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Barcelona homenatja la figura de Joan Perucho amb una placa a la 
casa on va viure 
 
 
 

ACN Barcelona.-La ciutat de Barcelona ha descobert aquest matí una placa dedicada al novel·lista, poeta i 
crític d'art Joan Perucho (1920-2003) a la façana de l'edifici del barri de Gràcia, on va viure (Avinguda de la 
República Argentina, 248). L'acte ha tingut lloc el dia en què es compleixen 18 anys de la mort de l'autor. 
L'acte s'ha fet en el marc de l'any Perucho al districte de Gràcia per commemorar el centenari del seu 
naixement. 
 
 
La consellera de Nomènclator i Memòria Històrica del districte de Gràcia, Àngels Tomàs, ha explicat que, al 
principi, s'havia pensat "dos indrets" dins el barri de Gràcia. El primer d'ells era el carrer Ramón i Cajal, a 
l'edifici on Perucho va néixer i, el segon, on finalment s'ha col·locat. Tomàs ha confessat que la façana de 
l'Avinguda República Argentina "era el millor lloc on posar-la". Maria Lluïsa Cortés, dona de l'escriptor, ha 
assegurat que està "molt contenta" del reconeixement a la seva trajectòria i ha lamentat que és "molt trist" que 
no ho pugui veure, però que "més val tard que mai". Seguint aquesta línia, Cortés ha explicat que Perucho 
hagués estat "molt content" i "molt satisfet" de poder rebre la placa.Julià Guillamon, amic de la família i 
especialista en la figura de Perucho, ha explicat que l'autor era un escriptor "molt particular", ja que va 
introduir la literatura fantàstica "en un moment en què ningú en feia". A més, considera que va ser un escriptor 
"que tocava molts elements" i que era molt "original". Guillamon també ha fet referència al lloc on es situa la 
placa argumentant que Perucho estava "molt vinculat" a República Argentina, ja que era "casa seva" i on 
vivien els seus amics. Per això creu "interessant" que la gent quan passi recordi la seva 
figura.TrajectòriaLlicenciat en dret i jutge de professió, Perucho ha estat autor d'una prolífica obra literària 
compresa per més de 60 títols, des de l'assaig, la novel·la i el conte. El seu univers literari es caracteritza pel 
distanciament del realisme i el gust per la fantasia, la curiositat històrica, la màgia, la mitologia i l'esoterisme.El 
debut de Perucho en el món de les lletres es va produir amb el llibre de poemes 'Sota la sang' (1947), al que 
van seguir 'Aurora per a vosaltres' (1951), 'El Mèdium' (1954), premi Ciutat de Barcelona i 'El país de les 
meravelles' (1956). Els seus inicis en la narració es van produir amb la prosa poètica de 'Diana i la mar morta ' 
(1952), tot i que els fonaments del seu univers literari se situen amb la publicació de títols com 'Amb la tècnica 
de Lovecraft ' (1956), 'Llibre de cavalleries' (1957) i 'Les històries naturals ' (1960), una narració de vampirs 
que esdevindria el seu llibre més conegut, traduït a nombrosos idiomes.També va estar al capdavant de 
l'editorial Tàber, introduint-hi l'estètica de les editorials pop franceses.De fet, molt lligat al món de les lletres, 
Perucho també fou col·laborador assidu de mitjans de comunicació com La Vanguardia, Destino, El món, 
Avui, Diari de Barcelona, El Correo Catalán, Ínsula i El Periódico. Títols com 'Roses, diables i somriures ' 
(1963) o 'Gastronomia e historia ' (1970), i reculls d'articles amb una base de ficció, són mostres d'aquesta 
influència.Amb 'Les aventures del cavaller Kosmas' (1981) va obtenir el Premi Ramon Llull, el Premi Nacional 
de la Crítica i el Joan Crexells. La seva obra també va ser reconeguda amb el Premi Nacional de Literatura 
1995 i la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona (2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ccma.cat/324/barcelona-homenatja-la-figura-de-joan-perucho-amb-una-placa-a-la-casa-on-va-viure/noticia/3126769/ 
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França torna
aBenín26obres
d’art espoliades
a l’antiga colònia
ElMuseu del Quai Branly exposa per última
vegada el tresor abans no torni al país africà
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En ple debat sobre el seu passat
colonial, França es disposa a tor-
nar a Benín, d’aquí pocs dies, 26
obresd’artd’altvalorhistòricque
les tropes franceses es van em-
portar del país africà com a botí
de guerra el 1892. Aquesta resti-
tució, que no serà l’única de l’an-
tigametròpolis, obeeixauncom-
promís del president Emmanuel
Macron quan va arribar a l’Elisi,
el 2017.
Les obres enqüestió estan sent

exposades per última vegada al
Museu del Quai Branly-Jacques
Chirac, aParís.Els tresorshande
ser traslladats a Benín el 9 de no-
vembre. Quan hi arribin, podran

ser admirats al museu d’història
d’Ouidah, un emplaçament pro-
visionalmentrenoesconstrueixi
un museu a l’antic palau reial
d’Abomey.
Les 26 peces provenen de l’an-

tic regne d’Abomey (o Daho-
mey), avuial suddeBenín,unpe-
tit estat del golf de Guinea, fron-
terer amb Nigèria. El lot inclou
tres estàtues reials, totèmiques,
que representen figures entre

humanesianimals;trestrons,en-
tre els quals el de l’últim rei, Be-
hanzin –que sempre s’havia re-
sistit a la presència francesa i va
morirenunexili forçósaAlger,el
1906–; quatre portes esculpides
del palau; diversos altars, i tres
palsde llançadeguerrers.
Les obres tenen un gran valor

simbòlicperBenínpelquerepre-
senta de recuperació del seu pa-
trimoniculturalidereparaciódel
danycausat.Macron lesvapoder
contemplar ahir al Museu del
QuaideBranly.Elpresidentesva
sentir “emocionat” de participar
en “una cerimònia d’adeu, omés
aviat de retrobament”, una resti-
tució “emblemàtica” i molt ne-
cessària perquè la joventut afri-
cana “necessita apropiar-se del
seupassatperconstruirel futur”.
Macron, per una qüestió gene-

racional i de tarannà, està molt
mésobertareconèixerelsabusos
del període colonial i a intentar
reparar-los, encaraque siguimo-
ralment. Ho intenta especial-
ment, i no sempre ambèxit, en el
cas d’Algèria, la guerra d’inde-
pendència, acabada fa gairebé
seixantaanys,quevadeixar trau-
mesencaranosuperats.
La devolució d’obres a Benín,

gràcies a una llei aprovada pel
Parlament francès, és part d’un
procés d’envergadura. Hi ha al-
tres països africans com la Costa
d’Ivori, el Senegal, Etiòpia, el
Txad,Mali iMadagascarquehan
formulat la mateixa reivin-
dicació. Es calcula que només a
lescol·leccionspúbliques france-
ses hi ha uns 150.000 objectes
provinents de l’Àfrica. Estan re-
partits en més de dos-cents mu-
seus. Sol ser difícil esbrinar-ne
l’origen i les circumstàncies en
quèvanarribar.
El novembre del 2017, en un

discurs a la Universitat d’Uaga-
dugú (Burkina Faso), Macron va
assegurar als estudiants que “el
patrimoniafricànopotserúnica-
ment a les col·leccions privades i
als museus europeus”. “Vull que
d’aquí a cinc anys s’hagin com-
plert les condicions per a les res-
titucions temporals o definitives
delpatrimoniafricàal’Àfrica”,va
afirmar. Lapromesa s’ha comen-
çatacomplir.�

EmmanuelMacron observa una estàtua del rei Gezo
����������� � ���

ElBornpresentanova
etapa sense “victimismes”
i ambmés “memòries”
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Més enllà de les restes arqueo-
lògiquesde laBarcelonaarrasa-
da el 1714, el Born Centre de
Cultura i Memòria continua
sent un gran desconegut per a
molts ciutadans, segons els re-
sultats de l’últim estudi dut a
terme per l’equipament. Amb
l’objectiud’abordar aquestpro-
blema, es va presentar ahir la
nova directora del centre,Mar-
ta Marín-Dòmine, especialista
en temes dememòria i cultura i
premi Ciutat de Barcelona el
2019 per un assaig sobre l’exili.
Procedent de dirigir el Centre
d’Estudis sobreMemòria i Tes-
timonis Laurier del Canadà,
considera quepart de la solució
consisteix a ser “rigorosos amb
lespropostes”perquèelBornes
vegi i s’entenguicom“uncentre
específic de la memòria” fent
servir diferents disciplines, ja
siguinartístiques,científiqueso
depensament.
Incorporada al càrrec des de

l’1 de setembre mitjançant un
procés de concurs públic, Ma-
rín-Dòmine té clar què sobra:
“l’oferta eclèctica”; què convé
mantenir i potenciar, com les
jornades sobre l’esclavisme a
Barcelona que començaran la
setmana que ve; i també el que
vindrà a partir de l’any que ve
amb una ideamolt precisa: “fer
que tots els ciutadans se sentin
representats al Born amb me-
mòries diverses”. En aquest
sentit, va recalcar la necessitat
d’oferir “una visió dinàmica de
lamemòria, deslliuradade l’en-
casellament del victimisme.No
podem convertir Barcelona en
unalbergdeldolor”.
La proposta deMarín-Dòmi-

ne passa per donar a conèixer i
tractar un ampli ventall de me-
mòries, ja siguin locals, interna-

cionals o fins i tot futuristes o
utòpiques. En aquest sentit, va
desgranar algunes de les pro-
postes que posarà en marxa
l’any que ve i que tenen com a
gran colofó una exposició dedi-
cada a la repressió franquista a
partir de l’obra de diferents ar-

tistespeninsulars,desde“grafi-
ters fins alsmés clàssics”. Tam-
bétéprevistportarcadaanyuna
obra monumental de creadors
de renom internacional. Entre
lesmemòries que es tractaran a
partir de gener hi figuren la de
les dones deportades a Ravens-
burg o la del feminisme dels
anys setanta i vuitantaaCatalu-
nya. També hi haurà un home-
natgea l’escriptorPrimoLevi.�

“No podem convertir
Barcelona en un
alberg del dolor”,
afirmaMarta
Marín-Dòmine

Marín-DòminealBorn
������������

Macronvaprometre
quanvaarribara
l’Elisiquerestituiria
partdelpatrimonique
haviaestatbotícolonial

En16anys,migmiliómenys
decatalanoparlantshabituals

	�� �	�� ���������

Des del 2005 “s’han perdut mig
milió de parlants habituals de ca-
talà”. Aquesta és una de les con-
clusions que inclou Plataforma
per la Llengua en el seu informe
anual, InformeCat 2021. Els in-
dicadors sobre la salut del català
els últims anys no són pas bons, i
l’estudi de la institució confirma
les pitjors expectatives. Un 41,7%
dels catalans enquestats conside-
ren que la Generalitat de Catalu-
nya protegia més el català abans
del procés independentista,men-
tre que hi ha un 30,9% que opina
que ara el protegeix més i un
15,3% creu que ho fa si fa no fa
igualqueabans.
El president de la Plataforma,

Òscar Escuder, i la directora,

NeusMestres, van presentar ahir
aquestesconclusions ivancoinci-
dir que “la situació és d’emergèn-
cia lingüística” i van criticar l’Ad-
ministració catalana perquè, al
seu entendre, “incompleix la llei
de Cinema des de fa deu anys i la
lleideConsum”.
Una altra dada que ressalten és

“la subordinació lingüística”, ja
queaCatalunya “vuit decadadeu
parlants canvien de llengua quan
algú els parla en castellà”, cosa
que té “conseqüències nefastes”
en els joves. I també denuncien
que una plataforma comDisney+
“no ofereix en català 144 pel·lícu-
les que s’han doblat al català amb
dinerspúblics” ihanalertatqueel
projectede lleiquepreparaelGo-
vern central “no preveu cap me-
suraperprotegirlesllengüesdife-
rentsdel castellà”.�
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“No vull fer 
de Barcelona 

la ciutat del dolor”

ses relacionades amb la vida quoti-
diana de Barcelona. I és això el que 
volem transmetre. Jo m’estalviaria 
grans èpiques, perquè crec que el se-
gle XXI no és el segle de les èpiques. 
La pandèmia ens ha fet viure un 
gran trencament i els resultats en-
cara no els podem veure, però és un 
moment per reinterpretar moltes 
coses. Algunes de les aproximacions 
que fins ara han estat acceptades i 
validades crec que ens les hem de 
tornar a replantejar. I les èpiques 
són una d’elles. Tampoc no sé què 
fem exactament amb les èpiques. 

És una feina que estem fent ara. 
Volem donar moviment a l’exposi-
ció permanent, mostrar els objec-
tes d’una altra manera. Dinamitzar 
les mostres temporals. El Born ha 
de ser un lloc on debatre sobre la 
memòria i on portar expressions 
artístiques, com més contemporà-
nies millor. A mi m’agradaria que a 
El Born s’hi anés per veure el jaci-
ment o l’exposició permanent pe-
rò també que se sabés que és un lloc 
on es reflexiona i es pot conèixer 
com els artistes treballen la memò-
ria, no només la pròpia sinó també 
la dels altres. Per què a Barcelona, 
per exemple, no hi ha hagut mai 
una exposició sobre el genocidi de 
Ruanda, que va córrer per tot el 
món? El Born hauria de ser un lloc 
on es pogués venir cada setmana a 
fer coses diferents. 

Com definiria breument el que fa-
rà El Born? 
Volem debatre i reflexionar sobre 
com ens afecta la memòria, però en 
el meu projecte vaig subratllar molt 
que no voldria que féssim de Barce-
lona la ciutat del dolor. És una visió 
dinàmica de la memòria, no ha d’es-
tar fixada en una commemoració i 
se l’ha de deslliurar del victimisme. 
També hi ha resistència, lluita con-
tra les injustícies. La memòria, en 
l’art, també genera bellesa. 

Creu que la societat està prepara-
da per enfrontar-se a la memò-
ria? Ho dic, per exemple, per tota 
la polèmica que es va produir 
quan es van mostrar les estàtues 
de Franco. 
Sempre he pensat que estava en 
una disciplina conflictiva. I hem de 
diferenciar memòria pública, que 
ha de ser reconciliadora, del que fan 
els artistes o els agents socials. El 
Born no fa política de memòria, en 
tot cas la rep, n’informa i n’extreu 
hipòtesis. Crec que hi ha d’haver 
més debat, i això és el que podem 
aportar. Si la memòria ens divideix 
en l’àmbit públic és que no està fun-
cionant. Hi ha d’haver sempre un 
treball i un debat que acompanyi 
una exposició, no pots deixar una 
obra sola. Al llarg del 2022 s’anirà 
veient que El Born no és un lloc de 
confrontació sinó de reflexió. 

Les dades diuen que els visitants es 
queden a les portes, no entren a les 
exposicions. 
Ens estem plantejant una reestruc-
turació de l’espai d’acollida. El fet 
que no es vegin les taquilles fa que 
no es vegi que hi ha exposicions que 
es poden visitar. El fet que tot l’edi-
fici sigui una estructura patrimoni-
al és limitador a l’hora de fer publi-
citat, però hi estem pensant. 

¿Es podria treure més rèdit del 
jaciment? 
Estem treballant perquè tota la re-
cerca que es fa al jaciment arribi a 
més públic, potser a través de lli-
bres. Hi ha quatre sales que estan 
bastant tancades, ja hem fet encàr-
recs a artistes per fer-ho més atrac-
tiu. La meva idea és portar obra gran 
i exposar-la fora de les sales. Als pas-
sadissos, a les entrades, als laterals. 
Però cal paciència, ho farem de mi-
ca en mica.e

FRANCESC MELCION

La professora i escriptora Marta 
Marín-Dòmine, especialista en lite-
ratura testimonial, és des de l’1 de 
setembre la directora d’El Born 
Centre de Cultura i Memòria, la si-
sena responsable de l’equipament 
en set anys. Sap que té reptes ele-
mentals, com que la ciutadania tin-
gui una idea clara de què és el Born 
o que els visitants de l’espai entrin a 
les exposicions. Creu que l’equipa-
ment ha de posar l’èmfasi en les me-
mòries: individuals, col·lectives, au-
tòctones i estrangeres, del passat, 
del present i del futur. Nascuda a 
Barcelona, Marta Marín-Dòmine 
ha passat els últims anys al Canadà, 
on ensenyava literatura peninsular 
i estudis de la memòria a la Wilfrid 
Laurier University de Waterloo i di-
rigia el Center for Memory and Tes-
timony Studies. El 2019 va publicar 
Fugir era el més bell que teníem 
(Club Editor). Amb un pressupost 
de 2,9 milions d’euros, vol que El 
Born tingui una oferta cultural prou 
interessant perquè s’hi pugui anar 
cada setmana. 

Com han sigut aquests primers dos 
mesos al capdavant d’El Born? 
Intensos però molt més satisfacto-
ris del que m’esperava. M’he trobat 
un equip cohesionat i amb moltes 
ganes de treballar. He donat quatre 
directrius de navegació i s’han en-
tès, perquè són molt senzilles. 

Quines són? 
El que s’ha de fer és consolidar El 
Born com un espai que mostri els 
efectes de la memòria a la societat 
i com aquesta memòria ha influït en 
diferents representacions artísti-
ques. I parlo d’art en general, des de 
la literatura fins al performance, 
passant pel teatre i les arts plàsti-
ques. L’altra directriu és la impor-
tància patrimonial d’El Born, no no-
més el jaciment, que té diferents ca-
pes històriques, sinó també l’es-
tructura de ferro. Hi ha un grup de 
recerca molt potent que vol explicar 
tots els coneixements que s’obte-
nen del jaciment, quina era la dieta 
dels barcelonins, l’estatus de la do-
na, com era la societat dels segles XI, 
XII, XIII... El Born és un memorial, 
un lloc arqueològic, una estructura 
de ferro molt singular, i un centre 
dedicat a la memòria no només del 
passat sinó també del present. 

El Born és moltes coses i hi ha mol-
tes sensibilitats. Com s’explicaran 
les diferents memòries? 
Treballem en paral·lel. La idea és 
que sempre hi hagi un espai per a 
la memòria de la Guerra Civil, que 
jo voldria anomenar memòria exí-
lica, perquè va crear certa dispersió 
i la desconeixem. Hi haurà una o 
dues activitats a l’any per a qüesti-
ons relacionades amb el jaciment i 
la recerca, i després altres propos-
tes que ens arribin o que nosaltres 
fem en col·laboració amb altres 
centres internacionals. 

¿I la qüestió simbòlica del jaciment? 
El jaciment és més que el XVIII. Els 
investigadors n’extreuen moltes co-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

Plantejament “Jo m’estalviara les grans èpiques” 
Reflexió “El Born és un lloc on debatre sobre les memòries”

Marta Marín-Dòmine
NOVA DIRECTORA D’EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA 

 

“El Born no és 
un lloc de 
confrontació 
sinó de 
reflexió”

Què vol dir? Quina utilitat tenen? 
Serveixen per enaltir unes qualitats 
d’unes comunitats però enceguen 
les complexitats que fan que cap so-
cietat del món sigui enaltible. Tin-
dran el lloc que hagin de tenir dins 
la història. Si estem parlant d’un 
barri destruït per una batalla i gent 
que es va veure obligada a marxar, 
clar que s’ha d’explicar, però sense 
cap bandera. 
 
A quin públic es vol adreçar? Com 
imagina el públic després de la ir-
rupció de la pandèmia? 
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De l’esclavitud 
al feminisme
●  Esclaus a Barcelona 
Esclavisme a Barcelona. Una 
història silenciada són unes 
jornades “heretades”, com 
diu la nova directora d’El 
Born, de l’anterior direcció 
però que tindran continuïtat 
amb altres actes al llarg dels 
pròxims dos anys. Del 3 al 6 
de novembre hi haurà de-
bats i s’organitzarà una ruta 
per la ciutat on s’explicaran 
les empremtes de l’esclavi-
tud i el comerç d’esclaus. 
Marta Marín-Dòmine va 
avançar que el 2023 també 
es parlarà, entre altres co-
ses, dels zoològics humans 
que hi va haver a Barcelona. 
 
●  Dansa i supervivència 
Per commemorar el Dia In-
ternacional de les Víctimes 
de l’Holocaust (gener), El 
Born farà un espectacle de 
dansa de Les Lo Les dedicat 
a les dones de Ravensbrück.  
 
●  Política i memòria  
Amb motiu de la nova llei 
de memòria democràtica, 
El Born parlarà de la nova 
legislació però també de les 
comissions de veritat i re-
conciliació. Al febrer. 
 
●  Les dones de Boston 
El 1971 un col·lectiu de do-
nes de Boston va publicar 
Our bodies, ourselves i, el 
mateix any, es va traduir al 
castellà i al català. El llibre 
és la llavor dels centres de 
planificació familiar. El 
Born vol retre homenatge a 
les feministes d’aquell mo-
ment i aportar el seu testi-
moni, tant el de les nord-
americanes com el de les 
catalanes i espanyoles que 
van fer circular anticoncep-
tius clandestinament. El 
2023 es vol fer una exposi-
ció dedicada al feminisme 
dels anys 70 i 80. Al març. 
 
●  Primo Levi i l’art 
Es recordarà Primo Levi, 
amb motiu dels 35 anys de 
la seva mort, a través d’una 
instal·lació artística. Hi 
haurà també col·loquis, un 
concert i dansa amb un ba-
llarí de la companyia Pina 
Bausch. Al maig. 
 
 ●  Art peninsular i 
repressió 
El Born convidarà artistes 
de tota la península Ibèrica 
perquè mostrin com, a tra-
vés de les seves obres, han 
reflexionat sobre la memò-
ria i la repressió franquista. 
Hi haurà des de grafiters 
fins als artistes “més clàs-
sics”. Octubre-gener.
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dimecres, 27 d'octubre del 2021, a les 20.50 
 
 
 
 
 
 

La programació de la pròxima temporada d’El Born CCM estarà 
més centrada en la memòria 
 

La nova directora del centre, Marta Marín-Dómine, ha avançat que hi haurà una major 
oferta artística i més relació amb les associacions del barri 
 
 
 
 

La nova directora d’El Born Centre de Cultura i Memòria, Marta Marín-Dómine, ha presentat avui el programa 
que té previst desplegar l’any que ve. L’eix vertebrador del seu projecte serà la memòria, tant col·lectiva com 
individual. 
 
 
Relacionar cultura i memòria 
Marta Marín- Dómine, doctora en estudis de la traducció i interculturalitat i Premi Ciutat de Barcelona 2019, té 
com a objectiu principal fer activitats artístiques més estrictament relacionades amb el concepte de “memòria”. 
Es faran conferències amb personalitats d’arreu del món i hi haurà una major oferta artística i més relació amb 
les associacions del barri. 
 
Programació 
Properament hi haurà una jornada sobre esclavisme i colonialisme. Al gener la companyia de dansa Las 
Lolas presentarà l’espectacle ‘Vivas’, en homenatge a les dones deportades al camp de concentració nazi de 
Ravensbrück, en el marc de les commemoracions internacionals a les víctimes de l’Holocaust. 
Al febrer hi haurà unes jornades internacionals sobre polítiques de memòria “en ple debat sobre la llei de 
memòria històrica”. Més endavant hi haurà un homenatge a Primo Levi, es recordaran les víctimes de la sida i 
les lluites del moviment feminista, i hi haurà cicles sobre la memòria d’altres països, com ara Guinea 
Equatorial. 
 
També hi ha la idea de col·locar-hi obra monumental d’algun autor internacional, ja que l’espai és gran i ho 
permet. Amb aquesta i altres idees, la nova directora vol que els barcelonins tinguin més present El Born 
Centre de Cultura i Memòria quan facin plans per sortir per la seva ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://beteve.cat/cultura/programacio-proxima-temporada-born-ccm-memoria-eix-vertebrador/ 
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“La ciutadania no acaba de
tenir una idea clara del que
és el Born i què el diferen-
cia d’altres centres cultu-
rals.” La nova directora de
l’equipament municipal,
l’escriptora Marta Marín-
Dòmine (Barcelona,
1959), vol rescatar-lo de
les confusions i de les dis-
putes ideològiques que el
persegueixen des de sem-
pre. Un estudi recent del
comportament del públic
ha posat de manifest el que
de fet no és cap sorpresa:

que el Born encara no ha
trobat el seu lloc en el ma-
pa cultural de la ciutat.

Ella té clar quin ha de
ser i què cal fer per consoli-
dar-lo. “La nostra missió és
que el Born sigui conegut
per la seva relació entre la
memòria i la cultura. La
memòria no té una altra
manera d’expressar-se
que a través de les mani-
festacions culturals”, re-
marca, i hi afegeix que es-
taran oberts a tota mena
de disciplines del pensa-
ment, la ciència i la creació
artística.

L’equipament en du el

nom, Centre de Cultura i
Memòria, però la realitat
és que “l’oferta eclèctica”
que allotja l’ha abocat a la
indefinició que perceben
els visitants, aguditzada
pel decebedor projecte de
l’última directora, Mont-
serrat Iniesta, que l’Ajun-
tament va destituir al
març. Marín-Dòmine s’hi
va incorporar l’1 de setem-
bre després de guanyar el
concurs que es va convo-
car seguidament. En dos
mesos ha hagut de planifi-
car els continguts del 2022
i de part del 2023, confor-
me als 2,9 milions d’euros

que té assignats anual-
ment de pressupost.

Sí que ha heretat de
gust de l’anterior direcció
unes jornades sobre l’es-
clavisme a Barcelona que
se celebraran la setmana
que ve. El colonialisme,
avisa, tindrà molta presèn-
cia en les programacions
dels propers anys, amb el
repte de recuperar i de di-
fondre històries soterra-
des, com ara que a Barcelo-
na hi va haver zoològics
humans.

Marín-Dòmine vol reco-
mençar posant la lupa so-
bre allò més elemental:

què és la memòria i com
l’hem d’afrontar, sigui per-
sonal o col·lectiva. La his-
tòrica, font de tantes con-
trovèrsies de les quals les
restes arqueològiques del
1714 en són un paradig-
ma, s’ha d’assistir, sosté,
amb una mirada ampla i
sense menystenir cap an-
gle. “Conèixer el que suc-
ceeix en altres contextos
ens pot ajudar a fer refle-
xió des d’aquí. Arreu, la
memòria històrica s’origi-
na com a trauma d’un con-
flicte que té perspectives
diferents.” Guinea Equa-
torial serà el primer país

convidat d’un cicle anual.
Aquest Born de memò-

ries “diverses” que s’imagi-
na la nova directora té com
a fita convertir-lo en “un
lloc en què la majoria de
ciutadans s’hi sentin re-
presentats”. També per-
què els parlarà de “memò-
ries en temps present”,
amb el canvi climàtic o fins
i tot la pandèmia del coro-
navirus com a fets que es-
tan marcant un abans i un
després en les nostres vi-
des. La memòria de les vi-
des que es va emportar la
sida és un altre cas que té
interès a tractar. Ells i elles

Un Born divers
Marín-Dòmine vol dur al centre cultural del jaciment una visió de la memòria
alliberada del “victimisme”: “No podem convertir Barcelona en un alberg del dolor”

Maria Palau
BARCELONA

Marta Marín-Dòmine,
ahir al Born ■ JOSEP LOSADA

El pla de la nova directora del Born
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ja no hi són, però sí els seus
familiars, amics i els su-
pervivents. I, per tancar
el cercle dels temps, hi
haurà una línia específica
per a les memòries que en-
cara no existeixen, “les
memòries del futur o de les
utopies”.

Marín-Dòmine aspira a
donar joc a una visió “dinà-
mica” de la memòria, “i no
pas fixada només en les
commemoracions”. A
més, diu, vol “alliberar-la
del victimisme”. “No po-
dem convertir Barcelona
en un alberg del dolor. Par-
lar de memòries passades
evidentment que vol dir
moltes vegades parlar
d’esdeveniments tràgics.
Però a la víctima l’hem de
veure com un testimoni
sovint no només de les in-
justícies sinó també de la
resistència i la lluita con-
tra aquestes injustícies.”
Amb aquest sentit es pro-
gramarà un espectacle de
dansa de la companyia Las
Lolas en record de les do-
nes deportades al camp
nazi de Ravensbrück, “que
també parla de la vida”,

pels volts del Dia de les Víc-
times de l’Holocaust, al ge-
ner; i es presentarà una
instal·lació artística de
producció pròpia d’home-
natge a Primo Levi –en el
marc dels 35 anys de la se-
va mort– i al seu testimoni
de l’horror d’Auschwitz, al
juny.

Al febrer se celebraran
unes jornades internacio-
nals sobre polítiques de
memòria, amb una espe-
cial atenció al projecte de
llei espanyola, i que tin-
dran continuïtat el 2023
amb una altra tongada de
sessions centrades en les
comissions de veritat i re-
conciliació, en aquest cas
amb una mirada més enfo-
cada a Amèrica.

El moviment feminista
dels anys setanta tindrà vi-
sibilitat els dos propers
anys. El 2022 en format
conferència per aprofun-
dir en el llibre Our bodies,
ourselves, la traducció en
castellà i en català del qual
va ser “la llavor” de la crea-
ció dels centres de planifi-
cació familiar. El 2023 el
projecte agafarà cos d’ex-
posició. I la gran exposició
de l’any que ve, que s’obri-
rà a l’octubre, reunirà un
conjunt d’obres d’artistes
que furguen en la repres-
sió franquista, “dels grafi-
ters als més clàssics”, amb
el comissariat de Nora An-
carola i el col·lectiu La Ca-
níbal. Marín-Dòmine pre-
tén que els nous projectes
expositius contaminin tot
l’espai, no només les sales
tancades, sempre amb el
màxim respecte pel patri-
moni.

La recerca del jaciment
del Born no s’aturarà, i a
més ella vol que s’afini més
en la divulgació d’allò que
ja s’ha explorat, si cal ac-
tualitzant-la, i de tot el que
continua amagant i es va
desvelant. Una altra forma
de destacar-ne el valor se-
rà amb instal·lacions
d’obres de gran format
d’artistes contemporanis
de renom que han treba-
llat la memòria. Marín-Dò-
mine té debilitat per Chris-
tian Boltanski, mort re-
centment, i promet moure
cel i terra per aconseguir
portar a Barcelona una pe-
ça seva icònica. “La memò-
ria també genera bellesa”,
rebla. ■
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DEL CONSELL DE CENT A MERCABARNA 
 
PER XAVI CASINOS  | 28 OCT. 2021 
 
Una exposició repassa la història de l’alimentació a Barcelona just quan el 
mercat majorista aborda una gran ampliació 
 
Des del Consell de Cent fins a Mercabarna i la xarxa de mercats, el subministrament d’aliments 
a la ciutat de Barcelona ha estat durant segles una de les prioritats de les autoritats municipals. 
Així ho recorda una exposició que fins a l’octubre del 2022 es pot visitar al Saló del Tinell, a la 
Plaça del Rei. 
 
La mostra Alimentar Barcelona, organitzada pel Museu d’Història de Barcelona, aplega més de 
300 objectes que il·lustren la història de l’alimentació a la capital catalana i coincidirà, la 
setmana que ve, amb la commemoració del 50 aniversari del trasllat del mercat de fruites i 
verdures del Born a la Zona Franca, al complex de Mercabarna, que fa només uns dies ha 
adquirit nous terrenys per la seva ampliació. 
 
L’exposició és efectista, tant pel que fa al relat com pels objectes que s’exhibeixen, que van des 
de símbols gremials, antics estris de cuina, publicitats i altres elements. Així, explica que el gran 
punt d’inflexió a la història del subministrament alimentari de Barcelona va tenir lloc al segle 
XIII, quan va deixar de ser una ciutat petita i es va incorporar a les rutes comercials de la 
Mediterrània. És quan el Consell de Cent va assumir les competències per assegurar-ne la 
provisió, tant en quantitat com en qualitat. 
 
Durant molt de temps, la pau social depenia del preu de pa i altres aliments bàsics, 
especialment en temps de carències i epidèmies. Per això, les autoritats municipals eren 
propietaries dels molins i els escorxadors, per tal de fer efectives polítiques que garantissin les 
cadenes de subministrament i controlessin els preus. 
 
L’exposició també recull un moment d’importància cabdal en les polítiques alimentàries de la 
ciutat, que és la constitució el 1967 de la societat Mercados de Abastecimientos de Barcelona, 
SA, més coneguda pel seu acrònim Mercabarna i que avui és un dels polígons alimentaris 
majoristes més importants d’Europa i la Mediterrània. Precisament, aquesta mateixa 
setmana, Mercabarna i el Consorci de la Zona Franca han signat la compravenda d’una 
parcel·la de més de 170.000 metres quadrats que incrementarà un 22% la superfície del 
complex i generarà fins a 3.000 llocs de treball. D’aquesta manera, el hub alimentari barceloní 
consolidarà el seu lideratge. 
 
A més, Mercabarna celebrarà també la setmana que ve que fa cinc dècades es va traslladar a 
les instal·lacions de la Zona Franca el mercat de fruites i verdures que fins aleshores ocupava 
el Born. Va ser el primer mercat majorista que ho va fer. Anys després s’hi incorporarien 
l’escorxador, que ocupava l’actual parc Joan Miró, el mercat del peix i el de les flors. El 2020, 
es va posar en marxa el Biomarket, primer mercat majorista d’Espanya d’aliments ecològics. 
 
Jordi Valls és des de fa un any el director general de Mercabarna. Valls acumula una llarga 
trajectòria al sector públic i privat. Va ser alcalde de Manresa, conseller de la Generalitat, 
president del port i, posteriorment, ha ocupat càrrecs d’alta direcció al Grup Suez a Gran 
Bretanya, Mèxic i Xile. Considera que el sector alimentari s’enfronta avui a reptes globals 
importants. Un és el creixement demogràfic que el planeta registrarà en les pròximes dècades. 
L’altre és reduir l’impacte ambiental de la indústria alimentària i com abordar-lo, tenint en 
compte que el sector és un dels generadors més grans de PIB a Catalunya i Espanya. 
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De fet, l’exposició del Tinell hi té un apartat dedicat a la sostenibilitat del sector a la veïna antiga 
capella reial de Santa Àgueda. Per a Valls, aquest segon repte serà encara més important al 
món postcovid, ja que la pandèmia ha posat sobre la taula qüestions que han adquirit més 
rellevància i que les polítiques públiques ja no poden descuidar, com la salut, l’energia i 
l’alimentació. 
 
Per sort, Barcelona sembla estar preparada gràcies a una gairebé mil·lenària política 
alimentària de la qual avui són hereus el que la mostra Alimentar Barcelonaanomena 
“singularitat” de la capital catalana: Mercabarna i la xarxa de mercats municipals. 
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DIVENDRES, 29 OCTUBRE 2021 � � � � � LA VANGUARDIA �

dels últims mesos, se situa en
15,4metres, segons va informar
ahir l’ACA. El 2009, després
d’haver viscut una de les pitjors
sequeres que es recorden, re-
gistrava una cota encara més
baixa. Ahir la situació provoca-
da per la falta de precipitacions
va portar l’ACA a “anticipar-se
a un episodi de sequera extre-
ma” i “a adoptar mesures per
alentir el descens de reserves”.
Entre les limitacions, que els

responsables van comunicar
als municipis afectats per mitjà

d’una reunió telemàtica, també
hi ha la neteja viària, la reduc-
ció del reg agrícola i per a usos
ramaders, industrials i recrea-
tius que impliquin reg, com ara
els camps de golf. També hi

haurà limitacions a l’hora
d’omplir piscines.
El subministrament d’aigua

no podrà superar els 250 litres
per habitant i dia, una xifra que
deixa prou marge al consumi-
dor: segons fonts de l’ACA, de
mitjana es gasten entre 130 i
150 litres per habitant i dia per
a usos domèstics, de manera
que el consum de boca no peri-
lla. Les empreses operadores
hauran de comunicar a l’ACA
cada mes o cada trimestre els
volums subministrats a cada
municipi.
La sequera que viu la comar-

ca és molt visible en llocs em-
blemàtics com els Aiguamolls
de l’Empordà, on fins ahir, se-
gons el director del parc natu-
ral, Sergi Romero, havien cai-
gut uns 225 l/m2. Enunanyplu-
viomètric normal la xifra de
precipitacions voreja els 500 o
els 600 l/m2. Espais com l’es-
tany deVilaüt, al termemunici-
pal de Pau, estan secs. Aquesta
situació afecta sobretot els
ànecs, que recorren grans dis-
tàncies per buscar altres aigua-
molls.�

Restriccions d’aigua
en 22pobles de l’Empordà

������ �����

����

Limitacions en el reg de jardins
i zones verdes, prohibició
d’omplir fonts ornamentals i un
subministrament restringit a
250 litres per habitant i dia per
a 22 municipis de l’Alt Empor-
dà, que viuen una de les princi-
pals sequeres dels últims anys
per falta de pluges. Són algunes
de les mesures adoptades ahir
per l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA), que va declarar
l’alerta per sequera en tots els
municipis que es proveeixen de
l’aqüífer Fluvià Muga, una de
les principals fonts d’aiguade la
comarca.
Ara la reserva subterrània,

per la falta de precipitacions

Se’n limita
el subministrament
a250 litresperhabitant
idia ies tanquen
les fontsornamentals

AlsAiguamollsde
l’Empordà finsahir
hihaviencaigut
225 l/m2, llunydels500
o600d’unanynormal

Condemnat unmosso
per agredir-neun altre al
congrés d’un sindicat policial
����	�
��
���������

Lesdiscrepànciesentresindicats
policials sobre les reclamacions
més omenys ambicioses que fan
a lacúpuladelsMossossónhabi-
tuals.Elqueésmenysfreqüentés
que les discussions d’un mateix
sindicat acabin derivant en una
agressió. Això va passar el 10 de
junydurant lacelebraciódelvui-
tè congrés del sindicat Fepol a

l’hotelFiraCongrésdelHospita-
let. Un agent, que es troba en se-
gona activitat després d’haver
patit una lesió que li va compor-
tar una discapacitat, va denunci-
ar haver rebut un cop de colze
d’un caporal dels antiavalots
–araalliberat sindical–durant la
primera aturada del matí. El 20
de setembreesvacelebrarun ju-
dici per undelicte lleude lesions
onvandeclararelsdosimplicatsi
que ha acabat amb la condemna
del caporal al pagament d’una

què es veu com li cauen les ulle-
resa terraperòsenseques’arribi
a aclarir ambnitidesa si hi va ha-
veruncopdecolzevoluntarioun
copfortuïtengirar-se,comvaes-
grimir l’acusat. Malgrat la topa-
da,l’afectatvacontinuarassistint
al congrés del sindicat i fins i tot
es va quedar a dinar. Després va
anar a l’hospital, on van emetre
un informemèdicenquèconsta-
vaunpetitenrogiment–unerite-
ma–alpòmulesquerre.
Al congrés del sindicat, que va

durar dos dies, hi van anar les
màximes autoritats de la policia
però no van viure aquest episodi
que havia passat el dia abans. Al
tancament del certamen hi van
assistir el conseller d’Interior, el
director general de la policia, el
comissari en capdelsMossos i el
regidordeseguretat.�

�� �����	�
����		�� ��������
�	��� ��	��� ������ �� �����
����������� LacuineraMontserratFontané,propietàriadel
restaurantCanRoca,obertel 1967, imaredels triestrellats
germansRoca, va ser reconegudadimecresambelpremiGour-
metCatalàde l’Anyper la seva llarga trajectòriaals fogons.
Convalescenta l’hospitalperuna fracturade fèmur, el seu fill,
el sommelierJosepRoca, vadestacarquanvarecollir elpremi
el seu“esforç, generositat i sacrifici”.ElClústerGourmetde
Catalunya tambévapremiarel cellerVallformosa, la revista
Cuina,queaquestanycelebrael20èaniversari, i l’empresa
HortdelSilenci, d’ArtesadeSegre,quehacreatunouvegetal
ambfarinadecigróde lavarietatAltaSegarra. /SílviaOller

�� ������ �� ��	������ ������ �	�
�� !������ ��� "�������
��������� El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bon-
dia, ha anunciat la intervenció d’ofici de la Sindicatura per
analitzar i formar part activa dels mecanismes, propostes i
iniciatives que aborden el lleure nocturn. Amb la reaparició
de l’activitat social a la via pública van tornar les concentra-
cions de persones al carrer en un context lúdic, nocturn i
amb consum de begudes alcohòliques. Tot això genera pro-
blemes de convivència al veïnat. El Síndic té la ferma volun-
tat de presentar propostes i iniciatives per abordar el feno-
men del lleure nocturn. Bondia insisteix també en la neces-
sitat d’escoltar les inquietuds dels més joves. / Redacció

multa de 300 euros, segons ha
pogut saberLaVanguardia.
Segons el denunciant, la seva

presència en aquell congrés era
incòmoda i va crearmalestar en-
tre alguns afiliats, ja que volia
presentar una candidatura alter-
nativaalacúpulaqueactualment
dirigeixelsindicat.Quanesvafer
un descans, un caporal dels anti-
avalots,ambquimanté“puntsde
vistadiferents sobreel funciona-
mentdel sindicat”, el va increpar
dient-li: “És que estic per fotre’t
unahòstia”.
El denunciant li va respondre

dient-li que “seria molt valent
pegaraalgúquenotélescondici-
ons físiques enplenitud”.Tot se-
guit, segons la mateixa versió, el
caporal li va clavar una bufetada
a la cara amb la mà oberta. Des-
présl’afectatvaelevarelto.“Dei-

xademenjararròsambpollastre
queambunamicadesort se t’ex-
pandeix el cervell”, li va dir per
fer-li la guitza en referència al
menjar proteic al qual solen re-
córrer els antiavalots. Després
d’això, el caporal se li va acostar i

li va clavar un copde colze al pò-
mul esquerre que li va fer caure
lesulleresa terra.
Les càmeres de seguretat de

l’hotel van captar el moment en

LesnovetatsalimentàriesesvancitaraMasMarroch
����	
��� ���	��	��

Uncaporaldels
antiavalotsvaclavarun
copdecolzeaunagent
ambquivadiscutir,
segonslasentència

��#��� ����� �	���� ������	���
��	 � �� ������� �� �� ����$���
���������QueBarcelona tingui unespai de recorda totes
les víctimesde la covid comtenenaltres ciutats, unmemorial
queocupi unespai emblemàtic, a la cruïlla de laDiagonal
ambel passeigdeGràcia.Aquesta és la proposta quepresen-
tarà avui al ple, en formadeprec, BarcelonapelCanvi. “Des
del 1900nohavienmortmai tantespersones a la ciutat a ex-
cepciódels anysde laGuerraCivil i la gripdel 1918”, apunten
fonts de la formació lideradaperEvaParera, quedefensenun
espai lliuredequalsevol ideologia, per recordar “les persones
que se’n vananar sensepoder acomiadar-se”. /Redacció

����	
������	��	��

L’estany deVilaüt, al parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, completament sec
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La llei deMemòria facilita als ‘jeltzales’ recobrar el palauet del Cervantes a l’AvenueMarceau, enmans de l’Estat espanyol

El PNB, a punt de tornar a París
9)76%+5%
,*)('&%$*

Fa anys i panys que el
PNB remou cel i terra
per recuperar el pala-
uetdeParís, al número
11 de l’Avenue Mar-

ceau, on es va instal·lar elGovern
basc a l’exili del 1937 al 1940 i del
1944al 1951.Desde llavorsestàen
mans de l’Estat espanyol i avui és
la seude la bibliotecaOctavioPaz
de l’InstitutCervantes. Ara la tra-
mitaciórecentalCongrésdelallei
de Memòria Democràtica podria
obrir la porta perquè els jeltzales
recobrin l’immoble, però aquest
cop no han fet soroll. No és es-
trany. No els calen escarafalls,
perquèsis’aprovalanormaelpar-
titnacionalistaho téa tocar.
La clau és gairebé al final del

text proposat i registrat pel Go-
verncentral,enunadisposicióad-
dicional, lanovena(vegeuelsarti-
cles adjunts). L’articulat permet
esquivar i deixar sense efecte to-
tes les traves i sentències judicials
que hi ha hagut fins ara perquè el
PNB aconsegueixi la propietat de
iure. Fonts parlamentàries asse-
gurenque és unpunt que el partit
va pactar incorporar a la llei amb
la Moncloa “amb discreció”, un
extrem que no confirmen des de
les files dels jeltzales, però sí que
admeten que són “plenament co-
neixedors” de la disposició addi-
cional.
La història de la propietat del

palauet és enrevessada. A grans
trets, la formació basca explica
queelvanadquirir el 1937delma-
trimoni nord-americà Alfred
Benhaim i Hélène Brown. A les
escripturesdecompravendahi fi-
gurava l’empresari Marino de
Gamboa,vinculatalpartit,perquè
s’hi establís primer la delegació
del Govern basc a París, i a partir
del 1939, la seu delmateix execu-
tiud’Euskadia l’exili.
Vadurarpoc.LaGestapovaen-

trar a l’immoble el juny del 1940 i
elvacediral règimdeFranco,que
hivaestablir lasevabaseperatas-
quesd’espionatge i confiscacióde
béns mitjançant la Comissió de
Recuperació, ideada per apode-
rar-se de tots els béns que van ser
salvaguardats a l’estranger pels
republicans.
Tambédesd’aquí,perexemple,

esvancoordinaragentsde lapoli-
cia espanyola, entre ells el comis-
sariUrracaRendueles, per captu-
rar el president Lluís Companys i
perseguir el lehendakari JoséAn-
tonioAguirre.
L’ambaixada espanyola va ob-

tenir el 1941–fermament el 1943–
el permís judicial francès per em-
bargar tots els béns de l’Avenue
Marceau.Latapadorad’adjudicar
la propietat a Finances et Entre-
prises, societat anònima amb què
els bascos vanmirar d’esquivar la
confiscació abans que els nazis
entressin aParís, no va funcionar.
El Govern basc va poder tornar

al palauet l’any 1944, amb la fugi-
da dels nazis i els franquistes. A
partir del 1945 i fins al 1951 es van
obrirunasèriedelitigisperdeixar

sense efecte les anteriors resolu-
cions judicials. Finalment aquell
darrerany,el28dejuny,elsrepre-
sentants bascos van ser desallot-
jatspelTribunalCivildelSena.
Des de llavors el PNB ha exigit

una vegada i una altra recuperar

de Béns i Drets Confiscats... Res
ha funcionat.ElTribunalSuprem
vadonar l’aferper tancatel2003.
No obstant això, si es posa en

marxa la llei de Memòria Demo-
cràtica el PNBho tindrà pràctica-
ment fet. Des del Congrés apun-
tenqueelsarticlesdeladisposició
addicional estan fets ad hoc per-
quèlaformacióbascaaconseguei-
xi el palauet –de fet, tambépodri-
en recuperar dues propietatsmés
aFrança, a les localitats deNoyon
iCompans–.
No consta, per exemple, que

partits històrics catalans com
ERC tinguin o reclamin propie-

tats a l’estranger arrabassats pel
franquisme. Però la recuperació
d’aquesta seu podria suposar una
empentamésperobrirpasarecla-
macions d’altres formacions i en-
titats civils que encara tenen im-
mobles aEspanyaenpossessióde
l’Estatdesdel franquisme.
Els penebistes prefereixenpas-

sar-hi d’esquitllentes, perquè hi
ha la certesaqueelPP iVoxd’una
palla en faran un paller. L’edifici
que va albergar el Govern basc a
l’exili téungranvalorsentimental
i simbòlic. I tot i que el PNBnoha
expressat mai aquesta motivació,
també té un valor econòmic: l’in-
forme Galtier del 1989 el va taxar
en 1.000 milions de pessetes, uns
6 milions d’euros. Només consi-
derant la inflació a França fins al
2021, serien pel cap baix uns
10milionsactuals."

"9

una de les seus de l’Institut Cer-
vantes a París (té un altre edifici a
propdelque reclamaelpartit), si-
tuat en ple centre de París, al de-
nominat triangle d’or, on es con-
centrapartdel luxede laciutat.
Van negociar amb José María

Aznar, el 1996, a canvi del seu su-
port; també ambJoséLuisRodrí-
guez Zapatero. Van presentar
proposicions de llei al Congrés, al
Senat, apel·lant a la llei 43/1998,
del 15 de desembre, de Restitució
oCompensacióalsPartitsPolítics
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ERC, Junts, PDECat iCUPexigeixen la
devolució d’ateneus espoliats perFranco

9$ %+5% ,*)('&%$*

Gairebé cinquanta anys després
de la fi del règim franquista, l’Es-
tat segueix en possessió de béns
immoblesquevanser requisats el
1939 per la dictadura. I gairebé
cinquanta anys després, encara
avui entitats, ateneus i cooperati-
ves han de reclamar la devolució
d’aquestes propietats. El darrer
intent serà al Congrés, en elmarc
de la llei deMemòria Democràti-
ca,quevaentraratràmitfaunsdi-
es per procediment d’urgència, ja
que, segons ha pogut saber La

Vanguardia, ERC, Junts, el PDE-
CatilaCUPsubscriuenunaesme-
na que en demana el rescabala-
mentd’unavegadaper totes.
“L’Estatrestituiràenels termes

establerts per la present llei els
béns immobles i drets de contin-

gut patrimonial dels quals fossin
titularselsateneus, cooperatives i
ensassimilatsqueelsvansercon-
fiscats en aplicació del decret del
13 de setembre del 1936, de la llei
del 9 de febrer del 1939 de Res-
ponsabilitatsPolítiquesi la lleidel
23 de setembre del 1939 sobre
béns dels antics sindicatsmarxis-
tes i anarquistes”, esdiua l’escrit.
LainiciativavaacàrrecdelaFe-

deració d’Ateneus de Catalunya i
la Xarxa d’Ateneus Represaliats.
La doctora en Història Contem-
porània Neus Moran ha fet una
ingent recerca sobre els ateneus i
fins avui ha identificat a Catalu-

nya 291 propietats de 232 entitats
que varen patir la requisa abans
d’acabar laGuerraCivil.D’aques-
tes societats n’hi ha moltes d’ex-
tingides, però Moran assegura
que es poden rastrejar les com-
pravendes perquè els descen-
dents obtinguin indemnitza-
cions.
L’esmena no reclama amb

noms icognomsel rescabalament
d’ateneus concrets i tampoc es li-
mitaaexigir la restitucióperaen-
titats catalanes. És extensiva, per
laqual cosa si s’aprova se’npodri-
en beneficiar autonomies com
Extremadura, Andalusia oCaste-
llaiLleó,ontambéhihaforçapro-
pietatsencaraenmansdel’Estat."

AlCongrésafirmen
queel textde la
disposicióaddicional
ésadhoc ipactatentre
laMoncloa ielsbascos

Elpartitvacedir la
fincaalgovernal’exili
d’Euskadi; laGestapola
vaespoliar i lavadeixar
enmansdelfranquisme
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ACatalunyas’han
identificat finsa291
propietatsenmansde
l’Estatde232entitats
quevanpatir larequisa
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 Dirigió la capital catalana entre 1957 y 
1973 y su gestión tuvo luces y sombras

Porcioles: el 
alcalde de Franco 
en Barcelona 
ensalzado por 
Pujol y Maragall

Josep Maria de Porcioles difícil-
mente tendrá nunca una calle en 
Barcelona por ser el hombre del 
franquismo en la capital catalana 
durante 16 años, pero su paso 
como alcalde de la ciudad tampo-
co puede dejar indiferente a nadie 
como atestiguan los halagos que 
recibió de fi guras de primer nivel 
como Jordi Pujol o Pasqual Mara-
gall. Porcioles manejó la ciudad 
entre 1957 y 1973, donde tuvo una 
trayectoria con luces y sombras y 
donde llegó por sus relaciones con 
ministros de Franco gracias a su 
escalada en el régimen como no-
tario (dirigió la Dirección General 
de Registros y Notariado). Nacido 
en Amer (Girona) en 1904, se exilió 
durante la Guerra Civil por sus po-
siciones afi nes al catalanismo (a la 
Lliga Regionalista de Francesc 
Cambó) y falleció en 1993.

En «Josep Maria de Porcioles. 
Biografia de una vida singular» 
(Editorial Base), obra bien docu-
mentada y publicada por el doctor 
en Historia Josep Lluís Martín, se 
repasa la trayectoria vital del exal-
calde de Barcelona. Aunque nun-
ca se supo quién sugirió al dicta-
dor su nombre pese a que se ha 
especulado a lo largo de los años 
con Carrero Blanco y Laureano 
López Rodó, el propio Porcioles 
reconoció en una entrevista que 
se había mostrado «sorprendido» 
por su nombramiento y, de hecho, 
reconoció que no quiso aceptar el 
encargo porque se consideraba 
más un «civilista» que un «hombre 
de acción política». El libro recoge 
la intencionalidad política que 
tiene la elección porque buscaba 
estrechar los lazos del régimen 
con la clase pudiente catalana.

Finalmente, el 15 de marzo de 
1957 fue nombrado alcalde. Du-
rante su primer discurso, ya dejó 

J.Gallego. BARCELONA

entrever sus recelos hacia la inmi-
gración y puso el acento en las 
carencias en materia educativa 
(insufi ciencias de escuelas) y de 
asistencia médica. En este sentido, 
la inmigración y el urbanismo fue-
ron las dos carpetas más polémi-
cas en su gestión.

En cuanto a la inmigración, los 
problemas que demostró para su 
acogida quedaron refl ejados en su 
cierta indiferencia hacia el barra-
quismo: Barcelona estaba poco 
preparada para absorber la ava-
lancha de personas que llegaron 
entre 1950 y 1970 de otras partes 
de España que, sin una vivienda 
mínimamente digna, tuvieron que 
amoldarse y vivir en barracas in-
salubres. Y Porcioles, lejos de po-
ner soluciones (más allá de tam-
bién permitir operaciones 
inmobiliarias «inmorales» en bus-
ca de suelo barato o la construc-
ción de viviendas con deficien-
cias), relativizó el problema y llegó 
a decir que nunca había sido un 
problema de «excepcional grave-
dad» porque nunca se habían su-
perado las 20.000 barracas, aun-
que años más tarde, en sus 
memorias, corrigió esa postura. 

Respecto al urbanismo, tomó 
decisiones controvertidas que to-
davía hoy colean, como permitir 
la construcción de viviendas en la 
calle Mallorca frente a la Sagrada 
Familia que puede obstaculizar el 
crecimiento de la basílica siguien-
do la idea original de Gaudí. Tam-
poco se puede olvidar que arqui-
tectos y funcionarios municipales 
se lucraron con la corrupción que 
campaba en el consistorio gracias, 
sobre todo, a la especulación in-
mobiliaria. 

La primera gran decisión que 
tomó la dictadura para benefi ciar 
económica y físicamente a Barce-
lona con Porcioles al frente tuvo 
tres vertientes: la aprobación de la 
Carta Municipal; la cesión del cas-

cultural ya que durante su manda-
to se crearon el Museu Picasso y la 
Fundació Joan Miró. «En su idea 
de engrandecer Barcelona, Por-
cioles tenía muy claro que había 
que disponer de una importante 
oferta cultural que diera a conocer 
bien el nombre de la ciudad en el 
mundo», subraya el historiador 
Josep Lluís Martín. 

Porcioles dejó la alcaldía en 
1973, pero su retirada tampoco 
supuso que dejara de estar en con-
tacto con fi guras políticas de pri-
mer nivel. Así, por ejemplo, el 
propio Jordi Pujol, cuando era se-
cretario general de CDC, le escri-
bió una carta pidiéndole consejo 
jurídico sobre un proyecto para un 
futuro Estatuto de Autonomía. 
Además, el expresident ensalzó a 
Porcioles: «Fue, en el buen sentido 
de la palabra, un visionario. Mu-

chas de las obras que se han hecho 
en Barcelona empezaron a pla-
nearse en su época», afi rmó tras 
su fallecimiento en 1993.

Tras asesorar a Pujol, también 
dio consejo al president Josep Ta-
rradellas, recientemente regresa-
do del exilio. Le realizó un informe 
en el que le decía que, con la legis-
lación del momento (previa a la 
Constitución de 1978), ya era po-
sible un traspaso de las competen-
cias de las cuatro diputaciones 
catalanas a la Generalitat.

También el propio Pasqual Ma-
ragall, alcalde de Barcelona (1982 
-1997), reivindica el legado de Por-
cioles. «Con la perspectiva actual, 
podemos decir que Porcioles puso 
las bases de la Barcelona futura y 
le inyectó una dosis de ambición 
y afán de modernidad que hoy to-
davía se mantiene», resumió. 

Josep Maria de Porcioles, descubriendo una placa dedicada a Picasso en Barcelona

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

El urbanismo y la 

inmigración son las 

carpetas más 

polémicas de su 

gestión

tillo de Montjuïc (muy anhelado 
por los barceloneses); y, la Com-
pilación del Derecho Civil de Ca-
taluña. Todas las decisiones se 
tomaron en un Consejo de Minis-
tros celebrado en el Palacio de 
Pedralbes en 1960. «Las tres C fue-
ron un golpe de prestigio para el 
alcalde, que a la vez consiguió para 
la ciudad y para Cataluña un con-
junto de mejoras», señala el libro.

Pero no menos destacables fue-
ron sus actuaciones en el apartado 
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dimecres, 27 d'octubre del 2021, a les 16.39 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mor Roser Poveda, lluitadora incansable al Turó de la Peira 
 
 

Va presidir l'Associació de Veïns en els anys més complicats de l'aluminosi i va ser 
responsable de l'àmbit de la dona dins la FAVB 
 
 
 
 
El barri del Turó de la Peira està de dol per la pèrdua de Roser Poveda, coneguda com la Rosor. L’activista 
veïnal barcelonina va morir dilluns als 88 anys. Entitats i veïns la recorden com una lluitadora incansable en la 
defensa dels drets socials i de les dones. Poveda va presidir l’Associació de Veïns del Turó de la Peira als 
anys 90, quan l’esfondrament al número 33 del carrer de Cadí va destapar el problema de l’aluminosi a la 
ciutat. Amb Pilar Espuña, lluitadora feminista també desapareguda, va fundar la vocalia de dones de 
l’associació de veïns. Més endavant es va encarregar de l‘àmbit de la dona dins la FAVB. 
 
 
Defensora dels drets de les dones 
La Rosor, com la recorden al barri, va ser una de les pioneres que ja en temps del franquisme es van 
mobilitzar per defensar els drets de la dona. Una època en què l’avortament era clandestí i es 
reivindicaven centres de planificació familiar. Poveda sempre ha explicat que tot i que en aquell moment no 
tenien gaire participació a les juntes dins els moviments veïnals incipients, les dones eren molt actives ens les 
lluites i les reivindicacions d’equipaments i millores als barris. “Era una dona molt entranyable, se sumava a 
totes les reivindicacions, anava a totes les reunions que calguessin”, recorda José Luis Pico, de l’Associació 
de Veïns del Turó de la Peira. 
 
 
Sempre tenia la porta oberta de l’associació 
Al anys 90, Roser Poveda va presidir l’Associació de Veïns en un dels moments més complicats. Era l’inici de 
la llarga lluita contra l’aluminosi que va durar dècades. “Va ser una presidenta exemplar que va obrir camí per 
als moviments del barri“, comenta Pico. “La Rosor sempre tenia la porta oberta del local de l’associació de 
veïns per a qualsevol problema”, afegeix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://beteve.cat/societat/mor-roser-poveda-lluitadora-incansable-drets-socials-dones/ 
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es va convertir en cap de ca-
sa. Tenia cinc fills a càrrec 
seu; per tant, havia de con-
tinuar tenint-ne cura i ges-
tionar un negoci amb moltes 
ramificacions, però estava 
preparada per fer-ho. Venia 
d’una nissaga d’impressors 
i en aquests negocis, que 
eren familiars, tothom hi 
treballava: homes, dones i in-
fants. El seu era un món en-
dogàmic on els hereus de les 
diferents cases de llibreters i 
impressors sovint es casaven 
entre ells. Va ser el cas de Fer-
rer i Brusi, però Ferrer va 
aportar, amb diferència, un 
negoci més important: “A les 
clàusules matrimonials s’es-
pecifica que el negoci havia de dur 
el nom de Ferrer i no el de Brusi, pe-
rò això no es va respectar i no sa-
bem per què va ser així”, diu Ortega.  

Relacionar-se amb el poder 
Marit i muller van treballar colze a 
colze des del seu casament, el 1799, 
fins a la mort d’Antonio. El 1808, 
amb la Guerra del Francès, van ha-
ver de traslladar el negoci a Tarra-
gona. Eren temps complicats, però 
Brusi i Ferrer sabien estar al lloc 
adequat en el moment oportú i teni-
en molt bon ull per a les oportuni-
tats de negoci. El 1809 Brusi va fer 
un encàrrec per al govern que no li 
va ser pagat però pel qual va obtenir 

Eulàlia Ferrer, la primera editora  
que es va imposar en un món d’homes
Des del 1821 fins al 1838 va tirar endavant una llibreria, una impremta i el ‘Diario de Barcelona’

un certificat de lleialtat, i 
Ferran VII li va atorgar el pri-
vilegi del Diario de Barcelona. 
El tracte era que quan les tro-
pes espanyoles recobressin 
Barcelona, que en aquell mo-
ment estava en mans dels 
francesos, podria imprimir 
el Diario de Barcelona. A 
més, a canvi dels “delicats 
encàrrecs” que va fer li van 
atorgar la impressió d’una 
quantitat important de do-
cuments oficial. 
Quan Tarragona va caure en 
mans dels francesos, el 
maig del 1811, el negoci es va 
traslladar a Mallorca. Brusi 
va tornar a Barcelona per 

continuar amb els encàrrecs per al 
govern espanyol i Eulàlia es va que-
dar a Mallorca i va gestionar tota so-
la negoci i família. A més, va tenir 
temps de dirigir, amb la col·labora-
ció del també llibreter i litògraf Ig-
nacio Estivill, el Diario de Palma. 
Quan va quedar viuda tenia prou 
formació i experiència per prendre 
decisions i gestionar el negoci to-
ta sola. “Era la pubilla d’un negoci 
important, sempre va treballar al 
costat del seu marit, i havia adqui-
rit molta experiència a Mallorca”, 
precisa Ortega. No era un repte fà-
cil: el negoci incloïa en aquell mo-
ment el Diario de Barcelona, una 
llibreria, una impremta (que treba-
llava per a particulars i organismes 

oficials), un taller de litografia, una 
fàbrica de tinta i la venda de mate-
rial d’oficina. El negoci, lluny de 
decaure, va créixer: Eulàlia Brusi, 
Viuda e Hijos era el més important 
dels 36 negocis d’impremta que hi 
havia a Barcelona a la dècada dels 
20 del segle XIX.  

Les acusacions dels rivals 
Ferrer va ser prou hàbil per superar 
diferents litigis i les contínues acu-
sacions del Col·legi de Llibreters i 
Impressors, que la titllaven, entre 
moltes altres coses, d’ambiciosa, de 
no tenir escrúpols, d’intrigant i de 
mestra en l’art de la dissimulació. 
Els seus rivals empresaris es quei-
xaven al rei, el 1828, que Eulàlia Fer-
rer acaparava amb “males arts” el 
treball d’impressió. Ella va respon-
dre que si tenia el que tenia era per-
què era bona professional, oferia 
millors preus i havia fet importants 
innovacions. No es va limitar al ne-
goci del paper i dels llibres. Va aug-
mentar el patrimoni diversificant-lo 
en diferents negocis immobiliaris, 
va saber aprofitar els canvis urba-
nístics, va invertir en l’aigua, va im-
portar cacau i tabac i va obrir nego-
cis tèxtils. “Per tota la documenta-
ció que he llegit, crec que era molt 
hàbil, feia servir tots els mecanis-
mes que tenia a l’abast, no infringia 
la llei però anava sempre al límit, i 
estava molt alerta a l’hora d’albirar 
ous negocis”, assegura Ortega.e

Eulàlia Ferrer i Montserrat (Barce-
lona, 12 de novembre de 1776 - 1 
d’agost de 1841) va tirar endavant la 
impremta més important de la ciu-
tat, una llibreria, la Casa Brusi i el 
Diario de Barcelona, entre el 1821 i el 
1841. No només va saber mantenir el 
negoci en uns temps molt convulsos, 
tant políticament, socialment i eco-
nòmicament com sanitàriament (hi 
va haver grans epidèmies), sinó que, 
a més a més, el va ampliar. Ho va fer 
en un món patriarcal on a les dones, 
entre altres coses, els estava vedat 
formar-se i obtenir el títol de mes-
tra, formar part dels gremis o obrir 
un taller si no era en qualitat de filla, 
viuda o esposa.  

“Era una dona forta, amb molt 
de caràcter i empenta, amb una 
gran resiliència, molt intel·ligent i 
molt hàbil”, explica Marta Ortega 
Balanza (Barcelona, 1969), que ha 
investigat a fons els arxius per po-
der explicar qui era i com s’ho va 
fer Eulàlia Ferrer per lidiar amb els 
seus rivals llibreters i impressors, 
polítics, monarques, governants, 
comerciants i autoritats, en un 
món en què les dones estaven en 
clar desavantatge.  

Al llibre Eulàlia Ferrer, editora y 
librera. Una mujer al frente de la Ca-
sa Brusi y el Diario de Barcelona 
(Universitat de Barcelona, 2021), la 
professora d’igualtat i gènere, i in-
vestigadora en gènere i teoria femi-
nista del grup d’estudis Tàcita Mu-
ta de la UB, explica la trajectòria i els 
reptes amb els quals es va haver 
d’enfrontar Ferrer al llarg de dues 
dècades al capdavant del negoci: 
hauria pogut delegar però no ho va 
fer mai. “No va cedir la gestió a l’he-
reu quan aquest va arribar a la ma-
joria d’edat, al contrari del que era 
habitual entre les viudes del gremi 
de llibreters i impressors de Barce-
lona –explica Ortega–. Tampoc va 
delegar en Pau Soler, el seu gendre, 
que s’havia format al negoci famili-
ar, havia sigut l’home de confiança 
del seu marit i tenia el títol de mes-
tre llibreter”. A la documentació 
que ha trobat, molta d’inèdita, Orte-
ga ha pogut constatar que Soler fe-
ia el que li deia l’Eulàlia. Ho demos-
tren els contractes que es conserven 
a l’Arxiu Històric de Protocols.  

La pèrdua del nom 
L’editora, impressora i llibrera va 
posar-se al capdavant del negoci 
quan el seu marit, Antonio Brusi, va 
morir a causa de la febre groga el 27 
d’octubre de 1821 a casa seva, al car-
rer Llibreteria. Al pis de baix hi te-
nia el negoci: la impremta i la llibre-
ria. La viuda, Eulàlia Ferrer Mont-
serrat, que aleshores tenia 44 anys, 
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la República, i especialment la
cèlebre idea del contuberni ju-
deomaçònic bolxevic. Es tracta
del policia Julián Mauricio
Carlavilla, espia i propagandis-
ta; el pare JoanTusquets, autor
pròpiament de la tesi del con-
tuberni; el poeta i dramaturg
José María Pemán, i l’aristò-
crata Gonzalo de Aguilera, en-

llaç dels revoltats amb la prem-
sa estrangera. D’altres van ser
importants perquè van dirigir
ofensivesmilitars influïts per la
doctrina dels anteriors:Mola al
nord i Gonzalo Queipo de Lla-
no al sud.
Què els unia? “No soc psiqui-

atre –explica Preston aLaVan-
guardia–, però potser amb l’ex-
cepció de Pemán es pot dir que

Els enginyersdel
terror franquista

"9'#! 8$7#$
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De vegades el general Emilio
Mola jugava al seudespatx amb
una metralladora que li havien
regalat i algun cop havia fet ro-
dar per terra una granada
d’imitació. Era aficionat a cons-
truir joguines de fusta i fins i tot
va arribar a publicar unmanual
d’escacs, un joc que, per cert,
no dominava. Però deMola, un
home clau en la revolta militar
del 1936, tambédestaca “l’entu-
siasme amb què va supervisar
l’assassinat de desenes de mi-
lers de civils com a cap de
l’Exèrcit del Nord”, segons ex-
plica l’hispanista Paul Preston
al seu últim llibre, Arquitectos
del terror (Debate).
Aquesta mena de contrastos

són comuns en les sis persones
que Preston biografia en aquest
llibre i que van ser fonamentals
en el camí cap a l’aixecament
militar i la guerra. Fonamentals
perquè una part d’ells van bas-
tir l’aparell intel·lectual, l’argu-
mentari i la propaganda contra

nohi ha cap figura en aquest lli-
bre que estigués del tot sana
mentalment”. Altrament, és di-
fícil explicar per què fins i tot
ells es van creure la seva propa-
ganda, basada sobretot en l’es-
mentat contuberni.
Segons explica l’historiador,

“el contuberni en realitat no
existia. Era una excusa per ta-
car el que ja s’odiava anterior-
ment”, és a dir, la República i
els canvis polítics i socials que
va implicar. “Intel·lectualment,
dit entre cometes perquè això
és poc intel·lectual, potser l’ori-
gen es troba en lamentida d’Els
protocols dels savis de Sió in-
ventada per la Rússia tsarista,
que defensa que els jueus con-
trolen el món”, afegeix.
Malgrat la seva falsedat, els

Protocols van tenir una gran
acollida a tot Europa, per bé
que aEspanya la llegenda, quan
s’afegeix a la conspiraciómaçò-
nica, va adquirir un airemarca-
dament autòcton. “La presèn-
cia de jueus a Espanya era mí-
nima, uns 6.000, dels quals la
meitat eren refugiats alemanys
que no tenien cap interès a des-

Lagran teoriade la conspiració

! El sacerdot JoanTus-
quets (1901-1998), de famí-
lia catalanista i en la seva
joventut també fervent
catalanista, es va llançar als
anys trenta i sobretot du-
rant la guerra a un encara
més fervent anticatalanis-
me. Els seus llibres, dels
quals en alguns casos es
van arribar a vendre
100.000 exemplars, van
difondreEls protocols dels
savis de Sió, i és considerat
el pare de la idea que la
República era fruit d’un

pacte de jueus imaçons que
calia destruir tant sí com
no.Tusquets va aplegar un
gran fitxer amb suposats
membres de les lògiesma-
çòniques que després va
ser utilitzat durant la re-
pressió. Prestondiu que
“avui, en cercles conserva-
dors, té bona fama coma
home religiós, però el que
va fer durant la guerra va
ser terrible. Va aconseguir
blanquejar el seu passat i va
arribar a afirmar que ‘sem-
pre he estat catalanista’”.

65$4 &(32(1&3

Policia, escriptor i agitador

!Mauricio Carlavilla
(1896-1982), que signava
alguns dels seus llibres
amb el pseudònim deMau-
ricio Karl, va ser un policia,
escriptor i conspirador que
durant els anys vint i tren-
ta es va infiltrar en orga-
nitzacions d’esquerres
però també a la Falange.
Preston relata que les se-
ves obres, que es van ven-
dre en tirades de desenes
demilers d’exemplars i que
van exercir una gran influ-
ència al seumoment, supu-
raven a parts iguals un

ideari radicalment ultra-
dretà i obertament conspi-
ranoic, com quan va expli-
car queMiguel Primo de
Rivera, que en realitat ha-
viamort per causes natu-
rals, havia estat assassinat
per unmaçó jueu. Entre les
seves obres, una de les de
més èxit, escrita ja als anys
cinquanta, va ser Sodomi-
tas, que relatava la suposa-
da relació entre comunis-
me i sodomia. En aquella
època també va redactar
informes per a Carrero
Blanco.

0$(%#)#5 )$%'$/#''$

Violència
oral i real

! Gonzalo Queipo de Llano
(1875-1951) és conegut per
les seves arengues radiofò-
niques nocturnes i perquè,
“sota la seva autoritat, més
de 45.000 persones van ser
assassinades al sud d’Espa-
nya”, escriu Preston. Les
seves locucions eren un
relat de les esgarrifoses
atrocitats que suposada-
ment passaven en zona
republicana i constitueixen
el que s’ha qualificat de
“pornografia de la violèn-
cia”. Però, segons l’histori-
ador, eren totalment inver-
semblants, “més revelado-
res de la seva pròpia
psicopatologia que no pas
de qualsevol realitat”. Tot i
això, aquests discursos
haurien tingut un gran
impacte en la violència
desencadenada contra els
esquerrans que eren en
zona nacional i la repressió
que tenia lloc amesura que
les tropes nacionals anaven
conquerint més territori.
La seva relació amb Franco
va ser complicada, fins al
punt que aquest no es va
presentar al seu funeral.

.54-$'5 2(1#+5
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Queipo de Llano aclamat per unamultitud a Almadén elmarç del 1939

“Nosocpsiquiatre,
perònohihacapfigura
al llibrequeestiguésdel
totsanamentalment”,
afirmaPreston
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truir el país, i els maçons no
eren més de 8.000, sens dubte
molts menys dels 80.000
comptabilitzats pel propagan-
dista Joan Tusquets”.
Però una part de la població

estava certament predisposada
a creure’s aquest relat, perquè
tant els llibres de Mauricio
Carlavilla com els de Tusquets,
escrits als anys trenta, van ven-
dre desenes de milers d’exem-
plars que, vistos des d’avui,
entren en el terreny de la pa-
ranoia.
En realitat el treball de Pres-

ton analitza l’ús del llenguatge i
com una determinada retòrica
va servir per deshumanitzar
l’adversari, pas previ per als
crims perpetrats sobre la po-
blació civil. Aquest ús del llen-
guatge, per cert, amoïna l’histo-
riador també respecte als nos-
tres temps, quan veu que es
repeteixen alguns gestos i dis-
cursos del passat en un context
de polarització que té lloc a tot
Occident.
A l’Espanya de les dècades

dels anys vint i trenta, entre
aquesta part de la població pre-
disposada tambéhihaviamem-
bres de la cúpula militar, molts
d’ells bregats en l’extrema cru-
eltat de la guerra del Marroc i
que a l’acadèmia havien pogut
sentir repetidament la idea que
la pèrdua de l’imperi espanyol
es devia a una conspiració im-
pulsada per la maçoneria brità-
nica. Entre aquests membres
de l’alt comandament influen-
ciables per aquella mena de
corpus teòric hi havia elmateix
Franco.

Els rèdits obtinguts a llarg
termini per les persones bio-
grafiades –tret de Mola, que va
morir en un accident d’aviació
el 1937– van ser molt sovint
econòmics, sigui pels abun-
dants ingressos obtinguts a
partir de les desenes de milers
de llibres venuts o bé per la
influència i les corrupteles grà-
cies al seu accés al poder. Pel
que fa al llegat, una bona part
d’ells, com el pare Tusquets o
Pemán, van intentar, i en gran
part van aconseguir, blanque-
jar el seu passat. L’any 1975 no-

més Franco i uns quants oneja-
ven encara la bandera del con-
tuberni judeomaçònic. De fet,
Franco ho va fer pràcticament
fins a l’últim dels seus dies.
Tanmateix, el que als anys

trenta podia semblar més o
menys lògic per a alguns, als
cinquanta i seixanta ja no ho
era tant. Ni, per descomptat, ho
és avui. “Després de més de
cinquanta anys investigant
aquest tema, no entenc la cade-
na de causa i efecte, elmecanis-
me de pensament. Em costa de
creure que algú llegeixi tots
aquests llibres i tot seguit con-
sideri que cal massacrar la
pagesia andalusa”."

EL EPO TATGE

Paul Preston
biografia al seu
últim llibre,

‘Arquitectos del
terror’ (Debate),

sis perfils
fonamentals en
el camí cap a
la Guerra Civil

Poeta i teòricde laultradreta

! “El cas més flagrant de
blanqueig del passat és el
de JoséMaría Pemán
(1897-1981)”, assenyala
Preston, que afegeix que
“tothom veu en ell unmo-
derat monàrquic, però
aquesta imatge és falsa”. A
parer seu, “els seus discur-
sos i escrits dels anys vint i
trenta van contribuir a
trencar la convivència
política en el que va ser el
preludi de la contesa. Les
seves campanyes de propa-
ganda durant la guerra van
encoratjar i van justificar

la salvatge repressió des-
fermada per les forces
franquistes”. Pare de la
idea d’“anti Espanya”, des-
prés usada per justificar la
guerra, defensava votar
“per deixar de votar algun
dia”. En un discurs després
de l’alçament es va alegrar
del fracàs del cop, perquè
hauria estat unamanera
massa fàcil de salvar Espa-
nya. Dècades després nete-
java el seu passat: el 1970
defensava la llengua cata-
lana, lluny de l’anticatala-
nisme de 40 anys abans.
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Excessosverbals al front

! Explica Preston que un
cop l’aristòcrata Gonzalo
deAguilera (1886-1965) es
va vantar davant d’uns
estrangers que el dia que
va esclatar la guerra havia
fet que els treballadors de
les seves terres es posessin
en fila, en va triar sis i els
vamatar per a escarment
dels altres. Segurament
l’anècdota no era certa,
però sí que demostra l’es-
perit d’Aguilera, lamissió
del qual a la guerra va ser
d’enllaç amb corresponsals
estrangers,malgrat la qual

cosa no perdia ocasió de
participar en combats.
Conegut pels excessos ver-
bals, la crueltat i per haver
amenaçat algun periodista
amb afusellar-lo, l’historia-
dor destaca que una de les
seves tesis preferides era
que el clavegueramhavia
causat la guerra, perquè
havia permèsmillors con-
dicions per a les classes
baixes,més esperança de
vida i pes demogràfic. Va
morir en un sanatorimen-
tal on va entrar després
d’assassinar els seus fills.
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Elmilitarque
hauriapogut fer
ombraaFranco

! SegonsPreston, Emilio
Mola (1887-1937) és res-
ponsable de l’assassinat de
40.000 civils a la zona que
va controlar durant la
guerra. Influït per les tesis
conspiracionistes de la
ultradreta, la barreja
d’aquestes idees amb els
anys de crueltat de la guer-
ra delMarroc va fer que
importés aquella formade
violència a la contesa espa-
nyola. Va ser l’estrateg del
cop del 1936 i va assenyalar
a les seves instruccions que
“l’acció ha de ser violenta
en extrem”; la seva prime-
ra decisió va ser executar el
seu xofer, d’idees esquer-
ranes. La carnisseria que
va promoure va ser tal que
es creu que aNavarra un
de cada deu votants del
Front Popular va ser exe-
cutat. “La seva estupidesa
–diuPreston– va ser tan
gran que quan els nacionals
estaven a punt de prendre
el País Basc i de controlar
la seva indústria,Mola es
va entossudir a destruir-
la”. Vamorir en un
accident d’avió, que va
deixar lliure el camí al
poder deFranco.
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El general EmilioMola
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Gonzalo de Aguilera a Talavera l’any 1936
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Diferents teòrics
del contuberni jueu
imaçònic van crear
la bastida intel·lectual
per a la repressió
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Deu anys després del final del terrorisme i de la declaració de
l’esquerra abertzale dilluns, col·lectius de víctimes sintetitzen

les seves demandes per abordar justícia, reparació o llaurar la memòria

El decàleg de
les víctimes d’ETA
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L a declaració solemne
de l’esquerra abert-
zale sobre el dany
causat i el compro-
mís de provar demi-

tigar-lo no ha acabat de satisfer
les víctimes. Algunes, com Rosa
Lluch o María Jauregi, han
aplaudit el pronunciament i ho
hanconsideratungest“molt im-
portant” o “un pas gegant”, res-
pectivament. D’altres s’han
mostrat més crítiques, l’han po-
sat en dubte en espera de nous
passoso,directament, l’hancon-
siderat “una presa de pèl”. En
tots els casos, les víctimes han
coincidit a reclamar que el pro-
nunciat a Aiete es tradueixi en
fets concrets i conseqüents.
Malgrat que dins de les vícti-

mes del terrorisme hi ha una
enormepluralitat, lamajoria co-
incideixenalgunesprioritats.El
Col·lectiu de Víctimes del Ter-
rorismeCovite, laFundacióFer-
nandoBuesa i l’AssociacióCata-
lana de Víctimes d’Organitzaci-
onsTerroristes sintetitzen per a
LaVanguardiaquinessónlesse-
ves demandes 10 anys després
del final del terrorisme d’ETA i
unavegadaconeguda ladeclara-
ciódedilluns.
Un dels punts en els què totes

les víctimes coincideixen i que
aquest estiu ha recobrat actuali-
tat és l’exigència del final dels
ongi etorris. Marta Buesa, filla
de Fernando Buesa i vicepresi-
denta de la Fundació que porta
el nom del polític socialista, va
un pas més enllà respecte a
aquest capítol: “Han de cessar
els homenatges als presos, la
simbologia de suport a ETA en
l’espai públic (cartells, pintades,
murals...) i el sabotatge a les pla-
ques col·locades enmemòria de
les víctimes”.
Enel cas concretd’aquests ac-

tes de rebuda o homenatge a
presos que surten de presó, fa
anys que les víctimes denuncien
que constitueixen una humilia-
ció. En aquest sentit, diversos
col·lectius han reclamat que es
persegueixin penalment per la
via del delicte d’humiliació a les
víctimesdel terrorismeoperen-
altiment del terrorisme, tots dos
tipificats enelCodiPenal.
La justícia, tot i això, no ha es-

tat partidària de prohibir
aquests actes, sota la premissa
que, en el seu cas, els delictes
d’humiliació a les víctimes o en-
altiment es produirien durant el
seu transcurs. Per això es ven-
gen dictant mesures judicials
que exigeixin la vigilància dels
mateixos.
El ministre de l’Interior, Fer-

nandoGrande-Marlaska, tépre-
vist sancionar administrativa-
ment la “convocatòria i realitza-
ció de rebudes als qui han estat
condemnats per terrorisme”, si
béaquestamesura, anunciada fa
diversosmesos, no acaba d’arri-
bar. Mentrestant, després de la
declaració de dilluns, el focus
s’ha col·locat sobre l’esquerra
abertzale. Sortu ha indicat que
intentarà “satisfer la demanda”,
si bé queda el dubte d’en què
quedarà aquesta ambigua afir-
mació.
El nombre decreixent d’a-

quest tipus d’actes, no obstant

això, apunta a una gradual erra-
dicació d’aquests actes que les
víctimes denuncien com a sum-
mament feridors. Des de co-
mençament d’any han sortit de
presó25presos condemnatsper
terrorisme i s’han realitzat dues
rebudes públiques; l’any passat
van ser set.
Les tres entitats consultades

coincideixen en una altra de les
seves demandes: la resolució
dels crims sense resoldre, amb
referència a aquells en què no
s’han trobat culpables. “Hi ha
d’haver una contribució a la jus-
tícia per a les víctimes i a la veri-
tat del succeït. Perquè justícia i

veritatsónimprescindiblespera
la reparació a les víctimes.Hi ha
centenars de casos sense resol-
dre”, indicaMarta Buesa. La xi-
fra de crims sense resoldre os-
cil·la entre els 252 recollits en
una investigació del Govern
basc i els 370 que denuncia José
Vargas, de l’AssociacióCatalana
deVíctimes. Covite parla de 358
casos, després d’haver realitzat
“una investigaciódetallada”.
Aquestes agrupacions apun-

ten també a una altra prioritat
que té aveureamb la lectura crí-
ticade laviolència,unapartaten
quèexigeixenundiscursmésní-
tid a Sortu, partit que enEHBil-

du representa l’esquerra abert-
zale tradicional. “Falta el reco-
neixement de la injustícia i la
il·legitimitat de la violència
d’ETA i del suport brindat pel
partit polític que va advocar per
l’aniquilació física de l’adversari
polític”, indicaBuesa. En aquest
punt, es refereix a la necessitat
de “tenir uns límits ètics ferms
juntament ambun lideratge ins-
titucional sòlid” per consolidar
“ungranpactequesiguiunrefe-
rentmoral i del qual forminpart
totes les forces polítiques sense
excepció”.
En aquest punt, vinculat amb

la construcció de la memòria,
sorgeix un ampli ventall de de-
mandes, algunes de comparti-
des. Covite creu que “la tempta-
ció de l’oblit és cada vegadamés
gran” i parla de reivindicar “el
significat polític de les víctimes
del terrorisme”. També parla de
la necessitat d’una política insti-
tucional de desradicalització i
prevenció de la radicalització.
Carlos Vargas, de l’Associació
Catalana, demana que s’“expli-
qui convenientment en escoles i
universitats el que va suposar
ETA”.
Des d’aquesta entitat enume-

ren també altres demandes com
“el compliment íntegre de pe-
nes”, el rescabalament de les in-
demnitzacions, l’exigència de
“penediment sincer” per a la
progressiódegrau,quel’“obten-
ciódetítolsacadèmicsnoservei-
xipera laredempciódepenes”o
“acabar amb l’emblanquiment
que es fa d’ETA en les instituci-
onspúbliquesoprivades”.
Mentrestant, Buesa subratlla

larelacióentreaquelladeslegiti-
mació social del terrorisme i la
construcció de la convivència:
“Had’haver-hiunadeslegitima-
ció ètica, social i política del ter-
rorismed’ETA, i finsqueaixòno
succeeixinohipothaverunave-
ritable convivència”."

Dues persones passant per davant delMonument a les víctimes del terrorisme d’Agustín Ibarrola, a Vitòria
$# 2"!1

Marta Buesa
assenyala que sense
una deslegitimació
social no hi pot haver
convivència

El nombre d’‘ongi
etorris’ s’ha anat
reduint fins a
celebrar-se’n dos
aquest any

ERCiJunts esmanifestenal costatdeBilduaSantSebastià

! ERC i Junts van participar
ahir a Sant Sebastià en una
marxa convocada per Sare,
la xarxa de suport als pre-
sos d’ETA. El líder d’ERC,
Oriol Junqueras –que va ser
molt aplaudit–, va qualificar
de “valenta i sincera” la
recent declaració d’EHBil-
du en què reconeix el “dolor
causat” i que situa, segons el
seu parer, l’esquerra abert-
zale “en el camí de la pau i
el respecte a la vida” pel

qual “sempre ha apostat
Catalunya”, i que és “el ca-
mí del diàleg, la negociació i
l’acord” per resoldre “el
conflicte amb l’Estat”, va
dir Junqueras. Per part
d’ERC, van ser-hi també
Carme Forcadell, Raül Ro-
meva i Dolors Bassa, men-
tre que Josep Rull i Aurora
Madaula van representar
Junts en la manifestació,
sota el lema “Pas a pas al
camí a casa”. Otegi i Junqueras
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QuanCatalunya semblava l’Iraq
L’ocupació napoleònica va provocar una ferotge resistència militar i cultural
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F
apocmés de dos-cents anys, Cata-
lunya s’assemblava molt a l’Iraq
durantl’ocupaciódelsEstatsUnits.
Hivahaverunaferotgeresistència,
militar i cultural, a les tropesnapo-

leòniques i a l’intentd’annexió.Parísnovase-
duirelscatalansamblesideesdelaIl·lustració
ni els valors revolucionaris. Dos segles des-
prés, també Washington, sota l’influx dels
neoconservadors, va fracassar en pretendre
exportar per la força la democràcia al país del
Tigris i l’Eufrates.
Aquestainteressantcomparacióhistòricala

va plantejar fa pocs dies, a París i en francès,
Antoni Gelonch, autor deNapoleó, la Revolu-
ció i els catalans (VienaEdicions).Hovaferen
una conferència a la delegació de laGenerali-
tat a la capital francesa, situada, per cert, a
pocs metres de l’avinguda de la Gran Armée,
quedesembocaen l’ArcdeTriomf.Vaseruna
contribuciómolt original entre l’allaud’actes,
exposicions i llibres sobre el bicentenari de la
mortdeNapoleó.
“Els francesos eren força forts en algunes

ciutats i al voltant de les seves casernes, però
aixíquesortienerenfustigatsperlestropesir-
regulars, igualqueelspassavaalsnord-ameri-
cans a l’Iraq, que eren atacats per l’Estat Islà-
mic ialtresmilícies”,explicaGelonch.L’escàs
controldelterritorivaferquelessubprefectu-
res de Talarn i de Vic no fossin ocupadesmai
pels seus titulars.Elsvaser impossiblearribar
i instal·lar-s’hi ambseguretat.
El26degenerdel1812,undecrethaviaesta-

blert la divisió de Catalunya en quatre depar-
taments, segons el model francès: Ter, Segre,
Montserrat i Bouches-de-l’Ebre (Boques de
l’Ebre), inspirat en les Bouches-du-Rhône
(Roine), entorn deMarsella. Les capitals res-
pectives eren Girona, Puigcerdà, Barcelona i
Lleida.Peròeldecretnova serpublicatmai al
Butlletí de Lleis de l’Imperi. SegonsGelonch,
probablement Napoleó “no volia enutjar el
seu germà”, Josep I Bonaparte, a qui havia
col·locat com a rei d’Espanya. L’annexió de
Catalunya aFrança es feia d’esquena a ell. Jo-
sepInoenvaser informat.
Durantelsdosanysquevadurarelprojecte

d’incorporaciócatalanaal’imperifrancès,fins
al1814,noméseneldepartamentdelTer,onhi
havia més afrancesats, es va arribar a formar
unaautèntica administració i es vannomenar
alcaldes. A la resta, la noblesa i el clergat (882
capellans i bisbes francesos havien fugit aCa-
talunya i eren antirevolucionaris) van enco-
ratjarlarevolta.“Vaserunarebel·lióperlater-

ra i per la religió”, apuntaGelonch.També en
aixòesdonensimilitudsambl’Iraq.Barcelona
no va poder consolidar-se, doncs, com la ter-
cera ciutat de l’imperi, per darrere de París i
d’Amsterdam. L’oposició als francesos es ba-
savaen raonshistòriques i recels secularsque
es remuntaven al poc auxili donat pels reis
francs als comtats catalansdesprésde la inva-
siómusulmana i altres greuges. Tambéhi ha-
via rancúnia pels abusos comesos per les tro-
pes francesesdesplegadesaCatalunyadurant
lamajorpartdel segleXVII.
Gelonch recorda que tres figures franceses

es van interessar per Catalunya com a eina
contra la Corona espanyola. El cardenal Ri-
chelieu volia restaurar la Marca Hispànica.
Robespierre, el líder revolucionari, va pensar
a crear una república coixí per afeblir Espa-
nya, però entre els espies a qui va consultar hi
havia divisió d’opinions: “Uns li deien que els
catalans erenmadurs per a la revolució i d’al-
treselcontrari,queerenmésreaccionarisque
els espanyols”. Robespierre va desistir i des-
présseriaguillotinat.Finalment,enlasevaob-
sessió per expandir l’imperi, va ser Napoleó
quiva intentar la simpleannexió.
Gelonch creu que és un “exercici perillós,

que no porta a res” respondre a la pregunta
d’història-ficciósobrequèhauriapassatsiCa-
talunyas’hagués incorporatdedebòaFrança.
Segonselparerdel’autor, l’experiènciadeCa-
talunya Nord després del tractat del Pirineu
(1659) “no és gaire estimulant”. “Segurament
s’hauriaperdutgranpartdelallenguaihihau-
ria hagut una assimilació –afirma–. El català
seria una cosa folklòrica”.Tampocnoestà se-

gur que s’hagués construït una societat més
oberta i tolerant. “S’haurienproduïtconvulsi-
ons”, sostéGelonch, i recordaqueel llegatna-
poleònicvasermoltnegatiuacurt terminiper
a Espanya, al restablir-se l’absolutisme amb
FerranVII: “Elquegenera la invasiónapoleò-
nica a Espanya és un bumerang perquè s’en-
darrereixqualsevol possibilitat de canvi capa
unsistema liberal”.�
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Amnistia Internacional se’n vade
HongKongper la llei xinesa de seguretat
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Quatre dècades després del seu
desembarcament en la llavors
colònia britànica, Amnistia In-
ternacional (AI) va anunciar
ahir que tancarà les oficines a
HongKongabansde final d’any.
La sortida és conseqüència de la

llei deSeguretatNacional impo-
sada per Pequín al territori l’any
passat, que castiga fins i tot amb
la cadena perpètua delictes com
la secessió, la subversió o la
col·lusióambforcesestrangeres.
“La decisió, presa amb pesar,

ha estat motivada per la llei de
Seguretat Nacional de Hong
Kong, que ha impossibilitat de
manera efectiva la feina de les

organitzacions de drets humans
al territorideformalliure isense
pordegreus represàliesperpart
del Govern”, va afirmar l’orga-
nització en un comunicat. La
branca local d’AI, centrada en
les campanyes de consciencia-
ció sobre els drets humans en
aquest petit territori semiautò-
nomxinès,deixaràdeseropera-
tiva el proper dia 31. Per la seva

banda, l’oficina regional, que es
dedica a tasques d’investigació i
de defensa dels drets humans a
Àsia oriental, el sud-est asiàtic i
el Pacífic, tancarà el candau
abansqueacabi l’any.Apartirde
llavors, totesaquestes tasqueses
farandesdenovesubicacions.
“Durantmolt de temps, Hong

Kong ha estat una base regional
ideal per a les organitzacions in-
ternacionals de la societat civil”,
vaescriurelapresidentadelase-
va junta directiva, Anjhula Mya
SinghBais.
Però, a parer seu, la recent fo-

calització de les autoritats en

grups de drets humans i sindi-
cats és un símptoma de la inten-
sificaciódelacampanyaperdes-
fer-se de les veus dissidents.
“Cada vegada ens és més difícil
continuar operant en un entorn
tan inestable. L’ambient de re-
pressió i de perpètua incertesa
creat per la llei de SeguretatNa-
cional fa impossible saber qui-
nes activitats poden comportar
sancions criminals”, va dir. La
polèmica norma va ser implan-
tadaperPequínel junydel2020,
unanydesprésquelaciutatesva
veure sacsejada per violentes
protestes antigovernamentals.�
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Robespierre va voler crear
una república coixí a
Catalunya, però els seus
espies el van fer desistir
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explicat Josep M. Figueres en la
recent biografia Pau Casals. Mú-
sica i Compromís (2021). Ara La
Vanguardia, a partir de docu-
mentació inèdita del fons Joan
Alavedra de l’Arxiu Nacional de
Catalunyaidel’ArxiuMontserrat
Tarradellas i Macià, desvela les
maniobres del règim per censu-
rar els mots del mestre i violon-
cel·lista.
Quan Casals va actuar a Nova

York, Lluís Carulla ja havia en-
carregat a Alavedra un text bio-
gràfic sobreelmúsic comaeixde
la Nadala, la publicació cultural
ambquèdesdel 1967elpresident
d’Agrolimen felicitava les festes.
El dirigent fundador d’Òmnium
Cultural preveia repartir 13.000
exemplars del llibret d’un cen-
tenar de pàgines a finals d’any i
aprofitarel95èaniversaridelmú-
sic, el 29dedesembre, per home-
natjar-loel generdel 1972.
El periodista va enviar el

text de la Nadala a Puerto Rico.
Montañez el 29 d’octubre va
adreçar-li retalls de premsa
internacional perquè hi afegís
una referència fidedigna sobre
l’actede lesNacionsUnides.Ala-
vedra va introduir-hi el discurs
de Casals, però l’escrit va retor-
nar de Madrid “un xic dismi-
nuït”. La censura va eliminar del
parlamentallòqueméslipreocu-
pava: “[Catalunya és] avui, una
provínciad’Espanya.Peròquèha
estat Catalunya? Catalunya ha

estat la naciómés gran delmón”.
En l’entretant, l’impacte del

discurs va alterar els plansdeCa-
rulla.Segonsl’entradadel9dede-
sembre del 1971 del dietari d’Ala-
vedra, l’empresari va proposar a
la junta d’Òmnium “donar l’him-
neilesparaulesdeCasals”durant
la Festa de les Lletres Catalanes,
en laNitdeSantaLlúcia.Tal com
el biògraf va traslladar al músic
l’endemà per carta, es mostraria
una “magnífica diapositiva de
vostètocantelcello, sobreunfons
del seu disc tocant El cant dels
ocells”.
A continuació, Alavedra glos-

saria els mots del músic sobre la
pauiesprojectarienunatrentena
dediapositives.Despréses lliura-
riaalsassistentsunacintamagne-
tofònicaamb l’Himnede lesNaci-
ons Unides mentre, “prescindint
delacensura”,unaveuenoffdiria
“les paraules de Casals a l’ONU”.
Alavedra va procurar l’himne a
Òmniumapartird’unacòpiadela
cinta que elmúsic havia enviat al
seugermàEnricaCatalunya.
També va traduir les seves pa-

Cultura
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De las Naciones Uni-
das podría escribir-
lepáginasypáginas.
Fueverdaderamen-
te sensacional, apo-

teósico. ¡Todo lo que le pueda
decir es poco para describir ese
concierto!”. Marta Montañez,
muller de Pau Casals, estava ple-
tòrica. “¡La emoción, la alta cali-
dad de las interpretaciones, la vi-
talidad y dirección del Maestro,
lasovacionesdepiedelpúblico,la
gentellorandoalágrimavivaal fi-
nal!”, va escriure des de Puerto
Rico al periodista JoanAlavedra,
exsecretari, amic íntim i biògraf
delmúsic.
Cinc dies enrere, el 24 d’octu-

bre del 1971, el violoncel·lista ha-
viadirigit l’estrenadel seuHimne
de les Nacions Unides, compost
sobreun textdel poetaW.H.Au-
den, per commemorar el 25è ani-
versari de l’organisme a la seva
seu deNova York. Aquest vespre
l’himne s’interpretarà al Palaude
laMúsicaCatalana enunconcert
commemoratiu de l’efemèride
organitzat per la Fundació Pau
CasalsamblaFranzSchubertFil-
harmonia i l’OrfeóCatalà.
Fa mig segle, però, el moment

àlgid de l’acte va arribar quan el
secretari general, el birmà U
Thant, va lliurar la medalla de la
Pau al músic, que visitava l’ONU
per tercera vegada. Sorprès, Ca-
sals va improvisar unes paraules
d’agraïmentenanglès.“Aquestés
l’honormésgranqueherebuta la
mevavida.Lapauhaestatsempre

la meva preocupació més gran”.
“A més, jo soc català –va dir

emocionat–. [Catalunya és] avui,
una província d’Espanya. Però
què ha estat Catalunya? Catalu-
nyaha estat la naciómés grandel
món. Us explicaré per què. Cata-
lunya va tenir el primer Parla-
ment,molt abansqueAnglaterra.
Catalunya va tenir les primeres
NacionsUnides.Totes les autori-
tats de Catalunya, al segle XI, es
van reunir en una ciutat de Fran-
ça [Toluges], aleshores Catalu-
nya, per parlar de pau”. Va conti-
nuar i,enacabat,va interpretarEl
cantdelsocells.
Als Estats Units i amolts altres

païsoselconcertesvaretransme-
treper televisió.Lapremsa inter-
nacional i la de l’exili català, com
Ressorgiment a Buenos Aires, es
van fer ressò de les seves pa-
raules. A Espanya, ni una cosa ni
l’altra. La informació, en conjunt
escassa, en format fotonotícia, i
focalitzada en el concert. El
franquismerecelavade laprojec-
ció internacional delmúsic, a qui
vigilava de feia dècades, com ha

SilenciarPauCasals
A partir de documentació inèdita,

‘La Vanguardia’ desvela com el franquisme va
censurar el discurs de l’“I’m a Catalan” del

violoncel·lista a les Nacions Unides fa 50 anys

El franquisme recelava de la projecció internacional delmúsic, a qui vigilava de feia dècades
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“Catalunyavatenir
elprimerParlament,
moltabansque
Anglaterra”,vadirel
mestreenelseudiscurs

ÒmniumCultural
preveiarepartir13.000
exemplarsdel llibret
ambelparlament,
i lacensuravaactuar
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raulesalcatalà,delesqualses van
fer còpies que es van “fer circu-
lar”, segons el periodista, perquè
“tothomconegui l’abast de l’elogi
quevostèha fetdeCatalunya”.El
10 de desembre, tanmateix, Ala-
vedra recelava si se li permetria
parlar. L’endemà La Vanguardia
va informar del programa de la
Festa, incloent l’homenatge al
músic.
El13dedesembreeltemoresva

confirmar. En arribar al Palau de
Congressos de Montjuïc, “ple de
cotxes i de gent, moltes persones
s’adreçaren a mi i em digueren:
‘Alavedra,notindreugairefeinaa
parlar. Tot el referent a Pau Ca-
sals està suspès’. I m’ensenyaren
un cartell posat a la porta, que ho
anunciava”.Carulla“vaindignar-

se”. El governador civil deBarce-
lona, l’advocatTomásPelayo,ha-
viacridatalpresidentd’Òmnium,
l’empresari del tèxtil Pau Riera
Sala, a les noude la nit, unahora i
mitja abansde l’inici de l’acteque
patrocinava l’entitat, per notifi-
car-li que tot allò referent al mú-
sic “no podia realitzar-se”, va es-
criure desolat l’endemàAlavedra
aCasals.
La policia franquista fins i tot

“tement que, a desgrat de la sus-
pensió, es fes l’acte al Palau Dal-
mases –la seu d’Òmnium Cultu-
ral– mentre a Montjuïc se cele-
brava la Festa, anà allí i no trobà,
naturalment, ningú”, va traslla-
dar el periodista el 18 de desem-
bre al seu vell amic Josep Tarra-
dellas. El president de laGenera-
litat a l’exili, en una resposta
quatre mesos després, va lloar el
músicsensereferir-sealesparau-
lesa l’ONU.
D’acord amb Alavedra, Òm-

nium va optar per no fer “soroll
per la suspensió, per tal deno en-
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Juan Antonio Yáñez-Barnuevo
Ambaixador d’Espanya

D estinat aNovaYork des del
1970 com a diplomàtic a la
missió permanent d’Espa-
nya a l’ONU, era allà amb
la meva dona, Isabel, quan

ens vamassabentar que elmestreCasals
dirigiria el concert del dia de les Na-
cions Unides el 24 d’octubre del 1971.
No era la primera vegada que Casals ac-
tuava en aquell marc, atès que ja ho ha-
via fet el 1958 i el 1963, però ara es trac-
tava de l’estrena mundial de l’Himne a
les Nacions Unides, compost per l’artis-
ta. El dia assenyalat vam acudir a la seu
de l’ONU, acompanyant el representant
d’Espanya, l’ambaixador Jaime de Pini-
és, ja llavors un veterà diplomàtic en
l’escena de l’ONU.
Aquell concert va omplir

les nostres expectatives i fins
i tot les va superar. Ha estat
una de les ocasions més in-
oblidables en què hàgim tin-
gut la sort de ser presents al
llarg de les nostres vides.
L’auditori de l’Assemblea era
ple a vessar, amb un públic
compost per ambaixadors i
diplomàtics, alts funcionaris
de l’ONU, personalitats de la
cultura, aficionats a lamúsica
i professionals de la informa-
ció. Una gran expectació es
palpava en l’ambient.
Llavors va fer la seva entra-

da Casals, una figura respec-
tada per tothom, la presència
del qual causava un gran im-
pacte, si bé se’l notava encon-
git per l’edat, amb manifesta
dificultat per caminar, sostin-
gut amb cura per uns tre-
balladors de l’ONUque el van
ajudar a pujar el podi junta-
ment amb un estret col·laborador del
mestre, que el va acompanyar a tota ho-
ra. Encara ens preguntàvem si Casals,
als seus 94 anys, estaria en condicions
de dirigir el concert.
Ben equivocats estàvem amb aquells

dubtes: si al principi Casals, temorós de
perdre l’equilibri, havia de recolzar-se
enunabarra, de seguida va recobrar for-
ces, va enarborar la batuta i es va trans-
formar en dirigir els primers compassos
de l’obra coral que li havia estat encarre-
gada per l’ONU, amb lletra del poeta an-
glèsW.H.Auden.Acontinuaciód’aque-
lla peça, eix central de l’acte, i amb una
energia recuperada que va deixar tot-
hom sorprès, Casals va dirigir dos con-
certs de cambra de Bach.
El programa musical havia acabat.

Llavors el mestre va prendre el vio-
loncel i, enmig del recolliment general,
va interpretar meravellosament la seva
versió de la cançó popular catalana El
cant dels ocells, composició breu i plena

de sentiment que va flotar durant una
estona a la gran sala sobre un públic
emocionat. Al final, Casals aixecava i
movia les mans de manera expressiva,
simulant el vol de les aus, mentre mus-
sitava paraules evocant els ocells en
llibertat.
Acabada la fase musical de la ceri-

mònia, el secretari general, el birmà
U Thant, va pujar al podi per felicitar
Casals i lliurar-li la medalla de la Pau
que l’ONU havia decidit atorgar el mes-
tre. U Thant, després de fer un breu
recordatori dels reptes amb què s’en-
frontava l’ONU enmig de la guerra fre-
da, es va tornar a Casals i li va dir: “Don
Pablo [sic], vostè ha consagrat la seva
vida a la veritat, la bellesa i la pau. Coma
home i com a artista, vostè representa
els ideals que simbolitza lamedalla de la
Pau de les Nacions Unides, que aquí li

lliuro amb tot el meu respecte i admira-
ció”. La concurrència, a peu dret, es va
abocar en una prolongada ovació.
Va ser llavors quan Casals, de forma

no prevista, va pronunciar unes parau-
les impregnades d’emoció per recordar
la seva infantesa a Catalunya, quan la
mare li parlava de la pau sobre totes les
coses, i amb aquestmotiu evocar les tra-
dicions cíviques i parlamentàries del
seu país natal des de l’edat mitjana, que
li havien inspirat la seva tasca per la pau
i l’entesa entre els homes, en la qual cosa
coincidia amb les finalitats de les Na-
cionsUnides i ambel significat de lame-

dalla que rebia. Nova salva d’aplaudi-
ments d’un públic entregat.
Fins aquí, el que es coneix sobre

aquell esdeveniment, que va ser recollit,
entre altres mitjans, per The New York
Times l’endemà. Aquella informació
aclaria una cosa que encara és objecte
de confusió: no es tracta de l’himne de
les Nacions Unides, sinó d’un himne a
les Nacions Unides, la qual cosa fa que
alguns també el coneguin com a himne a
la pau. El diari també assenyalava que
tant Casals com Auden havien acordat
donar els beneficis que pogués produir
l’himne que s’estrenava a l’Escola Inter-
nacional de l’ONU. El diari anotava
igualment que l’esposa de Casals, Mar-
ta, havia actuat en el concert com a
membre del cor.
El que no es coneix generalment és

que, acabat l’acte, l’ambaixador Piniés
va anar, acompanyat permi, a
una saleta situada darrere el
podi, on Casals estava des-
cansant. Va ser una iniciativa
personal de Piniés, que no
tenia precedents perquè en
les anteriors ocasions en què
Casals va actuar a l’ONU cap
representant espanyol havia
saludat el mestre.
Recordo vívidament el

magnetisme que emanava de
l’home i l’artista Casals. En-
cara que havia d’estar fatigat
per l’esforç realitzat, tampoc
no semblava acusar-ho en ex-
cés. Piniés es va presentar da-
vant seu i el va saludar amb
tot respecte com a represen-
tant d’Espanya, expressant-li
la seva admiració i felicitant-
lo per la concessió de la me-
dalla de laPaude l’Organitza-
ció de les Nacions Unides a
una glòria nacional com era
el mestre. Casals va respon-
dre amb paraules senzilles i

efusives donant les gràcies a l’ambaixa-
dor amb la dignitat, cortesia i afabilitat
que el caracteritzava.
L’entrevista va ser breu, però per ami

molt significativa: dues persones amb
trajectòries vitals dividides per les con-
seqüències de la guerra i ambposicions i
activitats molt diferents i fins i tot allu-
nyades eren capaces de trobar-se i dia-
logar de manera civilitzada i amb res-
pecte mutu, en un àmbit tan especial
com el de l’ONU. Com a fill de l’exili in-
terior espanyol i admirador d’aquella
“cimera de l’exili” republicà que per a
Indalecio Prieto representava Casals,
veia aquella trobada com un bon signe
per als temps que ens queien al damunt.
És aquesta una ocasió excepcional per

retre una vegada més homenatge a la
grandesa de l’art i el compromís cívic i
humanitari de Pau Casals. Fem-ho sem-
pre en l’autèntic esperit del missatge
humanista i universal que ens va llegar
el mestre.

Amb el mestre a l’ONU

TRIBUNA

L’ambaixador Jaimede
Piniés el va saludar amb
respecte i li va expressar

la seva admiració

Com amembre de la missió permanent d’Espanya a les Naci-
ons Unides en aquells anys, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo va
assistir amb l’ambaixador al lliurament de la medalla de la

Pau de l’ONU a Pau Casals i al discurs posterior. Ho recorda
en aquest article, que forma part d’un treball més llarg que
veurà la llum en una altra publicació més endavant.

La correspondència que
desvela el fons JoanAlavedra

Continua a la pàgina següent

PauCasals pronunciant el seu discurs al costat deUThant,
llavors secretari general de l’ONU
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La presó deBurgos recupera lamemòria

La intrahistòria de la presó de
Burgos va servir ahir a un cen-
tenar de presos d’aquest centre
per fer un interessant exercici
de memòria històrica i revifar
el record de la Universidad. A
través de les pàgines d’Aquí no
hem vingut a estudiar (Arpa),
l’autor, Enric Juliana, va recor-
dar com aquest penal, el més
dur del franquisme, es va con-
vertir durant els anys seixanta
en un focus essencial de pensa-
ment i resistència on, a més, es
van impulsar dinàmiques de
solidaritat i humanització que
més de mig segle després con-
tinuen semblant excepcionals.
Aquelles dinàmiques van ser

possibles gràcies a un grup de
presos polítics, la majoria vin-
culats al Partit Comunista, que
van ser capaços de posar en
marxamecanismes de resilièn-
cia en un lloc dissenyat per
destruir els reclusos. Un d’ells
va ser Manuel Moreno Mau-
ricio, el fil conductor d’una
obra on els contextos adquirei-
xen una gran rellevància: la in-
fluència de la Conferència de
Potsdam i, en general, la guerra
freda, el pla d’estabilització del
1959, l’oposició a la dictadura o
els debats en el si del Partit Co-
munista. L’obra també serveix
per recuperar el record de per-
sones com el mateix Moreno
Mauricio i el comunista gui-

presó. En la postguerra s’hi van
arribar a amuntegar 4.000 re-
clusos (avui n’hi ha 350). Fins
allà van enviar els presos amb
condemnes amort a qui la pena
els havia estat commutada i
també tots aquells quemiraven
de reorganitzar els partits polí-
tics o els sindicats.
El percentatge de reclusos

vinculats al PCE era molt ele-
vat, i alguns d’ells van exercir
de punta de llança d’aquella

transformació. “Era un grup
humà amb normes precises i
un sentiment col·lectiu fort”,
va recordar Juliana.
La història de la Universidad,

nomambquèes va arribar a co-
nèixer aquesta presó, es va eri-
gir a còpia de petits èxits. “Als
anys seixanta, ja amb condici-
ons d’amuntegament menys
importants, encara es feien
subhastes de trossos de pa. Els
presos polítics van decidir re-

bentar aquelles dinàmiques
creant comunes. Eren grups de
6 o 7 presos en què posaven en
comú tot el que tenien. També
es van estendre entre la resta
de presos”, va explicar.
En paral·lel arribarien altres

avenços: es va impulsar unpro-
grama d’estudis “força com-
plet” que fins i tot oferia forma-
ció política; es van aconseguir
pals de fregar per no haver de
netejar agenollats; van confec-
cionar un butlletí de notícies
que es llegia cada nit a les gale-
ries; es va posar en marxa una
tertúlia literària... Una petita
revolució que va coincidir amb
un món en plena ebullició les
coordenades del qual avui
semblen tan allunyades.�
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puscoà Ramón Ormazábal; re-
cordar l’impacte de l’execució
de Julián Grimau, o rescatar la
figura de Joan Sardà Dexeus,
pare del pla d’estabilització.
En tot cas, davant una au-

diència que va seguir amb un
interès particular la xerrada,
Juliana va apostar per posar el
focus en la història més ínti-
mament lligada a aquest penal i
les dramàtiques vivències dels
seus reclusos: “Els presos de

Burgos no van fer caure la
dictadura, però van enviar un
missatge moral molt impor-
tant. Van mirar d’aixecar un
edifici cívic fins i tot en
les pitjors condicions: un
monument moral en ple fran-
quisme”.
El règim havia volgut con-

vertir Burgos en la capital de la
Croada, i una vegada acabada
la guerra va optar per atorgar
un paper rellevant a aquesta

La presentació de l’obra de Juliana va tenir lloc a la sala d’actes del centre penitenciari
��	

Un centenar de
presos van assistir
a la presentació
d’‘Aquí no hem

vingut a estudiar’
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registrats instants irrepetibles”, ex-
plica. El públic connecta immedia-
tament amb les fotografies de Gar-
cía Rodero, perquè la seva mirada 
està carregada “d’emoció”, diu Bis-
be. “És capaç de comunicar la seva 
sorpresa i que els espectadors tam-
bé se sorprenguin”. Actualment el 
llibre està descatalogat i es pot tro-
bar a la venda per centenars d’euros 
al mercat de segona mà. la mostra 
estarà oberta fins al 16 de gener. 

Nens que desfilen dins taüts 
España oculta va ser un dels pri-
mers grans projectes de Cristina 
García Rodero, que va ser la prime-
ra fotògrafa espanyola a entrar a 
l’agència Magnum. Es va formar 
com a artista i va poder arrencar la 
sèrie gràcies a una beca de la Fun-
dació Juan March. “Si he fet aques-
ta obra és perquè no he tingut sen-
tit ni del temps ni dels diners”, diu 
l’artista. El recorregut està organit-
zat seguint el calendari festiu, co-
mençant amb la càrrega pagana del 
solstici d’hivern i del rebrot de la vi-
da a la primavera, després dels me-
sos més freds. En aquest àmbit és 
on hi ha el Jarramplás, de Piornal, 
un municipi de la província de Cà-
ceres, un personatge a qui tiren bo-
les de neu o, si no n’hi ha, naps. 
També són importants les proces-
sons de Setmana Santa i les que cri-
den la pluja. I encara una tradició 
gallega que tanca el tram final de 
l’exposició: els nens que havien es-
tat a punt de morir sortien a la pro-

La fotògrafa que va reivindicar l’Espanya 
que el franquisme volia amagar 

Cristina García Rodero exposa a la Nau Gaudí de Mataró 72 fotografies de la sèrie ‘España oculta’

FOTOGRAFIA

Hi ha una Espanya de la qual, per bé 
o per mal, amb prou feines queden 
rastres. Els costums canvien, s’ha 
buidat mitja Península i la gent viu 
a les grans ciutats. I cada cop hi ha 
menys figures ancestrals com el 
Jarramplas, el Picao, l’Empalao i el 
Cascaborras. La fotògrafa Cristina 
García Rodero (Puertollano, Ciu-
dad Real, 1949) va ser un testimoni 
privilegiat de tot aquest món entre 
tètric i màgic entre els anys 1975 i 
1988 i el va congelar en una sèrie ex-
cepcional, España oculta, de la qual 
es poden veure 72 fotografies a la 
Nau Gaudí de Mataró. Les obres ex-
posades provenen de la Col·lecció 
d’Art Contemporani de La Caixa, 
que és la que en té més, 75 de les 128 
que hi ha al llibre homònim, que va 
ser un èxit inesperat i va tenir un 
gran impacte en la història de la fo-
tografia espanyola.  

“Aquestes fotografies recullen 
una visió molt personal i molt huma-
na del folklore i dels ritus religiosos 
del nostre país. Però més que això, 
España oculta és la documentació 
visual més important de moltes tra-
dicions espanyoles”, explica la direc-
tora de la col·lecció, Nimfa Bisbe. 
“Moltes d’aquestes tradicions han 
desaparegut o s’han adaptat als 
temps actuals. Per això l’España 
oculta és un arxiu singular de la me-
mòria col·lectiva en què han quedat 

MATARÓ
ANTONI RIBAS TUR

01. A les eres. Escober (1988). 02. L’ofertori. Amil (1979). 03. El Jarramplás. Piornal (1980). C. GARCÍA RODERO / COL·LECCIÓ LA CAIXA D’ART CONTEMPORANI 04. Cristina García Rodero. F. MELCION

cessó dins un taüt per donar gràci-
es per haver esquivat la mort.  

“Jo volia parlar d’Espanya, de tot, 
però quan vaig conèixer les festes 
em vaig dir que no era possible que 
no es coneguessin. Hi havia una ig-
norància enorme, perquè només es 
coneixien les que el govern volia per 
atraure turistes, com la Feria de Se-
villa, el Rocío i els Carnavals, que es-

taven prohibits i es deien festes de 
primavera, i els Sanfermines. Però 
ningú no s’interessava per altres jo-
ies que teníem, molt antigues i molt 
desconegudes i que enllaçaven amb 
la història i amb altres països”, ex-
plica García Rodero, que va haver de 
lluitar perquè la set de modernitza-
ció de l’Espanya postfranquista no 
les sepultés en l’oblit. “Per a mi no 
eren mals records, sinó la nostra 
història, la nostra cultura i la nostra 
personalitat”, explica. Però això va 
canviar i en l’Espanya moderna les 
van reivindicar. 

Durant els anys que García Rode-
ro es va dedicar a España oculta, en 
va passar de tots colors. “Vaig trigar 
vuit anys a poder-me comprar un 
600 de tercera mà i després un de 
més gran, on dormia. Perquè en 
l’Espanya d’aquella època no hi ha-
via hotels ni casetes amb encant”, 
explica. “Aquella Espanya no inte-
ressava a ningú”, lamenta. En mol-
tes ocasions llogava habitacions als 
pobles, on sempre trobava les por-
tes obertes, i després hi tornava per 
mostrar-los les fotografies.  

Totes les imatges estan plenes de 
l’agudesa, la tendresa i el sentit de 
l’humor que caracteritzen García 
Rodero. “Necessitava estar molt a 
prop de la gent, sentir el seu cor, 
veure com s’emocionen i com respi-
ren. És una necessitat física. Els fo-
tògrafs que vindran ho tindran més 
difícil per fer treballs com aquest, 
perquè ara tot està homologat”, 
conclou García Rodero.e

01 02 

Passió  
“No he tingut 
mai sentit 
del temps ni 
dels diners”, 
afirma 
la fotògrafa
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L’historiador Santiago Riera a l’Ateneu 
Barcelonès l’any 2007. L’ALBÍ

Mor l’enginyer 
i historiador  

Santiago Riera 

OBITUARI

L’historiador i enginyer barceloní Santiago Ri-
era va morir ahir als 86 anys. Des dels anys 80, 
Riera es va dedicar a divulgar la història de la 
ciència i de la tècnica, sempre des d’una visió 
molt transversal. Va tractar temes tan dife-
rents com els grans descobriments científics a 
Catalunya, l’origen de l’Univers i la cosmolo-
gia, la història europea i les grans aportacions 
de les dones científiques.  

“Va ser un gran humanista i un gran europe-
ista, un home molt savi i amb moltes inquie-
tuds”, destaca Jaume Huch, editor d’Edicions 
de l’Albí. Doctor en enginyeria (1973) i llicen-
ciat en història contemporània (1981), Riera va 
treballar com a professor de termodinàmica i 
fisicoquímica a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyers Industrials i d’història de la cièn-
cia a la Universitat de Barcelona. Un dels seus 
primers llibres va ser Narcís Monturiol: una vi-
da apassionant i una obra apassionada (Gene-
ralitat de Catalunya, 1986). Entre les seves 
obres destaquen Síntesi de la història de la ci-
ència catalana (La Magrana, 1983), Ciència i 
tècnica a la Il·lustració: Francesc Salvà i Cam-
pillo (La Magrana, 1985), Dels velers als vapors 
(Associació d’Enginyers Industrials de Cata-
lunya, 1993) i Origen i evolució de l’Univers 
(Edicions 62, 1997). 

La reivindicació de l’aportació de les dones 
Santiago Riera es va esforçar a donar a conèi-
xer el paper de la dona en el camp de la cièn-
cia, tot reivindicant les científiques en llibres 
com D’Alexandria a l’era nuclear. Cinc dones 
de ciència (Hipàtia, Kovalèvskaia, Curie, No-
ether i Meitner) i La dona en la biologia i la 
medicina. Cinc biografies de dones científi-
ques (Florence Nightingale, Rachel Carson, 
Rosalind Franklin, Rita Levi-Montalcini i 
Barbara McClintock), tots dos publicats 
també per L’Albí.  

Els últims anys va explorar la seva faceta 
de novel·lista amb la trilogia publicada per 
Pagès Editors que s’inicia amb La ciutat del 
canvi (2001), sobre l’arribada de la ciència a 
Barcelona; La ciutat del desig (2004), i La ciu-
tat de les pistoles (2007), en què narra les vi-
cissituds del moviment anarquista. L’última 
obra que va publicar va ser l’assaig Goethe, 
llums i ombres (L’Albí, 2017), sobre la figura 
del gran poeta i pensador alemany.e

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS
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EL PUNT AVUI
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El redescobriment de les
dones viatgeres forma una
espècie de subtrama dins
la literatura feminista, so-
bretot arran de les publi-
cacions que han dedicat al
tema autores com ara
Cristina Morató (Viaje-
ras, intrépidas y aventu-
reras), Alexandra Lapier-
re (Grandes aventureras)
o Pilar Godayol (Viatgeres
i escriptores), a les quals
s’ha afegit un interès edi-
torial per rescatar les crò-
niques de viatge i les me-
mòries de moltes d’aques-
tes precursores, des d’Isa-
belle Eberhardt fins a An-
nemarie Schwarzenbach,
Florence Nightingale, Ro-
se Macaulay o la nostra
Aurora Bertrana. Són lli-
bres amb abundància
d’adjectivació admirativa
(indòmites, insuborna-
bles, prodigioses, incansa-
bles), en concordança
amb el caràcter intrèpid
de moltes d’aquestes pio-
neres que van desafiar els
prejudicis que pesaven so-
bre les senyoretes fins ben

entrat el segle XX. Ara l’es-
criptora i editora Elisenda
Albertí proposa la seva
pròpia selecció d’audaces
a Dones viatgeres, on tra-
ça les biografies de disset
d’aquelles aventureres, al-
gunes ja prou conegudes,
com Mary Shelley, Mary
Kingsley o l’esmentada

Nightingale, i d’altres de
més inesperades, com l’ac-
triu i ballarina Lola Mon-
tes, la infermera jamaica-
na Mary Seacole, la sociò-
loga Harriet Martineau o
l’empresària xocolatera
Teresa Amatller.

Cada tria té els seus es-
tàndards, i els d’Elisenda

Albertí pertanyen a aque-
lla classe de fascinació que
creix amb els obstacles.
Perquè no hi havia res de
més rematadament difícil
que començar el llibre
amb la seqüència d’infor-
tunis que van empènyer
l’equatoriana Isabel Godin
a remuntar l’Amazones

per anar a retrobar-se amb
el seu marit, incapaç de
vèncer (durant setze
anys!) les traves adminis-
tratives que el tenien atra-
pat a la Guaiana francesa.
L’obstinació és una de les
qualitats més remarca-
bles d’aquestes dones,
com la que va demostrar la
infermera mulata Mary
Seacole atenent els ma-
lalts de còlera, febre groga
i malària per tot el Carib
abans de fer front a les re-
ticències del govern brità-
nic per anar a atendre els
soldats que combatien a
Crimea. La majoria van fer
del viatge un descobri-
ment de l’altre, preferent-
ment a Egipte, l’Àfrica ne-
gra, Austràlia i les mars
del sud, però també una
via d’alliberament perso-
nal que els permetés “ser
millors i més felices”, com
deia Mary Shelley. Potser
les seves proeses han tin-
gut un ressò menor que el
dels seus col·legues mas-
culins, però com assenya-
la Albertí “van emprendre
un camí sense retorn i van
mostrar una altra manera
de veure el món”. ■

Elisenda Albertí escriu a ‘Dones viatgeres’ les vides de disset pioneres del segle
XVIII a principis del XX que van desafiar els prejudicis per formar-se i córrer món

Invitació a l’aventura
Eva Vàzquez
BARCELONA

Mary Sheldon, expedicionària a l’Àfrica, al tren de Monterey, Califòrnia, el 19 de març de 1891 ■ ALBERTÍ EDITOR

Naturalistes,
infermeres i
sociòlogues, van
descobrir una
altra manera de
veure el món
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El futur del Valle de los Caídos es definirà en un concurs d'idees 
internacional 
 
El govern espanyol el convocarà l'any que ve amb l'objectiu de ressignificar-lo com a 
centre d'interpretació 
 
 

Els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve inclouen la convocatòria d'un concurs internacional 
d'idees per definir el Valle de los Caídos com un centre d'interpretació. 
Aquesta és una de les mesures previstes per a aquest conjunt monumental construït per ordre del dictador 
Francisco Franco que ha explicat el secretari d'estat de Memòria Democràtica, Fernando Martínez, en la seva 
compareixença davant la comissió de pressupostos del Congrés dels Diputats. 
 
Amb l'objectiu de ressignificar-lo, també està previst promoure diversos projectes d'investigació sobre 
l'arquitectura del Valle de los Caídos, en el marc de l'"arquitectura totalitària europea". 
A més, es vol impulsar l'exhumació i el retorn de les 33.833 restes mortals traslladades al Valle des de 
cementiris i fosses d'arreu de l'Estat, tant de caiguts del bàndol republicà com del bàndol nacional. 
La voluntat, ha explicat Martínez, és convertir el Valle de los Caídos en un "lloc de memòria democràtica, en 
homenatge i reconeixement de totes les víctimes", en referència a les víctimes de la dictadura, però també a 
les víctimes dels dos bàndols de la Guerra Civil. 
 
Dos anys sense Franco 
Es dona la circumstància que la compareixença del secretari d'estat de Memòria Democràtica al Congrés ha 
tingut lloc gairebé dia per dia dos anys després que les despulles de Franco fossin exhumades del Valle de 
los Caídos, després de reposar-hi 44 anys, i traslladades al cementiri de Mingorrubio, a la població madrilenya 
d'El Pardo. 
 
La fossa comuna més gran 
Segons dades del Ministeri de l'Interior, gairebé dos terços de les 33.833 restes traslladades al Valle de los 
Caídos estan identificades. Són, en concret, 21.423. 
Hi ha, per tant, 12.410 restes sense identificar, cosa que converteix el Valle de los Caídos en la fossa comuna 
més gran d'Espanya. 
En la mesura que sigui possible, el govern espanyol vol accelerar-ne la identificació, per a la qual cosa vol 
promoure la creació d'un banc d'ADN de familiars. 
El novembre de 2019, tres setmanes després de l'exhumació de Franco, Patrimoni Nacional ja va aprovar 31 
exhumacions de víctimes enterrades a les capelles de la basílica de la Santa Creu del Valle de los Caídos. 
No va ser fins al juny d'aquest 2021, tanmateix, que l'Ajuntament de San Lorenzo de El Escorial va autoritzar 
les exhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, que algunes famílies reclamaven des 
de feia anys. 
 
Memorial per als caiguts del bàndol vencedor 
Projecte personal de Francisco Franco per homenatjar els caiguts del bàndol vencedor de la Guerra Civil, el 
conjunt monumental del Valle de los Caídos ocupa 1.365 hectàrees de la vall de Cuelgamuros de la serra de 
Guadarrama, en el municipi madrileny de San Lorenzo de El Escorial. 
Inclou una basílica, una abadia i està presidit per una gran creu de 150 metres d'altura. 
La seva construcció va durar divuit anys, del 1940 al 1958, i la van fer, sobretot, uns 20.000 presos 
republicans. 
No van ser traslladats a la força, com les víctimes dels camps nazis, però van optar per acollir-se al règim 
del Patronat Central de Redempció de Penes pel Treball per poder rebaixar la seva condemna. 
El Valle de los Caídos va ser inaugurat l'1 d'abril del 1959, coincidint amb el vintè aniversari del final de la 
Guerra Civil. Franco Havia signat el decret de construcció del Valle dinou anys abans, en el primer aniversari 
de la seva victòria. 
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Una decisió del govern 
Tot i que mai va declarar públicament la seva voluntat de ser enterrat al Valle de los Caídos, ni va deixar 
instruccions en aquest sentit, diverses fonts expliquen que, privadament, sí que n'havia expressat el desig. 
Quan va morir, el 20 de novembre del 1975, en qualsevol cas, la tomba que va acollir-lo durant gairebé 44 
anys ja estava construïda a tocar de l'altar major i la llosa de granit de 1.500 quilos estava a punt; només 
faltava gravar-hi el nom. 
Una llosa, per cert, igual que la que encara cobreix el sepulcre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de 
la Falange. 
 
La decisió d'enterrar Franco al Valle de los Caídos correspon a l'últim govern del dictador, presidit per Carlos 
Arias Navarro, i la ratifica Joan Carles I. 
Va ser una de les primeres decisions del monarca, que la va prendre després de demanar permís a l'abat del 
monestir del Valle. 
 
La inhumació del dictador va fer-se el 23 de novembre, tres dies després de la seva mort i l'endemà de la 
proclamació de Joan Carles I com a rei d'Espanya. La llosa que tancava el sepulcre va quedar encaixada a 
les 14.11 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ccma.cat/324/el-futur-del-valle-de-los-caidos-es-definira-en-un-concurs-didees-internacional/noticia/3126379/ 
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Mercat ambulant.

«El primer va ser sortir a passejar, 
a viatjar, per diferents llocs d’Es-
panya durant els caps de setma-
na, amb la meva dona. Anàvem a 
pobles petits, que s’estaven des -
habitant, a conèixer-los, a obser-
var. I així durant set anys. Anava 
amb una càmera analògica i por-
tava dos o tres rodets, així que feia 
20 o 30 fotos. Passejava i feia fo-
tos». D’aquesta manera explica 
Santi Cogolludo (Barcelona, 1961) 
com es va gestar Geografías del ol-
vido, un llibre que retrata un món 
–i un mode de vida– en via d’ex-
tinció i que molt poc té a veure (o 
res) amb l’entorn en el qual s’ha 
mogut professionalment aquest 
fotògraf de premsa durant els 
seus 22 anys treballant per a El 
Mundo de Catalunya. 

«Aquest ha sigut un treball 
més mesurat, més tranquil. Tam-
bé ha tingut moments d’espera, 
però són diferents dels que jo te-
nia en el meu dia a dia: esperar la 
llum adequada per a una bona fo-
to no és el mateix que esperar que 
surti algun polític als passadissos 

del Parlament, per exemple. No té 
res a veure un temps amb l’altre», 
explica Cogolludo d’aquest pro-
jecte que bé podria qualificar-se 
de slow photography. 

Moments irrepetibles 

Aquest any, després d’apartar-se 
de la premsa diària, va decidir do-
nar forma al material que havia 
recopilat durant les seves escapa-
des i el seu temps lliure. «Després 
del viatge fotogràfic va arribar el 
viatge del llibre», explica. Cogo-
lludo ha recorregut zones de Cas-

tella i Lleó, Cantàbria, Astúries, el 
País Basc, Aragó, Extremadura i el 
Llevant espanyol, entre altres. 

«A Geografías del olvido recorro 
un món que desapareix. Tots els 
moments són irrepetibles. D’una 
banda, fotografies alguna cosa, et 
gires i ja ha desaparegut, almenys 
amb les característiques exactes 
amb què tu vas prendre la imatge. 
Vinc de Granada, on hi ha unes 
placetes úniques, i allà feies una 
foto i a l’instant tornaves a mirar 
i ja havia canviat la llum. El que 
captes és a la teva retina i a la foto 

i desapareix a l’instant», explica 
el fotògraf amb certa nostàlgia 
per la naturalesa mateixa del 
mitjà fotogràfic. 

D’altra banda, hi ha un món 
que està desapareixent, el món 
rural, el de la gent gran, que es va 
esborrant amb internet i amb la 
immediatesa de les coses. I aquest 
és el protagonista del llibre. «És 
com quan vas per la carretera 
conduint a 100 per hora i avances 
un tractor que va a 20. Per a tu, 
que vas a 100, el tractor va lent i 
t’enfades perquè tens pressa. 
Aquest tractor a aquesta velocitat 
va desapareixent», explica gràfi-
cament Cogolludo. 

Després d’anys de viatges, Co-
golludo ha canviat també de pai-
satge vital. «El viatge fotogràfic, 
una mica per casualitat, ens ha 
portat fins a Calaceit, a la comarca 
del Matarranya», explica, on s’ha 
instal·lat i ha acabat de gestar el 
llibre. «L’edició gràfica l’hem fet 
la meva dona i jo a la manera anti-
ga, imprimint les còpies i posant-
les a terra», explica el fotògraf.   n

Acta fotogràfica  
d’un país que s’esfuma

MÒNICA TUDELA 
Barcelona

Bany estiuenc al canal.

Processó de Setmana Santa.

Santi Cogolludo

Missatge de gratitud.

Santi Cogolludo

El fotoperiodista Santi Cogolludo plasma a ‘Geografías del olvido’ les seves 
passejades per diferents pobles d’Espanya. El llibre, gairebé artesanal, 

retrata paisatges i formes de viure que es van esborrant del mapa.

DESPOBLACIÓ | Retrats de la vida al poble
Santi Cogolludo Santi Cogolludo

Ferran Nadeu
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de “crim”) i les possibles repara-
cions. Encara que entre els histo-
riadors existeix consens sobre la
majorpartdelstemesabordatsen
estudi, com destaca el diari De
Standaard, són però assumptes
que continuen tocant una fibra
sensibleen la societatbelga.
L’informe parla d’“amnèsia

col·lectiva” davant les injustícies
comesesdurantvuitantaanysper
l’empresa colonitzadora belga.
La propaganda colonial iniciada
pel rei Leopold, quan el Congo
era la seva empresa particular i
continuada després per l’Estat
belga, encara pesa sobre la me-
mòriadelpaís.
“La idea que els pitjors exces-

sosde la violència colonial sota el
règim de Leopold va ser obra
d’individus marginals i aïllats no
concordaamblesconclusionsac-
tualsdelesinvestigacions,quere-
velen diferents règims de terror i
extorsió violenta combinats amb
una impunitat freqüent”, asse-
nyala l’informe.
De vegades la violència afecta-

va la “vida íntima” dels colonit-

zats, diu de la política de separa-
ciódenensmestissos.
Un tòpic encaramolt viu aBèl-

gica és que la violència sistèmica
va acabar el 1908, quan l’Estat
belga va agafar les regnes del
Congo al rei Leopold. Aquesta
falsa ideaprocediria de lamaqui-
nàriapropagandísticaoficial,que
ha dissimulat “l’opressió, el rè-

gimde treballs forçós i altres for-
mes de violència que van conti-
nuarcaracteritzantalrègimcolo-
nial”. En les dues èpoques, va
constituir “un sistema de govern
extractiu i racista”. El Congo, re-
cordenelsautors ,vaserdefinital
seu dia com “un escàndol geolò-
gic” per la seva riquesa en mine-

rals. Encara que queda per exa-
minara fonsqüestionscomelpa-
per de l’església catòlica,
l’informe tombaelmitede l’acció
civilitzadora blanca al Congo, les
aportacions de l’administració
colonial al terreny de la salut,
l’educació o les infraestructures.
Els historiadors defineixen el ra-
cismecomlabasede l’acció colo-
nitzadoraambefectessocialsque
arriben fins als nostres dies i re-
cullen les nombroses veus críti-
ques que al seu dia, no vuitanta
anys després, van denunciar les
injustícies comeses per la colo-
nització. “Les desigualtats del
passats’hantraduït,pels efectesa
llarg termini, enuna sèriededes-
igualtats contemporànies”, asse-
nyala l’informe, en el qual cada
expert firma les conclusions lli-
gadesa la sevadisciplina.
Eldebatestàservit.“Elperjudi-

ci sofert és impossible de quanti-
ficar”, admet Anne Wetsi Mpo-
ma, especialista en història de
l’art.“Peròaixònocanviaenresel
fet que s’hagi de reparar ambuna
compensació financera”.�

Undemolidor informe oficial retrata
la brutalitat del colonialisme belga
El Parlament federal debatrà oferir reparacions a les víctimes congoleses

�	���� �	�	���

La comissió especial creada en el
Parlament federal de Bèlgica per
examinar el seu passat colonial
podria trigar a pair les gairebé
700 pàgines de l’informe lliurat
aquesta setmana per una desena
d’historiadors.
“Tenim una responsabilitat

històrica cap a les víctimes dels
abusos del colonialisme. La tasca
és massa important com per
abordar-la amb presses”, ha de-
clarat el seu president, Wouter
De Vriendt, davant la publicació
d’un document sorgit de l’onada
de protestes globals desencade-
nadesperladifusiódelvídeodela
mort d’unhomenegre anomenat
George Floyd sota el genoll d’un
policia blanc al maig del 2020 a
Minneapolis.
La responsabilitat de l’Estat en

l’explotació de la República De-
mocràtica del Congo, Ruanda i
Burundi, elmite de lamissió civi-
litzadora i la possibilitat d’oferir
algun tipus de reparacions, tot es
va posar per primera vegada so-
bre la taula. El rei Felip va dema-
nar disculpes pels abusos come-
sos al president congolès, Félix
Tshisekedi, i elParlamentvacre-
arunacomissiód’investigació.
Enfrontats a la monumental i

sensible tasca d’examinar el pas-
sat, els polítics van recórrer als
historiadors i els van encarregar
investigarels fets,el seuimpacte i
les conseqüències actuals. Nou
mesosdesprés, lacomissióCongo,
té la seva resposta, 689 pàgines
queretraten labrutalitatd’unsis-
tema d’explotació construït so-
bre el racisme que va passar fac-
tura al país fins i tot després de la
colonització.
“La qüestió que es planteja pot

formular-se així: existeixen pro-
ves històriques d’una explotació
sistemàtica, de crims atroços i
grans patiments humans causats
pel colonialisme belga? La res-
postaaaquestapreguntaésunca-
tegòric sí”, afirma l’informe.
Però “els historiadors no sem-

pre estan en posició de formular
respostes clares i indiscutibles a
lesqüestionsqueesplantejalaso-
cietat”, en especial la qüestió del
reconeixement (una autoraparla

LaviolènciaalCongo,
definidaalseudiacom
“unescàndolgeològic”,
vasobreviure
elreiLeopold

L’estàtua de Leopold II a Brussel·les, pintada l’any passat com a rebuig delmonument
���������	��
 � ���

LaXina,Rússia i els EUAmilitaritzen la
frontera delTadjikistan amb l’Afganistan
���	

�� ���������

Lapresadelpoderpels talibansa
l’Afganistan està provocant una
militarització més gran del país
veí més recelós d’aquesta nova
situació, l’antigarepúblicasoviè-
ticadelTadjikistan.ElGovernde
Duixanbe no només reclama
drets per a la minoria tadjika de

l’Afganistan (part d’ella va ser
protagonista a l’agost d’una re-
bel·lió encapçalada per Ahmed
Massud, el fill d’Ahmed Xah
Massud) sinóqueestàobertaa la
presènciamilitarestrangera.
Segons informacions locals re-

collides permitjans comEurasi-
anet iRFE/RL, laXinainstal·larà
unanova base, en principi de ca-
ràcter policial, al costat de la

frontera afganesa de l’anomenat
corredor de Vajan, una estreta
llengua de territori a les munta-
nyes del Pamir que constitueix
l’única frontera entre l’Afganis-
tanilaXina,ambelTadjikistanal
nordd’aquesta llengua ielPakis-
tan al sud. Pràcticament en el
puntonestrobenlesfronteresde
Tadjikistan,laXinail’Afganistan
l’exèrcitxinès téunabasemilitar

l’existència de la qual va ser co-
neguda el 2019. El 2016, els go-
vernsxinès i tadjikvan firmarun
acordpelqualPequín instal·laria
deuposts fronterers.Escreuque
la Xina reforçarà l’exèrcit tadjik
acanvidetenir les sevesbasesde
franc.
El sentit de tot això és evident.

La Xina, encara que –igual com
Rússia– es va afanyar amantenir
bones relacions amb els talibans
moltabansqueconquerissinKa-
bul, tem la penetració d’extre-
mistes islamistes capa laprovín-
cia de Xinjiang, de majoria mu-
sulmana. De la mateixa manera,

Rússiatampocnovolquel’extre-
misme s’estengui entre els seus
veïns d’Àsia Central. Fa unsme-
sos va anunciar que obriria una
instal·lació fronterera al Tadji-
kistan, sense dir on. Mentres-
tant, manté uns 7.000 soldats al
país, ha celebratmaniobresmili-
tars i ha enviat una trentena de
carros de combat. Finalment,
l’ambaixada dels Estats Units al
Tadjikistan va anunciar el mes
passat que obrirà també un nou
post fronterer, que serà el tretzè
al país. El Tadjikistan compar-
teixambl’Afganistanunafronte-
rade1.300quilòmetres.�


�	
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Si bé el primerministre polo-
nès,MateuszMorawiecki, va
anunciar ahir “un compro-
mís” per tancar la polèmica
Sala de Disciplina del Tribu-
nalSupremquel’enfrontaa la
UE,elmandataripopulistava
ser ambigu i no va fixar cap
data. “Crecqueenelspropers
mesos sorgirà una idea de
compromís dins de la nostra
coalició, una idea que també
serà acceptable per al presi-
dent,sobrelaSaladeDiscipli-
na del Tribunal Suprem”, va
assegurarMorawiecki.
L’esmentada sala discipli-

nària és l’origen del conflicte
amb la Comissió Europea so-
bre la prevalença del sistema
judicial de la UE per per da-
munt del polonès. Dimecres,
el Tribunal de Justícia de la
Unió Europea (TJUE) va im-
posar una multa d’un milió
d’euros diaris a Polòniamen-
treno tanqui la sala.
Morawiecki va afirmar que

la ideade l’esmentat compro-
mís va néixer al si del Govern
“molt abans de la sentència
delTJUE”,dictadael14deju-
liol, que va ordenar a Polònia
suspendre l’activitat i paralit-
zar els processos pendents
iniciatsper l’esmentada sala.
Aquest organisme, creat

pelGovernpolonèsenel2017
com a part de la seva reforma
judicial, té competències per
sancionar, destituir o traslla-
dar contra la seva voluntat
tots els jutgesdel país.
El ministre de Justícia,

Zbigniew Ziobro, va afirmar
aquestdijousquePolònia“no
pot ni ha de pagar” aquestes
multes, jaquees tracta,vadir,
d’“elements de pressió i no-
mésels febleshi cedeixen”.
Fa uns dies, el mateix Mo-

rawiecki va acusar la UE de
“xantatge” i d’“apuntar amb
unapistola al cap” dePolònia
i va comparar la retenció dels
fons de recuperació econò-
mica postpandèmia per part
de Brussel·les amb “un intent
decomençarlaterceraguerra
mundial”.�

Polònia
promet sense
data tancar
la sala judicial
disciplinària
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Colòmbia deté el narcoOtoniel, en el
copmés important des d’Escobar
Cau el líder del temut Clan del Golfo i narcotraficant més buscat del país

��
����� ������

El cop més important des de la
caiguda de Pablo Escobar. Així
va definir ahir el govern colom-
bià la captura de Darío Antonio
Úsuga David, àlies Otoniel, el
temut capo del Clan del Golfo i
el narcotraficantmés buscat del
país. La seva detenció suposa el
copmés dur contra el narcotrà-
fic colombià en gairebé tres dè-
cades.
Otoniel, que durant més de

sis anys va esquivar la intensa
persecució de policies i soldats
que van pentinar pobles i selves
de la regió de l’Urabá, frontere-
ra amb Panamà, va ser capturat
en unpunt anomenatCerroYo-
ki, al departament d’Antioquia.

La importància de la captura
del narco, de 50 anys, la va sub-
ratllar el president colombià,
Iván Duque, que va remarcar
que “es tracta del cop més dur
que s’hagi clavat al narcotràfic
en aquest segle al nostre país i
només és comparable amb la
caiguda de Pablo Escobar als
anys noranta”, va assegurar.
En les primeres imatges di-

vulgades d’Otoniel se’l veu
somrient, vestit amb pantalons
i samarreta negra i amb les
mans lligades a l’esquena portat
per soldats armats amb fusells
després de baixar d’un helicòp-
ter militar.
Duque vadestacar que la cap-

tura va ser “una feina d’intel·li-
gència” en què les forces co-
lombianes van compartir infor-

mació “amb agències dels EUA
i delRegneUnit atesa la perillo-
sitat internacional d’aquest de-
linqüent”.
Els Estats Units havien ofert

una recompensa de cinc mili-
ons de dòlars per capturar-lo.
La justícia dels Estats Units va
acusar el 2009 el narcotraficant
de tràfic de narcòtics i era ob-
jecte d’un procediment d’extra-
dició al tribunal del districte
sud de Nova York.
El Clan del Golfo té al voltant

de 1.200homes armats, lamajo-
ria exmembres de grups para-
militars d’extrema dreta, i és
present a 10de les 32províncies
de Colòmbia.
Amésdel tràfic de drogues, el

grup està involucrat en la
mineria il·legal, segons diuen
les autoritats. El Govern també
acusa el grup d’amenaçar i as-

sassinar líders comunitaris a tot
el país.
Otoniel va començar la carre-

ra criminal a les files de la guer-
rilla de l’Exèrcit Popular d’Alli-
berament (EPL), de la qual es
va retirar el 1991 després de la
firma d’un acord de pau. Poc
després es va afegir als parami-
litars Autodefenses Unides de
Colòmbia (AUC).
“Amb el temps es va passar a

convertir en un dels capitostos
del Bloque Centauros als Lla-
nos Orientales, juntament amb
el seu germà Juan de Dios Úsu-
ga David, conegut al món del
crim com a ‘Giovanny’”, asse-
nyala la policia.
Després de la desmobilitza-

ció de les AUC el 2006, Otoniel
i el seu germà “van començar a
allargar els tentacles en diver-
ses regions del país i a consoli-
dar una organització criminal
nodrida principalment amb di-
ners del narcotràfic”, però tam-
bé de la mineria il·legal, l’extor-
sió i el contraban.
Duque va assegurar ahir que

amb la detenció del seu líder,
“es marca el final” del Clan del
Golfo. No obstant això, el direc-
tor d’anàlisi de riscos de Co-
lòmbia, Sergio Guzmán, va as-
senyalar a Reuters que segura-
ment un nou líder n’assumirà el
càrrec. “Otoniel està destinat a
ser reemplaçat”.�

Els Estats Units
oferien una
recompensa de cinc
milions de dòlars
per capturar-lo

Dairo AntonioÚsugaDavid, àliesOtoniel, fotografiat en un helicòpter amb elsmilitars que l’han detingut
���������	
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Uncapoacorralat
� La policia colombiana va
informar que els últims
mesos, el capo del Clan
del Golfo s’amagava en
una zona rural del depar-
tament d’Antioquia envol-
tat de membres de la seva
seguretat personal i met-
ges que li controlaven els
seus problemes de tensió i
diabetis. Otoniel sentia
que les forces de segure-
tat cada vegada el tenien
més acorralat. No n’hi
faltaven motius. En els
últims mesos el govern
havia anunciat les baixes

d’alguns dels seus aliats
més pròxims: el seu cosí
Harlinson Úsuga Úsuga,
àliesOrejas, va ser extra-
dit als EUA al març i
aquest mateix mes també
es va detenir la seva ger-
mana, Nini Jhoana Úsuga,
àlies la Negra, cap de fi-
nances de la banda. Un
mes abans era “neutralit-
zat” Nelson Darío Hurta-
do Simanca, àliesMarihu-
ano, l’home que es consi-
derava el número dos de
la banda i era la mà dreta
d’Úsuga.

Israel construirà 1.355
habitatges en colònies
jueves deCisjordània
�����	�� ���	�
��

Elministre israelià d’Habitatge,
Zeev Elkin, va anunciar ahir la
construcció de 1.355 habitatges
en colònies jueves de la Cisjor-
dània ocupada, les primeres

que promou el nou Govern de
coalició. “Després d’un llarg pe-
ríode d’estancament en la cons-
trucció, dono la benvinguda a
aquesta licitació. Continuaré
mantenint assentaments jueus
a Judea i Samaria (Cisjordà-
nia)”, va declarar Zeev sobre els

plans d’edificació a set colònies
d’aquest territori palestí ocupat
militarment.
El més alt nombre d’unitats

(729) es construiran a Ariel, al
nord de Cisjordània, seguit de
Bet El (346), assentaments que
per a l’ONU no tenen “validesa
legal” i que qualifica de “fla-
grant violació” contra el dret in-
ternacional.
“Com vam prometre, també

estem complint. Enfortir i ex-
pandir l’assentament jueu a Ju-
dea i Samaria és una cosaneces-
sària imolt important en la visió
de l’empresa sionista”, va de-

fensar el titular d’Habitatge.
Naftalí Benet, primer minis-

tre de l’Executiu de coalició
–formatperpartitsdedretes, de
centre, d’esquerra antiocupació
i per primera vegada d’una for-
mació àrab islamista– havia

avançat aquests polèmics plans,
que van rebre el rebuig dels pa-
lestins.
El diputat israelià Mossi Raz,

del partit al govern Meretz, va
criticar la mesura considerant
que “construir en assentaments
fora d’Israel perjudica Israel”.
L’anterior Administració dels

EUA de Donald Trump va ser
permissiva amb l’expansió
d’assentaments a la Cisjordània
ocupada, una política a què
s’oposa la comunitat internaci-
onal i que no van validar anteri-
ors executius dels Estats Units
de filiació demòcrata.�

Sónelsprimers
habitatgesque
promouelnougovern,
dividitenfront
d’aquestadecisió
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L’altra Via Laietana / David Fernàndez 
 
David Fernàndez | 26 octubre 2021 | Línia 
 
 
De forma reiterada i deliberada, planificada i ordida, els màxims irresponsables de la seguretat 
del govern més progressista de la història des del plistocè tardà van insistint en el caràcter 
democràtic i de servei públic de la comissaria de policia de la Via Laietana. Aquella Jefatura 
Superior de Policia nascuda el 1929 sota la dictadura de Primo de Rivera, amb punts negres 
durant la República –els germans Badia contra la CNT– i esdevinguda museu de tots els 
horrors sota el franquisme. Primer va ser Marlaska, per carta i sense despentinar-se, 
qüestionant la col·locació d’una placa a la memòria dels torturats i sostenint el mite que «desde 
1978, con la llegada de la democracia y el estado de derecho», tot va anar de faula a Via 
Laietana. Sobre el passat funest, el ministre afegia que es tractava «de una historia que 
muchos preferiríamos olvidar». Fa poques setmanes ha estat el número dos del seu ministeri, 
Rafael Pérez Ruiz, qui ha arribat al súmmum del desvergonyiment, titllant la comissaria de 
«símbol de servei públic durant generacions» que «ha enfortit la democràcia». Durant 
generacions, ha dit –i encara no ha dimitit–. Per contra, tres majories democràtiques –a 
l’Ajuntament de Barcelona, al Parlament de Catalunya i a la Comissió d’Interior del Congreso– 
han sol·licitat reiteradament la museïtzació de la comissaria. Oïdes sordes des d’Interior per a 
tota resposta. 
 
Arran de carrer, la memòria sempre és una altra. I no ho dic per la memòria imprescindible de 
la lluita contra la dictadura, que avui ens és més necessària que mai perquè el futur no 
s’assembli ni un gram al passat ni es continuï oficialitzant el menyspreu a tants noms que ens 
han volgut fer oblidar: de Miguel Núñez a Tomasa Cuevas, de Vicente Cazcarra a Jordi 
Carbonell, en una llista tan digna com inacabable. L’Antoni Batista, exhumador pioner d’aquell 
pou de dolor sense fons, ho recupera i rescabala brillantment a ‘Memòria de la resistència 
antifranquista’, acabat de sortir d’impremta (Pagès Editors, 2021). A hores d’ara només un 
franquisme reviscolat és capaç de negar aquelles tortures, malgrat que el problema de debò 
són, malauradament, uns quants demòcrates que es neguen a retre l’homenatge degut –
memòria, veritat, justícia– als qui es van deixar la pell i la vida per tots nosaltres. 
Paradoxalment, entre altres coses, perquè ells tinguin avui càrrec públic i perquè un pugui estar 
ara mateix escrivint aquestes línies. Després són ells mateixos els que malden pel ressorgiment 
de determinats fenòmens, que retornen, entre altres, per les polítiques públiques d’amnèsia 
que han fomentat durant anys. 
 
En tot cas, on voldria anar a parar –l’altra Via Laietana– és a un altre desmentiment factual i 
argumental, que em sembla urgent aclarir i que nega la major de la versió contemporània del 
poder. Els cronistes oficials de la desmemòria sostenen la tesi màgica que des del 1978 tot va 
ser diferent –meravellós, humanístic i constitucional– i que, per això, no cal fer-hi res. Però 
l’altra història torna a recordar-nos que no, que tampoc i que ni així. La pretesa coartada no 
passa de faula mitològica: Via Laietana no és, des del 1978, cap conte de fades. D’entrada, 
perquè el primer poli de la democràcia fou el darrer poli de la dictadura –síntesi diàfana, 
indiscutida i indiscutible, del que fou la transició–. 
 
Que ho demanin a les CCOO matxucades sota el franquisme quan, el 1979, protestaven 
enèrgicament pel nomenament com a nou cap superior de la policia a Barcelona de Genuino 
Navales. Estaria bé que Marlaska rellegís el que deia el sindicat: «La seva especial repressió 
contra la lluita per la democràcia i element destacat de la Brigada Político-Social i directe 
responsable, entre altres, d’innumerables detencions, tortures i vesànies contra treballadors, 
estudiants i ciutadans; […] no es poden admetre en llocs de responsabilitat civil persones que 
brutalment es van distingir per la seva ferotge repressió». Que ho demanin també a l’Eva i la 

P.50

https://liniaxarxa.cat/author/davidfernandezlinia/


2 
 

Blanca Serra, torturades el 1981 en una operació contra l’independentisme d’esquerres amb un 
governador civil que es deia Jorge Fernández Díaz, avui exministre de l’Interior processat a la 
trama de guerra bruta del cas Kitchen. La llista és massa llarga –també en democràcia– i ens 
faria arribar fins al Guillem, el noi de la dessuadora taronja maltractat, arrossegat i colpejat 
l’octubre del 2019 en les protestes contra la sentència. La setmana passada, el Tribunal 
Constitucional va ordenar investigar la denúncia del jove. Els fets, generació rere generació, 
van passar on sempre: Via Laietana, 43. 
 
Però no és en l’àmbit incomparable de la tortura sistèmica en dictacràcia o la brutalitat policial 
en democradura on voldria parlar de l’altra Via Laietana, tot i que hi afegiria una sola reflexió 
necessària: a una dictadura se li pressuposen d’antuvi repressió política i tortures; a una 
democràcia, tot el contrari. On voldria anar a parar són als altres forats negres –i se’n podria fer 
una enciclopèdia– de la Via Laietana des del 1978. Tirant de veta, només, de sis exemples 
distints que demostren perquè, des del mil-nou-cents setanta-vuit, tampoc l’argument del poder 
passa la prova del cotó de la realitat. 
 
U, podríem arrancar certificant que la trama catalana dels GAL passa precisament per allà, a 
través del comissari Francisco Álvarez –a qui anomenaven ‘Gàlvarez’ i que va ser condemnat 
pel segrest de Segundo Marey, acció constituent del terrorisme d’Estat sota aquelles sigles 
macabres–. Un xic més: l’any 2014 es feia públic que el coordinador del 091 a Barcelona, a la 
Via Laietana, era Alfredo Gutiérrez Argüelles, condemnat en rebel·lia a França per accions dels 
GAL. Aquí, havia estat condemnat per la mort d’un lladre que no oposava resistència i per 
colpejar amb la culata de la pistola un ciutadà durant una discussió de trànsit. 
 
Segona, perquè, fa pocs anys, part de la cúpula policial d’aquella prefectura, amb el comissari 
Luís Gómez i el cap de la brigada d’estrangeria al capdavant, foren condemnats per protegir els 
negocis proxenetes dels prostíbuls Saratoga i Riviera de Castelldefels. Cobraven entre 3.000 i 
6.000 euros mensuals per mirar a una altra banda. El fiscal que instruïa el cas va qualificar 
el modus operandi, tot per la pasta com a variant celtibera del todo por la patria, com una trama 
de corrupció policial que rutllava «al més pur estil mafiós de les pel·lícules de ‘El Padrino’, 
‘Casino’ o ‘Uno de los nuestros’». No el 1975, sinó el 2014. I segons la fiscalia. 
 
Tercera, perquè la memòria dels moviments socials urbans i alternatius sota l’aznaritat passa 
tristament, de nou, per la Via Laietana. Més de dos mil detinguts sota l’era Valdecasas, aquella 
delegada de ferro del govern que operava a pals fins i tot amb la pastanaga i que es va 
estrenar desallotjant el Cinema Princesa. 
 
Ho recordo perquè sis anys després, l’Audiència Provincial va emetre una dràstica sentència i 
va dir l’última paraula –judicial– sobre aquells fets: titllava l’ordre judicial de desallotjament del 
cinema d’il·legal, antijurídica i il·legítima i ho qualificava tot plegat de «funcionament anormal 
dels serveis públics». Ja és curiós que el maldecap de la dissidència en aquells anys dugui el 
mateix segell numèric que sota la dictadura: Grup 6. De la Político-Social en dictadura. De la 
Brigada d’Informació en democràcia. No pot ser casualitat que, referint-se als agents d’aquella 
brigada policíaca, la sentència d’un jutge qualifiqués així, l’any 1999, un dels atestats remès 
des de Via Laietana contra el moviment okupa: «Sembla redactat per l’afortunadament extinta 
brigada político-social que no pas per un cos policial pertanyent a un Estat de Dret». No són 
només coses del passat, doncs. 
 
Quarta, recorrent a l’hemeroteca parlamentària i al dolor del racisme institucional, podríem 
parlar del trompetista negre Rodney Mack, de l’OBC. El 2002 fou brutalment colpejat i detingut 
per agents de la policia espanyola i traslladat a Via Laietana: en sortí amb hematomes i un 
collarí de protecció cervical. L’ambaixada nord-americana va demanar explicacions i el 
secretari d’Estat per a la Seguretat, l’home d’armes Pedro Morenés, va acabar reconeixent que 
es tractava d’un «error». El diputat Carles Campuzano li va respondre que no era un, sinó sis, 
«errors»: confusió en la identificació, ús desproporcionat de la força, trasllat del músic a 
comissaria, querella interposada contra l’agredit, falta de delicadesa de les FSE i que no 
s’haguessin pres mesures cautelars. 
 
Cinquena, burxant en mentides oficials caldria recordar aquella història inventada que va 
acaparar portades sobre la falsa agressió d’uns skins a una noia que haurien deixat 
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tetraplègica. Tot era mentida, excepte en el cap del comissari Arrébola, d’infausta memòria. 
Però va deixar en evidència una veritat: la dependència policial d’uns quants periodistes i d’uns 
quants mitjans de comunicació. El que sí que era del tot cert, en canvi, fou el comunicat que va 
sortir de Via Laietana la tardor del 2001, quan van ser detinguts tres ultradretans que pretenien 
posar una bomba casolana en un concert antifeixista a Cotxeres de Sants. Els hi va esclatar 
quan la transportaven i entre els detinguts –posteriorment condemnats– hi figurava un històric 
Royuela –fill–. Des de comissaria, afinitats selectives, van avaluar-ho «com un grup d’amics 
que volia donar un ensurt al moviment okupa». No endebades, Vinader havia deixat escrit: 
«L’Estat no ha vist mai l’extrema dreta com un perill, sinó com una col·laboradora. Arriba allà 
on la gent d’uniforme no pot arribar». Alguna cosa semblant devia barrinar el jutge que instruïa 
l’assassinat de la transsexual Sònia Rescalvo al Parc de la Ciutadella el 1991, perquè rere 
dilacions acumulades –i alguna sospita més que confirmada– va decidir apartar el CNP de les 
investigacions i traspassar el cas als Mossos d’Esquadra, que el resolgueren amb celeritat 
detenint set neonazis. 
 
I sis, és clar i per acabar, l’u d’octubre i la repressió exercida contra cada cos i contra cada 
urna. Al capdavant, des del CNP i la Via Laietana, hi havia el comissari Sebastián Trapote, 
condemnat l’any 1983 –per la via civil– per la mort gratuïta, per l’esquena i a boca de canó, de 
l’obrer badaloní José Luís Herreros el 1974. Abans havia estat indultat pel franquisme i havia 
quedat tancada la via penal. Molt temps després, el 2018, com la resta dels alts comandaments 
d’aquella repressió d’octubre del 2017, Trapote va ser condecorat i premiat. Per un tal 
Marlaska. Al capdavall, però, sí que hi ha una altra Via Laietana perquè sempre hi ha una altra 
història. És on ha estat sempre, ve de molt abans, mai ha callat i quasi que està allà mateix. Tot 
just davant de la vella comissaria i es diu carrer. Perquè cap carrer com la Via Laietana ha 
recollit tantes demandes socials, laborals i democràtiques de la societat catalana durant 
dècades, fossin els temps que fossin, des de la marxa de caputxins el 1966 –per protestar 
contra la tortura davant la comissaria– fins a les manifestacions que cada primer i tercer dimarts 
de mes convoca la Comissió per la Dignitat per reclamar que Via Laietana sigui un centre de 
memòria històrica. 
 
Si l’extens argumentari encara no convenç, deixem-ho tot plegat en un darrer sil·logisme que 
encara ningú ha respost i que caldria adreçar –fins que responguin– a en Marlaska, a en Pérez 
Ruiz i, especialment, a en Félix Bolaños. El ministre portaveu i ministre també de memòria 
històrica, a missa i repicant, ha provat d’insinuar que la comissaria podria ser les dues coses 
alhora –centre de memòria i comissaria policial–. Hipotètic impossible, perquè en la batalla 
desigual entre memòria i repressió mai no hi ha terceres vies ni hi ha cercles que es puguin 
quadrar. Però, sobretot, per un sil·logisme inexpugnable que parla de l’avui més estricte: com 
sabran, a tocar de la prefectura de policia, es va instal·lar el 2019 una placa de record a les 
víctimes de la repressió franquista. En democràcia, l’han hagut de reposar cinc vegades. 
Perquè cinc vegades ha estat destrossada, vandalitzada i, fins i tot, cremada. La placa és a 
escassos metres de la porta principal de la comissaria, una zona completament videovigilada i 
amb presència policial permanent. Qui l’ha destrossat cinc cops impunement? No en tinc cap 
prova, però, com diria també Vinader, tampoc gaires dubtes. I sí una subtil certesa. 
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civil espanyola o en el moment present?
Lahistòriahauriadesermestradelapolítica
present, però no n’aprenem: els polítics
d’avui la ignoreno lamanipulen.

Utopistes?
Oarribistes.

Quèenvaserdel seupare?
Va travessar la frontera, també. Va conèixer
a França la mare, es van enamorar: ell tenia
34anys,ella17anys...I jovaignéixeraFrança
el 1946.Refeien les sevesvides.

Lasevamareés francesa?
Catalana de Manresa. Com que el seu pare
eraestalinista, el generdel 1939vancarregar
decosesuncotxetdenen, i acaminar!Pares,
germà,ella... i el cotxet.

Elsquatreapeu?Unatristaestampa...
Lamare no havia sortit mai deManresa, te-
nia només 14 anys. Van seguir la riuada hu-
mana cap a l’exili. Els bombardejaven. Van
anar abandonant les coses pel camí... Lame-
vamarevaconservarunsolobjecte.

Quinobjecte?
Una cullereta de plata. I era la meva de nen
per esmorzar. Diferent de les altres. Vaig
preguntar... I la mare em va explicar aquest
terribleexili.VivíemaAndorra.

Parlavendetotallò,els seuspares?
Rebien a casa altres refugiats catalans a
França,esdiscutiamolt...Iundiaelmeupare
vadonaruncopalataula ivadirunafraseta-
xativaquenooblidarémai.

Quinafrase?
“La guerra no la va guanyar Franco, la vam
perdrenosaltres!”.Sentir-lam’haportatain-
vestigar, a llegir..., i a escriure tresnovel·les.

Iquètéclar,avuidia?
Que els republicans estaven dividits, frag-
mentats, enfrontats entre ells en pugnes in-
testines... Inmadurs.Undrama.

Quinaés la lliçóperaavui?
Els polítics independentistes, quan dividei-
xen els catalans, provoquen la nostra debili-
tat col·lectiva.EscoltemAzaña!

QuèdeiaelpresidentAzaña?
VaviureunanyaMatadepera, i vabaixarun
dia aBarcelonaper ferundiscurs: “Pau, pie-
tatiperdó”,vademanar.Erajatard,ningúno
l’escoltava.Avuihi somatemps: siguemrea-
listes, concordem tots els catalans! I convis-
quematotEspanya.

LluísCompanysvaacabarfatal.
Elpareel vaveureaParís, i li va inspirar ten-
dresa.A lanovel·lamostroaquellCompanys
humà, no el mite del martirologi. Uns el de-
monitzen; d’altres l’idealitzen, diuen que es
vadescalçarquan l’anavenaafusellar...

Ino?
Ni faltaque fa!El seu final vahonorar la seva
vida:esvamantenirserèidigne,vaimpressi-
onarels seus jutges i executors.

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

Andreu Claret, periodista i escriptor

“‘Laguerra lavamperdrenosaltres’,
deiaelpare;non’aprenem”

Tinc 75 anys. Vaig néixer aAx-les-Thermes (França) i visc a Barcelona. Estic casat i tinc una filla:
Maria (28). Política? Soc progressista, d’esquerra, partidari del diàleg i la concòrdia. Creences?
Agnòstic interessat en l’espiritualitat. Estimo lamuntanya

E
lparevaconeixerCompanys?
Amics i pioners d’ERC, amb
ideals republicanscatalanistes.

Independentistes?
No eren independentistes ni

Companys ni el pare. Això és manipulació
històrica.

QuèeraCompanys,doncs?
Federalista, partidari d’una Catalunya en
una federaciódepobles ibèrics.

Vatreballarpera laGeneralitat?
D’una famíliamodesta de Súria, jugavamolt
béabillar: això li va servirperguanyaramis-
tats.Companyselvaenviara laFatarella,po-
ble traumata laTerraAlta.

Traumatperquè?
Un grup de la FAI va assassinar 21 veïns, un
perun,davantde totelpoble.

Companysse’nsentiaresponsable?
PresidiaCatalunya,esvasentirculpabledels
desastres sotael seumandat.

Perquènoelsva impedir?
Impossible,nopodia.Elsanarquisteshavien
frenatelcopmilitaraBarcelonaitenienjatot
el poder. Companys no teniamés remei que
assumir-ho.

Més de vuit mil ciutadans catalans van

ser assassinats durant el seu mandat...
Va ser guerra civil entre catalans, una boge-
ria. Com entre tots els espanyols. Catalans
burgesos i catalans catòlics van escapar al
bàndol franquista, aBurgos...

Companysvaajudarasalvarvides?
Sí, fins i totdecapellans, reusdemort llavors
aquí. La matança anticatòlica desmotivaria
molts catalans republicans. Va afusellar
quintacolumnistes, també...

Idesprésesvaacostaralscomunistes?
Esclar, perquè rebien menjar i armes de
l’URSS i garantien disciplina i ordre: Com-
panyselsvanecessitarpercontinuar.

TarradellasvacriticarmoltCompanys.
Tarradellas, ambel seusentitd’Estat, busca-
vaunitatentrecatalansidesaprovavalesbat-
zegadesdeCompanys.

ComvaviureCompanys laderrota?
Abandonat fins i tot pels seus d’ERC, va tra-
vessar la frontera en solitud, mort de fred i
senseuncèntim. Iautoinculpant-se.

Hodiuambcompassió...
Perellipernosaltres:elscatalanssemblaque
tenimdificultats per planificar a llarg termi-
ni i organitzar-nosambrealisme.

Això ho diu vostè pensant en la guerra

�������������

‘La caiguda de
Barcelona’

Andreu Claret va néixer a
l’exili, a França, i es va criar
entre refugiats republi-
cans, a Andorra i Montau-
ban, on va morir Azaña,
després d’haver demanat
infructuosament pau, pie-
tat i perdó. Claret és fill
d’una derrota col·lectiva.
L’ha estudiat a fons i amb
passió. Ha convertit els
seus coneixements en tres
novel·les, El secret del bri-
gadista, El cònsol de Barce-

lona i, ara, 1939. La caiguda

de Barcelona (Columna),
relatvívidd’aquellmoment
tràgic, encara memòria vi-
va en moltes famílies cata-
lanes (450.000 persones
van creuar la frontera en
un mes!), que trena amb el
final de Lluís Companys,
aquí retratat en la seva do-
lençosa humanitat, aban-
donat pels seus. És una lec-
tura fascinant i, amb els re-
cursos de la millor ficció,
una vibrant lliçó de la nos-
tra història recent.

���	���� �����

‘Amb el blockchain sommés sostenibles’

ENTREVISTAADENISAGIBOVIC, fundadora idirectoradeBlueRoomInnovation

B
lue Room Innovation és una start-up ca-
talana fundada el 2015 i especialitzada en
l’aplicació de tecnologia blockchain per
crear ecosistemes que contribueixin a un

desenvolupament sostenible.
Enquè consisteix la tecnologia blockchain?

És una gran base de dades compartida entre diferents
actors i descentralitzada. S’hi realitzen tota mena de
transaccions que queden guardades en una estructura
de blocs i un cop escrites és impossible modificar-les.

On l’apliquen?

En el sector del reciclatge en projectes d’elevat im-
pacte com Reciclos o PortNet. També treballem al
costat d’artistes digitals, com Solimán López, en la
creació de nous estàndards NFTs per a l’art digital i
fem tasques de consultoria.

Quins avantatges aporta?
Com que les dades no es poden modificar, el block-
chain permet treballar amb total confiança i amb la
seguretat que el que s’escrigui a la cadena de blocs
serà immutable. Això permet certificar la traçabilitat
de qualsevol operació, transacció o producte.

Comajudaelblockchaina ferqueunaempresa
siguimés sostenible?
L’ajuda a traçar qualsevol procés i a aplicar els can-
vis necessaris que li permetin que els seus processos
siguin més sostenibles i respectuosos amb l’entorn.

Com valoren que els seus partners financers
també apostin per la sostenibilitat?
Ens dona seguretat i confiança. És gratificant veu-
re que estem envoltats de partners, com és el cas de
BBVA, que tenen les mateixes preocupacions que
nosaltres. És positiu per construir relacions durables.

Creant Oportunitats
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raulesalcatalà,delesqualses van
fer còpies que es van “fer circu-
lar”, segons el periodista, perquè
“tothomconegui l’abast de l’elogi
quevostèha fetdeCatalunya”.El
10 de desembre, tanmateix, Ala-
vedra recelava si se li permetria
parlar. L’endemà La Vanguardia
va informar del programa de la
Festa, incloent l’homenatge al
músic.
El13dedesembreeltemoresva

confirmar. En arribar al Palau de
Congressos de Montjuïc, “ple de
cotxes i de gent, moltes persones
s’adreçaren a mi i em digueren:
‘Alavedra,notindreugairefeinaa
parlar. Tot el referent a Pau Ca-
sals està suspès’. I m’ensenyaren
un cartell posat a la porta, que ho
anunciava”.Carulla“vaindignar-

se”. El governador civil deBarce-
lona, l’advocatTomásPelayo,ha-
viacridatalpresidentd’Òmnium,
l’empresari del tèxtil Pau Riera
Sala, a les noude la nit, unahora i
mitja abansde l’inici de l’acteque
patrocinava l’entitat, per notifi-
car-li que tot allò referent al mú-
sic “no podia realitzar-se”, va es-
criure desolat l’endemàAlavedra
aCasals.
La policia franquista fins i tot

“tement que, a desgrat de la sus-
pensió, es fes l’acte al Palau Dal-
mases –la seu d’Òmnium Cultu-
ral– mentre a Montjuïc se cele-
brava la Festa, anà allí i no trobà,
naturalment, ningú”, va traslla-
dar el periodista el 18 de desem-
bre al seu vell amic Josep Tarra-
dellas. El president de laGenera-
litat a l’exili, en una resposta
quatre mesos després, va lloar el
músicsensereferir-sealesparau-
lesa l’ONU.
D’acord amb Alavedra, Òm-

nium va optar per no fer “soroll
per la suspensió, per tal deno en-
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Juan Antonio Yáñez-Barnuevo
Ambaixador d’Espanya

D estinat aNovaYork des del
1970 com a diplomàtic a la
missió permanent d’Espa-
nya a l’ONU, era allà amb
la meva dona, Isabel, quan

ens vamassabentar que elmestreCasals
dirigiria el concert del dia de les Na-
cions Unides el 24 d’octubre del 1971.
No era la primera vegada que Casals ac-
tuava en aquell marc, atès que ja ho ha-
via fet el 1958 i el 1963, però ara es trac-
tava de l’estrena mundial de l’Himne a
les Nacions Unides, compost per l’artis-
ta. El dia assenyalat vam acudir a la seu
de l’ONU, acompanyant el representant
d’Espanya, l’ambaixador Jaime de Pini-
és, ja llavors un veterà diplomàtic en
l’escena de l’ONU.
Aquell concert va omplir

les nostres expectatives i fins
i tot les va superar. Ha estat
una de les ocasions més in-
oblidables en què hàgim tin-
gut la sort de ser presents al
llarg de les nostres vides.
L’auditori de l’Assemblea era
ple a vessar, amb un públic
compost per ambaixadors i
diplomàtics, alts funcionaris
de l’ONU, personalitats de la
cultura, aficionats a lamúsica
i professionals de la informa-
ció. Una gran expectació es
palpava en l’ambient.
Llavors va fer la seva entra-

da Casals, una figura respec-
tada per tothom, la presència
del qual causava un gran im-
pacte, si bé se’l notava encon-
git per l’edat, amb manifesta
dificultat per caminar, sostin-
gut amb cura per uns tre-
balladors de l’ONUque el van
ajudar a pujar el podi junta-
ment amb un estret col·laborador del
mestre, que el va acompanyar a tota ho-
ra. Encara ens preguntàvem si Casals,
als seus 94 anys, estaria en condicions
de dirigir el concert.
Ben equivocats estàvem amb aquells

dubtes: si al principi Casals, temorós de
perdre l’equilibri, havia de recolzar-se
enunabarra, de seguida va recobrar for-
ces, va enarborar la batuta i es va trans-
formar en dirigir els primers compassos
de l’obra coral que li havia estat encarre-
gada per l’ONU, amb lletra del poeta an-
glèsW.H.Auden.Acontinuaciód’aque-
lla peça, eix central de l’acte, i amb una
energia recuperada que va deixar tot-
hom sorprès, Casals va dirigir dos con-
certs de cambra de Bach.
El programa musical havia acabat.

Llavors el mestre va prendre el vio-
loncel i, enmig del recolliment general,
va interpretar meravellosament la seva
versió de la cançó popular catalana El
cant dels ocells, composició breu i plena

de sentiment que va flotar durant una
estona a la gran sala sobre un públic
emocionat. Al final, Casals aixecava i
movia les mans de manera expressiva,
simulant el vol de les aus, mentre mus-
sitava paraules evocant els ocells en
llibertat.
Acabada la fase musical de la ceri-

mònia, el secretari general, el birmà
U Thant, va pujar al podi per felicitar
Casals i lliurar-li la medalla de la Pau
que l’ONU havia decidit atorgar el mes-
tre. U Thant, després de fer un breu
recordatori dels reptes amb què s’en-
frontava l’ONU enmig de la guerra fre-
da, es va tornar a Casals i li va dir: “Don
Pablo [sic], vostè ha consagrat la seva
vida a la veritat, la bellesa i la pau. Coma
home i com a artista, vostè representa
els ideals que simbolitza lamedalla de la
Pau de les Nacions Unides, que aquí li

lliuro amb tot el meu respecte i admira-
ció”. La concurrència, a peu dret, es va
abocar en una prolongada ovació.
Va ser llavors quan Casals, de forma

no prevista, va pronunciar unes parau-
les impregnades d’emoció per recordar
la seva infantesa a Catalunya, quan la
mare li parlava de la pau sobre totes les
coses, i amb aquestmotiu evocar les tra-
dicions cíviques i parlamentàries del
seu país natal des de l’edat mitjana, que
li havien inspirat la seva tasca per la pau
i l’entesa entre els homes, en la qual cosa
coincidia amb les finalitats de les Na-
cionsUnides i ambel significat de lame-

dalla que rebia. Nova salva d’aplaudi-
ments d’un públic entregat.
Fins aquí, el que es coneix sobre

aquell esdeveniment, que va ser recollit,
entre altres mitjans, per The New York
Times l’endemà. Aquella informació
aclaria una cosa que encara és objecte
de confusió: no es tracta de l’himne de
les Nacions Unides, sinó d’un himne a
les Nacions Unides, la qual cosa fa que
alguns també el coneguin com a himne a
la pau. El diari també assenyalava que
tant Casals com Auden havien acordat
donar els beneficis que pogués produir
l’himne que s’estrenava a l’Escola Inter-
nacional de l’ONU. El diari anotava
igualment que l’esposa de Casals, Mar-
ta, havia actuat en el concert com a
membre del cor.
El que no es coneix generalment és

que, acabat l’acte, l’ambaixador Piniés
va anar, acompanyat permi, a
una saleta situada darrere el
podi, on Casals estava des-
cansant. Va ser una iniciativa
personal de Piniés, que no
tenia precedents perquè en
les anteriors ocasions en què
Casals va actuar a l’ONU cap
representant espanyol havia
saludat el mestre.
Recordo vívidament el

magnetisme que emanava de
l’home i l’artista Casals. En-
cara que havia d’estar fatigat
per l’esforç realitzat, tampoc
no semblava acusar-ho en ex-
cés. Piniés es va presentar da-
vant seu i el va saludar amb
tot respecte com a represen-
tant d’Espanya, expressant-li
la seva admiració i felicitant-
lo per la concessió de la me-
dalla de laPaude l’Organitza-
ció de les Nacions Unides a
una glòria nacional com era
el mestre. Casals va respon-
dre amb paraules senzilles i

efusives donant les gràcies a l’ambaixa-
dor amb la dignitat, cortesia i afabilitat
que el caracteritzava.
L’entrevista va ser breu, però per ami

molt significativa: dues persones amb
trajectòries vitals dividides per les con-
seqüències de la guerra i ambposicions i
activitats molt diferents i fins i tot allu-
nyades eren capaces de trobar-se i dia-
logar de manera civilitzada i amb res-
pecte mutu, en un àmbit tan especial
com el de l’ONU. Com a fill de l’exili in-
terior espanyol i admirador d’aquella
“cimera de l’exili” republicà que per a
Indalecio Prieto representava Casals,
veia aquella trobada com un bon signe
per als temps que ens queien al damunt.
És aquesta una ocasió excepcional per

retre una vegada més homenatge a la
grandesa de l’art i el compromís cívic i
humanitari de Pau Casals. Fem-ho sem-
pre en l’autèntic esperit del missatge
humanista i universal que ens va llegar
el mestre.

Amb el mestre a l’ONU

TRIBUNA

L’ambaixador Jaimede
Piniés el va saludar amb
respecte i li va expressar

la seva admiració

Com amembre de la missió permanent d’Espanya a les Naci-
ons Unides en aquells anys, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo va
assistir amb l’ambaixador al lliurament de la medalla de la

Pau de l’ONU a Pau Casals i al discurs posterior. Ho recorda
en aquest article, que forma part d’un treball més llarg que
veurà la llum en una altra publicació més endavant.

La correspondència que
desvela el fons JoanAlavedra

Continua a la pàgina següent

PauCasals pronunciant el seu discurs al costat deUThant,
llavors secretari general de l’ONU
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A les escoles britàniques s’ha armat
un bon sidral els últims dies, quan
s’ha sabut que al comtat de North
Ayrshire, a Escòcia, s’estava tes-
tantanouescolesunsistemadere-

coneixementfacialperquèelsnenspaguessinel
menú. Fins ara introduïen la seva empremta
dactilar enun lectoroportavenuna targeta.Pe-
rò la primera opció se suposa que podia escam-
par lacovid i la segona, lapicaresca:algunsnens
feien servir el PINd’un altre. I sovint n’hi havia
quenorecordavenelseucodi,demaneraqueals
menjadors es formaven densos embussos de
nens afamats. Així, quan al setembre va vèncer
el contracte amb l’empresa que gestionava
aquest sistema, les autoritatsdeNorthAyrshire
van optar per canviar-lo i van contractar l’em-
presaCRBCunninghams, queva instal·larunes
càmeresdecontrolqueenmenysdecincsegons
reconeixien cada nen i activaven el cobrament
del menú. Estava connectat amb la base de da-
desescolar.
El sistemava ser avalat perun97%delspares

“o dels nens”, explica la premsa escocesa. Fins
queesvamuntarelsidral, idelsmitjanslocalsva
passar als nacionals, a les xarxes i a la resta del
món.Només aleshores els pares van reconside-
rar la sevaacceptació.

Enpart. totplegat téaveureambelBrexit.
La llei deprotecciódedadesde laUnióEuro-

pea (la General Data Protection Regulation) és
molt restrictiva en l’ús de tecnologies que reco-
pilen dades biomètriques (com el reconeixe-
mentfacial), i l’aplicadaenaquestesnouescoles
escoceses “no sembla complir ambcapdels cri-
teris d’excepció”, va declarar a PoliticoElla Ja-
kubowska, assessora de polítiques de l’Europe-
anDigital Rights; aquesta entitat agrupa 45 oe-
nagéseuropeesquevetllenper laprotecciódels
drets digitals. El que passa és que les lleis euro-
pees de protecció de dades encara figuren a les
britàniques, però sembla que tenen els dies
comptats.Mentre laUEtendeixaaplicarmesu-
resproteccionistesde laprivacitat (França iSu-
èciahanprohibitexplícitamentl’úsdelreconei-
xement faciala lesescoles),BorisJohnsontéun
pla “per convertir el Regne Unit en una super-
potènciamundial d’intel·ligència artificial”, diu
el web del mateix Govern britànic. L’activisme
digital jaalertaquelaintenciódel’equipconser-
vador de Johnson és relaxar les lleis i fer-les
“amigables” per a les empreses. Al juliol es va
muntarunaltreboncirisemblant,quanesvasa-
ber que 80 ajuntaments britànics treballaven
ambXantura, una empresa que, partint d’algo-
ritmes i intel·ligència artificial, feia servir l’edat
per assenyalar quins ciutadans presentaven
més risc de no pagar els seus impostos o llo-
guers. L’edat, segons la llei d’igualtat britànica,
no es podia emprar com a criteri, peròXantura
es va valdre d’una escletxa legal. També va dri-
blar la normativaper fer servir en les seves pre-
diccionsel sexe, la raça ionvivienelsanalitzats.
ComaNorthAyrshire,noméshovadeixarestar
quanesvamuntarunescàndol.

Ignacio Orovio

La teva cara
és la teva cartera

Un comtat britànic
instal·la reconeixement
facial perquè els nens
paguin el menú escolar

El llegendari músic milanès torna a Barcelona després de 13 anys d’absència per
inaugurar el cicle Ibercamera ambChopin i una peça que li va dedicar Nono

Pollini, elpianistadel seu temps
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MaurizioPollini, lamés
granllegendavivadel
piano, el paradigma
del músic brillant,
apassionat i alhora

elegant i fidel, protagonitzarà una
d’aquestes escasses aparicions seves
que solenconstituir unes-
devenimentmusical:eldia
27 inaugura la temporada
Ibercamera al Palau de la
MúsicaCatalana, cosaque
hadespertat una febre en-
tre l’afició. El pianista mi-
lanès respon al telèfon
amb la veu agafada. Està
sortint d’una bronquitis
que l’ha obligat a can-
cel·larelconcertd’aquesta
setmana a Madrid, però
estàmolt il·lusionatambel
recital barceloní. “M’han
donat totamenad’antibiò-
tics –diu resignat–, així
quenoméspucmillorar”.
Unadelesraonsdelase-

va il·lusió és el programa
que porta. Ibercamera ha
accedit a combinar ro-
manticisme(Chopin)amb
música del segle XX: dues
peces de Schönberg i una
del seuadmiratamicLiugi
Nono, de qui interpretarà
...sofferte onde serene...,
composició per a piano i
cintamagnètica que Polli-
ni es vaatrevir ademanar-
li als anys setanta.
Expert en música elec-

troacústica, Luigi Nono (Venècia
1924-1990) la va compondre en plena
col·laboració professional amb el pia-
nistadeMilà, ihiintegraelementsper-
sonals, com lamort dels seus familiars
oelmónsonordelasevaVenècianatal.
“Ens la va dedicar a lameva dona i a

mi.Ésunapeçapreciosa ambunapar-
ticular barreja de piano i piano mani-

pulatenestudi,demaneraqueaconse-
gueix un so especial”, diu Pollini. Ben
mirat, fa tretzeanysquenovea tocara
Barcelona.
Aquesta part de cinta es va gravar

aleshores en el Studio di fonologia de-
lla Rai, a Milà. “Jo tocava el piano i el
querecolliaelmicròfonesmanipulava
en l’estudi...”. Qui ha estat durant
molts anys el seu tècnic de so, André
Richard, es cuidarà d’aquesta part

d’estudienel concertdelPalau.
“És important que s’interpreti obra

contemporània perquè el públic sàpi-
ga les coses extraordinàries que s’han
escritenaquest temps”,afirmaPollini.
La seva particularitat com a intèrpret
és que no es va aturar en lamúsica del
passat–Mozart,Chopin...–sinóqueva
continuar formant-se en la de Schön-
berg, Boulez, Stockhausen. “Són inte-
ressoscoexistents”,adverteix.Perquè

és tan difícil normalitzar
l’escoltad’aquestsautors?
“Aquesta és una qüestió

eterna. Als grans genis els
va costar temps ser verita-
blemententesos.Miraquè
va passar amb Gustav
Mahler: va morir el 1911
però va ser molt incom-
près. I Bach va ser oblidat
fins que el va redescobrir
Mendelssohn molts anys
després. Schönberg, We-
bern... són genis però no
són volguts com els grans
del passat; això requereix
entrar en el caràcter de la
música, cosaquenoarriba
per encant enunbreu lap-
se de temps, requereix
moltdetempsimoltesdis-
cussions”.
Pollini (79)és fill de l’ar-

quitectemilanèsdelracio-
nalisme italià Gino Pollini
i nebot de l’escultor Faust
Melotti. Com van influir
enlasevamanerad’enten-
dre lamúsica?
“De capmanera. Lame-

varelacióamblamúsicaés
enterament personal.
Eren persones molt inte-

ressants, peròparlavenpoquíssim. In-
tentaven educar-me i que fos consci-
ent de la bellesa, etc., però ho feien en
absolut silenci, tota la feina l’havia de
fer jo”, riu."

Maurizio Pollini (Milà, 1942)
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“Ésunapeçapreciosaamb
unaparticularbarrejade
pianoipianomanipulaten
estudi;aconsegueixunso
especial”,explicaelmúsic

verinar les coses” i considerar-ho un
“ajornament” per provar demantenir
l’acte d’homenatge inicial previst. La
revista mensual El Libro español a
l’inici del 1972 va despatxar, lànguida,
que l’acte sobre Casals “no pudo lle-
varseaefecto”.LaNadala, encanvi,va
serunèxit.
Al gener, el règim, però, tampoc no

va permetre l’homenatge previst. En
començar el febrer, Carulla va aprofi-
tar un viatge aMadrid per parlar amb
el ministre de Governació, l’advocat i
militar Tomás Garicano, exgoverna-
dor civil de Barcelona, sobre la sus-
pensiódelsactes,vaexplicarAlavedra
aCasals el dia 8.Noconsta que en tra-
gués resdepositiu.
En l’entretant, el biògraf havia volat

a Puerto Rico per acompanyar el mú-
sicenel seuaniversari.Enretornarun
mes després va facilitar informacions
sobre la celebració al periodista Joa-
quim Ventalló, amb qui havia coinci-
dit al diari L’Opinió durant la Segona
República. Aquest en va fer un repor-
tatge a La Vanguardia el 23 de febrer.

LaNadala, deia Alavedra a Casals el 3
demarç,“haagafatunnombróspúblic
cultivat” i “molta gent ha escrit a La
Vanguardia felicitant-los, també, per
la publicació [de l’article], sobretot
perquè tothomsapque lacensura tor-
naaéssermoltseveraperasegonsqui,
i per a segonsquines coses.Emconsta
que gent que no està subscrita al diari
haanatacomprar-lopelsquioscos i, si
no l’ha trobada,haanata la redacció”.
Les paraules de Casals sobre que

Catalunya va tenir “el primer Parla-
ment,moltabansqueAnglaterra”,“les
primeresNacionsUnides” o la reunió
aToluges“perparlardepau”erenuna
deformació catalanista dels fets histò-
rics. Amb tot, tal com va augurar Ala-
vedra el desembre de 1971, “amb elles
vostèhaentratdepleenlahistòriana-
cional del nostre país” perquè el de
l’ONU “no és un acte que ja ha passat,
sinó un fet permanent, que anirà crei-
xent i prenent significació, com tots
elsgransfetshistòrics,amesuraquela
gent el vagi veient en perspectiva”.
Mig segle després, malgrat els esfor-
ços de la censura franquista, el ressò
queencara tenen lihandonat la raó."

Ve de la pàgina anterior

LaFranzSchubert
Filharmoniahi

posaavui lamúsica

! Percommemorarelmo-
menthistòricde l’estrenafa
50anysde l’HimnedeNacions
Unidesamblletradelpoeta
W.H.Auden,queelSecretari
GeneralU-Thant vaencarre-
garaPauCasals, laFundació
queduelnomdelmúsic i
catalàuniversalorganitzaun
concertalPalaude laMúsica
acàrrecde laFranzSchubert
Filharmonia i l’OrfeóCatalà
(avuia les 18.30h).Perco-
mençar interpretaran l’him-
ne, seguitdelConcertpera
dosviolinsenRemenor,BWV
1043deBach idel l’Himnea
l’alegriaqueconté laNovena
simfoniadeBeethoven.
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