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Barcelona rememora la contractació irregular 
d’obrers durant el desarrollismo a Barcelona, amb 
un faristol a la plaça Urquinaona 
 
07/10/2021 
 
 
El regidor de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa, ha participat avui a l’acte de descoberta 
d’un faristol situat a la plaça Urquinaona que rememora la contractació irregular d’obrers durant 
l’època del ‘desarrollismo’ a Barcelona, a mitjans anys seixantes del segle XX. L’acte, que 
coincideix amb la celebració internacional del Dia del Treball Digne, ha comptat amb la 
intervenció de Joan Gimeno Igual, coordinador de l’eix de Treball de l’Ateneu Memòria Popular, 
i d’Antoni Luchetti, autor del curt documental No se admite personal (1968) filmat 
clandestinament en aquesta mateixa plaça. 
 
El faristol recorda que aquesta plaça era el punt de trobada entre els obrers, la majoria d’ells 
vinguts d’arreu de l’estat espanyol en ple creixement urbanístic de Barcelona, i els capatassos 
que els contractaven de forma irregular, i amb condicions molt precàries, per a les obres. 
 
Jordi Rabassa ha explicat que el faristol vol retre homenatge a totes aquelles persones que van 
ajudar a construir la ciutat tot i fer-ho en unes condicions laborals que ratllaven l’esclavisme així 
com totes aquelles persones que es van unir per defensar condicions dignes per als 
treballadors. Ha assegurat que la ciutat també vol denunciar, amb aquest faristol, una pràctica 
que encara perviu en ple segle XXI malgrat que ara prengui altres formes i que 
“lamentablement forma part de la quotidianitat de molts barcelonins i barcelonines”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/07/barcelona-rememora-la-contractacio-irregular-
dobrers-durant-el-desarrollismo-a-barcelona-amb-un-faristol-a-la-placa-urquinaona/ 
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El gobierno de Ada Colau 
continúa con su plan Supe-

rilla Barcelona, para transfor-
marse en una ciudad «del si-
glo XXI», poniendo en el cen-
tro la vida social de los barrios 
y el medio ambiente. El pro-
yecto engloba decenas de ac-
tuaciones que se extienden 
a todos los distritos de la ciu-
dad con un ambicioso obje-

tivo: recuperar un millón de 
metros cuadrados que se des-
tinarán a los peatones, co-
mercio local, espacios verdes 
y movilidad. Detrás de todo 
ello, una gran inversión de ca-
pital: 525 millones de euros 
solo para 2021 y 2022. 

Estas fueron las cifras que 
anunciaron ayer la teniente 
de alcaldía de Ecología, Urba-
nismo, Infraestructuras y Mo-
vilidad, Janet Sanz, y el arqui-

tecto en jefe municipal, Xa-
vier Matilla; durante el segun-
do día de las jornadas Superi-

lla Barcelona-La ciudad des-

pués de la Covid, un evento de 
tres días que pretende com-
partir puntos de vista acerca 
de cómo tienen que ser las 
ciudades del futuro, y que 
cuenta con la presencia de ex-
pertos a nivel nacional e in-
ternacional. Durante la jorna-
da de ayer miércoles, Sanz y 

Matilla presentaron un mapa 
que está disponible en la pá-
gina web del consistorio, don-
de la ciudadanía puede con-
sultar qué cambios hay en 
marcha.  

Las actuaciones se dividen 
en distintas categorías. En 
primer lugar, la transforma-
ción del espacio público, don-
de va incluida la reforma de 
una de cada tres calles del 
Eixample y Sant Martí para 
transformarlas en ejes verdes, 
o grandes parques como el de 
Can Batlló, o el de Glòries, así 
como la reurbanización de 
la Via Laietana, la Meridiana 
y la Diagonal. Le siguen las 
mejoras de barrios y tejidos 
industriales, que incluye la 

rehabilitación de los polígo-
nos del Besòs y el impulso de 
la economía azul en el Port 
Olímpic, tras el cierre de los 
locales de ocio nocturno. La 
tercera línea de actuación tie-
ne que ver con la movilidad 
sostenible, que engloba la 
unión del tranvía de la Diago-
nal y extender la red de ca-
rril bici. Asimismo, el plan 
prevé continuar aumentando 
el parque de vivienda pública 
de la ciudad. Entre 2016 y 
2021, el ayuntamiento inició 
la construcción de 6.100 vi-
viendas públicas y compró 
1.000 pisos. «El objetivo es do-
blar el parque público asequi-
ble existente», apuntaron. �

BARCELONA

20’’

Destrozan una carpa en 
la UAB de S’ha Acabat 
Un centenar de personas vincu-
ladas al Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans (SEPC) y 
otros grupos independentis-
tas destrozaron ayer una car-
pa informativa de la organiza-
ción constitucionalista S’ha 
Acabat en la UAB. La asociación 
criticó que el rectorado no avi-
só a los Mossos. El PSC, Cs, PP y 
Vox denunciaron los hechos.   

Trabajadores del Banc 
Sabadell en huelga 
cortan la Diagonal 
Centenares de trabajadores del 
Banc Sabadell cortaron ayer la 
avenida Diagonal de Barcelo-

na durante una protesta con-
tra el ERE que afecta a 1.730 tra-
bajadores en toda España. La 
concentración tuvo lugar du-
rante la primera huelga general 
en la historia del banco, que se 
repetirá mañana.    

Barcelona inaugura 
una plaza en memoria 
de  Sònia Rescalvo 
En la glorieta del parque de la 
Ciutadella ayer se descubrió la  
placa con el nombre de la tran-
sexual asesinada Sònia Rescal-
vo Zafra. El acto coincidió con el 
aniversario del asesinato homó-
fobo de Rescalvo, en ese lugar,  a 
manos de un grupo de jóvenes 
neonazis hace 30 años.

525 millones de euros para 
ampliar el espacio público 
BARCELONA prevé recuperar un millón de metros cuadrados con las supermanzanas 
LOS OBJETIVOS  son construir más espacios verdes e impulsar la movilidad sostenible

Ciutadans esperant un tren a l’andana de l’estació de Sants. ACN

La companyia Renfe ha efectuat 
9.694 devolucions de l’import 
de bitllets d’AVE, Llarga Distàn-
cia i Mitja Distància durant les 
quatre primeres jornades de va-
ga convocada pel sindicat Se-
maf. Concretament, les devolu-
cions corresponen als dies 30 de 
setembre, 1, 4 i 5 d’octubre.  

En un comunicat, la compa-
nyia va demanar ahir novament 
disculpes als viatgers i va tornar 
a acusar els maquinistes de Ro-
dalies de Catalunya, València i 
Madrid de «l’incompliment in-
justificat» dels serveis mínims. 
En aquest sentit, va assegurar 
que han deixat de circular 1.700 
trens durant els quatre primers 
dies de vaga. 

Avui i demà continuen les atu-
rades parcials. Els serveis mí-
nims essencials de la vaga, de-
terminats per les autoritats, s’es-

Renfe ha 
retornat els 
diners d’uns 
10.000 bitllets 
per la vaga 

tableixen en trens de Rodalies 
en funció dels diferents nuclis, 
línies i franges horàries, variant 
el percentatge entre uns 
màxims del 75% en hora punta 
i del 50% del servei habitual en 
la resta del dia. Per als trens de 
Mitjana distància s’estableix 
una mitjana del 65% dels serveis 
habituals, i en els d’Alta Velo-
citat i Llarga Distància, el 72%. 
Respecte als trens de Mercade-
ries, s’estableix un percentatge 
del 24% del servei habitual.  

Davant les crítiques del Go-
vern pel que consideren una 
«manca d’implicació» de la mi-
nistra de Transports, Raquel 
Sánchez, aquesta es va defensar 
ahir  assegurant que té una «im-
plicació total des del primer dia» 
en la cerca d’una solució a la va-
ga de maquinistes de Renfe. As-
segura que està fent «tot el pos-
sible per solucionar la situació 
de conflictivitat» i treballa per 
resoldre-la «al més aviat possi-
ble». Sánchez lamenta que el 
sindicat Semaf no compleixi els 
serveis mínims i va anunciar 
que ja han començat a incoar 
expedients disciplinaris.� R.B.

Más de 80 entidades se han uni-
do a ‘Barcelona es imparable’, 
un nuevo movimiento contra la 
gestión del gobierno de Ada Co-
lau y contra el «desánimo, la 
mediocridad y la inactividad» 
que, consideran, vive la capital 
catalana. De momento, ya han 

convocado una manifestación 
para el próximo 21 de octubre en 
la plaza Sant Jaume. 

En un manifiesto publicado 
ayer, la plataforma señala que 
la pandemia ha supuesto «un 
fuerte golpe en los ámbitos sa-
nitario, económico y social» de 

la ciudad. Añade que, además, 
«institucionalmente se ha que-
rido diluir el modelo de éxito 
de Barcelona y ha sido proyec-
tada como ciudad del no» lo 
que, a su juicio, «ha dejado es-
capar grandes oportunidades 
de progreso». 

Entre las más de 80 entidades 
adheridas a ‘Barcelona es impa-
rable’, se encuentran el Gremi 
d’Hotels de Barcelona, la asocia-
ción de Comerciants Rambla 
Catalunya, los Joves Empresa-
ris de Catalunya y la asociación 
de vecinos de Les Tres Torres, 
entre otras. 

El primer teniente de alcal-
día de Barcelona, Jaume 
Collboni, ofreció ayer una reu-
nión la próxima semana a las 
entidades. � J. CALDERÓN 

Más de 80 entidades se agrupan 
en contra de la gestión de Colau

El túnel de salida de les 
Glòries en sentido Besòs se 
pondrá en funcionamiento 
este mes de octubre, y no en 
septiembre como el Ayunta-
miento de Barcelona preveía 
inicialmente y había anun-
ciado hace unos meses. Se-
gún la teniente de alcaldía de 

Urbanismo, Janet Sanz, en 
pocos días se anunciará la fe-
cha de apertura parcial del 
túnel. «Está todo previsto pa-
ra hacerlo este octubre», afir-
mó ayer, tras negar que ha-
ya retraso alguno y alegar que 
no existe ningún problema 
con la obra.  � G. M.

El aspecto del túnel de Glòries el pasado mes de abril. HUGO FERNÁNDEZ

g 
HISTORIAS CON FOTO

La apertura del 
túnel de Glòries, 
este mes

�7 
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Trenta anys de l’assassinat transfòbic de la Sònia
de matar i no només de ferir, com de-
mostren l’acarnissament i el fet que 
van rematar una de les víctimes 
quan van sentir que encara respira-
va. La Dori va quedar ferida greu i el 
sensellar va quedar cec. Per a Vare-
la, aquestes accions eren una mostra 
de “la crueltat” dels neonazis, “que 
tenien publicacions pròpies i que 
sortien a agredir homosexuals, dro-
goaddictes o sensellar”.  

L’activista Espejo diu que en la 
primera sentència hi va haver “cer-
ta justícia” perquè admetia l’exis-
tència de la transfòbia i suposava 
“un abans i un després”. Anys des-

prés, però, el Tribunal Suprem va re-
baixar la condemna a la meitat, ja 
que no va considerar que hi hagués 
una voluntat expressa d’assassinar 
i va deixar el crim en homicidi. 

El nom de Sònia entrarà a partir 
d’avui en el nomenclàtor de Barce-
lona, quan s’inauguri una nova pla-
ça al voltant de la glorieta on la van 
assassinar. Els moviments LGTBI 
han fet d’aquest punt un espai de 
memòria, i ja el 2011 van posar-hi un 
cartell casolà per recordar Rescalvo. 
No va ser fins al 2013 que l’Ajunta-
ment de Barcelona va dignificar 
l’homenatge amb una placa.e

Glorieta de la Transsexual Sònia, al Parc de la 
Ciutadella, a prop d’on va ser assassinada. WIKIPEDIA

La mort a cops d’aquesta dona trans a Barcelona va suposar un punt d’inflexió per a la lluita LGTBI

La matinada del 6 d’octubre del 1991 
sis skinheads van assassinar a cops 
de peu Sònia Rescalvo Zafra, una do-
na trans que dormia al Parc de la 
Ciutadella. La brutalitat de l’atac va 
marcar un punt d’inflexió en la llui-
ta del moviment LGTBI i, en parti-
cular, per a les transsexuals, admet 
l’escriptora Beatriz Espejo, funda-
dora del Col·lectiu de Transsexuals 
de Catalunya, que posa al mateix ni-
vell l’assetjament i la repressió que 
van patir les treballadores sexuals

BARCELONA
MARTA RODRÍGUEZ CARRERA

‘Skinheads’  
Els assassins 
eren un grup 
feixista que 
pertanyia  
als Boixos 
Nois

Justícia  
El crim 
va sacsejar 
consciències 
i va ajudar 
a tipificar el 
delicte d’odi

van patir les treballadores sexuals 
del Camp Nou per fer-les desaparèi-
xer dels carrers de Barcelona en les 
vigílies de la cita olímpica. 

El crim va obrir la porta a un can-
vi de conscienciació no només a es-
cala social, per fer evident fins a quin 
punt el feixisme actuava lliurement 
buscant víctimes desprotegides, si-
nó sobretot a escala institucional. 
Quatre anys més tard, els legisladors 
van aprofitar la reforma del Codi Pe-
nal per tipificar els delictes d’odi. Els 
sis caps rapats no van poder ser con-
demnats d’acord amb aquesta refor-
ma, tot i que la sentència de l’Audi-
ència de Barcelona sí que constata 
que van actuar per un odi cec cap a 
les persones que viuen en la margi-
nalitat, recorda María José Varela, 
l’advocada que va representar l’acu-
sació popular en aquell procés.  

De fet, la figura de la Sònia “su-
mava moltes discriminacions” i 
marginalitats, relata Jordi Samsó, 
històric activista del moviment 
LGTBI, en aquella època membre 
del Front d’Alliberament Gai i actu-
alment president del Casal Lambda, 
per a qui aquell va ser “un assassinat 
claríssim d’odi” que es va aprofitar 
de “la fragilitat absoluta” de la vícti-
ma. Rescalvo havia arribat a Barce-
lona des de la seva Conca natal per 
allunyar-se d’una família que no ac-
ceptava la seva diferència. Va actu-
ar com a vedet als teatres del Pa-
ral·lel, però, sense gaires alternati-
ves, va haver de treballar en la pros-
titució i finalment va acabar 
perduda al carrer en una espiral de 
deteriorament i sense ajudes.  

Una plaça amb el nom de la Sònia  
Els assassins de la Sònia eren un 
grup feixista que pertanyia als Boi-
xos Nois, els seguidors ultres del FC 
Barcelona, a qui se’ls va localitzar 
simbologia i publicacions d’ideolo-
gia neonazi. A la Sònia la van trobar 
dormint al ras amb la seva compa-
nya Doris i un sensellar, precària-
ment protegits per la glorieta de la 
Ciutadella, i, sense possibilitat de 
defensar-se, van rebre una pluja de 
cops de les botes d’estil militar, re-
forçades amb la punta metàl·lica. 

L’Audiència va condemnar els sis 
skins a un total de 310 anys per assas-
sinat, tot i que va rebutjar que for-
messin un grup organitzat perquè 
entenia que no obeïen cap ordre. 
Amb tot, els jutges no van tenir cap 
dubte que tenien una clara voluntat 
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P osa la pell de gallina.
La solidaritat del nostre

país amb els afganesos s’in-
tensifica així que els tali-
bans van triturant la socie-

tat afganesa en general i les dones en
particular.
Per unanimitat, el ple de l’Ajunta-

ment de Barcelona acaba d’a-
provar una moció reconeixent
el dret del poble afganès a la se-
va autodefensa i exigint que al-
guna forçad’intervenció ràpida
actuï ja.
L’últim alcalde de Kabul

abans de la irrupció de l’Emirat
ha estat convidat a donar el
pregó de les festes de laMercè.
A la tradicional foto del pri-

mer partit que juguen a casa,
els equips de futbol i bàsquet
del Barça i el Joventut mostra-
ran pancartes amb el lema
“SOS Afganistan”.
Tota la recaptació de la lote-

ria catalana s’ha dedicat aquest
setembre al país martiritzat
pels talibans.
Do not panic, (gairebé) ningú

no farà (gairebé) res pels afga-
nesos. Només cal canviar la pa-
raula Afganistan per Bòsnia:
aquestes són només quatre go-
tes del tsunami de solidaritat
quemunicipis i institucions ca-
talanes van abocar al país bal-
cànic a l’estiu del 1995.
Rebobinar és sempre interes-

sant. Fa uns dies em va trucar
un amic alemany que viu a la capital
bosniana, Nicolas Moll. Em va expli-
car que, amb el suport de francesos i
alemanys, el Museu d’Història de Sa-
rajevo està preparant una exposició
–Wake up, Europe!– sobre la solidari-
tat que ciutadans demolts punts d’Eu-
ropa van mostrar amb Bòsnia entre
1992 i 1995. Una reflexió sobre què po-
demaprendre d’allò i què és avui la so-
lidaritat.
El primer comboihumanitari va sor-

tir de Barcelona cap a Bòsnia l’octubre
del 1992. “Sarajevo? Allà, al final de la
Meridiana”, va titular Joan Barril una
bonica crònica.
La consciència, i la impotència, es va

intensificar amb lamatança de Srebre-
nica. Gairebé nou mil assassinats en
deu dies, la matança més gran a Euro-
pa des de la Segona Guerra Mundial,

amb cascos blaus molt europeus –ho-
landesos– ajudant els serbis a separar
els homes (serien executats) de les do-
nes. “Aranohi hadubtes que el que es-
tà passant a Bòsnia, i permeten els go-

verns, és un genocidi”, deia llavors
Ferran Ventura, coordinador d’Acció
Solidaria pels Pobles-Ciemen, una de
les oenagés de la plataforma Europa
per Bòsnia.
“Els testimonis, tant de ciutadans

bosnians comde treballadors humani-
taris estrangers, ens parlen del xoc da-
vant el que passava. Xoc davant tanta
violència dins de Bòsnia i tanta indife-
rència fora de Bòsnia”, m’explica Ni-
colas, que coordina els continguts de
l’exposició.
L’amic alemany em va demanar que

li seleccionés notícies publicades a La
Vanguardia sobre aquella solidaritat a
l’estiu del 1995. I a l’hemeroteca vaig
trobar una cosa que em va cridar
l’atenció. És un anunci institucional
publicat el 3 d’agost, dotze dies des-
prés de Srebrenica. Ocupa mitja pàgi-
na i està pensat i pagat per l’Ajunta-
ment de Barcelona, amb Pasqual Ma-
ragall d’alcalde.
Hi apareixen fotografiats els llavors

disset líders de la Unió Europea amb
una contundent invitació de la casa

gran als ciutadans: ‘Dóna’ls una lliçó’.
“Mentre els Estats discuteixen i no

s’acaben de posar d’acord –diu el text
de l’anunci–, milers, milions de ciuta-
dans estan indignats pel que passa a la
nostra estimada Europa. I busquen la
manera d’ajudar. Afegeix-t’hi. Els ca-
mions amb ajuda humanitària han de

seguir arribant a Sarajevo i
d’altres ciutats de Bòsnia [i
Hercegovina, sempre ens obli-
dem d’Hercegovina]. I necessi-
temdiners. Així de clar. Perquè
els ciutadans sí que tenim les
coses clares”.
Em costa molt d’imaginar

avui, en el nostre país, un anun-
ci institucional –de qualsevol
institució– retratant els líders
de laUnióEuropea coma inep-
tes davant el que passa a l’Afga-
nistan, Síria o la Mediterrània
central. Assenyalant-los com a
culpables per inacció.
I encara em costa més d’ima-

ginar avui un anunci que criti-
qui obertament els teus: undels
polítics a qui l’Ajuntament de
Barcelona demanava que do-
néssim una lliçó és Felipe Gon-
zález, llavors president espa-
nyol i líder del partit germà i
aliat de la formació que gover-
nava la capital catalana.
Què ha canviat perquè

aquest anunci avui ens sor-
prengui? Què hem perdut pel
camí?
Una generació després, les

coses a Bòsnia no van pas bé. El repre-
sentant de la comunitat internacional
ha dictaminat aquest estiu que cap de
les parts bosnianes no pot exaltar més
els seus crims i criminals, i ningú no li
fot cas. Sobretot els serbis, que conti-
nuen negant-se a qualificar Srebrenica
de “genocidi”.
A la meva vida professional he vist

dues vegades de cos present –Bòsnia el
1995 i Kosovo el 1999– com els Estats
Units aturaven dues guerres europees
que Europa era incapaç d’aturar. I si
esclatés una altra guerra a Europa, res,
absolutament res no ens indica que els
europeus hagin de ser capaços d’atu-
rar-la. O algú ho dubta?
Sarajevo seguirà sempre allà, al final

de la Meridiana.
I Barcelona seguirà allà, a l’inici de

l’avinguda dels Franctiradors.

Sarajevo?Al final de laMeridiana

Em costa d’imaginar avui
un anunci institucional
retratant els líders

de la UE com a ineptes

Plàcid Garcia-Planas
CABARET
VOLTAIRE

Anunci de l’Ajuntament de Barcelona a LaVanguardia dies després del genocidi de Srebrenica

S’imaginen avui un anunci institucional a la premsa
amb la imatge dels líders de la UE i el missatge

“Dona’ls una lliçó” pel que no han fet a l’Afganistan?
L’Ajuntament de Barcelona ho va fer el 1995 per Bòsnia
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"FREDERIC" GARC A LORCP.
POETA A BARCELONA

Un llibre permet resseguir les petges inesborrables del granadi per terres catalanes

Caries Geli

J
" osep Maria de Sagarra esth ja un xic

nervi6s. A dintre, a la sala, hi ha prop de
300 persones i el convidat arriba tard.

Mala cosa fer esperar una audi~ncia, i rues
quan 6s una nodrida representaci6 de la rues
aristucrhtica burgesia, els membres del Confe-
rentia Club, a l’elegant Hotel Ritz, encara rues
exclnsiu a la Barcelona de116 de desembre de
1932. Per fi arriba el ponenr, l’autor de Vida
privada el repr~n. No hi hajustificaci6 per part
seva, tot i que igual en el retard hi t6 a veure
l’acompanyant arnb el que es present& "un noi
d’aspecte efeminat i sabates vermelles".

Un cop dins, l’empatia del personatge cap-
gira l’ambient enterbolit com un mitj6: canvia
d’immediat l’ordre de l’enunciat, ara Nueoa
York en un poeta, i segueix amb el to intimista:
"...un poeta que viene a esta fda sala y quiere
hacerse la ilusi6n de que est~ en su cuarto y
que ustedes, vosostros, sdis mis amigos, que
no hay poesia hablada sin orejas d6ciles, ore-
jas amigas donde la palabra que mane lleve
por ella sangre, olas, labios o cielo a la frente
del que oye". Ho ha tornat a fer, ara malgrat
un pf]blic impacient, tot recitant i comentant
l’encara no publicat Poeta en Nueoa York:. Fe-
derico Garcia Lorca s’ha tornat a posar cata-
lans i barcelonins a la butxaca amb carisma,
franquesa i bonhomia.

"Frederic", com el tracta la premsa catala-
na per afectu6s i assidu, fi’eqiienta en les se-
res estades a Barcelona el Gran Caf’e de La
Rambla, tot participant de les seres tertfilies,
perb en aquell local elegant, decorat per pin-
tors com Pere Pruna, amb dues columnes a
l’entrada i clue fa cantonada amb el carrer
Canuda, se’l veu tamb6 de tunt en rant "amb
noiets atractius" i "d’aparen~a poc equivocal
’~Ii deuria flirtejar, aqui mateix li reconeix al
dramaturg Cipriano Rivas Cherif que 6s ho-
mosexual quan un dia el veu molt trist, perb
no es coneix que fos client de pmstibuls ni
que tinguEs o fes ostentad6 d’una vida pmmls-
cua", diu el gebgraf Salvador Gin6 davant de
l’antic car6, avdi botiga de la marca t6xtil Man-
go. Gin6 lidera un grup de 17 persones que, en
el marc de la proppnssada Setmana del Llibre
en Catalh, fan una ruta literhria resseguint la
petja del poeta granadi per la ciutat.

Davant la mirada encuriosida de turistes
que ja sopen, amb sangria, ales sis de la
tarda d’un diumenge xafog6s, el guia recita
per la Rambla fragments de cartes o poe-
rues de Lorca i deixa anar sovint noms com
dis de l’actriu Margarita Xirgu, Rivas Cherif
i els de mitja alineaci6 titular de la intel-lec-
tualitat boh6mia de la Barcelona dels anys
vint i trenta, vinculats sobretot a la revista
Mirador i al diari La Publicitat: Sagarra, Jo-
sep Maria Planes, Rossend Llates, Sebastih
Gasch, Just Cabot, Mhrius Gifreda... S’ho
sap gaireb6 de membria perqu6 6s l’autor
de Federico Garcfa Lorca a Catalunya (Vie-
ha), documentat periple que condensa els
llocs que freqiientava el polifac~tic intel-lec-
tual. I des dels quals es pot arribar a ferun
particular retrat de la personalitat del bard.

Record de I’estrena de Mar/ana Pineda, a la fa~ana del teatre Goya: (~s I’,Inica plata p,lblica que hi ha del poeta a Barcelona. / c. BAUTJSTA
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¯ ’Wengo del reino de Granada".
Majorit~riament, la geografia l~arce-
lonina de Garcia Lorca Es la de La
Rambla, "la calle mils alegre del mun-
do (...) la flnica calle de la tierra que
yo desearia que no se acabara nun-
ca", deixa constiancia escrita, capri-
vat tambE per les floristes, "de risa
franca y manos mojadas donde tiem-
bla de cuando en cuando el diminuto
rubi causado pot la espina", diu i es-
criu el desembre de 1935, acabada
l’estrena de Dofia Rosita la soltera, al
Teatre Principal (La Rambla, 27) 
desprEs que la Xirgu rebEs un ram
anbnim que descobririen que els ha-
vien fet arribar elles. Autor i actriu
els dedicarien una funci6, com recor-
da l’estudiosa Antonina Rodrigo, que
pmloga el llibre, corn tambE i~a el pe-
riodista Victor Fernfindez.

Estenent el cercle, la de Lorca Es
la Barcelona vella, "un pleamar urba-
no", com li retrata en una carta a
Anna Maria Dali, la germana del fu-
tur artista, amics el pintor i el poeta
de la Residencia de Estudiantes de
Madrid. Salvador Dali el convidarfi a
casa, a Figueres, i tamb6 a CadaquEs.
El pare del pintor, corn d’altres pro-
homs figuerencs, ha quedat encisat
pel talent de l’andalfls, i sabent el no-
tari que dos personatges influents de
l’Ateneu BarcelonEs, Sagarra i Joa-
quim Borralleres, passen la Setmana
Santa d’aquell 1925 a Port de la Sel-
va, els convida a CadaquEs a escoltar-
lo. D’all~, repetici6 de la lectura el 20
d’abril, ja al gran temple cultural bar-
celoni: recita l’obra teatral Mariaan
Pineda i fragments del que ser~ Ro-
mancero gitano.

Selecte pfiblic, a la butxaca; tots,
menys un, queli etziba esquerp que
qui col Es i d’on re. En el fons, Lorca
homes ha publicat dos poemaris fins
llavors: Cancionero i Poemas del can-
te jondo, tots dos del 1921, i un any
ahans, l’obra teatral El maleficio de la
mariposa, for~a polEmica. "Vengo del
reino de Granada", respon rhpid i
orgull6s el jove. El m6n literarii artis-
tic de Barcelona acaba de conEixer, i
acollir, un dels grans poetes caste-
llans del moment.

¯ Una veu ronca i cMida. Ua-
firmaci6 de personalitat i d’arrels de
Lorca va sortir d’una "veu mnca i
c~alida", que evitava el xiuxiueig de
les zetes andaluses, coincideixen els
que van tractar l’escriptor. Perb cal
fer en aixb un acte de fe, perquE "no
ha quedat ni un enregistrament de la
seva veu", fa saber GenE davant del
Restaurant Moka (La Bambla, 126),
que encara avui es conserva, mal-
grat que reformat, a un minut del
Care de la Rambla. Just a dalt del
Moka, tot anunciada amb rEtol
llumin6s, hi havia Radio Associaci6
de Catalunya, on el 12 de setembre
de 1935, Xirgu, Rivas Cherifi el poeta
"Frederic (...), triomfant autor 
das de sangre i Yerma", parlaran de
les obres que estan representant lla-
vors al Teatre Barcelona; fins i tot,
l’actriu avanqa que, des d’aquells ma-
teixos micrbfons, oferiran en breu
una versi6 radiofbnica de La dama
boba i d’una altra obra del granadi.
"No consta que s’arribessin a fer", in-
forma GinE, que ha buidat 56 llibres i
25 capqaleres de diaris i revistes de
l’Epoca durant els mEs de dos anys
que ha trigat a fer el treball.

La calidesa de la veu serveix tam-
bE al poeta per cantar canqons
prbpies i arranjades, molts cops toca-
des per ell mateix al piano, en molts
locals de flamenc: n’hi ha un fotimer
a la capital catalan~ Li encanta, el
que mEs, el que interpreten els gita-
nos catalans de les barraques de

FRgDgRIC

Montju~c: troika que ho fan sense
l’arravatament ni el patetisme dels
andalusos. Un dels llocs on mEsa
gust ho practica Es al Villa Rosa, ben
entrada la matinada, quan ja Es tan-
cat. Local de referEncia flamenca de
la nit bareelonina dels anys trenta,
Es a tocar del Teatre Principal, per la
part del darrere, accedint pel proper
carter Arc del Teatre, entrada al
tant pintoresc com perill6s Barri Xi-
no de Barcelona, llavors i sempre
tan mitificat i escrit. "l~s la porta a
l’infern", descriu el guia quan creua
l’arcada des de la Rambla, per a
satisfacci6 del quatre estudiants de

I|

A la tdbuna columnada
damunt I’encara avui
Restaurant Moka de la
Rambla (a baix), hi havia
R~dlo Assoclaci~ de
Catalunya, on Garc~a Lorca,
Margarida Xirgu i Cipriano
Rivas Cherif s~n
entrevistats el
(esquerra). NO ha quedat
cap registre sonor de la
veu d’un poeta que, de tan
assidu i estimat tom era a
Catalunya, la premsa li deia
"Frederic". / c. BAUTISTA /

ANC-eRANGULI (VIENA EDICIONS)

la Universitat de Barcelona de segon
de Filologia Cl~ssica que s’han apun-
tat a la ruta.

On hi havia el Villa Rosa (Arc del
Teatre, 3) ara hi ha un local d’entra-
da fosca i rEtol on hi diu Dancing
Moog; deu nfimeros mEs endavant
d’un carrer que estrenyen les tan-
ques que delimiten la gegantina
obra en el desErtic solar del davant,
hi ha uns altres baixos tapiats: Es on
hi havia un dels prostibuls mEs mise-
rabies de la zona, La Sevillana (Are
del Teatre, 13), on Lorca s’horroritza
de la mis~ria que destiHa i que visita-
va per veure-hi un home tocar el rio-

li tant malament que els donava per
riure, tant que no podien deixar
d’anar-hi.

¯ MEs ’cabanes’ que ’palaus’. Lorca
java cami de ser personatge me-
di~ttic: del seu Romancero gitano
(1927) n’haur:a venut a mitjan dEca-
da dels trenta gaireb~ 60.000 exem-
plars, i per tant, arab els anys, es
podr~ permetre ser assidu de restau-
rants corn el 7 Portes, on aquell ma-
teix 1927 ja seu amb la Xirgu, Sagar-
ra, Dali i Gasch, mentre preparen la
cabdal estrena de Mariana Pineda.
"Si avui hi vas a dinar i acabes a la

Garc~a Lorca, com a dramaturg~ va t~iomfar a Barcelona: al
Teatre Principal (a delt, avui tancat) hi estren~ 09’~$) Bodas
de san~re i Dotta Rosita la soltera, tom explica Salvador
Gin~ al grup. Abans, el ~9~7, havia estrenat Mariana Pineda
al Goya, de la qual va dibuixar I’escenografla. / ¢. BAUT~STA /

ARXIU NACIONAL DIE CATALUNYA-I:ONS J. AYM~ MAYOL (VlENA EDiCIONS)
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taula rodona, la 29, al final de la fac-
tura hi constar~: "A la seva taula va
dinar Federico Garcia Lorca’, con-
textualitza el guia. Perb el 1927, el
poeta encara s’hostatja en el modes-
tissim Hotel Condal (carrer de la Bo-
queria, 23). Arab el temps, perb, el
desembre de 1935 rebr:a un fastu6s
sopar d’bomenatge, organitzat, en-
tre d’altres, per Sagarra i pels escrip-
tots i periodistes Caries Soldevila i
Marl Luz Morales, amb un centenar
de selectes assistents i un cobert gai-
rebE prohibitiu de 17,50 pessetes...
Seria, ningfi ho podia saber llavors,
l’acte de comiat de Catalunya a Lor-
ca abans no fos assassinat per les
tropes feixistes el 18 d’agost de 1936
a Granada

Malgrat moments aixi, "no es tE
consthncia que anEs mai al Liceu o al
Palau de la Mflsica", apunta GinE. I
Es que, en el fons, l’autor de Sonetos
del amor oscuro era mEs de coses,
gents i espais senzills, de poc fumar i
menjars frugals, aixb si, amb una
predilecci6 pels dolqos. A tot arreu,
per simpatia i per la sensaci6 infinita
de cot6 fluix que destiHen sempre
l’honestedat i la franquesa, queda

na, l’estar entre la gent mEs humil,
amb els seus, arribarh amb un dels
acres queli organitza l’Ateneu Enci-
clophdic Popular (carrer Carme,
30-32). "Era una entitat de caire po-
pular, llibertari i republich que van
fundar, el 1903, tres activistes, el mEs
conegut, l’advocat laboralista Fran-
cesc Layrel~ van comengar com-
prant el principal i es van acabar que-
dant tot l’edifici", fixa GinE, mentre
d’un dels balcons del tercer pts un
jove crida a la seva dona per escoltar
plegats una histbria que, segura-
merit, no coneixen, malgrat la placa
de cer~unica que avui recorda que la
finca n’havia estat seu.

El gran recital de l’autor, amb la
participaci6 de la seva inseparable
Xirgu, que organitza l’Ateneu Enci-
clophdic Popular sere l’esdeveni-
ment mEs multitudinari de Lorca a
la capital catalana~ Preveient una
afluhncia notable, tot i ser un diu-
menge a les 11 del mati, es convoca al
Teatre Barcelona (on hi havia hagut
el Teatro Dor4, rambla de Catalunya,
2-4; des de 1983, desaparegut). Mal-
grat que s’anuncia que sere radiat, la
gent (families obreres senceres) 

tos de Lorca, entre ells Llanto por
Ignacio Sdnchez Mejfas, poemari apa-
regut aquell mateix any. El desti artis-
tic del poeta hauria canviat radical-
ment si no haguEs conegut l’actriu
bareelonina, que ensuma el talent
d’aquell autor gaireb4 desconegut el
1927, de quili arriba una obra, Maria-
na Pineda, i que ella accepta dur als
escenaris, perb, contFariament als
desitjos del poeta, imposant que s’es-
treni a Barcelona i no a Madrid.

Xirgu i la seva companyia, llavors
cim teatral estatal, se la juga perqu~
Lorca havia patit un fiasco notable a
la capital el 1920, arab El maleficio de
la mariposa, obra protagonitzada per
"actors disfressats d’insectes i tot de
colors lluents", evoca Gin6 sota la pla-
ca que, per l’entrada del Teatre Goya
pel carrer Torres i Amat, recorda
avui l’estrena allh de l’obra el 24 de
juny de 1927, amb els decorats que
Lorea ha demanat al seu amic Dali.
NomEs seran sis passis pels compm-
misos de l’actriu, perb l’6xit Es total.
"Aquel estreno, aquel encuentro con
Margarita, es otra de mts deudas con
esta Barcelona vuestra", escriurh a
un amic.

seva formaci6 corn a mestra, una do-
na va prene,nt notes durant la ruta
lorquiana. "Es per a la meva germa-
na, que ara viu a Granada, per quan
vingui de vacances poder-li ense-
nyar; ens encanta Lorea", diu
somrient. I Es que la devoci6 pel poe-
ta a Barcelona i a bona part de Cata-
lunya (GinE deixa consthncia tamb4
en el llibre del pas del granadi i de la
seva obra per una dotzena de llocs
del Prindpat, com CadaquEs, Figue-
res, Empflries, l’Hospitalet de Llobre-
gat, Sitges, Terrassa, Tarragona, Sant
Cugat del VallEs, Reus, Manresa, Mo-
lins de Rei, Vic, Igualada, Matar6 i
Sabadell) existeiK ItE una explicaci6
clara per a l’estudi6s: "Com a poeta
no, perb coma dramaturg Lorca tri-
omfa a Barcelona". La vefitat 6s que
al Principal, el 1935, hi estrena Bodas
de sangre arab la Xirgu, en una versi6
que ell defineix com nova i completa.
Aixb ser"a el 22 de novembre. Es un
"soroll6s Exit", el qualifica el diari La
Humanitat. NomEs 19 dies desprEs, el
12 de desembre, el mateix espai acull
l’estrena mundial de Dofia Rosita la
soltera o el lenguaje de las flores, arnb
mflsica composta pel mateix Lorca,

molt bE i es fa estimar: des del pres-
tigi6s i noucentista Casal del Metge
(Via Laietana, 31) on, convidat aquell
intens desembre de 1935 per la in-
fluent Associaci6 de Mflsica de Ch-
mera (la que ha dut Stravinski o Ra-
vel a Barcelona), faun recital de can-
tejondo on interpreta canqons popu-
lars de Granada tocant ell mateix el
piano. TambE havia quedat com un
senyor, un parell de mesos abans (15
d’octubre) a l’Studium, el temple-es-
tudi dels joiers Masriera (Bail6n,
70-72), on fare una presentaci6 de
Dona Rosita, la soltera... Perb ho fare

ja amb la famosa granota blava de
La Barraca, la pedagbgica i ambu-
lant companyia teatral universi~ria
que coordinava, plasmaci6 de la seva
milithncia popular i compromis
republich.

Encara se l’havia vtst mEs feliq
feia tot just una setmana, el 9 d’octu-
bre, a l’Escola d’Infermeria, on, en to
dist~s, explica anecdotes seres d’estu-
diant mentre recita versos del Ro-
mancerogitano, ja sigui assegut, enfi-
lat a la taula o acompanyant-ho amb
notes del piano que toca ell mateix...
Perb l’apoteosi de la felicitat lorquia-

hi cap i moltissima es queda al car-
rer. Com que Rhdio Barcelona re-
transmet Fade, s’instaHen altaveus
al carter. Lorca Es presentat com "el
poeta del poble". Uacte, a mEs, tE un
valor simbblic afegil: Es 6 d’octubre,
aniversari de la Revoluci6 d’Asthries
i dels fets que portaren el president
Lluis Companys i el seu govern a la
pres6, on encara hi s6n llavors. Lor-
ca havia incrementat la seva presEn-
cia en acres politics, i al llibre de visi-
tes del lux6s restaurant bareeloni Ca-
nari de la Garriga (Roger de Llflria,
23, ja desaparegut), hi havia signat
amb un "Visca Catalunya lliure!’.

Emocionat per les mostres d’esti-
ma, Lorca, que ha rebut el diploma
de soci d’honor de l’entitat, escrinrh
als pares: "DespuEs tare que resistir
mils de una hora y media un desfile
de genre d~indome la mano: viejas
obreras, mecAnicos, ninos, estadian-
tes, menestrales. Es el acto mils her-
moso que he tenido en mi vida".

¯ Xirgu, la ’tossuda’. U~xit de la
convocatbria de l’Ateneu Enciclo-
p~dia Popular no Es gens ali~ al pa-
per de Xirgu, que recha diversos rex-

Lorca est~ en ratxa, perquh l’en-
dema de l’estrena, el 25 de juny, inau-
gura una exposici6 de dibuixos ales
prestigioses galeries Dalmau, finica
mostra pict6rica en solitari que fara
mai. S6n 24 dibuixos acolorits sobre
paper; malgrat la difusi6 que en l~an
els seus amics Dali o Gasch, nomEs
en vendP’a quatre, comptats. Per6 el
poeta, que acostumava a regalar tant
les pintures com els escrits salpe-
brats amb dibuixets que feia en qual-
sevol paper, era felix.

¯ Una flama incombustible. La del
Teatre Goya Es l’flnica placa pflblica
que hi ha de la petja de Lorca a la
capital catalana. Curi6s, perquh en
plena Guerra Civil, el 1937, al seu esti-
mat Barri Gbtic, r~pidament l’Ajunta-
ment va canviar el nora de l’avui car-
rer del Bisbe (on GinE comenqa la
seva ruta) pel de Federico Gareia Lot-
ca, en record del poeta afusellat pels
feixtstes. En el nomencl~tor va du-
par, bbviament, fins al gener de 1939.
Barcelona no tornaria a donar-li un
nom de carter fins el 1992, al barri
de la Guineueta.

Arab una bona lletra que delata la

Amb una capadtat comunicativa i d’empatJa extraordin~ries, Lorca
va encisar el centenar d’escdptors i artistes, entre ells Mad Luz
Morales, Cartes Soldevila i Josep M. de Sa~arra (esque~ra), (F~e el
desembre de ~935 el van homenatjar a I’Hotel Majestic. Amant del
flamenc, era assidu (]el Villa Rosa (rafter Arc del Teatre~ avui
dlscotec~. / A~XlU FUNDACi6N GAR(A LORCA (ViENA ED.) / C. BAUTiSTA

FEDERICO
GARC[A LORCA
A CATALUNYA
Salvador Gin4
Viena Editions
206 p~gines

que tambE n’ha escollit el mobiliari
(deixat per un antiquari del carter de
la Palla) i cartell d’Emili Grau Sala.

’~Era una bona persona i tenia un
magnetisme especial, que va fer
molt de forat en la membria popular
dels catalans, tant en la de certa elit
inteHectaal com en la dels obrers; la
seva mort nomEs va fer crEixer el
record i el mite", creu GinE. I hi afe-’
geix una particularitat catalana: "A
diferhncia del que passa a la resta de
l’Estat, on si durant els quaranta i
cinquanta esmentes Lorea la Gu~r-
dia Civil et for una plantofada, aqui
hi ha un seguit d’escriptors i periodis-
tes de prestigi que, sobretot des de la
revista DesO’no, el van recordant". TE
ra6: a la cap~alera que comen~a sota
l’~gida de catalans falangistes i que
anh derivant cap a un bareelonisme
succedani d’un catalanisme moderat
camuflat, hi tmbaren aixophic perso-
natges de la desapareguda Mirador,
comels seus grans amics Gasch i Sa-
garra, que ara l’han d’evocar en cas-
tellh, per6. I aixi, la flama, all6 tan
lorqui~, per en "Frederic" encara i~a
clue avui es puguin resseguir les se-
res petjades.., i se’n faci un llibre.
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Barcelona homenajea a Antonio Machado 
 
 
 
 

Instala una placa conmemorativaen el Mercado de Canyelles tras la inclusión de la ciudad en la red 
El concejal de Cultura, Jesús Bárez, ha participado este fin de semana en el acto de colocación de una placa 
conmemorativa de homenaje a Antonio Machado en el Mercado de Canyelles, situado justamente en la calle 
Antonio Machado, 10, en el distrito de Nou Barris. En el acto ha participado el concejal del distrito de Nou 
Barris, Xavier Marcé, y representantes del Colectivo Juan de Mairena y de los comerciantes del mercado. 
Esta actuación se realiza con motivo de la adhesión de Barcelona a la "Red de Ciudades Machadianas", 
formada por 8 de las ciudades donde Antonio Machado vivió y desarrolló su obra: Sevilla, Soria, Baeza, 
Segovia, Rocafort, Collioure, Madrid y Barcelona. Su objetivo es difundir la figura, la obra y la vida del autor, 
así como de establecer políticas de intercambio de experiencias entre los municipios asociados y desarrollar 
una política de producción y promoción turística en torno a la figura del escritor y su universo cultural. 
La adhesión de Barcelona a la "Red de Ciudades Machadianas" se produjo el pasado mes de enero y con 
este acto se refuerza el compromiso del consistorio en poner en valor la figura del poeta, dando a conocer su 
vinculación con la ciudad y contribuyendo al conocimiento de su obra. 
 
La colocación de la placa conmemorativa en el Mercado de Canyelles no ha sido el único acto de los últimos 
días relacionados con el poeta, ya que también se presentó el libro "Antonio Machado en Barcelona (1938-
1939)", título editado por la Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con la Vanguardia, que reúne por 
primera vez y de manera monográfica una recopilación de 29 artículos escritos por el poeta y publicados en el 
mismo diario durante su estancia en Barcelona. El concejal de Cultura, Jesús Bárez, ha apuntado que en 
próximas fechas este texto también se presentará en la capital y ha explicado que se trata de una obra con 
una gran capacidad de análisis de la actualidad en un momento especialmente complejo para España y su 
sociedad. 
 
El libro, que representa una contribución más a la proyección y al conocimiento de la obra del poeta, es un 
conjunto de artículos en los que Machado muestra su compromiso con la República y critica la política de no 
intervención de otros países durante la Guerra Civil Española. 
 
Barcelona fue la última residencia de Machado antes del exilio. En la primavera de 1938 el escritor dejó 
Rocafort, en Valencia, y se trasladó a la capital catalana. En Barcelona pasó el primer mes en el hotel 
Majestic, convertido en centro de refugiados ilustres. Más tarde se alojó en la torre Castaño, en Sant Gervasi, 
donde pasó ocho meses. La medianoche del 22 de enero de 1939 Machado emprendió el camino del exilio. 
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L’1 d’octubre del 1931 s’aprovava 
a Espanya el sufragi femení en 
una ajustada votació parla-
mentària per 161 vots a favor i 121 
en contra. Divendres passat es van 
complir 90 anys d’aquella fita 
històrica en el qual l’advocada i 
diputada Clara Campoamor va 
tenir un paper crucial. Dos anys 
després, en les eleccions del 1933, 
totes les dones més grans de 23 
anys van poder exercir per prime-
ra vegada el seu dret al vot. «La 
Dolores, la meva sogra, que va 
morir l’any passat per Covid, en-
cara recordava quan va acom-
panyar, amb quatre anys, la seva 
mare a votar. Vivien en un poble 
de Jaén i la gent es posava les 
mans al cap dient que allò no po-
dia ser», explica la guionista Ali-
cia Palmer (Madrid, 1959), que 
juntament amb la dibuixant cata-
lana Montse Mazorriaga (Terras-
sa, 1972) ret homenatge 
al documentadíssim cò -
mic Una mujer, un voto 
(Garbuix Books) a aque-
lles «dones oblidades» 
que van lluitar perquè 
elles tinguessin els ma-
teixos drets i deures que 
els homes.  

El germen del llibre és 
a la Real Fábrica de Ta -
bacos de Madrid, on a fi-
nals dels anys 20 treballaven 
3.000 obreres davant un centenar 
d’homes. A ella van estar vincu-
lats el besavi i l’avi de Palmer, re-
presaliat després de la Guerra Ci-
vil. «Sempre hem viscut a prop de 
la fàbrica i avui hi ha un movi-
ment veïnal que vol reivindicar la 
lluita sindical d’aquelles cigarre-
res pels seus drets laborals, per la 
conciliació, per la seguretat i sa-
lubritat... –explica la guionista–. I 
en el còmic vaig pensar que el fil 
conductor fos una noia que arriba 
allà a treballar i a través de les 
 seves companyes va descobrint 
també la lluita pels drets civils de 
Clara Campoamor».  

Patriarcat i masclisme 

Aquesta jove fictícia es diu Mari 
Luz i al quedar embarassada  de -
cideix si avorta o no i si accepta o 
no la proposició de matrimoni del 
seu nòvio, que en una vinyeta 
l’allunya autoritàriament d’una 
manifestació sufragista afirmant: 
«El vot de la dona és una aberració 
que posa en perill la família». 

«Era una opinió majoritària en 
l’època –constata Mazorriaga–. 
Hi havia un masclisme brutal. La 
societat es basava en la família, en 
el patriarcat, com encara veiem 
avui. I no es contemplava que la 
dona tingués vot o poder de  de -
cisió. Per això Campoamor també 
va establir les bases per als drets 
dels nens nascuts fora del  ma -

trimoni». Perquè en aquella  Es -
panya convulsa del 1931, en una 
fràgil i nounada Segona Repúbli-
ca després de l’exili del rei Alfons 
XIII, «la dona, al casar-se, perdia 
gairebé tots els seus drets. Les ca-
sades no pintaven res. Era im -
pensable que una filla o dona 
 poguessin tenir un criteri i votar 
diferent del cap de família o que li 

portessin la contrària, perquè 
això per als homes era una  hu -
miliació i una ofensa. Encara no 
s’ha superat i per això tanta vio -
lència de gènere avui dia», la-
menta Palmer.    

Davant un guió molt complex, 
Mazorriaga, amb un estil «molt 
suau, sense estridències», per 
afavorir la lectura ha intentat «no 

saturar les vinyetes amb més dià -
leg amb massa detalls». «I en les 
parts amb més debat polític vaig 
buscar que fossin les expressions 
i els canvis de càmera els que 
 afavorissin l’equilibri entre text i 
imatge». Per la dibuixant, és «ne-
cessari explicar a les noves gene-
racions la gènesi de la consecució 
dels drets que avui tenen» amb 
mitjans com el còmic, al qual pot 
acostar-se un públic a qui li costa 
acudir als llibres d’història. 

I en aquest origen, la figura de 
la tenaç Campoamor i el famós 
debat previ a la votació de la nova 
Constitució d’aquell 1 d’octubre 
del 1931 que la va enfrontar a la 
també sufragista Victoria Kent. 
Totes dues eren fruit de la contra-
dicció d’haver pogut ser elegides 
diputades pels vots d’homes quan 
el sufragi femení encara no 
 existia. «Les dues estaven a favor 

del vot femení, però en una 
República que s’acabava de 
posar en marxa, la Victoria 
temia que aquest es decan-
tés cap a la dreta recalci-
trant perquè les dones es-
taven molt llastades per 
l’Església i per marits i pa-
res. Per això ella i els repu-
blicans volien retardar-lo, 
esperar que les dones esti-
guessin més preparades, 

deien –contextualitza la guionis-
ta–. Però la Clara defensava que 
era ciutadana i dona, i que com a 
ciutadana reclamava els drets que 
els estaven escamotejant».  

Gràcies a l’abstenció 

«En la votació va ser decisiva la 
reunió prèvia dins del PSOE en la 
qual van consensuar que ningú 
votaria que no i que els que es -
tiguessin en contra s’abstindrien 
–continua–. Per això el marge 
(de 161 davant 121 vots) va ser tan 
ajustat. Va ser l’abstenció la que 
va facilitar que s’aprovés». Però 
per arribar a aquell dia també van 
ser imprescindibles moltes altres 
dones, entre les quals, Benita 
Asas, mestra i feminista que sem-
pre va recolzar i va ajudar Cam-
poamor en la redacció de la nova 
Constitució del 1931, o la pionera 
Emilia Pardo Bazán (1851-1921), 
sobre la qual precisament Palmer 
publicarà aquest octubre una 
 biografia en còmic amb la dibui -
xant Weronika Hancyc en l’edito-
rial Cascaborra. n

90 anys de vot femení

La guionista Alicia Palmer i la dibuixant Montse 
Mazorriaga reivindiquen al còmic ‘Una mujer, un  
voto’ la lluita de les sufragistes i la figura crucial de  

l’advocada i diputada Clara Campoamor, que l’1 
d’octubre de 1931 va defensar amb èxit a les Corts 
espanyoles el dret de les dones a votar.

HISTÒRIA EN VINYETES

ANNA ABELLA 
Barcelona

Campoamor  
va lluitar pels 

drets dels  
nens nascuts 

fora del 
matrimoni

En la masclista 
societat del 

1931, la dona, al 
casar-se, perdia 

gairebé tots  
els seus drets

Imatge real de Clara Campoamor (a baix), entre la imatge de 
 portada i una vinyeta d’‘Una mujer, un voto’.
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NACIONAL. Plana 12

Les
bombes
del 1938
Identifiquen el
militar italià del
bombardeig de
Granollers

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

72000

19674

Diario

858 CM² - 80%

8731 €

1,12

España

6 Octubre, 2021

P.28



ennaro Lamanna (en al-
guns documents s’escriu
separat: La Manna) és el
major de l’Aviació Legionà-

ria de Mussolini, al servei de Fran-
co, que va liderar l’atac aeri contra
Granollers el 31 de maig del 1938,
amb més de 200 morts (sobretot
dones i nens), dos mesos després
dels cruels bombardejos a la pobla-
ció de Barcelona, en l’operació pla-
nificada per atemorir la rereguarda
del litoral republicà. Alguns histo-
riadors citaven el nom d’aquest
aviador i ara s’ha descobert qui era
aquest responsable de colpir la po-
blació civil, des de la base aèria fei-
xista situada a Mallorca.

El jutjat d’instrucció 28 de Bar-
celona –amb la tenacitat del lletrat
de l’administració de justícia Joan
Artur Saforcada– ha dut a terme la
difícil tasca de recuperar els noms
dels principals responsables de
l’aviació feixista, a partir de la que-
rella contra inicialment una vinte-
na de militars italians (inclòs el ma-
jor Lamanna) per crims de lesa hu-
manitat que el 2013 van presentar

G
dos supervivents i l’associació Altra
Itàlia. Una feina judicial i de memò-
ria històrica en la qual s’ha desco-
bert el nom d’un centenar dels avia-
dors que van contribuir a castigar
la ciutadania. “Tots són morts”, va
respondre al jutjat l’administració
italiana el febrer del 2020, un pas
definitiu per tancar la causa penal,
després d’haver endarrerit el tras-
pàs d’informació al màxim, per no
localitzar-ne cap de viu, segons les
acusacions. L’únic trobat viu va ser
l’aviador centenari Luigi Gnecchi,

que va negar la seva participació en
els fets, tot i que n’hi ha prova docu-
mental, i va morir poc després.

L’Ajuntament de Barcelona, com
a acusació popular en aquest procés
en què per primer cop s’ha aplicat el
dret internacional contra els crims
de la Guerra Civil, va sol·licitar que
es concretessin els participants de
la mort de milers de barcelonins.

Ara l’administració italiana ha res-
post al jutjat que ha identificat uns
40 oficials i sotsoficials, entre els
quals hi ha el responsable del bom-
bardeig de Granollers, a partir de la
recerca feta a l’Ufficio Storico
dell’Aeronautica Militare. Els his-
toriadors Edoardo Mastrorilli i Ra-
mon Arnabat van ser els encarre-
gats de submergir-se en aquest
centre de documentació italià per
dur a terme un informe pericial i
van fer-ne milers de còpies. El valor
d’aquests documents –que es po-
dran consultar a l’Arxiu de la Ciutat
de la Justícia de Barcelona un cop
es tanqui la causa– és que fins ara
el Ministeri de Justícia italià sols ha-
via facilitat els atestats dels fets
succeïts, mentre que a l’Ufficio hi
ha la fitxa personal dels militars.

La fitxa de Lamanna indica que
va morir el 3 de juliol del 1966, i que
va ser enviat a la “missió especial
d’ultramar” del 12 de gener del
1938 al 24 d’agost del 1938, “com-
putada a la guerra d’Espanya 1936-
1939”. I s’afegeix la llista de conde-
coracions rebudes per haver matat
civils: “Creu al Mèrit de la Guerra
per la Campanya d’Espanya 1938;
medalla commemorativa de la cam-

panya d’Espanya 1938; Creu de
Guerra Espanyola 1938 (concedida
per Franco); medalla d’argent al va-
lor militar per haver comandat el
grup Cel d’Espanya 1938; medalla
de la campanya espanyola per l’ope-
ració militar 1939, i medalla militar
col·lectiva espanyola a l’Aviació Le-
gionària per l’operació el 1939.”

Cap govern italià ha demanat
perdó per aquests crims ni la Gene-
ralitat ha inclòs aquests fets en la vi-
gorosa acció que manté ara per recu-
perar la memòria històrica. En el 80è
aniversari del bombardeig de Grano-
llers, l’Ajuntament va posar unes
rajoles en els espais de la ciutat afec-
tats i en recordança de les víctimes.
L’Ajuntament de Barcelona ha de de-
cidir ara què farà amb la causa penal
esgotada, mentre el jutjat acaba la
traducció de les fitxes dels aviadors
rebudes. Una opció seria reclamar la
retirada de les condecoracions, al-
menys les espanyoles, a tots aquests
aviadors feixistes, que es podria fer a
través d’un procediment contenciós.
Més agosarat seria presentar una
querella per prevaricació contra el
jutge italià Flavio Monteleone per
endarrerir la causa, com demostra
l’expedient judicial. ■

Les bombes de Granollers
RESPONSABLE · Lamanna és el major de l’Aviació Legionària que hi va dirigir l’atac el 1938, amb més de 200 civils morts
CONDECORATS · El jutjat de Barcelona que investiga els bombardejos de la ciutat l’identifica entre 40 oficials premiats més
RESPOSTA · Amb tots els aviadors morts, les acusacions han de decidir què reclamen per aquests crims de la Guerra Civil

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

Societat

60
bombes van ser
llançades des dels
bombarders Savoia
S-79 contra el centre
de Granollers. Van
causar més de 200
morts i un miler de
ferits. França i el
Regne Unit van re-
cordar a Franco el
seu compromís de
no repetir el terror
de Barcelona, que
va causar més de
2.700 morts, 7.000
ferits i danys a 1.808
edificis civils.

Mayte Piulachs
BARCELONA

La porxada de Granollers, en els bombardejos del 31 de maig del 1938, que van provocar més de 200 morts, sobretot dones i nens ■ AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

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

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

La retirada dels guardons
als aviadors feixistes podria
ser un reconeixement a les
víctimes de la Guerra Civil
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Ruth von Wild, 
l’altra heroïna de  

la Guerra Civil

anat trobant al llarg dels anys Ojuel i 
de les imatges i els diaris de la matei-
xa Ruth. Va documentar i fotografi-
ar molts dels moments a les colòni-
es, però part del material de l’expo-
sició és inèdit, ja que forma part d’un 
àlbum, amb imatges datades entre els 
anys 1938 i 1940, que es va trobar a ca-
sa seva l’any 2018, 35 anys després de 
la mort de l’activista suïssa. 

Ruth von Wild (1912-1983) era de 
família suïssa, però va néixer i créi-
xer a Barcelona. “Tenia l’avantatge 
de conèixer bé la realitat espanyola i 
catalana, i el fet que parlés la llengua 
havia de ser de gran ajuda”, diu 
Ojuel. Per tot plegat, va passar a co-
ordinar l’acció de l’Ajuda Suïssa a 
Catalunya i va vetllar per fer arribar 
l’ajuda necessària a menjadors, can-
tines, refugis, hospitals i colònies. 

Al llarg del mes de gener del 1939, 
es calcula que uns 30.000 nens van 
haver de travessar la frontera i que 
unes dues terceres parts en van re-
tornar. Una bona part d’ells eren in-
fants evacuats de les colònies situ-
ades en territori català. Un cop a 
França, la majoria van ser repartits 
per localitats dels departaments del 
sud. La Ruth va escriure un diari so-
bre la seva experiència entre el 19 de 
gener i l’11 de febrer del 1939, Flucht 

aus Katalonien [Fugir de Catalu-
nya]: “Les persones grans i els nens 
petits s’asseien sobre els objectes de 
la llar, entre els bullidors, les casso-
les, les cadires, els matalassos, les 
gallines i els conills, mentre que la 
resta de la família marxava amb ani-
mals, rucs, vaques, ovelles i cabres. 
Era una marea que avançava inces-
santment, retorçada, obstinada, 
obstruïda, com una filera laboriosa, 
l’un darrere l’altre, amb plors i 
planys, però amb l’expectativa posa-
da en direcció a França. Una visió 
trista i opressiva”, va escriure. 

“Un cop van arribar a França, els 
voluntaris de l’Ajuda Suïssa podien 

La Ruth 
atenent un 
grup d’infants 
en una de les 
fotografies  
del seu àlbum. 
ARCHIV FÜR 

ZEITGESCHICHTE 

DER ETH ZÜRICH

haver pensat que la seva missió havia 
acabat, però van continuar treballant 
i es van reorganitzar per atendre els 
refugiats més vulnerables”, detalla 
Ojuel. Quan va arribar la Segona 
Guerra Mundial, la Ruth va continu-
ar treballant a França i va salvar 
molts infants jueus de la mort.  

Va retrobar-se sovint, anys des-
prés, amb altres voluntaris. No va 
oblidar mai aquella experiència. 
No es va casar mai: “Tenia una molt 
bona formació i va preferir no ca-
sar-se, perquè moltes quan ho fe-
ien deixaven d’exercir, i ella va es-
collir mantenir la seva llibertat”, 
explica Ojuel.e

El Memorial rescata de l’oblit la voluntària 
que, com Eidenbenz, va ajudar els refugiats

“Recordo com havia salvat nombro-
sos infants dels bombardejos de Fi-
gueres en plena retirada. La Ruth 
m’explicava que recordava els seus 
nens que, abandonats, vagarejaven 
per les platges, gairebé transparents 
de tan prims que estaven. Ruth von 
Wild mereixeria un reconeixement 
públic per tot el que va fer a la colò-
nia de Sigean”, va escriure Elisabeth 
Eidenbenz sobre l’activista suïssa 
que protagonitza l’exposició L’àlbum 
de la Ruth, que es pot veure al Memo-
rial Democràtic fins al 7 de novembre. 

Fa molts anys que la comissària de 
l’exposició, la historiadora i docent 
Maria Ojuel, fa recerca sobre Ruth 
von Wild. En part, perquè la seva ma-
re, Maria Solsona, va estar a les colò-
nies que va organitzar Ruth von Wild 
per a infants de la Guerra Civil a Fran-
ça. “A vegades ens sembla que Eiden-
benz i la Maternitat d’Elna són una 
excepcionalitat. Hi va haver moltes 
Eidenbenz, però es desconeix el que 
van fer perquè són dones i perquè es 
van dedicar a fer tasques de cura,“, diu 
Ojuel. L’exposició es nodreix de tota 
la documentació i testimonis que ha 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS
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quepropagava lamalàriaa lazo-
na.
“Només lamevamare va tenir

malària; la restaensvamsalvar”,
recorda Iris Silvestri, després de
menjar-seunplatdepastaalres-
taurant Impero, el més antic de
Latina. El va fundar el seu pare,
enVirgilio, condecorat ambme-
dalles durant la Primera Guerra
Mundial. Eren una família amb
una trattoria a Roma que va re-
bre la trucada d’un amic engi-
nyerperdir-losqueaLittoria–el
nomdeLatinavaarribarquanva
caureelfeixisme–hihavianoves
oportunitats. De manera que,
quan ella tenia només deu anys,
es van traslladar a la nova ciutat,
on el pare va plantar primer una
paradademenjarsaon feiencap
enginyers, arquitectes i altres
treballadorsde la fundació.
Després van obtenir una lli-

cència i, almateix llocde l’actual
plaça de la Llibertat, va obrir el
restaurant el 1934 amb un nom
que evocava la voluntat deMus-
solini d’emular la grandesa de
l’imperi romà.Vandecidirman-
tenir el nom en democràcia. El
local és ple de fotografies en
blancinegrequeretratenelspri-
mers anys de la localitat musso-
liniana.
“Jo no hi entenc de política;

estic a favor que cadascú s’ocupi
de les seves coses, i resmés”, diu
Silvestri quan se li pregunta pel
feixisme. Malgrat els seus 99
anysconservaunamemòriapro-
digiosa. Es recorda de quan

ANNABUJ
Latina. Corresponsal

Benito Mussolini és omnipre-
senta laciutat italianadeLatina.
El seu segell està imprès a totes
les edificacions del centre del
municipi, en el traçat urbanísti-
ca, a les seves escultures monu-
mentals,a l’oficinadecorreusoa
la catedral de San Marco. Fins i
tot l’edifici que avui acull la di-
recció depolicia en vista aèria té
forma deM. Es diu que el dicta-
dor feixista italiàvoliacontinuar
construint-hi edificis perquè, al
final, el seu cognom es llegís des
del cel.
Latina, un municipi de

130.000 habitants a setanta qui-
lòmetres al sud de Roma, no

lesmaresmes.Enungranèxitde
la seva propaganda, el Duce va
proclamar quehavia governat la
naturaal serveideRoma.
Abans no hi havia res. Les lo-

calitatsde lazonaesdeienPantà
de l’Infern,Pantàde laMort,Ca-
ront o Piscina de la Tomba. A fi-
nals dels anys vint, la dictadura
vaportarmilersd’homes idones
per convertir un terreny inhòs-
pit de 134.000 hectàrees en un
lloc cultivable. Com a Líbia, el
feixismevapromoure lapolítica
dels “colons”, el trasllat de
60.000 camperols vinguts del
Vèneto, del Friül i de l’Emília
Romanya.Elsdonavenunacasai
un terrenyd’unes vint hectàrees
per família, i alhora es van obrir
escoles i es vancrear centresper
combatre la plaga de mosquits

Mussolini va venir un cop a di-
nar al restaurant –va demanar
un plat senzill de cuina romana,
precisa– i de com li agradava
anar a l’escola, en aquella època
amb nens vinguts de totes les
parts d’Itàlia. “Es vivia bé, viví-
em bé”, insisteix a dir sobre
aquells anysnegres.
L’historiador Emilio Gentile,

una de les persones que més ha
estudiat el feixisme deMussoli-

existia abans del 1932, quan el
feixisme va fundar sota el nom
de Littoria una ciutat on abans
noméshihaviaun fangar.
Van ser molts els papes que

des de l’edat mitjana van inten-
tar convertir aquesta zona de
l’actual Laci en habitable i allar-
gar els Estats Pontificis, però no
va ser fins al ventennio feixista
que es va aconseguir drenar-ne ni a Itàlia, explica comMussoli-

ni solia anar a Littoria d’amagat
amb la sevamotocicleta, aparlar
amb la gent imostrar-se comun
homesenzill.
“Era un acte de propaganda,

però li agradava manifestar
comportaments de gent cor-
rent; li serviaperfugirdel’ambi-
ent de la capital, que detestava”,
explica l’expert. Els pagesos
quedaven fascinats quan veien

Sota l’ombra
deMussolini

MARKA / GETTY

L’aparell va portar-hi
pagesos del nord
d’Itàlia i va convertir
un terreny inhòspit
en cultivable
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aquesthomegegant treballant la
terra, comund’ells.
Toit i que els resultats no van

ser tanbonscomprometia l’apa-
rell,elscolonsvanquedarvincu-
latsper forçaaaquestanovaciu-
tat. No només representava
l’oportunitat d’una vida millor,
sinósentir-sealcentred’unano-
vaexperiènciapolítica.Vanarri-
bar amb trens i camions, i avui
dia encara queden barris associ-
ats a cada comunitat. “El que es
va intentar endebades durant
vint-i-cinc segles avui ho tradu-
ïm en una realitat viva, seria
aquest el moment d’estar orgu-
llosos,nosaltresnoestemnomés
una mica emocionats”, clamava
el dictador en el discurs d’inau-
guració.
Latina és només una d’entre

les moltes de ciutats italianes
fundades per Mussolini. Entre
les quals, la famosa Mussolinia
(ara,Arborea) inaugurada aSar-
denyael1929,quetambéesvaai-
xecar sobre un territori palustre
onencaraenaquellsanysespro-
pagava la malària. La Fundació
Rockefeller va edificar la ciutat
després de la guerra. A lamatei-
xa Sardenya va néixer Carbonia
–que no ha canviat de nom– per
acollir lamàd’obra que treballa-
va en l’extracció del carbó per
cobrir les necessitats nacionals
en l’època de l’autarquia. O Tir-
renia, una altra població funda-
da en un terreny difícil a la Tos-
cana, dedicadaals estiuejants.
Després de la Segona Guerra

Mundial era necessari esborrar
les empremtes del període fei-
xista i Littoria es va convertir en
Latina. Es van canviar els noms
de places i avingudes per girar
full. Però els seus habitants no
obliden aquest període. “Perquè
hem de negar la història? Mus-
solini ho va fer molt bé aquí. Va
construir una ciutat del no-res, i
s’hauria de dir Littoria”, opina a
la plaça principal enVittorio, un
jubilatde77anysque tota lavida
ha votat els partits postfeixistes.
Primer, el Moviment Social Ita-
lià (MSI), després l’Alianza Na-

carunparcacadaciutat italiana.
Durigon, que es va veure obli-

gat a dimitir, va llançar la idea
durantunmítingpera leselecci-
ons locals que se celebren avui i
demà a la ciutat, un dels més de
milmunicipis onestanconvoca-
des les eleccionsmunicipals. “Si
li voliendedicarunparcaFalco-
ne i Borsellino, que els hi dedi-
quin a Sicília; la ciutat la va fun-
dar Mussolini, no ells”, reprova
laMariella, unaaltra jubilada.
“Des d’aquest ajuntament

apareixia BenitoMussolini, s’ha
de dir com ell”, etziba enMario,
un empresari que sempreha vo-
tat elspartits nascutsde l’MSI.
L’actual alcaldedeLatina,Da-

mianoColetta, exfutbolista i ex-
cirurgià, és el primer que no és
de dretes des de la caiguda de la
Democràcia Cristiana (DC), i és
també la persona que va batejar
amb l’apel·latiu dels herois anti-
màfia italians el parc que des de
la caigudadel feixismenoméses
deia parcmunicipal. Va ser amb
motiu del 25 aniversari de l’as-
sassinat dels magistrats, en un
simbòlic homenatge al camí de
legalitat que havia de continuar
Latinadesprésd’unsanysdetèr-
bols embolics entre polítics i ca-
posde lamàfia local.

“ÉsunfetobjectiuqueMusso-
lini formapartde lanostrahistò-
ria i amb la història cal pacifi-
car-s’hi.Hihaqui l’exaltadema-
neranostàlgicaiqui intentafins i
tot negar-la. Jo crec que és la
nostrahistòria, hade ser respec-
tada, peròaraLatinaésunaaltra
cosa”, afirma, tot recordant que
és el segon pol químic d’Itàlia, i
que van conferir la ciutadania
honorària de la ciutat a Liliana
Segre i Sami Modiano, supervi-
vents de l’Holocaust. També
Mussolini conserva aquesta
condecoració. No es plantegen
retirar-l’hi perquè, segons l’al-
calde, forma part d’un període
“que s’haacabat”.
“La nostàlgia feixista a Latina

és real, es palpa, es respira”,
manté xarrupant un espresso el
reporter jubilatGaetanoCoppo-
la, que va cobrir durant llargs
anys la ciutat per al diari romà Il
Messaggero. Durant els anys de
laDC,Latina era una ciutat fidel
a Giulio Andreotti, però “la seva
ànima era negra”, creuCoppola.
Després sempre han votat la
dreta, finsquevaarribarColetta,
que es juga la continuïtat en
aquestes municipals. El perio-
dista és taxatiu: “Aixòd’Arnaldo
Mussolini és una excusa per po-
sar-li Mussolini. Els importa el
cognom.Què, si no?”.
A través d’un vidre de la pre-

fectura es pot veure, del carrer
estant, l’enorme quadre de Dui-
lio Cambellotti, l’exponent més
importantde lapintura localdu-
rant els anys del feixisme, que
explica la dominació de la terra
per part dels colons. En aquest
mateix balcó també solia sortir
Mussolini. Latina no oblida
l’ombradel feixisme.c

cional (AN) i ara, els Germans
d’Itàlia.
“Tinc 75 anys. És ridícul

perquè, des que tinc memòria,
sempre recordo haver sentit la
polèmica de si el feixisme torna
en un país que té partits neo-
feixistes l Parlament –considera
en Gentile–. Germans d’Itàlia,
AN, l’MSI... El feixisme no se
n’ha anat mai com a partit po-
lític, ara és a l’oposició i pot
tornar al govern”, avisa en re-
ferència als sondejos que situen
el partit ultradretà de Giorgia
Meloni com a primera formació

en intenciódevot.
Latina va aparèixer a les notí-

cies nacionals l’agost passat,
quan Claudio Durigon, membre
delaLligadeMatteoSalvini i lla-
vors sotssecretari d’Economia
del Govern deMario Draghi, va
proposar que un parc que ara
duuelnomdels jutgesGiovanni
Falcone i Paolo Borsellino, as-
sassinats brutalment per laCosa
Nostrael 1992, recuperéselnom
que tenia durant aquella època,
el d’Arnaldo Mussolini, germà i
mà dreta del dictador, un agrò-
nom a qui Mussolini volia dedi-

EL EPO TATGE
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La ciutat
italiana, al sud
de Roma, no

oblida que va ser
fundada pel

dictador feixista
als anys trenta

Testimoni de
la fundació
Iris Silvestri, de

99 anys, va

arribar a la nova

ciutat de petita

El parc de
la discòrdia
Alguns polítics

volen que es

digui Arnaldo

Mussolini

La primera
Littoria
Vista de la ciutat

inaugurada per

Mussolini

l’any 1932

Tot esperant
el dictador
Uns nens con-

tents per l’arri-

bada deMussoli-

ni a Littoria

UnmembredelGovern
vadimitirdesprésde
proposarrecuperar
elnomd’ungermàde
Mussoliniperaunparc
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The attempt to "~decolonise" school history pays little attention to what is already in the 
currículum and ignores necessary academic rigour infavour ofmere tokenism 

Christopher Silvester 

AST APRIL, THE LABOUR MP CLAUDIA WEBBE 

tweeted a link to a petition demanding that Black 
British history be made compulsory in schools. 
The petition has nearly 300,000 signatures. One 
of the signatories, Kaydeann Young, gave this as 
his reason for signing: u¡ want to lmow my history 

and 1 don't wanna to learn things that are useless tome like king 
Henry and his 6 wives:' 

Next, Webbe posted a map of the African colonies after the 
Berlín Conference of 1884, together with the message: uThis map 
has been hidden from you all your life. This is how they carved 
up Africa:' In fact, the scramble for Africa is already taught in 

schools as part of I<ey Stage Three and Black History already has 
a place in the National Currículum. This is not enough, say cam
paigners, who have produced two recent reports on the subject. 
Neither is authored by an historian. 

Jason Arday, author of Black British History in the National 
Currículum (Report, 2021), is an as socia te professor in Durham 
University's sociology department; and inasmuch as he can be 
described as an historian at all it is on the strength of a slim vol
ume ( 108 pages) of oral history, Cool Britannia and Multi-Ethnic 
Britain: Uncorking the Champagne Supernova (2019) about 
popular culture and race in the Blair years. 

Arday's report is very poorly written, being engorged with so
.~: 

The Williams report contains 51 recommendations, but only 
one talks about lesson content, when it asks for background pa
pers for teachers to include "a narrative guide to the history of 
díversity in Wales; a narrative guide to Wales' role in British co
lonialism; biographies of Black, Asían and Minority Ethnic indi
viduals from a variety of backgrounds that explore their contri
butions to Welsh, British and international life; writings by 
Welsh Black, Asían and Minority Ethnic individuals; a narrative 
guide to the history of racism and anti-racism in Wales': 

Needless to say, our old friend "lived experience" takes a 
bow, in reference to what the report says pupils want to learn 
about (though no empirical evidence about this is offered). At 
schoollevel, there are recommendations about Strategic Equal
ity Plans (SEPs), self-evaluation reviews and creative audits, di
versity champions, and anti-racism training. There are also 
friendly references to athe U nions" (note that capitalletter). 

The report regrets that uwhile learning about diversity, identi
ty and belonging, justice and equality, rights and social action 
will be mandatory in schools' curricula, there is no statutory re
quirement to teach specific tapies of central understanding to 
the histories of racism and diversity, su eh as the histories of Slav
ery, Empire, or the Holocaust'~ 

THE REPORT GOES ON TO SAY that sorne members of the 
ciological jargon. In advocating umandatory and 
continuous Black History" in schools it favours 
ugenerating cultures and curricula that is [sic] cog
nisant of increasingly diverse classroom spaces, is 
pivotal in re-imagining a more inclusive history 
currículum"; and he wants textbooks to 11IDOve be
yond anecdotal and factually altered accounts of 
Black History within the British context, one that 
traditionally centres a dominant European canon'~ 
For anyone who laves history, the report makes for 
a depressing re a d. 

'TheJ~scllanlble·; -- . "''" -. -., _, _________ .( ..... --·-·· -· ------- .- --- .... ------- -.-. 

worldng group ubelieve a degree of mandatory 
content or more specific guidance is necessary to 
ensuring more attention to the histories of díver
sity and racism': When the report was published 
in mid-March, the Welsh Education Secretary 
said that "the teachíng of BAME histories will be 
mandatory" so as to help pupils become "in
formed citizens of the world': 

-~- _ . .,_ --~--: . --' 

· for:i·Africa~;is· 
_: •.. e-~ ."l _ _ .-. _ ..,;,- _, .• 1; .. ~ 

··taughtd~n.: 
: ... .... ··=· .. . 
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... :. ~~· '-'-' . ~ -· ... · ...... /'._, . --=·~ ·-.. ·'··-··-·- - .· ,•• .... a· t -. -r _ ... J~t __ QJ;Y-JS a __ S,Q' 
·- .. ·-···-.---! ....•. . ..__ .- . 
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cunriculum, 
:>:;, -: .:~ ·~ •• • .... ··- .• ........ - •• ·"····1- ..... -~--·- ~-· ·- =--
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According to the 2010 Census, 5.5 per cent of 
Wales's population was BAME, though the per
centage is higher in urban areas, particularly Car-

IN WALES, PROFESSOR CHARLOT'TE WILLIAMS was appoint
ed by the Welsh Government to be Chair of the Black, Asian and 
Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the 
New Curriculum Working Group. Professor Williams wrote a 
memoir called Sugar and S late ( 2002) about negotiating her 
Welsh andAfro-Caribbean identities, but she too is notan histo
rian, having been Professor of Social Work at RMIT University in 
Melbourne, Australia. 

diff. While there were outliers · for instan ce black 
slaves formed the backbone of the Welsh copper mining industry 
in the eighteenth century to all intents and purposes blacl~ his
tory in Wales means history sin ce the beginning of the twentieth 
century. 

A list of l 00 uBrilliant, Black and Welshn published by Wales 

Online in 2018 included just a couple who had arrived in the 
countrypriorto 1945: John Ystumllyn, afreed slave who entered 
into the first mixed marriage in Wales in 1768, and Leonard 
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Hinds, born in Barbados in 1887, who became a merchant sea
man and settled in Barry. The list also included the black Amer
ican singer Paul Robeson on the spurious grounds that he ma.de 
a film set in Wales and had spoken up in support ofWelsh min
ers during the 1930s. 

Although there were no substantial communities, there had 
been black Britons as far back as Roman times, and others ar
rived in the following centuries. After the abolition of slavery 
throughout the British Empire in 1834, the black population of 
Victorian Britain shrank considerably and was mainly confined 
to port towns. In 1948 the UI<'s black population was less than 
20,000, out of a total British population of 49.4 million less 
than 0.05 per cent. Even in 1961, Britons of African or Caribbean 
origin constituted a mere 0.4 per cent of the total population. 

BLACK HISTORY MONTH WAS AN 

American invention and import. It 
was the brainchild of Carter G. 
Woodson, who became the second 
African-American to obtain a PhD in 
history from Harvard University in 
1912 (the first was W.E.B. Du Bois). 
Three years la ter, on the occasion of 
the Lincoln Jubilee and the National 
Half-Century Anniversary Exposi
tion of Negro Freedom, Woodson 
chose to make it his life's mission to 
demonstrate that there was such a 
thing as .Negro history. Accordingly, he founded Ihe Journal of 
Negro History in 1916 and launched Negro History Week in 
1926 .. Fiftyyears later, this became BlackHistoryMonth. 

Last October, the House of Commons held a debate about 
Black History Month at the request of Labour MP Abbena Op
pong-Asare, who is of British Ghanaian descent. She asked the 
government "to implement a race equality strategy plan" and 
uto really diversify the currículum': She also complained that 
tt the biggest exam board does not include a single book by a 
black author in English li.terature specifications'~ That m ay be a 
regrettable oversight when it comes to English literature, but 
when it comes to books by black British historians, as we have 
seen, there are very few published works available. 

Labour's Dawn Butler, the daughter of Jamaican immigrants, 
declared that uat the moment, history is taught to make one 
group of people feel inferior and another group of people feel 
superior, which has to stop'; an assertion which was repudiated 
by the Minister for Equalities, I<emi Badenoch, whose parents 
are of Nigerian origin. 

1 WATCHED SOME OF THE TV PROGR.AMMES produced for 
Black History Month last October. Two names kept cropping up: 
J ohn Blanke and Mary Seacole. A lot of people have been excited 

Trumpeter John Blanke 
(left), Carter Woodson 
(below left) and Mary 
Seacolle (below right) 

to discover that there was a black 
trumpeter at Henry VIII's court 
named John Blanle, believed to have 
come here as one of Catherine of 
Aragon's retinue when she married 
Henry's brother. We know that he 
lobbied Henry, successfully, for a 

pay rise. But beyond these two bare facts he is nota figure of any 
significan ce to historical inquiry. 

Mary Seacole, a Scotch -Creo le nurse from Jamaica, has be
come a near sacred figure for Black History advocates. Seacole 
was turned down by the War Office when she wanted to go and 
help British soldiers in the Crimea, but she raised the funds to go 
there anyway without official support. 

She was voted the greatest black Briton in 2004 and the Mary 
Seacole Trust exists to preserve and pro mote her name. A statue 
was unveiled outside St. Thomas's Hospital in 2016; there are 
Mary Seacole housing associations and the first NHS Seacole 
Centre was opened in May 2020 to provide rehabilitation servic
es for Covid sufferers. This year will see the production of the 
biopic, Seacole, with our heroine being played by the improba
bly beautiful Gugu Mbatha-Raw. 

Seacole published a lively ghosted autobiography, which be
carne a bestseller, and she was immensely popular among the 
soldiers she had cared for, 80,000 of whom are said to have 
turned out to greet her when she returned from the Crimea. 

Floren ce Eshalomi, the Labour MP for Vauxhall, wants to en
sure that Seacole's uhistory and con
tributions are recognised in our his
tory books'~ But what exactly was 
that contribution? Primary school 
pupils already learn about her 
alongside Florence Nightingale. 

TO CHALLENGE THE CLAIMS 

made on Seacole's behalf is to invite 
the charge ofbad faith if not outright 
racism. Yet, compared to Nightin
gale, Seacole was a fundamentally 
insignificant figure. As demonstrat
ed in Lynn McDonald's scholarly ar
ticle aMary Seacole and claims of 
evidence-based practice and global 

influence" in the journal Nursing Open (January 2016), Nightin
gale was not only the founding practitioner of global nursing, 
but she also championed refugee relieffor Bosnia and Yugosla
via, and published scholarly articles about hospital organisa
tion, native colonial hospitals and schools, Indian irrigation and 
famine relief, Indian tenancy reform, and woman slavery. To top 
it off1 she was the inspiration behind the Geneva Convention. 

And what would all those diversity champions say if they 
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knew that Seacole had herself used racist lan
guage in her memoirs. She self-identified as a ere
ole and attributed her "energy and activity'; quali
ties which she said were anot always found in the 
Creole race'; to her uScotch blood': Despite being a 
quarter African, she referred somewhat dismiss
ively to her servants as {{blacks'~ She also spoke of 
ugood-for-nothing black cooks" and 11excited nig
ger cooks'~ People have been cancelled for less but Seacole is 
revered as a black "shero'~ 

SO WHAT BLACK HIS'TORY SHOULD FEATUR.E in the currícu
lum? In the Commons debate, Badenoch suggested many MPs 
seemed ignorant of what is already on it. uour currículum do es 
not need to be decolonised;' she said, afor the simple reason that 
it is not colonised. We should not apologise for the fact that Brit
ish children primarily study the history of these islands ... The 
currículum, by its very nature, is limited; there are a finite num
ber ofhours to tea eh any subject. What we have not heard in this 
debate, from hon. Members on both sides of the House who 
want more added to it, is what must necessarily be taken out:' 

Academic history does not consist merely of general knowl
edge about things that happened in the past, or about individual 
change-makers, nor is it an exercise in role-model awareness. lt 
is about acquiring understanding of chronological narrative, of 
concepts such as causation, continuity and change, methods of 

• 

• 
• 

GREAT 
MAN 

• . (. . • , 

• 

• 

\11 

1 

research and enquiry, and of perspectives gained 
from comparisons and contrasts. It might include 
study of a non-European society, such as Mughal 
India or the medieval African kingdom of Benin 
or an early civilisation, such as Sumeria or the 
Chinese Shang Dynasty. 

Geoffrey El ton (born Gottfried Ehrenberg), the 
renowned German-Jewish Cambridge constitu

tional historian of Tudor England whose parents fled Germany 
in the 1930s, did not advocate the mandatory teaching of the 
Holocaust. During the 1960s, the so-called unew historians'; as 
epitomised by Geoffrey Barraclough, who had expressed 
pro-Soviet opinions during World War Il, became advocates for 
contemporary and comparative history. 

THIS INTER-DISCIPLINARY APPROACHworried Professor El
ton. In 19'90 he joined with other lions of academic history such 
as Lord Beloff, Lord Bullock, Lord Thomas, and young guns Rob
ert Skidelsky, Norman Stone, and John Vinoent, to produce a 
Campaign for Real Education report called G. C. S. E. History: An 
Alternative Approach. Its main concern was to restate the im
portance of a knowledge-based currículum. 

The model GCSE syllabus endorsed by the committee and 
created by Christopher McGovern and the History Department 
of Lewes Priory School was divided into four parts: ~'Making a 
United I<:ingdom" and 111he Development of Liberty, Equality 
befare the Law, and Parliamentary Democracy'; could be com
pulsory, while students could choose to study one of the other 
two parts, "Creating the People" and "Britain and the World': 

From the 1960s to the 1990s, the Oxford and Cambridge Ex
amination Board offered a special subject paper atA level called 
"Emancipation and its results in the British West Indies, 1833-
1860'; although this was for Caribbean centres only. To offer 
such a paper in select British secondary schools where there is 
a significant number of pupils of Caribbean origin would be a 
comparatively easy task, but making su eh a subject mandatory 
in all schools would be justas absurdas insisting that all British 
schoolchildren should study a special paper about HenryVIII's 
dissolution ofthe monasteries. 

The authors ofthis year's reports are primarily obsessed with 
process and the professional advancement of teachers rather 
than syllabus content. Neither grapples with the morally seri
ous task of how to make history of value to pupils and students. 

If it is odd that we don't discuss the contributions of black 
sporting heroes in Wstory lessons, as sorne Labour MPs argue 
we ought, then it is also odd that we don't discuss the contribu
tions of white sporting heroes either. But surely, there is a differ
ence between what Black History Month should do in educat
ing the general public about black uheroes and sheroes'; through 
events, exhibitions, and broadcasting, on the one hand, and the 
stewardship of our National Currículum on the other. @ 
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           Amb traducció automàtica 
SEPTEMBER 29, 2021 
 
 
 

Joint Statement Between the Museum and the Memorial to the 
Murdered Jews of Europe Foundation 
 
 

WASHINGTON, DC – On June 24, 2021, German Foreign Minister Heiko Maas and United States Secretary 
of State Anthony Blinken announced the establishment of a regular German-American governmental dialogue 
on the Holocaust. They called on the federal national memorials of the two countries—the United States 
Holocaust Memorial Museum and the Memorial to the Murdered Jews of Europe—to participate in this 
important initiative. These two memorial institutions have a long record of mutually beneficial cooperation and 
jointly welcome this new bilateral, especially at this critical moment.             
The Holocaust and World War II shaped the postwar world order, and their enduring significance makes a 
transatlantic commitment to remembrance and education vital for the future. The bilateral offers opportunities 
to build stronger partnerships between the US and Europe on the governmental and non-governmental level 
and could not be more timely. There has been increasing concern on both sides of the Atlantic about the rising 
tide of misinformation and distortion of the Holocaust. A concomitant rise in antisemitism has been just one of 
the consequences of trivializing, minimizing, relativizing or otherwise distorting the historical record of the 
Holocaust or dismissing the need to commemorate the victims. In its worst manifestations, distortion has 
sought to transfer responsibility for the Holocaust from its perpetrators to the victims themselves. 
The Memorial to the Murdered Jews of Europe and the United States Holocaust Memorial Museum have, 
along with other institutions, been regular contributors to efforts to address these challenges, by leading efforts 
to memorialize the dead, to teach the history and its relevance to new generations, and to provide analysis of 
the dynamics that today threaten understanding of the events of the mid-20th century that have so shaped our 
world.       
 
The recent Protecting Memory project led by the Memorial to the Murdered Jews of Europe aimed to transform 
the neglected and forgotten mass graves of Jews and Roma who were murdered in mass shootings 
throughout the territory of present-day Ukraine into dignified sites of remembrance. Each Protecting 
Memory memorial site presents historical information and advances Holocaust education, both locally and 
continent-wide. Funded by the German Federal Foreign Office, the project was carried out in cooperation with 
the Ukrainian Center for Holocaust Studies (Kyiv). The knowledge gained and the international network 
established for the project have proven indispensable to fulfilling the Memorial’s goal of combatting the re-
emergence of antisemitic narratives and the relativization of Holocaust history. The Foundation’s report on the 
project, Protecting Memory: Protecting and Memorializing Holocaust Mass Graves in Ukraine, is 
available here. The follow-up project Connecting Memory aims to expand local memory activities by providing 
mentoring programs in Ukraine, Belarus and Russia. 
 
The United States Holocaust Memorial Museum recently undertook a research project to examine Holocaust 
distortion, its purveyors, and related increases in manifestations of antisemitism in eleven countries where the 
Holocaust took place. The Museum’s research focused on distortion promoted or enabled by governments, 
political leaders, and others with substantial current or potential influence over public policy and discourse. The 
Museum has produced a summary of key findings and offers suggestions of possible ways to push back on 
current trends that the institution hopes will stimulate important conversations about how the United States and 
other interested countries might work together in new ways. The summary, Holocaust Memory at Risk: The 
Distortion of Holocaust History across Europe, is available here. 
As our institutions consider next steps in the context of the new German-American bilateral dialogue, we 
recognize the importance of making available to the public the results of several other excellent governmental 
and government-associated research projects that focus on securing Holocaust memory and combatting 
Holocaust distortion, or which incorporate as the basis of their findings examples and specific instances of 
denial and distortion as manifestations of antisemitism and other prejudices. Both the Memorial and the 
Museum contributed in significant ways to several of the projects. 
 
 
 
https://www.ushmm.org/information/press/press-releases/joint-statement-between-the-museum-and-the-memorial-to-the-murdered-
jews-of 
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TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 

Declaració conjunta entre el museu i la Fundació Memorial als 
jueus assassinats d'Europa 
 
 

WASHINGTON, DC - El 24 de juny de 2021, el ministre d’Afers Exteriors alemany, Heiko Maas, i el secretari 
d’Estat dels Estats Units, Anthony Blinken, van anunciar l’establiment d’un diàleg governamental 
germanoamericà regular sobre l’Holocaust. Van fer una crida als monuments nacionals federals dels dos 
països —el Museu Memorial de l’Holocaust dels Estats Units i el Memorial als jueus assassinats d’Europa— 
perquè participessin en aquesta important iniciativa. Aquestes dues institucions commemoratives tenen un 
llarg historial de cooperació mútuament beneficiosa i acullen conjuntament aquesta nova bilateral, 
especialment en aquest moment crític. 
 
L’Holocaust i la Segona Guerra Mundial van configurar l’ordre mundial de la postguerra i el seu significat 
durador fa que el compromís transatlàntic amb el record i l’educació sigui vital per al futur. La bilateral ofereix 
oportunitats per establir associacions més fortes entre els EUA i Europa a nivell governamental i no 
governamental i no podria ser més oportuna. Hi ha hagut una preocupació creixent a banda i banda de 
l’Atlàntic per la creixent marea de desinformació i distorsió de l’Holocaust. Un augment concomitant de 
l’antisemitisme ha estat només una de les conseqüències de banalitzar, minimitzar, relativitzar o distorsionar 
el registre històric de l’Holocaust o desestimar la necessitat de commemorar les víctimes. En les seves pitjors 
manifestacions, la distorsió ha intentat transferir la responsabilitat de l'Holocaust dels seus autors a les 
mateixes víctimes. 
 
El Memorial als jueus assassinats d’Europa i el Museu Memorial de l’Holocaust dels Estats Units han 
contribuït regularment, juntament amb altres institucions, als esforços per afrontar aquests desafiaments, 
dirigint esforços per commemorar els difunts, ensenyar la història i la seva rellevància per a les noves 
generacions. i proporcionar anàlisi de les dinàmiques que avui amenacen la comprensió dels esdeveniments 
de mitjan segle XX que han configurat el nostre món. 
 
El recent projecte de protecció de la memòria liderat pel Memorial als jueus assassinats d’Europa tenia 
l’objectiu de transformar les fosses comunes oblidades i oblidades de jueus i gitanos assassinats en trets 
massius a tot el territori de l’actual Ucraïna en llocs dignes de record. Cada lloc commemoratiu de la protecció 
de la memòria presenta informació històrica i avança l'educació sobre l'Holocaust, tant a nivell local com 
continental. Finançat pel Ministeri d’Afers Exteriors Federal Alemany, el projecte es va dur a terme en 
cooperació amb el Centre Ucraïnès d’Estudis sobre l’Holocaust (Kíev). El coneixement adquirit i la xarxa 
internacional establerta per al projecte s’han demostrat indispensables per complir l’objectiu del Memorial de 
combatre la reaparició de narratives antisemites i la relativització de la història de l’Holocaust. L’informe de la 
Fundació sobre el projecte, Protegir la memòria: protegir i commemorar les sepultures massives de l’holocaust 
a Ucraïna, està disponible aquí. El projecte de seguiment Connecting Memory té com a objectiu ampliar les 
activitats de memòria local proporcionant programes de mentoria a Ucraïna, Bielorússia i Rússia. 
 
El Museu Memorial de l’Holocaust dels Estats Units va emprendre recentment un projecte d’investigació per 
examinar la distorsió de l’Holocaust, els seus proveïdors i els augments relacionats de manifestacions 
d’antisemitisme a onze països on va tenir lloc l’Holocaust. La investigació del museu es va centrar en la 
distorsió promoguda o habilitada per governs, líders polítics i altres amb una influència substancial actual o 
potencial sobre les polítiques i el discurs públics. El Museu ha elaborat un resum de les principals conclusions 
i ofereix suggeriments sobre possibles maneres de retrocedir en les tendències actuals que la institució 
espera estimular converses importants sobre com els Estats Units i altres països interessats podrien treballar 
junts de maneres noves. El resum, Memòria de l'Holocaust en risc: la distorsió de la història de l'Holocaust a 
Europa, està disponible aquí. 
 
A mesura que les nostres institucions consideren els propers passos en el context del nou diàleg bilateral 
germanoamericà, reconeixem la importància de posar a disposició del públic els resultats d’altres excel·lents 
projectes de recerca governamentals i governamentals que se centren en la protecció de la memòria de 
l’Holocaust i la lluita contra l’Holocaust distorsió, o que incorporen com a base dels seus resultats exemples i 
casos específics de negació i distorsió com a manifestacions d'antisemitisme i altres prejudicis. Tant el 
Memorial com el Museu van contribuir de manera significativa a diversos dels projectes. 

P.42



           Amb traducció automàtica 
Octubre 2021 
 
 
 

BIENNALE DEMOCRAZIA AL DIRITTIBUS 
 
 
 
Il progetto Dirittibus. Il Museo per la città è orgoglioso di partecipare a Biennale Democrazia 2021 con 4 
incontri: 
 
Giovedì 7 ottobre ore 15 
Mausoleo della Bela Rosin 
Il Museo per la città. I diritti e le persone 
con don Luigi Ciotti. Interventi di Cecilia Cognigni (Biblioteche Civiche Torinesi), Stefano Di Polito (attivatore di 
comunità), Antonella Poce (Università Roma Tre), Roberto Mastroianni (Museo diffuso della Resistenza), 
Alessandro Bollo (Polo del ’900) 

 Prenota il tuo posto 
 
Venerdì 8 ottobre ore 10 
corso Unione Sovietica 490, cortile dell’IIS Primo Levi 
Dirittibus e l’ambiente 
Luca Zanotta (Museo diffuso della Resistenza) a dialogo con Giorgio Brizio e Luca Sardo (Fridays for Future) 

 Prenota il tuo posto 
 
Sabato 9 ottobre ore 15 
piazza don Pollarolo 
Dirittibus e le migrazioni 
Alessia Francone (Museo diffuso della Resistenza) a dialogo con Emanuele Russo e Lelio Bonaccorso 
(Feltrinelli Comics) 

 Prenota il tuo posto 
 
Domenica 10 ottobre ore 10 
piazzale Mauro Rostagno 
Dirittibus e il diritto alla salute 
Valentina Zaccaria (Museo diffuso della Resistenza) a dialogo con Manuela Valenti (operatrice umanitaria 
Emergency) e Marta Mazza (operatrice umanitaria Medici senza frontiere) e Alessio Lasta (autore ADD 
editore) 

 Prenota il tuo posto 
 
Gli incontri sono gratuiti e si terranno all'aperto nel rispetto delle normative vigenti.  
 
Dirittibus è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando 
CivICa”, progetti di Cultura e Innovazione Civica. Dirittibus è realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa 
Valdese e con il contributo di Fondazione CRT.  
 
Dirittibus giova del contributo della Città di Torino. 
 
 
 
Programma completo Biennale Democrazia: 
http://biennaledemocrazia.it/wp-content/uploads/2021/09/opuscolo_BD21.pdf 
 
 
 
https://www.museodiffusotorino.it/news/6934/biennale-democrazia-al-dirittibus 

P.43

https://www.museodiffusotorino.it/dirittibus
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-museo-per-la-citta-i-diritti-e-le-persone-181559809277
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dirittibus-e-lambiente-178067774507
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dirittibus-e-le-migrazioni-176205644827
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dirittibus-e-il-diritto-alla-salute-178075266917
http://biennaledemocrazia.it/wp-content/uploads/2021/09/opuscolo_BD21.pdf
http://biennaledemocrazia.it/wp-content/uploads/2021/09/opuscolo_BD21.pdf
https://www.museodiffusotorino.it/news/6934/biennale-democrazia-al-dirittibus


TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 

DEMOCRÀCIA BIENAL A RIGHTSBUS 
 
 
 
El projecte Rightsbus. El Museu de la ciutat està orgullós de participar a la Biennal Democrazia 2021 amb 4 
reunions: 
 
Dijous 7 d’octubre a les 15 h 
Mausoleu de Bela Rosin 
El Museu per a la ciutat. Drets i persones 
amb Don Luigi Ciotti. Discursos de Cecilia Cognigni (Biblioteques cíviques de Torí), Stefano Di Polito 
(activador de la comunitat), Antonella Poce (Roma Tre University), Roberto Mastroianni (Museu Difús de la 
Resistència), Alessandro Bollo (Polo del 900) 

 Reserva el teu seient 
 
Divendres 8 d’octubre a les 10 h 
Corso Unió Soviètica 490, pati de l'IIS Primo Levi 
Rightsbus i el medi ambient 
Luca Zanotta (Museu Difús de la Resistència) en diàleg amb Giorgio Brizio i Luca Sardo (Fridays for Future) 
• Reserva el teu seient 
 
Dissabte 9 d’octubre a les 15 h 
plaça don Pollarolo 
Rightsbus i migracions 
Alessia Francone (Museu Difós de la Resistència) en diàleg amb Emanuele Russo i Lelio Bonaccorso 
(Feltrinelli Comics) 
• Reserva el teu seient 
 
Diumenge 10 d’octubre a les 10 h 
piazzale Mauro Rostagno 
Rightsbus i el dret a la salut 
Valentina Zaccaria (Museu Difús de la Resistència) en diàleg amb Manuela Valenti (treballadora humanitària 
d’emergència) i Marta Mazza (treballadora humanitària Metges sense fronteres) i Alessio Lasta (autor ADD 
editor) 
• Reserva el teu seient 
 
Les reunions són gratuïtes i es realitzaran a l’aire lliure complint la normativa vigent. 
 
Rightsbus es crea amb el suport de la Fundació Compagnia di San Paolo com a part de la "Convocatòria 
CivICa", projectes de Cultura i Innovació Cívica. Rightsbus es realitza amb els fons Otto per Mille de l’església 
valdesa i amb la contribució de la Fundació CRT. 
 
Rightsbus es beneficia de la contribució de la ciutat de Torí. 
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          Amb traducció automàtica 
OCT 04, 2021 AT 2:14 PM 
 
 
 
 
 
 
 

‘Toward Common Cause’ exhibit brings together U. of C.’s Smart 
Museum, MacArthur Foundation geniuses and young Chicago 
Housing Authority residents 
 
 
 
 
 

Celebrating 40 years of existence is a milestone and the way the MacArthur Fellows Program is celebrating 
involves Chicago communities, social justice and art by way of a monthslong citywide exhibition curated by the 
University of Chicago’s Smart Museum of Art and the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. 
 
“Toward Common Cause: Art, Social Change, and the MacArthur Fellows Program at 40” began early this 
summer with the work of 29 visual artists, former MacArthur Genius Fellows, participating with new and re-
contextualized works featured in two dozen partnering sites throughout the city, including the Chicago Housing 
Authority. The individual works speak to a variety of societal issues, while the overall theme of “Toward 
Common Cause” explores resources that we all have in common and raises questions about inclusion, 
exclusion, ownership and access, while also looking at the vital role art plays in society. 
 
“Who would say no to this?” said Abigail Winograd, “Toward Common Cause’s” curator. “This project was born 
in 2017, 2018, which felt like a really urgent moment to think about the role of art in addressing social 
exigencies and responding to crisis. I could not have imagined two, three years later, how much the feeling of 
crisis would have increased and how prescient the work of these artists has been. It’s been gratifying to know 
that we’re making something that addresses those issues and rises to the moment. ... It feels like a moment of 
reckoning but it also feels good to be working with folks who I think answer that call in really substantive ways 
that can start a conversation.” 
 
The scope of the project is so large, a number of works won’t end until 2022; while others will be ongoing for 
the foreseeable future, per Winograd, who likens it to a biennial, given the number of venues and ambition of 
the project. 
 
Among the dozens of artists are: Mel Chin, whose Fundred Project explores the need for public policy change 
over lead in drinking water and the need for quick remediation in housing and soil; Houston-based artist Rick 
Lowe and his “Black Wall Street Journey,” which centers on building Black wealth and creating a system for 
building that wealth that’s free of barriers; and Los Angeles-based artist Njideka Akunyili Crosby, whose 
collage-paintings reflect home, family, domesticity and community, and were scaled up and reproduced to rest 
on the south and north facades of the Minnie Riperton Apartments, a CHA property in the 4200 block of South 
Princeton Avenue. 
 
Crosby’s “Home: Say It Loud” piece sits atop the northern portion of the building at 84 inches by 83 inches, 
and her 84-inch by 105-inch “I Still Face You” work sits on the southern portion of the building; both murals are 
made of material that feels similar to industrial strength aluminum foil. More of Crosby’s work sits in the 
National Public Housing Museum building, including her “Mother and Child” mural. 
 
“The artists that we work with are interested in this idea of public practice, of using art to transform a social 
issue,” said Jason Pallas, Smart Museum’s manager of community engagement and arts learning. “We’re 
trying to do creative youth development and arts education differently than you might expect from a museum, 
so we don’t do a lot of ‘Here’s how to paint; here’s how to build a birdhouse,’ sort of stuff. It’s how to think 
flexibly and take on big issues,” he said. 
 
Over the summer, Crosby worked with over a dozen youth from CHA residences as part of the Smart Art and 
Community Engagement Program with CHA. That number went down to half a dozen participants who 
collaborated on curatorial and engagement strategies during the summer and the academic school year for the 
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project to reach fruition. One participant is Jaden Roundtree, 19, a South Shore resident who has his sights on 
being a creative art director when he finishes college. Youth like Roundtree reached out to apartment 
residents to get their vote on which Crosby images they wanted to be displayed on their home until next 
summer. 
Geraldine Finklea, 71, likes art, and said both of the images she chose made it to the wall. She is glad her 
residence was picked to feature Crosby’s work. A resident at the apartments since 1994, she said sometimes 
it feels like the area where they live is forgotten. 
 
Fellow resident Jerrold Hermon, 65, agreed, saying now there’s a reason to notice their building and others in 
the area. 
 
“That’s one thing I think is good about the murals being able to be seen from the Dan Ryan: Millions of people 
pass by this building yearly. Now they have a reason to look up and notice and think, ‘If they have that, what 
else do they have over there?’” he said. “Maybe the murals will bring more interest to the Fuller Park area, not 
just the CHA building. We are a part of this community and if we can get outside participation, this community 
could really flourish.” 
 
Andrew Brandon, 20, a Triton College sophomore, said he had many aha moments while working. He’s 
excited about how excited the Riperton Apartment residents are about the mural. 
“I wasn’t expecting them to be so excited about it. But that actually put a smile on my face when we brought 
the news to them,” he said. 
 
Pallas has worked with the six-week, paid CHA program since its inception in 2016. He likes that the work 
gives participants agency. “Who should be the authentic drivers of the project?” he said. “It really went from 
artists to curator to us to the teens to the residents, and then it has to go back up the chain to CHA leadership 
and museum leadership. That to me is the beauty of the project: It really is about trying to get as much 
participation and as many voices involved as possible.” 
Gionna Branch, CHA manager of the Youth Opportunities team, said the young team is now focused on 
encouraging other young people to get involved in the arts and “get excited about what’s to come with the 
Toward Common Cause.” “They’re coming up with different ways to engage, not only CHA youths, but all 
youths in Chicago,” she said. 
 
The work for the young artists doesn’t end at the mural installation. According to Pallas, the group will be 
interviewing and collecting oral histories from Riperton’s senior residents for weeks. The stories will live in the 
National Public Housing Museum archive. The histories will be shared during storytelling events throughout 
the year. Across the street from Thomas Hendricks Community School, Pallas said he’s enthused about how 
the mural can start intergenerational conversations about art between elementary students, teens and seniors. 
That was considered when choosing the site for the mural. 
 
“We’re already thinking about what our next summer has in store in the sense of the other artists that we’re 
working with this summer,” Pallas said. “Rick Lowe ... we’re working with him on this idea of Black 
entrepreneurship — all of the material from the building (Crosby’s murals at the National Public Housing 
Museum) will come down, and rather than having that go into the waste stream, the teens have historically 
been really interested in fashion. So, the summer of 2022, we’ll be taking all of that material, and transforming 
it into fashion items and selling it as entrepreneurs. We’ve got the permission from Njideka to use her images 
and murals that way, and Rick is going to teach us about the entrepreneurship aspect. Hopefully the project 
keeps growing on different levels.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.chicagotribune.com/entertainment/museums/ct-ent-toward-common-cause-exhibit-smart-museum-macarthur-cha-1004-
20211004-vriby7uyhrhqdpqvv2h77mbx4e-story.html 
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TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 

L’exposició ‘Toward Common Cause’ reuneix la U. of C.’s Smart 
Museum, els genis de la Fundació MacArthur i els joves residents 
de l’autoritat de l’habitatge de Chicago 
 
 
Celebrar els 40 anys d’existència és una fita i la forma en què es celebra el programa MacArthur Fellows 
implica les comunitats de Chicago, la justícia social i l’art a través d’una exposició de tota la ciutat 
comissariada pel Smart Museum of Art de la Universitat de Chicago i el John D. i Catherine T Fundació 
MacArthur. 
 
"Cap a una causa comuna: l'art, el canvi social i el programa MacArthur Fellows als 40" va començar a 
principis d'aquest estiu amb el treball de 29 artistes visuals, antics MacArthur Genius Fellows, que 
participaven amb obres noves i recontextualitzades aparegudes en dues dotzenes de llocs associats a tot el 
món. la ciutat, inclosa la Chicago Housing Authority. Les obres individuals parlen de diverses qüestions 
socials, mentre que el tema general de "Cap a una causa comuna" explora recursos que tots tenim en comú i 
planteja qüestions sobre inclusió, exclusió, propietat i accés, alhora que analitza el paper vital que juga l'art. a 
la societat. 
 
"Qui diria que no a això?" va dir Abigail Winograd, comissari "Cap a una causa comuna". “Aquest projecte va 
néixer el 2017, el 2018, que va semblar un moment realment urgent per pensar el paper de l’art per fer front a 
les exigències socials i respondre a la crisi. No hauria pogut imaginar dos, tres anys més tard, fins a quin punt 
hauria augmentat la sensació de crisi i com de preciosa ha estat la feina d’aquests artistes. Ha estat gratificant 
saber que estem fent alguna cosa que abordi aquests problemes i que s’elevi fins al moment. ... Se sent com 
un moment de càlcul, però també se sent bé treballar amb gent que crec que respon a aquesta trucada de 
maneres realment substancials que puguin iniciar una conversa ". 
 
L’abast del projecte és tan gran, que diverses obres no acabaran fins al 2022; mentre que d'altres estaran en 
curs per al futur previsible, per Winograd, que ho compara amb una biennal, atès el nombre de llocs i l'ambició 
del projecte. 
 
Entre les dotzenes d'artistes hi ha: Mel Chin, el Projecte Fundred del qual explora la necessitat d'un canvi de 
polítiques públiques sobre el plom en aigua potable i la necessitat d'una remediació ràpida a l'habitatge i al 
sòl; L’artista amb seu a Houston, Rick Lowe, i el seu "Black Wall Street Journey", centrat en la creació de 
riquesa negra i la creació d’un sistema per construir aquesta riquesa lliure de barreres; i l'artista amb seu a 
Los Angeles Njideka Akunyili Crosby, els quadres del qual reflecteixen la llar, la família, la domesticitat i la 
comunitat, i es van ampliar i reproduir per descansar a les façanes sud i nord dels apartaments Minnie 
Riperton, una propietat CHA del bloc 4200 de South Princeton Avenue. 
 
La peça "Home: Say It Loud" de Crosby es troba a la part nord de l'edifici a 84 polzades per 83 polzades, i la 
seva obra "Encara et faig cara" de 84 polzades per 105 polzades a la porció sud de l'edifici; ambdós murals 
estan fets de material similar al paper d'alumini de resistència industrial. Més de l’obra de Crosby es troba a 
l’edifici del Museu Nacional de l’Habitatge Públic, inclòs el mural “Mare i fill”. 
 
"Els artistes amb els quals treballem estan interessats en aquesta idea de pràctica pública, d'utilitzar l'art per 
transformar un problema social", va dir Jason Pallas, gerent de participació comunitària i aprenentatge artístic 
de l'Smart Museum. "Intentem fer un desenvolupament creatiu juvenil i educació artística de manera diferent 
del que podríeu esperar d'un museu, de manera que no fem molt de" A continuació s'explica com pintar; a 
continuació s’explica com construir una caseta per a ocells. És com pensar amb flexibilitat i assumir grans 
problemes ", va dir. 
 
Durant l’estiu, Crosby va treballar amb més d’una dotzena de joves de residències CHA com a part del Smart 
Art and Community Engagement Programme amb CHA. Aquesta xifra es va reduir fins a mitja dotzena de 
participants que van col·laborar en estratègies curatorials i de compromís durant l’estiu i el curs acadèmic 
perquè el projecte arribés a bon port. Un dels participants és Jaden Roundtree, de 19 anys, resident a la costa 
sud que té la voluntat de ser director d’art creatiu quan acaba la universitat. Joves com Roundtree van arribar 
als residents dels apartaments per votar quines imatges de Crosby volien que es mostressin a casa fins a 
l’estiu vinent. 
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A Geraldine Finklea, de 71 anys, li agrada l’art i va dir que les dues imatges que va triar van arribar a la paret. 
Està contenta que la seva residència hagi estat escollida per presentar l’obra de Crosby. Resident als 
apartaments des del 1994, va dir que de vegades sembla que la zona on viuen queda oblidada. 
 
El company resident Jerrold Hermon, de 65 anys, va estar d’acord i va dir que ara hi ha una raó per adonar-se 
del seu edifici i d’altres a la zona. 
 
"Això és una cosa que crec que és bo que els murals es puguin veure des de Dan Ryan: milions de persones 
passen per aquest edifici cada any. Ara tenen un motiu per mirar cap amunt i notar i pensar: ‘Si tenen això, 
què més tenen allà?’ ”, Va dir. “Potser els murals aportaran més interès a la zona de Fuller Park, no només a 
l’edifici CHA. Som part d’aquesta comunitat i si podem Fora de la participació, aquesta comunitat podria florir 
realment ". 
 
Andrew Brandon, de 20 anys, estudiant de segon curs del Triton College, va dir que va passar molts moments 
mentre treballava. Està emocionat per la il·lusió que tenen els residents del Riperton Apartment pel mural. 
"No esperava que s'hi emocionessin tant. Però, de fet, això em va posar un somriure quan els vam donar la 
notícia ", va dir. 
 
Pallas ha treballat amb el programa CHA pagat durant sis setmanes des dels seus inicis el 2016. Li agrada 
que el treball doni agència als participants. "Qui hauria de ser el motor autèntic del projecte?" Ell va dir. "Va 
passar realment d'artistes a conservadors, passant per adolescents i residents, i després ha de tornar a pujar 
a la cadena fins al lideratge de CHA i el lideratge de museus. Per a mi, això és la bellesa del projecte: 
realment es tracta d’intentar aconseguir la major participació i el màxim nombre de veus possibles ”. 
Gionna Branch, gerent de CHA de l’equip d’oportunitats juvenils, va dir que ara l’equip jove està centrat a 
animar altres joves a participar en les arts i a “emocionar-se amb el que vindrà amb la Causa Comuna”. 
"Estan proposant diferents maneres de participar, no només els joves CHA, sinó tots els joves de Chicago", va 
dir. 
 
El treball per als joves artistes no acaba en la instal·lació mural. Segons Pallas, el grup entrevistarà i recollirà 
històries orals dels residents majors de Riperton durant setmanes. Les històries es viuran a l'arxiu del Museu 
Nacional de l'Habitatge Públic. Les històries es compartiran durant els esdeveniments de narració de contes 
durant tot l'any. Al costat del carrer de l’escola comunitària Thomas Hendricks, Pallas va dir que estava 
entusiasmat per com el mural pot iniciar converses intergeneracionals sobre art entre estudiants de primària, 
adolescents i gent gran. Això es va tenir en compte a l’hora d’escollir el lloc per al mural. 
 
"Ja estem pensant en el que el nostre proper estiu té reservat en el sentit dels altres artistes amb els quals 
estem treballant aquest estiu", va dir Pallas. "Rick Lowe ... estem treballant amb ell en aquesta idea de 
l'emprenedoria negra: tot el material de l'edifici (els murals de Crosby's al National Public Housing Museum) 
baixarà, i en lloc de fer-ho entrar al flux de residus , els adolescents històricament han estat realment 
interessats en la moda. Per tant, l’estiu del 2022 agafarem tot aquest material i el transformarem en articles de 
moda i el vendrem com a empresaris. Tenim el permís de Njideka per utilitzar les seves imatges i murals 
d’aquesta manera, i Rick ens ensenyarà l’aspecte emprenedor. Esperem que el projecte segueixi creixent a 
diferents nivells ". 
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E l llibre comença així: “No esta-
va especialment predestinada
a interessar-me pels nazis. Els
pares del meu pare no havien
estat ni del costat de les vícti-

mes, ni del costat dels botxins. (…) Simple-
ment erenMitläufer, persones que seguei-
xen el corrent”. El llibre és Los amnésicos.
Historiadeunafamiliaeuropea, i l’autoraés
Géraldine Schwarz, filla d’alemany i fran-
cesa;netad’unavipaternquevacomprarel
1938, a un preu irrisori, una empresa als
seus propietaris jueus en situació límit, as-
sassinats després a Auschwitz, i neta d’un
avi matern, gendarme al règim de Vichy.
Quan, després de la guerra, un hereu dels
propietaris de l’empresa venuda va recla-
mar a l’avi Schwarz una reparació, aquest
la va negar. Explica també que a Drancy,
municipi adjacent a París, havien estat de-

tinguts durant la guerra, en condicions de-
plorables i vigilatspergendarmes, lamajo-
riadels 76.000 jueus (molts francesos), de-
portatsdesdeFrançaals campsde lamort,
sensequelamaredel’autora,quevaviurea
prop més tard, en tingués cap notícia. És,
per tant,unahistòriade tebis i amnèsics.
Durant un viatge a Alemanya (1949),

Hannah Arendt, exiliada als Estats Units,
va quedar consternada davant aquella po-
blació envaïdaper “una falta generalitzada
de sensibilitat (...) de vegades dissimulada
per unpatetismedepacotilla”. I, pel que fa
a França, després de l’alliberament, el
PartitComunistavatenirlainiciativadere-
tre homenatge a totes les víctimes, pre-
soners de guerra, veterans, jueus, civils i
treballadors forçosos, mentre que el gene-
ral De Gaulle va preferir enaltir només els
herois de la resistència per vendre la imat-
ge d’una França combatent i oblidar que
haviacapitulat.
Aquestasituacióvacomençaracanviara

Alemanyael 1985,desprésd’undiscurs lle-
gendari del president Richard von Weiz-
säcker, alBundestag, al complir-seelsqua-
ranta anys de la victòria aliada. Weizsäc-
ker, combatent als fronts de l’est i de l’oest,
onvaser feritduesvegades, vadirque“el8
demaigvaserundiad’alliberament.Ensva

alliberar a tots del sistema de dominació
nacionalsocialista basat en el menyspreu
de l’ésser humà”. I va afegir: “Qui podia
continuar sent ingenudesprés de l’incendi
de les sinagogues, els saquejos, l’estigma-
titzacióambl’estrellajueva, laprivaciódels
drets i laprofanació contínuade ladignitat
humana?”.
AFrança, el començament de la recupe-

ració de la memòria històrica va ser deu
anys després, conclòs el mandat del presi-

dent Mitterrand, que, com els seus prede-
cessors, havia impedit una exploració ho-
nesta del passat, rebutjant la responsabili-
tat de França pels crims de Vichy. “Vichy
no és França”, deia, alhora que enviava
florsalatombadelmariscalPétain.El1995,
elpresidentChiracvaposarfiaaquestapo-
líticad’amnèsiai,durantlacommemoració
de la ignomínia del Velòdrom d’Hivern, va

ser el primer capd’Estat francès que va re-
conèixer queVichy i els seus crims forma-
venpartde lahistòriadeFrança.
Esdiuqueunbonllibreresponaunasola

idea, i així succeeix amb el text de què els
parlo. La seva idea axial és aquesta: només
una honrada recuperació de la memòria
històrica enforteix la democràcia. Com
mésmemòria,mésdemocràcia. Ienaques-
ta línia, l’autoraposaperdavantAlemanya,
per entendre que el seu esforç en aquest
sentithaestatanterior imésprofundqueel
de França, i no diguem que el d’Àustria i
Itàlia. Per demostrar-ho, addueix el com-
portament d’Alemanya el setembre del
2015. El dia 4 va arrencar des de Budapest
laprimeracolumnad’emigrantssirianscap
aAlemanya; AngelaMerkel, filla d’un pas-
torprotestantiquenohadeixatdecontem-
plar mai la política des d’una perspectiva
moral, va fer algunes consultes i va decidir
obrir-los la porta d’Alemanya. L’endemà,
els primers combois van entrar a l’estació
de Munic. I, mentre el ministre president
deBaviera,HorstSeehofer,posavaelcrital
cel, AngelaMerkel trucava als seus homò-
legs europeus demanant-los que es fessin
càrrec d’una part dels emigrants. Només
FrançoisHollandevaoferir unapetita aju-
da: rebre’nmil aFrança.c

Tebis i amnèsics
Juan-José López Burniol

Jordi Évole

Dos grans Antonios ens han
deixat aquesta setmana,
Gasset i Franco. Si això fos
Cachitos (el programa de
La2), al subtítol hi posarien

“l’altreFrancobo(apartdeBattiato)”.Vaig
coincidirpocambell,unavegadaenunho-
menatge aXavierVinader i una altra enun
soparquevamuntarJoaquimMariaPuyal.
Però el seu gran invent,El Periódico deCa-
talunya, ens va influir a tots. El color de les
fotos enportada, titulars que els entengués
tothom o seccions amb noms inèdits, com
Cosesde laVida.
DeGasset vamaprendre a veure un pro-

grama de cinema de matinada on el que
menys ens importaven eren les pel·lícules.
Volíemqueell estigués enpantalla, fent les
seves entradetes. Iròniques, autocrítiques,
sarcàstiques amb la cadena pública on
treballava. Perquè, per damunt de tot,
Gasset semblava lliure. Amb llicència per
dir el que li donés la gana. Vaig coincidir
amb ell menys que amb Franco, només en
finalsdeChampionsdelBarça,quanelBar-
ça jugava finals de Champions. Se’n recor-
den?Jo tampoc.
Undelsmillorshomenatgesquese lihan

fetelvarealitzarAimarBretosaHora25de
la cadena Ser: en el programa de dimecres
vandecidir anar a tots els talls depublicitat
recuperant els històrics passos que van fer
mític Gasset, de vegades fins i tot rient-se
dels anunciants, una cosa a l’abast de molt
pocs. Per cert, quina temporadetaque s’es-
tanmarcant Bretos i el seu equip. Els reco-
mano que recuperin el comiat de la ràdio
quevaferaHora25IñakiGabilondo.Sense
massa soroll, Gabilondo va anar al progra-
made lanit de la Ser adir adeu.Feia la sen-

sacióquehavia triat l’Aimarper assenyalar
subtilmentel seusuccessor.
JodepetitvoliaserIñakiGabilondo.Avi-

at em vaig adonar que seria impossible. La
meva veunom’acompanyava. Quan agafa-
vael telèfon ideiadigui’m, immediatament
l’interlocutor contestava: “Nena, digues-li
al teu pare que s’hi posi”. Però em vaig en-
tossudira ferràdio i,perexemple,vaigpas-
sardiversosmesosaRàdioReusde lacade-

na Ser. Coincidint amb el conflicte dels
productorsd’avellanesdelCampdeTarra-
gona,unmatíemvatocarentrara l’Hoypor
hoyaexplicarels incidentsdeldiaanterior.
EraIñakiquiemdonavapasdesdeMadrid.
Vaig avisar tota la meva família. I en l’ins-
tantdecisiuGabilondovadir:“Ensinforma
desdeRàdioReusJordiEvolé”,ambaccent
enlasegonae. IquierajopercorregirGabi-
londo? Anys més tard el meu amic Sergio

Castroemvaexplicarqueaell el va rebate-
jar comJulio durantmesos, i no el va voler
corregirmai. Si Iñaki deia que ell era Julio,
ell eraJulio ipunt.
He tingut la sort de compartirmoltsmo-

ments ambGabilondo, quedesdel principi
va estar disposat a participar enunprogra-
madetelevisió–Salvados–queunapartdel
gremi mirava amb aire de superioritat. Ell
no.Ell ensva fercreurequeelque fèiemno
estava tanmalament. Fins i tot ens vapres-
tar la seva credibilitat per enganyar mitja
Espanyaafirmantqueel23-Fhaviaestatun

muntatge,rodatperJoséLuisGarci,ambla
complicitatdel rei emèrit.Quinescoses.
Li vaignotar a Iñaki enel comiatunpunt

d’afartament amb aquest país, la polaritza-
ció, els bàndols, els enfrontaments cons-
tants,elsiestàsambmiocontrami.Unave-
gada li vaig insinuar que hauria de ser a
Twitter. I emva contestar: “Novull perdre
el temps,Jordi,perquènoemquedentants
anys, i tinccomptatsquants llibresemque-
den per llegir, quantes òperes em queden
per veure, quantes ampolles de vi em que-
denperbeure... janoempucpermetredes-
pistar-meambsegonsquinescosesperper-
dre’m les importants”. El savi de la tribu
s’ha guanyat poder gaudir de totes elles,
mentrea foracontinua l’eternabaralla.c

Els llibres que li quedena Iñakiper llegir
MARTÍN ELFMAN

CONFUSIÓ
VITAL

Només una honrada
recuperació de la
memòria històrica

enforteix la democràcia

Gabilondo ens va
fer creure que el

que fèiem no estava
tan malament
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