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8 Divendres, 22 d’octubre del 2021 — 20MINUTOS 

Por Joan Ferran 
 

M
añana es el día. 
Las imágenes de 
los incidentes de 
Tiana –la 

persecución y agresión 
padecida por efectivos de 
los Mossos d’Esquadra y 
Policía Local– han 
actuado como detonante 
y catalizador. Entidades 
ciudadanas y sindicatos 
de policías saldrán a la 
calle para exigir que, 
desde todos los ámbitos 
políticos e instituciona-
les, se respalde, respete y 
considere la labor de las 
fuerzas de seguridad. El 
manifiesto difundido por 
los convocantes de la 
marcha no busca 
culpables (los hay), busca 
soluciones. Su texto 
plantea la necesidad de 
que se adopten las 
medidas judiciales 
pertinentes para que 
alborotadores, gambe-
rros y delincuentes 
paguen por sus fechorías. 
Reclaman a las adminis-
traciones apoyo político 
e instrumentos eficaces 
para el óptimo ejercicio 
de su tarea como 
garantes del orden. 
Alertan de que no se 
puede tolerar, ni admitir, 
que la llegada de la 
Policía en acto de 
servicio sea recibida a 
botellazos y pedradas. 
Modestamente creo que 
tienen razón. Urge 
recuperar el principio de 
autoridad y también la 
confianza que ha de 
presidir las relaciones de 
los cuerpos de seguridad 
con sus responsables 
políticos. Desgraciada-
mente esa confianza no 
existe, está quebrada. La 
negativa a condenar la 
violencia por parte de 
algunos partidos no 
facilita las cosas. Como 
tampoco ayuda a ello que 
la comisión parlamenta-
ria que ha de discutir el 
modelo policial catalán 
esté presidida por la 
CUP. Formación que se 
ha caracterizado, sobre 
todo su rama juvenil, 
por protagonizar 
altercados. � 

ANÁLISIS 

Alerta policial

BARCELONA

C. MERCADER / P. CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

La alcaldía de Xavier García Al-
biol (PP) en Badalona se acerca 
a su fin cuando solo hace un año 
y cinco meses que comenzó, en 
mayo de 2020. Los grupos de 
la oposición, tras llegar a un 
acuerdo el miércoles, registra-
rán hoy la moción de censura 
contra el alcalde por su apari-
ción en la investigación de los 
Papeles de Pandora, lo que le 
arrebatará el cargo. En su lu-
gar se situará el presidente del 

PSC, Rubén Guijarro, líder del 
grupo mayoritario tras el de los 
populares, que será investido el 
8 de noviembre. Así, Badalona 
volverá a formar parte del cin-
turón rojo, como se conoce a las 
principales ciudades del área 
metropolitana de Barcelona, 
donde gobiernan los socialistas. 

Representantes de los cinco 
partidos de la oposición que 
apoyan la moción de censura 
–PSC, Guanyem Badalona, 
ERC, En Comú Podem y Junts– 
prevén escenificar el acuerdo 
este viernes, y para ello, llevarán 
juntos la documentación de la 
moción al registro. Será después 
de que ayer todos estos grupos 
la firmaran, a excepción del de 
los socialistas, que no pudieron 
por problemas de agenda y lo 
harán hoy. 

Una vez la moción de censura 
esté registrada, se activará el re-
loj para convocar el pleno de in-
vestidura de Guijarro. Por nor-
mativa, tiene que pasar un pe-
riodo de 10 días hábiles para 

EL PLENO de investidura 
que hará alcalde al 
socialista Rubén 
Guijarro está previsto 
el día 8 de noviembre 
EL ÚNICO partido que 
tiene claro que quiere 
entrar a gobernar con 
el PSC es Badalona 
En comú Podem

La oposición en Badalona 
registra hoy la moción de 
censura que echará a Albiol 

celebrarlo, con lo que será el 8 de 
noviembre, ya que el 1 es fes-
tivo y no cuenta como día hábil. 

A pesar de que tiene los días 
contados en la alcaldía, Albiol 
declinó ayer hacer declaracio-
nes, y sus valoraciones se limi-
taron a las redes sociales. «Vuel-
ve la Badalona gris y del caos», 
auguró en Twitter. Además, sa-
có a la luz una encuesta de la 
consultora GAD3 que prevé que 
el popular obtendría mayoría 
absoluta en las próximas elec-
ciones municipales, y dijo que 
«el único motivo» detrás de la 
moción de censura es apartarle 
ante estos resultados.     

De entre los 16 concejales que 
la firmarán, una vez lo hagan 
hoy los del PSC, los primeros 
en rubricarla ayer fueron los de 
Guanyem, que ya han anuncia-
do que apoyarán la investidura 
de Guijarro, pero que no forma-
rán parte del gobierno por des-
confianza hacia los socialistas. 

El grupo que tiene más claro 
que quiere entrar a gobernar es 
el de En comú Podem, que ya fue 
socio del PSC en la etapa de Àlex 
Pastor. Su líder, Aïda Llauradó, 
aseguró ayer que la ciudad «ne-
cesita un cambio radical». 

El portavoz de Junts, David 
Torrents, sin embargo, apun-
tó que una de las condiciones 
para estar en el ejecutivo muni-
cipal era que lo formaran 16 
concejales, pero no descartó 
ningún escenario. También es-
tá en esta tesitura ERC, cuyo 
presidente, Àlex Montornès, 
afirmó que apoyará al gobier-
no «desde el lugar que le sea 
más útil». �   

«Si ahora se celebrasen 
elecciones, obtendríamos 
mayoría absoluta. 
Lamentablemente, vuelve 
la Badalona gris y del caos»

XAVIER GARCÍA ALBIOL  
Alcalde de Badalona

“

Seis mandatos en una década   
���  Badalona acumula desde 2011 seis mandatos. En 
seis años, Badalona ha tenido tres alcaldes: Dolors Saba-
ter (Guanyem); Àlex Pastor (PSC) y Xavier García Albiol 
(PP). Albiol  fue alcalde de 2011 a 2015, cuando le sucedió 
Sabater, que perdió el puesto en 2018 tras una moción 
del PSC. Àlex Pastor (PSC) repitió en 2019 por un acuerdo 
con Junts y Guanyem y dimitió en abril de 2020 al ser de-
tenido conduciendo ebrio. Aïda Llauradó (En Comú Po-
dem) fue alcaldesa accidental y Albiol la sustituyó en 
mayo al encabezar la lista más votada.  

BIO 

Rubén Guijarro 

Es el candidato del PSC a 
la alcaldía de Badalona y 
será el próximo alcalde 
tras la moción de censura. 
Es licenciado en Ciencias 
Políticas y de la Adminis-
tración por la Universidad 
Pompeu Fabra y Máster en 
Liderazgo para la Gestión 
Pública por la UAB.  

Unas 1.200 personas, según la 
Guàrdia Urbana, protestaron 
ayer por la tarde en la plaza de 
Sant Jaume contra la gestión de 
la alcaldesa, Ada Colau, con-
vocadas por la plataforma Bar-

celona és Imparable, que agluti-
na a más de 80 entidades. Cri-
tican la inseguridad y la 

suciedad de la ciudad y la nega-
tiva del Ayuntamiento a am-
pliar el aeropuerto del Prat y co-
rearon lemas como «Colau, tu 
incompetencia es nuestra rui-
na». Gabriel Jené, de Barcelo-
na Oberta, exigió «progreso 
económico y justicia social» 
para la capital catalana. � R. B.  

Marcha de la plataforma ‘Barcelona és Imparable’, contraria a la gestión de Colau. MIQUEL TAVERNA 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Marcha crítica 
con la gestión 
de Ada Colau

20’’ 

La web de la T-Mobilitat 
sigue inhabilitada 
Dos semanas después de que 
se detectara un fallo de segu-
ridad en la página web de la 
nueva tarjeta nominativa y re-
cargable del transporte públi-
co de Barcelona, la T-Mobili-
tat, que dejó a la vista los da-
tos de miles de usuarios, el 
portal sigue sin funcionar y al 
acceder al mismo aparece un 
mensaje que indica se están 
llevando a cabo «tareas de 
mantenimiento».  

Aparece un nuevo 
mosaico en unas obras 
La reforma que se están rea-
lizando en la tienda de dis-
fraces El Carnaval (Diputació, 
79) han dejado al descubier-
to un nuevo mosaico que, si 
nada lo impide, podría ser 
destruido como tantos otros. 
El local se ha de convertir en 
una panadería de una cadena 
con una decoración estableci-
da y por tanto, el mosaico no 
encajaría con la estética. 

El gobierno de coalición de Ada 
Colau y Jaume Collboni presen-
tó ayer a la oposición el detalle 
de la propuesta de presupuesto 
para el 2022, que asciende a 
3.406 millones de euros gra-
cias a los fondos europeos y al 
incremento de la deuda. A par-
tir de ahora empieza la negocia-
ción de unas cuentas que, si se 
aprueban, serán las más eleva-
das de toda la historia de Barce-
lona. Las prioridades de inver-
sión son para la reforma de la 
Vía Laietana (15,1 millones), la 
conexión del tranvía por la Dia-
gonal (9,5 millones) y la Supe-
rilla Barcelona (20 millones).  De 
momento ayer se pronunció el 
líder de ERC, Ernest Maragall, 
que amenazó con tumbar los 
presupuestos por «conservado-
res», aunque se mostró abierto 
a negociar: «Hoy votaríamos 
que no, pero quedan semanas 
por delante». � R. B.

Vía Laietana,  
el tranvía y  
las Superillas, 
las prioridades 
para el 2022

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BARCELONA

65000

69463

Lunes a viernes

90 CM² - 10%

1582 €

8

España

22 Octubre, 2021

P.8



Imatge d’arxiu de la façana de la comissaria 
de la Via Laietana a Barcelona. MARC ROVIRA

La Moncloa descarta 
traspassar Rodalies 

i Via Laietana

PRESSUPOSTOS

A les portes de la fase decisiva de la negocia-
ció dels pressupostos de l’Estat, ahir la Mon-
cloa va refredar tres de les demandes estre-
lla d’ERC i de JxCat: el traspàs complet de Ro-
dalies a la Generalitat, el de la comissaria de 
la Via Laietana i un acord imminent per blin-
dar el català a la nova llei de l’audiovisual de 
l’Estat. Són tres revessos per als dos partits de 
la Generalitat, que s’han mostrat disposats a 
negociar els comptes estatals però exigeixen 
contrapartides que puguin exhibir al seu elec-
torat, sobretot al que no entén que es puguin 
negociar uns pressupostos quan el conflicte 
polític no està resolt. 

Fonts de la Moncloa van explicar ahir que, 
malgrat que no pensava cedir en aquests tres 
punts, continuaven confiant en l’acord pres-
supostari. Sobretot amb ERC, que té 13 dipu-
tats que són essencials. Ara mateix, d’aques-
tes tres demandes en què la Moncloa no ce-
deix, la més compromesa és la de la llei de 
l’audiovisual. Des d’Esquerra aspiraven a tan-
car un acord abans d’entrar a fons en la ne-
gociació dels pressupostos. Que la Moncloa 
no tingui aquesta pressa suposa un obstacle 
per encarar les converses. És més, el govern 
espanyol dona per descartat un acord abans 
del 3 i el 4 de novembre, que és quan se cele-
brarà el debat a la totalitat que decidirà si es 
tramita la llei de pressupostos o si es tomba. 
Les mateixes fonts expliquen que el minis-
teri d’Economia, que és qui pilota la norma de 
l’audiovisual, “té una altra concepció de la 
llei” i no vol parlar de cap “blindatge” del ca-
talà. També reconeixen contactes amb el con-
seller d’Economia, Jaume Giró, per buscar el 
suport de Junts als números, però no veuen 
gaire factible que aquest partit hi doni suport 
a l’hora de la veritat. 

El pacte s’allunya 
Pel que fa a la negativa del govern espanyol 
al traspàs de Rodalies i de Via Laietana, no 
agafa per sorpresa ningú. Tant la ministra de 
Transports, Raquel Sánchez, com el d’Interi-
or, Fernando Grande-Marlaska, ja ho havi-
en descartat. Però si es posen aquestes dues 
negatives en fila índia i s’hi suma la de la llei 
de l’audiovisual, l’única conclusió possible és 
que s’allunya un possible pacte per als pres-
supostos amb ERC i JxCat com a socis.e

BARCELONA
ARA
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Jordi Puigneró y Pere Aragonès, durante la sesión plenaria de ayer en el Parlament

 La Generalitat quiere activar grupos de trabajo para traspasos a fi ales de este mes

El Govern acelera con Rodalies y Vía 
Laietana y pide cita ya a Moncloa

Tras reactivarse la Comisión Bila-
teral entre Generalitat y Estado en 
una reunión el pasado 2 de agosto, 
se acordó que, a partir de otoño, se 
iniciarían las negociaciones sobre 
múltiples asuntos en grupos de 
trabajo. Y a fi nales de este mes o 
principios de noviembre está pre-
visto que se confi gure el grupo de 
trabajo sobre traspasos, donde se 
abordarán cuestiones como el edi-
fi cio de Vía Laietana que acoge la 
Jefatura Superior de la Policía Na-
cional o Rodalies, cuestión de 
máxima actualidad.

La intención de la Consellería 
de Presidencia de la Generalitat, 
liderada por Laura Vilagrà (es 
quien encabeza estos temas en el 
Govern), es tratar el traspaso de 
edifi cios, así como otros asuntos 
como la gestión de becas o la ins-
pección de Trabajo y Formación 
Profesional. En la reunión tan solo 
habrá perfi les técnicos (es decir, 
secretarios con conocimiento en 
cada materia). El objetivo de esta 
primera reunión es calendarizar 
los traspasos, aunque todavía que-
da por detallarse el orden del día 
y la fecha.

Tras la reunión de este grupo de 
trabajo, está previsto que en no-
viembre se active la Comisión de 
Infraestructuras y en diciembre la 
Comisión de Economía. Ya en 
enero se volvería a reunir la Comi-
sión Bilateral entre Estado y Gene-
ralitat para hacer balance del tra-
bajo de estos próximos meses.

Puigneró
Lo cierto es que ayer mismo, el 

vicepresidente Jordi Puigneró, 

abordó el tema de Rodalies en la 
sesión de control al Govern en el 
Parlament y reclamó, en un men-
saje dirigido a Esquerra, que este 
traspaso quede fuera de la nego-
ciación de los Presupuestos Gene-
rales del Estado. Su intención es 
que se pueda abordar en estas co-
misiones y grupos de trabajo un 
tema que está de máxima actuali-
dad a raíz de la huelga de maqui-
nistas de hace unas semanas, que 
causó un enorme caos en Barce-
lona. 

También es cierto que Rodalies 

Javier Gallego. BARCELONA
El ejecutivo catalán 
desea las 
competencias para 
gestionar el servicio 
de Cercanías

También busca el 
traspaso de algunos 
edifi cios, como el de 
la Jefatura Superior 
de Policía

EFE

ha sido una reivindicación histó-
rica del independentismo, que 
acusa al Estado de no invertir lo 
suficiente para que el servicio 
funcione correctamente. En este 
sentido, Puigneró ya anunció el 
martes que Rodalies de Lleida 
pasará en 2024 a estar gestionado 
por FGC (Generaliat) en lugar de 
Renfe (Estado) y ayer cargó con-
tra el «défi cit crónico» que sufre 
Cataluña: «Del periodo 2001-
2018 solo se han ejecutado un 
73% de las inversiones en Cata-
luña. Pero en Rodalies solo se 

han ejecutado el 25%», señaló, 
después de que la diputada de Jx-
Cat, Mònica Sales, reprochara que 
el Estado no ha construido ningún 
kilómetro nuevo de vía desde 
1975.

En todo caso, es un tema espi-
noso que será de actualidad du-
rante los próximos meses porque 
estará encima de la mesa durante 
la negociación de los presupues-
tos (Puigneró lo quiso desligar, 
pero el portavoz de JxCat, Albert 
Batet, le corrigió después) y por-
que la propia Ministra de Trans-
portes, Raquel Sánchez, ha reco-
nocido límites legales para 
traspasar las competencias. En 
este sentido, la ministra ha alerta-
do ya que el marco legal impide 
una transferencia completa por-
que hay algunos elementos, como 
las vías y las catenarias, que se 
comparten con otros servicios de 
larga distancia y de mercancías.

Los partidos 
del Govern 
chocan por la 
mesa y los 
Presupuestos

Un leve movimiento lateral de 

cabeza –un no a contestar– y cara 

de póker que se intuía pese a la 

mascarilla. Así respondió el pre-

sident de la Generalitat, Pere 

Aragonès, a la réplica de Albert 

Batet, portavoz de Junts, en el 

transcurso de la sesión de control 

de este miércoles en el Parla-

ment.

Socios de Govern, ambos par-

tidos independentistas volvieron 

a chocar abiertamente por la es-

ción– que sorprendió al tratarse 

de un enfrentamiento, un rifi rra-

fe entre los socios del Ejecutivo y 

por dos temas claves para el de-

venir de la legislatura como son 

el apoyo o no del independentis-

mo a los Presupuestos Generales 

del Estado y el foro de negocia-

ción con la Moncloa.

Y es que Junts insiste en un 

presionar a ERC con «frente co-

mún» en el Congreso para nego-

ciar las cuentas y apretar al Go-

bierno del PSOE y Unidas 

Podemos: «Todos sabemos que 

Pedro Sánchez no podría aprobar 

los Presupuestos sin el indepen-

dentismo», avisó Batet.

Sin embargo, las reclamacio-

nes de los posconvergentes a for-

mar un frente con ERC y la CUP 

para negociar unidos choca con 

los recelos de los republicanos, 

cuyos 13 diputados en el Congre-

so, por sí solos, son decisivos para 

aprobar las cuentas. Por este mo-

tivo y conscientes de que tienen 

una de las llaves de la legislatura, 

en Esquerra rechazan dejarse 

condicionar por sus socios de Go-

vern, que cuentan con cuatro 

escaños en Madrid.

C. Rubio. BARCELONA

trategia a seguir en un intercam-

bio de golpes dialéctico que ha 

terminado con el republicano 

dejando con la palabra en la boca 

al posconvergente: le ignoró y 

declinó contestar a su última ré-

plica, un turno que el dirigente 

de Junts había utilizado para re-

clamar al president que levante 

el «veto» a su delegación –con los 

indultados Jordi Sànchez y Jordi 

Turull– en la mesa de diálogo en-

tre la Generalitat y el Gobierno.

Una escena recurrente en los 

plenos –principalmente entre el 

Govern y los partidos de la oposi-
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VIA LAIETANA: MEM )RIA TORTURADA

E1 context politic impedeix la resignificaci6 de la tristament c lebre comissaria,
record inc6mode i darter gran simbol de la repressi6 franquista a Barcelona

E6sar Lorenzo

D intre d’un armari del despatx d’en
Polo, s’hi trobaven porres de tota
mena i n’escollien una cada dia

diferent, per a la pallissa de torn, particu-
larment als qui no podien trobar indicis
d’identificaci6 en les responsabilitats del
Partit. Els interrogatoris es feien de mati-
nada, dintre el silenci dels passadissos i
amb total impunitat. Sovint els de la poli-
cia armada queens custodiaven als sorer-
ranis ens havien de balxar totalment des-
fets", l~s el testimoni de Sebastih Piera,
supervivent de la Guerra Civil, de Hitler i
de l’estepa russa, i d’aquel11947 als inter-
rogatoris de la Brigada Politico-Social
(BPS) a la Jefatura de Via Laietana du-
rant la caiguda dels 80. Ell va salvar la
pell, perb una par~alisi facial li recordaria
cada dia de la seva vida que va estar a
punt de perdre-la.

Es impossible saber del cert quantes
persones van passar per aquell trhngol.
Sense la documentaci6 policial, protegi-
da a pany i forrellat als arxius del Ministe-
ri de l’Interior o, pitjor encara, converti-
da en cendres durant la Transici6 per
ordres del llavors ministre Rodolfo Mar-
tin Villa, qualsevol quantificaci6 no pot
anar m6s enllh de la simple conjectura.
En tot cas, van ser milers d’homes, majo-
rithriament, perb tamb6 mores dones,
de tot l’espectre ideolbgic i perfil social
de l’oposici6 antifranquista. Comunistes,
anarquistes, socialistes, catalanistes, es-
tudiants, obrers, i fins i tot intel-lectuals i
professionals liberals van tastar, amb
m~s o menys rudesa, els m~todes em-
prats per la Social. Des dels m~xims
liders de les organitzacions clandestines
fins als militants de base, les dilig~ncies
policials eren comunes per a la majoria.
Ingressar a la pres6 desprEs del pas per
la Jefatura, constitu~a, paradoxalment,
un alliberament.

Desembre de 1970, quasi un quart de
segle m6s tard, i se segueix donant exacta-
ment el mateix relat: "Tancat a les cel-les
et cridaven a deshores, continuament.
No et deixaven dormir. T’amenaqaven
fent veure amb la pistola que t’anaven a
disparar. Tota la panxa negra de pegar-
te, cosa queet produeix un dolor terrible.
Despr~s, tot tipus de vexacions, cops de
peu, la roda, el poll bo i el dolent...".
Aquest cop 6s Caries Vallejo, sindicalista
de CC OO, qui parla sobre la seva expe-
ri~ncia de 17 dies a Jefatura. Quedava
lluny l’assessorament de la Gestapo nazi
a la incipient policia secreta franquista.
Tamb6 els cursos impartits per I’FBI a
Nova York en t~cniques de contraespio-
natge als quals el mateix comissari Anto-
nio Juan Creix, trist protagonista d’aque-
lla comissaria, va assistir convidat pel go-
vern del general Eisenhower, a finals
dels anys cinquanta.

Un plastic enterboleix la vista de I’entrada principal de la comissaria de Via Laietana, met~fora visual de la seva hist~rim / J. S~NCHEZ
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REPORTATGE

Cronologia d’un edifici marcat

1929. Entra en funcionament la Jefatura Provincial de
Policia, dependent del Ministeri de la Governaci6, al ca-
rrer Via Laietana, 43.

Gener de 1933. El grup d’acci6 anarquista Nosotros
atempta amb explosius contra la Jefatura, fereix un
gu~rdia d’assalt i causa desperfectes. La comissaria ja
tenia mala fama: era coneguda corn "el molino san-
griento".

Novembre de 1933. Arab el trasp~s de compet~ncies a la
Generalitat, passa a Comissaria General d’Ordre Pfiblic.

Totes aquestes innovacions es van
notar poc, per6, a Via Laietana. La
cigonya, arab les marts emmanilla-
des rere els genolls i les cames flexio-
nades; el quirbfan, amb el cos sobre
una taula i el tronc penjant a l’aire; o
la barra, de la qual penjaven el detin-
gut emmanillat, continuaven sent ha-
bituals contra els considerats mEs pe-
rillosos. Sols els mEs durs i preparats
resistien aquelles llargues sessions
de turments medievals: no tothom
podia emular el politic del PSUC Mi-
guel Nflfiez, tal corn va dir Creix en
persona al periodista comunista Ma-
nuel Vfizquez Montalbfin durant la
detenci6 d’aquest el 1962. Per aix6 el
mateix Nflfiez, des de la pres6 de Bur-
gos, es va encarregar de redactar un
petit manual (No quiero hablar. El de-
bet de los comanistas frente a la poli-
cfay los tribunales franquistas), on
instru~a els militants sobre corn pre-
parar-se. Altres organitzacions l’a-
daptarien o en farien de propis.

Prohibit parlar-ne
"Hemos pasado del gobierno de
Franco al gobieran de Kafka", va de-
clarar la cineasta Pilar Mir6 quan,
per ordre d’un tribunal militar, es
van segrestar totes les cbpies de la
seva pel-llcula El crimen de Cuenca.
Era el febrer de 1980 i la cinta tracta-
va sobre uns fets ocorreguts a co-
men~aments de segle, quan --sota
tortures de la Gu~dia Civil-- dos ho-
mes van acabar confessant un assas-
sinat que no havien com~s.

La cruesa de les imatges, en un
moment en qu~ els m~todes de la
13enem~rita estaven en entredit, va
despertar la ira d’un estament mill-
tar que encara no havia assumit el
recent canvi de r~gim. La pel-llcula
no es va estrenar a Espanya fins un
any i mig desprEs i, ironies de la vida,
va acabar sent la m6s taquillera de
l’any, per davant de Superman 11.

De tortura n’hi havia hagut du-
rant tot el segle XX i continuava ha-
vent-n’hi el 1981. Al febrer d’aquell
any, JoselYa Arregi va morir desprEs
del seu pas per la Direcci6n General
de Seguridad, a Madrid. A Via Laleta-
ha, les germanes Eva i Blanca Serra,
entre d’altres militants independen-
tistes, van denunciar maltracta-
ments. I no serien els flltims. Es~-
vemen democr~tcia, perb algunes co-
ses havien canviat poc. Genuino Na-
vales, inspector en cap de la temible
Brigada Politico Social, l’hi havia
deixat clar, entre hbstia i hbstia, a
Carlos Vallejo: "Yo soy un professio-
nal, soy policia con Franco, lo sere
con la democracia y seguirE si6ndolo
cuando manden los tuyos".

Uencert~ de pie. Aquell agent aft-
cionat a tallar la circulaci6 dels ca-
hells dels detinguts arab les mani-
lies va ser nomenat el 1982 comissa-
ri general de Seguretat, essent l’en-

Les tortures
eren tantes
que el PSUC
va acabar
fent un petit
manual per
a ressistir-ho

carregat de coordinar la visita del
Papa i el Mundial de futbol. Hauria
estat nomenat cap de la Policia a
Barcelona el 1979 si no fos perqu~
CCOO va protestar pfiblicament pel
seu passat i el govern no va voler
generar pol~mica. Tothom coneixia
qu~ havia succe’it, per6 ningfl, o qua-
si ningfl, volia parlar-ne. Vfizquez
Montalbfin, de nou, amb motiu de la
mort del mEs c~lebre de tots els top
turadors, es lamentava: "Tampoco
sus vlctimas hicimos nada pot enfo-
caries con el reflector. La Reforma
habia absuelto a los duefios de los
Creix,/,hubiera sido justo perseguir
a los criados?".

E1 darrer baluard
Any 2007. DesprEs de llargues i du-
res controversies entre l’Ajunta-
merit i el govern del PSOE, el Minis-
teri de Defensa cedeix definitiva-
ment el Castell de Montju~c a la ciu-
tat. La fortalesa que havia vigilat i
castigat els bareelonins durant m6s
de dos segles tornava a la ciutada-
nia. Tot i la manca de definici6 dels
seus usos i la seva llunyania del cen-
tre de la ciutat, la recuperaci6 del
castell es va viure corn una gran
victbria, entre d’altres, del movi-
ment a favor de la mem6ria demo-
crhtica, perqu~ permetria dignificar
el patibul del president Lluis Com-
panys. Era, a m6s, el primer gran
espai simb61ic de la guerra i la dicta-

19 de juliol de 1936. El tinent coronel Eseofet, al capda-
vant de la Comissaria, comanda les forces lleials a la
Repflblica ClUe, junt amb les organitzacions sindicals i
politiques d’esquerres, aturen d cop d’Estat a Barcelona.

Marg de 1939. La VI Brigada Regional de Investigaci6n
Social (la Brigada Politico-Social, BPS, que es crear~ for-
malment el 1941) vala a la Jefatura Superior de Barcelona.

Febrer de 1940. Alejandro Matos, comunista madrileny
que intentava reorganitzar el PSUC, mor tirotejat per
l’esquena i rematat a cops de culata despr6s d’un intent
desesperat de fugida de la Jefatura, que en aquells mo-
ments estava ubicada temporalment a l’avinguda Diago-
nal perqu~ la seu de Via Laietana estava en obres.

Les notables dimensions i I’est~ca de
la finca (a I’esquerra, durant la guerra)
semblen haver marcat I’esperit d’un edifici
que ha viscut la seva particular guerra de
banderes: Iluint la senyera i la republicana,
en una imatge effmera i poc vista (a sota)
i envoltada de I’espanyola actual (a baix,
el 2019)./ BRANGULF / J. M. SAGARRA / J. DIGES

dura que podia ser reinterpretat
com tal. Els altres tres (pres6 Mo-
del, Camp de la Bota i Jefatura) pre-
sentaven situacions ben diferents.

La Model estava encara en pie
fis (no es tancaria fins el 2017) i 
seva reconversi6 en centre memo-
rial s’albira, encara avui, llunyana
per la complexitat de les obres i
l’elevat pressupost. El Camp de la
Bota, escenari de mEs de 1.700 afu-
sellaments entre el 1939 i el 1952,
havia canviat tunt respecte alesho-
res que era irreconeixible i, amEs,

el Fbrum de les Cultures del 2004
va acabar de trepitjar la poca digni-
tat que el lloc conservava. La Jefa-
tufa de Via Laietana, segurament
l’espai arab m6s chrrega simbblica
de tots quatre, tamb6 continuava
operativa, perb l’edifici i la ubicaci6
eren tan poe adients per ales neces-
sitats d’un cos policial del segle XXI
que no era forassenyat pensar en
un canvi d’usos si s’aconseguia una
bona permuta de terrenys.

UAssociaci6 Catalana d’Expresos
Politics del Franquisme, entre d’al-
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Agost de 1941. Josep Fornells, secretari general de les
Joventuts Socialistes Unificades, mor a causa de les tortu-
res sofertes durant tres dies. La seva companya, Soledad
Real, detinguda arab ell, coneixeria la notlcia a la pres6,
on va estar fins el 1957.

Gener-abril de 194,7. Caiguda dels 80:detenci6 de quasi
un centenar de militants de l’Agrupaci6 Guerrillera de
Catalunya, vinculada al PSIJC. La majoria foren tortu-
rats salvatgement a l’edifici i posteriorment condem-
nats a llargues penes de pres6; quatre d’ells serien
executats el 1949. Durant la detenci6, Rafael Roch Be-
llapart, "agobiado por el remordimiento, se dio a la
fuga, arroj~ndose desde el segundo piso del Cuartel a
un patio, matfindose", segons l’atestat policial. Els ma-

teixos dies va morir Teodoro L6pez Colas, membre de
les Joventuts Lliberthries, a causa dds interrogatoris.

Juliol de 1951. El lider comunista Gregorio L6pez Rai-
mundo 6s detingut i torturat brutalment durant deu
dies. Les lesions per tot el cos, excepte a la tara, van
trigar sis mesos a curar. Quan l’octubre de 1976 d van
tornar a detenir, ds policies el tractaren ja de "Don
Gregorio", en un petit senyal de canvi dels temps..

19 de maig de 1960. Els Fets del Palau (protesta per la
prohibici6 d’El cant de la senyera en un concert de
l’Orfe6 Catal~t en homenatge a Joan Maragall) provo-
quen una vintena de detencions de membres de
l’oposici6 de signe catalanista, entre ells Jordi Pujol,

objecte de tortures i condemnat a set anys de pres6.
11 de maig de 1966. Manifestaci6 de capellans davant la
comissaria per protestar per les tortures a l’estudiant
Joaquim Boix, detingut durant la Caputxinada. Els sa-
cerdots volien entregar una carta al comissari Juan
Creix, per6 la Policia, e/s grisos, van carregar amb con-
tund~ncia.

2S de setembre de 1973. Durant la detenci6 dels mem-
bres del MIL Salvador Puig Antich i Xavier Garriga
Paituvi, el policia de la BPS Francisco Anguas Barrag~n
mor per impacte de bala. Garriga hi fou turturat fins a
signar una dedaraci6 inculpatbria contra el seu com-
pany, que va ser condemnat per assassinat i executat al
garrot el mar~ segfient. ~ss~ ~ L~ t.~.,,t~ 4

tres entitats memorials, feia anys
que ho reclamava. Deu anys desprds,
grhcies a un notable moviment ciu-
tadh i politic, el canvi va semblar pos-
sible quan el grup d’ERC al Congrds
presenth a la Comissi6 d’Interior
una nova proposici6 no de llei per
reconvertir Jefatura en un centre
memorial i, contra tot pmnbstic, es
va aprovar amb els rots de PSOE i
Ciudadanos. Cap conseqii6ncia pal-
pable a curt termini pen5, almenys,
un bri d’esperan~a.

Avui, aquella possibilitat 6s mds
llunyana que mai. La reacci6 de l’Es-
tat al procds independentista sembla
hayer trencat els ponts de diMeg en
aquest assumpte. La Jefatum 6s, amb
la Subdelegaci6 del Govern, el m~xim
simbol de la sohimnia estatal al cot
de la capital catalana. Quin politic vol-
dria assumir les diatribes dels adver-
saris si s’atrevis a arriar la bandera
espanyola del balc6?

Un faristol ’perill6s’

En el context politic actual, qualsevol
critica al sinistre passat de l’edifici,
qualsevol proposta de resignificaci6
de l’espal, 6s retor~ada fins a presen-
tar-la corn un atac ales forces i cos-
sos de seguretat i, de retruc, a l’Estat,
en general. Aixi va set quan el mart
de 2019 l’Ajuntament va instal-lar un
faristol explicatiu sobre l’edifici. El
ministre d’Interior, Fernando Gran-
de-Madaska, adre~ una carta a l’al-
caldessa on l’advertia que era "peri-
ll6s identificar institucions democrh-
tiques de l’Estat arab un r~gim politic
del passat". Linia argumental que el
secretari d’Estat de Seguretat ha
emfatitzat recentment en dir que la
comissaria"ha estat i 6s un simbol de
servei pflblic des del qual diverses ge-
neracions de policies han contribff/t i
continuen contribuint a enfortir la
democrhcia".

Que no hi va hayer depuraci6 de
la polida franquista no ho diuen els
veils opositors que hi van set apallis-
sats, sin6 el mateix Rodolfo Martin
Villa, ministre de l’Interior entre
1976 i 1979: "Yo me daba cuenta de
las 16gicas insuficiendas y de los 16gi-
cos fallos de la Policia y la Guardia
Civil, pero el Estado los necesitaba si
queria sobrevivir, y era injusto, radi-
calmente injusto, politica y moral-
mente, queen un proceso politico co-
mo el que nosotros conduciamos per-
mitiera la mils minima depuraci6n".

Perb, si realment es vol diferen-
ciar entre ambd6s periodes, per qu~
no assumir d’una vegada aquest lle-
gat incbmode i permetre que l’esce-
nari de la vulneraci6 dels drets de
tantes pei~ones serveixi a la causa
de la democrhcia a travds del record
als que hi van lluitar per ella?

C~sar Lorenzo Rubio ~s historiador i
coautor de La tortura en la EspaEa con-
temporEnea.
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28 d’oetubre de 1973. Detenci6 de 113 membres de l’Assem-
blea de Catalunya reunits dandestinament a l’esgldsia de
Santa Maria Mitjancera. Molts d’ells van ser maltractats a
l’interior abans d’ingressar en pres6 provisional.

30 d’oetubre de 1976. El Ministeri de Governaci6 supri-
meix la BPS. Tanmateix, personal, atribucions i m~todes
emprats quan la dictadura romanen inalterats.

1996. Creaci6 del Grup 6 de la Brigada Provincial de Infor-
maci6n, arab seu a la Jefatura, per investigar els movi-
ments socials a Barcdona. Critiques pals seus m~todes.

Maig de 2013. L’Ajuntament aprova una moci6 on es recla-
ma que s’instal-li al centre un espai vinculat al foment de
la membria democr:atica. Col-locaci6 del faristol memodal~stic, el ~o~9.

Octubre de 2013. El Parlament de Catalunya aprova, amb
un sol rot en contra, una moci6 a favor de convertir la
comissaria en un centre memorialistic per a la ciutat.

Junv de 2017. A proposta dd grup d’ERC al Congr~s, la
Comissi6 d’Interior aprova una pmposici6 no de llei per
fer de la Prefectura un centre memorial.

Mart~ de 2019. L’Ajuntament instal.la un faristol explicatiu
de la histbria de l’edifici a pocs metres. El primer diaja ds
atacat per grups ultres~ El ministre de l’Interior critica
amb vehem~ncia la iniciativa.

Oetubre de 2019. Persones detingudes en les protestes per
la sent~ncia del proems manifesten hayer patit cops, ame-
naces i vexacions durant els interrogatoris al centre.
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política 
08 DIJOUS, 21 D’OCTUBRE DEL 2021 ara   

El Parlament 
tramita la llei de 

memòria 
històrica del PSC

L’hemicicle del Parlament ahir 
durant el ple. PERE TORDERA

DEBAT

El Parlament va aprovar ahir tramitar 
la llei de memòria històrica impulsa-
da pel PSC, que va prosperar després 
que fos rebutjada l’esmena a la tota-
litat de Vox –els ultradretans i el PP hi 
van votar a favor, Cs es va abstenir i 
la resta la va rebutjar–. La norma del 
PSC fa mesos que espera la llei de me-
mòria històrica que el Govern també 
ha de presentar per conjugar un escrit 
comú. La proposta de l’executiu, pe-
rò, encara tardarà. Si bé en el mandat 
anterior estava gairebé a punt, fonts 
de Justícia diuen que no es tramita-
rà fins al 2022, ja que han treballat per 
reforçar-la i encara falten tràmits. El 
debat de les dues normes, però, acaba-
rà coincidint al Parlament. 

El PSC no renuncia a col·laborar 
amb l’executiu. “Tenim ganes de co-
incidir amb la tramitació del Govern”, 
va dir Ferran Pedret. “Segur que tro-
barem la complicitat”, va afegir la re-
publicana Maria Jesús Viña. També 
hi ha discrepàncies. Aurora Madaula 
(JxCat) creu que falten referències al 
“genocidi cultural” del franquisme i 
fonts de Justícia veuen punts que cal 
revisar com els referents a la protec-
ció de dades, que diuen que no s’ajus-
ten a la legalitat. Alhora, Justícia mos-
tra predisposició a negociar per fer 
una llei de “consens”. De fet, valoren 
positivament punts com incloure 
com a víctimes persones privades de 
béns pel franquisme o represaliades 
per patir diversitat funcional.  

La llei del PSC vol “omplir els 
buits” de la legislació actual, que es re-
munta al 2007 i el 2009. Volen intro-
duir un cens de víctimes o un nou rè-
gim sancionador i atorgar competèn-
cies al Govern per evitar actes públics 
que comportin “humiliació de les víc-
times, exaltació de la rebel·lió militar 
o del franquisme”.  

Debat paral·lel al Congrés 
Al Congrés també s’hi viu aquest de-
bat i fa una setmana es va tombar l’es-
mena a la totalitat d’ERC a la llei de 
memòria històrica de la Moncloa, a la 
qual el PP i Vox s’oposen. La llei pro-
posa, entre d’altres, una auditoria de 
l’espoli franquista, una nova fiscalia 
per investigar els crims del franquis-
me i resignificar el Valle de los Caídos. 
ERC va més enllà i reclama, per exem-
ple, restituir els béns requisats i que es 
reti homenatge als que van lluitar a fa-
vor d’un Estat descentralitzat.e
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Se celebra en Barcelona el Segundo Congreso Mundial por la Paz 
 
Alrededor de 100 organizaciones de 114 países y cerca de 3.000 activistas se dan cita 
este fin de semana en Barcelona para participar del Segundo Congreso Mundial por la 
Paz, organizado por International Peace Bureau (IPB). 
 

 
 

 
El objetivo de este segundo congreso es ofrecer un espacio para reunirse y compartir experiencias entre 
todos los implicados en movimientos internacionales de paz y justicia. 
 
Crear un lugar donde favorecer sinergias entre organizaciones e individuos y entre movimientos sociales 
interconectados que luchan por la justicia global: defensores de la paz y el desarme, activistas feministas y 
LGBTQ +, ecologistas y activistas climáticos, antirracistas y indígenas, defensores de derechos humanos y 
sindicalistas. 
 
Diversas personalidades han dado la bienvenida a los participantes al congreso; la alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, que ha pedido al gobierno español que firme de manera urgente el tratado de no proliferación de 
armas nucleares; el president de Catalunya, Pere Aragonès, que ha recordado el compromiso de Catalunya 
con la paz; Jordi Calvo de IPB Barcelona que afirma como el final de la ocupación Afganistán da la razón a 
los pacifistas; Kristian Herbolzheimer de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha anunciado que se 
creará el primer congreso catalán de la cultura de la paz. 
 
En este acto de apertura han intervenido Wade Masako (Japón) de Nihon Hidankyo (Confederación Japonesa 
de Víctimas de Bombas A i H). Beatrice Fihn (Suecia), Directora Ejecutiva de la Campaña Internacional para 
Abolir las Armas Nucleares (ICAN). Jeremy Corbyn (Reino Unido), Miembro del Parlamento del Reino Unido. 
Para finalizar esta primera jornada, se ha celebrado la performance “una vigilia por la paz” organizada por 
Pressenza y la asociación Mundo sin Guerras, en la que los participantes al congreso han construido un 
símbolo de la paz y un símbolo de la no violencia mientras se escuchaba el himno a la alegría, el “cant dels 
ocells” y Imagine. El acto se ha cerrado con un pedido por el fin de las guerras, la superación del odio, la 
venganza, la extrañeza, la frustración, el resentimiento, y todos aquellos sueños y deseos que han provocado 
ruina y muerte a la humanidad. 
 
https://www.pressenza.com/es/2021/10/se-celebra-en-barcelona-el-segundo-congreso-mundial-por-la-paz/ 
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El monument Som i serem ciutat 
refugi, que comptabilitzava la 
quantitat d’immigrants engolits 
pel Mediterrani, s’ha esfumat del 
paisatge de la Barceloneta. Fa un 
any que el comptador digital, 
instal·lat davant la platja de Sant 
Sebastià el 2016, no funciona. 
Concebut com un monòlit, de 
gairebé tres metres d’altura, for-
jat en ferro, la peça es va anar ro-
vellant fins a convertir-se en un 
perill per als passejants. El ferro-
veller que el va desmuntar dijous 
passat, 14 d’octubre, va diagnos-
ticar que no es pot restaurar. «Ai-
xò, a la ferralla». L’Ajuntament 
de Barcelona afirma que està es-
tudiant el futur del comptador. 
Open Arms desitja que torni. 

El memorial era la part més 
tangible del pla Barcelona, ciutat 
refugi que es va posar en marxa el 
2015 amb l’objectiu de preparar la 
capital catalana per acollir refugi-
ats i garantir els seus drets. El 28 
de juliol del 2016, el projecte va 
culminar amb la inauguració del 
monument. La cerimònia va estar 
liderada per l’alcaldessa Ada Co-
lau i Òscar Camps, de Proactiva 
Open Arms, l’oenagé nascuda a 
Badalona per ajudar els milers 
d’immigrants que miren de sortir 
vius del Mediterrani. 

Falta de manteniment 

El monòlit, anomenat popular-
ment «el comptador de la vergo-
nya», es va iniciar amb el número 
3.034 com a homenatge a aquells 
que havien mort a les fredes aigües 
fins aquesta data. Es pretenia re-
cordar totes les persones anònimes 
que emprenien el seu camí cap a 
Europa a través del Mediterrani per 
trobar asil i reivindicar un canvi de 
rumb en les polítiques de refugiats. 
Situat a peu de sorra, la intenció era 
conscienciar els visitants de la 
platja sobre quantes persones 
s’havia empassat el mar que te -
nien al capdavant.  

Avui, cinc anys després de la 
seva inauguració, ja no queden 
restes del comptador. La falta de 
manteniment i la deixadesa que 
ha patit aquest monument en 
els seus cinc anys de vida han 
precipitat el final que ja es po-

dia preveure des que el 2020 va 
deixar de funcionar. Ara a la plat-
ja de Sant Sebastià només hi que-
da el buit del que va ser un intent 
d’homenatge a les víctimes del 
Mediterrani. 

Al ja desaparegut monòlit s’hi 
podia llegir una inscripció que 
deia: «Són persones. El Mediter -
rani, punt de trobada de cultura i 
civilitzacions, s’ha convertit avui 
en una enorme fossa comuna de 
persones sense refugi que busca-
ven protecció. No en sabem els 
noms ni la història, però sí quan-
tes són». A la part superior, el 
comptador digital que actualit-
zava la xifra de manera regular. 
Un veí del barri es pregunta si 
algú «continua portant els 
comptes o si els nàufrags ja no 
importen a ningú». 

Ara només a la web 

Pot estar tranquil. A la web del pla 
Barcelona, ciutat refugi continua 
vigent un comptador amb dades 
proporcionades per l’Organitza-
ció Internacional de les Migraci-
ons (OIM) que permet continuar 
tenint l’impacte visual. Les dades 
facilitades per l’OIM només 
comptabilitzen les víctimes els 
cossos de les quals han sigut lo-
calitzats, per tant aquest comp-
tador virtual no és una manera 
directa de retre homenatge tam-
bé als desapareguts com ho feia la 
inscripció que es llegia al memo-
rial ubicat a la platja de la Barce-
loneta. De moment, l’Ajunta-
ment de Barcelona no ha anunci-
at cap proposta ferma de reins-
tal·lació tot i que la idea principal 
és continuar rendint homenatge 
als nàufrags perquè no es perdin 
en l’oblit i d’aquesta manera se-
guir consolidant Barcelona com a 
ciutat refugi.  

Des de l’oenagé Open Arms la-
menten que el memorial hagi 
desaparegut. «Era una bona ma-
nera de tenir presents les víctimes 
i que la població prengués consci-
ència de la situació dramàtica que 
es viu diàriament al Mediterrani». 
I afegeixen que la proposta de 
l’ajuntament va ser molt bona i 
consideren que seria positiu poder 
tornar a veure algun tipus de mo-
nument o memorial d’aquest ti-
pus per continuar recordant les 
persones que cada dia perden la 
vida buscant asil a Europa. n

El comptador de nàufrags s’enfonsa 

El monòlit ubicat davant la platja de Sant Sebastià i dedicat a les víctimes de la immigració que creuen el 
Mediterrani a la recerca d’una vida millor sucumbeix devorat pel rovell cinc anys després de la seva inauguració.

REFUGIATS

SAMAR EL ANSARI PEDROSO  
Barcelona 

L’ajuntament 
estudia el futur del 
memorial, que va 
deixar de funcionar 
l’any passat 

Open Arms confia 
que s’instal·li un 
altre monument 
que «conscienciï 
la població»Vicens Forner

V
icens Forner

Vicens Forner

A dalt, dos operaris 
desmunten el monòlit 
‘Som i serem ciutat 
refugi’, davant la 
platja de Sant Sebas-
tià, dijous passat. Al 
centre, la inscripció 
que es podia llegir al 
monument: «No és 
només un número. 
Són persones. [...]  
No en sabem els noms 
ni la història, però sí 
quantes són». A sota, 
el comptador de  víc -
times de naufragis, 
quan encara fun -
cionava.  
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La Capella dels Segadors, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional 
 
 
 
 
 
 
 

La Capella del Sant Crist dels Segadors, un annex a la parròquia de Sant Andreu del Palomar en molt mal 
estat i que va ser escenari d’un dels episodis que van portar a l’inici de la Guerra dels Segadors l’any 1640, 
està en vies d’aconseguir la declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) un cop el departament de 
Cultura ha iniciat els tràmits amb aquest objectiu. 
 
La incoació de l’expedient va ser aprovada amb data del 28 de setembre del 2021, però s’ha donat a conèixer 
ara. A l’espera de la resolució final, que compta amb un informe favorable de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, la resolució de la conselleria servirà, d’una banda, per delimitar l’entorn de protecció i per 
l’altra, per suspendre “la tramitació de les llicències de parcel·lació, edificació o enderrocament a la zona 
afectada, i també la suspensió de les llicències ja concedides”. 
 
A més, Cultura ha traslladat ja aquesta resolució a l’Ajuntament de Barcelona perquè en tingui coneixement i 
també al Registre de Béns Culturals d’Interés Nacional de Catalunya, en aquest cas, “per a la seva anotació 
preventiva i donar-ne trasllat al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Administració de l’Estat”. 
 
L’objectiu, la rehabilitació 
Un cop aconseguit l’inici de protecció, l’objectiu és ara aconseguir que tant l’Ajuntament de Barcelona com la 
Generalitat puguin destinar recursos per a rehabilitar la capella, que amenaça ruïna.  
 
Per al Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, entitat promotora de la defensa patrimonial i històrica de Sant Andreu i 
principal impulsora de la campanya a favor de la protecció de la Capella dels Segadors, la declaració com a 
BCIN ha estat rebuda una molt bona notícia que ha de servir per aconseguir que “s’agilitzin els tràmits i es 
pugui aconseguir l’objectiu: la preservació, rehabilitació i difusió d’aquest patrimoni històric”. 
 
Per la seva banda, JxCat i ERC també s’han congratulat de la decisió. La regidora de JxCat Neus Munté ha 
assenyalat que calia celebrar “aquest important pas per preservar i recuperar la Capella dels Segadors”, i ha 
assenyalat que el seu partit ho ha “batallat amb diferents iniciatives, davant la inacció del govern municipal”. 
Pel que fa a ERC, la regidora Montse Benedí ha assenyalat que “la defensa i preservació del patrimoni és una 
prioritat” per a aquest partit i que han format part de la reivindicació “junt amb entitats i veïnat” per la 
“recuperació de la Capella dels Segadors i l’entorn”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/capella-segadors-declarada-cultural-interes-nacional_657038_102.html 
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van abatre, en un dels actuals pàr-
quings de la Seat, i li han dedicat un 
faristol, a la plaça del Moviment 
Obrer del barri de la Marina, i un 
mural de la grafitera Andrea Beto. 

Garrotades contra cargols 
Un dels sindicalistes més destacats 
d’aquella vaga, que es va convertir en 
una de les més contundents a Cata-
lunya sota el règim franquista, és Pe-
dro López Provencio, que ara té 77 
anys. Aquell 18 d’octubre en tenia 27 
i a crits es va adreçar als treballadors: 
“Companys! Hem ocupat la fàbrica 
per exigir la readmissió dels treballa-
dors”. Milers d’obrers s’hi van avenir. 
Quan cap a la una del migdia va en-
trar la policia a cavall es van llançar 
gasos lacrimògens i, mentre els ge-
nets feien anar la barra, els obrers els 
tiraven tot el que trobaven: femelles, 
cargols, boles d’acer i greix perquè 
rellisquessin els cavalls. 

López Provencio no s’esperava 
que tot plegat acabés amb aquella ba-
talla campal. Era un dels delegats es-
collits la primavera del 1971, quan els 
representants de Comissions Obre-

res –el sindicat era il·legal i es presen-
taven camuflats dins el sindicat ver-
tical– van arrasar a les eleccions. 
“Avui, si miro enrere, penso que vam 
ser audaços, però en aquell moment 
estava convençut que eren els nos-
tres drets i per a mi era natural defen-
sar-los, no teníem la por dels nostres 
pares, la nostra generació ballava el 
rock and roll i el twist i les noies du-
ien minifaldilla, no enteníem que ens 
prohibissin tantes coses”, assegura. 

La protesta va començar a les sis 
del matí i es va allargar fins a les set 
del vespre. “A les sis tothom estava 
exhaust i la situació era insostenible. 
Alguns, quan es va saber que havien 
malferit Villalba, volien cremar la fà-
brica, però vaig pujar a un contenidor 
i ho vaig desautoritzar”, recorda al lli-
bre publicat en ocasió dels 50 anys, 
18 de octubre de 1971. La ocupación de 
la SEAT. Narración y representación 
histórica, per l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics del Franquisme. 
López Provencio i alguns companys 
es van amagar sota els cotxes fins que 
en van poder sortir corrents sense 
que la policia els detingués. Hi va ha-

50 ANYS DE LA VAGA A LA SEAT 
“Ni tan sols sabem 

qui va matar l’oncle”
La protesta dels obrers el 1971 va acabar amb una 
batalla campal i la mort d’Antonio Ruiz Villalba

És molt difícil saber amb precisió 
què va passar el 18 d’octubre del 1971 
quan més de 6.000 obrers de la Se-
at van ocupar la fàbrica en solidari-
tat amb 11 càrrecs sindicals i 33 tre-
balladors acomiadats. Mai s’han in-
vestigat els fets. Sí que són clares les 
conseqüències: un dels policies va 
treure l’arma i va prémer el gallet no 
una, sinó unes quantes vegades, i va 
matar el treballador Antonio Ruiz 
Villalba: “No va disparar ni a l’aire ni 
al peu, l’oncle tenia sis orificis de ba-
la a l’abdomen i va morir de les feri-
des dies després, l’1 de novembre. Ni 
tan sols en sabem el nom”, explica 
l’Anna Maria, una de les tres nebo-
des de Ruiz Villalba. “Si hagués sigut 
ara, hauríem sortit amb pancartes 
per exigir que s’investigués”. 

Però aleshores les nebodes eren 
nenes de 3, 6 i 7 anys, i la dona d’An-
tonio Ruiz es va quedar sola en una 
època en què hi havia molta por: po-
ca cosa va poder fer. Se’n va sortir 
com va poder netejant cases. “A ca-
sa sempre hi ha hagut silenci, no se 
n’ha parlat, suposo que els pares no 
volien transmetre’ns malestar, an-
goixa o ràbia, i la tieta és molt bona 
persona, no ha dit mai mal de nin-
gú”, explica la Sol, una de les nebo-
des de l’Antonio. Ni tan sols estava 
sindicat i aquell dia tornava a la fà-
brica després d’una baixa de quinze 
dies. Només tenia 33 anys. 

Cada any els seus companys el re-
corden, però aquest 18 d’octubre ha 
sigut especial: fa 50 anys de la seva 
mort i d’una vaga que va tenir moltes 
conseqüències, no només en el món 
obrer sinó també en el polític. A Vi-
llalba l’han homenatjat al lloc on el 

BARCELONA
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ver gent malferida, a qui es van em-
portar perquè si els haguessin curat 
a la fàbrica haurien quedat fitxats; i 
hi va haver detinguts i desenes d’aco-
miadaments. López Provencio no 
s’hi va poder reincorporar fins que va 
arribar la democràcia. 

Els efectes a tot el país 
La vaga va durar quinze dies i hi va ha-
ver manifestacions diàries pels car-
rers de Barcelona. I les aturades i les 
mobilitzacions en solidaritat es van 
succeir en altres poblacions i 300 em-
preses. El moviment obrer havia fet 
trontollar un dels mites del franquis-
me, la fàbrica model. “Tenia una es-
tructura interna molt jerarquitzada, 
era la manera de blindar-la de la ma-
la influència del moviment obrer”, as-
segura Marc Andreu, historiador i di-
rector de la Fundació Cipriano Gar-
cía de CCOO de Catalunya. La vaga de 
la Seat va ser un cop dur per al règim 
franquista. No només per tot el que va 
passar a l’octubre, sinó també les 
eleccions sindicals, perquè van de-
mostrar que els franquistes n’havien 
perdut el control i va tenir també con-
seqüències polítiques. L’Assemblea 
de Catalunya es va celebrar poc des-
prés, el 7 de novembre del 1971. “El 
que va passar va fer entendre a l’As-
semblea que tot s’havia d’accelerar i 
un dels que hi va parlar va ser precisa-
ment López Provencio”, diu Andreu.  

Carles Vallejo, president de l’As-
sociació d’Expresos Polítics del 
Franquisme i aquell 1971 treballador 
de la Seat, creu que s’hauria d’inves-
tigar què va passar. “Diuen que l’on-
cle va intentar ajudar una noia emba-
rassada i el policia, que havia caigut 
del cavall perquè havia relliscat, li 
hauria disparat”, diu la Sol. Qui era el 
policia i en quines circumstàncies va 
disparar?e

Impacte  
La vaga va fer 
va caure el 
mite de 
l’empresa 
model

Les nebodes del treballador 
Antonio Ruiz Villalba ahir al 
matí recordant-lo al lloc on 
va ser abatut per la policia.  
PERE VIRGILI
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Cincuenta años de la masiva huelga de Seat en Barcelona que 
asestó un duro golpe al franquismoç 
 
 

En octubre de 1971 los trabajadores de la empresa protagonizaron uno de los 
episodios más destacados del movimiento obrero en los últimos años del franquismo. 
 
 
 

Hace justo medio siglo comenzó una huelga muy sonada y, como ocurre desgraciadamente con tantas otras 
metas del movimiento obrero en nuestro país, hoy más bien olvidada. El 16 de octubre de 1971, casi al final 
del franquismo, arrancaba una huelga en la Seat de Barcelona, cuyas consecuencias fueron más allá del 
ámbito laboral de la propia empresa. 
 
"El origen de la huelga está en las elecciones sindicales convocadas por el régimen franquista en 1971, en las 
que las candidaturas deComisiones Obreras, no como CCOO, sino de forma clandestina dentro del sindicato 
vertical, tuvieron un amplio apoyo, y esto evidentemente a la compañía no le gustó mucho", explica 
a Público el historiador y director de la Fundación Cipriano García de CCOO, Marc Andreu. Los 
representantes sindicales, continúa, "presentaron una serie de reivindicaciones laborales, pero la empresa, en 
vez de negociar, no reconoció la legitimidad de sus representantes y respondió despidiendo a una serie de 
trabajadores, entre ellos a los representantes sindicales". 
 
La situación, la tensión de la cual iba rápidamente en aumento, "desembocó, tras el verano, en una serie de 
acciones, por las que los trabajadores de la fábrica y los sindicalistas pidieron la readmisión de los 
compañeros despedidos y se decidió como medida de protesta y de presión encerrarse dentro de las 
dependencias de la fábrica" en la Zona Franca. Todo ello en un contexto, como se encarga de recordar 
Andreu, "en el que previamente había habido una fuerte conflictividad obrera en Catalunya, derivada de las 
protestas por el proceso de Burgos de diciembre de 1970 que generó una ola de protestas a todos los niveles, 
también en el nivel obrero". 
 
Según los cálculos de la propia Fundación Cipriano García, "durante 1971 hubo medio millar de conflictos 
obreros, algunos motivados como respuesta sociopolítica al proceso de Burgos, y en muchos casos donde se 
mezclaban con protestas laborales". Un proceso que "culmina en octubre de 1971 con el cierre en la fábrica y 
al que rápidamente responde la dirección de la empresa, pidiendo a las autoridades gubernamentales que 
enviaran a la policía a la fábrica". 
 
"Una explosión de libertad" 
En lo que supuso "una actuación sin precedentes", en palabras de Andreu, "la policía entró por orden del 
gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, a caballo dentro de la fábrica a desalojar a los trabajadores que la 
habían ocupado". Una actuación -en la que participó no sólo la Policía Nacional (los famosos grises), sino 
también la Guardia Civil- durante la que "se produjo el asesinato de Antonio Ruiz Villalba", el 18 de octubre, y 
decenas de heridos como consecuencia de los enfrentamientos entre los trabajadores y los agentes de 
policía, que dispararon fuego real en varias ocasiones. Hasta 6.000 trabajadores participaron en la ocupación 
de la fábrica. 
 
"Yo tenía 19 años, había entrado en la fábrica de Zona Franca en julio de 1969", relata Pedro Jiménez Muñoz, 
uno de los participantes de aquella huelga, que entonces trabajaba en la sección 193 de mantenimiento de 
maquinaria y militaba en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). De aquel día, que "fue muy intenso", se le 
quedó grabado cómo durante la jornada "se fueron sucediendo los círculos y las pequeñas asambleas" y 
cómo "gente que no podía ni imaginar se subía a los bidones y mesas de trabajo ". "Fue una explosión de 
libertad", asegura, "muchos querían hablar y expresarse y contar todo lo que hasta entonces habían callado". 
Muchas "intervenciones, algunas más radicales que otras", hasta que alguien indicó que había que ir a una 
sección "donde había engranajes y nos podríamos defender si nos atacaban". 
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"Sin saber en qué momento, se escucharon gritos y también tiros que procedían de las secciones 122, de 
engranajes, y 110, bloques y cigüeñales", rememora Jiménez Muñoz, a quien le viene a la cabeza "el humo 
espeso, los famosos gases lacrimógenos". "No sabíamos qué hacer, no había una reacción planificada, tal 
vez nadie esperaba que la policía intentara desalojarnos de la fábrica", sigue. En los momentos más duros 
"quizás quedábamos unos 600 trabajadores dentro la fábrica, y casi todos concentrados al final de la nave del 
taller 1". 
 
Algunos "cogían tornillos y otras piezas", mientras "fuera escuchaban los cascos de los caballos y por las 
ventanas podíamos ver a la policía rodeando el taller"."Todo el mundo intentó huir, pero en el grupo en que yo 
me encontraba pude escuchar no se puede salir por la primera puerta, parece que la han soldado", así que 
"siguiendo la pared de la nave nos dirigimos a la salida principal donde se encontraba un grupo numeroso de 
operarios corriente, que se habían encontrado con la policía y gritaban nos han disparado y herido a un 
compañero". Era Ruiz Villalba. 
 
Ante la noticia, hubo llamadas a "permanecer unidos y tranquilos, pero los ánimos ya no estaban sosegados y 
surgieron intervenciones que pedían quemar la nave de pinturas". Jiménez Muñoz consiguió salir de la nave 
con un grupo más pequeño, que no tardó en ser descubierto por la policía a caballo, que cargó contra ellos. 
"Yo pude esconderme en el taller 5 con otros compañeros, intentando tirar piedras que, con los nervios, 
algunas rebotaban en las puertas que los propios compañeros cerraban al mismo tiempo", explica. 
Dispersados, "el único plan existente era huir de allí". Abriéndose paso a través del humo lacrimógeno - "que 
sólo nos hacía toser" - consiguió llegar al vestuario, donde se cambió rápidamente para intentar salir de la 
fábrica. "En la puerta de la fábrica nos esperaba la policía, tal vez la brigada político-social", que les pidió "los 
carnés de identidad, que, por supuesto, no nos devolvieron, pero nos dejaron salir". "Efectivamente, estos 
hechos, junto con las manifestaciones vividas contra los procesos de Burgos, marcaron mi vida y mi futuro", 
concluye su relato Jiménez Muñoz. 
 
Un duro golpe para el régimen 
Uno de los peores escenarios imaginados por las autoridades franquistas se había materializado: la huelga de 
la Seat se extendió a otros sectores. "La huelga fue masiva porque se fueron sumando otras compañías en 
solidaridad", afirma Andreu al apuntar que "hay que tener presente sobre todo un elemento: la huelga de la 
Seat no es el primer conflicto social, político o laboral del régimen, pero la Seat es la principal industria de 
Catalunya, en la que trabajan 20.000 obreros, y su creación había sido todo un emblema para el franquismo". 
"Que esta factoría entrara en conflicto abiertamente manchaba su imagen: el régimen no controlaba la 
situación", añade. Por todo ello, la huelga representó "un duro golpe para el régimen". El director de la 
Fundación Cipriano García describe la huelga de la Seat como el "detonante y catalizador de la [creación de 
la Assemblea de Catalunya el 7 de noviembre de 1971]", que agrupó a la oposición antifranquista. 
 
La sección sindical de CCOO en la Seat y la Fundación Cipriano Garcíarecordarán los acontecimientos de 
octubre de 1971 con una serie de actos de homenaje y recuerdo a los participantes de aquella huelga y que 
comenzaron este sábado con una asamblea en la sede de la sección sindical en Cornellà. El lunes, día 18, se 
rendirá homenaje a Ruiz Villalba en el lugar donde fue abatido a las 10:30 horas 50 años antes y, una hora 
después, se hará una ofrenda floral en el paseo que lleva su nombre. 
 
Con motivo del aniversario se inaugurará la exposición Cinc minuts de silenci. El moviment obrer i 
l’Assemblea de Catalunya en la sede nacional de CCOO en la Via Laietana de Barcelona. Y se publicará un 
libro con el título '18 de octubre de 1971. La ocupación de la SEAT'. También se inaugurará un atril del 
Ayuntamiento de Barcelona -con la asistencia del concejal de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa- en la 
plaza del Moviment obrer que explica los hechos, y se estrenará un mural conmemorativo, obra de Andrea 
Betoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.publico.es/sociedad/cincuenta-anos-masiva-huelga-seat-barcelona-asesto-duro-golpe-franquismo.html 
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18 d’octubre, una data assenyalada per la SEAT i 
per al Barri 
 
Redacció · 15 octubre 2021 

 

 
 
Parlem amb Carlos Vallejo, director de Memorial SEAT, sobre el 50 aniversari de la mort de 
l’Antonio Ruiz Villalba durant el desallotjament de la fàbrica SEAT el 1971. 
 
Per què Antonio Ruíz Villalba és una figura destacada per al barri de la Marina i per la 
SEAT? 
Més que la figura en si, Antonio Ruíz representa el moment històric de lluita més àlgid de la 
SEAT, al barri. A Barcelona i fins i tot a Espanya no s’ha donat un cas semblant de lluita obrera. 
 
Què va passar el 18 d’octubre de 1971? 
Aquell dia, tots els treballadors en assemblea van decidir fer una vaga general per demanar la 
reincorporació dels treballadors acomiadats per ser sindicalistes, i per una millora en el 
conveni. 
 
La resposta de l’empresa va ser tancar-se al diàleg i va demanar la intervenció de les forces 
policials, que van entrar de manera agressiva, a cavall i amb pistoles. Els obrers que estaven a 
l’assemblea van arrecerar-se als tallers i es quan van ferir de mort a Antonio Ruíz i molts altres 
també van estar ferits greus en una autèntica batalla campal, quelcom que no havia passat mai 
a cap altra fàbrica. 
 
Va ser una lluita continua del 71 fins a la fi de la dictadura al 75 i la Llei d’Amnistia general a 
tots els treballadors sindicalistes, al 77. 
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Quines activitats teniu preparades pel 50 aniversari? 
El dissabte abans ens reunirem en assemblea amb treballadors i sindicalistes actuals, i el dia 
18 farem com cada any una ofrena amb parlaments a la sortida de la fàbrica d’aquí de la Zona 
Franca. A les 12 anirem a la plaça del Moviment Obrer, on inaugurarem un faristol que ens ha 
concedit l’Ajuntament. Tot seguit ens desplaçarem al barri de la SEAT, al carrer Bronze on es 
pintarà un mural que explicarà els fets d’aquest 18 d’octubre d’ara fa 50 anys. I acabarem el 
recorregut pel barri al carrer Antonio Ruíz també amb un petit homenatge.  A la tarda, a la seu 
de CCOO presentem un llibre de recull de testimonis i que explicarà aquest 18 d’octubre. 
 
Per què és important fer aquest acte i tenir una entitat com Memorial SEAT al barri de la 
Marina? 
El barri de la Marina es on va néixer la SEAT i els habitatges, una de les primeres colònies 
industrials. Estem lligats a la història del barri, que ha estat testimoni de totes les grans 
mobilitzacions. Aquest era un barri industrial i volem mantenir aquesta memòria, no tant pels 
fets històrics, sinó per els valors de la lluita obrera: la solidaritat, la consciència de classe i la 
insistència de la lluita i la mobilització per assolir drets i millors condicions. Hem de transmetre a 
les noves generacions que no s’han de deixar perdre els drets assolits amb la lluita de tants 
anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://lamarina.cat/noticies/cultura/46749/18-doctubre-una-data-assenyalada-per-la-seat-i-per-
al-barri/ 
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Recordant la mort d’Antonio Ruiz Villalba, símbol 
del moviment obrer al barri 
 
Redacció - 19 octubre 2021 
 
 
Aquest 18 d’octubre s’han celebrat els 50 anys del desallotjament de la fàbrica SEAT durant la 
qual la policia franquista va ferir greument diversos treballadors, inclos a Antonio Ruiz Villalba, 
el qual va morir poc després per la gravetat de les ferides. 
 
La protesta va ser una mostra més del moviment obrer que sempre ha caracteritzat a la SEAT, 
al conjunt del polígon de la Zona Franca i també al barri de La Marina. Ara es recupera aquesta 
memòria a un faristol informatiu que es va inaugurar amb motiu dels actes del 50 aniversari a la 
plaça del Moviment Obrer. 
 
Un grup d’antics i actuals treballadors membres del memorial de la SEAT juntament amb 
representants polítics van fer un recorregut pel barri per commemorar els 50 anys dels fets. 
Començant per l’antiga fàbrica de SEAT on, juntament amb representants sindicals, van fer un 
petit homenatge. 
 
El recorregut va continuar a la plaça del Moviment Obrer on es va procedir a la descoberta 
del faristol que recorda el conjunt del moviment sindical i obrer al barri. El director del memorial 
SEAT, Carlos Vallejo, remarcava la importància d’aquest “és important tenir un plafó recordatori 
de la història de lluita al barri, sobretot en moments de renaixement de moviments feixistes, és 
imprescindible recordar la memòria d’aquells i aquelles que van lluitar pels drets i les llibertats 
dels treballadors”. 
 
Per la seva part, el regidor de memòria democràtica, Jordi Rabassa destacava els motius de la 
iniciativa “fixem la memòria a l’espai públic per anar completant la història. Així tothom 
qui passi per aquí podrà conèixer millor com s’ha construït aquesta ciutat i aquest barri a través 
de les lluites sindicals”. Rabassa i Vallejo, juntament amb les nebodes de Villalba van destapar 
el faristol entre l’emoció i els aplaudiments dels assistents, molts d’ells amb llàgrimes als 
ulls en veure reconegudes tantes lluites en les quals han participat. 
 
Tot seguit els assistents es van mobilitzar fins al carrer Energia on a partir d’ahir podrem trobar 
un mural de l’artista Andrea BToy que exemplifica les lluites sindicals del 1971. Allà el Pedro, 
un dels que havia estat treballador de la SEAT, recordava com quan va entrar de jove els més 
grans havien estat “complets ídols per a mi que em van ensenyar i transmetre els valors de 
solidaritat i lluita obrera”, també va recordar tots els assoliments que es van aconseguir a 
SEAT, i va acabar recordant que “hem de traspassar aquesta cultura i aquesta memòria als 
més joves”. 
 
Finalment es va acabar el recorregut al passatge Antonio Ruiz Villalba amb una ofrena floral. 
 
 
 
 
 
 
 
http://lamarina.cat/recordant-la-mort-dantonio-ruiz-villalba 
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Otegi reconeix el patiment de les víctimes:
“No hauria d’haver passatmai”
EHBildu es compromet en una declaració a provar d’“alleujar el dany causat”

L’espai sociopolític que repre-
senta l’esquerra abertzale va
establir ahir una fita transcen-
dent expressant l’exercici més
gran d’autocrítica i empatia
cap a les víctimes que se li re-
corda. Coincidint amb el desè
aniversari del final d’ETA, EH
Bildu i, amb un protagonisme
especial, Sortu, van llegir una
declaració solemne en què van

subratllar que el “dolor” pro-
vocat per ETA “nohauria d’ha-
ver passat mai”, i es van com-
prometre a mirar d’“alleujar”
el patiment de les víctimes des
del “respecte, la consideració i
lamemòria”. Tot i que la since-
ritat del pronunciament ha
deixat dubtes, la literalitat
del text va evidenciar un pas
important.
Arnaldo Otegi, coordinador

general d’EH Bildu, i Arkaitz
Rodríguez, secretari general
de Sortu, van ser els encarre-

sincer afirmem que no hauria
d’haver passat mai; no pot sa-
tisfer ningú que passés tot allò,
ni que es prolongués tant en el
temps”.
En aquesta línia, l’esquerra

abertzale es compromet a mi-
rar d’“alleujar el dany provo-
cat”: “Res del que diguem no
pot desfer el dany causat, però
estem convençuts que almenys
és possible alleujar-lo des del
respecte, la consideració i la
memòria”.
Els altres quatre punts del

text se centren a “constatar el
compliment íntegre del com-
promís” d’ETA fa 10 anys, asse-
nyalar que l’aposta per les vies
polítiques obeeix a “profundes
conviccions ètiques i políti-
ques”, abordar la qüestió dels
presos i, finalment, assenyalar
que hi ha “una assignatura
pendent amb la resolució de les
causes del conflicte”.
La declaració va rebre una

acollida dispar dels partits. El
PSOE va valorar que, “per pri-
mera vegada”, s’hagi reconegut
que la violència exercida per
ETA durant 50 anys va ser un
“error”. El Partit Popular, en
canvi, va assenyalar que no
creu Otegi i el va instar a “aju-
dar a aclarir els més de 300 as-
sassinats de la banda terrorista
sense resoldre” i a posar fi als
homenatges a presos de la
banda.
Podem va considerar el posi-

cionament de l’esquerra abert-
zale “un pas sense precedents”
i va instar els demòcrates a re-
conèixer-ho. El PNB ho va va-
lorar com “un pas en la bona
direcció”, per bé que “curt i in-
suficient”. La valoració en
l’àmbit de les víctimes va ser
igualment dispar, tot i que la
majoria van posar l’accent en
l’objectiu que aquestes parau-
les es tradueixin en fets inequí-
vocs i coherents.

ElPSOEvaloraque
ladeclaracióreconeix
que laviolènciavaser
un“error”,mentreque
elPPnose lacreu

Arkaitz Rodríguez, secretari general de Sortu, i ArnaldoOtegi, coordinador general d’EHBildu, ahir a Aiete

L’Argentina processaMartín Villa per
crims polítics al final del franquisme

El passat persegueix Rodolfo
Martín Villa des d’ultramar. La
jutgessa argentina María Servi-
ni no desisteix i mira d’estrè-
nyer el setge sobre qui va ser
ministre de l’últim govern fran-
quista i dels primers de la de-
mocràcia (del 1975 al 1981), ar-
quetip de les metamorfosis po-
lítiques que hi va haver durant
la transició.
Amb 87 anys, Martín Villa

s’enfronta a les acusacions

d’homicidi i tortura durant la
dictadura, que Servini recull en
una interlocutòria de més de
900 pàgines en què afirma que
l’exministre va ocupar “una po-
sició preponderant en l’estruc-
tura jerarquitzada de poder”,
sota la qual es van esdevenir di-
ferentsmorts, de què el respon-
sabilitza directament.
Tot i que la jutgessa decreta

presó preventiva per a Martín
Villa per la gravetat dels crims
de què l’acusa, assumeix que
“no es farà efectiva” per l’“exi-
mició disposada oportunament
per l’Alzada” (tribunal

d’apel·lació) i ordena l’embar-
gament dels seus béns, per va-
lor de gairebé deu milions
d’euros.
AMartín Villa, que va ser mi-

nistre de Relacions Sindicals
(1975-76) en el governdeCarlos
Arias Navarro i de la Governa-
ció –Interior– (1976-79) amb
Adolfo Suárez, se li imputen la
matança de cinc obrers el 3 de
març del 1976 a Vitòria i l’assas-
sinat del jove Arturo Ruiz per
un comando ultradretà el 1977,
així com cinc morts a mans de
les forces d’ordre públic durant
la Setmana Pro Amnistia del
maig del 1977 i la repressió poli-
cial als Sanfermines del 1978.
Ara, després d’una altra que-

rella per la mort de l’esquerrà
Ángel Almazán el 1976 a Ma-
drid, en una manifestació con-

tra el referèndum sobre el Pro-
jecte deReformaPolítica, la jut-
gessa ha decidit processar
Martín Villa, contra qui ja va
dictar una ordre de detenció el
2017 que va ser revocada. Un
any després d’escoltar la decla-
ració de l’exministre per video-
conferència, Servini demana a
l’Administració espanyola que
aporti documentació sobre les
diligències penals i els sumaris
dels casos que investiga.
Davant el silenci d’altres ins-

tàncies polítiques i l’anunci
d’un recurs per la defensa de
l’acusat, Unides Podem ha re-
but el processament com “un
gran pas contra la impunitat” i
ha assenyalat que “és una ver-
gonya” que la justícia argentina
faci “el que s’hauria d’haver fet
fa molt de temps a Espanya”.

gats de llegir aquesta declara-
ció, “en nom de l’esquerra in-
dependentista basca”. Aquest
detall és important, ja que el
primer ha liderat l’esquerra
abertzale des de fa 23 anys,
ambel que això comporta, i Ar-
kaitz Rodríguez ha exhibit fins
ara un discurs especialment
dur en relació amb el reconei-
xement de les víctimes del ter-
rorisme.
La lectura d’aquesta declara-

ció va tenir lloc al Palau d’Aie-
te, on el 17 d’octubre del 2011 es

va celebrar la Conferència de
Pau que va precedir la declara-
ció de cessament definitiu per
part d’ETA. En un text de cinc
punts, l’esquerra abertzale va
voler deixar clar que es tracta-
va d’un pronunciament sense
precedents.
La novetat fonamental està

recollida en el tercer punt de la
declaració, relatiu a les vícti-
mes: “Us volem traslladar la
nostra pena i dolor pel sofri-
ment patit. Sentim el vostre
dolor, i des d’aquest sentiment

RodolfoMartín Villa
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Govern i Ajuntament de Barcelona, sobre el processament de 
Martín Villa: "Ja era hora" 
 
 
 

ACN Barcelona.-Govern i Ajuntament de Barcelona han aplaudit la decisió de la justícia argentina de 
processar l'exministre Rodolfo Martín Villa per crims del franquisme: "Ja era hora. Fa dècades que sabem que 
no haver estat l'executor no eximeix de responsabilitats", ha assenyalat el regidor de Memòria Democràtica, 
Jordi Rabassa. "La justícia argentina ha de ser qui jutgi un dels repressors del franquisme. El que Espanya no 
entoma ho han de fer les jurisdiccions estrangeres", ha apuntat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, 
precisament en l'acte de record als més de 1.700 republicans executats a Barcelona, al fossar de la Pedrera. 
"L'atado y bien atado era cert i continua vigent a les altes instàncies de la judicatura espanyola", ha afirmat 
Ciuró. 

 

"Només des de la memòria viva podrem evitar que el feixisme campi lliure""Per tant, un cop més a la 
vergonya col·lectiva d'un Estat que no encerta a reparar i a fer revisió de la seva història", ha reblat la 
consellera de Justícia, que espera que el procés judicial argentí contra Martín Villa "es faci amb totes les 
garanties i amb audiència de totes les parts". "L'únic que volem es que se sàpiga tota la veritat i es faci 
justícia, com sempre", ha reflexionat en veu alta Ciuró, que en el seu discurs davant el monument als 
represaliats pel franquisme ha reivindicat el fossar de la Pedrera com una de les fosses comunes més grans 
de tot el país "i possiblement l'espai de memòria més monumental de Catalunya". "Només des de la memòria 
viva podrem evitar que el feixisme campi lliure", ha assegurat la titular de Justícia. Es calcula que, com a 
mínim, al fossar hi ha les restes de 1.700 persones executades al Camp de la Bota. Ciuró ha fet també un 
reconeixement als familiars de les víctimes per agrair-los la lluita i la determinació "per restaurar la dignitat 
dels desapareguts". La consellera de Justícia ha posat sobre la taula el Mapa de Fosses de Catalunya, a 
través del qual se n'han pogut geolocalitzar més de 600, i el Pla de Fosses, encarregat de posar calendari a 
les intervencions arqueològiques. "Tots aquests treballs i aquesta feinada que s'està duent a terme ens ha 
portat a fer 60 intervencions en fosses a Catalunya i s'han recuperat les restes d'un mínim de 556 víctimes de 
la Guerra Civil i el franquisme", ha assenyalat Ciuró. "No estem disposats a oblidar ni a silenciar la barbàrie 
del règim franquista a casa nostra", ha sentenciat la consellera de Justícia. L'acte de record als més de 1.700 
republicans executats a Barcelona ha estat organitzat pel Memorial Democràtic i l'Associació Pro-memòria als 
Immolats per la Llibertat a Catalunya, encapçalada per Pere Fortuny. "Les víctimes del franquisme són una 
vergonya política que arrossega l'estat espanyol. Ens hem dirigit a tots els ministres de l'actual executiu i no hi 
ha resposta", ha criticat Fortuny. "No hi ha dignitat moral ni política per les víctimes republicanes. De què 
tenen por?", ha conclòs el president de l'Associació Pro-memòria als Immolats. 
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L’exministre Martín 
Villa, processat per 

quatre homicidis 

dels quals es van querellar a l’Argen-
tina emparant-se en la legislació in-
ternacional sobre drets humans. A 
Espanya van trobar un mur infran-
quejable a la justícia, a causa de la llei 
d’amnistia del 1977, per la qual els de-
lictes haurien prescrit. Finalment, 
més d’una dècada després, la jutge 
Servini ha dictat presó preventiva, 
que no es farà efectiva, i un embarga-
ment dels béns de Martín Villa fins 
a cobrir una suma de gairebé 10 mili-
ons d’euros. Segons Efe, el processat, 
que avui té 87 anys, recorrerà davant 
el Tribunal d’Apel·lació argentí, que 
el 2017 ja va revocar l’ordre de deten-
ció i la fiança dictada per Servini. 
Fonts properes al ministre precisen 
que ell encara era titular de Relaci-
ons Sindicals el març del 1976, quan 
hi va haver la matança a Vitòria. 

Des de l’inici de la causa argenti-
na, els intents d’interrogar o extra-
dir una vintena d’exministres, 
exjutges, exmetges i expolicies van 
ser en va. Però l’estiu passat la Fis-
calia va desbloquejar una ordre que 
s’oposava a qualsevol tramitació. 
Això va fer que l’exministre de la 
UCD declarés fa un any davant la 
jutge per via telemàtica. Martín Vi-
lla va admetre “errors greus i com-
portaments policials contraris al 

respecte als drets de les persones”, 
però va afirmar que “és impossible 
que durant la Transició hi hagués 
delictes de genocidi i crims de lesa 
humanitat”. 

Els casos que reuneix la causa ar-
gentina són la repressió i els trets en 
una assemblea de treballadors a Vi-
tòria on van morir cinc homes d’en-
tre 17 i 32 anys el 3 març del 1976, 
l’assassinat d’Arturo Ruiz a Madrid 
durant la Setmana Negra el 1977, 

L’exministre 
de la UCD 
Rodolfo Martín 
Villa en una 
imatge d’arxiu 
del 2017.  
EFE

cinc morts més durant la Setmana 
Pro Amnistia el 1977 i la mort de 
Germán Rodríguez als Sanfermines 
del 1978, Germán Rodríguez, tots a 
mans de la policia o membres de 
l’extrema dreta. Després d’afegir-
s’hi una nova querella per la mort 
d’un home el 1976 durant el dia del 
referèndum pel Projecte de Refor-
ma Política del Govern, la jutge ha 
decretat el processament de l’exmi-
nistre per homicidi i tortures.e

La jutge argentina li atribueix les morts 
durant la Transició i ell diu que recorrerà

MEMÒRIA HISTÒRICA

La jutge argentina María Servini, 
que des del 2010 investiga els crims 
del franquisme, ha decidit processar 
l’exministre Rodolfo Martín Villa 
per quatre homicidis durant els pri-
mers anys de la Transició. Segons la 
interlocutòria, la magistrada li atri-
bueix la responsabilitat de l’assas-
sinat de tres obrers a Vitòria l’any 
1976 i de la mort de Germán Rodrí-
guez pels trets de la policia a Pam-
plona durant els Sanfermines del 
1978. El text afirma que l’exministre 
va ocupar “una posició preponde-
rant en l’estructura jerarquitzada de 
poder” sota la qual es van produir les 
morts, com a responsable de la po-
licia. El processat va ser governador 
civil i cap provincial de Barcelona 
durant la dictadura. Durant la Tran-
sició va ser ministre de Relacions 
Sindicals (1975-1976) i de Governa-
ció (1976-1977), i va continuar en el 
càrrec quan amb el primer govern 
democràtic d’Adolfo Suárez va pas-
sar a anomenar-se ministeri de l’In-
terior (1977-1979). 

La causa reunia fins a dotze assas-
sinats entre 1976 i 1978, les famílies 
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Elquequedad’ETA

SANTIAGO
TARÍN

Barcelona

A FONS

Ignacio de Juana Chaos va ser el
cap del comando Madrid i se li
atribueixen 25 assassinats. Es va
escapar el 2008. Avui té una lico-
reriaaChirivite (Veneçuela).Du-
es o tres desenes d’antics inte-
grants de comandos etarres s’han
establertaFrançaihaniniciatuna
novavida.Dimecresfaràdeuanys
que l’organització terrorista va
anunciar que deixava les armes i
avui la realitat del que queda
d’ETAésaquesta:anticsmilitants
vivintenaltrespaïsosisensepers-
pectives de tornar a actuar. Els
experts en lluita antiterrorista
són taxatius: les condicions que
podrien portar a un rebrot han

desaparegut,comarmes, finança-
ment, lideratge o cohesió social.
Deu anys després, ningú no creu
que ETApugui tornar : és elmal-
son irrepetible.
En un comunicat del 20 d’oc-

tubre del 2011, la banda va afir-
marquedeixavalesarmes.Aquest
va ser el punt final a 53 anys de
sang, plom i bombes, amb el con-
trapunt de la guerra bruta dels
Grups Antiterroristes d’Allibera-
ment (GAL) finançats per l’Estat,
quevanmatar27persones.
L’anunci de la dissolució defi-

nitiva d’ETA encara trigaria, fins
al3demarçdel2018.Lapregunta
és, quan es compleix una dècada
des del final de la lluita armada,
quèenquedad’ETA?
Doncs ben poc, més enllà de la

dramàtica empremta. “Ja no hi
ha cap possibilitat que torni”, ex-
pressa convençut una font de la
lluita antiterrorista. “No hi ha
caps pensants, ni pistolers que
sembla quepuguinposar enmar-

xa la banda”, assegura la mateixa
font, que s’estima més guardar
l’anonimat. “ETA és morta”, afe-
geix una altra font que va tenir
càrrecsenelcombatcontrael ter-
rorisme. “Una altra cosa són les
conseqüències”.
En resum, vet aquí les conse-

qüències.En53anys,ETAvama-
tar853persones,segonsunestudi
de l’Associació de Víctimes del
Terrorisme (AVT), que va es-
crutar diverses bases de dades.
Segons el recompte delMinisteri
de l’Interior, des del 1960 al 2013
(quan ETA ja no matava) van
morir per efecte de tots els grups
terroristes que van actuar al país
1.421 persones, per la qual cosa
pot veure’s que l’aclaparadora
majoria de víctimes va ser causa-
dapelsetarres.
El terrorisme, a més, ha tingut

un cost econòmic alt. Un informe
del Consorci de Compensació
d’Assegurances que analitza els
riscosextraordinarisentreel 1971

El 20 d’octubre del 2011, ETA va anunciar que deixava les armes. Una
dècada després, ningú no pensa que pugui tornar a actuar: els etarres
en llibertat s’han establert en altres països i no queden armes ni fons

IGNACIO
OROVIO

ANDER
GOYOAGA

UNA DÈCADA SENSE LLUITA ARMADA El malson irrepetible

i el 2020 assenyala que s’han pa-
gat538milionsd’eurosenindem-
nitzacions. Tot i que no es des-
glossa per grups, la majoria són
per l’actuaciód’ETA.
Però avui dia, això és el passat.

Elpresentésquede labandaque-
daalvoltantdemigcentenard’in-
tegrants en llibertat, que són a set
països, segons fonts policials. La
majoria són aFrança, onuna font
coneixedora de la realitat post-
ETA explica que es troben en el
centre de la nació i a Bretanya,
ajudats pels que van ser simpatit-
zants de la causa. A més, també
n’hi ha a Cuba, el Brasil, Mèxic,
l’Uruguai, Veneçuela i Cap Verd.
Mitjans de l’esquerra abertzale
situen la xifra en 35, i expliquen
que es tracta de persones de mi-
litància històrica: els més nous o
hanestatdetingutsoextradits.
Cincetarrescontinuenencerca

i captura alwebde laGuàrdiaCi-
vil i tres (coincidents) en el de la
PoliciaNacional.AmésdeDeJu-

ana Chaos hi ha José Luis Ecico-
laza Galán, Oier Eguidazu Ber-
nas, Eneko Aguirresarrobe Ola-
goy i Anartz Arambarri Echaniz.
L’Associació Dignitat i Justícia,
en un estudi de començaments
d’aquest any, xifrava en 53 els
etarres que continuen en la clan-
destinitat, si bé algun d’ells, com
Natividad Jaúregui, va passar
posteriorment a disposició ju-
dicial.L’entitat, però,nohapogut
actualitzar aquesta xifra amb in-
formaciójudicialopolicialoficial,
reconeix el vicepresident, Víctor
Valentín.
Molts han organitzat la seva

vida en altres països, com el cas
esmentat d’Ignacio de Juana
Chaos; o d’AntonioCubillas Fon-
tán, que també viu a Veneçuela i
que treballa en un organisme
públic del país. “Ens consta que,
en prescriure els seus delictes,
molts exmembres d’ETA han
regularitzat la situació en con-
solats de diferents països”, expli-

1

Mig segle de terrorisme
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Civils
354

Guàrdies civils
208

Policies
148

Militars 50

Polítics
i funcionaris
93

Segrestos

Indemnitzacions

Des del 1971 fins al 2020, el Consorci de Compensació d’Assegurances ha
obert 30.169 expedients per terrorisme, que han suposat indemnitza-
cions per valor de 538.100.580 euros

Víctimes d’ETA. Total: 853

Etarres morts. Total: 147

Enfrontaments
amb la policia
66

Explosió de les
seves pròpies bombes
32

Atemptats (del GAL i
del Batalló Basc Espanyol)
20

Suïcidis, accidents
i altres circumstàncies
29

ETA va segrestar
79 persones, la majoria
empresaris. Segons una
anàlisi de fonts oficials,
ETA hauria cobrat
38,5 milions d’euros
en rescats

12 van ser
assassinats

14 van rebre
trets a les
cames

6 van ser
alliberats
per les
forces de
seguretat

ETA va assassinar cinc membres de la seva pròpia banda

Anys amb més expedients d’indemnització

2001

Indemnitzacions:
32.351.334 euros 30.341.001 53.235.737 63.102.865

Expedients:
1.9222666

1987

1.506

2006

1.111111444

1982

88840
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ca Carmen Ladr6n de Guev~ra,
advocada de I’AVT. Fonts abert-
zales expliquen que 230 han po-
g~t tornar al seu poble.Aix6 vafer
Joseba Sarrionandia -que el 1985
va protagonitz~ una c~lebre fu-
gida de la pres6 de Martutene-
quart, en decaure les acusacions,
va tornar a~ Pals Basc. Avui es
dedica a la literatura. Mitjans de
la lluita antiterrorista expliquen
que no detecten cap altraintenci6
entre els exmembres d’ETA que
la de girar full. Si passa alguna co-
sa, serh un cas gfllat.

El cert 6s quela pressi6 policiali
la col.laboraci6 internacional va
laminar l’operativitat d’ETA. Des
de l’operacid de Bidart el 1992, les
cfipules han anat sent desman-
tellades fins que van ser detinguts
els flltims dirigents veterans el
2008, que no van poder set reem-
pla~ats.

Una altra qfiestid interessant
sdn els fons que va arribar a fer
servir ETA. Els cSJculs oficials as-

Hi ha mig centenar
d’exetarres a Fran a,
l’Am rica Llatina
i l’Africa que han
refet les seves vides

La banda va fer servir
fons per valor de
milions d’euros, per6
avui no queda gaireb6
res d’aquests diners

El re(w)rd noms dels qua Is
Aquest, avui s6n ales plaques.
pacific, lloc a Obra d’Agust~n
Vit6da recorda Ibarrolla, 6s la
les victimes del mem6ria d’uns
terrorisme, els anysnegres

senyalen que labandava recaptar,
enconcepte de rescats per segres-
tos, 38,5 milions d’euros. L’im-
post revolucionari, segons un es-
mdi de la Universitat de Deusto,
va arribar a 10.000 persones. I hi
havia un entramat empresarial,
tamb6 desmantellat. Vist des
d’una perspectiva econ6mica, el
terror generava grans beneficis.
Van quedar diners despr~s de
l’anuncidel’abandonament deles
armes? Pots, segons l’opini6 dels
experts contraterroristes consul-
tats perLa Vanguardia. Els diners
s’han anat g’astant. A mOs, per la
proced~ncia d’aquests ingressos
il.legals, els fons havien d’arribar
als etarres en efectiu, sense comp-
tes ni sofisticaci6 financera, Es
possible que quan es va anunciar
la dissoluci6 quedfis alguna cosa,
per6 no es descarta que aquest
romanent hagi passat a roans d’un
o diferents supervivents de l’or-
g’anitzaci6, si b~ l’opini6 6s que ja
no es fa servir en un proc~s de
reconstrucci6, sin6 per tirar en-
davant en la vida quotidiana~

I una altra qfiesti6 sdn les ar-
rues. Els arsenals m~s importants
van ser descoberts, fins i tot un
que arnagava dos missils. Una
altra part va set lliurada, co-
menten les fonts consukades per
aquest diari.

L’empremta d’ETA 6s una his-
t6ria de viol~ncia, per6 la mem6-
ria es desdibuixa arnb els anys.
Una bona prova en sdn les en-
questes. Prenguem, per exemple,
el barbmetre del CIS. El novem-
bre de12001, per a un 65% dels en-
questats ETA era el principal pro-
blema del pals. En el del mateix
rues del 2011, quan hi va hayer
l’anunci de l’abandonament de les
armes, nom~s li preocupava a un
3,7% dels enquestats. En el de no-
vembre del 2021 ja ningfl no ho
considera un problema: no hi va
haver cap resposta en aquest sen-
tit. Un altre apunt mils: l’octubre
del 2020, GAD3 va fer una akra
prospecci6 entre els menys de 35
anys, i va resultar que un 55% no
sabia qu~ va passar a Hipercor, ni
qui era Miguel Angel Blanco, el
jove regidor del PP d’Ermua, as-
sassinat que va desencadenar una
reacci6 social mai vista.

Per als experts policials, ETAja
no existeix. L’organitzaci6 terro-
rista corn es va con~ixer no torna-
r~, nila societatbascaho toleraria,
i mews encara despr~s d’una d~-
cada sense viol~ncia en qu~ ha
canviat radicalment. Vistes les
enquestes, fins i tot la sevamem6-
ria s’esth desdibuixant.o

Voleu compartir amb
nosaltres algtma

informaci6 confidencial?
Escdviu-nos a

afondo@lavan~mrdi~es
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POLÍTICA / P. 11

ElGovern
impedirà
elsprojectes
de renovables
si no tenen
acceptació social

L’esborrany que modificarà el
decret d’implantació d’ener-
gies renovables a Catalunya
condicionarà la viabilitat dels
projectes a l’acceptació del
territori. Es busca així superar
el “rebuig social” que han des-
pertat anteriorment aquests
projectes. SOCIETAT / P. 22

PSOE iPNBreconeixenel
pasde l’esquerraabertzale,
queelPPdesdenya

Sánchez busca acords
amplis per reformar

la Constitució
El president proposa d’incorporar-hi drets sobremedi ambient o
salut i apunta que la inviolabilitat del Rei és “d’una altra època”

DIMARTS, 19 D’OCTUBRE DEL 2021. NÚMERO 50.331

Euskadi s’acostuma
a la pau

POLÍTICA / P. 15

BARCELONA

Els patinets
envaeixen les

zones de passeig
VIURE / P. 1 I 2

CÀNCER DE MAMA

“Elsmeus pits
eren bombes
de rellotgeria”
SOCIETAT / P. 20 I 21

CAMP NOU

L’Espai Barça
se sotmetrà
a referèndum

ESPORTS / P. 37

OTEGI,ALESVÍCTIMESD’ETA: “ELSEUDOLORNOHAURIAD’HAVERPASSATMAI”
ArnaldoOtegi, coordinador general d’EH
Bildu, passeja amb el secretari general de
Sortu, Arkaitz Rodríguez, pels jardins del

palau d’Aiete, a Sant Sebastià. Va ser en
aquestmateix lloc on fa deu anys es va fer
la conferència de pau que, patrocinada

perpersonalitatscomKofiAnnanoGerry
Adams, vaprecedir el cessamentdefinitiu
de la violència d’ETA.

Tot i que ho van considerar in-
suficient, el PSOE i el PNB van
admetrequeBilduhafetunpas
cap a la normalització política,
mentre que el PP no s’ho creu.
POLÍTICA / P. 14 I EDITORIAL

Els plans d’energia
neta han de tenir
suport local i evitar
expropiacions

93 203 08 08 www.mgbcn.com

Exclusius a Barcelona
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Euskadi s’acostumaa lapau

ANDER GOYOAGA

El paisatge físic i humà al cam-
pus de la Universitat del País
Basc (UPV/EHU), a Leioa, ha
canviat ostensiblement l’últim
decenni. El jovent que el recor-
re és un bon reflex –però no
exacte– d’una societat basca
més multicultural, oberta i que
es relaciona en un clima demés
convivència. A més a més, els
estudiants comparteixen una
novetat inèdita des que es va
construir aquest complex: la
seva vida no ha estat marcada
per l’activitat violenta d’ETA.
El que saben sobre el flagell del
terrorisme els hi han explicat o
bé ho han investigat, i aquesta
situació convida a una reflexió
sobre l’assignatura pendent de
la memòria.
Pello Salaburu va ser rector

d’aquesta universitat entre el
1996 i el 2000, anys extraordi-
nàriament convulsos. Ja jubi-
lat, atén La Vanguardia en una
de les cafeteries del campus de
Leioa, on adverteix d’una de les
qüestions que el preocupa
10 anys després de la fi d’ETA:
“Aquestes noies de la taula del
costat deurien tenir uns 8 o
9 anys quan ETA va desaparèi-
xer. Els joves, en general, no sa-
ben què va ser ETA i el repte de
la memòria és fonamental”.
Aquesta preocupació l’ha

portat a involucrar-se en el
col·lectiu Gogoan, una agrupa-
ció promoguda per un grup de
ciutadans que, en el seu mo-
ment, van formarpart de l’asso-
ciació Gest per la Pau d’Euskal
Herria: “M’identificava molt
amb el que havia fet Gest, que
realment va encertar amb una
denúncia sistemàtica de la vio-
lència, sensemirar una altra co-
sa. Exigim que no s’oblidi què
va passar. Sense memòria no es
va enlloc; només tenint en
compte el que ha passat, po-
drem arribar a un punt de con-
vivència major”.
Salaburu canvia de cara quan

recorda els anys més durs, tot i
que l’alleuja el climaque avui es
respira i els canvis tan notables
en paisatges com el d’aquest

han estat reconegudes”.
Des de Zumaia, el bertsolari,

cantant i escriptor Jon Maia es
refereix a les tasques pendents
en termes de “reconciliació” i
“reconeixement del dolor mu-
tu”. Convida a explorar el re-
corregut que s’ha fet en locali-
tats comErrenteria, que fa anys
va reflectir la pitjor cara del Pa-
ís Basc fuetejat per la violència:
“És el poble que potser més
lluny ha arribat en polítiques i
actes de reconciliació i reconei-
xementdel dolormutu, amb re-
presentació de tot l’espectre
electoral”. També considera
que “tot el que hem viscut
aquestes dècades”, si se sap
gestionar, “pot donar pas a una
societat d’una qualitat humana
molt gran”.
Tot i així, la lectura dels pas-

sos fets per l’esquerra abertzale
–l’últim dels quals va ser ahir
mateix– genera dubtes, especi-
alment entre les víctimes. Al-
bertoMuñagorri va resultar fe-
rit per una bomba d’ETA a Er-
renteria quan tenia 10 anys. Ha
reconegut els passos que ha fet
el seumunicipi, tot i que també
ha expressat dubtes pública-
ment dubtes sobre la sinceritat
d’aquest recorregut, al·ludint a
la negativa delConsistori a reti-
rar unes pintades feridores.
Des de Covite, Consuelo Or-

doñez, germana de Gregorio
Ordoñez, ha fixat aquests dies
unes prioritats molt diferents
respecte a les que es comenten
des de l’esquerra abertzale.
Parla dels 300 crims d’ETA
sense resoldre, dels “espais
d’impunitat” que perviuen al
paisatge basc, dels homenatges
a presos o de la falta d’“estratè-
gia de desradicalització i pre-
venció de la radicalització”.
El desè aniversari de la fi del

terrorisme està servint almenys
perquè aflorin visions molt di-
ferents sobre les assignatures
pendents. Al mig, la societat
basca, acomodada en un esce-
nari de pau, es torna a sentir in-
terpel·lada. I els més joves tor-
nen a fer preguntes.

El desè aniversari de la fi del terrorisme interpel·la la societat basca
sobre les assignatures pendents. Una societat acomodada en un

escenari de pau després de mig segle de violència d’ETA

Cartells a la PlazaNueva de Bilbao que criden a unamanifestació de l’esquerra abertzale

Voleu compartir amb
nosaltres alguna

informació confidencial?

Els cops
policialsmés
importants
a labanda

campus: “Hi ha hagut un canvi
positiu; estem en aquella situa-
ció que tant anhelàvem quan
dèiem ‘Volem la pau’. Bé, doncs
això és la pau. Hi ha moltíssi-
mes qüestions que necessiten
tractament específic, però la
pau no és gaire diferent d’això”.
El periodista Gorka Landa-

buru és molt gràfic a l’hora
d’explicar com ha canviat el
paisatge basc. “El canvi és total.
Som a la plaça Musika de Za-
rautz i, directament, no haurí-
em pogut tenir aquesta conver-
sa en aquesta terrassa. Jo hau-
ria estat amb escortes, que em
van acompanyar durant
12 anys. El quiosc hauria estat
ple de pancartes de presos,
banderins entre aquells fanals i
a les festes del poble millor ni
recordar-ho. Queda alguna
cosa de tot això, però no hi ha
color”.
Fill del vicelehendakari del

govern basc de José Antonio
Agirre, Landaburu va créixer a

París, a l’exili, es va involucrar
en la lluita antifranquista i als
anys setanta es va establir a Za-
rautz, el poble de la seva família
materna. No passen dosminuts
sense que altres vianants
s’acostin a saludar-lo o a fer
broma, tot i que la seva biogra-

fia està esquitxada de records
dolorosos, molts dels quals vis-
cuts al seu propi poble. Pinta-
des amenaçadores, atacs a casa
seva... i l’any 2001 un atemptat
que li va deixar seqüeles impor-
tants.
Una cop assolida la pau i la

convivència, parla demirar cap

endavant, tot i tractar amb zel
la qüestió de la memòria: “Cal
mirar endavant, com quan con-
duïm, però sense oblidar-nos
del retrovisor”, indica.
A tot just 10 quilòmetres de

costa, deixant enrere Getaria
s’arriba a la localitat deZumaia.
L’excepcional paisatge també
va ser esquitxat per episodis vi-
olents en el seu moment. ETA
va matar cinc veïns d’aquesta
localitat, l’últim dels quals va
ser l’empresari Joxe Mari Kor-
ta, l’any 2000. L’esquerra
abertzale recorda que també és
el poble de Xabier Kalparsoro,
militant d’ETA, que va morir
l’any 1993 en estranyes cir-
cumstàncies, després de tirar-
se per la finestra de la comissa-
ria de laPoliciaNacional deBil-
bao. Col·lectius com Egiari Zor
critiquen el fet que el que s’ano-
mena “relat oficial” oblida
aquesta mena d’episodis i asse-
nyalen que “només 88 víctimes
d’aquest tipus, un24%del total,

Persones vinculades
a Gest per la Pau
han impulsat Gogoan,
que treballa en
l’àmbit de lamemòria
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María Domínguez, la mujer 
que se convirtió en leyenda 
La aragonesa María Domínguez tuvo una breve pero intensa vida: de origen 
humilde, fue docente, escritora, la primera mujer en dirigir un Ayuntamiento 
democrático en la historia de España y también, y sobre todas las cosas, una 
brillante librepensadora que siempre defendió los derechos de las mujeres y el 
poder de la educación para cambiar las cosas. Por eso, cuando el7 de septiembre 
de 1936 fue fusilada por los golpistas, murió una formidable mujer pero nació 
una leyenda a la que la memoria histórica ha acabado poniendo en el eminente 
lugar que se merece. 

Este 7 de septiembre de 2021 se cumplie
ron 85 años de la muerte de María Dornínguez 
(Pozuelo de Aragón, 1 de abril de 1882 - Fuen
dejalón, 7 de septiembre de 1936), quien fuera la 
primera alcaldesa de la España democrática (lo 
fue de Gallur) amén de una brillante escritora, 
librepensadora, docente y luchadora por los dere
chos de la mujer. Cuando, fusilada por los golpis
tas, se quebró su trayectoria, se silenció su voz, 
pero jamás, corno el tiempo vino a demostrar, se 
silenciaron sus ideas; porque se puede matar a la 
persona, pero nunca se podrán matar las ideas. 
Al revés, las ideas de María Dornínguez, su credo 
ideológico, trascendió, y aun hoy, casi un siglo 
más tarde, sigue más vigente que nunca. Porque 
no hay balas que acallen la lógica aplastante de 

quien, corno ella, hablara desde la razón y desde 
el propio conocimiento de causa. 

Para entender la trayectoria de María Dornín
guez hemos de remontarnos a 1900, cuando con
taba con dieciocho años de edad. Hija de unos 
jornaleros analfabetos, enseguida había comen
zado a trabajar. Tal y corno explicó al diario Ahora 
cuando fue elegida alcaldesa de Gallur en 1932, 
"iba a espigar, a vendimiar, arrancar trigo y cebada, 
a recoger olivas, a lo que salía". Pero en su fuero 
interno latía la pulsión de la cultura y del cono
cimiento, vectores que, corno siempre defendería 
durante toda su vida, eran las herramientas que, 
canalizadas a través de la educación, habrían de 
cambiar el rol social que la mujer siempre, his
tóricamente, había tenido en un mundo regido 
y organizado por y para los hombres. Así, en 
los ratos libres, y tal y corno afirmó "deletreaba 
todos los impresos que caían en mis manos, romances 
de ciego, libros, cuentos de la escuela y cosas así. Me 
gustaba mucho. A mí madre en cambio, la enfadaba». 
Y fueron aquellas lecturas, aquella pulsión de 
conocimiento, los ingredientes que fraguaron a la 
brillante librepensadora en la que habría de con
vertirse. 

Tenía 18 años, decíamos, cuando fue obli
gada a casarse con Bonifacio Ba Cercé, oriundo 
de Fuendejalón; su vida en común duró siete 
años, cuando, cansada de humillaciones y víc
tima de malos tratos, huyó de su hogar a Barce
lona, donde comenzó a trabajar corno sirvienta y 
donde, también, espoleada por esa convicción de 
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que la educación hacía mejor a la gente y la alejaba 
de la miseria tanto económica como moral, María, 
de manera autodidacta, comenzó a formarse para 
ser maestra. Así, se trasladó a Pamplona, y más 
tarde al Valle del Baztán, donde ejercería de maes
tra en una escuela. Pero su salud, quebradiza, la 
obligaría a dejar Navarra y regresar a Zaragoza, 
donde continuaría sus estudios y donde, para 
poder costearse la vida, trabajaría de costurera y 
también de sirvienta. 

A principios de la década de 1920, en 1922, su 
todavía marido Bonifacio Ba falleció, y entonces 
se casó con Arturo Segundo Romanos, un esqui
lador viudo y socialista con el que se trasladó 
a Gallur. Y ahí es donde, con todo el peso de lo 
vivido y con toda la cultura adquirida, nació una 
nueva María Domínguez. La mujer que habría de 
revolucionar el socialismo, la política y el femi
nismo, no solo de Aragón sino de toda España. 
Porque fue allí donde María ejerció de maestra, 
donde se desvivió por los más débiles, donde creó 
con su marido la sección local de UGT y donde, 
por un azar del destino (durante la Segunda 
República, en julio de 1932, los vecinos de Gallur 
presionaron para que dimitiera en pleno el Ayun
tamiento que había sido elegido en abril de 1931, 
y a propuesta de ellos, fue el gobernador civil 
quien eligió a María Domínguez como presidenta 
de la comisión gestora que se puso al frente del 
pueblo) se convirtió en la primera mujer que, en 
la historia de España, dirigía un ayuntamiento 
democrático. 

Su paso por la política, en cualquier caso, 
fue fugaz; apenas duró seis meses, puesto que el 
6 de febrero de 1933 tuvo que dimitir del cargo 
por una ley aprobada en el Congreso que susti
tuía las comisiones gestoras creadas con carácter 
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transitorio. Pero durante aquel tiempo en el que 
duró su periplo político, María Domínguez se las 
ingenió para poner en marcha diversas medidas 
que incidieron notablemente en la mejora de la 
educación, una de sus obsesiones vitales, y tam
bién para sanear las arcas públicas del municipio 
zaragozano. Cuando abandonó la política, María 
continuó con su prolífica actividad: escribía para 
revistas y periódicos y también impartía charlas 
sobre la República, el socialismo, Joaquín Costa o 
la condición de la mujer a lo largo de la historia y 
en la actualidad. 

De todos estos temas, sin duda el de la con
dición de la mujer fue su principal caballo de 
batalla. Firme defensora de la educación como 
herramienta para conseguir una igualdad de 
facto entre hombres y mujeres, María, siempre 
tuvo una oratoria formidable de librept,\l)sadora, 
con argumentos sin fisuras y que, hoy en día, tie
nen todavía una vigencia absoluta por cuanto, en 
sí mismos, representan el sanctasanctórum del 
feminismo. 

A este respecto, en uno de los discursos 
que impartió y que fue recogido en su volumen 
"Opiniones de mujeres", editado en 1933, María 
Domínguez criticó las formas de las sufragis
tas inglesas que, en su lucha por conseguir que 
la mujer pudiera votar, ejercieron la violencia y 
asaltaron los museos para reclamar "con amenazas 
y gritos soeces" la igualdad en el sufragio. Esto, a 
ojos de María, no era feminismo sino "una mani
festación brutal de la carencia de cultura que en todo 
tiempo se le ha negado a la mujer". Y es que, tal y 
como argumentaba, "de haber sido educadas en el 
grado que les correspondía, hubiesen entrado en los 
museos a admirar o inspirarse". Y concluía: "No hace 
falta destruir para hacer valer nuestros derechos, sino 
edificar, y para edificar, hay que capacitarse". 

En esencia, María, que fue una transgresora 
en su época, ver balizó de manera muy brillante lo 
que hoy en día es una absoluta obviedad pero no 
así en el tiempo en el que le tocó vivir: "Si la mujer 
tiene el derecho a subir al cadalso, debe tener también el 
de subir a la tribuna. Si está sometida al cumplimiento 
de las leyes, debe tener derecho también a confeccionar 
las leyes". Esta frase, extraída de su conferencia "La 
mujer en el pasado, en el presente y en el porve
nir", también incluida dentro del libro "Opiniones 
de mujeres", es todo un alegato de la igualdad, un 
tema todavía hoy tan vigente, y una muestra de 
la hondura de su pensamiento feminista. Porque, 
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En el prólogo del libro "Opiniones 
de mujeres", firmado por la ilustre pensa
dora y quien fuera la abogada más joven 
de España, Hildegart Rodríguez, la malo
grada jurista (falleció al poco de escribir el 
prólogo del libro, asesinada por su madre) 
escribió de Domínguez lo siguiente: "La 
vida de María no puede escribirse en unas 
líneas, ni concentrarse en unas páginas; nece
sita un libro para ella, y felices de aquellas 
vidas que tanto se salen de la vulgaridad y 
del anónimo, que merecen que para relatarlas 
se les dedique tanta y tan dilatada extensión. 
Feliz, pues, María Domínguez, que merece 
vivir todo lo que ha vivido y como lo ha vivido, 
para curtirla en plena madurez y darle toda la 
sana serenidad de una larga experiencia". 

GaDur y •a alcald~ María Do:m.iqae~ 

Aquella madurez, desgraciadamente, 
no llegaría a alargarse demasiado. Porque, 
cuando tenía cincuenta y cuatro años, la 
vida de María Domínguez daría un giro 
de ciento ochenta grados al estallar la 
Guerra Civil, el 18 de julio de 1936. Des
pués del golpe militar, María y su marido 
serían echados de Gallur y tuvieron que 
refugiarse en Pozuelo de Aragón, en casa 
de su hermana. Pero fue delatada y dete
nida a los pocos días, y fusilada poco 

tal y como dejó escrito, "Manuela Sancho, Casta 
Álvarez, Agustina de Aragón, la condesa de Bureta, 
Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Marie Curie, 
Santa Teresa de Jesús ... estas mujeres han influido en 
los destinos de los pueblos, colaborando en el orden 
moral, científico, religioso y aun económico y político. 
Para elevarse a la cumbre de la celebridad, qué de obs
táculos no tuvieron que vencer". Toda una muestra 
de cosmovisión del universo femenino diseccio
nado por una mujer, María, que fue, en vida, todo 
un ejemplo de feminista liberal, de luchadora 
tenaz por los derechos de los más débiles y por 
la universalización de la educación y el acceso a 
la cultura, garante de una voluntad indomable 
y poseedora de una sagacidad formidable en el 
arbitraje de conciencias. 

* Edita: 
TOTEM COMUNICACION2019, S.L. 

tiempo después por el bando franquista. Su 
marido, Arturo Romanos, también sería fusilado 
poco después en Tabuenca. De esta manera tan 
abrupta se ponía punto y final a la vida de una 
de las más ilustres librepensadoras aragonesas 
de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
todo un ejemplo de mujer luchadora hecha a sí 
mismo .y que siempre llevó por bandera la frase, 
su propia frase, "no tengo que ser esclava de nadie". 

Por todo ello, y a pesar de su infortunado 
final, cuando el 7 de septiembre de 1936 una 
bala en la cabeza acabó con su vida, sucedieron, 
aunque entonces aún no se sabía, dos cosas: que 
murió una formidable mujer ... y que nació una 
leyenda. 
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La exhumación de María 
Domínguez, un paso más 
en la dignificación de la 
memoria histórica 
Delatada y encarcelada primero y fusilada poco después, desde su asesinato el 7 de septiem
bre de 1936 y hasta la recuperación de sus restos el30 de enero de 2021, han pasado 85 años 
en los que María Domínguez, y su recuerdo, han permanecido imborrables en la memoria de 
los aragoneses. Con el hallazgo de sus restos se da un importantísimo paso más en la lucha 
por recuperar, y dignificar, la memoria histórica. La suya pero, también, la de tantas y tan
tas personas que compartieron el mismo terrible destino en aquella España inmediatamente 
posterior al golpe militar del18 de julio de 1936. 

Para entender la ex
humación de María 
Domínguez hay que 
conocer un dato en 
absoluto baladí: el 
hecho de que duran
te más de 70 años, la 
Junta Municipal del 
Partido Socialista de 
Fuendejalón rindie
ra homenaje a quien 
fuera la primera al
caldesa de la Repú
blica, depositando 

flores cada año, en el lugar donde los más ancianos re
lataban que se hallaban sus restos, cerca de una tapia 
de poco más de dos metros de altura situada junto a 
un frondoso árbol del camposanto del municipio. Hasta 
que, el año pasado, se iniciara una corriente que aboga
ba por hallar sus restos y recuperarlos para dignificar 
su memoria. En aquel objetivo, el de la exhumación, se 
unirían AFAEM (Asociación de Familiares y Amigos 
de los Asesinados y Enterrados en Magallón), ARICO 

Con su hallazgo se cierra un capítulo 
más en la carrera por dignificar, 
y rescatar del olvido, la memoria 
histórica de tantas personas que 
sufrieron un final semejante en 
aquella convulsa España de la 

primera mitad del siglo XX 
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(Asociación por la Recuperación y la Investigación con
tra el Olvido) y el Ayuntamiento de Fuendejalón, y se 
contaría con la imprescindible colaboración y pilotaje 
de las operaciones del Gobierno de Aragón, concreta
mente del área de Patrimonio Cultural, cuya directora 
general, Marisancho Mejón, ejerció de oficio en la locali
zación y exhumación de l9s restos. 

De este modo, el pasado 30 de enero se recuperarían los 
restos de María Domínguez de la fosa donde había sido 
enterrada; de la identificación de los restos se encargó el 
Gobierno de Aragón y se confirmó, mediante un análi
sis de ADN, que los restos pertenecían a María Domín
guez. Para confirmar este supuesto, se cotejó su ADN 
con los de dos familiares de Domínguez, un bisnieto de 
la herm~na de la alcaldesa socialista, Juan José Espliga
res, y un sobrino nieto, José María Lostes, arrojándose 
una fidelidad superior al 90%. 

Los restos de la primera alcaldesa democrática en España, 
que presentaba un tiro en la cabeza, fueron hallados junto 
a los de un varón que todavía no ha podido identificarse. 
Además de la osamenta, se hallaron diversos efectos per
sonales de Domínguez, concretamente una peineta, cua
tro horquillas, dos botones y los restos de unas sandalias. 
Con su hallazgo se cierra un capítulo más en la carrera 
por dignificar, y rescatar del olvido, la memoria históri
ca de tantas personas que sufrieron un final semejante en 
aquella convulsa España del periodo 1936-1939. Tras el 
golpe militar del 18 de julio de 1936, María Domínguez 
dejó Gallur para refugiarse en su localidad natal, Pozuelo 
de Aragón; pero fue delatada y encarcelada por su condi
ción de política y su firme defensa de la mujer y los desfa
vorecidos, y dos meses más tarde, el 7 de septiembre, fue 
fusilada por los partidarios del bando golpista .. 
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LA VANGUARDIA DILLUNS, 18 OCTUBRE 2021

França reconeix unamatança
d’algerians a París fa seixanta anys
Macron parla de “crims inexcusables” en la repressió de la protesta del 1961

EmmanuelMacronestàobligant
França a realitzar un dolorós
examen de consciència col·lec-
tiva sobre els traumesde la guer-
ra d’Algèria i de les seves con-
seqüències. Durantel capdeset-
manapassathivahaverdosactes
en els quals el president de la
República i el prefecte de policia
deParísvanreconèixer, seixanta
anys després dels fets, la respon-
sabilitat institucional en la sag-
nant repressió d’una protesta
d’algerians el 17 d’octubre del
1961.
Macronvaassistirdissabte,ala

vora del Sena, davant el pont de
Bezons, a la perifèria oest pari-

senca, a una cerimònia amb pre-
sència de fills i nets de víctimes
d’aquella violència policial. El
president va realitzar una ofrena
floral i va romandre immòbil, en
silenci. Després l’Elisi va emetre
un comunicat en què s’afirmava
que “els crims comesos aquella
nit, sota l’autoritat de Maurice
Papon (el llavors prefecte de po-
licia de París), són inexcusables
pera laRepública”.
La protesta que va degenerar

entragèdiahaviaestatorganitza-
da per la federació francesa del
Front d’Alliberament Nacional
(FLN) algerià en resposta a un
decretqueobligavanomésels al-
gerians a estar a casa a partir de
les 20.30 hores, un toc de queda
selectiuperaunacomunitat sen-
cera. En lamanifestació van par-

ticipar unes 25.000persones, in-
closesdonesinens.Hivahaveral
voltant de 12.000 detencions i,
com a mínim, desenes de morts,
encara que la xifra és dispar se-
gons les fonts. Algunes parlen de
més de dues-centes víctimes.
Unapart vanser llançadesal riu i
es van ofegar. Els seus cadàvers
no van aparèixermai. Es va trac-
tar d’un drama que, segons ad-
met avui l’Elisi, “va ser negat i
ocultatdurantmoltde temps”.
Ahirvarealitzarunaaltraofre-

na floral d’homenatge, en un al-
trepontdel Sena, l’actual prefec-
te de policia, Didier Lallement,
un funcionari molt sever que va
ocupar el càrrec enplena revolta
dels armilles grogues per posar
ordre. L’acte deLallement va ser
molt breu, sense dir paraula,
d’hora al matí i sense presència
de familiarsdevíctimes.
Macronhaanatmoltméslluny

enl’assumpciódeculpaqueelso-
cialista François Hollande va fer
fa uns anys. Tot i així, els partits
d’esquerra li han retret haver
quedat curt. La dreta i extrema
dreta, en canvi, ho han criticat
per haver realitzat, segons el seu
parer,unactedepropagandavic-
timistaantifrancès.
El president vol restablir la ve-

ritat històrica encara que sense
arribaraunpenedimentoficialni
a qualificar aquest tipus de fets
com a “crim d’Estat”, cosa que
podriatenirgreusconseqüències
jurídiques ipolítiques.
El reconeixementde la repres-

sió del 17 d’octubre del 1961 es
produeix en un moment molt
sensibledelesrelacionsentrePa-
rís iAlger, que travessenuna fase
de gran tensió a causa d’unes de-
claracionsdeMacronsobreelrè-
gimalgerià i les consegüentsme-
sures de represàlia, entre elles la
retiradade l’ambaixadoraParís i
la prohibició als avions militars
francesos de sobrevolar Algèria.
La commemoració del seixanta
aniversari del final de la guerra
d’independència del país nord-
americà,elmarçdel2022,vepre-
cedida, doncs, de desacords del
present i també de simbolismes
per tancar feridesdelpassat.

El president i el cap
de policia de París
honren les víctimes
al Sena, on algunes
es van ofegar

Manifestants algeriansmostrant ahir, a París, fotos d’algunes de les víctimes de la brutal repressió del 17 d’octubre del 1961

Homenatges almestredecapitat
Les escoles i el Govern

de França van retre diver-
sos homenatges durant els
últims dies a Samuel Paty,
el mestre decapitat fa un
any quan sortia de la seva
escola a prop de París, per
un jove gihadista desitjós
de venjar-se del docent
perquè havia mostrat a
classe una caricatura de
Mahoma per explicar als
alumnes en què consisteix
la llibertat d’expressió.
Aquell atac ha deixat se-
qüeles. Encara que una
part dels mestres continua

utilitzant caricatures, d’al-
tres admeten que s’auto-
censuren quan parlen de
religió per no ferir suscep-
tibilitats i evitar proble-
mes. Diversos establi-
ments escolars i aules a
tot el país s’han rebatejat
amb el nom de Samuel
Paty com a homenatge
al mestre assassinat. Una
plaça davant de la univer-
sitat de la Sorbona també
està dedicada a la seva
memòria. El primer mi-
nistre, Jean Castex, va
rebre la seva família.

Els partits de l’oposició hongaresa veuen
quenomésunits podrien vencerOrbán

possibilitat de guanyar Orbán”,
afirma per telèfon Balazs Csekö,
politòleghongarèsestablertaVie-
na.“L’oposiciópensaquelaunitat
és l’únicamanerad’enfrontar-sea
un sistema electoral retocat per
Orbánperquèafavoreixiunpartit
gran com Fidesz”, afegeix Csekö.
El seu pla és presentar un candi-
dat comú a cadascuna de les 106
circumscripcionselectorals.

Un assaig d’aquesta estratègia
es va produir a les eleccions mu-
nicipals de l’octubre del 2019, en
què els partits de l’oposició van
consensuar candidats conjunts
enalgunesciutats.Vaseraixícom
van aconseguir arrabassar a Fi-
deszl’alcaldiadeBudapest,araen
mans de Gergely Karácsony, del
partitPárbeszéd.
Karácsony va ser un dels cinc

candidatsenaquestesprimàries, i
d’entrada semblava el favorit per

guanyar. Però els resultats de la
primera volta, celebrada al se-
tembre, van fer un tomb. Klára
Dobrev va quedar primera amb
un34,8%delsvots,seguidadeKa-
rácsony (27,3%) i Márki-Zay
(20%). Tot i ser el segon més vo-
tat, l’alcaldedeBudapest es va re-
tirar de la cursa i va donar el seu
suportaMárki-Zaytotdeclarant-
se convençut que aquest podria
unir l’oposició.
Klára Dobrev està casada amb

l’ex primer ministre Ferenc
Gyurcsány, economista que va
governar del 2004 al 2009, i que
va protagonitzar un escàndol el
2006, quan en una conversa pri-
vadaque es va filtrar a la ràdio, va
admetre haver mentit sobre l’es-
tat realde l’economiadelpaís. “El
maritdeKláraDobrevésmoltim-
popular a Hongria, i per a Orbán
hauria estat molt fàcil atacar-la
per aquí”, aclareix la politòloga
Virág.
Quedenaraunamicamésdesis

mesos per a les eleccions, que se
celebraran l’abril o el maig del
2022, i els actuals sondejos pro-
nostiquen un empat tècnic entre
Fidesz i lacoalicióopositora.
“La veritable campanya co-

mençaara;Fideszha invertitmés
dinersquetotselspartitsdel’opo-
sició junts en anuncis ridiculit-
zant els candidats de les primàri-
es, però en realitat Fidesz no ha-
via començat la seva campanya
perquèencaranosabiacontraqui
l’haviadefer”,assenyalaelpolitò-
legBalazsCsekö, queespregunta
si la coalició aguantarà fins a les
eleccions.
Andrea Virág creu que els vo-

tants de l’oposició van entendre
clarament les regles d’aquestes
primàries i que, “si bé en política
pot passar qualsevol cosa”,
aquestsvotantsdediferents ideo-
logies aniran a donar suport al
candidatcomúPéterMárki-Zaya
l’horade lesurnes.
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LA VANGUARDIA DIMARTS, 19 OCTUBRE 2021

Professors de Texas reben l’ordre de contrarestar els llibres sobre l’extermini nazi

“L’altra versió de l’Holocaust?”

Els professors de Texas, l’estat
convertit en laboratori del trum-
pisme més extrem, s’han trobat
davantundilema.
Quina és l’altra versió de l’Ho-

locaust? La dels revisionistes que
neguen lescambresdegas i l’l’ex-
termini? Potser els ultramuntans
texans tenen connexió directa
amb els aiatol·làs del maligne
Iran?
La fracturaqueviuenelsEstats

Units està portant a límits deli-
rants l’assumpte del que els con-
servadorsqualifiquende“cultura
de la cancel·lació”, terme amb
què s’al·ludeix a la censura o el
boicot del qual no accepten sen-
tir-se culpables per l’esclavitud o
que s’oposen a la ideologia d’es-
querra.Aquestafanyvaportarun
districte escolar a ordenar als
educadors que, recomanant lec-
tures, han de presentarmúltiples

perspectives quan es tracta de
“temesàmpliamentdebatuts iac-
tualmentdiscutits”.
Així l’hi va dir Gina Peddy, di-

rectoraexecutivadecurrículumi
instrucciódeldistrictedeCarroll.
L’NBC va obtenir un enregistra-
ment d’aquesta intervenció du-
rant una reunió preparatòria so-
bre els llibres que els professors
handedisposara lesaules.

La sessió es va fer aquatre dies
després que la junta escolar re-
prengués a una mestra de quart
grau, després de la queixa d’uns
pares, perquè a la seva classe hi
haviaun llibreantiracista.
“Nomésproveuderecordarels

conceptes de la 3979”, amb refe-
rència a la proposta de llei a la
Cambra de Texas, l’aprovació de
la qual s’espera al desembre, so-

bre com els mestres han d’abor-
dar temespolèmics.Aquestaés la
resposta als paràmetres delwoke
odespertar de lesminories en les
seves reivindicacions.
“Assegureu-vosque,si teniuun

llibre de l’Holocaust, en tingueu
un altre que, al contrari, ofereixi
un altre angle”, va indicar Peddy.
Is’escoltaeldubted’unprofessor:
–Com és la perspectiva que

qüestiona l’Holocaust?
–Creieu-me, així estan les co-

ses.
Unaaltraprofessoraplanteja, a

més, si haurà de retirar ¿Quién te
cuenta las estrellas?, obra de Lois
Lowry dedicada a les víctimes.
Nohiharesposta.
Així que va transcendir aquest

enregistrament va sorgir l’escàn-
dol en un país tan sensibilitzat
amb el poble jueu, encara que no
hi ha hagut ni una condemna de
l’expresident Trump a les seves
tempestesdiàriesd’e-mails.
“El nostre districte reconeix

quetotselsprofessorsdeTexases
troben en una posició precària
amb els nous requeriments le-
gals”, va assenyalar en un comu-
nicat Karen Fitzgerald, portaveu
d’aquest departament. “No or-
denemquees retiri cap llibre”, va
insistir.
Les seves paraules no van fer

més que incrementar la conster-
nació. “Resulta reprotxable que
s’exigeixi a un educador que els
negacionistes de l’Holocaust tin-
guin el mateix tracte que els fets
de la història”, va explicar a l’es-
mentada cadena Clay Robinson,
de l’associació estatal de profes-
sors. “És absurd, pitjor que ab-
surd, i la lleinonecessitaarribara
això”, va recalcar.
Lane Ledbetter, supervisor del

districte, va remetreuna carta als
pares per demanar disculpes per
l’excés de zel. Va assegurar que
les afirmacions fetes “de capma-
nera no transmetien que l’Holo-
caustvasermenysqueunesdeve-
niment terrible en la història”. I
va afegir: “Reconeixemque no hi
hadoscostatsen l’Holocaust”.
Ressonen les paraules de Pri-

mo Levi en el seu memorable Si
això és un home. “Ningú no pot
sortir d’aquí –va escriure– per
portar al món, juntament amb el
senyal imprès a la seva pell, les
males notícies del que a
Auschwitz l’home ha estat capaç
de fera l’home”.

El superintendent va
rectificar i els docents
van lamentar que
s’equiparessin els fets
al negacionisme

El Capitoli de Texas, l’anomenat estat de l’estrella solitària

Un altre capítol en la re-
gulació de l’avortament a
Texas, que en aquests mo-
ments té la legislaciómés
restrictiva als Estats Units.
Només està permès per un
període de sis setmanes, fet
que pràcticament suposa
una prohibició gairebé to-
tal. El Departament de Jus-
tícia va sol·licitar ahir al

Tribunal Suprem que aturi
per la via d’urgència l’apli-
cació de la norma perquè
atempta contra el dret fede-
ral establert fa mig segle.
Aquesta iniciativa significa
que l’Alt Tribunal haurà de
tornar a confrontar aquesta
llei. El mes passat, en una
resolució de cinc a quatre
vots, el Suprem va permetre

que la regulació sigui efecti-
va, sense entrar en l’as-
sumpte de la constituciona-
litat. Aquesta llei gratifica
els ciutadans que denuncien
els operadors de les inter-
rupcions, inclosos els taxis-
tes. El Departament argu-
menta el perjudici que crea
a les dones d’aquest estat
davant el dret de la resta.

ElGovernvolaturar la lleide l’avortamentdeTexas

El centreesquerra italià s’imposa
en les eleccions deRoma i Torí

Nohihahagutsorpreses.Ladre-
ta italiana es queda sense cap
gran ciutat de les que han cele-
brat eleccions a Itàlia. Els candi-
datsd’esquerras’hanimposatro-
tundament en la segona volta de
les municipals de diumenge i

ahiraRomaiaTorí,ques’afegei-
xen aMilà, Nàpols i Bolonya, on
l’esquerra va guanyar directa-
mentenprimeravolta.
A Roma, on l’elecció era més

oberta fa unes setmanes, l’alcal-
dessa sortint, Virginia Raggi
(Moviment 5 Estrelles, M5E) va
quedarquarta, i en la segonavol-
ta l’exministre d’Economia Ro-
bertoGualtieri ha arrasat davant

el candidatdedretes,EnricoMi-
chetti, un desconegut locutor de
ràdio que van presentar Ger-
mans d’Itàlia. Gualtieri va obte-
nirmésdel60%delsvotsmentre
Stefano Lo Russo, candidat del
PartitDemòcrata (PD) aTorí, va
superarel59%de lespaperetes.
Es tracta d’una gran empenta

per alPDde l’exprimerministre
Enrico Letta, que sembla haver

recuperatmúscul al territori. “El
resultat reforça el Govern de
Draghi”, celebrava ahir el secre-
tari general. També han anat bé,
on n’hi ha hagut, les aliances
electoralsambl’M5E.
Per als grillini, en canvi, és la

confirmació definitiva del seu
declivi. El 2016 l’M5E va aterrar
alpoderambduesjovesalcaldes-
ses a Roma i a Torí que han fra-
cassaten lagestió.
Peròelsmésmalparatshanes-

tat Matteo Salvini i Giorgia Me-
loni.Lídersde laLliga iGermans
d’Itàlia, respectivament, no han
estat capaços d’elegir candidats

convincents. Però aixònovol dir
que la ultradreta estigui retroce-
dint a Itàlia:Germansd’Itàlia i la
Lliga continuen encapçalant les
enquestes i guanyarien unes
eleccions si se celebressin ara a
Itàlia.
El seu discurs convenç més a

les perifèries que a les grans ciu-
tats, i l’altaabstenció–enaquesta
segona volta només el 47,5% ha
acudit a les urnes, una de les da-
des més baixes de la història–
suggereixquemoltsdelsseusvo-
tants s’hanquedat a casaperòno
haurien de fer-ho necessària-
mentenunesgenerals.
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historiador José Antonio Lisbona, 
experto en la figura del célebre di-
plomático–. Felipe le dijo que sí, que 
era su hermano, y el hombre, que se 
apellidaba Emberg, le pidió que le 
diera las gracias, porque había sal-
vado en Budapest a toda su familia 
y a él. Algunos años más tarde, Em-
berg se convirtió en un gran concer-
tista de piano y Ángel fue a verle 
cuando le nombraron cónsul».  

Buscando historias 
Ese encuentro, del que no se cono-
cen los pormenores, debió de resul-
tar emotivo para ambos hombres. 
Después de estudiar la carrera di-
plomática en los años agitados de la 
Segunda República y colaborar con 
el bando sublevado en la Guerra Ci-
vil –enfrentándose a la checa de la 
estación de Atocha, en una suerte 
de primer ensayo de su vocación hu-
manitaria–, Sanz Briz fue nombra-
do en junio de 1944 encargado de ne-
gocios de la legación española en Bu-
dapest. Hasta diciembre de ese año, 
cuando el avance de las tropas so-
viéticas le obligó a abandonar una 
ciudad donde agonizaba el régimen 
del pronazi Szálasi, consiguió poner 
a salvo a miles de personas que iban 
a ser deportadas a campos de exter-
minio. En la mayoría de los casos, se 
trataba de familias judías. Para con-
memorar esa tarea, el Centro Sefa-
rad-Israel y el Archivo General 
de la Administración (AGA) han 
digitalizado las listas con los 
nombres de algunos de los res-
catados, una iniciativa que pre-
tende dar con ellos o con sus 
descendientes y documentar 
con mayor detalle su historia. 

«Conocemos a pocas perso-
nas que sobrevivieron y no sa-
bemos a dónde se fueron y qué 
ocurrió con ellas», explica Yes-
sica San Román, directora del 
Área Holocausto del Centro Se-
farad-Israel. «Nos gustaría en-
contrar a otras y no perder más 
tiempo, porque puede que al-
gunos de los supervivientes si-
gan vivos, pero otros han muer-
to recientemente. Por ejemplo, 
encontré a uno a través del Mu-
seo Judío de Melbourne, pero 
falleció hace tres años. Ahora 
estamos en contacto con su nie-
ta», comenta. «Lo que quere-
mos es reconstruir las historias 
familiares y el destino de los resca-
tados cuando acabó la guerra. Es 
muy frustrante no haberlo hecho an-
tes –lamenta–, pero hace veinte años 
no teníamos redes sociales que nos 
ayudaran». De momento, ese esfuer-
zo está dando sus primeros frutos: 
ya les han contactado desde Perú, 
por ejemplo, y tienen pendiente es-
trechar su colaboración con Esta-
dos Unidos y otros países. 

«Estamos encantados. Nos pare-
ce una iniciativa fantástica y que va 
a permitir que descubramos si hay 
más supervivientes, conocer sus his-
torias y saber de ellos», añade Án-
gela Sanz-Briz, una de las hijas del 
funcionario español. «Fue un héroe 

y una persona muy inteligente, un 
diplomático excelente, vocacional y 
encantador. Usó todas las armas que 
tenía en su mano para salvar vidas. 
Tomó la decisión de no mirar para 
otro lado», recuerda con cariño. «Se-
ría maravilloso que aparecieran más 
personas que fueron rescatadas. En 
uno de los homenajes que le hicie-
ron, nos emocionó mucho un señor 
que era un bebé cuando le pusieron 
a salvo. Nos enseñó los papeles fir-
mados por nuestro padre». 

Los supervivientes 

De dimensiones que recuerdan al 
clasicismo socialista, el AGA es un 
edificio que acota el centro históri-

LOS RESCATADOS 
POR SANZ BRIZ 
EN BUSCA DE 
LOS JUDÍOS QUE 
SALVÓ EL ÁNGEL 
DE BUDAPEST
En colaboración con  
el Archivo General  
de la Administración,  
el Centro Sefarad-Israel 
busca a los rescatados 
por el diplomático 
español o a sus 
descendientes para 
conocer mejor la gesta 
de un hombre que se 
jugó la vida para salvar  
a más de 5.200 personas 
durante la Segunda 
Guerra Mundial

C
uando el diplomático espa-
ñol Ángel Sanz Briz llegó a 
Nueva York, sabía que tenía 
una visita pendiente. Corría 

el año 1962, el mismo en el que el cri-
minal nazi Adolf Eichmann iba a ser 
ejecutado en Israel, y el nuevo cón-
sul general –un zaragozano inteli-
gente y astuto, un católico dotado 
de esa especial sensibilidad que se 
planta ante las injusticias con la do-
sis precisa de determinación y cau-
tela– se disponía a reencontrarse 
con el episodio de su pasado del que 
se sentía más orgulloso: el rescate 
de más de 5.200 personas durante 
la Segunda Guerra Mundial. Se tra-
taba de hechos ocurridos dos déca-

das antes, en una ciudad muy aleja-
da de las luces y los rascacielos de 
Manhattan y el alboroto bohemio en 
Greenwich Village.   

«Durante un viaje en barco a Nue-
va York en 1947, un hombre se acer-
có a Felipe Sanz Briz y le preguntó 
si era familia de Ángel –cuenta el 

Por SILVIA  
NIETO 
REDRUEJO

12 ENFOQUE
 MARTES, 19 DE OCTUBRE DE 2021 ABC

k#c

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ENFOQUE

384000

64235

Diario

2208 CM² - 300%

94983 €

12-14

España

19 Octubre, 2021

P.53



 

co de Alcalá de Henares igual que la 
pica de un cercado. Se trata de uno 
de los archivos más importantes de 
España, creado en 1969 y donde se 
conservan algunos fondos del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, como 
los documentos que Sanz Briz en-
vió en 1944 desde la legación de Bu-
dapest para dar noticia de lo que es-
taba ocurriendo en esa ciudad. Si se 
consultan –ahora se pueden leer en 
versión digital en el Portal de Archi-
vos Españoles (Pares)–, se siente de 
nuevo la angustia de unos meses de 
vértigo. En julio de ese año, el diplo-
mático envió a España la lista de me-
didas que el gobierno húngaro ha-
bía tomado contra la minoría judía. 

Según esas disposiciones, los judíos 
debían ser separados de la pobla-
ción cristiana, sus obras literarias 
debían quemarse, tenían que entre-
gar sus armas y además, en caso de 
que fueran médicos, estaban obliga-
dos a dibujar una estrella de David 
en las placas de su consulta. Poco 
después, en septiembre, Sanz Briz 
denunciaba con énfasis la «violen-
tísima actitud contra la minoría ju-
día» y las deportaciones de ancia-
nos y niños. También mandaba co-
pias de los llamados ‘Protocolos de 
Auschwitz’, unas minuciosas des-
cripciones del campo de exterminio 
nazi hechas por prisioneros huidos 
y que luego se usaron como prueba 
en los juicios de Núremberg.      

«Estamos en 1948, que es un año 
muy delicado para España, porque 
había sido aliada de las potencias 

fascistas, aunque figurara como no 
beligerante, y estaba recibiendo su 
castigo», explica el subdirector del 
AGA, Jesús Espinosa, mientras se-
ñala varios montones de legajos des-
plegados sobre una mesa, en una 
sala iluminada por el sol mate de oc-
tubre. Son documentos que ponen 
edad e incluso rostro a los judíos res-
catados gracias a la valentía de los 
diplomáticos españoles. Algunas lis-
tas de los protegidos en Budapest 
también incluyen las profesiones de 
los supervivientes –costurera, pia-
nista, institutriz, médico, por ejem-
plo–, además del año de nacimien-
to o el número de pasaporte. Otros 
son salvoconductos, como los emi-
tidos para los judíos de Salónica, la 
ciudad griega donde vivió una flo-
reciente comunidad sefardí desde 
la expulsión decretada en 1492 por 

los Reyes Católicos y que fue dramá-
ticamente diezmada durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Se puede 
contemplar el de la familia Saporta, 
que recibió permiso temporal para 
residir en Barcelona antes de tras-
ladarse a Tel Aviv. Es una muestra 
del trabajo del jefe de la legación es-
pañola en Atenas, Sebastián Rome-
ro Radigales, que intentó salvar tan-
tas vidas como le fue posible.  

«El rescate de judíos por parte de 
diplomáticos españoles se utilizó 
como un pequeño aval del régimen 
para integrarse de nuevo en la co-
munidad internacional y recibir cré-
ditos de Estados Unidos. Se montó 
una historia, un relato, en el que 
Franco aparecía como un protector 
de los judíos –subraya Espinosa–. Lo 
que hicieron, en realidad, fue apro-
vecharse de la insubordinación de 
funcionarios como Ángel Sanz Briz», 
describe. «Mi padre nunca tuvo ni 
respaldo oficial ni tampoco prohi-
bición expresa», coincide la hija del 
diplomático. Para Lisbona, las ac-
tuaciones del funcionario 
español fueron conocidas 

Los rescatados por Sanz Briz  // En busca de los judíos que salvó el Ángel de Budapest

LAS LISTAS DE  

LOS RESCATADOS 

El subdirector del AGA, Jesús 
Espinosa, con las listas de los 
rescatados por Ángel Sanz 
Briz (izquierda). El Centro 
Sefarad-Israel intenta saber 
qué fue de ellos  // BELÉN DÍAZ

Un diplomático inteligente y astuto  

ÁNGELA SANZ-BRIZ RECUERDA CÓMO SU PADRE 
AFIRMABA SIEMPRE QUE LO QUE HABÍA HECHO  
EN BUDAPEST ERA LO MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA ∑∑∑
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por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores de España e 

incluso ordenadas por el ministro, 
José Félix de Lequerica, pero solo a 
partir del 24 de octubre de 1944. An-
tes de esa fecha, el encargado de ne-
gocios ya había puesto en marcha 
su red de salvación, en la que no se 
limitaba a proteger a judíos sefar-
díes, sino a todos los que podía man-
tener alejados de los campos de la 
muerte. «El régimen se apropió de 
la acción individual de los diplomá-
ticos, como si hubiera sido una ini-
ciativa del Estado. Incluso se publi-
có en 1949 un folleto, ‘España y los 
judíos’, en español, francés e inglés, 
que se distribuyó por todo el mun-
do y donde no se mencionaba a Sanz 
Briz», concreta el historiador.   

Reconocido por Israel  
La valentía de Sanz Briz en esos me-
ses de terror y violencia le valió ser 
distinguido como Justo entre las Na-
ciones, un reconocimiento con el que 
Israel recompensa a los hombres y 
mujeres que salvaron vidas duran-
te la Shoah. Los testimonios de Jai-
me y Enrique Vándor, dos niños ju-
díos que sobrevivieron en Budapest 
gracias a la astucia del diplomático, 
resultaron clave para que Yad 
Vashem, la institución encargada de 
conceder ese honor, decidiera entre-
gárselo en 1966. «Mi marido y su fa-
milia vivían en Austria, donde te-
nían un buen negocio. Cuando los 
alemanes entraron en el país, mi sue-
gro se fue a Italia, y el resto de la fa-
milia, a Hungría. Allí sufrieron la 
ocupación nazi y el apoyo del Esta-
do húngaro al Tercer Reich, la per-
secución de la Gestapo y la Cruz Fle-
chada», recuerda María Victoria 
Arrabal, viuda del superviviente ju-
dío Jaime Vándor, autor del libro ‘Al 
filo del Holocausto’ (2013) y falleci-
do en 2014. «Mi suegra consiguió una 
protección de la legación española 
y logró entrar en una casa con sus 
dos hijos. Allí pasaron frío y hambre 
y sufrieron los bombardeos. Con la 
ayuda de Sanz Briz, fueron inscri-
tos en una lista en la que se consi-

deraba sefardíes a judíos que 
en realidad eran askenazíes. 
Al final, pudieron viajar a Es-
paña, donde se había insta-
lado mi suegro, y aquí se apo-
sentaron e identificaron con 
el país», recalca. «Sanz Briz 
se jugó su carrera, porque lo 
que hizo fue al margen de 
las instrucciones que reci-
bía –concluye–. Era un hom-
bre sencillo que considera-
ba que había hecho lo que 
tenía que hacer. Tenemos 
una relación muy entraña-
ble con su familia».  

El marco en el que actuó 

Sanz Briz fue tan angosto que no 
pudo disfrutar plenamente de la dis-
tinción que Israel le ofreció en 1966 
por haber salvado miles de vidas de 
judíos. Diluida por las circunstan-
cias –el franquismo prefirió dar prio-
ridad a la amistad hispano-árabe en 
el plano internacional y opacar la 
acción de sus valientes diplomáti-
cos en la guerra–, su labor solo em-
pezó a ser conocida y estudiada de 
manera detallada a finales de los 
años 80, cuando el historiador An-
tonio Marquina publicó ‘España y 
los judíos en el siglo XX. La acción 
exterior de España’ (1987).  

«Sanz Briz era embajador en Lima 
cuando el embajador de Israel en 
Perú le anunció que iba a ser nom-
brado Justo de las Naciones y tenía 
que recoger el título en suelo israe-
lí. Como España no mantenía rela-
ciones diplomáticas con Israel, no 
le otorgaron el permiso para ir a por 
él. Al año siguiente, en 1967, el em-
bajador de Israel en Holanda se lo 

volvió a sugerir, pero la situa-
ción no había cambiado. Al 
final, cuando se establecie-
ron relaciones bilaterales en 
1986, Sanz Briz ya había fa-
llecido y recogió la placa su 
viuda, Adela Quijano», la-
menta Lisbona. «Los espa-
ñoles tenemos que estar muy 
orgullosos, porque si actual-
mente hay unos 27.921 Justos 
de las Naciones, Sanz Briz re-
cibió el 121», detalla el histo-
riador. «Durante su vida, mi 
padre no obtuvo ningún re-
conocimiento oficial, tan solo 
el personal. Aunque España 
no tenía relaciones oficiales 
con Israel, él siempre se lleva-
ba bien con el embajador is-
raelí de los países donde le en-
viaban», añade Ángela Sanz-
Briz. «Salvó vidas porque 
consideró que era su deber y 
creyó que su humanidad se lo 
pedía –resume–. Solo hablaba 
del tema si le preguntaban y 
siempre decía que era lo más 
importante que había hecho». 

La iniciativa del Centro Se-
farad-Israel puede completar 
una historia de la que se desco-
nocen muchos detalles en la pos-

guerra. Encontrar a los supervivien-
tes o los hijos y nietos de los que se 
salvaron gracias a Sanz Briz –hay 
una dirección de correo electrónico, 
lalistasanzbriz@sefarad-israel.es, 
disponible para contactar– ayuda-
rá a comprender mejor la dimensión 
de esa gesta, posible gracias a la vo-
luntad de un hombre decidido a fre-
nar la trituradora totalitaria.

Los rescatados por Sanz Briz  // En busca de los judíos que salvó el Ángel de Budapest

UNA DESCRIPCIÓN DE 
AUSCHWITZ-BIRKENAU 

Entre los documentos que 
envió Sanz Briz, hay una copia 
de dos de los tres informes que 
conforman los ‘Protocolos de 
Auschwitz’, con dibujos de ese 
campo  // BELÉN DÍAZ

RESCATADOS EN GRECIA 
CON LA AYUDA DEL CÓNSUL 

Un salvoconducto expedido 
por el consulado de España  
en Atenas. Gracias a Sebastián 
Romero Radigales, muchos 
judíos de Salónica lograron 
sobrevivir  // BELÉN DÍAZ

Desde marzo de 1944, 
cuando fue nombrado 
encargado de negocios de 
la legación en Budapest, 
Ángel Sanz Briz envió 
varios documentos a España 
para denunciar deportaciones 
de judíos y el trato que les 
dispensaban las autoridades 
húngaras y los nazis

∑∑∑
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L’úsd’energia
brutaes
duplicaràel
2030 iposaen
dubte l’objectiu
climàtic

L’extracció d’energia bruta
(gas, petroli i carbó) es dupli-
carà el 2030 i allunyarà l’objec-
tiu contra el canvi climàtic.
SOCIETAT / P. 22, 23 I EDITORIAL

Iberdrola i Endesa
planten l’Executiu en la
subhasta de renovables

Les dues grans elèctriques denuncien la inseguretat jurídica
i carreguen contra la política energètica del Govern espanyol

NOU FUTUR PER A UNA LÍNIA ABANDONADA
LaGeneralitatassumiràlagestiódelservei
de Rodalies a Lleida a partir del 2024, se-
gonsvaanunciarahirelGovern.Aquestalí-

nia, que presenta un deteriorament nota-
ble,commostralafotografiadel’estacióde
Mollerussa, rebrà una inversió de 65 mi-

lions d’euros per comprar trens i ampliar
freqüències. Ferrocarrils de laGeneralitat
esfaràcàrrecdetota lagestió .VIURE / P. 2
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L’‘àvianazi’
queva fugir,

al bancdels acusats
INTERNACIONAL / P. 6

DES DELS 13 ANYS

Un25%de les
menors pateixen
violènciamasclista

SOCIETAT / P. 24

L’extracció de gas
i petroli no encaixa
amb la lluita contra
l’escalfament

315 assassinats
sense resoldre

POLÍTICA / P. 14

Xoc frontaldel
primerministre
polonèsamb
lapresidenta
de laComissió
INTERNACIONAL / P. 3 I EDITORIAL

LaMoncloa i
el lehendakari
demanena
Bilduquevagi
mésenllà enel
repudid’ETA
POLÍTICA / P. 11 I 12

ElGoverncentralvaaprovarahir
lareformadelreglamentdela llei
d’Estrangeria perquè 15.000me-
nors tutelats tinguin papers i pu-
guintreballar. SOCIETAT / P. 27

15.000 ‘menes’
tindranpapers
perpoder
treballar
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sència. La dona va fugir el 30 de
setembre amb taxi de la llar d’an-
cians a Quickborn, localitat pro-
pera a Hamburg però pertanyent
aSchleswig-Holstein.
Després va agafar el transport

públic. El tribunal va emetre una
ordre d’arrest i, quatre hores des-
prés,vaser localitzada.Vaseralli-
berada després d’una setmana de
presópreventiva.
IrmgardFurchner va ser secre-

tària al camp nazi de Stutthof, a
prop deGandsk, a la Polònia ocu-
pada, de juny del 1943 a abril del
1945.LaFiscaliad’Itzehoe l’acusa
d’“ajudar els responsables del
campen l’assassinat sistemàticde
presoners jueus, partisans polo-
nesos i presoners de guerra rus-
sos”. S’estima que a Stutthof van

serassassinades65.000persones.
S’imputa a Furchner “ajudar i

incitara l’assassinat”d’11.412per-
sones.Se la jutjaenuntribunal ju-
venil, perquèella tenia llavors en-
tre 18 i 19anys. IrmgardFurchner
ja havia declarat com a testimoni,
el 1954 i el 1962, sobre la seva fun-
ció a Stutthof. Però va assegurar
que ella no havia estat mai cons-
cientde lamaquinàriaassassina.

Elpassat 7d’octubrevacomen-
çarun judici similar al tribunal de
BrandenburganderHavel,aprop
de Berlín. S’acusa Josef Schütz,
exmembre de les SS de 100 anys,
de complicitat en l’assassinat de
3.518 presoners quan era guàrdia
enunatorredelcampdeSachsen-
hausenentre 1942 i 1945.
Durant decennis, gent de sego-

na fila i cooperadors en l’exter-
mininovanserprocessatsperquè
la justícia alemanya perseguia
autors materials o mandants. Pe-
rò la doctrina sobre complicitat
sorgida després de la condemna
enel2011del’ucraïnèsnacionalit-
zat dels Estats Units John Dem-
janjuk, que havia estat guàrdia en
el camp de Sobibor, va canviar la
perspectiva.

L’exsecretària nazi que va fugir per no
ser jutjada s’asseu al bancdels acusats
La Fiscalia alemanya acusa la nonagenària Furchner de complicitat en crims

La nonagenària exsecretària nazi
que fa tres setmanes va protago-
nitzar una rocambolesca fuga per
evitar ser jutjada per complicitat
en assassinats es va asseure final-
ment ahir al banc dels acusats.
Irmgard Furchner, de 96 anys,
que va ser secretària del coman-
dant del camp de concentració
nazideStutthof,esvapresentaral
judici en cadira de rodes i amb el
cap cobert ambmocador, fet que,
unit a la mascareta anticovid, im-
pediadeveure’nel rostre.
El tribunal d’Itzehoe (land de

Schleswig-Holstein) va reforçar
mesuresperassegurarlasevapre-

La dona va treballar
per al comandant del
camp de Stutthof i se
li imputa cooperació
en 11.412 assassinats

IrmgardFurchner, de96anys, ahir a la saladel tribunal d’Itzehoe, ocultant-se sotaunmocador i amb lamascareta antivirus

El Senat txec va iniciar ahir el
procésd’inhabilitació i traspàs
de poders del president del
país,Milos Zeman, després de
considerar-lo incapacitat per
al càrrec degut a una greuma-
laltia que el manté ingressat
desdel10d’octubreal’ucid’un
hospital de Praga. Un informe
mèdic lliurat al Senat dilluns
afirma queZeman és “incapaç
de desenvolupar cap activitat
de feina”.
Paral·lelament, la policia va

obrir ahir una investigació per
aclarirsi l’entorndelmandata-
ri va cometre un delicte ocul-
tant la gravetatde l’estatde sa-
lut. Sibé lapolicianovaoferir-
ne més detalls, els mitjans
txecsapuntenalcapdegabinet
de Zeman, Vratislav Mynar,
queel13d’octubrehauriaestat
informat de la incapacitat del
president i l’hauriaocultada.
La baixa de Zeman impe-

deix iniciar el procés per for-
mar Govern després de les le-
gislatives del 8 i 9 d’octubre,
perquè el president té la facul-
tat d’elegir a quin partit enco-
mana la tasca. Abans d’ingres-
sar a l’hospital, Zeman havia
manifestat la intenciód’encar-
regar l’executiu a l’actual pri-
merministre, el populista An-
drej Babis –esquitxat pels Pa-
persdePandora–,malgratque
el seu partit, ANO, va quedar
segon a les eleccions amb el
27,1 % dels vots, per sota del
27,7%de lacoaliciócentredre-
tanaSpolu.
De 77 anys, el socialdemò-

crata Zeman, que presideix
Txèquia des del 2013 després
d’haver estat primer ministre
(1998-2002) amb Václav Ha-
vel, pateix una diabetis greu
queelvaobligaraanarencadi-
ra de rodes i ha provocat que
les seves aparicions públiques
hagin estat escasses en els úl-
timsmesos.

Lapolicia txeca
investiga qui va
ocultar el greu
estat de salut
del president

Corea delNord llança almar del Japó
unmíssil balístic des d’un submarí

Nouassaigd’armesalapenínsula
coreana. D’acord amb les autori-
tats sud-coreanes, Pyongyang va
disparar ahir un míssil balístic
des d’un submarí (SLBM, en les
sigles en anglès) a les aigües del
mardel Japó.Ésel cinquè test en
menys de dos mesos i el primer
amb aquest tipus d’armament
desde l’any2019.
El projectil va ser disparat en

aigüesproperes a la localitat cos-
tanera oriental de Sinpo, a la

província deHamgyong del Sud.
El règim té en aquesta zona un

centre de desenvolupament de
submergibles,captatsenfotogra-
fiesdesatèl·litanteriorment,ides
d’allà ja ha realitzat en el passat
provesambelsSLBMdelaclasse
Pukguksong, que fan servir com-
bustible sòlid.
El míssil va volar al voltant de

590 quilòmetres a una altitud
màximad’uns60quilòmetres–la
qual cosa confirmaria que es
tracta d’un projectil de curt
rang– i va caure a les aigües del
mar del Japó sense que es regis-
tressin danys. Tot i així, el Con-

sell de Seguretat Nacional sud-
coreà va expressar la seva “pro-
funda tristesa”.
Juntament amb els míssils ba-

lístics intercontinentals, que po-
drien assolir territori dels Estats
Units,elsSLBMrepresentenuna
de les amenaces més grans de
Pyongyang ja que poden ser dis-
parats enaltamar contra els seus
objectius –als quals els ésmés fà-
cil aproximar-se– i són més difí-
cils d’interceptar. Fa anys que el
país prova de dominar aquesta
tecnologia. El seu primer èxit va
arribarel2016ambel llançament
del Pukguksong 1, i va tornar a

aconseguir-ho l’octubre del 2019
ambelPukguksong3,encaraque
noestàclarsiels llançamentsvan
tenir lloc des d’un submergible o
unaplataformasubmarina.
La setmana passada es van po-

der veure en una exposició d’ar-
mament inaugurada per Kim
Jong-un diversos d’aquests mo-
dels, inclòs el número 4 (que en-
cara no ha estat provat). Entre
ells, tambén’hihaviaund’enver-
gaduramenornovist fins a lada-
ta que alguns analistes creuen
quepodriaserelprojectil llançat.
Seül també va llançar el mes

passat el seu primer SLMB des
d’unsubmarídefabricaciónacio-
nal. Així, es convertia en el vuitè
país al costatdelsEUA,Rússia, la
Xina, elRegneUnit, França, l’Ín-
dia i laveïnadelnordquedisposa
d’aquestcoetenel seuarsenal.
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          Amb traducció automàtica 
20 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pietre d'inciampo", il percorso della memoria 
 
  

Prosegue sul territorio municipale (tra i più segnati a Roma, quasi ottant’anni fa, dalle deportazioni 
nazifasciste) il progetto Pietre d’inciampo, l’installazione in progress ideata dall’artista tedesco Gunter 
Demnig per incorporare, nella materia stessa delle città (i selciati stradali), la memoria di quell’atroce vicenda 
di sangue e annichilimento di milioni di destini individuali.   
  
Roma II, in collaborazione con l’associazione "Arte in Memoria" (che dal 2010 colloca le Stolpersteine nel 
Municipio per conto di Demnig), ha già posto 28 pietre ricoperte d’ottone, col nome e la storia dei deportati, sui 
sampietrini tra via Flaminia, via Gianturco, via Padova, viale XXI Aprile, piazza Bologna… Altre ne verranno 
collocate negli anni, “nella speranza” – afferma una nota dell’Assessorato alla Cultura del Municipio – “che la 
memoria non sia mai un semplice esercizio ma un dovere morale e civile, da tramandare alle generazioni 
future". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/pietre-dinciampo-il-percorso-della-memoria.page 
 
 
 
TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 

Entrebancs, el camí de la memòria 
 
  

El projecte Stones of Stumbling, la instal·lació en curs concebuda per l’artista alemany Gunter Demnig per 
incorporar, en el mateix material de les ciutats (les llambordes), la memòria d’aquella terrible història de sang i 
aniquilació de milions de destins individuals. 
  
Roma II, en col·laboració amb l'associació "Arte in Memoria" (que des del 2010 col·loca la Stolpersteine a 
l'Ajuntament en nom de Demnig), ja ha col·locat 28 pedres recobertes de llautó, amb el nom i la història dels 
deportats , a les llambordes entre la via Flaminia, la via Gianturco, la via Pàdua, la via XXI Aprile, la plaça de 
Bolonya ... Al llarg dels anys es col·locaran altres, "amb l'esperança" - diu una nota del Departament de 
Cultura de l'Ajuntament - "que la memòria no és mai un simple exercici, sinó un deure moral i civil, que s’ha de 
transmetre a les generacions futures ". 
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         Amb traducció automàtica 
19 octobre 2021 
 
 
 

Jewish Garden opened in the Gardens of the World 
 

On Tuesday, the Jewish Garden in the Gardens of the World in Marzahn-Hellersdorf 
was ceremonially opened. The garden provides insight into Jewish traditions and ways 
of life. 
 
On Tuesday (Oct. 19, 2021), a new garden has been opened in the Gardens of the World. Senator Regine 
Günther inaugurated the Jewish Garden together with representatives of the Jewish community and the 
sponsoring foundations. It is the world's first Jewish garden in a park. Joining the Christian Garden and the 
Oriental Garden, the opening of the Jewish Garden means all three major monotheistic religions are now 
represented in the Gardens of the World. 
 
Exploring Jewish life through plants 
In almost 2,000 square meters, visitors can gain an insight into the diversity of Jewish life and learn more 
about the history of Judaism. The Jewish Garden mainly features plants that are part of the history and culture 
of Jewish life. This includes the fact that for the Jewish Diaspora, a small piece of earth often had to suffice as 
a garden on which useful and ornamental plants as well as plants for ceremonial use were grown. Two 
pavilions by the artist Manfred Pernice invite visitors to linger. 
 
Interactive guided tours on Sunday 
On Sunday (Oct. 24, 2021), two free interactive guided tours will focus on the plants of the Jewish Garden. 
Participants can perceive the plants with all their senses, learn about Jewish environmental ethics, Jewish 
literature and Jewish traditions, and engage with the history of German-Jewish relations. Tours last 90 minutes 
and take place at 10.30 am and 2 pm. Those interested can register online. 

 
https://www.berlin.de/en/news/7016672-5559700-juedischer-garten-in-den-gaerten-der-wel.en.html 

 
 
 
TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 

Es va obrir el jardí jueu als jardins del món 
 
Dimarts es va inaugurar cerimonialment el jardí jueu dels jardins del món a Marzahn-Hellersdorf. El jardí 
proporciona informació sobre les tradicions i les formes de vida jueves. 
 
Dimarts (19 d’octubre de 2021) s’ha obert un nou jardí als Jardins del Món. La senadora Regine Günther va 
inaugurar el jardí jueu juntament amb representants de la comunitat jueva i de les fundacions patrocinadores. 
És el primer jardí jueu del món en un parc. Unint-se al jardí cristià i al jardí oriental, l'obertura del jardí jueu 
significa que les tres principals religions monoteistes estan ara representades als jardins del món. 
 
Explorar la vida jueva a través de les plantes 
En gairebé 2.000 metres quadrats, els visitants poden conèixer la diversitat de la vida jueva i obtenir més 
informació sobre la història del judaisme. El jardí jueu inclou principalment plantes que formen part de la 
història i la cultura de la vida jueva. Això inclou el fet que per a la diàspora jueva sovint havia de ser suficient 
un petit tros de terra com a jardí on es conreaven plantes útils i ornamentals, així com plantes d'ús cerimonial. 
Dos pavellons de l’artista Manfred Pernice conviden els visitants a perdre’s. 
 
Visites guiades interactives diumenge 
El diumenge (24 d’octubre de 2021), dues visites guiades interactives gratuïtes se centraran en les plantes del 
jardí jueu. Els participants poden percebre les plantes amb tots els seus sentits, conèixer l’ètica ambiental 
jueva, la literatura jueva i les tradicions jueves i participar en la història de les relacions entre jueus i germans. 
Les visites tenen una durada de 90 minuts i tenen lloc a les 10.30 i a les 14 hores. Els interessats es poden 
inscriure en línia. 
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L’APUNT

La comissaria de
les tortures

i membres del col·lectiu LGTBI, i que cal convertir-la
en un centre de memòria de la repressió. Ahir, Xènia
Garcia, detinguda el 2019 en les protestes contra la
sentència del Suprem als independentistes, va denun-
ciar que allà dins encara es vulneren drets humans.
Ella, a més, ha d’afrontar un judici en què la fiscalia li
demana dos anys de presó per desordres. Ignominiós.Mayte Piulachs

Mentre el Ministeri de l’Interior aboca milions a fer
obres en una comissaria obsoleta, ahir integrants de la
Comissió de la Dignitat i de la sectorial de persones
represaliades de l’ANC tornaven a tallar la Via Laietana
–com cada primer i tercer dimarts de cada mes– per-
què no oblidem que la Prefectura Superior de la Poli-
cia va ser un espai de tortura contra dissidents polítics
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torsionant per finançar-se, per la cooperació internacional o per 
l’allunyament de l’esquerra independentista i la ruptura política i 
emocional de part de la societat basca amb els postulats radicals, 
inclosos els nacionalistes espantats per les conseqüències institu-
cionals del fracàs del pla Ibarretxe. 

Llavors, ¿quan va començar realment el final d’ETA? O, més ben 
dit, ¿quan  es van adonar els terroristes de la inevitabilitat de la seva 
derrota, un final molt diferent del que els va mantenir disparant i 
col·locant bombes durant 50 anys? És un misteri per aclarir. En tot 
cas va ser el resultat d’un procés els detonants del qual només s’in-
tueixen. Sembla tenebrós si més no plantejar-se que ETA va persis-
tir a causar dolor tenint consciència que el seu únic objectiu era 
pal·liar la sort dels seus presos.     

De les moltes teories formulades anteriorment a l’abandona-
ment de les armes per part de l’organització terrorista sobre com 
seria el seu final, cap es va aproximar al que va passar en aquesta úl-
tima dècada. Ni es va transformar en una simple màfia de supervi-
vència dels més intransigents, ni va prosperar el seu protagonisme 
en la construcció nacional del País Basc, com va fer témer per algun 
temps el Pacte d’Estella.  

ETA es va acabar sense una posterior reflexió en profunditat de la 
classe política, només unes meritòries novel·les, pel·lícules i docu-
mentals que ajuden a consolidar una normalitat amb tendència a 
l’oblit. Ni tan sols ha sigut possible que al Congrés dels Diputats se 
celebrés la primera dècada de pau a Euskadi en mig segle com es 
mereix. La instrumentalització del passat en benefici de la política 
del present és una temptació massa forta per a alguns i aquest és el 
perill més gran que haurà de superar el propòsit de la creació de la 
memòria inclusiva, primer pas per elaborar les pertinents lliçons 
per al futur, advertències per als aprenents de bruixot. n

Gorka Landaburu, víctima d’ETA, ha dit aquests 
dies de commemoracions per la rendició de la 
banda terrorista fa 10 anys que dels carrers del 
País Basc «han desaparegut les mirades d’odi». 
Viure sense odi, sense morts, sense por, sense 
rancor és el propi d’una societat democràtica 
madura i en pau amb si mateixa. Actualment, a 
les generacions que no van viure la llarga etapa 
del terror els semblarà una obvietat, però durant 
50 anys no ho va ser. Les raons d’aquesta excep-
cionalitat no s’haurien d’evaporar en l’oblit per 
molt atractiva que sembli tal predisposició. 

El lehendakari Urkullu considera imprescin-
dible crear una memòria inclusiva dels fets 
passats. Està en línia amb el que repeteix el 
gran protagonista del moment, l’expresident 
José Luis Rodríguez Zapatero: «Som una de-
mocràcia sense terrorisme, però amb memò-
ria». O ho hauríem de ser. Per assolir aquesta 
memòria inclusiva no n’hi ha prou amb un la-
cònic «mai s’hauria hagut de produït», tot i que 
la frase d’Arnaldo Otegui tingui el seu valor 
sent pronunciada per qui la va pronunciar. Pot-
ser fan falta unes dècades més per assentar les 
causes del monstruós error d’abraçar la violèn-
cia per obtenir un objectiu polític, així com per 
desentranyar les raons i les confusions de la 
xarxa de complicitats i silencis que van poder 
encoratjar aquest error o, com a mínim, retar-
dar el final de la tragèdia. 

Els interrogants són molt més nombrosos que 
les certeses en tota aquesta història, inclòs el 
desenllaç de rendició i el moment en què es va 
materialitzar. ¿Com és possible que durant 30 
anys ningú fos capaç de fer entendre a ETA que la 
violència terrorista no doblegaria un Estat de-
mocràtic i de dret? Cert que aquest Estat va caure 
en els seus propis errors buscant dreceres il·legals 
per acabar amb el malson, però el mateix sistema 
en va castigar els responsables i va reconduir la 
situació. Al final, l’Estat que es va pretendre der-
rotar va sortir enfortit del desafiament. 

Zapatero ha declarat aquests dies que les ne-
gociacions no van contemplar «contrapartides 
polítiques, només entrega d’armes i futur dels 
presos». El plantejament del Govern socialista 
permet pensar que ETA ja estava molt debilitada 
quan es va asseure a dialogar, bé fos per la perse-
cució policial, per les dificultats de continuar ex-

La memòria inclusiva com a antídot

La tribuna

Els interrogants 
són molt més 

nombrosos que 
les certeses en 

tota aquesta 
història, inclòs  

el desenllaç  
de rendició  
i el moment  

en què es va 
materialitzar

ETA es va acabar sense una posterior reflexió en profunditat de la classe política, només unes meritòries 
novel·les, pel·lícules i documentals que ajuden a consolidar una normalitat amb tendència a l’oblit

Jordi Mercader

P Jordi Mercader  
és periodista.
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L’empremta d’una memòria ‘txarnega’

“La meva història 
no és política” 
és sempre l’ini-
ci de les narra-
cions de perso-

nes que s’excusen per no poder-me 
oferir una història que mereixi ser 
recollida, que mereixi ser explica-
da. Per no poder-me oferir, de fet, 
una víctima com cal, una víctima 
que ho sembli. 

Entre el 1960 i el 1970 sis mili-
ons de persones a l’estat espanyol 
van haver d’abandonar el seu lloc 
de naixement. Prop de 3 milions 
van sortir de l’Estat, però la major 
part d’aquesta diàspora va ser del 
camp a l’esclat industrial. La des-
aparició d’un món que segueix sen-
se memòria, malgrat la infinitat de 
memòria que s’ha fet al voltant 
d’això. Sis milions de persones és 
una xifra severa. 

Des de fa uns mesos recorro l’Es-
tat fent entrevistes sobre una possi-
ble memòria txarnega. Una memò-
ria txarnega lliure, alliberada dels 
marcs donats i feta a través d’una 
xarxa d’afectes on cada persona en-
trevistada m’ha anat portant a les 
altres, per pura intuïció, per intel·li-
gència i comprensió col·lectiva del 
que som i de com ens podríem nar-
rar des d’un lloc que no tanca res si-
nó que vol obrir. Hauries d’entrevis-
tar la meva amiga tal, que la seva fa-
mília... i així les entrevistes han anat 
desbordant els límits territorials, 
del nosaltres preestablert per anar 
creant un nosaltres aterrat, nou i re-
alment col·lectiu. 

“La meva història no és políti-
ca”, comencen totes les converses 
i, tot seguit, faig la primera pregun-
ta: què feia la teva família durant la 
Guerra Civil? Perquè totes les his-
tòries d’aquella diàspora tenen a 
veure amb la Guerra Civil malgrat 
haver quedat amagades sota una 
narrativa classista de la revolució 
industrial, el desenvolupament i 
aquest horror anomenat el milagro 
español que no va ser més que la le-

gitimació internacional del règim 
franquista i la consegüent injecció 
de capitals que van permetre al fei-
xisme seguir-nos ofegant durant 
trenta anys més. 

La misèria que recullen totes les 
històries és política. La misèria 
sempre ho és. I en aquest cas, tam-
bé, les capes de política són múlti-
ples, i no podem explicar la història 
txarnega sense tornar a aquell punt 
i entendre per què vam haver de 
deixar el camp, més enllà de la ba-
nalització per capital com a projec-
te civilitzatori, que és la narració 
que ens han ofert els poders, la bur-
gesia com a model de vida ideal. 

L’Emilio Silva, president de 
l’Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica (ARMH), 
explica al documental La historia 
enterrada de Jon Cuesta: “La vio-
lència de la repressió franquista va 
modificar l’estructura social dels 
pobles a través de confiscacions, 
robatoris, apropiacions indegudes 
i il·legals, i aquesta estructura so-
cial es manté. Conec molts casos 
en què el fill del pistoler de Falan-
ge és qui va tenir després la gaso-
linera, perquè feia falta un permís 

de l’Estat, i és qui s’ha dedicat al 
maó en els darrers 20 anys i ha do-
nat feina a l’electricista, al manyà, 
al fuster... Aquesta estructura se-
gueix intacta”. 

Una narrativa nacional sense 
mirada de classe ha dividit aquella 
diàspora entre la diàspora del rural 
català, i “els que veníem de fora”. 
Però les raons del desplaçament 
són similars, i no són diferents de 
les raons de la gent que va anar cap 
a Euskadi o cap a Madrid, els tres 
grans llocs de confluència. El pro-
cés d’adaptació va suposar reptes 
diversos segons el lloc d’origen i 
d’arribada i les particularitats de 
cada grup, però aquesta diversitat 
per si sola no explica tot el conjunt 
si no atenem també els orígens del 
desplaçament i les seves motivaci-
ons profundament polítiques. 

 
La transmissió interrompuda. 
Molta de la gent que entrevisto no 
em sap dir què feia la seva família 
durant la guerra. Hi ha dues línies 
que no dono com a fixes sinó com 
a tast, perquè és un treball encara 
en construcció. Les persones que 
han rebut una narrativa clarament 
política, filles i netes de famílies 
compromeses amb la República 
que han volgut i han pogut trans-
metre aquest compromís. Però 
també hi ha persones, fins i tot fi-
lles i netes de combatents republi-
cans, que no han sabut lligar la di-
àspora amb la repressió, que no 
han entès la diàspora com a fugi-
da perquè les famílies mai no ho 
han explicat així. Hi ha una por 
instal·lada, unes ganes de protegir 
la descendència d’aquella repres-
sió que va durar tantes dècades i 
que ha aconseguit la funció darre-
re de la repressió, que és esborrar 
la seva memòria. 

Una memòria que s’esborra, pe-
rò que deixa empremta. I seguint 
l’empremta veiem un camí. No és 
l’únic camí, però és un dels que no 
han estat encara prou explorats.

BRIGITTE VASALLO
ESCRIPTORA I ACTIVISTA 

Des de fa uns mesos 
recorro l’Estat fent 

entrevistes sobre una 
possible memòria 

‘txarnega’
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na jutgessa de l’Argentina pro-
cessa Martín Villa per crims de
la transició del franquisme a la

democràcia. Considera que “l’estructu-
ra repressiva muntada pel règim fran-
quista va continuar funcionant sota la
nova direcció a càrrec del procés de
transició política”. La llei d’amnistia es-
tatal del 1977 va fer impossible dur l’ex-
ministre als tribunals espanyols i consi-
derava prescrit qualsevol delicte comès
sota la legislació franquista, tot i que vi-
gent anys després del 1975. Un exem-
ple que la “modèlica” transició estatal
cap al règim del 1978 no va ser-ho gaire
en memòria històrica ni en reparació
de les víctimes. L’acord polític per mi-
rar endavant va ser poc exigent amb les
responsabilitats de persones i institu-
cions envers els perdedors o els oposi-
tors al règim que els havia perseguit.

Encara ara patim una revisió històri-
ca marcada pel poc rigor judicial i de

U “La transició no va
ser tan modèlica en
reparació de víctimes,
memòria històrica ni
en renovació judicial,
que encara paguem

l’administració, perquè les responsabi-
litats no haurien de prescriure. Alema-
nya ha jutjat aquest mes un vigilant
d’un camp de concentració nazi que te-
nia més de cent anys.

Ahir es va fer el tradicional record als
1.700 executats pel franquisme al ce-

mentiri de Montjuïc, amb crides i re-
trets a la justícia espanyola, que no ha
volgut saber mai res de la reparació als
familiars i les víctimes. Són les iniciati-
ves autonòmiques o municipals dels
darrers anys les que estan reconeixent
la dignitat d’algunes víctimes, tot i el
pas dels anys. Més de mig miler de res-
tes de víctimes s’han localitzat fins ara.

L’amnèsia judicial l’arrosseguem en-
cara ara en casos com la investigació al
rei emèrit, que és a les portes de tancar-
se i denota el baix nivell democràtic de
l’Estat. Només es va poder fer-li pessi-
golles arran de la investigació de la jus-
tícia suïssa pel cobrament de comis-
sions. Avui mateix comença a Castelló
el judici sobre els terratrèmols que va
causar el magatzem de gas Castor el
2013, sense que s’hi jutgi l’escàndol de
la compensació als constructors que
ens encareix el rebut del gas 2 euros a
cada consumidor fins al 2046.

Amnèsia
Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.catA la tres.
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provocacions

FERRAN TOUTAIN

Pau

D ’aqui a una setmana, el 24 d’octubre,
se celebraran els cinquanta anys de
les paraules que Pau Casals va pronun-

ciar a la seu de les Nacions Unides de Nova
York quart el secretari general de la
instituci6, el birm~ U Thant, liva imposar la
Medalla de la Pau. En aquell discurs, el mes-
tre va fer pfiblica la seva condici6 de catal~,
va assegurar que Catalunya havia institu~t el
primer Parlament del m6n ("...much before
England") al segle XI, i va declarar solemne-
ment que els catalans, iniciadors de les Nacio-
ns Unides, ja eren pacifistes en aquells
temps.

De les tres afirmacions, nom~s la primera
6s certa: Pau Casals era efectivament catalh,
ja que va n6ixer al Vendrell; les altres dues
s’inspiren en un mateix fet: l’Assemblea de
Paui Treva que va presidir l’any 1027 l’abat
Oliba a la poblaci6 rossellonesa de Toluges
en continuRat amb el moviment de la Pau de
D6u, promogut per l’Esgl6sia de Roma i actiu
a Aquithnia des de finals del segle X. El seu
propbsit era disminuir la viol~ncia feudal, els
atacs devastadors dels nobles prou rics per
reclutar guerrers i llan~ar-los contra els pa-
gesos amb l’hnim d’apoderar-se de les seres
terres i sotmetre’ls a vassallatge. Uofensiva
aprofitava el buit d’autoritat que havien caus-
at les lluites internes del poder comtal que
governava els territoris en nom del rei, i no
representava una amena~a tan sols per als
pagesos, sin6 tamb6 per als comtes i per a
l’Esgl6sia, de manera que el que feia l’Assem-
blea era defensar uns interessos comuns dins
els limits que es podia permetre el poder
eclesihstic. No condemnava la viol~ncia a tot
hora i en tot moment, sin6 que proclamava
una treva setmanal de dissabte a dilluns i
castigava amb pena d’excomuni6 l’incompli-
ment d’aquesta norma.

D’aquests fets, Pau Casals en conclou les
revelacions que fa ales Nacions Unides. "To-
tes les autoritats de Catalunya --diu viva-
merit emocionat-- es van reunir per parlar de
pau. Al segle XI!". El ressb continu d’aquest
discurs ha contribu~t corn poques coses a co-
var el mite dels catalans corn a poble pacifis-
ta, de carhcter progressista i dialogant, distin-
git entre els altres pobles del m6n per hayer
estat pioner dels drets civils i el parlamenta-
risme. Si la fantasia de Pau Casals, suggerida
per historiadors patribtics, converteix una as-
semblea de treva en un Parlament medieval,
la fantasia popular, que engrandeix tot el que
li 6s ofert, ja veu en aquest Parlament l’ori-
gen mundial de la democrhcia, segles abans
del Bill of Rights angl~s (1689), de la Constitu-
ci6 dels Estats Units (1787) i de la Revoluci6
Francesa (1789). A poc a poc hem anat arri-
bant on som.
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Li deien “La voz de los sin voz” 
 
Redacció · 11 octubre 2021 
 
 
Recordo el dies en que, fent el recull d’informació entre la gent del barri per a iniciar l’escriptura 
del meu llibre “Els carreres de Paco Candel” vaig a anar a les Cases Barates, em vaig asseure 
a la taula d’un bar per entrevistar alguns dels veïns que havien estat amics d’en Paco, a la 
infantesa i la dona que era darrera la barra del bar, quan se’n va assabentar del que volia fer, 
se’m va acostar i em va dir:- Aquí no queremos saber nada de Candel, sacó a mi abuela en un 
libro hablando cosas que no eran verdad. I d’altres coses que el temps m’ha fet oblidar. 
 
Aquesta dona, no sabia que tant si li agrada com si no, el que Candel escrivia és només la 
història del barri de la Marina i de la seva gent. I que haver compartit temps i espai amb ell l’ha 
fet ser com ella és ara; perquè tots i cada un de nosaltres no seriem com som si no haguéssim 
conegut a tal o qual persona o si els nostres pares ens haguessin matriculat en una escola en 
lloc de una altre; o be que l’ofici del veí del davant de casa ens ha marcat per a tota la vida al 
compartir amb nosaltres la feina que feia i l’amor que li tenia. O potser, ens n’adonem que som 
al costat d’un grup de persones que te unes inquietuds semblant a les nostres i cada un de 
nosaltres som un tros del lloc on som. Tinc la sensació de que tots els racons del barri tenen un 
tros del Paco, que ha estat i serà, potser, part de tots els veïns, de les veïnes, de les criatures i 
dels grans de la Marina que han estat retratats pel seus ulls i que a través de la seva màquina 
d’escriure, ens hi hem vist una mica els que som d’aquí. 
 
Fins a tal punt en Paco Candel era de la Marina que des que hi va arribar amb els seus pares, 
mai nova marxar. Va canvia d’habitatge un parell de vegades però casa seva era tot el barri. 
Tal com ell va anar envellint, nosaltres també ho hem fet tot observant la transformació del barri 
que a alguns ens ha deixat descol·locats. Però va descriure tant bé als seus llibres els llocs, els 
racons, els forats de la nostra muntanya de Montjuïc, les cases, aquests església de la Mare de 
Deu de Port i les persones (tant les que han marxat com les que encara som aquí), que no 
podrem oblidar mai com érem i qui érem. Si alguna vegada, alguns de nosaltres perdem la 
sensació de pertinença a aquest lloc que s’està transformat tant ràpidament, només hem 
d’agafar qualsevol dels seus llibres i llegir-ne alguna pàgina a l’atzar per retrobar-nos. Quasi no 
ens calen velles fotografies o converses amb algun amic per recordar; ens ho va deixar tot 
escrit. 
 

• (Recomano a qui estigui llegint aquest article que s’acosti a la biblioteca que porta 
el seu nom i comenci per “Donde la Ciudad cambia su nombre”, és la seva segona 
novel·la, i a partir d’aquí, anar fent). 
 

El llegat que ens ha deixat escrit es molt important, tant pels seus llibres, més de cinquanta, 
com pels articles que publicava als diaris, on acostumava a denunciar injustícies, i en aquesta 
revista, tenien milers de lectors; sense oblidar la capacitat de captar l’atenció de tots els qui 
tenia al voltant quan ens explicava qualsevol cosa que fos (comentava en els seus darrers 
anys, que havia passat d’escriptor a “conferenciant”) Qualsevol cosa que passés al seu voltant 
podia convertir-se en una història. Candel duia una càmera indiscreta dins els seus ulls sota del 
seu aspecte humil, d’home senzill, discret i dolç. L’home tranquil i callat era un pou sense fons 
de saviesa i només l’hi havies de demanar una mica perquè ell, t’ho donés tot. Quan era jove 
va voler ser pintor i és el que va fer, pintar amb les paraules tots i cada un dels protagonistes 
de les seves novel·les i els espais per on es movien. En el seu cas, l’autor, el personatge i la 
gent, son tot una sola cosa i es difícil de separar i com a persona, va estar realment un 

P.71

http://lamarina.cat/author/redaccio/


2 
 

filantrop. Al Paco li agradava l’ésser humà. Per ell, darrere de tothom sempre hi havia alguna 
cosa bona per aprofitar; veia la bondat de dins on els demés només hi veien l’exterior. 
 
El seu afany per col·laborar el va portar a ser al costat de qualsevol moviment cultural que hi 
hagués, als suburbis però sobre tot al seu barri. En temps de la república, quan encara era un 
nen, a la parròquia de Port, s’editava una revista anomenada L’Ideal i ell ja hi participava i es va 
seguir publicant intermitentment, i ell col·laborant, en l’època de la dictadura. També va ser a 
prop de les associacions de veïns i de l’associació d’artistes de la Marina. En cap moment va 
estar separat de la gent que l’envoltava. Al seus llibres hi son explicades aquestes històries i 
segurament deu ser per això i per la seva manera d’escriure tant peculiar, que la majoria 
d’escriptors de la època no el consideraven tant bo com ells. Però va ser l’any 1965, quan es 
publica “Els altres catalans” que la figura de Candel sobrepassa el barri, la ciutat i fins i tot 
Catalunya. En aquesta assaig posa sobre paper la realitat de la immigració, de la gent que ho 
ha deixat tot per anar a buscar-se la vida a un altre lloc i també de què pot passar amb el 
transcórrer dels anys, quan els “Xarnegos” ja no fossin res diferents dels catalans. 
 
Si en voleu saber més per lletra d’altres: 
 
Genís Sinca : “La Providència es diu Paco” 
 
Pilarin Bayés – Genís Sinca: “ Petita història de Paco Candel” 
 
Esther Pardo i Gimeno: “ Els carrers de Paco Candel” 
 
A part d’articles, entrevistes i tesis doctorals que de ben segur que trobareu a la Biblioteca del 
barri que porta el seu nom 
 
Esther Pardo i Gimeno  Setembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://lamarina.cat/destacat/46725/li-deien-la-voz-de-los-sin-voz/ 
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vui fa 60 anys de la
massacre de París, en
què una manifestació
pacífica per protestar

contra el toc de queda es va re-
primir amb una violència poli-
cial que va provocar prop de
200 morts. La col·lecció
Crims.cat, de l’editorial Alrevés,
commemora els fets publicant
Crims per a la memòria, de
l’autor francès Didier Dae-
ninckx (1949), amb traducció
de Carme Geronès i Carles Ur-
ritz. Parlem d’aquells fets amb
un dels autors més reconeguts i
prolífics del néo-polar.

Des del Maig del 68 es va parlar
de la irrupció del ‘néo-polar’
francès i la invasió del discurs
polític. Què és per a vostè
aquest moviment?
Crec que el terme néo-polar va
ser un intent d’entendre què
passava en els marges de la lite-
ratura arran dels trasbalsos que
es van produir pels fets de maig
i juny del 1968. Aquests fets
van capgirar intensament els
punts de vista artístics, tant en
la pintura com en la música, el
cinema i, de manera encara
més evident, el còmic, de què
Charlie Hebdo n’és l’exemple
més emblemàtic. El fracàs del
Maig del 68 va portar tota una
generació de creatius a dedicar-
se a l’àmbit cultural, plantejar-
se’n els codis i intentar fer sen-
tir les veus dissonants.

Quins autors del gènere desta-
caria com de capçalera? Entre
aquests, n’hi ha algun de no-
vel·la negra nord-americana?
Hi ha un autor francès que va
practicar la novel·la negra en la
nostra línia durant dècades i en
l’ombra: Jean Amila, pseudò-
nim de Jean Meckert. És la bau-
la entre els americans dels anys
trenta als cinquanta i la genera-
ció del 68. En comptes de dir-ne
novel·la negra, sempre m’he es-
timat més referir-me a una ma-
nera negra d’explicar el món.
Això permet detectar el que
acosta els punts de vista d’artis-
tes classificats en àmbits dife-
rents per part de la crítica i la

A
universitat. D’aquesta manera,
es pot fer cohabitar el pintor
Francis Bacon amb el realitza-
dor Sam Peckinpah.

Vostè va començar a treballar
d’impressor i periodista, abans
d’escriure.
Sí, em van fer fora de l’institut
de formació professional quan
tenia 16 anys. De seguida, vaig
trobar feina de missatger en
una impremta. Vaig aprendre
l’ofici sobre la marxa. Hi vaig
treballar durant dotze anys.
Després, em vaig convertir en
animador d’un cine club itine-
rant. Em passejava per les bar-
riades del nord de París amb un
projector i bobines de pel·lícules
i projectava i conduïa els de-
bats. Després, durant tres anys,
vaig ser periodista local en dia-
ris de pa sucat amb oli de Seine
Saint Denis. Vaig aprofitar una
temporada que era a l’atur, el
1977, per escriure una novel·la
que ningú no va voler. Al cap de
quatre anys, en tornar a la fei-
na, vaig trobar una carta d’ac-
ceptació d’una editorial impor-
tant que havia trigat quatre
anys a llegir el manuscrit i que
l’acceptava. L’endemà de signar
el contracte, em vaig tornar a
posar a escriure, perquè gràcies
a la carta vaig interpretar que
no era un inútil del tot.

Parli’ns de ‘Crims per a la me-
mòria’. Publicada el 1983, és
una novel·la sobre la fatídica
massacre de París del 1961.
Des del principi, vaig voler si-
tuar al centre de la novel·la el
record de la injustícia més forta
de què he estat testimoni, una
injustícia vinculada a la guerra
d’Algèria. El 8 de febrer del
1962, quan jo tenia 12 anys, la
gent de la ciutat on vivia, a la ro-
dalia de París, va anar cap al
centre de la capital per protes-
tar contra un atemptat terroris-
ta comès pels partidaris de l’Al-
gèria francesa, un atemptat
contra el domicili del ministre
André Malraux i durant què
una nena de cinc anys, Delphi-
ne Renard, va quedar desfigura-
da. Durant la manifestació, la
policia va matar nou persones al
metro Charonne, entre elles Su-
zanne Martorell, una veïna, una

bona amiga de la meva mare a
casa de qui jo anava a veure la
tele. Una altra veïna, la senyora
Renaudat, va resultar-ne ferida
i la seva agonia, sense poder
pronunciar ni una paraula ni fer
cap gest, va durar vint anys. Di-
verses famílies van ser reduïdes
a la misèria sense que se’n cul-
pés cap responsable, sense que
ningú fos jutjat. Havia comen-
çat a escriure, i després vaig ser
conscient, a poc a poc, que
aquella massacre havia estat
precedida, quatre mesos abans,
per una de molt més gran, el 17
d’octubre del 1961, una data
gairebé arrencada del calendari
històric francès.

Es va documentar molt?
Quan vaig començar a escriure
Crims per a la memòria no te-
nia cap experiència en recerca
històrica. Vaig començar a par-
lar sobre mi, a recordar la data
del 17 d’octubre davant del meu
cunyat algerià. Ell em va pre-
sentar un antic responsable del
Front d’Alliberament Nacional
independentista que, en aquella

època, dirigia un cinema porno.
Vaig anar durant unes quantes
setmanes a la biblioteca del mu-
seu Beaubourg, perquè obria als
vespres i perquè tenia entrada
lliure, i hi vaig consultar la
premsa de l’època. Em vaig ins-
criure a la Bibliothèque Natio-
nale, on un treballador em va
explicar el funcionament dels
fitxers i em va descobrir els ar-
xius del dipòsit legal. Així vaig
tenir accés a documents prohi-
bits arran dels fets. Vaig refer el
recorregut dels manifestants i
vaig intentar, vint anys després,
veure què en quedava, del deco-
rat. Vaig poder reunir moltes
fonts accessibles que vaig con-
densar en la novel·la. Ningú fins
aquell moment no havia dut a
terme aquesta feina i el fet que
els personatges actuessin en
temps real de l’acció es va consi-
derar, en publicar-se, una reve-
lació. Vaig tornar a fer servir
aquest mètode a Cannibale,
una novel·la que va revelar al
gran públic l’escàndol racista de
les exhibicions d’éssers humans
colonitzats. Aquesta novel·la es

va estudiar durant vint anys a
les escoles franceses.

Va tenir problemes per publi-
car-lo? Suposo que sí. D’altra
banda, cal dir que va tenir una
excel·lent acollida entre la crí-
tica i els lectors i va guanyar
el Gran Premi de literatura
policíaca i el Paul Vaillant-
Couturier.
Vaig presentar la novel·la al
meu primer editor, que la va
considerar massa polèmica i em
va aconsellar que l’enviés a la
sèrie Noire, de Gallimard, que la
va acceptar només una setma-
na després de rebre-la. La prem-
sa va estar molt silenciosa, però
el llibre va ser identificat ràpi-
dament per les persones que
s’havien mobilitzat, pagant el
preu de la seva llibertat, de la se-
va carrera, en favor de la inde-
pendència d’Algèria. Es pregun-
taven d’on sortia tot allò, qui era
el kamikaze literari que havia
signat aquell llibre tan agosarat!
Molts docents van aprofitar la
publicació del llibre i el fet que la
guerra d’Algèria constava en el
programa per fer llegir la novel-
la als alumnes de les escoles i els
instituts.

S’ha fet justícia? L’Estat fran-
cès ha reconegut l’atrocitat
d’aquell 17 d’octubre?
Una placa de record a la vora del
Sena la va fer col·locar l’alcalde
de París, no el cap de l’estat.
L’Estat francès encara no ha ad-
mès la massacre. Les víctimes
no han estat reconegudes ofi-
cialment, cap judici, cap res-
ponsable, cap indemnització,
desenes de desapareguts a qui
les famílies no poden retre ho-
menatge… Considero que el 17
d’octubre del 1961 és un crim
d’estat i que cal reobrir tots els
arxius, els del cap d’estat de lla-
vors, el general De Gaulle, els
del primer ministre Michel De-
bré i els del consell de ministres,
a fi de saber qui va incitar la re-
pressió, qui hi va donar suport,
qui la va encobrir.

En molts dels seus textos la
història té un paper predomi-
nant. És un dels ingredients in-
dispensables que ha de tenir
una bona novel·la negra?
El mateix principi de la novel·la
negra és reconstituir el mo-
ment de ruptura d’humanitat a
través de les pistes. Tot el que
havia constituït la sensibilitat
d’un individu ha quedat reduït a
una mena de puzle que cal in-
tentar resoldre per acostar-se a
la veritat d’un destí. Em vaig
conformar a amplificar el con-
text social i polític del crim,
l’ambient en què es troba la víc-
tima i què la vincula a les altres
persones. ■
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Entrevista Didier Daeninckx Presenta el document novel·lat ‘Crims per a la
memòria’ quan fa 60 anys justos de la massacre de París a mans de la policia

“França encara no ha
admès la massacre”
Àlex Martín / Lluís Llort
PARÍS

Didier Daeninckx és molt prolífic ■ FRANCESCA MANTOVANI / GALLIMARD
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