa una setmana de la pèrdua d’aquest element 
històric per al barri. “Tan bon punt ens vam assabentar vam contactar amb el departament d’arqueologia de 
l’Ajuntament de Barcelona, per`què això no podia ser“, comenta Josep Guzman, el president del Centre de 
Recerca Històrica del Poble-sec. 
 
L’entitat lamenta que el mur no estigui catalogat. “Era un camí real important en l’època romana —explica 
Guzamn— reconstruir una part ara, no serà el mateix. S’han perdut unes pedres que fa mil o dos mil anys que 
estaven aquí”. En aquest sentit, el regidor de Sants-Montjuïc ja ha avançat també que pel seu interès històric 
l’inclouran dins el pla de la Satalia com un element a protegir i reconstruir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://beteve.cat/societat/obres-illegals-malmeten-mur-cami-valencia-poble-sec-eren-absolutament-illegals/ 

P.18

https://beteve.cat/historia/enderrocada-part-cami-antic-valencia-poble-sec/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=beteve
https://beteve.cat/historia/enderrocada-part-cami-antic-valencia-poble-sec/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=beteve
https://beteve.cat/societat/obres-illegals-malmeten-mur-cami-valencia-poble-sec-eren-absolutament-illegals/


Pàgina 3 de 3 

 

 
28 September 2021 16:42 
 
 
 
 

Una "obra ilegal" derriba parte de un muro de origen romano en 
Barcelona 
 

El propietario de la finca se enfrenta a una sanción municipal de hasta 150.000 euros y 
deberá restituir la parte destruida del Camí Antic de València 
 
 
 

Barcelona, tal y como la conocemos, es una urbe relativamente joven, puesto que este año se cumplen el 
centenario de la absorción del pueblo de Sarrià a la gran ciudad. Pero que haya tardado siglos en conseguir 
una forma más o menos definitiva (quién sabe, quizás sigue colonizando municipios del entorno...) no significa 
que no tenga una historia muy, muy lejana. Basta con darse una vuelta por Ciutat Vella, pero hay lugares que 
escapan a lo obvio, como el pasaje del Camí Antic de València, un itinerario de la época romana del que 
quedan dos pequeños retales, en Poblenou y en el barrio de la Satalia. En este último han tenido un susto de 
aúpa este verano al comprobar cómo un promotor privado derribaba parte del muro de esta antigua vía. La voz 
de alerta de los vecinos detuvo el desaguisado, y ahora el dueño se enfrenta a una sanción que podría 
ascender a los 150.000 euros. Esta pared, no obstante, no está incluida en el catálogo de patrimonio 
arquitectónico de la capital catalana. No se encuentra en esa selecta paleta de fincas preservadas, pero este 
camino, y todas las fuentes y muros de este peculiar barrio de Sants-Montjuïc, están protegidos por un plan 
especial de mejora urbana aprobado por el pleno municipal hace exactamente cinco años. 
 
La alarma saltó a finales de agosto. El propietario del solar que linda con el muro está construyendo un bloque 
de viviendas, para el que sí tenia permiso de obra y de hecho está contemplado en esa reforma urbanística de 
2016. La piqueta, sin embargo, empezó a derribar la pared romana. Cuenta Ana Menéndez, presidenta de la 
Asociación de Vecinos de la Satalia (además de presidenta de la FAVB) que el dueño de la finca les dijo que su 
intención era "derribarla toda porque no tenía cimientos y peligraba con los trabajos adyacentes, y volver a 
levantarla pero con una base más sólida". "Seguramente -prosigue esta líder vecinal- era la opción más barata, 
pero no nos parecía la más adecuada". Así las cosas, y tras la queja al distrito, las obras se detuvieron y el 
promotor deberá volver a construir el pedazo de pared ya destruida, amén de responder a un expediente 
sancionado que podría salirle muy caro. Podrá hacerlo porque dentro del solar, amontonadas, reposan las 
piedras que tienen su origen en la pedrera de Montjuïc, que en su momento también alimentó la construcción 
de la Sagrada Família, en lo que antes fue Sant Martí de Provençals. 
 
El caso, celebra Menéndez, es que han podido detenerlo a tiempo. Ahora el asunto inicia la senda 
administrativa. El concejal del distrito, Marc Serra ha insistido este martes en que la obra era "ilegal", que el 
daño afecta a unos dos metros de muro y que tener un permiso de obras "no implica cargarse parte del 
patrimonio protegido". La presidenta de la asociación de vecinos, de hecho, reclama al ayuntamiento que 
incluya el lugar dentro del catálogo municipal de máxima protección. 
 
No sería la primera vez que estos barceloneses de la falda de Montjuïc consiguen convencer al consistorio. 
Durante años intentaron salvarse de la quema impuesta en 1976 por el plan general metropolitano que 
establece que estos terrenos son zona verde, y que por ende, todo debía derribarse. Tras mucho picar piedra, 
en 2013 se aprobó su desafectación, y en 2016 se establecieron las nuevas normas urbanísticas del entorno, 
preservando las viviendas y el entorno, que es historia viva de los orígenes de la ciudad. 
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o podia ser d’una altra
manera, i l’activista pre-
gonera, líder veïnal, in-
fermera, immigrant...

Custodia Moreno va aprofitar el
seu pregó d’inauguració de les fes-
tes de la Mercè per recordar que
“sí que es pot”, el crit amb què l’al-
caldessa Ada Colau i els movi-
ments antidesnonament van fer-
se famosos i que encara es manté
arreu com a símbol de causes difí-
cils. El pregó va donar el tret de
sortida a la 150a festa de la Mercè,
marcada per la pandèmia, tot i que
es recuperaran força activitats als
carrers i populars, sempre amb ci-
ta prèvia per accedir-hi i afora-
ments reduïts.

Custodia Moreno va rememorar
l’arribada de la immigració estatal
i les barraques, en el seu cas del
Carmel, on vivien. En català i en
castellà, i en una barreja de les
dues llengües, Moreno va combi-
nar records amb activisme. En

N

aquest segon àmbit va instar els
polítics a negociar, “fugir de l’in-
sult”, i va recordar-los que la ciuta-
dania els hauria de “fiscalitzar”
més. Així va animar els barcelo-
nins a fer-ho amb la mateixa alcal-
dessa i el seu equip, perquè “el sí
que es pot” no es quedi en un eslò-
gan i sigui reconeixible.

L’inici de la festa va estar marcat
per la polèmica. Diversos partits i
entitats van queixar-se que l’Ajun-
tament impedia l’accés a la plaça de
Sant Jaume per evitar cap xiulada
a Colau, com les que ja va rebre a
les festes de Gràcia o Sants. L’equip
de govern s’excusa al·legant l’obli-
gatorietat de restringir els afora-
ments de qualsevol acte. Sis-centes
persones van assistir al pregó amb
invitació o inscripció prèvia. Una
xifra similar s’amuntegava als car-
rers estrets que hi donen accés xiu-
lant i escridassant l’alcaldessa,
mentre la Guàrdia Urbana els im-
pedia el pas. La protesta va ser molt
sorollosa fins a aconseguir sufocar
el toc d’inici de la festa, tot i que te-
nia fins a una desena de causes di-
ferents: laborals, polítiques...

Precisament ahir es va fer públi-
ca una recerca de la Universitat
Oberta sobre els pregons de la fes-
ta. Una investigació del grup de
llengua, cultura i identitat dels Es-
tudis d’Arts i Humanitats, liderat
per la doctora Alba Colombo, ha
rescatat tots els pregons des del
1975. Constaten la pèrdua de refe-
rències religioses o la seva absèn-
cia. L’antropòleg Xavier Villanueva
assegura que les referències al mite
de la Mare de Déu de la Mercè es lo-
calitzen en els pregons dels anys se-
tanta i vuitanta, que, progressiva-
ment, es van anar deixant de ban-
da i només hi és present amb algu-
nes “pinzellades” en els de Manuela
Carmena, molt breument, o també
d’Andreu Buenafuente. ■

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

Tradicions Mercè 2021

“Sí que es pot”,
o no, al pregó

C. Sabaté
BARCELONA

TOC · Estrena de la festa amb referències a
l’activisme social i xiulets a distància per a Colau

Una de la desena de protestes que
es van concentrar al voltant de la plaça
de Sant Jaume durant el pregó ■ ACN
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Per fi l'arxiu històric de la Favb estarà ben 
preservat 
 
Publicat el dimecres 22 de setembre del 2021 | 14:17 
 
 
L'any vinent la Favb compleix mig segle de vida i durant aquests 50 anys el moviment veïnal ha 
escrit moltes pàgines sense les quals no s'entendria la història de Barcelona. 
 
Feia temps que la documentació de tot aquest relat no estava ben preservada en el nostre 
local, ni per les condicions físiques de conservació ni per ser un espai adequat per a la seva 
consulta per part d'historiadors i altres professionals interessats en la història recent de la 
ciutat. 
 
És per això que hem arribat a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona perquè l'Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona es faci càrrec d'aquest llegat, en tingui cura i el posi a disposició de 
la ciutadania. 
 
L'acte oficial de lliurament de l'arxiu històric de la Favb es farà el dilluns 27 de setembre a 
les 18:00 hores a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (carrer de Santa Llúcia, 1) i la 
presentació anirà a càrrec del periodista i historiador del moviment veïnal barceloní, Marc 
Andreu. 
 
Per assistir-hi presencialment cal inscriure's prèviament al correu 
electrònic: arxiuhistoric@bcn.cat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.favb.cat/articlescarrer/fi-larxiu-hist%C3%B2ric-de-la-favb-estar%C3%A0-ben-preservat 
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fosc”. D’aquesta manera, la
crònica negra de qualsevol ciu-
tat podria ser vista com el relat
de les seves transformacions
més profundes i, a la Barcelona
dels últims segles, Corominas
arrenca, el 1877, amb el “crim
de l’ermità”.
Ens cita a la plaça Universi-

dad. El recorregut comença en
el número 29 del carrer Joa-
quimCosta, la casa on viviaEn-
riqueta Martí, la Vampira del
Raval (avui balcó amb dues
banderes espanyoles, llum
blanc amb flors al sostre, da-
munt la fruiteria i a prop del
que va ser un mític bar de co-
pes, l’Almirall) i continua fins
l’Hotel Le Méridien, a la Ram-
bla, escenari, la dècada dels se-
tanta, del “CrimdelGranHotel
Manila”.
Allà, un dimarts de novem-

bre del 1971, algú que es feia

Laciutat
violenta

NÚRIA ESCUR
Barcelona

T
ot crim, tot fet de-
lictiu, comporta, a
més de la respon-
sabilitat individual
de qui el comet, un

substrat social que d’alguna
manera el sustenta.
Sota aquesta premissa i amb

la intenció d’entendre el con-
text d’on surt el més roí –enca-
ra que de vegades pugui sem-
blar el més èpic– de l’ésser hu-
mà, els especialistes fa anysque
investiguen. Jordi Corominas
(Barcelona, 1979) és un d’ells i
publica La ciudad violenta (Pe-
nínsula) un llibre on recorre els
crims i fets delictiusmés famo-
sos dels dosúltims segles aBar-
celona.
El camí és inacabable.

les bombes Orsini, resposta de
la classe obrera a les salvatges
condicions laborals de l’època.
El segon, elmoviment encap-

çalat per mares i dones de re-
servistes, que van reaccionar
contra una classe política en-
tossudida a enviar els joves a
una guerra llunyana. I el tercer,
la canalització de la violència
de la patronal per la via dels
anomenats Sindicats Lliures,
que expressaven el propòsit
dels empresaris de prolongar, a
costa dels treballadors, la pros-
peritat viscuda durant la Gran
Guerra.
Ignacio Martínez de Pisón,

autor de La buena reputación,
diu: “es diria que cada episodi
de violència no és sinó un
símptoma d’una patologia o un
malestar previ de la societat,
l’espasme amb què aquesta in-
tenta espolsar-se un dolor

passarpelMarquèsdeAlcánta-
ra (en realitat era un venedor
de bíblies i professor de dibuix
amb trastorns psicològics), i
amb l’excusa de pintar un re-
trat, va posar fi a la vida d’una
noia que estava apuntd’ingres-
sar en un convent.
A l’habitació 424 van trobar,

escanyada amb les seves peces
de roba, María Dolores Llo-
rens, de 27 anys. A terra, es-
campats, dibuixos i esbossos
d’ella seminua.“Curiosament,
quan a l’home (que en realitat
es deia Manuel Sebastián) li
van concedir l’indult, el 1975, ja
s’havia mort a la presó”.
Dos dels casos més emble-

màtics de laBarcelona contem-
porània són el de Carmen Bro-
to, el 1949, i el d’Enriqueta
Martí el 1912. Els dos, tergiver-
sats perquè el relat triomfés.
“D’Enriqueta es diu que va ser

EL EPO TATGE

Recorregut per
episodis de la

història criminal
i revolucionària
de Barcelona
els últims
dos segles

l’envolta. Dotar-lo d’explicació
social, entrar en les raons pro-
fundes del despropòsit que
acompanya cada crim o cada
revolta.
Per això, a Barcelona, podem

seqüenciar tres apartats crono-
lògics: la violència política (del
1835 al 1939), la violència cri-
minal (englobant casos del
1929 al 1991) i la ciutat refunda-
da (o el present), entre el 1993 i
el 2019. Ha buscat a les heme-
roteques. “Sense periodisme
no hi ha crònica negra i, durant
dècades –afirma l’autor– les
cròniques de La Vanguardia,
van ser fonamentals”.
“Darrere de cada esclat de vi-

olènciahi ha sempre alguna co-
samés, un canvi de fase o d’eta-
pa, unametamorfosi”. ABarce-
lona s’esmenten tres exemples
paradigmàtics com a punt de
partida. El primer, l’atac amb

Vist en perspectiva, la ciutat
comtal ha tingut de tot: bullan-
gues (els historiadors JordiRo-
ca i Núria Miquel han publicat
La bullanga de Barcelona / Ro-
sa del Vents), pistolerisme,
protestes socials, manifestaci-
ons revolucionàries, despropò-
sits i xantatges econòmics,
crims sense resoldre, assassi-
nats per amor i assassinats per
desamor...
Barcelona, la ciutat de les

bombes, la Setmana Tràgica, la
d’EnriquetaMartí sobre la qual
es va ordir la llegenda que se-
grestava imatava nens per ven-
dre’n la sang com a elixir de la
joventut a rics de la ciutat. Bar-
celona, la dels crims de Ricar-
dito i els atacs homòfobs
(aquell odi que sembla que ara
ressorgeix), la dels dirigits a es-
trangers (que també remunta),
a mariners, a estudiants (avui
evidenciem una ràbia latent
explosiva); la dècada frontissa
dels setanta (psicòpates i polí-
tics), els vuitanta i l’estrany pa-
rèntesi cap a la refundació de la
ciutat.
Barcelona, la del crim de

Carmen Broto, la rossa prosti-
tuta sensual que lluïen com a
trofeu, assassinada a cops i en-
terrada enunhort, i la deSonia,
transsexual, atacada per set
caps rapats el 1991. Violències
que es reciclen amb el temps i
que, malgrat que es camuflen
en la literatura o el cinema, tor-
nen a tenir els seus equivalents
successors en la vida real.
Molts s’han sentit (fatal-

ment) atrets per la crònica ne-
gra, gènere a l’alça en els dar-
rers temps i en tots els mitjans
de comunicació. En el cas de
Corominas vol ordenar i argu-
mentar tot aquest magma que
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Fets delictius i crims famosos a Barcelona els últims dos segles

1974
As assinat de Pedraaalllbbes
J an d’Alòs, 5

1984
Crim Vaccarizzi
Presó odel

1962
Cri dels existencialis es

Ara ó, 136

009
Crim e Santaló
Santaló/
Travessera de Gràcia

2004
Crim del Putx t
Carrer Bertran

1978
Violador ’ nc anes
Plaça Lessepppsss2220000005

Crriiim del caixer
Carrrrrreeer Guillem Tell

1929
Crim de Ricardito
Orteu 55
(actual Pl. Molina)

Setmana Tràgggiiicccaaa
a tot Barccceeelll a
CCCllub Teeennnnnnis d’’ orta
(Antiga Esg sia
de ant Joooan)

1877
rim de l’ermità
Ermitaaa del arm

1949
Carmen Broto
Legalitat/Alegre de Dalt

19 4
Crim de la corda
Indústria/Passatge
de Catalunya

2010
Crim del Bar Joaannn
Provença 338

1991
CCCrrriiimmm transssexual Sonia
Parc ddde la CCCiuuutttaaadella

Bullangues
Rambla/
P e Pal u

2002
Crim del
Maremagnum

1971
Criim de Manila
Rammmbla/Fortuny1944

Crim de le tora cartes
Annnnnníbbal, 28

1896
Bo b
Cannnvisss ous

1956
Crim del itz

1893
Bomba

Gran Via/Universitat

1993
Crim del Snoopy
Gran ia/P sseiggg de Gràcia

1893
Bomba deee LLLiiiceu

1912
Enriqueta Martí

Joaquín Costa, 29

1987

Carnisser ’’Escudellers

a sattge d’Escu ll rs

2012
Crim de la Sagrada Família
Sardenya, 287

1 km

Gr
an
Vi
a
de
Ca
rle
s I
II

Av
. P
ed
ra
lb
es

Diagonal

Via Augusta

Av. Sarrià

Parc de
Pedralbes

Turó
Park

Passeig de la Bonanova

Francesc
Macià

B
al
m
es

A
ri
ba
u

Sants

Gran Via Gran Via

Paral·lel

Provença

Diagonal

Travessera de Dalt

París

Pg
.d
e
G
rà
ci
a

Aragó

Diputació

València

A
ri
ba
u

N
àp
o
ls

Consell de Cent

Parc de
la Ciutadella Av. Icària

R
am

bl
a

Anna Monell Renart / LA VANGUARDIA

BARCELONA

Ronda GeneralMitre

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

426000

84641

Diario

1950 CM² - 172%

87204 €

56-57

España

26 Septiembre, 2021

P.22



DIUMENGE, 26 SETEMBRE 2021 C U L T U R A LA VANGUARDIA 57

Juan Marsé explicava que
havia conegut Jesús Navarro,
l’assassí de Carmen Broto i que
havien arribat a ser amics, tot i
que ell es manifestava dolgut
amb les versions literàries de
l’escriptor barceloní.
Ho recordava en una entre-

vista amb Xavi Ayén: “Navarro
era un paio baixet, que conrea-
va l’aura del havia estat, vivia
envoltat d’aquell perfumdepe-
rill, d’home amb passat sinis-
tre, amb ulleres de cec. La
imatge em va obsessionar molt
temps”.c

Escorial amb Legalitat, veu un
Ford Sedan. “Diu que li queda a
la retina la imatge: el vidre del
cotxe ple de sang...”. Se suposa
que és la sang de Carmen Bro-
to, cortesana roja dels baixos
fons, cruelment assassinada en
una trama urbana truculenta
amb personatges del franquis-
me implicats.
Sota aquell impacte visual

Marsé escriu Si te dicen que caí
i construeix “una història bru-
tal enquèbarreja una certa vio-
lència anarquista amb la figura
magnètica i libidinosa de Car-
men Broto”.
El més sorprenent –apunta

Corominas– és que, un cop cre-
at el mite de Broto, després,
certs periodistes (alguns grans
mestres de l’ofici) ja donaran
per bona, i per sempre, aquella
versió difuminada i literària de
Marsé”.

una assassina en sèrie i no és
cert, se li ha donat una explota-
ció comercial, i aCarmenBroto
nohanpassat dedir-li prostitu-
ta i espia. Ningú no s’ha preo-
cupat de saber la veritat
d’aquests dos éssers humans, i
endinsar-s’hi. Així la llegenda
té més suc”, lamenta el perio-
dista i escriptor.
Perpetuar la mentida a favor

de la llegenda, una estratègia
habitual, no ha deixat de des-
encadenar equívocs.Molts dels
que es vanpreguntar per les ra-
ons profundes de la violència,
si més no urbana, que es va ge-
nerar durant el procés (crema
de contenidors, etc.), es pre-
gunten ara per la ira juvenil ge-
nerada amb els botellots, i es
continuen qüestionant per què
hem fet passos enrere amb
l’augment de delictes homò-
fobs a Barcelona.
Ja Albert Camus es va bara-

llar amb el seu amic Jean Paul
Sartre perquè Sartre creia en la
violència revolucionària i Ca-
mus la rebutjava (“La violència
és inevitable i injustificable”).
A poc a poc va anar prenent
força el concepte de “violència
estructural”.
El periodisme ha tingut pa-

ral·lelament –a vegades amb
criteri, a vegades sense– un pa-
per essencial en el tractament,
l’autocensura i, de vegades, ai-
re, de la crònica negra. A l’Ho-
tel Ritz se’l va esmentar sense
nom, durant molt de temps,
com “un hotel important de la
ciutat”. Calia salvaguardar per-
sones i entitats. “Fins i tot hi ha
recel amb el fet de posar els
noms dels assassins al paper,
encara que el sumari t’ho per-
meti –explica Corominas– i
per això a finals dels noranta la
premsa practica el que creu
que és normatiu: les inicials”.
Poques vegades la societat res-
pecta el principi de privacitat.
Anys quaranta, fascinant, la

teoria és que la premsanoparla
de crims, però a l’hemeroteca
n’hi ha. Al poder franquista no

l’interessava que s’exposessin
(en una dictadura l’ordre havia
de ser o, com amínim, semblar
immaculat), però fins i tot el
comissari de la brigada crimi-
nal va escriure un llibret
d’amagat, en què detallava
també, entre d’altres, el cas
Broto.
I després hi ha, persisteix, la

creació i recreació de mites i
llegendes...
Amb 16 anys Juan Marsé és

aprenent de joier. Elmatí del 11
de gener del 1949 surt de casa
seva i en el límit amb Gràcia, a

LLIBERTTEIXIDÓ

.

LLIBERTTEIXIDÓ

El crimde
laManila. Avui
hotel LeMéridi-

en, el falsmar-

quès d’Alcànta-

ra va assassinar

aquí una jove

CarmenBroto
NascudaaOsca,

elseuassassinat

vacommoure la

societatbarcelo-

ninadefinalsdels

anysquaranta

La vampira del
Raval. Jordi Coro-
minas davant de la

casa on vivia Enri-

quetaMartí, acusa-

da de segrestar

i assassinar nens

“Cada episodi de violència és
elmalestar previ de la societat,
l’espasme amb quèmira
d’espolsar-se un dolor fosc”,
explica IgnacioMartínez de Pisón

“Dosdelscasosmésemblemàtics
de laBarcelonacontemporàniasón
eldeCarmenBroto ield’Enriqueta
Martí; totsdostergiversatsperquè
elrelat triomfés”

“Elperiodismehatingutunpaper
essencialeneltractament,
l’autocensurai,devegades,aire,de
lacrònicanegra”,diuCorominas,
autorde ‘Laciudadviolenta’

“Marsé explica que el gener del
1949 veu un Ford Sedán; li queda
la imatge a la retina: el vidre del
cotxe tacat de sang... Se suposa que
és la sang de CarmenBroto”
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JOSEPPLAYÀMASET
Barcelona

E
nunpaíspocdonatal
gènerebiogràficcom
Catalunya, l’aparició
d’una biografia de
l’alcaldeJosepMaria

Porcioles és notícia. “Franquista
indiscutible, catalanista tebi, de-
finidor d’utopies tangibles per a
Barcelona i destructor de l’equi-
libri urbà amb l’especulació
dibuixarien un perfil que segu-
rament no admet posiciona-
ments maniqueus”, diu l’histo-
riador i exalcaldedeGironaJoa-
quim Nadal al pròleg del llibre
JosepMariadePorcioles.Biogra-

fiad’unavida singular,de l’histo-
riador Josep Lluís Martín i Ber-
bois (EditorialBase).
Els articles i llibres fins ara de-

dicats a la figura política de Por-
cioles s’havien centrat en la seva
època d’alcalde de Barcelona
((1957-1973), amb una coinci-
dència gairebé unànime que va
ser “més que un alcalde, menys
que un ministre”. La biografia
que ara es publica aporta també
interessants dades sobre la seva
vinculacióa laLligaRegionalista
ialcatalanismeconservadorica-
tòlic en els anys anteriors a la
GuerraCivilque lidonen encara
unperfilméscontrovertit.
Porcioles havia nascut a Amer

el 1904, població de la qual és fill

predilecte (distinció que només
tenenell i l’expresidentde laGe-
neralitat Carles Puigdemont), ja
que el seu pare hi tenia plaça de
notari. VaestudiaraAmeriGiro-
na i el 1921 va començar a treba-
llar com a passant del seu pare a
Balaguer, on aquest havia estat
traslladat. També inicia estudis

dedret.Desprésvindranlesopo-
sicionsanotari, pera laqual cosa
la seva família l’envia a Vallado-
lid, per aprendre bé el castellà
que es requereix en les proves
orals. Guanya les oposicions,
amb nota brillant, i aconsegueix
laplaçadeBalaguer.
És llavors que s’acosta a la Lli-

ga. Va arribar a participar enmí-
tings del Centre Català Republi-
cà de Balaguer. Tot i així, va ser
detingut, a l’inici de la Guerra
Civil,pels republicans ivapassar
perlespresonsdeBalaguer,Llei-
da i Barcelona abans de poder
exiliar-se i anar a l’Espanya “na-
cional”. Va tornar a Lleida amb
l’entrada de les tropes franquis-
tes i va ser nomenat delegat

Porcioles, unalcalde incòmode
Una biografia posa de manifest les contradiccions del notari d’Amer

Estudi de l’historiador Josep Lluís Martín

d’Auxili Social i president de la
Diputació de Lleida (1940-1943)
i posteriorment director general
deRegistres idelNotariat (1943-
1945), cosa que el va obligar a
traslladar-seaMadrid.Allànova
ser ben rebut. “Parlava castellà
ambaccent català i quequejava”.
Pels sectors falangistes no tenia
puresa i van reobrir el seu ex-
pedient “catalanista”. Nadal ho
considera “paradigmàtic dels
tràngolsprivilegiatsaquèvanser

CARLOSPÉREZDEROZAS

Elmuseu. L’alcalde Porcioles
observa el quadreCiència i ca-

ritat, destinat alMuseu Picasso,

que va fer construir

Porciolesvaser“més
queunalcaldeimenys
queunministre”,
ambunagestiómolt
polèmicaenurbanisme
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LLEGIUMÉS SOBRE
L’ESPECTACLEA

PER FER BOCA
DANSA LaCompanyiaMMCDCdedansacontemporàniaquedirigeixelcoreògraf italiàMicheleMerola

estrobaperprimeravegadadegiraperEspanya–avuialaFactoriaCulturaldeTerrassa–ambl’es-
pectacleGershwinSuite, quebeude l’imaginaridelsquadresd’EdwardHopper. /M.Chavarría

George Gershwin i Edward Hopper en una peça de dansa contemporània

L
aurence Sterne va dedicar el seu llibre
més singular a la vida i opinionsdeTris-
tramShandy.Aquestaésunade lesmol-
tes referències literàries que JoanTodó
inclou en el seu singularíssim La verda

és porta (vida i opinions de Joaquim Soler i Ferret)
(Godall Edicions). Todó, poeta i narrador ebrenc,
rep l’encàrrec de fer un llibre de forma lliure i con-
tingut fixat: ha de versar sobre Quim Soler (1940-
1993), un dels membres més actius del grup Ofèlia
Dracs i, alhora, un delsmenys llegits. L’obra de So-
ler, publicada a destemps i poc divulgada, és avui
gairebé introbable a les llibreries, però se’n conser-
ven tots els textos, editats i inèdits, al Centre Quim
Soler d’ElMolar, al Priorat. L’encàrrec transfigura
Todó en Alckborns Migellodjet Stuxpryz, aquell
personatge de Palau i Fabre que feia una tesi sobre
el tot al conte “La tesi doctoral del diable”. La im-
mersió todològica inclou tota l’obra literària però
tambéquaderns, cartes, articles i elsprogramesa la
primeraCatalunyaRàdio (“La porta dels somnis”).
Me l’imagino abduït per aquest material, carre-
gant-se de raons per no fer una biografia a l’ús.Me
l’imaginodubtant sobre comabordar la figura d’un
escriptor quebuscamésquenopas troba, quemira
de crear un univers literari on l’enemic és el realis-
me, i no sempre se’n surt.
Abansd’entrarenmatèria,Todó imaginaunavisi-

ta fictícia (sota l’oximorònic rètolde “Realitat”) aun
malalt hospitalitzat que podria encaixar en les cir-
cumstànciesdel finalde lavidadeSoler, sinofosque
es diuMiquel Ros. En aquesta nouvelle inicial (que
s’estén més enllà de dues-centes pàgines) Todó fa
un exercici brillant del que significa construir obra
nova sobre l’obravella.El capítol ambeldeliri eròtic
delmalalt supera el pomerar d’Ofèlia Dracs. El pre-
àmbul de laRealitat (fictícia) precedeixquatre-cen-

tes pàginesmésdeFicció (real). Aquí hi ha informa-
cióbiogràfica,peròTodó laposaal serveid’unretrat
generacional que vamés enllà del cas Soler. El llibre
marcaèpoca.Perexemple, el reportminuciósdeca-
da premi literari al qual Quim Soler es presenta i no
guanya (tot i que sovint queda finalista) va acompa-
nyat del títol que va aconseguir el guardó. La simple
constatació de la poca transcendència (llevat de
comptades excepcions) dels llibres que van relegar
Soler a un paper secundari remet al fracàs coma es-
tatnaturalde lescoses.Todóaconsegueix lacircula-
ritatdelquadrat.S’amarad’experimentalismesense
expulsar el lector i força el sentit sense violentar la
sintaxi. Ras i curt, el llibre té dodos, quídams, to-
coms i rosalbacavans, però s’entén. Amés, el narra-
dor manté tothora una interpel·lació constant amb
una Lectora que som tots nosaltres. Li serveix per
explicar, però també per opinar. Quan arriba l’hora
de veritat i es demana si l’obra de Soler és bona, el
lector li diu a la Lectora que és singular.

Màrius Serra

Todologia
quimsoleriana

El llibre marca època perquè
Todó fa un retrat

generacional que va més
enllà de Quim Soler

sotmesoselscatalansfranquistes
per la solacondiciódecatalans”.
El 1947 Porcioles guanya la

plaça de notari de Barcelona, on
s’instal·la, tot i que sempreman-
tindrà els lligams amb Balaguer,
on amés va crear la paperera In-
pacsa, que va arribar a donar fei-
naa750persones.
Josep Lluís Martín fa un ex-

lars, i va ser l’origen d’una espe-
culació i corrupció en unmercat
immobiliari sensecapcontrol.
La gestió com a alcalde hauria

estat més qüestionada si no ha-
gués estat pels seus projectes
culturals. La inauguració del
museu Picasso, encara que fos
amb el nom de Col·lecció Sabar-
tés, i la de la FundacióMiró, així

comelsencàrrecsaaquestartista
delmuraldel’aeroport idelpavi-
ment de ceràmica de la Rambla,
estan entre els seus actius més
valorats (i l’autoroblidaquePor-
cioles tambévaencarregaraDalí
el mural del palauet Albéniz,
l’únicaobrapúblicaquetéaquest
artista a Barcelona). Joaquim
Nadal es permet al pròleg una
reflexió més contundent: “Por-
cioles dominava l’exercici dis-
crecional i arbitrari del poder, la
falta de legitimitat democràtica i
lautilitzaciódelsressortsdel’ur-
banisme per afavorir un sistema
urbà clarament segregat i de
localització dels nous polígons
d’habitatgesa laperifèriaurbana
mentre s’accedia a l’especulació
urbana i a la desvirtuació de l’Ei-
xample amb la política dels
recreixements consentits i in-
duïts”. Uns processos que van
suposar també “l’enriquiment
d’algunes elits dirigents a l’em-
para de la condescendènciamu-
nicipal”.
Un dels últims episodis dis-

cutits sobre la seva figura té a
veure ambuna escultura. La que
l’alcalde socialista de Sant Adrià
deBesòsAntoniMeseguervaen-
carregar a Joan Brossa el 1991
peralbarridelaMina.L’artistala
va titular Record d’un malson i
era una cadira d’oficina de ferro,
que simbolitzava els seus anys
comanotari, i a sobre una safata
debronzeambuncapdemarbre
que representava l’alcalde. No-
mésdefer-sepública jaesvanai-
xecar veus crítiques com la de
l’arquitecte Joan BassegodaNo-

nell, dirigida a l’alcalde: “El mi-
llorquepotferésinvertirelsfons
públics a reparar i canviar el que
creguierroniencomptesdemal-
versar-los en monuments estú-
pids”. El mateix Porcioles es va
adreçar al president Pujols per
carta perquè va considerar-ho
una“injúria”.L’obravaquedaral
soterrani de l’Ajuntament fins
que dos regidors la van col·locar
pel seu compte en un pedestal al
parc del Besòs. Només va es-
tar-s’hi un dia. Anys després va
acabar alMuseu d’Història de la
Immigració.
En lapolèmicaquehaenvoltat

la figuradePorcioles vadestacar
Manolo Vázquez Montalbán,
que va deplorar els elogis que li
havia dedicat l’alcalde Pasqual
Maragall. En un article titulat
“La limpieza étnica de los se-
ñoritos”, l’escriptor denunciava
que els interessos de classe s’ha-
vien imposat als ideològics. En
qualsevol cas, com assenyala
Josep LluísMartín, Porcioles va
ser un personatge polièdric i
incòmode, que no deixa indi-
ferent aquell que s’acosta a la se-
va figura.c

CARLOSPÉREZDEROZAS

AmbFranco. El seu passat a la
Lliga no va impedir a Porcioles
tenir unes bones relacions amb
el dictador

LVE

AmbenFloquet. Quanvacom-
plirdeuanyscomaalcalde,Por-
ciolesvarebre lavisitad’enFlo-
quetdeNeualmateixAjuntament

haustiurepàsa la sevaetapacom
a alcalde que inclou grans obres
d’infraestructura com l’impuls
dels pantans de Sau, Pasteral i
Susqueda i el transvasament de
l’aiguadelTerperproveirBarce-
lona. Va introduir el català a les
escoles municipals, va aconse-
guir lacessiódelcastelldeMont-
juïc a la ciutat –cosa que va pro-
piciar en part la remodelació de
la muntanya–, va fer aprovar la
CartaMunicipal i va expandir la
ciutat ambnouspolígonsd’habi-
tatges. El seumandat coincideix
amb l’arribada massiva d’immi-
grants, que va generar gravís-
sims problemes, com la presèn-
cia de fins a 20.000 barraques o
undèficit de45.000places esco-

ElMuseu Picasso i la
FundacióMiró són les
dues grans obres
culturals del seu
mandat d’alcalde

L’escultura. Joan Brossa va
dedicar a Porcioles el 1991 la
peçaRecord d’unmalson, avui
al Museu de la Immigració
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nava mostres de 
gran solidesa, però 
amb el pas de les dèca-
des i les generacions la 
situació es va comen-
çar a afeblir. A princi-
pis dels 70, ja del segle 
XX, l’empresa química 

Cros va adquirir un 
80% del capital de la societat Doctor 
Andreu SA, una operació que marca-
ria una data clau en el declivi de l’im-
peri familiar. 

MÉS TARD, CROS passaria a ser 
Ercros, en virtut de la fusió amb l’espa-
nyola Explosivos Río Tinto (ERT), i 
immediatament Doctor Andreu SA va 
sortir del grup adquirida per la multi-
nacional suïssa Roche. Poc després, el 
1990, els suïssos van desmantellar el 
que quedava de la farmacèutica catala-
na a través de la venda de les diferents 
línies de negoci i la liquidació del patri-
moni immobiliari. Avui el cognom de 
l’emprenedor català perviu gràcies a la 
companyia peruana Doctor Andreu 
QF, que es considera hereva del labo-
ratori original fundat el 1866. 

Un altre llegat que ens ha deixat 
aquesta família són les pel·lícules que la 
filla de Salvador Andreu, Madronita An-
dreu, va filmar de ben jove i que reflec-
teixen escenes costumistes impagables 
de la vida burgesa de l’època. —David 
Valero Carreras

H O M E N O T S  I  D O N A S S E S  
El farmacèutic 

que feia marxar la 
tos al segle XIX 

Les Pastilles del Doctor Andreu 
van popularitzar un empresari 
que també va ser promotor de 

l’avinguda i del parc del Tibidabo 

RESULTA INEVITABLE COMENÇAR 
aquesta biografia parlant de les pasti-
lles per a la tos que, probablement, han 
tingut més transcendència en la histò-
ria del nostre país. D’un producte d’èxit 
promocionat a través de grans campa-
nyes de màrqueting a acumular una for-
tuna que va servir per incidir en l’execu-
ció del pla Cerdà i en la urbanització del 
cantó barceloní del Tibidado. També 
per fer néixer el Tramvia Blau, el parc 
d’atraccions del Tibidado i, fins i tot, per 
invertir en la fabricació de cotxes. Pe-
rò anem a pams. 

Nascut en el si d’una família més 
vinculada a les lleis i al comerç que no 
pas a la ciència, Salvador Andreu Grau 
va acabar fent-se metge i farmacèutic. 
A l’establiment que va obrir al Barri 
Gòtic de Barcelona el 1866 sempre va 
intentar distingir-se de la competèn-
cia oferint una imatge molt atractiva i 
amb una molt bona atenció als clients. 
Eren les primeres mostres de l’accen-

tuada visió comer-
cial que tenia i que 
en el futur seria 
clau. 

El punt d’infle-
xió va arribar qua-
tre anys més tard 
amb la creació del 
laboratori des d’on 
començarien a ela-
borar-se productes 
enfocats a l’asma i 
la tos. D’aquestes 
instal·lacions aca-
barien sortint les 

famoses Pastilles del Doctor Andreu, ve-
ritable pedra angular dels seus negocis. 
Tant les campanyes comercials com la 
capacitat per exportar la nova creació a 
l’estranger –sobretot a Amèrica– van fer 
de les pastilles un producte emblemà-
tic i reconegut a totes les cases. 

A partir de finals dels anys 70 del se-
gle XIX, Salvador Andreu es va llançar 
a la promoció immobiliària. Per sobre de 
tots els projectes on va invertir destaca 
el de l’avinguda Tibidabo, on va aixecar 
el seu domicili familiar, i la zona anne-

xa del Frare Blanc. 
La casa que es va fer 
construir, l’anomenada 
Torre Salvador Andreu, 
és situada al número 21 
de l’avinguda i, després 
d’haver sigut seu d’una 
clínica de la família De-
xeus, ara és ocupada pel 
Consorci de Salut i Social de Catalunya. 
El parc d’atraccions que avui encara per-
viu també va sorgir de l’aliança amb al-
tres propietaris dels terrenys que envol-
taven el cim (Roviralta, Bosch, Macaya), 
així com el naixement del Tramvia Blau, 
del funicular i la construcció del Gran 
Hotel La Florida. 

LA SEVA EXPERIÈNCIA com a fabri-
cant de cotxes va sorgir arran de la unió 
amb la família Armangué, els funda-
dors de la marca David, una nissaga que 
encara en els nostres temps produeix 
fruits ben dolços. Per cert, tot i que ja 
no fabriquen automòbils, el nom David 
ha quedat lligat per sempre més a la 
ciutat de Barcelona a través, primer, 
del Drugstore David, molt popular als 
anys 70 i 80, i, actualment, per un lo-
cal comercial que manté la denomina-
ció i que és ocupat per un pàrquing i un 
Mercadona. Tot plegat, al carrer Tuset, 
seu de la primitiva fàbrica de cotxes, 
amb entrada també per Aribau. 

En el moment de la mort de Salva-
dor Andreu, el patrimoni familiar do-

El laboratori 
va ser la 
pedra 
angular dels 
seus negocis, 
però també 
va invertir en 
construcció i 
automoció

Salvador 
Andreu  

Grau 
1841-1928 

E M P R E S A R I   
F A R M A C È U T I C

c
Casos d’èxit
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DIMARTS, 28 SETEMBRE 2021 LA VANGUARDIA

Aquest poblat és la fortifica-
ció en pedramés antiga del Pe-
nedès i una de lesmés antigues
de Catalunya. S’ha desenterrat
un enllosat que podria corres-
pondre a un carrer i a cinc llars
de foc, tres de les quals super-
posades. Aquesta seria la via
empedrada més antiga del Pe-
nedès. L’abundantmaterial ce-
ràmic trobat evidencia el con-
tacte estret amb poblacions fe-
nícies, així com les primeres
evidències de la introducció de
la vitivinicultura i el consum
del vi a la zona.
Els propers mesos es faran

els primers treballs de consoli-

tudiants d’arqueologia de di-
verses universitats catalanes i
internacionals. Les excava-
cions, que han tingut el suport
logístic i econòmic de l’Ajunta-
ment de Castellet i la Gornal,
s’han fet aquest mes de setem-
bre gràcies a l’autorització de
les germanes Ribosa Botifoll,
propietàries dels terrenys on
s’ubica el jaciment.
L’arqueòlegDani López, que

dirigeix ArqueoVitis, destaca
que “la situació d’aquest jaci-
ment és ideal perquè és a la
cruïlla de dues importants vies
de comunicació”. D’una ban-
da, el riu Foix i la seva desem-
bocadura a Cubelles, on hi ha
el jaciment portuari de laMota
de Sant Pere, que és la con-
nexió més important de la
zona entre la costa i l’interior.
D’altra banda, al costat de la
timba de Santa Bàrbara hi pas-
sa l’anomenada via Heraklea o
via d’Hèrcules (que posterior-
ment es dirà via Augusta), que
molt probablement és la con-
nexió entre aquest jaciment i
el de lesmasies de SantMiquel
de Banyeres del Penedès.
Ara ArqueoVitis s’ha traslla-

dat a treballar al jaciment del
puig del Cocodril, al costat del
castell de Subirats, on hi ha
una gran fortificació cossetana
de més d’una hectàrea amb un
fossat defensiu, una muralla i
un barri de cases.

Trobadaunade les fortificacions
més antigues deCatalunya

La quarta campanya arqueo-
lògica al jaciment del Planot de
la Timba de Santa Bàrbara (a
Castellet i la Gornal) ha con-
firmat l’establiment d’una
fortificació emmurallada a la
primera edat del ferro (segles
VII-VI aC) al bellmig de la vall
del riu Foix.
Les excavacions arqueolò-

giques confirmen que la for-
tificació tenia una important
activitat relacionada amb el
transport i la comercialització
del vi fa 2.700 anys. En aques-
tes quatre campanyes s’han
descobert abundants frag-
ments d’àmfora fenícia (pro-
cedents de l’actual Líban i
colònies del sud de la penín-
sula Ibèrica) i també petits
ungüentaris que podrien por-
tar oli d’oliva o essències. Al
mateix temps s’ha posat al des-
cobert una muralla que supera
els dos metres d’amplada i re-
cintes adossats.

Lesexcavacions a la
vall delFoix confirmen
lapresènciad’una
construcciódel segle
VII abansdeCrist

Restes de la fortificació trobada a Castellet i la Gornal

Colau proposa
que tots
els habitatges
públics siguin
de lloguer

L’alcaldessa de Barcelona,
AdaColau, es va quedar sola a
l’hora de reclamar que no es
posinmaimésa lavendahabi-
tatgespúblics iquetotselsque
es construeixin es destinin a
lloguerassequible.
Colauvaparticipara la taula

institucional de la jornada
L’habitatge en temps de pan-
dèmia organitzada pel Centre
Ernest Lluchde laUniversitat
Internacional Menéndez Pe-
layoi l’ObservatoriMetropoli-
tàdel’HabitatgedeBarcelona.
En la mateixa sessió també hi
van intervenir el vicepresi-
dent executiu de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, An-
tonioBalmón;lavicepresiden-
ta segona de la Diputació de
Barcelona, Carmela Fortuny;
el secretari general d’Habitat-
ge iAgendaUrbanadelMinis-
teri de Transport, Mobilitat i
Agenda Urbana, David Lucas,
i laconselleradeDretsSocials.
Balmón, número dos de

l’AMB, que presideix Colau,
vadirquenocomparteix l’exi-
gència de l’alcaldessa de Bar-
celona i va defensar que les
institucions impulsin habitat-
ge per a “la gent que vulgui
accedir a la propietat, encara
queesprioritzi el lloguer”.

dació i adequació per a la visita
pública i les bases per a la mu-
seïtzació del jaciment. L’equip
de recerca ha estat format per
arqueòlegs de la cooperativa
ArqueoVitis, la Universitat de
Barcelona i la IMF-CSIC, que
han rebut la col·laboració d’es-

Noves pistes sobre la
importància que tenia
la comercialització
del vi del Penedès
fa 2.700 anys

Aquest mes, a Historia y Vida:

Espartans, més que guerrers
El desafiament de les Termòpiles va lligar Esparta a uns valors de sacrifici i coratge que han inspirat tota mena d’ideologies.

Però aquesta polis grega va ser molt més que una potència militar. Què s’amaga darrere del mite d’Esparta?

I, a més,

si t’hi subscrius,
t’emportes aquest

llibre de regal:
Gaudí esencial

Per subscriure-t’hi, truca al 935 210 430
o entra a www.historiayvida.com
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LA VANGUARDIA DIMARTS, 28 SETEMBRE 2021

L’Ajuntament de Barcelona edita per primera vegada els 29 articles publicats durant la Guerra Civil

AntonioMachadoa ‘LaVanguardia’

Amb motiu de l’ad-
hesiódeBarcelonaa
la Xarxa de Ciutats
Machadianes,espu-
bliquen per primera

vegada en un llibre tots els ar-
ticles que Antonio Machado va
escriure per a La Vanguardia
durant la Guerra Civil. El volum
Antonio Machado a Barcelona
(1938-39).Articles a ‘LaVanguar-
dia’ conté 29 articles, alguns dels
qualsnoestaven inclososa les se-
vesObresCompletes, is’acompa-
nyadedosbreusestudisdeMoni-
queAlonso,expertaenMachado,
i JosepPlayàMaset,periodista.
El temor dels bombardejos va

obligarMachado i la seva família
a desplaçar-se aBarcelona la pri-
mavera del 1938. Aquí va viure
durant vuitmesos, primer a l’ho-
tel Majestic i després a la torre
Castanyer, a SantGervasi (requi-
sadapelSocorsRoiga lamarque-

sadeMoragas), abansd’empren-
dre el camí de l’exili, que seria
tambéelde lasevamort, jaqueva
morir a Cotlliure el 22 de febrer
del 1939, als63anys.
Durant l’estada a Barcelona, i

malgrat el seu delicat estat de sa-
lut, Machado va col·laborar as-
síduament amb La Vanguardia.
Dels29articles,20corresponena
la sèrie titulada El mirador de la
guerra i la resta inclouendesd’un
discurs al Congrés d’Escriptors
Antifeixistes a València fins a di-
versesal·locucionsderàdio.

El regidordeTurisme i Indús-
triesCreativesXavierMarcépre-
sentarà el llibre divendres a la
biblioteca de Nou Barris, amb el
regidordeCulturadeSòriaJesús
Bárez, Monique Alonso i Josep
Playà.Dissabteesposaràunapla-
ca commemorativa a l’entrada
del Mercat de Canyelles (c/An-
tonioMachado10),ambmotiude
l’adhesiódeBarcelona a laXarxa
deCiutatsMachadianes.

El llibre reuneix els
articles de guerra de
Machado, amb dos
pròlegs deMonique
Alonso i Josep Playà

Retrat d’AntonioMachado i Ruiz fet pel pintor Joaquim Sorolla

En esta egregia Barcelona —hu-
biera dichoMairena ennuestros
días—, perla del mar latino, y en
los campos que la rodean, y que
yomeatrevoallamarvirgilianos,
porque,enellossedaunperfecto
equilibrio entre la obra de laNa-
turalezayladelhombre,gustode
releer a JuanMaragall, aMosén
Cinto, a Ausias March, grandes
poetas de ayer, y otros, grandes
también, denuestrosdías.Como
a través deun cristal coloreado y
nodeltodotransparenteparamí,
la lenguacatalana,dondeyocreo
sentir lamontaña, lacampiñayel
mar, me deja ver algo de estas

mentes iluminadas, de estos co-
razones, ardientes de nuestra
Iberia. Y recuerdo al gigantesco
Lulio, el gran mallorquín. ¡Si la
guerra nos dejara pensar! ¡Si la
guerra nos dejara sentir’ ¡Bah!
Lamentaciones son estas de po-
brediablo.Porquelaguerraesun
tema de meditación como otro
cualquiera, y un tema cordial
esencialísimo. Y hay cosas que
sólolaguerranoshaceverclaras.
Por ejemplo: ¡Qué bien nos en-
tendemos en lenguas maternas
diferentes, cuantos decimos, de
este lado del Ebro, bajo un dilu-
viode iniquidades: “Nosotros no
hemos vendido nuestra Espa-
ña!”Yel queesto sediga encata-
lánoencastellanoennadaamen-
guaniacrecienta suverdad.

***
Si se fuera (dentro de unos dí-

as, o de unas semanas, o de unos

meses)alaguerragrande,podría
decirse que nunca los hombres
se decidieron a ellamás conven-
cidosdesuinutilidad...Yconmás
horrora susconsecuencias. ¿Có-
mo —se preguntarían— si todos
la aborrecemos, todos la hemos
aceptado?Porquepareceserque
ni el propio Hitler la quiere de
verdad, y que su posición es, en
efecto, la del chantajista, el cual
sabe muy bien todo el provecho
que puede rendirle la amenaza
mientras no se cumple, y el poco
quehabríaderendirlesucumpli-
miento.
Yo no creo, sin embargo, que

estosea tanverdadcomoparece.
Porquehaymuchosbelicistas en
elmundo, demasiados creyentes
en la profunda fatalidad de la
guerra;muchas almas armígeras
y batallonas; sobradas gentes
convencidas de que la verdad es

guerrera y la paz una vana aspi-
raciónde losdébiles; todaunaci-
encia pura cuyas hipótesis últi-
mas no repugnan la guerra, y
otra, aplicaba [sic] al dominio de
laNaturaleza,propiciaadesviar-
se hacia el dominio de los hom-
bres. Y demasiados intereses
comprometidos en la fabricaci-
óndemáquinashomicidas,gases
deletéreos, etcétera. Porque el
clima moral del Occidente es
guerrero por excelencia, y el ho-
mo sapiens, de Linneo, y el faber
delospragmatistas,sehantroca-
do en un homo bellicosus, dis-
puesto a tomarse con Satanás en
persona,comoDonQuijote,ysin
ningunode losmotivosquetenía
el buenhidalgopara pelear. Por-
quehay todauna filosofíayhasta
unareligiónbajoelsignodeMar-
te, y sobrados motivos sociales,
biológicos, metafísicos, que lle-
van al hombre a guerrear. Todo
estohay,comosidijéramosenun
platillodelagranbalanza,y,enel
otro, el Miedo, que es la feroci-
dadmisma, el alma de la jungle...
Demodoquelaguerra,enningu-
no de sus aspectos, sin excluir el
de la paz armada hasta los dien-
tes,puedeasombrarnos.

***
La Sociedad de las Naciones,

ese organismo de trágica opere-
ta, o, si lo preferís, ese esperpen-
to, en el sentido que dió nuestro
Valle Inclán a la palabra, es una
institución tan al servicio de la
guerra, quiero decir tan al servi-
cio del fascio, como los cañones
deHitlery losmanejospacifistas
de Chamberlain. Al gesto de Es-
paña, a las palabras del doctor
Negrín,deinsuperablevalormo-
ral, responde con su aquiescen-
cia a controlar la retirada de
nuestros voluntarios, cuidándo-
semuymucho—como decíamos
los académicos— de no entorpe-
cer en lomásmínimo la actuaci-
ón salvadora del Comité de No
Intervención, donde figuran, los
invasoresdeEspaña.

***
Yahoranospreguntamosunos

cuantos románticos rezagados,
almas perdidas en un melonar:
¿seguirá, interviniendo el Comi-
tédeNoIntervención?Lacuesti-
ón de España —¡tan secunda-
ria!— y el problema baladí del
Mediterráneo habrá que tratar-
los—noobstante su levedad—en
algunaparte (...)

Antonio Machado

Desdeelmiradorde laguerra

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
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‘Cartells de la vida moderna’, a CaixaForum
Sevilla, mostra els inicis de la modernitat

I lapublicitatva
treure l’art al carrer
TERESASESÉ
Sevilla

E
l cartell és l’expressió
gràfica de l’art del
nostre temps que no
hi cap alsmuseus, ni a
les esglésies, ni a les

cases particulars i envaeix la via
pública convertint els llocs
d’anunci en exposició permanent
desdelaqualmésd’unaobrames-
tra es disputa lamirada del trans-
eünt.És l’artde laplena llum, l’art
del carrer, franc, intel·ligible per
tothom”, va escriure el dissenya-
dor,pintor,grafistaicol·leccionis-
ta Alexandre de Riquer (1856-
1920), a propòsit de la revolució
creativa que va significar la pri-
mera publicitat demasses i la ba-
talla campal enquèes vanembar-
car els artistes per destacar uns
sobre altres i fer-se sentir a través
d’unnoullenguatgequeparlava a
tots els ciutadans de la mateixa
manera. En plena voràgine del
canvi de segle, “les ciutats es van
omplir de ‘crits enganxats a la pa-
ret’, i els creadors van fer servir
totselsmitjansd’expressióquete-
nien a l’abast per convèncer i se-
duir”, diu l’historiador Ricard
Bru, comissaride l’exposicióCar-
telesde lavidamoderna.Losoríge-
nes del cartel publicitario, que in-

augura lanova temporadadeCai-
xaForum Sevilla i que viatjarà,
després, a Lleida, Tarragona i Gi-
rona.
La mostra ha estat organitzada

conjuntamentambelMNAC,que
télacol·lecciódecartellsmésgran
d’entre seglesquehihaaEspanya
i dels fons del qual procedeixen
bona part de les 138 peces que
s’exposen a Sevilla. La majoria
van ser atresorades pel mateix
AlexandredeRiquer(1856-1920),
tambécartellista,que,amésdete-
oritzar sobre l’impacte de la pu-
blicitat en la vida urbana, va con-
cebre la sevacol·lecciócomunes-
tímul per a les seves creacions. I
per Lluís Plandiura (1882-1956),

eixerit industrial del sucre que el
1903, amb només 21 anys, va ven-
drealmuseu la sevacol·leccióper
lagensmenyspreablequantitatde
milpessetes. “Ambnomés17anys
va començar a col·leccionar pel
mètode de l’intercanvi amb altres

artistes; s’hi relaciona, els
escriu cartes, i fins i tot els
promet que, a canvi dels
cartells, els regalarà obres
de Casas o Rusiñol, cosa
quenovafermai”, recorda
Francesc Quilez, conser-
vador en cap del Gabinet
de Dibuixos i Gravats del
MNAC.
A les parets deCaixaFo-

rum, com si es tractés
d’una plaça pública, pen-
gen exemplars magnífics
de Jules Chéret, Toulou-
se-Lautrec, Alphonse-
Marie Mucha, Théophile
A. Steinlen, Adolf Hohen-
stein, RamonCasas, Anto-
ni Utrillo, Joaquín Sorolla
oPicasso,queesvapresen-
tar, sense tenir gaire sort, a
diversos concursos, “però
aquesta no és una exposi-
ció sobre artistes sinó so-
bre un època accelerada,
l’inici de la modernitat, de
laqualelscartellssónunfi-
del reflex, un mirall de la
societat del canvi de se-
gle”,diuBru.L’arribadade
la revolució industrial va
portar a les grans ciutats
una nova manera de viure
íntimament relacionats
ambelluxeielsplaersdela
vida: l’inici de l’estiueig i
dels viatges amb vaixell,
queprometenunanovavi-
da a l’altre costat de l’At-
làntic; dones de l’alta soci-
etat que fumenoxarrupen
begudes alcohòliques; el
lleure nocturn; l’interès pels pro-
ductes de bellesa i les cures del
cos; la moda, els llibres, els vehi-
clesd’automocióo laprostitució.
Éselmomentenquèladonaco-

mença a ser utilitzada amb finali-
tats publicitàries. És una musa i

tambéunobjecteque serveix tant
per vendre petroli comper anun-
ciar begudes escumoses, com el
sensualment explosiu que va dis-
senyar Utrillo per a Champán
Mercier, o per avisar dels perills
delasífilis,comelquevaferCasas

per encàrrec del Sanatori
per a sifilítics del doctor
Abreu en què la protago-
nista, despentinada i d’as-
pecte malaltís, porta un
mantó deManila amb una
Sal’esquenaquerecordala
forma d’una serp. Casas és
també l’autor del famós
AnísdelMono(Monoymo-
na), l’èxitdelqualdonen fe
la col·lecciód’ampollesdel
col·leccionistaMarcMartí
–un altre dels prestadors
de l’exposició– en què es
poden veure clònics com
Anís del Topo, del Lorito,
del Tigre, Anís Cebra,
OrangutanodelPavo.
Cartells de la vida mo-

dernamostratambécomla
tècnica litogràfica va per-
metre grans tirades en co-
lor iengranformat, s’atura
en l’enorme influènciaque
van exercir les estampes
japoneses i recorda l’inte-
rès que el nou llenguatge
vadespertara laBarcelona
de l’època, amb exposici-
onspioneresaEspanyaala
sala Parés i a la d’exposici-
ons de La Vanguardia, o
l’organització de concur-
sos per anunciar tot tipus
deproductes iquevanmo-
bilitzar desenes d’artistes.
Una bona prova d’això és
que el que va organitzar el
1901lamarcaargentinaCi-
garrillos París estava dotat
amb 10.000. Es van pre-
sentar 555 projectes i el va

guanyar l’italià Aleardo Villa. La
mostra ha permès restaurar 56
cartells, algunsdemaiexhibits:El
Pueblo. Diario republicano de Va-
lencia (1900), l’únic que va fer So-
rolla i del qual no es coneixen al-
tresexemplars.c

Lamostrahaestat
organitzadaamb
elMNAC,quetéla
col·lecciódecartells
mésgrand’entresegles Cartell de Casas, encàrrec d’un sanatori

MNAC

auditori.cat
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Un metge en el punt de mira dels contraespies
cès a Madrid i el Marroc (1943-1945), 
que posa la lupa a Madrid i que di-
mecres es va presentar al Centre 
Cultural Blanquerna, a Madrid. 

En aquest segon volum també 
s’hi recullen centenars de fitxes 
personals de francesos, alemanys i 
espanyols que treballaven per als 
serveis secrets d’intel·ligència de 
Pétain, Hitler i Franco. De fet, hi 
apareix fins i tot un dossier perso-
nal de Manuel Gutiérrez Mellado 
–cap del centre d’intel·ligència a 
Madrid– que, segons Juncosa, es va 
convertir “de facto” en un agent do-
ble després que els contraespies 
francesos s’hi acostessin. El llibre 
també inclou l’estructura, els mem-
bres i els objectius dels contraespi-
es a Madrid, així com les xarxes que 
van descobrir. 

La funció dels contraespies era 
buscar xarxes de col·laboracionistes 
del règim francès de Vichy entre els 
anys 1940 i 1944. També xarxes na-
zis, feixistes, properes a Mussolini 
i japoneses –que fins ara la histori-
ografia no coneixia, apunta Junco-
sa– i intentar esbrinar quins eren 
els seus objectius i missions. “La 
clau dels aliats era obtenir informa-
ció”, explica l’historiador. A Madrid, 
s’organitzaven des de la subseu con-
sular francesa i seu de la Creu Roja 
Francesa, situada al carrer San Ber-
nardo, en un edifici que avui acull el 
ministeri de Justícia. 

Juncosa lamenta que aquesta in-
formació torni a estar tancada per 
ordre del govern francès, però ho té 
clar: “El regal que em va fer l’atzar 
l’he de tornar a la societat”.e

Xavier Juncosa publica un nou llibre sobre l’espionatge francès a Espanya entre el 1943 i el 1945

MEMÒRIA HISTÒRICA

“La sorpresa va ser enorme”. Així es 
refereix l’historiador Xavier Junco-
sa al dia que va descobrir que el met-
ge, fundador i primer president de 
la Societat Espanyola de Nutrició, 
Francisco Grande Covián, estava en 
el punt de mira del contraespionat-
ge francès a Madrid, pel fet d’haver 
participat en una de les xarxes nazis 
espanyoles durant els primers anys 
de la Segona Guerra Mundial. L’es-
tupefacció de Juncosa no només era 
perquè la documentació dels con-
traespies francesos esquitxés 
d’aquesta manera un referent de la 
medicina a Espanya, sinó perquè en 
teoria Covián tenia una estreta re-
lació amb Juan Negrín i altres polí-
tics republicans, fins al punt que es 
va arribar a exiliar l’any 1939 als Es-
tats Units, malgrat que després va 
tornar a Espanya. 

Tot i que Juncosa matisa que no 
s’especifica la relació que el metge 
nascut a Astúries tenia amb els na-
zis, assenyala que hi ha documents 
dels contraespies que descriuen Co-
vián (1909-1995) com un “gran fa-
langista” i recullen anècdotes com 
“l’assistència d’unes 200 persones i 
diferents grups diplomàtics amb 
cotxes oficials alemanys” al bateig 
d’un dels seus fills. De fet, Juncosa 
reconeix que les dues biografies de 
Covián tenen un buit d’informació 
entre els anys 1940 i 1944. “No s’hi 
diu res, només que era metge a Ma-
drid”, diu l’historiador. Juncosa fa 

MADRID
NÚRIA RIUS MONTANER 

L’ambaixador 
alemany Hans-
Adolf von 
Moltke 
presentant-se  
a Madrid  
i dirigint-se  
al Palau de 
l’Orient el 
gener del 1943. 
VIDAL / EFE

Unides Podem demana retirar les medalles 
atorgades pel rei emèrit a dictadors

nistia Internacional va acusar el 
1990 de practicar la tortura. Són tan 
sols alguns exemples d’acusats que 
continuen tenint aquestes distinci-
ons, cosa que Unides Podem con-
sidera que s’hauria de “revisar”. Per 
això ha demanat aquest dijous al 
Congrés que les medalles siguin re-
tirades als responsables de règims 
totalitaris o condemnats per crims 
contra la humanitat.  

El maig del 2020 es va aprovar re-
tirar les medalles, a títol pòstum, 
que tenia el policia franquista Anto-
nio González Pacheco, més conegut 
com a Billy el Niño, acusat però mai 
jutjat de múltiples tortures. El go-
vern espanyol s’hi va comprometre 
però un any després va dir que no 
podia revocar ni les atorgades a Bi-
lly el Niño, que va morir l’any pas-
sat, ni a l’exgeneral de la Guàrdia Ci-
vil Enrique Rodríguez Galindo, per-

què calia una reforma legislativa. La 
previsió és fer aquesta modificació 
a través de la nova llei de memòria 
històrica que encara s’ha d’aprovar.  

Malgrat tot, Unides Podem ha in-
sistit que es retirin les condecoraci-
ons que en el seu dia va atorgar el rei 
emèrit espanyol perquè els distin-
gits “han comès greus violacions 
dels drets humans i crims de lesa 
humanitat”. Videla, que va morir a 
la presó el 2013, i Obiang no són els 
únics amb l’Orde d’Isabel la Catòli-
ca. També la té Gregorio Conrado 
Álvarez Armelino, general colpista 
de l’Uruguai, mort el 2016, condem-
nat per múltiples delictes d’homici-
di i desaparicions forçades. D’altra 
banda, policies franquistes com Bi-
lly el Niño, José Sainz González, 
àlies Pepe el Gordo, i Manuel Ba-
llesteros García continuen tenint 
medalles al Mèrit Policial.e

El dictador argentí Jorge Rafael Videla (1925-2013) 
va rebre l’Orde d’Isabel la Catòlica. KEYSTONE / GETTY

L’Orde d’Isabel la Catòlica és un re-
coneixement que els monarques 
atorguen a aquells que consideren 
que han beneficiat l’estat espanyol. 
Però el tenen alguns dictadors que 
han estat acusats de crims de lesa 
humanitat. El rei emèrit, Joan Car-
les I, va distingir per exemple el dic-
tador argentí Jorge Rafael Videla, 
que el juliol del 2012 va ser con-
demnat a 50 anys de presó pel se-
grest de menors d’edat i que la jus-
tícia espanyola va investigar per ha-
ver ingressat en diferents bancs eu-
ropeus molts diners robats als 
desapareguts durant la seva dicta-
dura. Un altre dels distingits és Te-
odoro Obiang, que governa Guinea 
Equatorial des del 1979 i a qui Am-

BARCELONA
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Juncosa, el fes topar amb més de 
30.000 documents centrats en el 
que passava a l’Estat en el context 
de la Segona Guerra Mundial i so-
ta el règim de Franco. El govern 
francès va desclassificar els docu-
ments durant un període de temps, 
fins que els va tornar a tancar amb 
pany i forrellat l’octubre del 2019. 
Després d’una sèrie d’articles a 
l’ARA i de la publicació d’un volum 
sobre el contraespionatge francès a 
Barcelona, Juncosa publica un se-
gon llibre, El contraespionatge fran-

un paral·lelisme amb la figura de 
Jaume Vicens Vives i matisa que 
“no es coneixen les condicions” de 
vida del metge. “Si no s’exiliava, o 
anava a la presó o feia un gest com 
escriure llibres filonazis. Potser Co-
vián va fer una cosa semblant, però 
no ho sabem”, conclou. 

Gutiérrez Mellado, agent doble 
La troballa de l’historiador català es 
desprèn de la investigació que va 
començar el febrer del 2019, des-
prés que “l’atzar”, en paraules de 

L’actor i director Juan Diego Botto (Buenos Aires, 1975) ha 
estat guardonat amb el Premio Nacional de teatre del 
ministeri de Cultura. El jurat ha valorat el seu “profund i 
permanent compromís amb l’escena” i la seva capacitat per 

“arribar al gran públic a través d’un llenguatge clar i senzill 
però carregat de poesia”. El premi està dotat amb 30.000 

euros. Botto també és autor d’obres com Un trozo invisible de 
este mundo i Una noche sin luna.

PREMI DE TEATRE 
PER A JUAN DIEGO 
BOTTO
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vistiplau del seu marit per poder 
obrir un negoci, practicar el comerç 
o establir qualsevol contracte amb 
tercers. A més, estava obligada per 
llei a posar el salari a disposició del 
marit. En l’assassinat d’una dona, 
els “motius d’honor” es considera-
ven un atenuant. 

Les tres primeres diputades 
Quan es va votar el sufragi univer-
sal, l’1 d’octubre de 1931, a les Corts 
Constituents, hi va haver resistèn-
cia tant per part d’homes com de 
dones, i dels partits d’esquerra. En 
aquell moment hi havia només tres 
diputades, que havien estat escolli-
des per un electorat exclusivament 
masculí a les eleccions de juny de 
1931. Clara Campoamor, Victoria 
Kent i Margarita Nelken van ser les 
tres primeres diputades de l’estat 
espanyol, i totes tres representa-
ven partits d’esquerra. Campoa-
mor es va presentar pel Partit Ra-
dical de Lerroux, encara que ella va 
fundar i pertanyia a l’Acció Repu-
blicana d’Azaña, però els seus com-
panys no la van voler com a candi-
data. Victoria Kent formava part 

del Partit Republicà Radical Socia-
lista, i Margarita Nelken, de la can-
didatura del Partit Socialista.  

Sovint s’ha explicat el debat 
com un enfrontament entre dues 
d’aquestes dones, Campoamor i 
Kent. “És fals, i és una explicació 
superficial, però la versió patriar-
cal ho planteja així perquè és més 
fàcil i es treu de sobre la respon-
sabilitat. Molts homes d’esquerres 
van dir grans barbaritats en aquell 
debat”, defensa Laura Mora Cabe-
llo de Alba, professora de dret del 
treball a la Universitat de Castella-
la Manxa. 

Una de les que més va batallar 
per aconseguir que les dones po-
guessin votar va ser Campoamor, 
que va tenir el suport de diputats 
homes com el socialista Manuel 
Cordero, que recordava com s’ha-
via donat vot a les classes treballa-
dores masculines: “Aquells que 
van pensar en implantar el sufra-
gi universal no es van aturar a pen-
sar en els perills que podria com-
portar, perquè sabien molt bé que 
implantar el sufragi era obrir una 
escola de ciutadania per anar for-

 Els falsos tòpics del sufragi 
femení a Espanya 

Les esquerres temien la influència de l’Església a l’hora de permetre que les dones votessin  

90 ANYS DE VOT FEMENÍ 

El dret de les dones a votar va pro-
vocar una important topada entre 
els diputats d’esquerres de la Sego-
na República. El debat, a les Corts 
Constituents de l’1 d’octubre de 
1931, avui fa noranta anys, va ser 
molt encès, perquè hi havia la por 
que el vot de les dones provoqués 
un gir a la dreta. Es creia que l’Es-
glésia tenia una gran influència so-
bre la població femenina. Miguel 
de Unamuno atribuïa aquesta cre-
ença a l’histerisme dels homes i 
afirmava en un article, “El confesi-
onario y las mujeres en España”, 
que en cap cas els capellans mani-
pulaven les dones des del confessi-
onari. 

El mite, però, ha persistit per-
què encara es discuteix sobre com 
la participació de les dones en la 
política, que es van estrenar com a 
electores a l’estat espanyol a les 
eleccions del novembre de 1933, va 
influir en el triomf de la dreta i el 
centredreta. Va ser l’inici del que es 
coneix com el “bienni radical-ce-
dista” o Bienni Negre dels anys 
1934 i 1935. “Els nostres estudis 
mostren que la participació de les 
dones no va causar aquest gir a la 
dreta. Van participar menys que 
els homes, uns 12 punts, i el dife-
rencial més gran es produeix, de 
fet, entre les zones rurals, on hi ha 
més tendència a la dreta, i les urba-
nes, més d’esquerres”, afirma el 
politòleg Jordi Muñoz. 

En la lluita pel sufragi femení va 
ser pionera l’escriptora Carmen 
Burgos, que el 1906 va promoure la 
primera campanya a favor del vot 
de les dones. Però que les dones no 
poguessin acudir a les urnes no vol 
dir que no participessin en la polí-
tica. No hi va haver sufragi univer-
sal al referèndum del 2 d’agost de 
1931 –en què un 99% dels electors 
catalans van votar a favor de l’Esta-
tut de Núria–, però les dones hi van 
prendre part amb més de 400.000 
signatures. La participació de les 
dones en les vagues del sector tèx-
til de les primeres dècades del se-
gle XX va ser també molt impor-
tant: moltes vegades eren les que 
lideraven les mobilitzacions. 

Hi havia, per tant, i malgrat les 
enormes desigualtats de principis 
del segle XX, una consciència que la 
dona estava totalment subordina-
da a l’home. Depenia totalment del 
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mant la capacitat i la consciència 
dels treballadors. El mateix passa-
rà amb el sufragi femení”. Campo-
amor no només defensava el vot 
femení sinó també el divorci i 
l’abolició de la pena de mort. Kent, 
en canvi, es va pronunciar a favor 
d’ajornar el vot femení i esperar 
un temps perquè les dones s’entu-
siasmessin més amb els ideals re-
publicans. “Campoamor va ser ca-
paç d’anar per lliure i ser més au-
tònoma, i Kent es va sotmetre a la 
disciplina de partit”, diu Mora. 

Amb la Constitució de 1931 es 
van aconseguir moltes més fites a 
part del vot femení: es van prohi-
bir els privilegis jurídics per mo-
tius de filiació, sexe, classe social, 
riquesa, idees polítiques o creen-
ces religioses. La Segona Repúbli-
ca considerava que, en el matrimo-
ni, homes i dones tenien els matei-
xos drets, reconeixia el divorci, es-
tablia la igualtat de drets per a fills 
nascuts fora o dins del matrimoni 
i preveia la investigació de la pa-
ternitat. A més, prohibia qualsevol 
declaració sobre la legitimitat o 
il·legitimitat dels naixements i so-

Disparitat  
“Campoamor 
va anar per 
lliure i Kent es 
va sotmetre 
al partit”, diu 
Laura Mora

Estratègia  
La derrota de 
l’esquerra el 
1933 es  
deu a la 
“desunió”, diu 
Campoamor
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Zeta Studios ha adquirit els drets per a l’adaptació en 
forma de sèrie o pel·lícula d’El fill del xofer, la biografia 
literària de Jordi Amat sobre el controvertit periodista 
i advocat Alfons Quintà, el primer director de TV3. 

‘EL FILL DEL 
XOFER’, A 
LES PANTALLES

El 85% del Parlament va aprovar ahir un Pacte 
Nacional per la Llengua per donar el màxim suport 
social i institucional a les polítiques lingüístiques com a 
instrument de coneixement i de cohesió social.

EL 85% VOTA 
EL PACTE PER 
LA LLENGUA

01. Un grup  
de dones 
celebrant el 
dret a vot.  
02. Una dona 
votant a les 
eleccions de 
1933 a Madrid. 
FOTOS: EFE 

 La lluita de les cigarreres  
per poder votar 

riba a Madrid per treballar a la Reial 
Fàbrica de Tabac i allà coneix altres 
dones que la introdueixen en la llui-
ta pels drets de les dones i el sufragi 
femení. “Només hi havia un centenar 
d’homes i 3.000 dones, a la fàbrica, 
però quan s’espatllava una màquina 
eren ells els que les podien arreglar. 
Elles demanaven formació per poder 
fer-ho, però no se’ls donava”, diu Pal-
mer. Van aconseguir avenços com 
una escola (moltes havien d’empor-
tar-se els fills a la feina), una quota per 
cobrir les baixes per maternitat, una 
biblioteca, una escola per a adults... 
“Totes aquestes coses es desconei-
xen, com també les malalties que van 
patir per culpa de la humitat i la ni-
cotina que respiraven”, assegura l’au-
tora. Hi havia moltes dones solteres 
amb fills. “Moltes vegades vivien amb 
el pare de les criatures, però no es ca-
saven per no perdre els seus drets”, 
diu Palmer.  

Montse Mazorriaga, que ha il·lus-
trat altres llibres d’història com 1939, 
la caída de Cataluña, amb guió de Pa-
co Hernández, destaca que el còmic 
no només té un rerefons polític sinó 
que també mostra la lluita política i 
sindicalista. “El còmic i la novel·la 
gràfica són un mitjà excel·lent per ar-
ribar a amplis sectors de la població. 
I sobre el sufragi femení a Espanya hi 
ha un gran desconeixement. No va 
caure del cel, sinó que darrere hi va 
haver la lluita de moltes dones”, 
conclou Mazorriaga.e 

Un còmic explica el sufragi femení a Espanya 
a través de les obreres de La Tabacalera

La guionista i crítica de còmics Alicia 
Palmer sempre ha viscut a prop de La 
Tabacalera, al barri madrileny d’Em-
bajadores, on van arribar a treballar 
unes 3.000 obreres i un centenar 
d’obrers als anys vint i trenta. Palmer 
era molt conscient de la lluita 
d’aquestes dones, per la presència fí-
sica de la fàbrica, que ara és un centre 
social, i perquè el seu avi va estar vin-
culat al tabac i va ser represaliat du-
rant el franquisme per pertànyer a la 
UGT. La necessitat de fer visible l’an-
hel i tot l’esforç d’aquestes dones per 
aconseguir uns drets és un dels mo-
tius pels quals va voler escriure un 
còmic, amb la il·lustradora Montse 
Mazorriaga, del qual elles són les 
protagonistes: Una mujer, un voto 
(Garbuix Books).  

L’altre motiu és l’impacte que li va 
produir llegir les paraules de l’advo-
cada, política i escriptora Clara Cam-
poamor a les conferències que va fer 
el 1922 sobre allò que perdien les do-
nes quan es casaven, i la seva obra Mi 
pecado mortal: el voto femenino y yo 
(Madrid: Librería Beltrán, 1936). “A 
Embajadores tenim estàtues de tot ti-
pus d’homes que no tenen res a veure 
amb el barri, però enlloc són visibles 
les cigarreres”, diu Palmer.  

El còmic explica la història de Ma-
ri Luz, una jove de províncies que ar-

BARCELONA
S.M.

bre l’estat civil dels pares en el Re-
gistre Civil. 

Campoamor, el 1936, va argu-
mentar que el triomf de la dreta el 
1933 no havia tingut a veure amb la 
participació electoral de les dones: 
“La causa fonamental de la derro-
ta de les esquerres i el triomf de les 
dretes va ser que les primeres es-
taven desunides i les segones uni-
ficades, justament el contrari del 
que havia succeït a les eleccions de 
1931 i del que va succeir el 1936, 
quan va guanyar l’esquerra sota el 
Front Popular”. Al seu llibre El vo-
to femenino y yo: mi pecado mortal, 
Campoamor afirma: “El vot feme-
ní, a partir de 1933, va ser el millor 
lleixiu per rentar les matusseries 
polítiques masculines. Si una ve-
gada rentats amb lleixiu, els polí-
tics d’esquerra no han quedat més 
resplendents i impol·luts... la cul-
pa és del teixit”. El mateix pensa 
Mora: “L’esquerra dels barons sos-
té encara aquesta versió perquè és 
més fàcil que assumir la seva res-
ponsabilitat. Creien que tots sols 
podien guanyar les eleccions i es 
van equivocar”. 

Cada cop més cap a l’esquerra 
A la majoria de països, la tendèn-
cia ha sigut que les dones partici-
pessin cada vegada més en la polí-
tica i votessin més a l’esquerra. 
“Potser en un moment inicial eren 
més conservadores, però això es 
reverteix. En països com Suècia 
aquest canvi arriba sobretot a par-
tir dels anys 60, amb l’entrada de 
la dona en el món laboral”, diu Mu-
ñoz. Mentre la dona no podia tre-
ballar i no hi havia divorci, depenia 
en gran mesura de la institució fa-
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Portada i 
pàgines 
interiors del 
còmic Una 
mujer, un 
voto. GARBUIX 
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miliar per sobreviure i per això els 
interessava preservar-la. Quan va 
tenir més alternatives i sortides, la 
seva tendència va canviar. “Votar 
és també una qüestió d’hàbit, i 
sempre passa que a l’inici la parti-
cipació és menor, no només amb 
les dones sinó també amb tots els 
grups perquè normalment partei-
xen d’una posició de desavantat-
ge”, resumeix Muñoz. 

La incorporació de la dona com 
a votant ha anat canviant les políti-
ques. Quan van començar a votar, 
moltes organitzacions no estaven 
preparades i van haver de modificar 
les estructures per arribar al nou 
electorat. “Van haver de fer un pro-
cés d’aprenentatge per mobilitzar 
les dones”, diu Muñoz. La incorpo-
ració de les dones va capgirar també 
les prioritats dels governs, i es va in-
crementar la despesa en temes com 
educació o sanitat. 

La dona s’ha incorporat a la polí-
tica, però no tant als llocs de poder. 
“Les dones tenen menys temps i 
més pressió, perquè s’han incorpo-
rat al món laboral però no s’han dis-
tribuït equitativament les feines 
domèstiques”, lamenta Muñoz. En 
aquest sentit, hi ha diferències molt 
grans amb els països nòrdics, on les 
feines de la casa sí que estan més re-
partides. “Un altre factor a tenir en 
compte és que en general la políti-
ca es presenta als mitjans de comu-
nicació com un espectacle, una 
competició pel poder, una cosa 
conflictiva: s’assembla a un partit 
de futbol o una lluita de gladiadors 
i això fa que les dones hi perdin l’in-
terès; en canvi, sí que s’hi interes-
sen molt quan es parla de polítiques 
concretes”, explica el politòleg.e  
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El fotoperiodismo rescata a las mujeres 
valencianas de la Segunda República 
 
La Nau inaugura “Dones i resistencia. València, 1931-1939. Fotografies de 
Luis Vidal” 
 
G. PALAU · VALENCIA. CREADA.30-09-2021 | 16:31 H 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN.30-09-2021 | 17:28 H 
 
 
La Universitat de València visibilizará a las mujeres valencianas de la Segunda República a 
través de la exposición “Dones i resistència. València, 1931-1939. Fotografies de Luis 
Vidal”, que recopila imágenes del archivo del fotoperiodista Luis Vidal Corella (1900-1959). 
 
La exposición, que podrá verse en el Centre Cultural La Nau desde este jueves y hasta el 9 
de enero, visibiliza la vida cotidiana de esa época, poniendo el foco en la mujer a través 
de más de 80 fotografías, junto con carteles y documentos de la época, así como objetos 
personales del propio Vidal, como sus cámaras originales. 
 
Organizada y producida por la Universitat de València, a través del Vicerrectorado de Cultura, y 
la Diputación de Valencia, y con la colaboración del Ministerio de Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática y el Ayuntamiento, esta muestra supone un recorrido por la 
València de los años treinta del siglo pasado, bajo la supervisión del comisario Carlos López 
Olano. 
 
Las imágenes de este fotoperiodista, segunda generación de una estirpe de fotógrafos y 
colaborador o corresponsal de la Agencia EFE, Mercantil Valenciano, ABC o El Ruedo, 
muestran una València republicana en efervescencia, en que las mujeres se ponen al frente 
de una asistencia social vital en aquellos tiempos de violencia sin sentido, remarcan 
desde la UV. 
 
El protagonismo cotidiano lo asumen de manera inusitada las mujeres, como cuando Vidal 
fotografía a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, en Teruel, o a la actriz Margarita Xirgu junto a 
Federico García Lorca en el Teatro Principal. 
 
También se pueden ver en estas fotografías los hospitales de retaguardia y del frente, los 
comedores sociales o las recogidas de fondos de ayuda a Madrid organizadas por la 
Agrupación de Mujeres Antifascistas, que dirigieron Pilar Soler y Consuelo Barber. 
 
El archivo de Vidal refleja, además, la vida cotidiana, las Fiestas del Niño o las colas de 
mujeres para ir a votar en febrero de 1936, en que destacaban las religiosas, toda una 
panorámica visual de un tiempo de esperanza en la igualdad y las reivindicaciones de las 
mujeres, que se vería truncado con la guerra y la dictadura. 
 
“De las decenas de fotografías y negativos, tuvimos la idea de recolectar aquellas datadas en 
la época de la Segunda República y con presencia de mujeres”, una colección de instantáneas 
que “analizan la relación de un momento histórico” y la situación que en aquel entonces vivían 
las mujeres, han señalado los comisarios durante la presentación de la exposición. 
 
Han destacado la importancia de esta muestra porque “ayuda a tener constancia en estos 
años”. “Son cosas que sabemos pero que conviene recordar, ya que hubo una época de 
esperanza en la que las mujeres pensaban que la vida sería muy diferente a como fue luego”, 
han añadido. 
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A las 80 fotografías de Vidal las acompañan varios elementos que complementan el relato. 
Entre ellos, carteles y propaganda donde se utilizaba la imagen de la mujer y donde se puede 
apreciar su lugar en la sociedad; documentos y objetos personales del propio Luis Vidal y su 
familia, como cámaras originales, y fotografías de otros autores relacionadas con las del 
fotoperiodista. 
 
Con motivo de la exposición, se ha editado un catálogo donde se recuperan las imágenes y 
reflexiones sobre la cuestión de especialistas en historia y feminismo, como las profesoras Ana 
Aguado, Vicenta Verdugo, Luz Sanfeliu, Violeta Ros y Lurdes Valls. 
 
Las Aulas del Servei de Cultura Universitària han articulado una programación complementaria 
sobre este periodo histórico, que incluye quince actividades entre septiembre y diciembre que 
se desarrollará en diferentes espacios (Centre Cultural La Nau y Colegio Mayor Rector Peset). 
 
La primera actividad se celebrará este jueves, con la presentación del libro de Alejandro 
Macharowski “Rafael Pérez Contel. La pasión por la enseñanza del arte”. 
 
Entre los participantes en los debates destaca Mary Nash, catedrática de Historia 
Contemporánea en Universitat de Barcelona, o Ángela Cenarro, catedrática de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, además de diversos especialistas de 
diferentes ámbitos. 
 
También habrá espacio para conciertos, obras de teatro y charlas sobre cine, que analizarán 
especialmente el papel de las mujeres durante la Segunda República, y se retoman las visitas 
guiadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20210930/l4mttf65m5ehrmck5tbbthzcdu.html 
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          Amb traducció automàtica 
29 September 2021 
 
 
 
 

Le dessin, arme de la guerre d’Espagne et témoin de l’exil 
 

Stéphane Dreyfus 
 
 

Sorti de l’oubli par le film d’animation « Josep », césarisé cette année, Josep Bartoli, dont les extraordinaires 
dessins témoignent de la guerre d’Espagne et de l’exil, fait l’objet d’une rétrospective au Mémorial du camp de 
Rivesaltes, dont« La Croix »est partenaire (1). 
 
Il y eut Les Désastres de la guerre, série de gravures féroces de Goya sur le conflit contre l’occupant français 
au début du XIXe siècle, puis, cent trente ans plus tard, ceux de Josep Bartoli sur la guerre d’Espagne et l’exil 
en France. Crus et cruels, ils montrent la violence des bombardements aériens subis par le camp républicain, 
comme le fit Pablo Picasso avec son célèbre Guernica, en 1937. Ils attestent aussi de la condition misérable 
des 450 000 exilés fuyant le franquisme en 1939, internés dans des camps de fortune dans le Roussillon. 
La faim, le froid, l’ennui et la peur : tout cela éclate au premier coup d’œil lors de la visite de l’impressionnante 
rétrospective consacrée à l’artiste catalan, au Mémorial du camp de Rivesaltes. Un lieu où beaucoup de ces 
réfugiés furent « accueillis » par des autorités françaises dépassées par les événements. 
 
La vigueur inouïe du trait 
Sur des bouts de feuille, à l’aide d’une mine mal taillée, Bartoli dessine tout ce qu’il voit avec une vigueur inouïe 
du trait. « Autodidacte, il s’était formé sur le tas en travaillant pour la presse dans les années 1930, raconte 
Georges Bartoli, son neveu et commissaire de l’exposition. Il a radicalisé son style, en recherchant à la fois 
l’épure et l’expressivité. » 
 
L’ombre de l’expressionnisme allemand d’Otto Dix ou George Grosz plane sur ces esquisses, sauvées de la 
destruction par miracle (le carton à dessins fut un temps enterré dans le sable du camp…), puis retravaillées à 
l’encre de Chine au Mexique où l’artiste avait réussi à fuir. 
Le sens du détail mais aussi de la caricature évoque les illustrations foisonnantes d’Albert Dubout, l’âpreté et la 
modernité en plus. Une sorte de reportage graphique avant l’heure qui a séduit le dessinateur de presse Aurel, 
réalisateur de Josep, film d’animation consacré à Bartoli. 
 
Des trésors graphiques à découvrir 
C’est d’ailleurs grâce à ce dessin animé émouvant et singulier, césarisé cette année et vu par 200 000 
spectateurs fin 2020, que cette exposition a pu voir le jour, la veuve de Bartoli ayant donné 270 œuvres et plus 
de 500 crayonnés de l’artiste au Mémorial de Rivesaltes. De quoi le faire sortir de l’oubli. 
Bien d’autres dessinateurs attendent dans les réserves des collections privées et des institutions culturelles. 
Car la scène catalane était bouillonnante de créativité dans les années 1930. Rembobinons donc le temps et 
retournons sur les pas de ces exilés. À Barcelone, dans les Archives historiques de la ville de Barcelone, 
ancienne maison de l’archidiacre collée à la cathédrale Sainte-Croix, le conservateur du département des arts 
graphiques, Santi Barjau, a sorti des trésors graphiques. 
 
Les yeux brillants, il manipule avec précaution d’autres dessins de Bartoli. Certains lorgnent du côté du 
symbolisme, voire du surréalisme, comme cette scène de combat où les branches d’arbres sont des bras 
humains… D’autres dessins d’auteurs tombés dans l’anonymat se penchent, pour leur part, sur certaines 
dérives républicaines, comme les incendies d’églises barcelonaises. 
 
Au service de la cause républicaine 
Les Archives conservent également de nombreuses publications de l’époque, comme l’hebdomadaire satirique 
L’Esquella de la Torratxa (« La cloche de la tour », allusion à celle sonnée à chaque révolution barcelonaise), 
éditée par le Syndicat des dessinateurs professionnels (SDP). Une organisation cofondée par Bartoli, mais 
également le talentueux Helios Gomez, gitan anarchiste très influencé par les avant-gardes russes, qui mourut 
deux ans après sa sortie de prison en 1956. Une exposition lui a été consacrée en début d’année au Centre de 
l’image de la Virreina, petit espace d’exposition situé sur les Ramblas. 
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« Barcelone était la capitale économique de l’Espagne et une industrie des arts graphiques y était née au XIXe 
siècle, explique Santi Barjau. Ces dessinateurs travaillaient donc souvent pour la publicité et la presse. » Par 
ailleurs, la situation politique extrêmement tendue entre les publications satiriques et l’armée les poussait à se 
positionner sur l’échiquier politique. Quand la guerre éclate, ils mettent leur talent au service de la cause 
républicaine et de sa propagande, qui passe avant tout par les affiches. 
 
Les collections des Archives en regorgent, bien sûr, mais aussi dans celles du Musée national d’art de 
Catalogne, abrité dans l’immense Palais national, au sommet de la colline de Montjuïc qui domine la ville. 
Ouvertes en juillet dernier, trois nouvelles salles consacrées à la guerre civile permettent d’admirer les affiches 
très graphiques de Josep Renau, Marti Bas, Carles Fontserè, Antoni Clavé et beaucoup d’autres. 
Elles témoignent de la guerre des images qui se joue entre les deux camps. « L’iconographie franquiste est 
portée sur des motifs religieux et militaires, quand celle des républicains est plus diverse, mais volontiers 
révolutionnaire : une fois que les communistes prennent les commandes, les canons du réalisme socialiste 
s’imposent », détaille Amanda Herold-Marme, historienne de l’art et spécialiste des artistes espagnols exilés en 
France. Certains nationalistes reconnaissaient volontiers que, même s’ils avaient gagné la bataille militaire, 
leurs opposants avaient remporté celle de la propagande. 
 
Témoigner, dénoncer, s’insurger 
Ils la continueront, mais d’une autre manière, après la défaite, le 1er avril 1939, en rendant compte des 
tragédies de la retraite des troupes (la fameuse Retirada) et de l’exode des populations civiles en France. Les 
dessinateurs qui, comme Bartoli, avaient délaissé leurs crayons en allant sur le front, les reprennent pour 
témoigner, dénoncer, s’insurger par la force de leur trait. 
 
À La Jonquera, petite ville frontalière, le Musée mémorial de l’exil (Mume) expose aussi des œuvres d’artistes 
de la diaspora catalane. À commencer par Josep Narro, illustrateur de renom, dont le style naturaliste frappe 
par sa simplicité. Sur le mur de dessins à l’encre de ce beau musée, certains émeuvent plus que d’autres : 
dénué de voyeurisme, le regard qu’il pose sur les enfants, certains vivants, d’autres non, sont comme une 
dernière caresse de leur visage. 
 
Inauguré en 2008, le Mume est le premier à avoir exposé ces artistes exilés. Mais d’autres musées suivent. Le 
Musée national d’art de Catalogne a ouvert en 2014 ses premières salles sur l’art pendant la guerre civile. « La 
moitié des œuvres exposées ne l’avaient jamais été, cachées près de quarante ans dans les réserves, car 
signées d’artistes antifranquistes », précise le conservateur Eduard Vallès. Après avoir organisé en 2016 une 
exposition temporaire sur l’art espagnol d’après-guerre, le prestigieux Musée de la Reina Sofia, à Madrid (dont 
l’un des chefs-d’œuvre n’est autre que le Guernica de Picasso), a, lui aussi, ouvert en juillet de nouvelles salles 
consacrées à la guerre civile. 
 
Une reconnaissance tardive 
Pourquoi une reconnaissance si tardive ? « Dans les années 1980 et 1990, le passé avait moins d’intérêt que la 
volonté de moderniser le pays, de le développer dans le cadre européen, bref de regarder le futur, analyse Jordi 
Font, directeur du Mémorial démocratique, organisme chargé de mettre en valeur l’histoire catalane des années 
1930 à 1980. Puis, au début du XXIe siècle, les générations nées dans les années 1960 et 1970 ont commencé 
à s’intéresser aux trajectoires de leurs aïeux, ceux qui ont disparu, qui ont été assassinées ou ont dû s’exiler. 
Ces expositions s’inscrivent dans ce mouvement plus large. » Ou comment le dessin devient un trait d’union 
entre les Espagnols… 
 
Josep Bartoli, de Barcelone à New York via le Roussillon 
30 juin 1910. Naissance à Barcelone. 
13 juillet 1936. Début de la guerre d’Espagne au cours de laquelle il est blessé au combat et réalise des 
affiches de propagande. 
Début 1939. Lors de la Retirada, il fuit le franquisme avec 450 000 autres réfugiés espagnols, parqués dans des 
camps de fortune sur les plages du Roussillon. Il s’enfuit grâce à l’aide d’un capitaine français. 
1943. Après avoir échappé à la déportation à Dachau, il part au Mexique, où il fait connaissance avec Frida 
Kahlo, dont il deviendra plus tard l’amant. 
1944. Publie Campos de concentracion 1939-194…, recueil de ses dessins des camps français. 
1946. Installation à New York, où il côtoie Rothko, Pollock, De Kooning. 
1977. Revient en Catalogne où il expose ses œuvres. 
3 décembre 1995. Mort à New York. 
 
https://www.la-croix.com/Culture/Le-dessin-arme-guerre-dEspagne-temoin-lexil-2021-09-29-1201177968 
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TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 

Dibuix, arma de la guerra civil espanyola i testimoni de l’exili 
 

Stephane Dreyfus 
 
 

Traït de l’oblit per la pel·lícula d’animació “Josep”, cesaritzat aquest any, Josep Bartoli, els dibuixos 
extraordinaris del qual donen testimoni de la guerra civil espanyola i l’exili, és objecte d’una retrospectiva al 
campament del Memorial du Rivesaltes, del qual "La Croix "és un soci (1). 
 
Hi havia Les Désastres de la guerre, una sèrie de ferotges gravats de Goya sobre el conflicte contra l’ocupant 
francès a principis del segle XIX, després, 130 anys després, els de Josep Bartoli sobre la Guerra Civil 
espanyola i l’exili a França . Grans i cruels, mostren la violència dels bombardejos aeris que va patir el camp 
republicà, tal com va fer Pablo Picasso amb el seu famós Guernica, el 1937. També testimonien la condició 
miserable dels 450.000 exiliats que fugien del franquisme el 1939, internats en camps improvisats. al Rosselló. 
Fam, fred, avorriment i por: tot això surt a primera vista quan visiteu la impressionant retrospectiva dedicada a 
l’artista català, al Memorial Rivesaltes Camp. Un lloc on molts d'aquests refugiats van ser "acollits" per les 
autoritats franceses desbordades pels esdeveniments. 
 
L’increïble vigor de la línia 
En trossos de paper, amb un plom mal tallat, Bartoli dibuixa tot el que veu amb un increïble vigor de la línia. 
"Autodidacta, s'havia format treballant per a la premsa als anys trenta", diu Georges Bartoli, el seu nebot i 
comissari de l'exposició. Va radicalitzar el seu estil, buscant alhora puresa i expressivitat. " 
 
L'ombra de l'expressionisme alemany d'Otto Dix o George Grosz penja sobre aquests esbossos, salvats de la 
destrucció per miracle (el tauler de dibuix va estar durant un temps enterrat a la sorra del campament ...), 
després reelaborat a la tinta per la Xina a Mèxic. on l’artista havia aconseguit fugir. 
El sentit del detall, però també de la caricatura, evoca les abundants il·lustracions d’Albert Dubout, la duresa i la 
modernitat a més. Una mena de reportatge gràfic abans de l’hora que va seduir el dibuixant Aurel, director de 
Josep, una pel·lícula d’animació dedicada a Bartoli. 
 
Tresors gràfics per descobrir 
És, a més, gràcies a aquesta commovedora i singular caricatura, guardonada aquest any i vista per 200.000 
espectadors a finals del 2020, que aquesta exposició va poder veure la llum del dia, la vídua de Bartoli ha donat 
270 obres i més de 500 esbossos de la artista al Memorial Rivesaltes. Prou per treure’l de l’oblit. 
Molts altres dissenyadors esperen als magatzems col·leccions privades i institucions culturals. Perquè l’escena 
catalana bullia de creativitat als anys 30. Rebobinem el temps i retracem els passos d’aquests exiliats. A 
Barcelona, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, antiga casa de l’ardiaca al costat de la catedral de la 
Santa Creu, el comissari del departament d’arts gràfiques, Santi Barjau, ha tret tresors gràfics. 
 
Amb els ulls brillants, manipula amb cura altres dibuixos de Bartoli. Alguns observen el costat del simbolisme, 
fins i tot del surrealisme, com aquesta escena de lluita on les branques dels arbres són braços humans ... Altres 
dibuixos d’autors que han caigut en l’anonimat contemplen, per la seva banda, certes derives republicanes, 
com els focs de Barcelona esglésies. 
 
Al servei de la causa republicana 
Els Arxius també guarden nombroses publicacions de l’època, com ara el setmanari satíric L’Esquella de la 
Torratxa ("La campana de la torre", una al·lusió a l’esglaó de cada revolució barcelonina), publicat pel Sindicat 
de dissenyadors professionals ( SDP). Una organització cofundada per Bartoli, però també el talentós Helios 
Gomez, un gitano anarquista molt influït per les avantguardes russes, que va morir dos anys després de la seva 
sortida de la presó el 1956. A principis del segle passat se li va dedicar una exposició. any al Centre de la 
imatge de la Virreina, un petit espai expositiu situat a la Rambla. 
 
"Barcelona era la capital econòmica d'Espanya i hi va néixer una indústria d'arts gràfiques al segle XIX", explica 
Santi Barjau. Per tant, aquests dissenyadors sovint treballaven per a la publicitat i la premsa. A més, la situació 
política extremadament tensa entre les publicacions satíriques i els militars els va empènyer a posicionar-se en 
l’espectre polític. Quan va esclatar la guerra, van posar el seu talent al servei de la causa republicana i de la 
seva propaganda, que va passar sobretot per cartells. 
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Les col·leccions dels Arxius són plenes, és clar, però també a les del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
ubicat a l’enorme Palau Nacional, al capdamunt del turó de Montjuïc que domina la ciutat. Inaugurades el 
passat mes de juliol, tres noves sales dedicades a la guerra civil permeten admirar els cartells molt gràfics de 
Josep Renau, Marti Bas, Carles Fontserè, Antoni Clavé i molts altres. 
Ella Són testimonis de la guerra d’imatges que s’està desenvolupant entre els dos camps. "La iconografia 
franquista es desenvolupa per motius religiosos i militars, mentre que la dels republicans és més diversa, però 
voluntàriament revolucionària: un cop els comunistes prenen les ordres, prevalen els cànons del realisme 
socialista", detalla Amanda Herold-Marme, historiadora de l'art i especialista d’artistes espanyols exiliats a 
França. Alguns nacionalistes van admetre fàcilment que, tot i haver guanyat la batalla militar, els seus oponents 
havien guanyat la batalla de propaganda. 
 
Testificar, denunciar, rebel·lar-se 
Ho continuaran, però d’una altra manera, després de la derrota de l’1 d’abril de 1939, informant de les tragèdies 
de la retirada de les tropes (la famosa Retirada) i l’èxode de civils a França. Els dissenyadors que, com Bartoli, 
havien abandonat els llapis quan anaven al front, els tornen a declarar, denunciaren i es rebel·len per la força 
de la seva línia. 
 
A la Jonquera, una petita ciutat fronterera, el Museu Memorial de l'Exili (Mume) també exhibeix obres d'artistes 
de la diàspora catalana. Començant per Josep Narro, reconegut il·lustrador, l'estil naturalista del qual crida 
l'atenció per la seva senzillesa. A la paret de dibuixos a tinta d’aquest bell museu, alguns es mouen més que 
d’altres: sense voyeurisme, la mirada que posa sobre els nens, alguns vius, altres no, són com una última 
carícia del seu rostre. 
 
Inaugurat el 2008, el Mume és el primer a exposar aquests artistes exiliats. Però altres museus segueixen. El 
Museu Nacional d’Art de Catalunya va obrir el 2014 les seves primeres sales d’art durant la Guerra Civil. "La 
meitat de les obres exposades mai havien estat amagades durant gairebé quaranta anys a les reserves, perquè 
eren signades per artistes antifranquistes", afirma el comissari Eduard Vallès. Després d’haver organitzat el 
2016 una exposició temporal sobre art espanyol de la postguerra, el prestigiós Museu Reina Sofia de Madrid 
(una de les seves obres mestres és el Guernica de Picasso), també va obrir al juliol noves sales dedicades a la 
guerra civil. 
 
Reconeixement tardà 
Per què un reconeixement tan tardà? “Als anys vuitanta i noranta, el passat tenia menys interès que el desig de 
modernitzar el país, de desenvolupar-lo en el marc europeu i, en definitiva, de mirar el futur”, analitza Jordi 
Font, director del Memorial Democràtic, organització responsable per destacar la història catalana des dels 
anys 30 fins als 80. Aleshores, a principis del segle XXI, les generacions nascudes als anys seixanta i setanta 
van començar a interessar-se per les trajectòries dels seus avantpassats, els que van desaparèixer, van ser 
assassinats o van tenir per exiliar-se. Aquestes exposicions formen part d’aquest moviment més ampli. "O com 
el dibuix es converteix en un nexe d'unió entre els espanyols ... 
 
Josep Bartoli, de Barcelona a Nova York pel Rosselló 
30 de juny de 1910. Nascut a Barcelona. 
13 de juliol de 1936. Inici de la guerra a Espanya durant la qual va ser ferit en combat i va produir cartells de 
propaganda. 
Començaments de 1939. Durant la Retirada, va fugir del franquisme amb 450.000 refugiats espanyols més, 
estacionats en camps improvisats a les platges del Rosselló. Es va escapar amb l'ajut d'un capità francès. 
1943. Després d'escapar de la deportació a Dachau, marxa a Mèxic, on coneix Frida Kahlo, de qui més tard es 
farà amant. 
1944. Publica Campos de concentracion 1939-194 ..., una col·lecció dels seus dibuixos sobre els camps 
francesos. 
1946. S’instal·la a Nova York, on coneix Rothko, Pollock, De Kooning. 
1977. Torna a Catalunya on exposa les seves obres. 
3 de desembre de 1995. Va morir a Nova York. 
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LA VANGUARDIA DIMARTS, 28 SETEMBRE 2021

L’estàtua “realista”
Polèmica a Itàlia per una versió sexista d’una patriòtica espigoladora

Eren tres-cents, eren
joves i forts, i són
morts!”. Així co-
mençaL’espigolado-
ra de Sapri, una fa-

mosapoesia italiana.LuigiMer-
cantini, poetade launificació, la
va compondre inspirant-se en
la fallida expedició de Sapri de
Carlo Pisacane el 25 de juny del
1857, que volia iniciar una revo-
lució contra els Borbons al Reg-
ne de les Dues Sicílies.Mercan-
tinihoexplicaatravésd’aquesta
humil espigoladora, una tre-
balladora del camp que per
casualitat veu el desembarca-
ment de les tropes de Pisacane i
segueix els combatents per as-
sistir, impotent, a lamatança en
mansde les tropesborbòniques.
L’Ajuntament de Sapri, a la

regió italiana de laCampània, al
suddelpaís, hadecidit que la fa-
mosa espigoladora mereix una
estàtua per ser admirada pels
veïns i turistes que van els estius a aquest
poble, considerat una joia de l’àrea del
Cilento. El que no podien esperar és que
l’escultura, inaugurada aquest cap de set-
mana, suscitaria tanta polèmica.
Les espigoladores més famoses les va

retratar el realista Jean-François Millet
en un quadre del mateix any que l’expe-
dició de Pisacane que després es va con-
vertir en un símbol del patriotisme fran-
cès. Aquesta escultura, en canvi, sembla
encaminar-se a convertir-se enun símbol
del sexisme a Itàlia. En presència de l’ex
primer ministre italià Giuseppe Conte,
ara líderdelMoviment 5Estrelles (M5E),
que es trobava de gira electoral per la
regió, l’Espigoladora desvelada dissabte
ha desfermat una enorme onada de crí-
tiques sobretot per part de polítiques
feministes, indignades pel que consi-
deren una versió sexualitzada de la tre-
balladora del camp que protagonitza la
poesia de Mercantini. L’enuig és com-
prensible: el vestit suggeridor s’enganxa

al cosde ladonaevidenciant els seuspits i
glutis, comsi estigués nua.
“És una ofensa a les dones i a la història

que hauria de celebrar. El masclisme és
un dels mals d’Itàlia”, diu l’expresidenta
del Parlament Laura Boldrini. “Una bu-
fetadaa lahistòria i a lesdonesqueencara
són només cossos sexualitzats. Aquesta
estàtua no diu res de l’autodeterminació
dels que van triar no treballar per opo-
sar-se l’opressor borbònic”, opina la se-
nadora del Partit Demòcrata Monica Ci-
rinnà. La primera que la va criticar va ser
l’exsenadoraManuela Repetti, que en un
article al seu blog demanava que fos re-
tirada i feia notar que, entre els parti-
cipants en la inauguració, hi havia “qui
semblavagairebéavergonyit,quesembla-
va segrestat per les corbes marmòries de
l’estàtua i que, amb lamà al pit, d’aquesta
imatge n’aconseguia treure un sentiment
depatriotisme”.
Les crítiques no semblen afectar l’es-

cultor, Emanuele Stifano, que defensa

que volia representar un ideal
de dona i el despertar d’una
consciència, i que quan fa una
escultura sempre intenta cobrir
el menys possible el cos humà.
“Si fos per mi, l’hauria fet com-
pletamentnua”,promet.També
li agrada a l’alcalde, Antonio
Gentile, que creu que l’autor
l’ha feta amb “mestria i una
impecable interpretació”. Han
tingut temps per estudiar pos-

sibles defectes: Conte hauria
d’haver vingut a inaugurar-la a
començaments del 2020, quan
governava Itàlia, però ha estat
posposat totaquest tempsacau-
sa de la pandèmia.
L’estàtua va ser comissariada

per l’Ajuntament de Sapri, el parc nacio-
nal del Cilento i per la Fundació Gran
Lucània,elpresidentdelaqual,elsenador
de l’M5E Francesco Castiello, afirma que
decapmanera l’estàtuaestà sexualitzada.
“L’estàtuaésrealistaperdosmotius–afir-
maaLaVanguardia–.Elprimerésperquè
un 25 de juny en aquestes terres fa una
calor tòrrida i per força una espigoladora
de l’època havia de portar un vestit lleu-
ger, no podia vestir un abric gruixut”. La
segona raó, a parer seu, és que, “per
estadística”, “lesdonesmeridionals tenen
més tendència a ser voluptuoses, amb
corbes”,quelesdelnorddelpaís,conside-
ra el representant italià, de 79 anys.
L’Espigoladora no és la primera estàtua

italiana que genera una controvèrsia
d’aquest tipus. A Bolonya, el 2001 va ser
col·locada una escultura dedicada a una
bugaderaqueapareixtotalmentnuamen-
tre treballa,unpretèshomenatgea lesdo-
nes, que rentaven la roba de les famílies
bolonyeses benestants al canal deReno.

HISTÒRIES DEL MÓN

“Ésunaofensaa les
dones ia lahistòriaque
hauriadecelebrar”,
critica l’expresidenta
delParlament
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OPINIÓN

El trípode 

Estratégico e 
histórico edifi cio

H
ace tiempo que el separatismo 
catalán tiene entre sus objetivos 
el edifi cio de principios del pasa-

do siglo y que actualmente ocupa la Je-
fatura Superior de la Policía Nacional 
en Barcelona, como antes lo ocupó la 
Policía de la Generalitat republicana –
con una prolija historia de hechos terri-
bles durante la Guerra Civil–, y, asimis-
mo, la Policía durante el franquismo.

Las causas de esa aspiración de oku-
pación por el separatismo son su estra-
tégica ubicación –a medio camino de la 
Vía Layetana, que une la Plaza Urquinao-
na con una histórica plaza– y, sobre todo, 
el deseo de expulsar al Estado de toda 
visibilidad y presencia pública en Cata-
luña. Esta histórica plaza, inicialmente 
dedicada a Antonio López, ahora lo está 
a Idrissa Diallo, joven guineano que, tras 

saltar la valla de Melilla en 2011, recaló 
en el CIE de Barcelona, donde falleció.

Antonio López tuvo un monumento  
erigido en su honor por el Alcalde Rius 
i Taulet en 1884, hasta que Colau  le re-
tiró la estatua acusándole de esclavista 
en Cuba. En su base, lucían placas con 
textos del poeta Jacinto Verdaguer, del 
Rey Alfonso XII, y otra con la inscrip-
ción «Gran Naviero, Senador vitalicio y 
Primer Marqués de Comillas».

Cada Diada los CDR y sus aliados so-
meten a ese edifi cio de la Policía Nacio-
nal a violentos ataques exigiendo que 
se vayan «las fuerzas de okupación po-
liciales españolas». El Gobierno de Es-
paña no puede aceptar que ese edifi cio 
acabe mancillado, cual Antonio López, 
siendo sede de nuestra Policía Nacional 
desde 1976.

Jorge Fernández Díaz

«El deseo es expulsar al 
Estado de toda visibilidad 

pública en Cataluña»

«FACT-CHECKING»

Estos supuestos mensajes de la cuenta ofi cial del 
presidente del Gobierno, que han circulado 
profusamente por las redes sociales, son absoluta-
mente falsos. Se trata de cuentas clonadas por 
algunos internautas, tal y como denuncia La 
Moncloa, sin otra intención que la de ridiculizar a 
Pedro Sánchez, que nunca ha hecho tales 
afi rmaciones.

En varios tuits ofi ciales, los servicios de Información de La 
Moncloa atribuyen al presidente del Gobierno poderes 
taumatúrgicos sobre el volcán de La Palma. 
Circulan mensajes en los que Sánchez afi rma «que 
hemos superado la pandemia, hemos superado 
Filomena y estamos a punto de sofocar el volcán».
En otro mesnaje de Twitter, Pedro Sánchez confi esa «que 
le gustaría ser recordado como el presidente que apagó 
el volcán».

LA DECLARACIÓN VERDADERO O FALSO LA REALIDAD

En las condiciones actuales, es muy improbable 
que se produzca un tsunami de grandes proporcio-
nes a consecuencia de la acción del volcán. El 
artículo en cuestión se publicó en 2001 y es una 
mera proyección teórica. Como señala la web 
«Maldita.es», tendrían que coincidir un terremoto 
con el desplome de un cono que tuviera, al menos, 
1.000 metros de altura.

No puede descartarse que la erupción del volcán de 
La Palma, cuya lava ya ha llegado al mar, produzca un 
maremoto que alcance las costas africanas y americanas.
La revista científi ca «Geophysical Research Letters» ha 
públicado un artículo en el que establece esa posibilidad.
Bastaría con que el cono causado por el volcán de la zona 
de Cumbre Vieja se desgajara por una explosión y sus 
restos, proyectados con gran fuerza, cayeran sobre el mar 
para desatar el tsunami.

Las imágenes que circulan por las redes, realmente 
impresionantes por su plasticidad, fueron tomadas 
en 2017 en una de las manifestaciones masivas 
celebradas contra la corrupción en Rumanía. El 
gobierno rumano ha cerrado algunos centros de 
vacunación, pero más de medio millar permanecen 
abiertos en todos el país. Los antivacunas no ganan 
terreno, pese a su fanatismo.

Rumanía ha cerrado los centros de vacunación contra 
el Covid tras las masiva protestas de la población que 
rechazan las vacunas.
Las imágenes de la enorme marcha nocturna con 
antorchas que circulan por las redes demuestran la 
amplitud inédita que alcanzó la protesta. 
Los grupos antivacunas creen que su movimiento cada vez 
gana más adeptos y que, con acciones como en Rumanía, 
podrán con seguir su objetivo de «vacunas cero».

✗FALSO

✗FALSO

✗FALSO

LAS CARAS DE LA NOTICIA

▲

La novelista vasca ha 
presentado su novela 
«Hasta donde termina 
el mar», basada en una 
tragedia naval del siglo 
XIX, que fue galardo-
nada con el premio 
«Fernando Lara» de 
novela.

Presenta en Bilbao la 
obra premiada con 
el «Fernando Lara»

▲

En Alemania ha 
comenzado a produ-
cirse el Cupra Born, el 
primer eléctrico de la 
marca española, que 
servirá de aprendizaje 
para la fabricación en 
Martorell, a partir de 
2025.

Comienza la 
producción del primer 
eléctrico español

▼

Ante su demanda de 
recusación, la juez 
que ha instruido el 
caso de la presunta 
agresión del diputado 
a un transeúnte ha 
preguntado a la 
Audiencia si puede 
juzgarle. 

Un paso más hacia 
el banquillo por 
presunto maltrato

▲

La compañía que 
dirige ha acogido el 
«ESG Spain 2021», el
evento empresarial 
de referencia en 
materia
de sostenibilidad 
organizado por 
Forética.

Es referencia en 
materia
de sostenibilidad

SILVIO GONZÁLEZ
Consejero delegado de 
Atresmedia

ÍÑIGO ERREJÓN
Portavoz parlamentario de 
Más País

WAYNE GRIFFITHS
Presidente de SEAT

ALAITZ LECEAGA
Escritora

▼

Uno de cada cinco 
jóvenes varones 
españoles cree que 
la violencia de género 
no existe. El doble que 
hace cuatro años. Tal 
vez, habría que 
cambiar el tipo de 
mensaje.

El extremismo crea 
efectos contrarios en 
los jóvenes 

IRENE MONTERO
Ministra de igualdad
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La Via Laietana i la via lituana / Andreu Pujol Mas 
 
 

"A Barcelona el centre de tortures no és un museu perquè continua essent una 
comissaria de policia, gràcies a una transició que s’ha volgut dir modèlica" 
 
 

Ara fa una mica més de quatre anys que amb l’amic Aleix Sarri vam emprendre un viatge peculiar, d’aquests 
que només practiquem una mena de gent amb inquietuds excèntriques. Volíem visitar Kaliningrad, l’antiga 
Königsberg prussiana arrasada després de la 2a Guerra Mundial i convertida en un enclavament rus entre 
Polònia i Lituània. La ciutat d’Immanuel Kant, irreconeixible, és el testimoni de les expulsions massives de 
comunitats alemanyes que es van produir a l’Europa de postguerra i que van afectar diversos milions de 
persones. Una neteja ètnica amb totes les de la llei de la qual Kaliningrad n’és filla. 
 
Després d’haver vist a Kaliningrad l’exaltació de la victòria soviètica, com ara el monument dedicat a la flota 
del Bàltic amb un vaixell de guerra real inclòs, o el de la Mare Pàtria, aquest a la cèntrica plaça dedicada al 
general Kuzma Galitsky, vam veure l’altra cara de la moneda de l’expansió russa a Vilnius, la capital de 
Lituània. Allà hi ha un Museu del Genocidi que tothom coneix per “Museu de la KGB” perquè està ubicat a 
l’antiga seu d’aquella agència de seguretat i contraintel·ligència. La visita comença per una exposició que 
recorda els moviments de resistència i les víctimes de l’ocupació, amb objectes personals i fotografies. 
Però la part més colpidora de la visita és al soterrani, on hi ha les cel·les i les sales de tortura on s’hi respirava 
encara el pànic i la desesperació. Una de les habitacions era una mena de piscina amb un petit pedestal al 
centre que tot just tenia la mida per mantenir-s’hi dreta una persona. Es veu que la salvatjada consistia en 
omplir-ho tot d’aigua glaçada i fer que els interrogats s’hi haguessin d’estar a peu dret, a ple hivern, durant 
hores i dies procurant mantenir l’equilibri. Una altra estança està completament insonoritzada i s’hi mostra la 
camisa de força que es posava a les víctimes de tortures que intentaven resistir-se. El Papa Francesc va 
visitar aquest indret sinistre el setembre del 2018 i va recordar-hi “el patiment de tants fills d’aquest poble”. 
La convulsa història de l’Europa del segle XX fa que, malauradament, el cas lituà no sigui excepcional. En 
altres infames soterranis, també al centre d’altres capitals, s’hi ha infligit tortura amb sadisme. És el cas de 
Barcelona, on a la comissaria de Via Laietana s’hi va practicar sistemàticament des de la Brigada Político-
Social de la policia espanyola. Pallisses, fuetades, ofegaments en orina, puntades de peu als genitals, 
privació del son i humiliacions de tota mena formaven part de les tasques habituals dels esbirros del règim. 
Ara bé, tota comparació amb el cas lituà és imprudent per inexacta. A Barcelona el centre de tortures no és un 
museu perquè continua essent una comissaria de policia, gràcies a una transició que s’ha volgut dir modèlica i 
que va suposar una evolució de les institucions franquistes sense cap fractura. El màxim càstig que va rebre 
un dels principals torturadors, conegut amb noms i cognoms com a Antonio Juan Creix, va ser enviar-lo a 
l’aeroport del Prat a segellar passaports. Va estar de mala sort, ja que un dels seus homòlegs bascos, Melitón 
Manzanas, encara era condecorat post mortem l’any 2002. Encara més: diversos testimonis certifiquen que la 
pràctica dels turments no es va extingir a Barcelona amb la dictadura franquista. L’Operació Garzón de 1992 
contra l’independentisme català va suposar una condemna del Tribunal Europeu de Drets Humans a l’estat 
espanyol per no haver investigat les tortures. 
 
Com dèiem, això queda molt lluny de Lituània. Potser hi té alguna cosa a veure el fet que l’actual Ministre de 
l’Interior acumuli diverses condemnes d’Estrasburg per no haver investigat les tortures que denunciaven haver 
patit els detinguts que estaven sota la seva custòdia. També hi deu fer que el suposat centre ideològic 
espanyol consideri la Via Laietana com un “símbol de servei públic” que ha contribuït a “enfortir la 
democràcia” –segons el secretari d’estat de seguretat Rafael Pérez Ruiz- i un “símbol de llibertat” –segons la 
candidata de Ciutadans Inés Arrimadas. És clar que aquí, a diferència de Lituània, l’ocupació encara continua 
i per això és incomparable. 
 
 
 
 
 
 
https://elmon.cat/opinio/via-laietana-via-lituana-311670/ 
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 Josep Maria Fonalleras

Treballar fins als 75 anys, aquesta ha sigut l’última polèmica. El 
tema es va originar arran d’una entrevista a José Luis Escrivá 

al diari Ara. El ministre hi exposava la necessitat que a Es-
panya hi hagi «un canvi cultural perquè es treballi més 

entre els 55 i els 75 anys». L’afirmació, després mati-
sada per ell mateix a Twitter, va irritar. El ministre té 

raó al puntualitzar que són les empreses les que han 
de canviar la mentalitat per no expulsar del mercat 
laboral els més grans de 55 anys. També tenen les 
seves raons els que han vist en la primera afirma-
ció una burla feridora. 

Des de la Gran Recessió, l’experiència ha sigut 
menyspreada. No perquè no es valori, sinó perquè 
no es vol pagar el seu valor. Sense amenaces ideolò-

giques a la vista, davant la debilitat dels sindicats i 
amb la deslocalització de la producció, la precaritza-

ció s’ha imposat. El resultat, un exèrcit d’aturats de 
llarga durada, una taxa d’atur juvenil desoladora i la pre-

carietat com a imposició. La primera afirmació d’Escrivá va 
sonar a allargar l’agonia. Està bé que el ministre puntualitzi, 

tot i que potser seria millor que la matisació ja se la imposi per 
endavant. Serà menys dolorós.  n

Jo entenc molt bé el secretari d’Estat d’Interior i les seves paraules 
en l’acte solemne de commemoració dels Àngels Custodis, els 
que vetllen per la seguretat de tots. Entenc molt bé Rafael 
Pérez Ruiz, en un acte en què un dels caps de la Policia 
Nacional considerava que els catalans agraeixen «el 
treball abnegat i silenciós» dels policies. ¿Abnegat i 
silenciós? ¿Tots els catalans? Potser hi ha algun ca-
talà que no considera aquest agraïment, però bé, la 
festa dels Custodis té aquestes coses, aquests ex-
cessos verbals. Per això entenc Pérez Ruiz quan diu 
que la comissaria de Via Laietana «ha sigut i és un 
símbol de servei públic en el qual diverses genera-
cions de policies han contribuït a enfortir la demo-
cràcia». És normal que el secretari d’Estat, que no ha 
llegit Antoni Batista ni deu saber, en conseqüència, 
les tortures que es duien a terme en aquella «casa dels 
horrors», es pensi que és un símbol democràtic i no pas 
un emblema del patiment terrible de generacions de de-
mòcrates. ¿O no sap què és una generació? M’estimo més 
pensar (i ja seria greu) que va dir el que va dir per ignorància i 
per l’efusió del moment. ¿O és que potser ho va fer convençut que 
tortura és igual a democràcia? n

Pros i contres

A Via Laietana& Emma Riverola Una burla

Olaf Scholz ha guanyat. No només perquè 
l’SPD, amb el 25,7% dels vots, ha quedat 
davant de la CDU (24,1%), sinó perquè els 
socialdemòcrates han pujat 5,2 punts res-
pecte al 2017 mentre que la democràcia 
cristiana n’ha caigut 8,9, fins al seu pitjor 
resultat electoral. I a les enquestes a peu 
d’urna més del 50% han dit que preferei-
xen Scholz, molt per davant del seu opo-
nent, Armin Laschet. 

I és sabut que el triomf de l’SPD es deu, 
en gran part, al fet que Scholz, vicecance-
ller i ministre d’Hisenda amb Merkel, ha 
sigut vist com el més qualificat i pragmàtic 
successor de la cancellera, que es retira 
després de 16 anys. Merkel era més cen-
trista que la CDU i Scholz és més moderat 
que les bases de l’SPD. 

Però guanyar no implica automàtica-
ment governar. Dues coalicions poden tenir 
majoria en el Bundestag actual. Primer, la de 
l’SPD amb Els Verds i els liberals de l’FDP 
(416 diputats), l’anomenada ‘coalició semà-
for’ pel vermell, verd i groc dels partits que la 
formarien. Però també la de la CDU amb els 
mateixos partits (406 diputats). I les nego -
ciacions no seran fàcils.  

L’aliança de l’SPD amb els verds no tin-
dria dificultats. Ja van governar junts amb el 

canceller Schröder, però els liberals, recelo-
sos de la despesa pública, preferirien un tri-
partit amb la CDU. Els verds tenen més força 
(14,8% del vot i pujada de 5,8 punts), mentre 
que els liberals només han millorat 0,7 
punts, fins a l’11,5%. Però sense els liberals 
no hi ha coalició vàlida i el seu líder, Christian 
Lindner, exigeix ser ministre d’Hisenda. No 
és un pas fàcil ni per a l’SPD ni per als verds, 
però Lindner té ambició i després de les elec-
cions del 2017 ja va fer fracassar les negocia-
cions amb la CDU i els verds. Va dir: més val 
no governar, que governar malament.  

A Lindner tampoc li serà fàcil repetir allò 
del 2017, però l’SPD no té alternativa (una di-
fícil aliança amb els verds i els postcomunis-
tes no arriba a la majoria, ja que es quedaria 
en 363 diputats) i l’FDP no ho posarà fàcil. 
Fins al punt que no es pot excloure del tot una 
repetició –que avui no vol ningú– de la gran 
coalició (402 diputats). 

La confluència al centre és avui una exi-
gència alemanya. Els dos grans partits, que 
van arribar a captar més del 80% dels vots, 
tenen ara només el 50%, però la fragmenta-
ció no ha beneficiat els extrems sinó els verds 
i els liberals. L’extrema dreta, amb la qual 
ningú vol pactar, ha perdut més de dos 
punts, fins al 10,3%, i la seva força es concen-

tra en alguns estats de l’antiga Alemanya co-
munista. Igual com els postcomunistes de 
L’Esquerra que, amb el 4,9% dels vots, han 
estat a punt de quedar fora del Bundestag. A 
Alemanya els únics pactes possibles, mo -
ralment i matemàticament, són els que 
 conflueixen al centre. 

Avui l’inconvenient és que el futur Go-
vern, per primera vegada de tres partits, serà 
més difícil de comandar, cosa que pot erosi-
onar l’autoritat del canceller a favor de les 
cúpules partidàries. No seria positiu, ni per a 
l’estabilitat alemanya ni per a la Unió Euro-
pea, en què el lideratge de l’Alemanya de 
Merkel ha sigut clau en els últims anys. I, 
d’entrada, les llargues negociacions que es 
preveuen no són el més convenient per a una 
Europa que ja porta retard en l’adopció de 
decisions crucials.  

La democràcia i la necessitat de pacte 
tenen serveis. Igual que una UE en què la 
sobirania no resideix en el Parlament Eu-
ropeu, de poders limitats, sinó en els 
parlaments nacionals dels 27 estats que 
la formen. n  

La nota

Scholz, 
sí, però... 

Joan Tapia

El líder 
socialdemòcrata 

necessitarà  
el suport del liberal 

Lindner per ser 
elegit nou canceller 

 
P Joan Tapia és president 

del Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO 

u Davant la greu situació a què s’enfron-
ta el Regne Unit pel desproveïment 
de combustible, Downing Street 
llança pilotes fora afirmant que la 
culpa és del pànic ciutadà i no de la 

falta de camioners. P. 16

  Boris Johnson 
  PRIMER MINISTRE BRITÀNIC

u El Centre KBr de Barcelona presenta 
una àmplia mostra del treball d’aquest 
fotògraf italià, veneçolà d’adopció, 
que reflecteix les seves sis dècades 
de denúncia de les contradiccions 

de l’Amèrica Llatina. P. 49

  Paolo Gasparini 
  FOTÒGRAF

u A tres setmanes de l’inici de la tempo-
rada de l’NBA, el jugador estrella dels 
Nets i vicepresident del Sindicat de 
Jugadors lidera el grup de negacio-
nistes que es neguen a vacunar-se 

contra la Covid. P. 60

  Kyrie Irving 
  JUGADOR DE BÀSQUET
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La torre medieval, el desastre municipal / Jordi Corominas i Julián 
  
 

La gran depressió d’aquests anys és que un govern a l’esquerra del que ens venien 
com a tal no ha sabut sintonitzar amb els barris ni comprendre els seus problemes en 
no tenir la més mínima idea de com enfocar la ciutat 
 
 
 

Sempre m’ha agradat entrar a Barcelona. De petit, amb el cotxe de ma mare, m’impressionava molt aquella 
vulgaritat de la Meridiana, les lletres enormes, ara, crec, ocultes per la malesa al costat del pont de Sarajevo. 
De gran, coses de no treure’s l’abans tan preuat carnet de conduir, arribo en tren, agradable pel seu sotragueig, 
excepte a l’estiu, quan l’aire condicionat destrossa goles sense poder denunciar una negligència més del 
Rodalies. Un cop passo Sant Andreu Comtal, amb la seva església al fons, el ferrocarril m’apropa al Clot. 
Gaudeixo molt amb la visió de blocs de la Verneda, i a continuació acudeixen als meus ulls la vella estació de 
Mercaderies de la Sagrera, imponent com si fos una fortalesa militar, i la pobra torre del Fang, una construcció 
datada segons els experts al segle XIII i situada a un lloc ideal, no obstant a la seva vora, pletòrica de 
plantacions agrícoles, circulava el torrent de la Guineu, sense oblidar la transcendència del carrer del Clot i el 
seu trajecte per a connectar no només Barcelona, sinó els distints pobles i zones del Pla, com la Sagrera o 
Sant Andreu, quelcom visible al canvi de nom d’aquest camí en l’actualitat. 
 
Des de la finestra vaig observar moltes mutacions a l’edifici. Per les obres del nou complex de la RENFE, 
inacabable i interromput fa anys per a documentar i destruir una antiga vila romana, la torre fou un blanc fàcil 
pels okupes, o així denominem a qualsevol amb vocació d’accedir a un espai amb portes que no sigui casa 
seva. 
 
La torre del fang és una estructura singular, i com a tal protegida a nivell patrimonial des de 1984, si bé la seva 
particular ubicació podria trencar amb aquesta protecció, quelcom que, com és ben sabut, poc importa a 
l’actual Ajuntament, qui no obstant es personà contra aquells inquilins, víctimes d’un incendi el gener de 2019, i 
aconseguí reprendre el control del bastió, l’any 1714 serví com a base d’artilleria borbònica, destinant-li el 2021 
gairebé un milió d’euros, suposadament per a remodelar-la. 
 
Les obres no han començat, i servidor dubta bastant de la seva eficàcia. Avui no desenvolupo molt la Història 
d’aquesta masia medieval. Merita més espai. Des del meu seient vaig poder admirar tota la seva degradació, 
més notòria quan, durant el més extrem de la pandèmia, vaig començar a investigar distints cursos fluvials, 
tornant-la a veure. Un ingrés al costat del pont de Calatrava em permeté accedir a la seva superfície. Vaig fer 
fotos, fins que un dels nois del campament mig barraquista d’aleshores m’obligà a tocar els dos, obeint-lo, 
gairebé sempre, per a conservar la integritat de la meva càmera. Era abril de 2020 i tota la por era al cos, per 
raons òbvies. 
 
 
Amb el pas dels mesos hi vaig tornar cada setmana, sense tanta gent als alentorns. La torre configuraria el 
darrer tram del carrer del Clot, just a la seva cruïlla amb Espronceda. Aquest tros s’ha decorat amb preciosos 
murals, molt d’ells malmesos, doncs aquesta ciutat és incapaç de valorar la paraula civisme perquè els seus 
governants tan sols l’empren de cara a la galeria, per això mateix a ningú li hauria d’estrany el succeït el cap de 
setmana, durant les festes. S’ha criminalitzat als joves, sense dotació d’espais públics, amb la fàcil crítica de 
mira com beuen, com si nosaltres no fa tant ens divertíssim a les nostres estones d’oci discutint sobre 
Schopenhauer, pobre home, sempre citat quan es tracten aquestes tessitures. 
 
La torre del Fang fou arxiu de Sant Martí, tancat davant la imminència de les obres de la famosíssima nova 
estació de la Sagrera. A principis del dos mil volgueren mantenir, això pot explicar perquè moltes de les seves 
finestres són tapiades, només dues de les seves façanes, no totes, quelcom sense sentit des de la mentalitat 
mercantilista del nostre poder, molt amant de la postaleta i tan poc del coneixement, sobretot si és el dels 
barris, quelcom ben heretat per Barcelona en Comú, un partit amb l’enorme cara dura de convidar a una 
activista veïnal de bandera com Custodia Moreno i decidir el desallotjament de l’Hort el Brot del torrent de 
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Lligalbé al Baix Guinardó, precisament una iniciativa veïnal de primer ordre, exemplar perquè aprofita 
l’embranzida subterrània del rierol per a generar economia col·laborativa, vàlida més enllà d’això per a 
preservar un petit patrimoni condemnat des del Consistori, qui ja ha notificat, sense afegir res més, l’ordre de 
bon vent i barca nova als implicats al projecte, al·legant l’obligació de complir el PGM de 1976 i edificar una 
finca per a treure llum als veïns de l’entorn, sense meditar com potser fóra bo modificar resolucions de fa més 
de quaranta-cinc anys. Potser tot es deu a una ignorància superlativa i a un cinisme a prova de bombes. 
 
L’assumpte de l’Hort el Brot no sortirà a les notícies. Tampoc el de la torre del Fang. La gran decepció en 
relació a l’Ajuntament d’Ada Colau no és l’esgrimida per la histèrica claca de dreta, dements sense arguments, 
ufans per criticar qualsevol cosa sense aportar cap mena de contrapartida. La gran depressió d’aquests anys 
és que un govern a l’esquerra del que ens venien com a tal no ha sabut sintonitzar amb els barris ni 
comprendre els seus problemes en no tenir la més mínima idea de com enfocar la ciutat. Qui escriu, ha parlat 
moltes vegades de la ciutat federal, dels barris al districte i del districte a Sant Jaume. No es tracta tan sols 
d’això. Al carrer Trinxant hi ha unes casetes de 1870, condemnades fins i tot per les associacions de veïns. Les 
han deixat morir i volen colar-nos pisos socials, com si fossin la gallina dels ous d’or. Els hi costa molt preservar 
aquestes façanes històriques i crear un centre d’estudis del Camp de l’Arpa. Els hi costa gaire trobar per 
aquestes meravelles un ús beneficiós pels veïns? 
 
Passa el mateix amb la torre del Fang. Ningú a la cúpula reflexionà fins a la passada primavera, potser perquè 
desconeixen el seu valor, adaptar la torre del fang per a servir al veïnat, bé com a centre d’investigació, 
recuperant-se la seva antiga funció, bé des de qualsevol altra perspectiva per a salvar l’edifici. Podria ser un 
museu d’Història d’aquests barris amb l’objectiu tapat, fosos a negre, això sí, visca la Mercè, rèplica de la 
Barcelona de cartolina socialista o com amagar les vergonyes amb boles de fum segons un cànon postmodern. 
 
 
 
 
 

 
Encerclat en taronja, la torre del Fang, la fletxa violeta indica el torrent de la Guineu, la blava el Rec Comtal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://catalunyaplural.cat/ca/la-torre-medieval-el-desastre-municipal/ 
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LA ENTREVISTA

JORDI COROMINAS
PERIODISTA Y ESCRITOR

J
ordi Corominas es desde 
hace algún tiempo uno de 
los autores que mejor co-
noce Barcelona, pero no 

la de las postales y la que buscan 
los turistas japoneses. Su mirada 
se acerca a una ciudad en perma-
nente contradicción gracias, es-
pecialmente, al sumergirse en 
episodios oscuros de su pasado. 
Eso es lo que puede encontrar el 
lector que se aproxime a las pági-
nas de «La ciudad violenta» (Pe-
nínsula) donde Corominas bucea 
en la historia criminal y revolu-
cionaria de Barcelona. 
–¿Podemos hablar de Barcelo-

na como una ciudad violen-

ta?

–Sí. Podemos hablar de Barcelo-
na como una ciudad violenta, 
pero al igual que lo es cualquier 
otra capital. Al ser un sitio con 
mucha población, mucha diver-
sidad social, convergen muchos 
temas que generan la violencia: 
de lo político a lo personal  que 
lleva a crímenes más aislados que 
son los de la violencia criminal.
–Uno de los objetivos del libro 

es acabar con muchas de las 

tergiversaciones que persi-

guen a ciertos casos. ¿Qué pue-

de hacer un autor, como es su 

caso, para poder diferenciar 

entre el bulo y la realidad? 

–Tengo una parte que es de perio-
dismo puro y duro  y que es cote-
jar fuentes, algo que se parece 
bastante a lo que hace el historia-
dor. Pero también hay que inten-
tar agotar estas fuentes porque 

POR
VÍCTOR FERNÁNDEZ

BARCELONA

«Se puede hablar 
de una manera de 
matar propia de 
Barcelona»
El periodista y escritor ofrece un 
retrato diferente y oscuro de la capital 
catalana en «La ciudad violenta»

Eso es lo que expli-
ca que es una histo-
ria que no se ha 
agotado.
–Defi ne la Barce-

lona de los años 

veinte como una 

suerte de Chicago 

«avant la lettre».

–Lo más alucinante 
es el olvido siste-
mático de ese tiem-
po. Siendo una épo-
ca tan apasionante, 
con una cifra de 
muertos en la que 
nadie se pone de 
acuerdo, entre 150 
y 400, en esa Barce-
lona se generaban 
unas dinámicas 
muy agresivas don-
de cualquiera podía 
morir. Durante este 
tiempo, que es el del 
pistolerismo, quien 
genera más la vio-
lencia es la patro-
nal, son los ricos. 
La clase obrera 
consigue las ocho 
horas semanales, 
consigue lo de la 
huelga de La Cana-
diense y, de repen-
te, los ricos al verse 
desbordados ante 
la organización 
anarquista decide 
contestar con vio-
lencia. Eso es un 
cambio de paradig-
ma que va más allá 
de una guerra ci-
vil.
–¿Se puede hablar 

de una mirada negra propia de 

Barcelona?

–Sí, pero década tiene una forma 
distinta de matar. Cada década se 
puede resumir por la manera en 
que se mata. Es una ciudad, en 
general, de guante blanco, en la 
que no hay asesinos en serie, con 
una violencia continuadad pero 
no apabullante y que se va trans-
formando con el tiempo. 
–El asesinato de Wilson Pache-

co en el Maremagnum, ¿es una 

manera de despertarse de la 

luz de 1992?

–Sí, se puede ver como un fi nal de 
algo aunque los años 2000 son 
muy transición. Pero en este cri-
men hablamos de un inmigrante, 
con guardias de seguridad, un 
asesinato en el que se muestra 
cualquier cosa menos civismo. La 
muerte de un inmigrante en el 
Maremagnum rompe un mito 
muy fuerte que se puede relacio-
nar con el de Ronny Tapias por-
que muestra una nueva realidad 
y es que la inmigración forma 
parte de Barcelona. 

–Puede ser. Enriqueta es un caso 
paradigmático porque es la gran 
impostura, de como a la sociedad 
le interesa más una buena histo-
ria antes que la realidad. De ella 
se ha sacado benefi cio económico 
con cómics, películas, obras de 
teatro, libros que son patraña, 
rutas turísticas sin importar si lo 
que se cuenta es cierto o no.  No 
quería tratar el tema en el libro, 
pero es que tenía que salir. 
–¿Se puede decir que con ella 

se inicia el periodismo amari-

llo en Barcelona?

–Sí, en parte así es. Es el momen-
to en el que la Prensa ve que en 
todo esto hay una posibilidad de 
vender muchos periódicos con 
esos. Lo que pasa es que nosotros 
estamos viciados por una mirada 
norteamericana de las cosas. «La 
Vanguardia» de la época, por ci-
tar un periódico, no era mucho 
de portadas sensacionalistas: el 
contenido estaba en el interior. 
Lo que sí es cierto es que tuvo 
durante un tiempo ese furor y un 
siglo más tarde vuelve ese furor. 

luego te das cuenta que se han 
usado parcialmente. Por otra 
parte, y no solamente en el caso 
de Enrique Martí, sino en el de 
Carmen Broto –que es el más pa-
radigmático– algunos periodistas 
han jugado a aceptar lo que ya 
estaba escrito, sin ir más allá. Lo 
sorprendente es que cuando te 
sumerges un poco y te das cuenta 
que hemos aceptado determina-
das historias quizás porque nos 
gustaba más el relato que la rea-
lidad. Esa es una de las claves de 
una visión.
–¿La mirada de Juan Marsé al 

caso Broto en «Si te dicen que 

caí» ha hecho daño al caso? Su 

relato ha calado más que la 

realidad.

–Ha calado, pero él siempre decía 
y no lo ocultaba que hacía fi cción. 
Lo que pasa es que te encuentras 
después que grandes historiado-
res como Rafael Abella, Josep 
Maria Huertas Claveria o Lluís 
Permanyer han aceptado versio-
nes que estaban en Marsé. Como 
investigador de Barcelona lo que 
tienes que hacer es preguntar a 
las fuentes que estaban disponi-
bles o ir a las bibliotecas para 
cotejar un poco. Con Carmen 
Broto es cierto, aunque no hay 
una información muy cuantiosa, 
que en los años cuarenta el fran-
quismo habalaba de crímenes, 
aunque tampoco se quería hablar 
mucho de ello por la imagen de 
ejemplaridad que quería dar el 
régimen. 
–¿Es Enriqueta Martí, la lla-

mada vampira del Raval, la 

que abre la puerta a esa mira-

da más violenta hacia Barce-

lona?

 «Barcelona es 
una ciudad violenta, 
pero al igual que lo 
es cualquier otra 
capital con mucha 
población y diversidad 
social»

 «Ha calado el relato 
de Juan Marsé en “Si te 
dicen que caí” por el 
asesinato de Carmen 
Broto, pese a que él 
mismo no ocultaba que 
hacía fi cción»
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l número dos del ministre Mar-
laska a Interior, Rafael Pérez
Ruiz, és tan jove com la demo-

cràcia espanyola, no va conviure amb
Franco, ni amb la Brigada Político-so-
cial, ni amb els grisos, ni amb els tor-
turadors professionals, però té carre-
ra, és magistrat i ara també secretari
d’Estat de Seguretat, i sap per què la
comissaria de la Policía Nacional a la
Via Laietana de Barcelona, a més de
ser un símbol de la repressió franquis-
ta, és en si mateix un museu dels hor-
rors, com ho és d’una altra manera el
Valle de los Caídos, com ho és el camp
d’extermini d’Auschwitz. I no obstant
això, diu que “ha estat i és un símbol

E de servei públic des de la qual diverses
generacions de policies han contribuït
i continuen contribuint a enfortir la
democràcia”. Imagino què devia pen-
sar la delegada del govern espanyol a
Catalunya, Teresa Cunillera, escoltant
aquest discurs durant la celebració del
patró de la Policía Nacional a Barcelo-
na. Però tampoc bada boca. Ni ella ni
ningú. Saben que la monarquia restau-
rada per Franco fa i desfà en virtut de
la inviolabilitat autoconcedida, però
no diuen ni piu. Saben que l’Audiencia
Nacional és una altra anomalia hereta-
da, però callen. Saben que la justícia
europea està desmentint l’estat de
dret espanyol i que el Consell d’Europa

qüestiona sense embuts la persecució
judicial de l’independentisme, però no
diuen ni piu. Veuen com el regne d’Es-
panya es posa en evidència a Europa in-
tentant caçar Carles Puigdemont, amb
espionatge i seguiments il·legals, amb
euroordres que no prosperen ni a Bèlgi-
ca, ni a Escòcia, ni a Alemanya ni a Ità-
lia, i amb enganys als tribunals euro-
peus, però Pedro Sánchez continua
traient pit, parlant dels rànquings de
democràcia i estat de dret amb la ma-
teixa naturalitat amb què anunciava
que portarà Puigdemont a Espanya
perquè reti comptes davant aquesta
justícia. I és clar que no diuen res. Tots
viatgen al mateix vaixell i ja els està bé.

Keep calm

Toni
Brosa

Ja els està bé
fer el ridícul
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Les cares de la notícia

El de Sant Carles de la Ràpita és un dels molts alcaldes
perseguits per la repressió judicial espanyola, que l’acusa
de desobediència i prevaricació i el vol inhabilitar 14 anys
a petició de l’Advocacia de l’Estat. El seu delicte és no ha-
ver impedit el referèndum de l’1-O.

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Cacera de bruixes

El projecte de llei de l’audiovisual ha demostrat de nou la
voluntat uniformitzadora de l’Estat invisibilitzant el cata-
là en un sector clau. Per combatre-ho, Òmnium llança la
campanya El català és teu, dirigida a la integració de les
persones nouvingudes, el jovent i els nous formats.

-+=

-+=

L’aberració democràtica
Rafael Pérez Ruiz

Suport al català
Jordi Cuixart

-+=

Josep Caparrós

Que el número 2 d’Interior vulgui defensar el paper de la
seva policia en democràcia és normal, però fer-ho esgri-
mint un símbol de repressió, tortures i menyspreu pels
drets humans i la llibertat com és la seu central de Via
Laietana a Barcelona, no és un error, sinó una aberració.

SECRETARI D’ESTAT DE SEGURETAT

ALCALDE DE LA RÀPITA
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8 Divendres, 1 d’octubre del 2021 — 20MINUTOS 

Por Joan Ferran 

 

N
o hace demasiado 
tiempo alguien 
cobró por asesorar 
y elaborar un 

informe acerca de la 
idoneidad de los 
nombres de las calles y 
plazas de Sabadell. El 
ayuntamiento preten-
día comprobar si su 
nomenclátor cumplía 
con los requisitos de la 
Ley de Memoria 
Histórica. Para sorpresa 
e indignación de 
muchos ciudadanos el 
informe aconsejaba 
retirar, entre otras, la 
placa que daba nombre 
a una plaza dedicada a 
Antonio Machado. El 
‘lumbreras’ que 
aconsejó la purga 
catalogó al poeta 
andaluz como «españo-
lista y anticatalanista». 
El consistorio, afortu-
nadamente, desestimó 
las recomendaciones de 
aquel trabajo sectario 
pero el mal ya estaba 
hecho. El recuerdo del 
hombre bueno, del 
demócrata que 
descansa en Colliure, 
no se merecía el 
agravio. Pero parece ser 
que la ley del péndulo 
funciona y, en este 
sentido, es de agradecer 
que el ayuntamiento de 
Barcelona haya tomado 
la iniciativa de sumarse 
a la Red de Ciudades 
Machadianas. También 
es loable que el 
municipio participe en 
la publicación de un 
libro que recoge los 
veintinueve artículos 
que el poeta escribió 
para La Vanguardia. Si 
a ello añadimos la placa 
conmemorativa, que 
este sábado se ha de 
colocar en la entrada 
del mercado de 
Canyelles, miel sobre 
hojuelas. Barcelona fue 
la última residencia de 
Machado antes de 
partir hacia el exilio. 
Escribió el poeta: «Tras 
el vivir y el soñar, está 
lo que más importa: 
despertar». �  

ANÁLISIS 

Machado 
despierta

20’’ 

La familia del niño 
asesinado por su padre 
pide cambiar el apellido 
Las abogadas de la madre del 
niño de dos años asesinado 
por su padre en un hotel de 
Barcelona han pedido cam-
biar por la vía de urgencia los 
apellidos del menor, que fue 
enterrado con el de su asesino. 

Dos personas heridas 
tras chocar un coche 
contra una terraza 
Un coche embistió ayer acci-
dentalmente la terraza de un 
bar de Barcelona, en la con-
fluencia de las calles Còrsega 
y Urgell, y dos personas resul-
taron heridas. El conductor 
del coche, automático, puso 
sin querer la marcha directa. 

Siete detenidos por  
una presunta agresión 
sexual en Badalona 
La Guardia Urbana de Badalo-
na detuvo la madrugada del 
jueves a siete hombres por un 
presunto delito de agresión 
sexual a una mujer en un piso. 
Los agentes fueron a la vivien-
da tras el aviso de un vecino, 
que había oído gritos.

Concilia, el proyecto que ini-
ció el Ajuntament de Barcelo-
na el año pasado para brindar 
servicios de canguro  munici-
pal a familias, dejará atrás su 
fase piloto para consolidarse 
y expandirse hacia más ba-
rrios de la ciudad. Lo anunció 
ayer la teniente de alcaldía de 
Drets Socials, Laura Pérez, 
quien calificó de «éxito» el pri-
mer año de funcionamiento 
de este servicio. El curso pasa-
do, atendió a 611 niños de en-
tre tres y 12 años de edad, y 
realizó en total 7.819 servicios 
de canguro. La mitad de las fa-
milias atendidas fueron mo-
nomarentales y más de un 
80% eran migrantes. 

El próximo 4 de octubre, el 
consistorio volverá a ofrecer 
el canguro municipal de for-
ma ampliada para niños de 
uno a 12 años y también con 
necesidades especiales. En 
total, el programa contará con 
9 equipamientos que presta-
rán servicio en un total de 19 
barrios, priorizando a las fa-
milias en situación de preca-
riedad económica, y que su-
pondrá una inversión de 
630.000 euros. � G. M.

El Ajuntament 
amplía  
su servicio  
de canguro 
municipal

P. CARO 

zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

El rey Felipe VI y el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, inauguraron ayer la edi-
ción número 41 del Automo-
bile Barcelona, uno de los 
principales escaparates feria-
les mundiales del sector de 
la automoción y el primero de 
los grandes salones con pre-
sencia de público que tiene 
previsto organizar en lo que 
queda de año Fira de Barcelo-
na dentro de la reactivación 
de su actividad tras el parón 
obligado por la Covid.  

No hubo cambios de guion 
de última hora y, tal y como 
estaba previsto, el president, 
Pere Aragonès (ERC), decli-
nó su asistencia a la inaugura-
ción del evento de ayer para 
prensa y profesionales, al te-
ner que comparecer en el de-
bate de política general en el 
Parlament, y delegó la repre-
sentación del Govern en el 
conseller de Empresa, el tam-
bién republicano, Roger To-
rrent. Por su parte, la alcal-
desa de Barcelona, Ada Colau, 
tampoco acompañó al monar-
ca y a Sánchez en la recepción 

y fue sustituida por el primer 
teniente de alcalde en el Ajun-
tament, el socialista Jaume 
Collboni.  

Torrent no saludó a Felipe VI 
en el tradicional besamanos 
del salón del automóvil barce-
lonés, que encara una edición 
marcada por la crisis que vi-
ve el sector por la falta de com-
ponentes que ha obligado a 
parar la producción en múl-
tiples plantas de fabricación 
de vehículos, también en Es-
paña (entre ellas, la de Seat en 
Martorell).  

PROTESTA CONTRA 

LA PRESENCIA DEL MONARCA  
Alrededor de las 13.30 horas, un 
grupo de unos 300 manifestan-
tes convocados por varias aso-
ciaciones independentistas 
cortaron el tráfico en la plaza de 
España, junto a Fira Montjuïc, 
como protesta por la presencia 
de Felipe VI en el evento, un día 
antes de la conmemoracióm 
soberanista del cuarto aniver-
sario del referéndum ilegal del 
1 de octubre de 2017. Algunos 
de los concentrados quemaron 
tres banderas españolas. 

Su presencia no impidió ni 
trastocó el almuerzo institu-
cional e inaugural del salón 
que se estaba llevando a cabo 
en el pabellón número 7 de Fi-
ra con 130 comensales y au-
toridades, entre estas, además 
del rey y del presidente Sán-
chez, el presidente de Fira de 
Barcelona, Pau Relat; el pre-
sidente de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac), 
José Vicente de los Mozos; En-
rique Lacalle, presidente de 
Automobile Barcelona;  la mi-
nistra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, 
y la presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Núria Marín. 
Tampoco afectó a la visita pos-
terior a los estands del rey, 
Sánchez y otras autoridades. 

Lacalle agradeció al rey y a 
Sánchez su presencia y resal-
tó la importancia del sector del 
automóvil para España. Este 
representa el 11% del PIB esta-
tal y ocupa al 9% de la pobla-
ción activa, recordó. El primer 
Automobile tras la pandemia 
se celebra hasta el próximo 10 
de octubre con la presencia de 
23 marcas. El salón, de carácter 
bianual, presentará 18 primi-
cias y tendrá al coche eléctri-
co como protagonista. �

El rey y Sánchez apoyan 
el primer Automobile 
tras la pandemia 
Felipe VI y el 
presidente del 
Gobierno inauguran 
el salón de Barcelona 
en la víspera del 1-O

g 
HISTORIAS CON FOTO

Graduación de 

3 universitarios 

becados    
El Museu de les Aigües de Cor-
nellà acogió ayer por la tarde el 
acto de graduación de los pri-
meros tres becados por el pro-
grama Beques Joves Talents 
de Aigües de Barcelona y la 
Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya (CON-
FAVC) y que son la primera 
promoción titulada. La inicia-
tiva se inició hace cinco años, 
en 2016, y por ella ya han pa-
sado 25 alumnos que cursan 
estudios en la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC) 
y en la Universitat de Barcelo-
na (UB). � R. B. Los tres alumnos becados graduados, ayer, en el acto en el Museu de les Aigües. A. D. B. 

El rey, subido a una moto del salón, junto al presidente Sánchez. EP

EL APUNTE 

Desfile de marcas  

Causarán baja las marcas 
Ferrari, Porsche y Tesla 
pero sí que participan 
BMW, Cupra, Dacia, DFSK, 
DR, Evo, Ford, Hispano 
Suiza, Honda, Hyundai, 
Kia, Lexus, Lotus, Merce-
des Benz, Mini, Nissan, Re-
nault, Seat, Smart, Subaru, 
Suzuki y Volvo. 
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Washington torna la Taula de Gilgamesh,
una de les obres literàries més antigues

Justíciapera la
memòriade l’Iraq
FERNANDOGARCÍA
Washington. Corresponsal

E
lmónésunamicami-
llor, o menys dolent,
des que els Estats
Units van tornar di-
jous a l’Iraq una de

les pecesmés importants del seu
patrimoni i la sevamemòria, pa-
radigma de la plaga que són els
saquejos i el tràfic il·legal d’obres
d’art: laTaula deGilgamesh, una
placad’argila de 3.500anysonhi
ha escrit en sumeri una de les
epopeies més anti-
gues de la història, al
seu torn origen d’al-
guns episodis de la
Bíblia. És una de les
primeres obres lite-
ràriesdelmón.Expli-
ca els somnis aventu-
rers i existencials del
que segons la llegen-
davasersemideuirei
de la ciutat meso-
potàmica d’Uruk fa
5.000anys.
El tauler va ser ro-

bat durant els saque-
jos dels museus de
l’Iraq en la guerra del
Golf, fa 30 anys. Traficants i
col·leccionistes, algunsd’ells tin-
guts per respectables experts i
empresaris, van protagonitzar
una segona imenysgloriosaepo-
peia amb l’obra –una epopeia
més aviat comercial–, a travésde
Londres, Princeton, Oklahoma
City, Nova York i Washington.
Fins que el 2019 la petita placa
vermellosa, de 15 per 13 centí-
metres, va ser trobada i identifi-
cadaalMuseudelaBíbliadeWa-
shington, institució dels evangè-
lics situada a uns centenars de
metres del Capitoli. La família
Green, propietària de la cadena

Hobby Lobby i gran benefactora
d’aquest museu, l’hi havia donat
després de comprar-la en sub-
hastaper 1,6milionsd’euros.
La devolució de la Taula de

Gilgamesh a l’Iraq es va forma-
litzar en un acte solemne cele-
brat en una auditori de l’Institut
Smithsonian de la capital dels
Estats Units, sota patrocini de la
Unesco. “Tornar la taula a l’Iraq
és tornar-li un element essencial
per a la seva ànima com a nació,
unadelesmésantiguesdelmón”,
vadir ladirectorageneralde l’or-
ganització cultural de les Na-

cions Unides, Audrey Azoulay.
Larestituciód’aquestaobraes-

tà precedida per la d’uns 17.000
objectesmés procedents delma-
teix país i saquejats “els últims
decennis”,objectes localitzatsen
tempsrecentsirepatriatspelGo-

vern dels EUA a l’Iraq al juliol.
Són bones notícies de batalles

guanyades en una fosca guerra
que lesmàfies del tràfic d’art ve-
nen bestiar al món civilitzat des
detempsimmemorials.Elnegoci
mouuns10.000milionsd’eurosa
l’any i sovint serveixper finançar
el terrorisme. Les obres robades
formen,amés,unenormemuseu
invisible que, segons l’autor del
llibre titulat així, Nathaniel
Herzberg, també és el museu
més gran de tots. No és, per tant,
estrany que el comerç il·legal
d’art estigui considerat com un
dels cavalls de l’Apocalipsi per al
patrimoni cultural, juntament
amb els desastres naturals, el
canvi climàtic i els conflictes ar-
mats.
LadevoluciódelaTauladeGil-

gamesh es va escenificar al més
altnivell.Amésdeladirectorade
laUnesco,hivanparticiparelmi-
nistredeCulturadel’Iraq,Hasan
Nadhem, i el fiscal en cap d’in-
vestigació criminal del Departa-
mentdeJustícia,KennethPolite.

Enkidu va dir que,
amb recuperacions
de patrimoni com
aquesta, el seu país
“està marcant un ca-
mí per al món civilit-
zat”. I el fiscal Polite
va evidenciar la seva
alegria després de
llargs anys d’investi-
gacions: “Aquesta sí
que és una història
de proporcions èpi-
ques”, vadir.
Tal com va recor-

dar el fiscal, la taula
va aparèixer primer
fa20anys, aLondres;

en concret al terra de l’aparta-
ment d’un venedor d’antiguitats
jordà. Un comerciant dels Estats
Units la va comprar el 2003 dins
un lot per 50.000 dòlars, i ja el
2007 uns traficants d’art la van
introduir als Estats Units. Una
grancasadesubhasteslavaacon-
seguir i, el 2014, la va vendre per
1,6 bilions de dòlars als Green.
D’allà va passar al Museu de la
Bíblia. L’empresa dels compra-
dorsvahaverdepagarunamulta
de 3milions, amés de garantir la
devolució de la peça i altres ob-
jectes de contraban. No els va
sortir car.c

Lapeçavadesaparèixer
durant laguerradel
Golfel1991,esvaveure
aLondresel2001iva
arribaralsEUAel2007

Dos especialistes admiren la Taula de Gilgamesh durant l’acte de la devolució a l’Iraq
MICHAELREYNOLDS / EFE

Coen fadeMacbetha
lapantalla “unametàfora
visual delsnostresdies”

FRANCESCPEIRÓN
NovaYork. Corresponsal

Un altre Macbeth, sí, però
ambunmissatge per a l’època
actual sobre l’ambició desme-
surada iel costque té.
Sota el punt de vista cine-

matogràfic de Joel Coen,
aquesta vegada escindit del
seu germà Ethan, La tragèdia
deMacbeth, la sevaversiópar-
ticular del drama de William
Shakespeare, és un relat en
blancinegre,ambl’objectedel
poder d’abstracció més inspi-
rat en Carl Theodor Dreyer o
AkiraKurosawaquenopasen
Orson Wells. Una aposta ar-
riscada en una època que pre-
domina el cinema de soroll i
vacuïtat.
En aquest relat entre boires

es percep, a més, l’admiració
per Murnau i l’expressionis-
me alemany, pels espais ge-
gantins i estranys i la bellesa
delvestuari.
Aquest film de llums i om-

bres, d’imatgeria aclaparado-
ra, de profunditat clàssica, di-
vendres va tenir l’estrena glo-
bal en l’obertura de l’edició
número59delfestivaldecine-
madeNovaYork.
L’estratègiadelmuntatge té

molt a veure ambaquells clàs-
sics ja esmentats, però també
amb un ressò de la cinemato-
grafia dels germans Coen al
seuthrillerElhombrequenun-
ca estuvo allí, un altre produc-
teenblanc inegre.
A més del plantejament vi-

sual, de vegades lúgubre, fan-

tasmagòric en altres ocasions,
sempre escarit, el metratge
destacaper lesgrans interpre-
tacions de Denzel Washing-
ton i Frances McDormand
com a Macbeth i Lady Mac-
beth, en un repartiment d’alt
nivell. “Desd’unprincipi vaig
pensar en en Denzel”, va afir-
mar Joel Coen després de la
projecció per a la premsa. “Va
ser una conversa molt breu”,
va intervenir l’actor. “Vaig dir
que sí immediatament”, va
afegir amb una rialla. “Vas
néixer per a aquest paper!,
va exclamar McDormand. La
multioscaritzada actriu –in-

oblidable la seva agent de la
policia a Fargo, amb els Coen,
per descomptat– va assegurar
que va fer de Lady Macbeth
amb 14 anys i que recordava
unesquantes línies ielseusuï-
cidi.“Emsatisfànonomésper-
què potser és l’última oportu-
nitatperaaquestdesafiament,
sinóquetambé il·luminaalgu-
na cosa sobre la condició de la
donai l’estructuradepoderde
la dona i la manera comMac-
bethésutilitzat”, vadir.
Sobre el seu projecte Coen

vaexplicarque“novoliaaban-
donar la idea que és una obra
de teatre”. Tot i això, va ma-
tisar que per a ell el més in-
teressant era convertir aques-
ta obra en una pel·lícula i no

fer una obra de teatre dins un
film,varecalcar.
Ha fet aquesta feina per a

Apple, la qual cosa significa
l’streaming a la televisió o en
aparells poc cinematogràfics
comelsmòbils. “Elpitjormal-
sonperauncineastaésqueal-
gú vegi la seva pel·lícula enun
avió”, va confessar quan li van
preguntar per les seves sensa-
cionsdecol·laborar amb l’em-
presa de la poma mossegada.
“Tinc una barreja de senti-

ments”, va remarcar. “Com a
autor vols que la gent vegi les
teves pel·lícules de la millor
manera, la més sofisticada,
en pantalla gran, però això
[l’streaming] formapartde les
nostres pel·lícules des de l’ini-
ci”, vaafirmar.
I ho va aclarir. Va afirmar

que ell i el seu germà van po-
der desenvolupar la carrera
gràcies als vídeos (el pas previ
al format digital), perquè els
estudis no estavenper la feina
“dels filmsarriscats”.
Al seuMacbethel vadefinir

com “una metàfora visual del
quepassaaquestsdies”.c

L’adaptació de
Shakespeare,
en blanc i negre,
s’estrena al festival
deNova York

FrancesMcDormand i DenzelWashington
FRANCESCPEIRÓN

Escultura sumèria que també serà restituïda
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