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Nomenclàtor franquista | El rètol persistent de l’‘Avenida de la 
Victoria’ 
 
 

Dins de la pràctica desaparició dels noms més llampants del nomenclàtor franquista, imposat ‘manu militari’ poc 
després de la victòria feixista durant la Guerra Civil, n’hi ha un que, sorprenentment, resisteix el pas del temps, 
tot i que de manera extraoficial. 
L’any 1939, l’aleshores avinguda de Pedralbes, que tenia aquest nom des del 1904, va ser rebatejada com a 
avinguda de la Victòria -de fet, avenida de la Victoria-, en clara referència al triomf de les armes franquistes. Si 
aquest va ser un dels noms que es va canviar al poc de l’entrada dels franquistes a Barcelona -el canvi va ser 
el 7 de març del 39, quan encara ni havia acabat la guerra-, també va ser modificat d’urgència amb l’arribada 
del primer ajuntament democràtic després de l’etapa republicana. El 20 de desembre del 1979, aquesta 
avinguda recuperava el nom de Pedralbes. 
 
Com molts altres carrers, el nom franquista va perdurar durant un temps, i els vestigis de l’antic nom, també, 
però el que crida l’atenció en aquest cas és que en ple 2021, és a dir, més de 40 anys després del canvi oficial, 
hi ha una finca d’aquesta via que manté de forma persistent un rètol amb l’antic nom. 
 
Es tracta de l’immoble situat a l’avinguda de Pedralbes cantonada amb Manuel Girona, en una façana en la 
qual es pot llegir ‘Avenida de la Victoria 22-24’, un cartell que no només no és l’oficial -de fet just a sota, un rètol 
municipal aclareix que es tracta de l’avinguda de Pedralbes-, sinó que a més té un caràcter privat, és a dir, 
forma part de l’edifici i per tant és propietat, com la resta d’elements comuns, de la Comunitat de Propietaris del 
passeig Manuel Girona número 2, que és com està registrat oficialment aquest edifici. Per tant, el cartell, escrit 
amb lletres de ferro, no té cap valor oficial, però en tractar-se d’una propietat privada, la seva retirada ha de ser 
consensuada amb la comunitat. En realitat, l’ajuntament fa anys que intenta arribar a un acord per a la retirada, 
que podria ser imminent. 
 
Prec d’ERC per la seva retirada 
Precisament, el passat 5 d’octubre al consell de Districte de les Corts, Esquerra Republicana de Catalunya va 
presentar un prec, que va ser acceptat, insistint en la necessitat de retirar una denominació que va ser 
aprovada el 1939 “en recuerdo de la victoria del ejército del Generalísimo contra el comunismo”, segons va 
recordar la consellera de districte d’ERC Maria Mercè Garrigosa, que va qualificar el rètol com un “vestigi de la 
dictadura”. 
 
La consellera va recordar que la llei 52/2007 de Memòria Històrica “estableix que són els ajuntaments els que 
han de retirar les restes del franquisme de la via pública”, raó per la qual demanava “al districte conjuntament 
amb la ponència del nomenclàtor que es comprometin a requerir a la comunitat de propietaris per tal que 
procedeixin a la seva retirada”. 
 
Per la seva banda, el conseller de dsitricte Manuel Becerra (PSC), encarregat de donar resposta, va anunciar 
que estava “quasi a punt d’arribar a un acord amb la comunitat”, ja que malgrat la llei de Memòria Històrica, en 
tractar-se d’una propietat privada, “la última paraula sempre la té la comunitat, encara que sigui el jou i les 
fletxes o Franco amb la mà alçada”. “És una propietat privada i si la comunitat diu que no, perquè no dona la 
seva autorització explícita o tàcita, no es pot retirar”, va afegir Becerra, que va assenyalar que tot i “coincidir en 
l’objectiu”, es tractava d’una “negociació delicada”. 
 
Tot plegat indica que és voluntat de l’Ajuntament de Barcelona pactar la retirada del rètol, un fet que fins i tot 
podria produir-se de manera imminent i posar fi, així, a un rar i persistent exemple d’exhibició de simbologia 
franquista que s’ha allargat innecessàriament durant quatre dècades. 
 
 
 
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/nomenclator-franquista-retol-persistent-avenida-victoria_655781_102.html 
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Nomenclàtor franquista | Com era i què en queda 
 

Els noms de les vies públiques -o hodònims en el seu nom més tècnic- no són invariables en el temps, sinó que 
al llarg de la història han anat canviant, normalment a remolc de grans canvis polítics i, en menor mesura, de 
canvis de tipus social. Si l’actual tendència és la de prioritzar els noms de dona per davant dels d’home per 
reequilibrar la clara desigualtat existent a favor del gènere masculí, al llarg de la història hi ha hagut altres 
motivacions que han comportat canvis, a vegades fets a l’empara d’una victòria militar i amb les armes encara 
fumejant. 
En el cas de Barcelona, històricament els canvis han arribat amb els canvis de règim a excepció dels forçats 
amb les agregacions -que van comportar variacions per evitar duplicitats que, en la majoria de casos, van 
afectar els municipis agregats-. En el segle XX els canvis han estat marcats per la dictadura de Primo de 
Rivera, la Segona República, la dictadura de Francisco Franco i el retorn a la democràcia. 
En el cas del nomenclàtor franquista, els canvis no només van ser radicals i imposats ‘manu militari’ sinó que, a 
més, en ser els anteriors a l’actual període democràtic, alguns encara subsisteixen, si més no, en la memòria 
popular, sovint ignorant que mantenir el nom és una manera de recordar la dictadura feixista. Fins i tot, encara 
en queda algun romanent en forma de rètol privat. 
"El paso de la horda" 
Encara no havia passat un mes de l’ocupació franquista de Barcelona que el 24 de febrer del 1939 el 
recentment nomenat alcalde de Barcelona, el falangista Miguel Mateu Pla, va ordenar la depuració del 
nomenclàtor dels carrers, avingudes, places i edificis públics de la ciutat, una decisió que va ser recollida 
l’endemà pel diari La Vanguardia Española assenyalant que “serán borrados los nombres de indeseables y de 
extranjeros dados por los rojos a calles y plazas, restableciéndose los tradicionales y proponiéndose los de 
heroes y mártires de la Patria”. 
Així, es va constituir una comissió a tal fi i efecte per, explícitament, “borrar el recuerdo del paso de la horda por 
Barcelona” i proposar nous noms per honorar a “los mártires que dieron su vida por Dios y por España”, és a 
dir, només als que van morir lluitant a favor del feixisme. 
Segons queda recollit al llibre Carrers de Barcelona (Edhasa, 1982), escrit pels periodistes Jaume Fabre i 
Josep Maria Huertas Claveria, els treballs d’aquesta comissió van ser acceleradíssims, i el 7 de març del 1939 -
la guerra no acabaria fins a l’1 d’abril- es va dictaminar la decisió de “retrotraer el nombre de todas las vías y 
las plazas de nuestra ciudad al que tenían antes del 14 de abril”. Aquesta disposició va significar l’anul·lació 
sistemàtica de tots els noms, però aviat es va veure que així es creaven més problemes dels que es pretenia 
resoldre, ja que s’eliminaven noms innocus només pel fet d’haver estat aprovats posteriorment a la proclamació 
de la Segona República o fins i tot es tornava a situacions de duplicitats que s’havien resolt amb un canvi de 
nom.  
Encara més, retrotraure tots els noms va fer quePau Casals perdés l’avinguda que avui en dia porta el seu 
nom, però va permetre que recuperés el d’un carrer de la Verneda tot i que el músic es va exiliar, des d’on va 
denunciar la dictadura franquista tant com va poder. A més, els carrers de nova urbanització, com no tenien 
nom abans del 14 d’Abril, es van quedar durant un temps sense nom oficial. 
Segons l’obra esmentada, els criteris principals pels canvis van seguir els següents arguments: ignorar tota 
actuació feta pel bàndol republicà durant la Guerra Civil; esborrar tots els canvis fets pels ajuntaments 
republicans; retornar de fet al nomenclàtor de la dictadura de Primo de Rivera i, finalment, introduir noms de 
personalitats significades del nou règim. 
De fet, va ser aquest últim punt el que va tenir més impacte en la ciutat de Barcelona, ja que les principals vies 
de la ciutat no van retornar als noms anteriors, sinó que en van rebre de nous. I com, precisament, es tractava 
de vies de primera importància, van quedar en molts casos, fixats en la memòria ciutadana.  
Tant és així que malgrat que a la fi del franquisme ja es van canviar alguns noms i la gran part del nomenclàtor 
franquista més significat va ser fulminat el desembre del 1979 per decisió del primer ajuntament democràtic des 
de la Segona República, algunes denominacions -el de la plaça Calvo Sotelo, per exemple- van quedar en 
l’imaginari col·lectiu fins a dates ben recents.  
Els canvis més cridaners: 
Com ja s’ha dit, els canvis principals que van tenir lloc van afectar les principals vies de la ciutat, en part perquè 
també durant la Segona República també van ser redenominades per descartar els noms que al seu torn els 
havia adjudicat la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. 
Aquests són els més cridaners de tots i que ja han desaparegut: 
-Avenida del Generalísimo Franco. Abans de la dictadura era coneguda oficialment com l’avinguda del 14 
d’Abril, però popularment se la coneixia pel nom que actualment és l’oficial: avinguda Diagonal. 
-Avenida de José Antonio Primo de Rivera.Abans i ara, el nom d’aquesta via principal era el de Gran Via de 
les Corts Catalanes. 
-Plaza de Calvo Sotelo. Anteriorment, plaça dels Gemans Badia i actualment, de Francesc Macià. 
-Paseo del General Mola. Es tracta del tram del passeig de Sant Joan entre la Diagonal i la Travessera de 
Gràcia, que durant la república era el passeig de García Fernández. 
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-Avenida del General Goded. Pau Casals es va quedar sense l’avinguda que uneix Francesc Macià amb el 
Turó Park, i la va recuperar el 1977, en una decisió del tardofranquisme. 
-Calle del Obispo Irurita. Actualment, simplement carrer del Bisbe sense el cognom del controvertit bisbe, 
abans de la dictadura va ser dedicat a García Lorca, el qual avui en dia té un carrer dedicat al barri de 
Canyelles. 
-Calle de Ramiro de Maeztu. Anteriorment avinguda de Robert Robert, ha sobreviscut fins a l’actualitat. El 7 
de març del 2021 l’Ajuntament de Barcelona va anunciar el seu canvi al de carrer d’Ana Maria Matute. 
-Calle del Secretario Coloma. Un altre nom canviat recentment pel consistori barceloní, que el març del 2019 
va recuperar el seu anterior nom, el de Pau Alsina. 

 
Detall del plànol de Barcelona en època franquista / E.N. 
-Avenida de la Victoria. Abans i després de la dictadura el seu nom era i és el d’Avinguda de Pedralbes. Un 
cartell privat encara ho dubta. 
-Calle del Alcázar de Toledo. Carrer de nova urbanització davant la caserna del Bruc. Curiosament 
l’ajuntament democràtic del 1979 el va canviar a… Avinguda de l’Exèrcit. 
I què en queda? 
Del nomenclàtor franquista en queda molt més que no en sembla, però en la seva majoria es tracta de noms 
innocus que, malgrat la seva procedència, no tenen actualment una lectura política i per tant s’han mantingut i 
com a molt s’han catalanitzat. Aquests són alguns exemples: 
-Carrer de Berlín. Avui en dia no crida l’atenció que la capital d’Alemanya tingui un carrer a Barcelona, però el 
fet és que es va batejar l’any 1942, en plena Segona Guerra Mundial i sota el domini nazi. 
-Avinguda de Roma. Va ser dedicada a la capital italiana el 1940, en origen una referència al paper de la Itàlia 
feixista com aliada dels rebels en la Guerra Civil Espanyola. 
-Carrer de la Caravel·la la Niña. El 1942 aquest carrer va recuperar aquest nom, substituït per Doctor 
Zamenhof durant la II República, en honor als vaixells de la primera expedició de Colom a Amèrica. Ben a prop 
hi ha els carrers de la Caravel·la la Pinta i de la Nao Santa Maria. 
-Carrer del Doctor Fleming. Batejat així el 1950 en honor del descobridor de la penicilina i premi Nobel de 
medicina el 1945. 
-Plaça del Virrei Amat. Batejada el 1941 per fulminar del nomenclàtor a Joan Salvat-Papasseit -que ara té 
passeig a la Barceloneta-, el seu nom es manté sense cap oposició. 
-Carrer de l’Energia. El nom data del 1958 i forma part d'un conjunt de carrers de la Zona Franca dedicats a 
materials i eines d'ús en la indústria. 
-Carrer d’Agullana. Com molts altres carrers del barri de Can Peguera, van ser batejats l’any 1945 amb noms 
de municipis gironins. 
-Carrer de les Filipines. Batejat el 1960 en honor d’un país que va ser colònia espanyola fins al 1898. 
-Carrer del General Álvarez de Castro. En honor del defensor de Girona durant el setge de 1809 durant la 
Guerra del Francès, rebé el nom el 1947. 
-Plaça de la Vila de Madrid. Anteriorment plaça de Canuda, va ser rebatejada el 1945. En aquest cas existeix 
una certa duplicitat amb l’avinguda de Madrid, que també va ser batejada durant el franquisme, concretament el 
1942. 
Un carrer pendent de revisió? 
Finalment, encara persisteix almenys un carrer que l‘ajuntament podria revisar: 
-Calle de Jorge Girona Salgado. Actualment és el carrer de Jordi Girona. Segons el web de nomenclàtor de 
l’ajuntament de Barcelona està dedicat a “Jordi Girona i Salgado (Barcelona, 1903 - 1936). Participà activament 
en la preparació de la insurrecció militar del 18 de juliol de 1936, on va prendre part com a alferes de 
complement. Carrer situat on els seus familiars tenien propietats”. 
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/nomenclator-franquista-queda_655856_102.html 
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L’icbnic r~tol de la sala Zeleste, al carrer de I’Argenteria de Barcelona, espai de refer~ncia per a la creaci6 musical de la contracultura.

VUIT ICONES CONTRACULTURALS
Cristian Segura

Passeig pels objectes i els espais m/tics que van donar sentit a l’underground catal/a
i que van sacsejar la dbcada de tr&nsit entre el franquisme i la democr/acia

la d~cada dels setanta es va ordir
~-~t un complot des dels marge,s de
L ,~,Barcelona. Era el pla duna
generaci6 per subvertir la societat espa-
nyola del tardofranquisme. Corn rues es-
cletxes de tolerhncia s’obrien, rues soroll
de canvi arribava des dels racons ama-
gats de la ciutat. Joves aventurers i lliber-
taris, sense pot de posar a prova els ll-
mits de la creaci6 i del pensament, van
contemplar "una visi6 alternativa en una
societat eminentment ronyosa i carca",
diu l’escriptor David Castillo en un dels
cathlegs rues destacats del 2021. Es trac-
ta d’Underground i contracultura a la Ca-
talunya dels 70, llibre que recull el mate-
rial artistic i intellectual de l’exposici6
hom6nima organitzada enguany al Pa-
lau Robert.

Pepe Ribas, coordinador de la revista
Ajoblanco i comissari de l’exposici6,
encap~ala la llista de protagonistes
d’aquell moment que escriuen i iHus-
tren el cathleg. Va set una revoluci6 que
va reeixir, explicava Ribas en una entre-
vista d’aquest agost a Quadern, perqu~
moltes de les transformacions socials
que s’han product en democrhcia van set
posades en prhctica en aquell moment.
El feminisme, l’ecologisme, una familia
que vol trencar amb el patriarcat violent,
identitats sexuals diverses...

Si b6 la llavor es trobava en el movi-
ment hippy, la contracultura dels setan-
ta ho porta a la trinxera del front de com-
bat, la ciutat, tal corn explica el critic
Juliet Guillamon a La ciutat interrompu-
da: "En els primers anys de la d6cada California trip (~97o): I~l)lia contracultural.

dels setanta molts dels protagonistes del
pelegrinatge a Formentera i Eivissa tot-
hen a Barcelona i deixen enrere el seu
passat hippy. Allh coincideixen amb una
nova generaci6 que ha let de la ciutat el
seu espai natural. Entre 1973 i 1975 la
ciutat es converteix en un centre on s’ex-
perimenta en tots els camps de la
creaci6".

El cathleg i l’exposici6 acaben amb l’e-
closi6 del punk a la d~cada dels vuitanta.
Aquest moviment musical, resumia Ri-
bas, 6s underground per6 no contracultu-
ral, perqu~ 6s "nihilista", 6s una revolta
deljo contra un sistema que deixa al jove
d’extraradi sense oportunitats: en el
punk no hi havia un proposta d’alternati-
va social.
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Quadern ha seleccionat vuit icones que
sintetitzen aquella subversi6 en la d6ca-
da de trhnsit entre el franquisme a la
democrhcia. "Vam perdre?", es pregun-
ta Castillo, i la seva resposta 6s que no:
"La revoluci6 es va fer, perb de manera
privada. Els costums van canviar extra-
ordin~riament, i tan rhpid que ningfl ho
va percebre, perqu6 el canvi era al da-
rant mateix".

UN LLIBRE. ’California Trip’
AI principi va ser un llibre. Kair6s, l’edi-
torial d’assaig de Salvador P~niker, va
publicar el 1970 California Trip, de Ma-
ria Jos6 Ragu6, "la biblia de la contracul-
tura espanyola", va dir Ribas el 2019
amb motiu de la defunci6 de l’autora,
critica de teatre del diari El Mundo. Cali-
fornia Trip 6s un recull d’encontres de
l’escriptora amb referents de movi-
ments culturals, socials i politics als Es-
tats Units. Ragu6 i Luis Racionero, el
seu marit aleshores, van instal-lar-se du-
rant dos anys a San Francisco. I d’all~
Ragu6 va obtenir testimonis com el del
poeta Allen Ginsberg: "Estem condicio-
nats per un cercle de ’diners, mhquina,
cotxe, banc, televisi6, familia, oficina,
avi6’ que no ens deixa veure el cercle de
l’exist~ncia".

Les veus i les reflexions que va tras-
lladar California Trip a Espanya van ser-
vir de combustible per a la
transformaci6 que havia de produir-se.
Ragu6 portava veus del futur, com
aquestes linies del primer ca-
pitol del llibre: "A difer~ncia de
les revolucions del passat, la me-
tamorfosi que estem vivint no
tindr~ ni liders carism~tics ni
doctrines estridents, perb el seu
impacte ser~ m6s profund i m6s
subtil. Els generadors d’aquests
canvis s6n els computers, i els
nous mitjans electrbnics de
comunicaci6 que estan alterant
els costums, l’estructura social i
els valors de la nostra cultura".

UNA FILOSOFIA. Les comunes
La d~cada va comenqar amb la
puixanqa de diverses comunes
urbanes, on van coincidir refe-
rents de l’avantguarda contra-
cultural. Bevien de d’experi~n-
cies ja consolidades de la vida
comunit~ria a zones rurals i, so-
bretot, a les illes Balears. Perb
la selecci6 de Barcelona com a
espai de combat underground
va significar que l’experi~ncia
havia de guanyar rellev~ncia a
la ciutat. El 1969 destacava la
comuna que havien fundat al Tibidabo
el mflsic Pau Riba i Merc~ Pastor. La
policia lava tancar el 1970 i el matrimo-
ni va desplaqar-se a Formentera.

El m6n tamb6 girava a la Casa Full~,
l’edifici dissenyat pels joves arquitectes 6s-
car Tusquets i Lluis Clotet. Concebut com
un edifici experimental perqu~ els veins
socialitzessin entre ells, per la Casa Full~,
al Guinard6, van passar noms de la cultura
del moment com Pau Maragall, Joan Bros-
sa, Marta Pessarrodona, Anna Briongos,
Victbria Combalia o Victor Jou.

Al carrer Comer~ hi havia el 1974 la
comuna d’EI Rrollo Enmascarado, cbmic
prohibit per les autoritats franquistes. Els
seus creadors hi vivien, festejaven i trelya-
llaven plegats. Hi eren Nazario, els ger-
mans Farriol i Javier Mariscal coma noms
destacats. DesprEs van traslladar breu-
ment la comunitat a una masia llogada per
Mariscal a Eivissa. "Arab la col-lecci6 de
discos dels germans Farriol i Enric Segura,
mentre treball~vem podiem escoltar a tot
drap la mflsica m6s moderna", recorda Na-
zario. "Els dies i les nit se succe’ien amb
l’finic horari dels ~pats, els lyalls alBar Lon-
don o al Caf~ de l’0pera i, m6s tard, al Zeles-
re, on aconseguiem alguns calemns ideant
escenografies per a actuacions".

UNA M~SICA. Zeleste
A la comuna de la Casa Full~ va conce-
bre el futur empresari Victor Jou la idea
de Zeleste. Jou i els seus companys vo-
lien reproduir les sales de mflsica de Lon-
dres, on els mflsics tocaven a prop del
pflblic i s’hi facilitava la interacci6. R~-
pidament, la Sala Zeleste del carter Ar-
genteria, al Born, es va convertir en l’es-
pai de refer~ncia de la creaci6 musical
del moment, amb Jaume Sisa, Pau Riba,
la Companyia El~ctrica Dharma o el Ga-

to PErez al capdavant. Va ser el Gato qui
va batejar aquella muni6 a Zeleste coma
"mflsica laietana", un corrent col-lectiu
amb mfiltiples estils: del jazz al nou folk,
la psicod~lia, el rock progressiu i fins i
tot la rumba.

Zeleste va ser tamb6 discogrhfica amb
Edigsa, responsables de treure discos em-
blem~tics, com el de retorn de Sisa, Qualsc-
vol nit pot sortir el sol, el 1975. El mitic
Mbum es va presentar el 1974 a Zeleste
acompanyat pel col-lectiu de dibuixants

Pau Maragall (amb barret, a Menorca), un nolad de la contracultura amb els seus articles a Star
que signava corn a Pau Malvido. / LUISA ORT(NEZ

Pau Riba dona el biber6 al seu till en una comuna de Formentera, als anys setanta. / TONI ALSINA

La Rambla va ser epicentre urb~ de I’underground catal~, tal tom il-lustra aquesta vinyeta
de ~974 del dilmixant Pepichek Farriol des de Pauperrimus Corrdx.

d’El Rrollo, que van il-lustrar l’SJbum amb
el cbmic Diploma d’Honor.

UN DIBUIXANT. Nazario
El cbmic va ser un dels ~mbits en qu~ es
van trencar m6s esquemes. L’atreviment
en els continguts i en el tra~ que va sorgir
als setanta era inaudit a Espanya i tamb~
va cridar l’atenci6 internacionalment. La
critica al franquisme i al canvi de r~gim
van tenir coma corcons revistes com Pot
favor o El Palms, perb els qui van anar m6s
lluny van ser els underground, i entre ells,
Nazario Luque en va ser el paradigma. Pot-
ser la seva creaci6 m6s icbnica 6s la cober-
ta per a la revista Comix de11976 dedicada
a Take a walk on the wild side de Lou Reed.
Un home amb aspecte de cyborg i jaqueta
de cuir mirant de cara en un carrer de
mala mort. La il-lustraci6 era tan potent
que Reed lava utilitzar per a la portada de
l’Mbum Live: Take no prisoners.

Nazario va posar al limit el sistema en
multitud d’ocasions, corn amb el cbmic
La Pirafia Divina, segrestat per la justi-
cia, que va portar el final del franquisme
als extrems de llibertat d’expressi6 que
requeria l’arribada de la democr~cia. Era
l’estiu de 1975 i el mateix Nazario es va
encarregar de vendre’n cbpies autoedita-
des al festival Canet Rock. A La Pirafia
Divina hi apareix Sant Reprimonio, de
qui el Vatic~ conserva a Roma el fal-lus,
que cada dissabte a la nit ejacula de for-
ma miraculosa.

Nazario descriu al catMeg l’ambient
d’on sortien aquells missils contra la

societat "ronyosa i carca" que
apuntava Castillo, el de la comu-
na de dibuixants del carrer Co-
merq: "Viviem pr~cticament de
nit, dibuix~vem col-locadissims
de marihuana, centramines,
bustaids i minilips, cosa que pro-
vocava histerismes, curses, al--
lucinacions i boges creacions
que s’esva~en l’endem~ amb la

UNA DROGA. De I’LSD a l’herdina
"Vols saber quan 6s que veig /
d’entre una grisor espectral ] una
vaga llu~ssor que s’enc6n amb
suavitat. / I mil nflvols de colors /
que es poden tocar ambles mans
/ mil efectes d’aigua i llum mil
tonalitats suaus, /com un film de
Hollywood?". El 1969, AI mati
just a trenc d’ alba va ser la prime-
ra can~6 psicod~lica catalana, as-
segura el text d’Underground i
contracultura. Uautor, Pau Riba,
hi descrivia un viatge amb LSD.
Les drogues van ser una part in-
dissociable de la revolta contra-

cultural, com ho havia estat del movi-
ment hippy. Uexperimentaci6, perb, va
anar m6s lluny.

ULSD va ser la subst~ncia psicod~lica
que va transformar la creaci6 dels seixan-
ta i que va obrir les portes a la recerca de
noves subst~uacies als setanta. Al catMeg
coordinat per Ribas es parla de I’LSD com
"el sagrament" que permetia que "el que
comen~a en l’individu es projecti en tot el
que l’envolta". El llibre asscnyala un perso-
natge cabdal en aquest viatge, l’artista i
activista Dami~ Escuder: "Per a la cultura
de I’LSD i el hippisme a Catalunya va ser
important l’aportaci6 d’Escuder ales revis-
tes Serra d’Or i Pres~ncia. Escuder va ser el
gum de Pau Riba, Sisai Pau Malvido".

La influ~ncia de les drogues a la d~ca-
da dels setanta va concloure amb el sotrac
de l’hero’ina. ’~No era una subst2ancia m6s",
subratlla Underground i contracultura a la
Catalunya dels 70:. "Alguns la van veure
com una droga contrarevolucion~ria que
representava el nihilisme. D’altres la consi-
deraven una subst~ncia extrema i trans-
gressora; potser per aixb la van utilitzar
coma bMsam per mitigar l’angoixa per les
mflltiples decepcions, entre les quals hi
havia la impossibilitat de crear una alter-
nativa real".
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Fitxa policial de ~9~8 de I’artista i dibuixant Nazarlo, f~uit de la seva detenci6 per una de les populars performances que feia a la Ramble.

UNA REVISTA. ’Ajoblanco’
La proliferaci6 d’idees i d’experi~ncies va
catalitzar en un tic ecosistema de revistes
contraculturals. De totes, Ajoblanco 6s la
que va assolir rues qubrum i influ~ncia
intellectual. El nflmero 1 de la revista va
apar~ixer el 1974 arab un equip format
per Pepe Ribas, Toni Puig, Aria Castellar,
Quire Monz6, Luis Racionero, Albert
Abril, Claudi Montafifi i els dissenys de
Cesc Serrat. "1. Perqu~ no volem una cultu-
ra d’imbeciHistes. 2. Perqu~ ja estem I~arts
de divinitats, sacerdocis i elits industrials
culturalistes. 3. Perqu~ volem intervenir,
provocar, facilitar i fer fls d’una cultura
creativa. 4. Perqu~ encara sore utopistes".

Aquests eren els primers punts del mani-
fest fundacional d’Ajoblanco.

El matelx 1974 neix Star, l’altra revista
de pes d’aquella ~poca. Fundada i dirigida
per Juanjo Fernfindez fins a la seva
desaparici6 el 1980, Starva patir mfilriples
sancions per la seva radicalitat d’estil i
temaric& A Star es va publicar Nosotros los
malditos, s~rie d’arricles de Pau Maragall
(o Pau Malvido, el seu nom creatiu) que
van aixecar una mena d’acta notarial de la
contracultura a Barcelona.

"Ara que les revistes parlen tant dels
moviments juvenils, dels hippies, dels
anarquistes i dels comuners, nosaltres,
queja tenim mfs de 25 anys i que formem

part de les primeres tribus barcelonines
de hippies i freaks, volem explicar algunes
coses per vaciHar a propis i estranys". Aixl
comentava el primer lliurament de Noso-tros los malditos.

UNA IDEOLOGIA. La utopia lliberthria
Barcelona, afirma l’artista i escriptor Juan
Bufill, va ser el 1977 "la capital mundial de
la utopia lliberthria". Recorda Bufill que
prop de 300.000 persones van participar
el juliol d’aquell any en un miring de la
CNT a Montju~c. "Perb la vella guhrdia
anarquista esth en un altre planeta, en una
altra ~poca", diu Bufill. Pocs dies m6s tard
se celebrafien les Jornades Llibert~ries,

Tres cap~aleres cabdals: Ajoblanco (de 1977, amb disseny de Toni Puig i Carlos Guill6n, sobre unes jornades Ilibert~ries), £1Rrollo
£nmascarado (1974, disseny de Miquel Fardol, on col.laboraven Nazario i Mariscal) i Star, ideada per Montxo Algora.

perb tamb6 altres coHectius corn Ajoblan-
co. Al desaparegut teatre Sal6 Diana i al
Park Gfiell, entre d’altres espais, durant
quatre dies es van succeir debars i expres-
sions artistiques, en un ambient revolucio-
nat de trencament arab el franquisme. Hi
van participar noms corn Noam Chomsky i
Daniel Cohn-Bendit, Sisai Fernando Fer-
nfin G6mez.

"L’alliberament extrem" de les jorna-
des llibert~ries, en paraules de Bufill, era
la culminaci6 de la recuperaci6 dels ate-
neus llibertaris de barri, "una cultura que
investiga la realitat per transformar-la,
basada en una pedagogia activa i
antiautoritaria i que tendeix a suprimir la
divisi6 entre treball manual i intel-lec-
tual", recollia Javier Losilla a Ajoblanco.
"Les associacions de veins en descon-
fien", assegura el catNeg, "perqu~ perden
el control i veuen perillar l’hegemonia co-

UN ESPAI. La Rambla
La Rambla va ser l’agora de la contracultu-
ra barcelonina, l’art~ria on es feia visible
el pols al sistema. "Anar a la Rambla es va
convertir en un ritual, alia hi conflu~a tot",
evoca un dels components d’Ajoblanco,
Fernando Mir: "Era el lloc on quedar, tro-
bar-se, fer plans, parlar de projectes mol-
tes vegades desmesurats, establir contac-
tes, aconseguir feines, lligar". Era a laRam-
bla on Nazario, Ocafia i Guijarro van set
deringuts i colpejats per la policia el 1978
per fer una de les seves celebrades perfor-
mances de carter; 6s on el dibuixant Pepi-
chek desafiava la censura el 1974 al Pau-
perrimus corai~,, tamb6 6s on el desencis
arab els primers moviments cap a la
democracia desembocaven en manifesta-
cions i enfrontaments arab les forces de
seguretat.

La d~cada conclo’ia amb una Rambla
que va donar pas a un paisatge delicriu i a
un ambient de desconfianqa. L’experi~n-
cia llibertaria, aquesta 6s la conclusi6
d’Underground i contracultura..., acalya pre-
cisament amb l’arribada de la democracia
i el triomf de l’individu davant la utopia
coHectiva. Tamb6 va ser a tocar de la Ram-
bla on va morir Pau Maragall, el 1994,
d’una sobredosi d’herdina. Maragall va ser
un dels motors, i alhora victima, d’un mo-
viment que va canviar Espanya; un pals,
corn va escriure ell, en qua, davant d’una
dictadura moribunda, la societat "es veia
obligada a passar d’alguna manera de tot.
A passar de tot calladament, en qualsevol
rac6". Fins que el petit dels Maragall i la
seva generaci6 van prEmer l’accelerador.

E1 cron" {t,. la contracultura
Els articles de Claudi Montafi i s6n un retrat diamanti de l’intent de construir

un m6n alternatiu al de la moral capitalista
Jordi Amat

Sobre el hit de casa seva a Manresa hi va deixar un
llibre: el gui6 de Kaspar Hauser escrit per Werner
Herzog i que havia publicat Elias Querejeta Edicio-

nes. A la contraportada s’hi reprodu~a el poema que el
simbolista Verlaine havia dedicat al personatge.

El seu cas, estranyissim, ni havia ni ha deixat de fasci-
nar. Uany 1828 un noi va apar~ixer a una plata de Nurem-
berg Era un adolescent assilvestrat de qui no se sabia res,
excepte el nom i el cognom que va dir a la policia. S’alimen-
tara de pai aigua i semblava encaixar amb el parr6 d’un
nen salvatge. El misteri sobre els seus ofigens s’encavalla-
ria al de la seva mort el 1833. Quaranta anys despr6s,
Verlaine li dedicava un sonet que acabava amb aquesta
estrofa: "/,He nacido muy pronto o muy tarde? //,Qu6 hago
yo en este mundo? / Oh, todos vosotros, mi pena es honda. /
Implorad por el pobrc Kaspar". Al lilt de la casa de Claudi
Montafifi hi havia aquell llibre quan a ell el van trol~ar
mort l’agost de 1977 a l’Hotel Manila de Barcelon& Al
costat del cos, tres tubs de somnifers.

Llegint els seus millors articles, ara recopilats en un
volum que 6s un diamant, pot interpretar-se que el mirall
en el qual Montafifi es va acabar contemplant era aquell

ESTOY HABLANDO
DE MI GENERACI(~N
Claudi Monta~
Edici6 de
Josep Maria Ripoll
Publicacions
Ajuntament de
Barcelona
290 p~gines. 10 euros

6sser estrany poetitzat per Verlaine. Nascut a Manresa el
1944 i arab inquietuds avantguardistes des de molt aviat,
aquest escriptor fins ara nom6s recordat pels seus contem-
poranis probablement va ser el cronista m6s profund del
moviment contracultural espanyol que ringu6 Barcelona
com a epicentre. Magnetitzat per la lectura d’A la carretera
de Jack Kerouac, interioritza fins ales fllrimes conseqii~n-
cies l’~rica de la beat generation evolucionada despr6s del
hippisme i el sotrac del 68 parisenc, l~s un proc6s cultural
que durant el tram central dels setanta va explicar en

directe, sovint fos a la utopia perb gaircb6 sempre albirant
una decepci6 que era a la vegada civilitzatbria i personal.
"Un nuevo Ginsberg lanza~ un nuevo Aullido. Y todo se-
guir~i igual en el Moloch devorador de ilnsiones. Tristeza.
Viejos prcmaturos. Tumbas al sol".

El ritol d’aquesta recopilaci6, curada per Josep Maria
Ripoll, remet a l’himne de The Who i 6s una variaci6 d’un
article publicat el 1974 a Nueno Fotogramas. l~s un exem-
pie perfecte de la seva t~cnica. La reproducci6 d’algunes
lletres de cantons de rock d’un llibre que acabava de llegir
li permet fer una digressi6 personal, arab recursos de la
po~rica beat, que a la vegada 6s un rctrat generacional.
"Nos prcgunfftbamos si nosotros seriamos con el riempo
igual que nuestros padres". Aquesta prcgunta 6s el motor
del projecte vital de Montaffi, 6s a dir, si s’aconseguiria o
no construir un m6n alternariu al de la moral del capitalis-
me. Ho havien de permetre la viol~ncia polirica o el cbmic
i sobretot la droga o la mflsic& com queda clara la fastuo-
sa crbnica d’un concert de Pink Floyd o a l’entrcvista arab
Sisai el seu rcportatge sobre la comuna de la Dharma. I a
poc a poc va anar descobrint que no iamb la negariva la
seva vida deixava de tenir senrit.
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35 anys de la Trepitjada de raïm a Plus Ultra, una 
de les tradicions més arrelades a la Marina 
 
Redacció · 7 octubre 2021 
 
 
Tot i les previsions de pluja, el diumenge 19 de setembre es va despertar amb un sol radiant, 
un dia perfecte per una jornada molt especial pels veïns i veïnes de la Marina, sobretot pels del 
barri del Plus Ultra, perquè tornava la seva particular festa: la Trepitjada de raïm. 
 
El Plus Ultra ja és sempre un barri amb una aura diferent, sobretot pel seu aspecte, que et 
transporta als orígens ramaders i pesquers de la Marina. El dia de la Trepitjada però, brilla 
d’una manera molt especial. Els carrers s’omplen de gent i de paradetes, la música ressona per 
tot arreu, tot son cares familiars, la gent s’atura, se saluda i passa l’estona xerrant, i en el punt 
de mira central dos barrils plens de raïm i els nens fent cua per trepitjar-lo. Ai, si no ho havíem 
trobat a faltar! 
 
Després d’un any sense poder-se celebrar, la Trepitjada ha tornat! “L’any passat no la vam 
poder fer i ha crescut el sentiment de continuar la tradició i unir el barri amb la festa” comenta 
Miguel Jiménez president de l’AVV de Plus Ultra. 
 
Una festa única que encara té molt futur, igual que el Miguel, l’ actual president, i que recorda 
“la sensació de com el raïm es xafava sota els meus peus quan era petit. És una experiència 
molt enriquidora per tots els nens i nenes que coneixen aquesta part de la nostra cultura, de 
segur que entre els nens que avui trepitgen el raïm es troben aquells que continuaran la 
tradició”. Hi coincidia en ponderar el valor de fer barri de la festa  l’Abdó Florencio, qui continua 
col·laborant-hi molt activament. 
 
Trenta-cinc edicions a les seves espatlles, enguany una de diferent, en part per les restriccions, 
i en part per l’absència de Francesc Boix, president històric de l’Associació de Veïns. Tot i això 
tothom va poder gaudir-la amb gran alegria; això sí, els nens amb bosses de plàstic als peus i 
sense poder servir el most. Un petit tast de recuperació de la normalitat, i una gran esperança 
per retrobar-nos tots, veïns i veïnes, amb la tradició. 
 
Per molts anys, la Trepitjada de raïm! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://lamarina.cat/35-anys-de-la-trepitjada-de-raim-a-plus-ultra-una-de-les-tradicions-mes-arrelades-a-la-
marina/ 
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Hi ha oberta al públic fins al 16 
d’octubre al Pati Llimona una pre-
ciosa exposició que semblarà di-
minuta i que, quan se n’estira el fil, 
resulta ser un compendi de l’últim 
segle i mig d’història de Barcelona. 
Arai 3. Aquest n’és el títol. És una 
adreça postal del Gòtic sud de la 
qual un fotògraf i un músic, Hugo 
Keizer i Igor Binsbergen, respecti-
vament, van decidir documentar 
amb imatges i so d’ambient com 
són les entranyes d’aquesta finca 
en la qual va viure l’alta societat 
barcelonina fins a principis dels 
anys 20 del segle XX i que, des 
d’aleshores, ha sigut escenari 
d’una decadència i caiguda que ja li 
hauria agradat documentar a Ed-

ward Gibbon. La guinda és que el 
futur d’aquesta finca, que va estar 
a punt de ser venuda al millor pos-
tor per la Generalitat el juny del 
2015, és d’una insondable incerte-
sa. Com el futur de Barcelona, vaja. 

Aquí hi va viure Josep Vidal-
Ferrer i Vidal, un cognom vinculat 
als orígens de La Caixa. També 
Antoni Maria Brusi, membre de la 
nissaga familiar que va fundar i 
editar el Diari de Barcelona. Arai 3 
va ser també la sala de parts on va 
néixer la colònia Nenuco, de la mà 
del químic industrial Miquel Hor-
ta. Tot això i més en una mateixa 
escala. No és, doncs, un immoble 
qualsevol. 

Arquitectura original 

Hi va haver, per descomptat, fa-
mílies burgeses en altres finques 
del Gòtic, però el més singular en 
aquest cas és que l’arquitectura 
original amb prou feines s’ha alte-
rat excepte, això sí, per l’innegable 

pas del temps, que ha atrotinat la 
seva bellesa original. A Arai 3 hi viu 
una família filipina amant del ka-
raoke, diversos avis que sumen les 
seves pensions per pagar les des-
peses d’un dels pisos que un dia 
van ser senyorials, algun de més de 
150 metres quadrats de paviment 

hidràulic i amb sostres que un dia 
van ser delicadament pintats amb 
motius florals i ornitològics. 

L’exposició la componen els 
re trats que Keizer va fer dels locals 
dels baixos i dels pisos, fins i tot de 
l’interior d’algun que està tapiat 
per evitar més ocupacions i, so-

bretot, dels registres sonors quo-
tidians de cada apartament, uns 
àudios de gran valor documental, 
tant que és una llàstima que no 
n’hi hagi d’èpoques passades de  
la ciutat per gaudir-ne. El resultat 
és aquest contrast esmentat, el 
d’una comunitat de veïns que ha-
bita les restes d’un cataclisme, 
però ¿quin? 

El que va passar allà no és cap 
secret. Els primers sismes socials 
es van registrar durant la Primera 
Guerra Mundial, quan Barcelona 
es va convertir en refugi de famíli-
es europees que pels seus possibles 
es podien permetre fugir de Fran-
ça, Alemanya i l’Imperi austro-
hongarès, però també de molta 
mala vida, droga i prostitució que, 
com sempre, va allà on hi ha di-
ners. El Gòtic sud, per dir-ho d’al-
guna manera, va començar llavors 
tènuement a ravalitzar-se. Amb 
l’Eixample lluent, famílies com les 
que vivien a Arai van fer la mudan-
ça. Els que podien, és clar. Antoni 
Maria Brusi, malgrat el seu cog-
nom, no s’ho va poder permetre. 
La brutal fallida del Banc de Barce-
lona del 1921, on tenia els estalvis, 
el va deixar en una via morta. Mai 
va poder abandonar el Gòtic sud. 
Va ser, doncs, testimoni 
directe de com el rellotge 
de la transformació soci-
al es va accelerar després 
de la Guerra Civil en 
aquella porció de la ciu-
tat, i més encara quan el 
1951 va atracar per pri-
mera vegada al port de la 
ciutat la VI Flota. 

¿Recorden A dalt i a 

baix, sèrie mítica de la 
BBC que narrava les vi-
cissituds de la família 
Bellamy (a dalt) i del seu 
ampli servei de major-
doms, criades i cuineres 
(a baix, al semisoterra-
ni)? Doncs finques com la 
d’Arai i milers més de la 
ciutat eren la versió inversa, ja que 
als principals vivien els més aco-
modats i a les últimes plantes, els 
condemnats a pujar a peu. A baix i a 

dalt, seria la sèrie. Tot allò ho van 
trastocar, és clar, els ascensors, 
però Lluís Castañeda, que tenia 
una tia àvia anomenada Áurea que 
va ser cuinera dels Brusi a Arai, té 
una interessant relectura. 

«Va ser el cotxe el que va trans-
formar el Gòtic sud. Els que desit-
javen i podien permetre’s un cotxe 
no podien tenir-lo si vivien al Gò-
tic sud», diu, i menys a Arai, per-
què no era una d’aquelles finques 
amb entrada per a carruatges. So-
vint es debat sobre com el cotxe ha 
transformat les ciutats al llarg del 
segle XX i com el repte actual és la 
desmotorització dels carrers, però 
poques vegades, com fa Castañe-
da amb enginy, es reflexiona sobre 
aquests llocs que van quedar mar-
ginats per no participar en la cul-
tura de l’automoció. 

La sort d’aquell lloc es va supo-
sar que canviaria a millor a finals 
dels anys 80, quan l’Ajuntament 
de Barcelona, en les llavors tan de 
moda polítiques d’esponjament 
urbanístic, va tirar a terra una illa 
sencera del barri per crear una pla-
ça davant d’Arai. És la de George 
Orwell, que en una d’aquestes co-
incidències en què costa de creu-
re que no hi hagi propòsit de mofa, 
va ser la primera de Barcelona on 
es van instal·lar càmeres de video-
vigilància. Això va ser el 2001, 16 
anys després de quan transcorre la 
trama de la distòpia de 1984, font 
d’inspiració del terme orwel·lià, 
segons es miri, tal com estan les 
coses avui dia, una profecia auto-
complerta. Les càmeres eren un 
remei, però també un símptoma 
de la inseguretat galopant. Se-
gueixen allà. 

El cas és que, perquè l’exposició 
del Pati Llimona és també un ins-
trument de protesta, el futur dels 
veïns d’Arai 3 és una moneda a 
l’aire. La va voler subhastar la Ge-
neralitat el 2015 quan va creure er-
ròniament que la seva antiga pro-
pietària havia mort sense fer tes-
tament. El preu de sortida era de 
poc més de tres milions d’euros, 

una ganga si es pretenia reciclar-la 
en part de l’extractivista negoci 
turístic de la ciutat, com a hotel o 
com un bloc d’apartaments de llo-
guer per dies, però en una sèrie de 
caramboles imprevistes va aparèi-
xer primer un legítim hereu, la 
Fundació Clínic per a la Recerca Bi-
omèdica (FCRB) i després l’Ajun-
tament de Barcelona va aprovar el 
seu pla de contenció d’hotels, de 
manera que la finca val avui quatre 
vegades menys que el 2015. 

La majoria dels veïns que viuen 
a Arai, 3 tenen una espasa de Dà -
mocles que es balanceja sobre els 
seus caps. La FCRB es compor- 
ta com el propietari prototípic 
d’aquesta ciutat. Inverteix poc i 
malament en el manteniment de 
la finca i els residents mai saben si 
el mes vinent seran els següents 
gentrificats d’aquesta ciutat. Ara 
diguin, ¿és o no és l’exposició Arai 

3 un compendi de l’últim segle i 
mig d’història d’aquesta ciutat? n

CARLESCOLS 

BARCELONEJANT

Decadència i caiguda de 

Barcelona

‘Arai 3’, una intimista exposició del Pati Llimona,  
es revela com un formidable compendi de l’últim  

segle i mig d’història de la ciutat.

Un dels pisos d’Arai 3, atrotinat per l’edat però que conserva part de la gran bellesa que el va distingir de jove. Decoració del principal primera.

«El cotxe va canviar 
el Gòtic sud. Qui  
se’l podia permetre 
no el podia tenir  
si vivia allà»
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LA VANGUARDIA DILLUNS, 11 OCTUBRE 2021

La llista de ‘l’àngel deBudapest’
El Centre Sefarad-Israel publica noms de jueus salvats a la recerca de pistes

El1944,durantelsgovernscol·labo-
racionistes d’Hongria, amb el país
ja ocupat per l’Alemanya nazi, va
créixer lapersecuciócontraels ju-
eus,ivanaugmentarlesdeportaci-

ons a Auschwitz. En aquells mesos, el diplo-
màtic espanyolÁngel Sanz-Briz va salvarmés
de5.200videsa travésde l’expediciódedocu-
mentsespecialsidel’establimentdecasespro-
tegides. El seu valerós comportament li va va-
ler el sobrenomde l’àngel de Budapest, i el seu
nomfiguradesdel 1966 entre els Justos de les
NacionsdelmuseuYadva-XemdeJerusalem.
Elrègimfranquistanoelvaautoritzaraviatjar
a Israel aacceptaraquest reconeixement.
Ara, el Centre Sefarad-Israel, institució pú-

blicaespanyoladedicadaa lacultura jueva ien
especial al llegat sefardita, ha difós la llista de
noms de jueus que Sanz-Briz va protegir, se-
gons figuren a l’Arxiu General de l’Adminis-
tració, amb l’esperança de localitzar els seus
descendents i de descobrir les altres persones
quenoconstenenels registres i tambévanser
salvades. La iniciativa, batejada com La llista
d’Ángel Sanz-Briz, cerca tant rescatar per al
gran públic la tasca de Sanz-Briz (Saragossa,
1910-Roma, 1980)comtrobarnous testimonis
i històries familiars sobre aquesta època d’ig-
nomínia.
“Ala famíliasabíemqueelnostreparehavia

salvatmolts jueusaHongria,peròellnoparla-
vatantd’això;síqueensdeiaqueeraelmésim-
portant que havia fet en tota la seva vida, que
n’estava orgullós, i que amb això en tenia
prou”, explicaper telèfondesdeMadrid la se-
va fillaÁngela Sanz-Briz, de 70 anys. El diplo-
màtic havia arribat a Budapest el 1942 com a
secretari de la legació, de la qual va assumir la
direcció l’abril del 1944 com a encarregat de
Negocis. Davant la proximitat de l’Exèrcit
Roig, van arribar ordres de Madrid que mar-
xésaSuïssa, ihova feraldesembre.
“Elmeuparenoensvaexplicardetalls,però

sí que sabíem com va multiplicar els 200 sal-
conduits per a jueus sefardites que les
autoritats hongareses li van permetre
emetre –recorda Ángela Sanz-Briz–.
Ho va fer afegint totes les lletres de
l’abecedariacadanúmerodepassaport,
per exemple 198A, 198B, etcètera, de
manera que cap document no tenia un
nombremésaltde200.Comtampocno
lihavienditclaramentquehaguessinde
ser passaports personals, ell expedia
passaports familiars, i així hi va poder
incloureméspersones”.

També va allotjar a Budapest milers de ju-
eus en blocs d’habitatges, amb cartells que els
identificaven com a “edifici extraterritorial,
sota laproteccióde la legaciód’Espanya”,dins
d’un esquema comú amb altres països neu-
trals, Suècia, Portugal, Suïssa i la Santa Seu.
L’Espanya franquista simpatitzava amb Hit-
ler,peròoficialmentera ‘no-bel·ligerant’.
Sanz-Briz va recórrer aun reial decretd’Al-

fons XIII del 1924 que permetia concedir la
nacionalitat espanyola a descendents dels ju-
eus sefardites expulsats el 1492, undecretque
ja no era vigent. Però l’autoritat magiar no ho
sabia, i va acceptar així permetre la quota de
200.“Moltpocserensefardites;noméscal lle-
gir els cognoms per constatar que la majoria
eren asquenazites, el normal a Centreeuropa,

però Sanz-Briz i els seus col·laboradors
els van fer passar per sefardites”, relata
Yéssica San Román, directora de l’àrea
d’Educació, Holocaust i Antisemitisme
delCentreSefarad-Israel.
Àngel Sanz-Briz, llavors un home de

34anysambdona iunnadó,va fer totai-
xòsensesuportexplícitdelGovernfran-
quista. “Elqueesveuals arxiusésqueni
ell ni altres diplomàtics que van obrar
comell enpaïsos ocupats no tenienper-
mísdels seussuperiors; al contrari, rebi-

endelMinisterirespostesdissuasives–prosse-
gueix San Román–. Ells van fer el que van fer
pelseucompte i risc”.
Les llistesderescatatsaBudapestqueesco-

neixensón tres: unade45sefardites, unaaltra
de 352 jueus ambpassaport familiar provisio-
nal, i una altra de 1.898 noms amb data naixe-
mentenlaqualambproufeineshihanensina-
dons. El Centre Sefarad-Israel ha habilitat el
correu lalistasanzbriz@sefarad-israel.es per
sialgúreconeixelseunomoeld’algunfamiliar

en les llistes, opotaportarmésnoms.
“CadavegadaquehemanataBudapestpera

algun homenatge, se’ns ha acostat algú a dir-
nos: ‘Enaquella finestrad’aquellacasa,allàes-
tàvem refugiats’ –diu Ángela Sanz-Briz–. O
m’han ensenyat els seus documents firmats
pelmeupare;ésunagranemocióveurelaseva
firma”. A Budapest hi ha des del 2015 unme-
morial iuncarrerdedicatsaSanz-Briz.

HISTÒRIES DEL MÓN

EldiplomàticespanyolÁngel
Sanz-Brizvarescatarel 1944
uns5.200 jueusdelsnazis ide
col·laboracionisteshongaresos

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

INTERNACIONAL

426000

84641

Diario

964 CM² - 85%

26775 €

10

España

11 Octubre, 2021

P.20



Pàgina 1 de 6 
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Why There Are Still 149 Statues of Christopher Columbus in the 

U.S. 

 

At least 36 monuments to Columbus have been removed since the 1970s. But most 

Americans aren’t ready to scrub the explorer's name from the calendar. 

 

 

 

 

More than 6,000 places in the U.S. took their name from Christopher Columbus. There’s Columbus in Ohio (and 

Indiana and Arkansas and New York and Wisconsin, and many other states), not to mention the District of 

Columbia. 

There are streets and avenues and traffic circles and parks, along with lakes and rivers and mountains — 

defining features of the nation’s civic and natural geography. Back in the day, Columbus was an attractive figure 

to revolutionaries looking to establish their own distinctly American mythology as they separated from 

monarchies abroad. Later settlers heralded Columbus as paterfamilias as they pushed westward, embracing 

him as the guiding spirit of Manifest Destiny. 

There are also 149 public monuments to Columbus, which makes him the third most venerated figure among 

U.S. monuments and memorials, according to a national auditby the Philadelphia-based nonprofit Monument 

Lab. Only Abraham Lincoln and George Washington enjoy greater presence in American statuary. 

Yet the tide is turning somewhat, as Columbus’s fame has curdled since the American Indian Movement in 

the 1970s: At least 36 public monuments to Columbus have been removed as of this year, consistent with an 

academic counter-movement to reconsider his achievements and buck him from his place in history. 

Over time, the veneration of Columbus has taken different forms. Specifically, it arrived in three chronological 

waves, according to historian Thomas J. Schlereth. First came “Columbia,” an allegorical figure that symbolized 

liberty and progress, often dressed a lot like Athena. King’s College became Columbia University in 1784; South 

Carolina made Columbia its capital in 1786. The world’s first monument to Columbus was built not in Italy or 

Spain but in Baltimore — a 44-foot obelisk erected in 1792 that now stands, mostly ignored, at an intersection 

near Herring Run Park. (The same can’t be said for other Columbus statues in Charm City.) 

Only later came monuments to Columbus the man, especially during the turn-of-the-century City Beautiful 

movement, which was followed by a broader civic understanding that Schlereth describes as Columbianism. 

Between 1792 and the next centennial anniversary, the contested figure of Columbus evolved from a feminine 

deity, keeping it casual on coins and other engraved tableaux, into a lone explorer representing the rugged ideal 

of westward expansion. Through an explosion of American arts as well as communications over the century, 

including hagiography, the figure of Columbus the man came into (partial) view. By 1892, cities in the U.S. had 

dedicated 28 monuments to Columbus, most of these figures “independent, destined, and triumphant,” 

Schlereth wrote in The Journal of American History in 1992. 
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Perhaps inevitably, enthusiastic views of Columbus contradicted one another. Nineteenth-century rationalists 

claimed Columbus as their champion, an intellectual who disproved the allegedly popular medieval notion that 

the world was flat. (That the earth is round was a widely known fact in Columbus’s day, but the story was 

convenient for secularists.) In other incarnations, Columbus emerged as an “ethnic saint” for Catholic Americans 

and Italian American immigrants, especially during a wave of Southern Italian immigration and a corresponding 

rise in nativist prejudice during the late 19th century. This branch of Columbianism is still resonant today. “This 

century-long process of ‘discovering’ Columbus was only part of a larger, many-sided quest for an American 

national character,” Schlereth wrote. 

Yet even in his own time, Columbus was a polarizing figure: The 16th-century Dominican priest Bartolomé de 

las Casas, who accompanied Columbus on his third voyage, extensively documented the atrocities committed 

by Columbus and other conquerors against the Taíno peoples in Haiti, Cuba and the Dominican Republic — 

crimes that he witnessed firsthand. So horrific was Columbus’s governorship of Hispaniola that he was shipped 

back to Spain in irons, stripped of his titles, and imprisoned for several weeks. His death in Valladolid, Spain, in 

1506 led to the first-ever European reckoning of colonization, known as the Valladolid debate, in 1550. 

Early European colonists in North America basically ignored Columbus: 1692 came and went without a single 

recorded commemoration of the bicentennial of his landing — perhaps unsurprising, since he never set foot on 

the continent itself. While Americans later came to revere Columbus the man, first as a sort of national symbol 

and then as a multifaceted ethnic icon, they blurred over his disgraces. For Native and Black American 

observers, Columbus always represented oppression. 

In 1893, when Chicago hosted the famous World’s Columbian Exposition to celebrate the 400th anniversary of 

his New World arrival, these warring images of Columbus collided. On one hand, the festival was a moment of 

Peak Columbus: Daniel Burnham led a pantheon of architectsand some 10,000 workers to erect the so-called 

White City, named after the gleaming neoclassical architecture of the fairgrounds. Among the festival’s 

attractions were full-sized replicas of the Grand Admiral’s fleet, floated from Spain to Lake Michigan.  

But dissenters took the expo as an opportunity to confront Columbus’s legacy. The journalist Ida B. Wells turned 

a critical eye toward the splendid Beaux-Arts proceedings in Chicago, exploring how the expo excluded African 

Americans from participating; she set up shop in the Haiti Building and produced 20,000 pamphlets, with 

contributions from journalists Ferdinand Lee Barnett and Irvine Garland Penn as well as from Frederick 

Douglass. The writers tackled the notion of commemorative holidays head on, debating the munificence of the 

fair’s sole designated Colored American Day. 

Other women and Native thinkers blasted the World’s Columbian Expo, too. At the fair’s World Congress on 

Women, a lawyer named Laura de Force Gordon attacked the “masculine dogmatism” of Columbus 

celebrations, noting that “the woman of the nineteenth century has discovered herself.” Another critical voice 

came from Simon Pokagon, a Potawatomi writer who viewed the entire festival as an exploitative exercise 

organized by trespassers: “In behalf of my people, the American Indians, I hereby declare to you, the pale-faced 

race that has usurped our lands and homes, that we have no spirit to celebrate with you the great Columbian 

Fair now being held in this Chicago city, the wonder of the world.” 

These acts of “counter-Columbusing” deserve more appreciation as important moments in American history, 

according to researchers at the Data + Feminism Lab at the Massachusetts Institute of Technology. For We 

Never Wanted Him Here — a zine documenting the “protests, takedowns, and counter-proposals to the 

commemoration of Christoper Columbus” — MIT researchers Elizabeth Borneman, Lily Xie and Hua Xi trace 

some of these critiques of Columbianism over time and across borders. 

By the time the quincentenary rolled around in 1992, such skepticism was more widespread. That’s when 

historian David Stannard first published American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World, a 

landmark work for understanding the historical Columbus by linking his arrival with the destruction of Native 

American peoples. The book was blasted at the time for using terms like “holocaust” and “genocide” to describe 

Indigenous suffering at the hands of colonists and conquistadors; Stannard estimated that 100 million Native 

Americans were slaughtered — a figure still debated today. 
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The same year, in 1992, the city council in Berkeley, California, became the first U.S. jurisdiction to drop 

Columbus Day, adopting Indigenous People’s Day instead and dedicating the site for the Turtle Island 

Monument. Many other cities have followed their lead since. 

 

Still, most Americans aren’t ready to say goodbye to Columbus: In 2019, a Rasmussen poll found that 56% of 

U.S. adults said that Columbus should continue to be honored with a holiday, with only 26% opposed. That’s 

consistent with earlier poll results. College students overwhelmingly disagree, however, with one College 

Pulse survey in 2019 reporting that 69% of students rejected Columbus Day. Progressive activists found 

purchase in their efforts to dethrone Columbus during racial justice protests in 2020, smashing statues in 

Baltimore, Boston and other cities. More than a dozen statues of Columbus were removed over eight 

tumultuous weeks, both by decree and by force. 

Today, more than 70 cities celebrate Indigenous People’s Day, and on Oct. 8, President Joe Biden became the 

first president in U.S. history to observe the holiday. His proclamation makes no mention of Columbus. It also 

doesn’t change the status of Columbus Day itself. Indeed, in a separate, softer presidential proclamation about 

Columbus Day, the president makes note of Italian American pride while still recognizing the crimes committed 

by Columbus and European colonizers. After a year of iconoclasm by activists and greater official recognition, 

the wary view of Columbus may have more subscribers. But the effort to persuade America that Columbus is 

worth forgetting might take more time. If history is any indicator, check back in 2092. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-09/how-many-statues-of-christopher-columbus-are-left?srnd=citylab 
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TRADUCCIO AUTOMATICA: 

Per què encara hi ha 149 estàtues de Cristòfor Colom als EUA 

Almenys 36 monuments a Colom han estat eliminats des dels anys setanta. Però la 

majoria d’americans no estan preparats per eliminar el nom de l’explorador del 

calendari. 

Més de 6.000 llocs als Estats Units van prendre el seu nom de Cristòfor Colom. Hi ha Columbus a Ohio (i 

Indiana i Arkansas i Nova York i Wisconsin i molts altres estats), sense oblidar el districte de Columbia. 

Hi ha carrers, avingudes i cercles i parcs, juntament amb llacs, rius i muntanyes, que defineixen la geografia 

cívica i natural de la nació. En aquells dies, Colom era una figura atractiva per als revolucionaris que volien 

establir la seva pròpia mitologia clarament nord-americana en separar-se de les monarquies a l’estranger. 

Posteriorment, els colons van anunciar Colom com a paterfamílies mentre empenyien cap a l'oest, abraçant-lo 

com a esperit rector del Manifest Destiny. 

També hi ha 149 monuments públics a Colom, cosa que el converteix en la tercera figura més venerada entre 

els monuments i memorials nord-americans, segons una auditoria nacional del Monument Lab sense ànim de 

lucre de Filadèlfia. Només Abraham Lincoln i George Washington gaudeixen d’una major presència a 

l’estatuària nord-americana. 

Tot i això, la marea està canviant una mica, ja que la fama de Colom s'ha reduït des del moviment dels indis 

americans dels anys setanta: almenys 36 monuments públics a Colom s'han retirat a partir d'aquest any, en 

conseqüència amb un contramoviment acadèmic per reconsiderar els seus èxits i refutar-lo. del seu lloc a la 

història. 

Amb el pas del temps, la veneració de Colom ha pres formes diferents. Concretament, va arribar en tres ones 

cronològiques, segons l'historiador Thomas J. Schlereth. Primer va arribar "Columbia", una figura al·legòrica 

que simbolitzava la llibertat i el progrés, sovint vestida molt com Atenea. El King’s College es va convertir en la 

Universitat de Columbia el 1784; Carolina del Sud va convertir Columbia en la seva capital el 1786. El primer 

monument mundial a Colom no es va construir a Itàlia ni a Espanya, sinó a Baltimore, un obelisc de 44 peus 

erigit el 1792 que actualment es troba, ignorat principalment, en una intersecció propera a Herring Run Park. 

(No es pot dir el mateix amb altres estàtues de Colom a Charm City). 

Només més tard van arribar els monuments a Colom l’home, especialment durant el moviment de la ciutat de 

finals de segle, que va ser seguit per una comprensió ciutadana més àmplia que Schlereth descriu com a 

colombianisme. 

Entre 1792 i el següent aniversari del centenari, la disputada figura de Colom va evolucionar des d'una deïtat 

femenina, mantenint-la casual en monedes i altres taulells gravats, fins a convertir-se en un explorador solitari 

que representava el robust ideal d'expansió cap a l'oest. Mitjançant una explosió d’arts americanes i 

comunicacions al llarg del segle, inclosa l’hagiografia, es va veure (parcialment) la figura de Colom l’home. El 

1892, les ciutats dels Estats Units havien dedicat 28 monuments a Colom, la majoria d'aquestes figures 

"independents, destinades i triomfants", va escriure Schlereth a The Journal of American History el 1992. 

Potser inevitablement, les opinions entusiastes de Colom es contradicien. Els racionalistes del segle XIX van 

reivindicar Colom com el seu defensor, un intel·lectual que va desmentir la suposada popular noció medieval 

que el món era pla. (Que la terra és rodona era un fet àmpliament conegut en temps de Colom, però la història 

era convenient per als secularistes.) En altres encarnacions, Colom va sorgir com un "sant ètnic" per als 

catòlics americans i els immigrants italians americans, especialment durant una onada del sud La immigració 

italiana i el corresponent augment dels prejudicis nativistes a finals del segle XIX. Aquesta branca del 

colombianisme encara ressona avui. "Aquest procés centenari de" descobrir "Colom només va ser part d'una 

recerca més gran i multilateral per aconseguir un personatge nacional americà", va escriure Schlereth. 
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Tot i això, fins i tot a la seva època, Colom era una figura polaritzadora: el sacerdot dominicà Bartolomé de las 

Casas del segle XVI, que va acompanyar Colom en el seu tercer viatge, va documentar àmpliament les 

atrocitats comeses per Colom i altres conqueridors contra els tainos a Haití, Cuba i la República Dominicana: 

crims que va presenciar de primera mà. Va ser tan horrorós el govern de Colom a Hispaniola que va ser enviat 

de tornada a Espanya amb ferros, li van treure els títols i el van empresonar diverses setmanes. La seva mort a 

Valladolid, Espanya, el 1506 va provocar el primer càlcul europeu de la colonització, conegut com el debat de 

Valladolid, el 1550. 

Els primers colons europeus d’Amèrica del Nord ignoraven bàsicament Colom: el 1692 anava i venia sense una 

sola commemoració del bicentenari del seu desembarcament, potser poc sorprenent, ja que mai no va trepitjar 

el continent. Mentre que els nord-americans van arribar a venerar l'home Colom, primer com una mena de 

símbol nacional i després com una icona ètnica polifacètica, es van difuminar per les seves desgràcies. Per als 

observadors nadius i negres americans, Colom sempre va representar l'opressió. 

El 1893, quan Chicago va acollir la famosa Exposició Mundial de Colòmbia per celebrar la 400t h aniversari de 

la seva arribada al Nou Món, aquestes imatges en guerra de Colom van xocar. D’una banda, el festival va ser 

un moment del Pic Colom: Daniel Burnham va dirigir un panteó d’arquitectes i uns 10.000 treballadors per erigir 

l’anomenada Ciutat Blanca, que porta el nom de la brillant arquitectura neoclàssica del recinte firal. Entre els 

atractius del festival hi havia rèpliques de mida completa de la flota del gran almirall, flotant des d’Espanya fins 

al llac Michigan. 

Però els discrepants van prendre l’exposició com una oportunitat per enfrontar-se al llegat de Colom. La 

periodista Ida B. Wells va dirigir una mirada crítica als esplèndids procediments de Belles Arts de Chicago, 

explorant com l'exposició excloïa els afroamericans de participar; es va instal·lar a l'edifici Haití i va produir 

20.000 fulletons, amb les contribucions dels periodistes Ferdinand Lee Barnett i Irvine Garland Penn, així com 

de Frederick Douglass. Els escriptors van abordar la noció de vacances commemoratives de front, debatent 

sobre la munificència de l'únic dia de la fira designat Colored American Day. 

Altres dones i pensadores autòctones també van explotar l'Exposició Mundial de Colòmbia. Al Congrés Mundial 

de Dones de la fira, una advocada anomenada Laura de Force Gordon va atacar el "dogmatisme masculí" de 

les celebracions de Colom, assenyalant que "la dona del segle XIX s'ha descobert a si mateixa". Una altra veu 

crítica va venir de Simon Pokagon, un escriptor de Potawatomi que veia el festival sencer com un exercici 

d’explotació organitzat per intrusos: “En nom del meu poble, els indis americans, us declaro, la raça pàl·lida que 

ha usurpat la nostra terres i cases, que no tenim cap esperit per celebrar amb vosaltres la gran Fira 

Colombiana que se celebra ara en aquesta ciutat de Chicago, la meravella del món. ” 

Aquests actes de "contracolombisme" mereixen més valoració com a moments importants de la història nord-

americana, segons investigadors del Data + Feminism Lab del Massachusetts Institute of Technology. Per a 

Mai no el volíem aquí - un zine que documenta les "protestes, enderrocaments i contrapropostes per a la 

commemoració de Christoper Columbus", les investigadores del MIT Elizabeth Borneman, Lily Xie i Hua Xi 

ressegueixen algunes d'aquestes crítiques al colombianisme al llarg del temps i a través de les fronteres. . 

Quan es va produir el quincentenari el 1992, aquest escepticisme estava més estès. Va ser llavors quan 

l’historiador David Stannard va publicar per primera vegada l’Holocaust americà: Colom i la conquesta del nou 

món, una obra emblemàtica per entendre l’històric Colom relacionant la seva arribada amb la destrucció dels 

pobles nadius americans. Aleshores, el llibre va ser criticat per utilitzar termes com "holocaust" i "genocidi" per 

descriure el patiment indígena a mans de colons i conquistadors; Stannard va estimar que 100 milions de 

nadius americans van ser assassinats, una xifra que encara es debat avui. 

El mateix any, el 1992, l’ajuntament de Berkeley, Califòrnia, es va convertir en la primera jurisdicció dels Estats 

Units a abandonar el Dia de Colom, adoptant el Dia dels Pobles Indígenes i dedicant el lloc al monument de la 

Turtle Island. Moltes altres ciutats han seguit el seu exemple des de llavors. 

Tot i això, la majoria dels nord-americans no estan preparats per acomiadar-se de Columbus: el 2019, una 

enquesta de Rasmussen va trobar que el 56% dels adults dels Estats Units va dir que Columbus hauria de 

continuar sent honrat amb unes vacances, amb només un 26% en contra. Això és coherent amb els resultats 
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de les enquestes anteriors. No obstant això, els estudiants universitaris no estan totalment d’acord amb una 

enquesta de College Pulse el 2019 que va informar que el 69% dels estudiants van rebutjar el Dia de Colom. 

Els activistes progressistes van trobar compra en els seus esforços per destronar Columbus durant les 

protestes de justícia racial el 2020, destrossant estàtues a Baltimore, Boston i altres ciutats. Més d’una dotzena 

d’estàtues de Colom van ser retirades durant vuit setmanes tumultuoses, tant per decret com per força. 

Avui, més de 70 ciutats celebren el Dia dels Pobles Indígenes i, el 8 d’octubre, el president Joe Biden es va 

convertir en el primer president de la història dels Estats Units a observar la festa. La seva proclamació no fa 

cap esment a Colom. Tampoc no modifica l’estat del propi Dia de Colom. De fet, en una proclamació 

presidencial més suau i separada sobre el Dia de Colom, el president pren nota de l'orgull italoamericà mentre 

reconeix els crims comesos per Colom i els colonitzadors europeus. Després d’un any d’iconoclàstia per part 

d’activistes i un major reconeixement oficial, la visió desconfiada de Colom pot tenir més subscriptors. Però 

l’esforç per convèncer Amèrica que Val la pena oblidar Colom pot requerir més temps. Si l'historial és un 

indicador, torneu a comprovar-ho el 2092. 
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El gas arriba a Portugal en caravel·la

Portugal no té por de quedar-se
aquest hivern sense gas algerià.
El motiu és ben senzill, amb un
rerefons complex. Els últims
anysPortugal, país amb 10,3mi-
lions d’habitants, ha augmentat
les importacions de gas natural
liquat (GNL), especialment dels
Estats Units, nova potència ex-
portadorad’hidrocarbursgràci-
es al fracking (tècnica d’ex-
tracció basada en la fractura hi-
dràulica del subsol).
En aquestsmoments el gas al-

gerià representa un 1% del con-
sum intern portuguès, segons
fonts oficials del país veí. El vo-
lumcontractat aAlgèria ésmolt
mésgran, segons fonts espanyo-
les coneixedores del negoci ga-

sista, però hem de tenir en
compte que Galp, la gran em-
presa portuguesa d’hidrocar-
burs, societat de capital mixt
participadapelsgovernsdePor-
tugal i Angola, també ven exce-
dents a tercers països.
Portugal consumeix cada any

uns 5 bcm de gas (1 bcm equival
amilmilionsdemetrescúbics), i
lacapacitatcontractadaambAl-
gèria seria d’uns 2 bcm, segons
aquestes fonts. Això significaria
un40%del consum intern, si no
es revengués. Espanya consu-
meix uns 33 bcm anuals, i un
47% prové d’Algèria. El seu
marge demaniobra ésmenor.
El gas liquat, fins ara més car,

arriba a Portugal pel port de Si-
nes, al sud de Lisboa. I el gas al-
gerià el transporta a la penínsu-
la Ibèrica el gasoducte Magrib-
Europa a través de l’estret de
Gibraltar.Laxarxagasistaespa-
nyola té una doble connexió

ambPortugal perExtremadura.
Des de fa uns anys, Lisboa de-
mana al Govern espanyol una
tercera via, per Badajoz-Tras-
os-Montes.
Com La Vanguardia ha estat

publicant des de l’agost passat,
el gasoducte Magrib-Europa
pot quedar fora de servei el
31 d’octubre com a conseqüèn-
cia de la ruptura de relacions
diplomàtiques entre Algèria i el
Marroc.
És com si els portuguesos ha-

guessinvist venir la tempestade
sorra. El que ha fet Portugal els
últims anys ha estat reduir el
consum intern de gas algerià,
revendre els excedents con-
tractats i apostar per les impor-
tacions de GNL, prioritzant
els Estats Units com a proveï-
dor.Unadecisiógeopolíticaque
avui disminueix la dependència
portuguesa de les turbulències
del Magrib. “Fa segles que Por-

tugal va aprendre a resoldre els
seus problemes per via marí-
tima. Després de trencar amb
Castella, vàrem avarar les cara-
vel·les per conèixer món”,
ironitza la fontoficial portugue-
sa consultada.

Un país petit pot ser fràgil en
les grans tempestes internacio-
nals, però també es pot moure
amb més agilitat. Portugal, per
tant, assisteix a la contesa eco-
nòmica, política i diplomàtica
entre Algèria i el Marroc amb
més tranquil·litat que Espanya.

El seu interès estratègic en
matèria d’energia està centrat
avui a aconseguir una connecti-
vitat més gran amb les xarxes
europeesa travésdeterritories-
panyol.
La pujada de preus del gas i

l’electricitat encara no genera a
Portugal tanta preocupació so-
cial com a Espanya. Tot arriba-
rà. Les tarifes elèctriques estan
més regulades i la pujada tarda-
ràunsquantsmesosaafectarels
consumidors.
Evidentment, el Govern por-

tuguès segueix ambmolta aten-
ció l’estrès energètic espanyol
després de sumar-se la pujada
de tarifes amb el conflicte entre
Algèria i el Marroc. Pedro
Sánchez s’està jugant la reelec-
ció amb els preus de l’energia. I
els socialistes portuguesos aca-
ben de rebre un toc d’atenció
amb la pèrdua de l’alcaldia de
Lisboa.

El país veí, menys
dependent del

subministre algerià,
veu amb expectació
l’estrès espanyol

El primer tràmit de la nova llei de
Memòria retrata unCongrés dividit
Les esmenes de devolució no prosperen però auguren una tramitació convulsa

Elprimer tràmitparlamentari de
la nova llei de Memòria Demo-
cràtica –el debat i votació de les
esmenesa la totalitatdePP,Vox i
ERC– s’ha revelat com un retrat
eloqüent i tristd’unpaísquecon-
tinua sent incapaç d’arribar a un
conveni ambel seupassat recent,
un debat agre, per moments me-
lodramàtic icolèricenquèladre-
ta i ultradreta parlamentàries
continuen apostant pel pacte de
silenci i oblit de la transiciómen-
tre lesesquerresrepublicanes,en
aquest cas encarnades en ERC,
quevapresentar el seupropi text
alternatiu, i Unides Podem, que
va anunciar esmenes profundes
per a la tramitació posterior,
aposten per aplicar un exercici
d’exorcisme històric basat en la
veritat i la reparació, a lamanera
delquevanferaltrespaïsoseuro-
peus que van patir el feixisme
després de la II GuerraMundial.

La defensa de la llei la va fer el
ministre de Presidència, Félix
Bolaños, que es va dirigir especí-
ficamenta lameitatdretade l’he-
micicle per reclamar el seu su-
portnegantqueestractid’unallei
marcadaperlaideologia,atèsque
condemnarel feixismeiretreho-
menatgealessevesvíctimesésun
compromís amb la democràcia, i
no ideologia. Bolaños va subrat-
llar que el propòsit del projecte
de llei de Memòria Democràtica
és restituir una “veritat comple-
ta”quevaser “omesa fa40anys”.
Mentre que el grup del partit

ultraVoxesvaregirarinquietdu-
ranttotelple–incloent-hi intem-
pestius visques aEspanya–, elPP

va acusar el Govern de “reobrir
ferides”, de “guerracivilisme” i
de “promoure l’enfrontament
entreespanyols”. I comqueésun
clàssic del Congrés que cada ve-
gada que algú diu “Franco” algú
altrerespongui“ETA”,ahirvato-
car aCiutadans treure la carta de
labandaterrorista.Unasuccessió
desímptomes inquietants.

ERC va aconseguir
el suport de la resta
de grups catalans, a
més de Bildu i el BNG,
al seu text alternatiu

Elministre Félix Bolaños va defensar ahir la llei al Congrés

El portaveud’ERC,Gabriel Rufi-
án, que va insistir en la necessitat
d’unalleiquedeslegitimielrègim
del general Francisco Franco, ha
demanatque la llei incorporime-
canismes no només de reparació
moral sinó també de restitució
material, i ha qualificar la llei de
l’Executiu de “llei de memòria
sense memòria”. “La pregunta”,
vaprosseguir, “noésperquènos-
altres som tan durs, sinó per què
vostès són tancovards”.
Esquerra va aconseguir el su-

portalasevapropostaalternativa
de bona part de l’Espanya pluri-
nacional: tant els diputats de
JxCat com els del PDECat han
donat suport al text d’ERC, com
tambéEHBildu,elBNGi laCUP.
ElPNBhapreferitmodularlacrí-
tica al projecte del Govern cen-
tral i considera que per bé que la
llei és perfectible, el projecte de
l’Executiu és susceptible de ser
millorat en el tràmit d’esmenes.
ComUnidesPodem,quenoestan
còmodes amb el projecte de l’ex-
vicepresidentaCarmenCalvo.
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�������� �� �	
�������� � ������ ������ �� �� �� �����	
�� �� ���� � � ������������� ���	��� �� ����� �� �������� ��	��� �� ��� � � � ��

Centrede
planxatBRAUN

Subscriu-t’hi al 933481 482 Escaneja el codi
QR i subscriu-t’hi

99€
3MESOS

PERNOMÉS

189€
+Regal valorat en

Emporta’t el centre de planxat més compacte amb La Vanguardia
3mesosde subscripció

De dilluns a diumenge
Sense compromís de permanència

La Vanguard

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

426000

84641

Diario

420 CM² - 37%

11655 €

16

España

15 Octubre, 2021

P.29



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

795000

84255

Diario

656 CM² - 58%

31320 €

16

España

15 Octubre, 2021

P.30



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

795000

84255

Diario

927 CM² - 82%

52316 €

27

España

15 Octubre, 2021

P.31



P.32



P.33



P.34



P.35



P.36



OPINIÓ

P.37



30  | Entre Tots Dijous, 14 d’octubre del 2021  |

«L’edifici ha de passar a la Generalitat, 
permutant-lo o comprant-lo, però és 
complicat i com més soroll es faci, més 
es complicarà, perquè quan parlem de 
símbols la cosa s’enverina», opina 
l’historiador Ricard Vinyes, que com a 
comissionat de Programes de Memò-
ria de l’Ajuntament de Barcelona va fer 
instal·lar el faristol memorial situat da-
vant la prefectura. Segons la seva opi-
nió ha de recordar que «va ser una es-
tructura molt específica de destrucció i 
de mort als anys 40, 50 i 60» i podria 
ser la futura seu del Memorial Demo-
cràtic, o un espai d’informació i expo-
sicions similar al Centre de Documen-
tació del Nacionalsocialisme situat a 
les antigues casernes de la Gestapo de 
Colònia. «Però –afegeix– no un mu-

seu, que és una cosa d’una altra època, i 
menys una cosa com el Museu de la 
Casa del Terror de Budapest, com al-
guns sembla que plantegen».  

Ricard Vinyes recorda que les de-
claracions que han desencadenat l’úl-
tima polèmica «ja les van fer el 2018 la 
delegada del Govern a Catalunya i el 
ministre Marlaska» en el mateix sen-
tit i que hi va haver «un sidral consi-
derable» quan el departament muni-
cipal de Memòria que dirigia va ins-
tal·lar un faristol que recordava el pas-
sat repressiu de Via Laietana, 43. «És 
bo que ara, dient el mateix, hagi recti-
ficat, i que el futur de la Prefectura 
formi part del contingut de la taula de 
diàleg», afegeix. Tot i que matisa que 
l’actual ofensiva per tornar a posar el 
tema sobre la taula «és una escenifi-
cació més d’ERC, que utilitza els ele-
ments de la vindicació memorial per 
fer política».  n

¿Què fem amb 
la prefectura 
de policia de 
Via Laietana?

En comunitat

La geografia de la maquinària repressora 
del franquisme a Barcelona té diversos 
llocs de memòria plena de dolor: el Camp 
de la Bota, el castell de Montjuïc, les 
presons de la Model i les Corts, i la 
Prefectura Superior de Policia de Via 
Laietana, seu de la Brigada Política Social, 
els seus calabossos i les seves sales de 
tortura. El secretari d’Estat de Seguretat, 
Rafael Pérez, ha desencadenat una 
polèmica amb unes declaracions en les 
quals obviava aquest passat. Just quan el 
futur de l’edifici, la seva conversió en espai 
memorial i la continuïtat o no del seu ús 
policial està sobre la taula de les 
negociacions entre el Govern central i la 
Generalitat. Cinc veus, els historiadors 
Ricard Vinyes i Andreu Mayayo, el 
periodista Antoni Batista, l’ex pres polític 
Carles Vallejo i el director del Memorial 
Democràtic, Vicenç Villatoro, repassen el 
passat de l’edifici i ofereixen les seves 
visions sobre quin ha de ser el seu futur.   
PER ERNEST ALÓS

RICARD  
VINYES

P Catedràtic d’Història Contem -
porània (UB). Excomissionat de  

Programes de Memòria de  
l’Ajuntament de Barcelona.

Davant la pregunta ¿Què fer amb la co-
missaria de Via Laietana?, el periodista i 
escriptor Antoni Batista té la resposta 
més que preparada: director d’Anàlisi i 
Estratègia de Presidència durant el tri-
partit presidit per Pasqual Maragall, va 
redactar una proposició no de llei per 
convertir l’edifici en un memorial de la 
lluita antifranquista que Joan Tardà va 
defensar sense èxit al Congrés el 2005. 
I amb aquesta, un annex en què disse-
nyava com havia de ser el centre. 

Així el descriu avui:  «Als calabos-
sos, al soterrani, mostrar-los recreats 
tal com eren al màxim possible. Cel·les 
visitables com a Sing-Sing, o la de 
Mandela, amb plaques que recordes-
sin els presos que hi van passar. La 
planta intermèdia que acollia els ar-
xius històrics de la policia, convertir-
la en un punt de consulta i d’exposició 
a través de plafons del seu contingut: 
fitxes, declaracions, atestats... Només 
amb la documentació que vaig recollir 
durant un any de feina, la que va reco-
llir Enric Canals per al programa de 
TV-3 Activitats contra el règim, les fil-
macions per a aquest programa i per a 
Temps era temps, amb casos molt bès-
ties, ja tindria un volum notable. Els 
arxius sencers del cas dels 113, de l’As-
semblea de Catalunya... I a dalt, als 
despatxos de la Brigada Social on es 
feien els hàbils interrogatoris, recrear-
los, amb elements com aquell armari 
ple d’instruments de tortura que en-
senyaven per intimidar. Fins i tot po-
dria tenir una magnífica banda sonora 
a través del repertori antirepressiu de 
la Nova Cançó». 

Batista, autor de llibres com La Bri-
gada Social o Memòria de la resistència 
antifranquista, té clar que un projecte 
d’aquest tipus «només és viable amb 
el trasllat de la comissaria», que podria 
ser «a qualsevol altre lloc de la ciutat, 
mentre que la memòria és allà». «És 
una qüestió de voluntat política, de si 
el Ministeri de l’Interior i el Govern 
d’Espanya tenen voluntat de deixar 
Via Laietana i manifestar el seu res-
pecte per la gent que va lluitar contra la 
dictadura i per les llibertats, cosa que 
no ha de representar cap descrèdit per 
a la policia actual». n

«No té per què ser 
un descrèdit de  
la policia actual»

ANTONI  
BATISTA

P Periodista. 

«Va ser una 
estructura molt 

específica de 
destrucció i de mort 

als anys, 40, 50 i 60»

«No hauria  
de ser una Casa  

del Terror»
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P Catedràtic d’Història  
Contemporània (UB).

Álvaro Monge

Director del Memorial Democràtic 
de la Generalitat des de fa unes 
setmanes, l’escriptor Vicenç Villa-
toro, considera que la Prefectura, 
sent «un espai significat, un espai 
percebut de sofriment i dolor», ha 
de ser «caracteritzat com a espai 
de memòria, com menys modifi-
cat millor i que recordés què ha si-
gut aquest lloc al llarg de la histò-
ria i deixés de ser una comissaria 
de policia en actiu».  

«Seria lògic que fos un espai 
dependent del Memorial Demo-
cràtic», planteja Villatoro. I si l’es-
pai memorial no inclogués tot el 
complex, «la resta no hauria de 
tenir un ús contradictori sinó 
complementari», que podria ser 

perfectament el de seu de l’orga-
nisme que dirigeix, actualment si-
tuat en un espai de lloguer que 
haurà d’abandonar, l’antiga seu 
d’Edicions 62 al Raval. «Seria na-
tural que el Memorial anés a un 
edifici significatiu, que tingués re-
lació amb la seva funció, no a unes 
oficines», planteja.  

Respecte a la polèmica dels 
últims dies, Villatoro conside-
ra que «hi ha hagut declara-
cions clarament equivoca-
des», especialment la del 
secretari d’Estat de Segu-
retat. «Podem discutir si 
deixa de tenir aquesta 
funció repressiva que va 
tenir durant el franquis-
me, especialment, i du-
rant la transició, i a partir 
de quin moment, però no es 
pot dir que va tenir una fun-
ció positiva des de fa moltes 
generacions». n

VICENÇ  
VILLATORO

P Director del Memorial  
Democràtic.

Carles Vallejo, militant de CCOO a la 
Seat, és un dels centenars de mili-
tants torturats a Via Laietana. En el 
seu cas, el 1970, durant 20 dies in-
interromputs. «Aquest edifici ha de 
deixar de tenir un ús policial. Molts 
barcelonins encara vius vam ser 
torturats allà i és un espai d’un do-
lor que encara portem a sobre. Tot i 
que es digui que no és la mateixa 
policia, el lloc continua projectant 
l’ombra del passat, i hauria de ser 
de l’interès d’una policia democrà-
tica deixar d’estar-hi associada. A 
més, des del punt de vista policial 
no és operatiu».  

«Ens van fer molt mal els argu-
ments del secretari d’Estat. Aquest 
edifici ha de ser un espai memorial 
per explicar el nostre passat, el relat 
del que va ser el franquisme, i un 
centre d’investigació del que ha sigut 
i és encara el mal de la tortura, que 
van patir diverses generacions du-
rant els 40 anys del franquisme, 
quan no hi havia cap possibilitat de 
denúncia davant mitjans, jutges i 
opinió pública, i que va seguir tot i 
que fos de forma no sistemàtica», 
planteja Vallejo.  n

CARLES  
VALLEJO

P President de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics del Franquisme.

«La policia hauria de sortir de Via La-
ietana i els policies estarien encan-
tats, en un altre lloc s’estalviarien 
problemes i tindrien millors accessos, 
i al cap i a la fi la gent ja no ha d’anar a 
la Prefectura per a res. Però la policia 
no se n’anirà perquè tenim la mala 
sort que s’ha plantejat com un pols a 
l’Estat. Davant un Fora els forces 
d’ocupació i Fora la policia espanyola, 
l’Estat no mourà ni un dit». Hi ha un 
nou relat, apunta, en què no pesa tant 
el passat de la lluita antifranquista 
com el succeït a partir del 2017. «L’in-
dependentisme s’ha apropiat de tot i 
ho ha complicat tot». 

«S’hauria de seguir vindicant que 
sigui un espai de memòria antifran-
quista i dels diferents usos que ha tin-

gut, com acollir la Comissaria General 
d’Ordre Públic de la Generalitat des 
d’on es va dirigir la resposta al cop de 
juliol de 1936, però veig difícil, si no 
impossible, que es puguin organitzar 
visites mentre sigui un edifici policial. I 
en el context actual em sento utilit-

zat», afegeix Mayayo, catedràtic 
d’Història Contemporània a la UB 

i coordinador polític d’Esquerra 
Verda, formació hereva del 

PSUC al si dels Comuns. Tot i 
que considera que les de-
claracions que prescindi-
en del passat repressor 
de l’edifici van ser «un 
clar error», considera 
que tampoc es pot igno-
rar «que aquí hi ha gent 
que està vetllant per la 

nostra seguretat i que no 
és responsable de tot el 

que va passar aquí durant el 
franquisme». n

ANDREU  
MAYAYO
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El Cercle d’Economia no és una patronal 
neo liberal sinó, des de fa molts anys, una 
entitat plural d’empresaris, catedràtics i 
professionals que reflexiona sobre els desa-
fiaments de Barcelona i Catalunya en el 
marc d’una Espanya i una Europa democrà-
tiques. I no té color. El seu primer president, 
durant el franquisme, va ser Carles Ferrer 
Salat, més tard creador de la CEOE, i en la 
seva junta directiva estaven Narcís Serra i 
Ernest Lluch, després ministres del primer 
Govern de Felipe González. També és una 
entitat tranquil·la, acostuma a dir les coses 
amb molta suavitat.  

S’ha acabat el bròquil. Ara el Cercle ha 
optat per cridar. La seva última nota co-
mença: «El Cercle vol denunciar que ni Bar-
celona ni Catalunya disposen d’un model de 
prosperitat compartida que compti amb 
prou complicitat». ¡Carai!, denunciar és un 
verb mes propi de CCOO. I segueix: «El Cer-
cle... manifesta la seva decepció amb la Ge-
neralitat i amb l’Ajuntament de Barcelona». 
¡Un vot de censura a les dues primeres insti-
tucions públiques del país! 

Després justifica la seva decepció –al ju-
liol va felicitar Pere Aragonès i va expressar 
el seu suport als indults perquè sense esta-
bilitat política l’economia no va– en què ni 

la Generalitat ni l’ajuntament tenen definit 
un model de prosperitat que pugui ser 
compartit per la gran majoria de ciutadans, 
societat civil i empresariat. «Si existeix 
aquest model, sovint és molt ideològic, no 
té pragmatisme i genera confrontació... no 
entenen que sense inversió privada és im-
possible transformar la realitat». 

Afegeix que només el creixement ha  
millorat el benestar dels ciutadans i que 
l’apologia del decreixement és una irres-
ponsabilitat, cal combinar creixement i 
lluita contra el canvi climàtic. I critiquen el 
fre als hotels de luxe, que facilitaria un tu-
risme de més qualitat, la inseguretat ciuta-
dana, la discutible reforma urbanística, el 
deteriorament alarmant de l’espai públic i 
el vandalisme recurrent. I la indignació pu-
ja amb la negativa a l’ampliació de l’aero-
port en una Catalunya que sempre es quei-
xa que les grans inversions de l’Estat afa-
voreixen Madrid. 

Moltes d’aquestes crítiques són certes. 
La Generalitat va a la seva (el referèndum), 
com l’ajuntament (la protesta social), 
quan el realisme exigiria «tornar a tenir 
presencia i influència en Espanya, l’únic 
Estat realment existent que tenim els ca-
talans». ¡Déu-n’hi-do! No, el Cercle no vol 

llançar un partit, ni se sumarà a Salvador 
Illa, i el seu president, Javier Faus, un profes-
sional d’èxit no vol ser un altre Josep Piqué, 
l’exministre d’Aznar. Llavors, ¿per què un 
manifest tan dur? Pel cansament. En el Cer-
cle creuen que ja fa massa anys que som 
«una societat despistada» i que ens arris-
quem a «quedar atrapats en una espiral d’ir-
rellevància econòmica de lenta però inexo-
rable decadència». I el cansament porta a 
cridar. Ahir vaig trucar a un antic president 
del Cercle, sempre atent a les formes, i el vaig 
trobar exultant: «És que tot té un límit, s’ha 
de començar a dir les coses pel seu nom». 

La denúncia té gran part de raó. ¿Per 
què Aragonès i Colau no atenen? Perquè hi 
ha poca interacció entre el món econòmic i 
el polític, com sí que passava amb Jordi 
Pujol, Pasqual Maragall o José Montilla. 
D’acord, la culpa és dels polítics que avui 
guanyen les eleccions. Però que una enti-
tat del millor establishment no sigui capaç 
de fer-se escoltar també indica que la 
classe dirigent del país (l’econòmica) 
tampoc ha fet els seus deures. n 

La nota

El Cercle 
crida

Joan Tapia

Censura les 
institucions i 

qualifica Catalunya 
de «societat 

despistada» que va 
cap a la irrellevància

 
P Joan Tapia és president del  

Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO.

u L’empresària ha participat en la inau-
guració de la Setmana Ciutadana de 
l’Alimentació Sostenible, que aborda 
la lluita contra l’emergència climàti-
ca des de la transformació del siste-

ma alimentari. P. 35

 Marta Carola 
 RAMADERA I MEMBRE DE RAMATS DE FOC

u L’autor de Virtudes (y misterios) ha si-
gut guardonat amb el Premio Nacio-
nal de Narrativa 2021 per aquesta 
obra, escrita originalment en gallec i 
que tracta el tema de l’emigració ga-

llega a Anglaterra i Amèrica. P. 52

 Xesús Fraga 
 ESCRIPTOR

u La jove estrella canària del Barça, pun-
ta de llança de la necessària renova-
ció esportiva del club, ha renovat 
fins al 2026 amb la clàusula més al-
ta de tota la plantilla. Val 1.000 mili-

ons d’euros. P. 58

 Pedro González, ‘Pedri’ 
 FUTBOLISTA 

Josep Maria Fonalleras

Costa trobar motius racionals per a la permanència actual de la co-
missaria de la Via Laietana. És evident que un edifici més funcio-

nal i sense el pes de la seva funesta memòria seria una manera 
de visibilitzar una policia moderna, democràtica. Trencar el 

rosari de comptes amb el franquisme. Però aquest és, 
precisament, el problema. Són massa els que insistei-

xen a salvaguardar el passat. O bé perquè el defensen o 
bé perquè l’utilitzen per desprestigiar l’actual demo-
cràcia. Mantenir l’ús actual de la comissaria és pro-
jectar un espot de 24 hores al dia al servei de la cam-
panya el Règim del 78. Alimentar, de forma continua-
da i no exempta de dolor, el relat d’una continuïtat 
franquista. És cert que encara queden rèmores 

d’aquell passat, que el consens es va consolidar amb 
els pilars disponibles i que el ciment és porós, però Es-

panya és una democràcia tan imperfecta com les mi-
llors. Deslegitimar la Transició, tacar l’orgull per tot 

l’aconseguit, desdenyar el camí que va aconseguir les  
renúncies de molts, només ens empetiteix. Ens envileix.  
Vam recórrer la via del consens, queda molt per recórrer 

en la reparació. El trasllat de la comissaria de la Via Laietana  
és una oportunitat. n  

La notícia trista és que el Consell Interuniversitari de Catalunya ha 
decidit renunciar a l’exigència del certificat B2 (en anglès, i 
també en altres llengües) com a requisit per poder-se gradu-
ar. Però n’hi ha més. Hi ha la constatació d’un fracàs com a 
país, que no és estrictament un problema de les univer-
sitats (el punt final de destinació), sinó que afecta tots 
els altres trams del trajecte. I ho diuen els mateixos 
responsables del departament, que entenen que 
aquest és «un acord realista» quan, de fet, és la con-
firmació d’una ferida mortal del sistema.  

És realista, perquè els estudiants universitaris no 
estan en condicions d’acreditar aquest coneixe-
ment, tot i que des del departament s’assegura que 
s’han d’assolir les competències, «però no necessà-
riament a través d’un títol». ¿Com? ¿És que així qües-
tionem tot l’entramat educatiu? ¿Solució? Seran gra-
duats, tot i no saber una tercera llengua. I és mortal, la 
ferida, perquè demostra que «la formació depèn molt de 
les extraescolars i no tothom s’ho pot permetre». Les uni-
versitats han fet el que han pogut per evitar el desgavell, però el 
problema de fons és estructural. El missatge realista és aquest: no-
més tindràs futur si te’l pots pagar. n

Pros i contres

Un missatge realista& Emma RiverolaVia Laietana
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revolució de la quotidianitat. De Berkeley
va arribar Maria José Ragué i va publicar
California trip,manualdecontracultura!

Ladrogavatenirel seu lloc,no?
Portaven àcids entre pàgines de llibres, per
a rituals d’expansió de la consciència. Des-
prés, comareaccióa ladestrossade l’heroï-
nomania,hihagué fugidaal camp.

Recuperiunaestampad’aquellsdies.
A laRambla,Gabo enuna terrassa i Llach a
la del costat, i tots érem iguals, i tots cons-
truint amb il·lusió, sobre un buit. I, així, ho
vamcanviar tot.

Enelplaquotidià,m’assenyalava.
Aixòés,volies feruna truita i et sortiaunou
ferrat, i viceversa, però tu eres allà apre-
nent-ho totper tumateix.

Aixòqueemdiude latruitaés literal?
Esclar, jo em vaig posar a rentar, planxar,
cosir,cuinar,netejar,nopermandatextern,
sinó per ganes de fer-m’ho jo mateix tot.
Vamserespontàniament feministes.

Quedaavuialgunacosadetotallò?
Elcapitalismesalvatgeésdevoradorimate-
rialista, i hem perdut metafísica. Però és
possibleencaraavuimillorar la societat.

Hocreudedebò?
Si vas aBerlínhi trobaràs reductes de crea-
tivitatpoliglota,deproductivitat.

Sivostèmanés,quèfaria?
Educació. Humanista i pràctica. Quin es-
càndol que la Generalitat deixi sense estu-
diaraquestany22.000 jovescatalansdesit-
jososde formacióprofessional.

Hoés.
Aixòésmatar el futur. Ens convé tornar als
oficis, a tocarelmónreal!

Noanemperaquí, sinóper lavirtualitat.
Greuerror,perquèundia fallarà l’electrici-
tat o els transports i no tindremresperma-
tar la gana. I llavorsquè farem, tornar al ca-
nibalisme?

Home...
Vigila,atenció,podriasucceir,noéstandis-
tòpic.Ésurgenttornaraescoltar l’altre, tor-
naradebatreentrenosaltres.

ACatalunya?
Sí,ambelmodeldelavellaAlexandria,enla
qualesparlaventotes les llengües, inoelde
Madrid i el seucentralismecentrípet i anti-
catalanista visceral: totnacionalismeésde-
cadència, així que no ens automaltractem,
jan’hihaprouqueensmaltractin.

Mentre muntava vostè aquesta exposi-
ció,haredescobertalgunacosa?
L’amor. L’amor a l’obra de l’altre. Reconèi-
xer totaunageneració rebel.

Quèlidiriaa l’esquerrad’avui?
Repenseu la societat sensehipocresies.

Ia ladreta?
Resd’extrems, centreu-vosa l’estilMerkel.

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

Pepe Ribas, agitador cultural

“LaBarcelonadels setanta va ser
el gresol delmillor d’Espanya”

Tinc 70 anys. Soc deBarcelona. Soc agitador cultural. En parella fa deu anys. Sense fills. Idees
polítiques?Humanista llibertari. Creences? Espiritual: puc viure sol en un bosc. Conreo roses.
Comissario l’exposició ‘Underground i contracultura a la Catalunya dels setanta’

Quèvaferel20-Ndel 1975?
Era a casa del pare i va arribar
Luis Racionero, per anar-nos-
enal tallerdeQuimMonzó.

Quèdeiael seupare?
Elsanarquistes lihaviendestrossat la fàbri-
cael1933ihavienassassinatelseupare.Ari-
asNavarroplorava, i ell vadir: “Tancat!”.

Fi.QuèvaferambRacionero iMonzó?
Celebrar-ho, imirar els retocsd’enQuimal
seu grafisme de la capçalera d’Ajoblanco,
que vaig llançar dos anys abans.Monzó es-
coltavaObladi-obladadelsBeatles.

Defineixi larevistaAjoblanco.
Plaça comuna de moviments inquiets: se-
xualitat lliure, feminisme, ecologisme, na-
turisme,antipsiquiatria,bioagricultura,ob-
jecció de consciència, orientalisme, psico-
dèlia,hippisme, anarquisme...

Anarquisme?Quèdiriael seupare?
“Només una cosa et prego: violència, mai”,
emvadirenmarxardecasa, als21.

Quèbuscavavostè fora?
La vida. El sexe, la música, la creativitat, la
llibertat!Vida i art erenelmateix.

Quèelvafer llibertari?
La traïció dels comunistes. Els estudiants

de la universitat anàvem a ocupar la cate-
dral, ienshovaimpedirlapolicia,perquèva
seravisadaperBanderaRoja!

PassavatotaBarcelona?
Respiràvem contracultura a la Rambla, als
locals i teatres. I tots, aquí: Ceesepe, Almo-
dóvar, Ouka-Leele, l’Hortelano... La llavor
de laposteriormovida!

Esmostra totaixòa l’exposiciódelPalau
Robert?
Sí. Acabava al novembre, però es prorroga
finsalmarç, acausade l’èxit.

Aquèatribueixaquestèxit?
Visualitzes comBarcelonava ser gresol del
millor d’Espanya: còmic,música, teatre, ci-
nema,poesia, fanzine,punk, art...

PerquèBarcelonaatreia lacultura?
Perquè aquí hi havia botiguers, artesans,
classes mitjanes, fabricants... que són els
quecreencoses. I així floreix lacultura.

Iara?
Tothapassat amansd’agències depublici-
tat, audiències, funcionaris i institucions, i
així tenimdecadència.

Ja.
Debaties amb cada amic amb qui et creua-
ves, amb impuls de creativitat. Va ser una

LLIBERTTEIXIDÓ

Underground
i contracultura

Obriu les reixes! Tombeu

els murs! Salteu els abis-

mes! Són proclames que

inspiraven als joves dels

anys setanta en una Barce-

lona efervescent que va ca-

talitzar al voltant de la

Ramblaelmillordelacultu-

ra a l’Espanya del moment.

Una “revolució del quoti-

dià”, m’assenyala Pepe Ri-

bas, un dels seus agitadors

(des de la revista Ajoblan-

co): la documenta a l’expo-

sicióUnderground i contra-

cultura a la Catalunya dels

setanta (al Palau Robert),

muntatge magnífic. Per

complementar-lo i difon-

dre’l, PepeRibas iCantiCa-

sanovaspubliquenara (edi-

ció del Palau Robert-Gene-

ralitat de Catalunya) un

voluminós llibre –és més

que unmer catàleg– que fi-

xa i dona esplendor a una

època,aunageneracióiaun

lloc que van modelar bona

part del millor que encara

avui som i tenim.

VÍCTOR-M. AMELA
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Editorial

tubre com a festa nacional, en una decisió del llavors 
Govern de Felipe González a la qual no era aliena la 
proximitat del Cinquè Centenari, presentat com una 
fita de la nova democràcia espanyola, pont entre 
l’Amèrica Llatina i Europa. 

Fins aquí el camí, no exempt de contradiccions, 
que condueix fins al 12 d’octubre que avui celebrem. 
Si el seu significat és polisèmic, també és polisèmic 
el significat de la idea de nació. La festa nacional 
d’Espanya s’ha d’emmarcar a l’article 2 de la Cons-
titució, que reconeix i garanteix el dret a l’autono-
mia de les regions i de les nacionalitats, és a dir, les 
nacions històriques que vertebren el nostre Estat 
compost. Aquesta pluralitat interna es va veure en-
fortida, el 1986, amb la dimensió europea d’Espanya 
i el marc de sobiranies compartides que representa 
avui la Unió Europea. 

La festa del 12 d’octubre, des de l’òptica de la Cons-
titució i dels tractats europeus, hauria de tenir per le-
ma la divisa de la no nascuda Constitució europea: 
«Unida en la diversitat». Sí, una Unió Europea que 
instaura també un marc de ciutadanies compartides: 
tota persona que té la nacionalitat d’un Estat membre 
té la ciutadania de la Unió, que s’afegeix a la nacional 
sense substituir-la. En el cas d’Espanya, aquests dos 
nivells de ciutadania s’enriqueixen amb un tercer, el 
derivat del caràcter autonòmic de l’Estat. Ciutadans 
de Catalunya, d’Espanya i d’Europa, en el nostre cas. 

La festa del 12 d’octubre només arriba al seu au-
tèntic significat si s’inscriu en els valors constitucio-
nals i europeus de referència, lluny de la retòrica pa-
triotera que agiten encara tant els nostàlgics del fran-
quisme com els abanderats del nacionalpopulisme 
que cavalca de nou per Europa. La nació del segle XXI, 
vertebrada entorn del codi de drets i deures de ciuta-
dania, és plural per naturalesa i de vocació integrado-
ra. No ha de regular sentiments sinó oferir un marc de 
convivència que els respecti tots. 

Les nacions, com va resumir Ernest Renan el 1882, 
representen un passat, però es resumeixen en el pre-
sent per un fet tangible: el consentiment, és a dir, el 
desig clarament expressat de continuar la vida en co-
mú: «L’existència d’una nació és un plebiscit de cada 
dia, com l’existència de l’individu és una afirmació 
perpètua de vida». Aquest és avui, festa del 12 d’octu-
bre, el repte dels nostres polítics: renovar el consenti-
ment que és a la base d’aquesta nació de nacions que 
anomenem Espanya. n

El 12 d’octubre, aniversari de l’arribada de Colom a les 
Índies, ha tingut al llarg de la història un significat po-
lisèmic, és a dir, subjecte a interpretacions diferents i 
fins i tot contradictòries, quan no oposades: Festa de la 
Raça, Dia de la Hispanitat i Festa Nacional d’Espanya. 
Les dictadures de Primo de Rivera i Franco van intentar 
explotar moltes vegades la versió reaccionària del mite. 
En la Segona República s’havia instaurat el 14 d’abril, 
data de la seva proclamació, com a dia de la festa naci-
onal mentre el franquisme va optar pel 18 de juliol, 
l’aniversari del cop d’Estat que l’havia consagrat. 

L’Espanya democràtica, sorgida de la Constitució de 
1978, va mantenir una ambigüitat inicial amb l’efemè-
ride: l’esquerra va defensar el 6 de desembre, Dia de la 
Constitució, mentre la dreta defensava el 12 d’octubre, 
símbol d’una nació que rememorava la seva herència 
colonial. Finalment, el 1987, es va instaurar el 12 d’oc-
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P L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articles exposen postures personals.
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Aquest mes fa vuitanta anys que es 
va començar a construir Auschwitz-
Birkenau, el complex més gran que 
s’ha destinat mai a l’extermini siste-
màtic. En menys de tres anys va po-
sar fi a la vida de més d’un milió d’és-
sers humans i en va eliminar els cos-
sos. Resulta impossible fer-se una 
idea del que sentien els presos dins 
aquell camp, però unes quantes per-
sones ens han ajudat a acostar-nos-
hi. Un és Claude Lanzmann, que al 
documental Shoah dona veu a dese-
nes de testimonis directes, des de 
deportats fins a veïns dels camps o 
ferroviaris que hi conduïen els pre-
sos. L’altra és Montserrat Roig, que 
amb escassos mitjans va escriure un 
llibre tan necessari i irrepetible com 
Els catalans als camps nazis. Un dels 
protagonistes és Joaquim Amat-Pi-
niella, que ens va deixar un llibre 
magnífic, K.L. Reich, que novel·la la 
vida a Mauthausen.  

Theodor W. Adorno va parlar de 
la dificultat d’escriure poesia des-
prés d’Auschwitz. Avui vull destacar 
tres autors que han deixat testimo-
ni en prosa d’aquell camp. 

Nascut a Viena el 1912, Jean 
Améry ja era escriptor abans de ser 
capturat per la Gestapo. Als textos 
que va escriure després de la guer-
ra defensa el ressentiment de les 
víctimes i es nega a deixar-se influ-
ir per les pressions a favor del perdó 
i de l’oblit, perquè no vol convertir-
se en còmplice dels torturadors ni 

Escriure després 
d’Auschwitz 

dels assassins. En un dels seus assa-
jos més coneguts, A les fronteres de 
l’esperit, explica que a Auschwitz 
era preferible tenir habilitats ma-
nuals que no pas intel·lectuals, per-
què no hi havia res tan útil com el 
domini d’una feina pràctica per aug-
mentar les probabilitats –escasses– 
de sobreviure. Améry constata el 
menyspreu amb què eren tractats 
els intel·lectuals, no només pels ca-
pitostos del camp, sinó també pels 
altres presos. Hi afegeix que la ima-
ginació estètica era inútil, i que el 
pensament racional-analític con-
duïa a l’autodestrucció. Al camp no 
servia de res ser crític, perquè no-
més l’acceptació de la realitat podia 
menar a l’adaptació, que era l’úni-
ca manera de sortir-se’n.  

Primo Levi, nascut a Torí el 1919, 
era químic quan va ser deportat a 
Auschwitz. Améry, que assegura que 
van coincidir al mateix barracó, 
l’anomena el Perdonador, però Levi 
afirma que no va perdonar mai nin-
gú, sinó que tan sols va mirar de 
transmetre la seva experiència de la 
manera més exacta possible. Coinci-
deix amb Améry quan constata que 
en un camp d’extermini era pitjor 
ser culte que inculte, no només per-
què la poca familiaritat amb el tre-
ball manual podia comportar la 
mort, sinó també perquè el conreu 
de l’esperit augmentava la humilia-
ció que sentia el presoner. En can-
vi, Levi discrepa amb Améry a l’hora 

de sostenir que la cultura podia 
ser útil a Auschwitz, si bé no sem-
pre ni per a tothom. Al seu llibre 
Si això és un home recull el mo-
ment en què recorda de memòria 
uns versos de la Divina Comèdia 
que el fan sentir, encara que fos 
uns instants, “alçat de terra”.  

Imre Kertész va néixer a Bu-
dapest el 1929 i va arribar a 
Auschwitz quan era un adoles-
cent. Com Levi, als seus assajos té 
en compte Améry quan diu que, 
encara que l’intel·lecte no li fos 
útil al camp, sí que va servir per 
deixar escrita la seva experiència. 
Pel que fa a les ficcions que retra-
ten Auschwitz, Kertész té parau-
les dures per a La llista de 
Schindler, de Steven Spielberg, 
que considera kitsch. Al que ano-
mena “l’estilització de l’Holo-
caust”, al “sentimentalisme de 
l’Holocaust”, Kertész hi oposa la 
pel·lícula La vida és bella, de Ro-
berto Benigni, que segons ell sap 
capturar l’esperit del lloc. 

Com encarar l’experiència  
Jean Améry, nascut Hans Mayer, 
es va canviar el nom després de la 
guerra perquè va decidir abando-
nar la cultura alemanya. I es va 
suïcidar el 1978. Primo Levi va 
morir després de caure pel forat 
de l’escala: encara ara no sabem 
si va ser un accident. Imre Ker-
tész va obtenir el premi Nobel de 
literatura el 2002 i va morir de 
Parkinson el 2016; recordo que li 
van preguntar què faria amb els 
diners del premi i ell va contestar 
que se’ls gastaria en festes. Ca-
dascun d’aquests tres autors re-
presenta una manera diferent 
d’encarar l’experiència d’Ausch-
witz, tant en la literatura com en 
la vida. En català disposem de no-
vel·les, contes i assajos de Primo 
Levi i d’uns quants llibres de Ker-
tész, però fins ara no s’ha tradu-
ït res d’Améry, que de tots tres és 
el que resulta més dolorós –i pot-
ser més necessari– de llegir. 

En un dels somnis més recur-
rents que tenien els presos 
d’Auschwitz, es veien a si matei-
xos explicant la seva experiència 
davant la incredulitat de famili-
ars i amics. Els guardians del 
camp no es cansaven de repetir-
los que, encara que en sortissin, 
ningú se’ls creuria: no només 
eren víctimes, sinó que també 
eren Geheimnisträger, portadors 
de secrets. Més enllà de xifres es-
garrifoses i anònimes, aquests 
tres escriptors van complir el 
deure de deixar testimoni 
d’aquell infern: amb ira, amb pre-
cisió, amb ironia. Cap d’ells es va 
deixar destruir, sinó que tots tres 
es van entestar a continuar sent 
persones, tot i que l’objectiu del 
camp era deshumanitzar-los. 
Tant Améry com Levi i Kertész 
van considerar que escriure po-
dia ser útil per evitar experiènci-
es semblants a la dels camps d’ex-
termini. Com a ciutadans, el mí-
nim que podem fer és llegir-los i 
mirar d’entendre’ls.✒

POLAND FILES AUSCHWITZ-BIRKENAU

VICENÇ PAGÈS JORDÀ 

EL LECTOR ACCIDENTAL 
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COM AMÉRY, 
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KERTÉSZ 
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ACOSTAR-
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L’EXPERIÈN-
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