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El Born CCM acollirà les jornades 'Esclavisme a
Barcelona. Una història silenciada' del 3 al 6 de
novembre
ACN Barcelona.-El Born Centre de Cultura i Memòria (El Born CCM) acollirà entre el 3 i 6 de novembre les jornades
‘Esclavisme a Barcelona. Una història silenciada' de la mà del professor de la UPF Martín Rodrigo, amb l'objectiu
d'aprofundir en e...
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Fabra. I, per Tolosa de Llengua-
doc, Annabelle Ténèze, con-
servadora en cap i directora del
museu, i Julien Michel, conser-
vador.
NohihaacordsobresiTosque-

lles i Bartolí es van conèixer. El
dibuixant, nascut a Barcelona,
era “polític català per convicció
republicana i militància comu-
nista”. El 1937 va fundar el sindi-
cat de dibuixants de premsa i va
ser soldat al front d’Aragó. Per la
seva banda, Tosquelles va lluitar
a Andalusia, soldat i metge. I a
Barcelona va introduir pràcti-
ques heterodoxes com la de por-
tar a les platges de la Barceloneta
elshospitalitzats alPereMata.Al
camp de concentració hi va im-
provisar un hospital, però no va
reclutar professionals per curar i
cuidar,sinó“gentnormal”,políti-
ca que va aplicar després al psi-
quiàtric de Saint-Alban, que va
convertir enmeca de psiquiatres
heterodoxos de tot Europa. I
d’artistes. No només Dubuffet,
que va batejar com a art brut el
que feien artistes no convencio-
nals, sinó també poetes comPaul
Éluard o agitadors culturals com
TristanTzara.
A Rivesaltes l’arma de Bartolí

va ser un llapis amb què, d’ama-

gat, va ennegrir el seu carnet,
substància del llibre Campos de
concentración, que va publicar el
1944 aMèxic, on va fugir el 1941,
desprésdesuperarel tifus.Acon-
tinuació es va establir a Nova
York, on la seva feina va ser reco-
neguda. El 1977, després de la
mortdeFranco,vatornarperpri-
meravegadaaBarcelona,totique
vamorira laGranPoma.
Pel que fa a Tosquelles, convi-

dat des del 1940 a exercir al psi-
quiàtric de Saint-Alban, al nord-
est d’Occitània, on arriba amb la
seva consigna de “tractar primer
l’hospital per poder després cu-
rar els pacients”, es va consagrar
igualment a la seva feina, en què
despunten preocupacions psico-
analítiquesnascudesdelalectura
de la tesi de Jacques Lacan, i a la
resistència al maquis. A més a
més, el seu hospital va ser refugi
d’activistes i perseguits per la
Gestapo.
La seva postguerra tampoc no

és tranquil·la: França no li reco-
neix els diplomes i recomença
amb l’estatut d’aprenent d’infer-
mer, almateix tempsquemodifi-
ca la relació entre pacients, que
encoratja la seva activitat artísti-
ca. Com a psiquiatre, va formar,
per exemple, el martiniquès
Frantz Fanon (1925-1961), autor
d’Elscondemnatsdelaterra imili-
tant de la descolonització, que
atribuïa al seu mestre “la meva
comprensió dels lligams entre
psiquiatria i cultura”."

Unes jornades al Born analitzen la història
de l’esclavitud a Catalunya i el món

Barcelona també
va tenir esclaus
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E ls historiadors moder-
nistes catalans no adme-
ten l’existència de l’es-
clavitud a Catalunya en-
tre els segles XVI i XIX

perraonsideològiques:unpobleque
lluita per la seva llibertat no pot ser
opressor”.Ambaquestaprovocativa
frase va començar EloyMartínCor-
rales,catedràticd’HistòriaModerna
a laUniversitatPompeuFabra, la se-
va intervenció a les jornades Escla-
vismeaBarcelona.Unahistòriasilen-
ciada. I el títol d’aquestes jornades
quedurantquatrediessecelebrenal
Born li dona part de raó, perquè

l’existència d’esclaus des de l’edat
mitjanafinsamitjansdelsegleXIXa
Barcelona i a tot Catalunya incomo-
da, i per aquesta raóarriba fins i tot a
ser ignorada.
Eloy Martín va evidenciar amb

anuncis delDiari de Barcelona que a
mitjansdelsegleXIXencaraescom-
praveniesvenienesclausa lacapital
catalana. Se sap que el nombre de-
creix des del segle XVI, però conti-
nua sentuna realitat. I possiblement
pel marc que acollia les jornades va
expressar lasevasorpresaquehisto-
riadors com Albert García Puche,
expert en el Born, n’infravalorin el
pes i la situació.
Les jornades van ser obertes ahir

perMichaelZeuske, professor emè-
rit de la Universitat de Colònia, que

va situar l’esclavitudcomunproble-
ma de la humanitat, que no s’ha de
circumscriurealfenomenméscone-
gutd’Amèrica.Zeuskevaestablirdi-
ferents etapes, que comencen fa
20.000 anys amb una esclavitud no
institucionalitzada, vinculada a la
necessitat de buscar família, passen
perl’esclavitudromanaiarribenfins
a l’actualitat amb lesmigracions for-
çosesa laXina,elscampsdeconcen-
tracióo l’explotació infantil.Tot i ai-
xò,vadonarduesxifresrellevantsde
l’anomenada “esclavitud atlàntica”.
Entreel1460iel1888hivahaveron-
zemilionsdepersonesdel’Àfricaes-
clavitzades que van arribar vives a
Amèrica, i en aquest mateix conti-
nent hi va haver cincmilions d’indí-
genesquetambévanseresclavitzats.
A la taula rodona posterior, Roser

Salicrú, investigadora del CSIC, va
assenyalar que durant la primera
part del segle XV hi va haver entre
4.000 i 5.000 esclaus a Barcelona,
cosa que suposa entre un 10% i un
15% de la població. I va diferenciar
dues etapes en l’edat mitjana. Entre
el 1380 i el 1462, un47%dels esclaus
eren d’origen euroasiàtic o balcànic;
un20%,musulmans, i un5%,negres
africans. Després va variar. Entre el
1479 iel 1516noméshihaviaun2,5%
d’euroasiàticsobalcànics,un22%de
musulmans i un 49% de negres. Un
70%delsesclausdeCatalunyaerena
Barcelona, i un 17%, entre Girona,
l’EmpordàielRosselló,generalment
en el servei domèstic i tallers artesa-
nals. Ivan Armenteros, del CSIC,
tambévaexplicarqueaquestaescla-
vitud responia a una demanda de
treballadors, i va coincidir queCata-
lunya no era una societat esclavista,
peròsíambesclaus.Iesvareferirala
dificultat de precisar-ne el nombre i
laidentitat.Vaassenyalar,perexem-
ple, quede subsaharians, que als do-
cuments apareixen com a “negres”,
només a Barcelona se n’han trobat
finsadotzeètniesdiferents."

Aprincipis del segleXV
hi va haver entre
4.000 i 5.000 esclaus a
Barcelona, entre un 10%
i un 15%de la població

Rostre d’esclau subsaharià a la façana del Palau de la Generalitat
#"!0 .",0*$, Sara Antoniazzi és una professora de la Uni-

versitat Ca’Foscari de Venècia (docente a
contratto, que també a Itàlia hi hamolta bu-
rocràcia) que sap unmunt de coses deCata-
lunya.M’enviaunaperlaquehatrobat:unar-

ticledePacoMadridalarevistaEstampa,sobreelbarri
xino.“SantiagoRusiñolvolsol·licitaral’Ajuntamentla
ràpida construcció del Districte Cinquè tal com l’ha
vist i l’hadescritCarco,pernodecebreels turistesque
passeginperBarcelonadurant lapròximaExposició”.
Francis Carco va ser un escriptor francès dels baixos
fonsquevaparlardeBarcelonaaPrintempsd’Espagne
(1929). Amb la Sara tenim una conversamolt interes-
sant ambmissatges de veu deWhatsApp. Emdiu que
no ha entès mai la fascinació pel barri xino d’autors
com araVázquezMontalbán. Li explico que quan era
estudiantde l’EscolaOficiald’Idiomesm’agradava,de
tantentant,travessardesdelesDrassanescapalcarrer
HospitalpelcarrerSantRamon.Quel’ambienteraim-
pressionant. Però que per enyorar aquell món cal ha-
ver-ne sortit o bé ser un senyoret de Barcelona que hi
anava a buscar l’exotisme. Jo que venia d’un barri hu-
mil,no li acabavade trobar lagràcia.
D’aquí passem a parlar dels anys trenta. Hi ha una

grandiferènciaenlamaneracomelsescriptorsfrance-
sos i els catalans parlen del barri xino. Els francesos
(Carco, Genet, Bataille) viuen dins d’una ficció: una
barrejadeMeriméeidepel·lículadegàngsters,mentre
que JosepM. Planas, JosepM. de Sagarra i Domènec
de Bellmunt veuen la tramoia que hi ha al darrere, in-
trodueixen la metàfora del plató de cinema i fan res-
ponsablelaSocietatd’AtracciódeForasters(elqueara
és Turisme de Barcelona) de mantenir al gust dels
visitants el carrer delCid, onhi havia el famós cabaret
LaCriolla.Pensoqueaquestamaneradiferentdeveu-
re Barcelona, els estrangers i la gent del país també es
donaara.

Li explico a la Saraque algunesde les fotosdel barri
xino que passen per ser fotos documentals són fotos
construïdes. És evident! Les càmeres de 1930 eren
unes caixes enormes: no es feia cap fotografia que els
retratats no volguessin que es fes. L’altra qüestió és:
per què es feien? Per publicar! Hi ha unes fotografies
famoses de Gabriel Casas i Galobardes del barri xino
que van sortir en quatre contextos diferents: com a
il·lustraciód’unreportatgecostumista,d’unarticleso-
cial, d’un article de denúncia i d’un reportatge pinto-
resc d’una revista deMadrid.Tenimuna ideaburgesa
de l’art, segons la qual els fotògrafs dels anys trenta es
llevavenideien:“Va,me’nvaigaferfotografiesalbarri
xino per passar a la història de l’art”. No anava així:
normalmentlesfotografiesesfeien(se’nfeienmoltpo-
ques) perquè algú les encarregavao les pagava.Els lli-
bres dels escriptors francesos es venien i també es ve-
nia Vida privada d’en Sagarra. Sense la dimensió del
periodismeide la literaturaprofessionalnosésiespot
acabard’entendreelmitedelbarrixino.

Julià Guillamon

Amb laSara
al carrerdelCid

Aquesta manera diferent
de veure Barcelona,

els estrangers i la gent
del país també es dona ara

0., ,,)'%. ',#!C.
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Totvacomençaramb laFi, encaraquesembliunoxímoron.L’autoragal·lesaManonSteffan
RoshapresentatalFestival42lasevaguardonadanovel·laElllibreblaudeNebo(Edicionsdel
Periscopi iSeixBarral encastellà), unadistopiaviscudaperunamare i el seu fill./S.Colomé
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BartolívafugiraMèxic
iesvaestablir
aNovaYorkdesprés
deretratar l’horrordels
campsdeconcentració
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Sarrià comença els actes per commemorar el 
centenari de la seva annexió a Barcelona 
El districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza un programa d'activitats com 
exposicions, itineraris o xerrades sobre la història de Sarrià 

Clara Vera Colina | dijous, 4 de novembre del 2021, a les 21.56  

Aquest 2021 es commemora un segle de l’agregació de l’antiga Vila de Sarrià al 
municipi de Barcelona. Per recordar-ho, el districte de Sarrià – Sant Gervasi organitza 
un programa d’activitats per celebrar els primers 100 anys d’història municipal 
compartida.  

Aquest dijous la sala de plens de la seu del districte ha acollit l’acte institucional del 
centenari: una tertúlia sobre la governança de Sarrià al llarg de l’últim segle amb la 
participació dels exregidors de les últimes dècades: Joan Fuster, Katy Carreras-Moysi, 
Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, així com també el regidor actual del districte, Albert 
Batlle. L’acte ha acabat amb una actuació de l’Escola Municipal de Música Can Ponsic, 
a la plaça del Consell de la Vila. 

A l’acte institucional del centenari els exregidors del districte de Sarrià – Sant Gervasi 
han repassat la gestió política pública i les millores que ha viscut Sarrià en les últimes 
dècades. El barri ha guanyat les torres modernistes de la Vil·la Florida, la Casa Orlandai 
o la Casa Sagnier com a centres cívics públics, ha millorat els CAP i ha donat vida a les 
antigues cases del carrer de Canet, al centre del barri. Aquesta feina, han conclòs, ha 
estat possible gràcies a la participació ciutadana i la feina de les entitats associatives 
veïnals i de cultura popular. 

Exposicions, itineraris i conferències 

El programa d’activitats s’allargarà fins al maig del 2022 i hi participa el teixit 
associatiu i de la xarxa d’equipaments públics culturals del districte de Sarrià – Sant 
Gervasi i de la ciutat de Barcelona. Es poden visitar nou exposicions i s’hi faran dues 
jornades i més d’una desena d’itineraris urbans. També s’han organitzat una desena de 
tallers, xerrades i conferències, així com activitats musicals, de cinema i infantils. 
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Lluís Permanyer

A l’embocadura del
segle XX es van
encadenar les
morts d’uns per-
sonatges molt es-

timats i de categoria: Francesc
Pi i Margall, el doctor Barto-
meuRobert iCintoVerdaguer.
Dels tres, el que va provocar
més impressió va ser el de Ro-
bert, i nonoméspersobtat.
Va arribar tard al dinar

col·lectiucelebratalaCasaPin-
ce, l’excel·lent restaurant del
carrerFerran,perquèhaviaha-
gut de complir el deure de visi-
tar l’excelspoetamalalt.Vapo-
der brindar, i quan va agafar la
paraula va patir un esvaïment
mortal.
Els fets van causar una pro-

funda i dolorosa consternació.
Corriael 1902.
El metge Robert era molt

estimat i respectat. El polític
Robert era admirat sobretot
per un tarannà ètic que es va
confirmar en ocasió de la for-
midable crisi coneguda com el
tancamentde caixes.Arrandel
rude enfrontament entre co-
merciants i industrials i el go-

vernSilvela, l’alcaldeRobert es
va negar a signar els embar-
gaments ordenats i va presen-
tar la dimissió. Aquest gest,
carregat de simbolisme i prin-
cipis, va calar en l’imaginari
col·lectiu.
De seguida es va perfilar

l’exigència d’aixecar-li un mo-
nument, impuls que llavors va

propiciar la conveniència de
rendir també un homenatge
petrialpresidentdelaRepúbli-
ca Pi iMargall, mort el 1901, i a
Verdaguer, mort dos mesos
desprésdeRobert.
A la reuniómunicipal del 20

denovembredel1902desegui-
daes va tancarunacordunàni-
me de construir els tresmonu-
ments. El primer que es vama-

terialitzar va ser el dedicat a
l’alcalde Robert. Els de Verda-
guer iPi iMargallesvandemo-
rar:1924i1936respectivament.
Escollida la plaça Universi-

tat, la primera pedra es va
col·locar el primer de febrer
del 1904.
La inauguració va tenir lloc

l’11 denovembredel 1910.Mal-
grat que el matí es perfilava
molt poc plàcid, una multitud
enorme va envair completa-
ment laplaça.Lamajoriade les
autoritatsportavabarretdeco-
pa. El torn dels discursos el va
obrir Albert Rusiñol, president
de laLliga.
Havia quedat oblidada la ne-

gativa de l’arquitecte LluísDo-
mènech i Montaner a partici-
par en el monument, de què es
va responsabilitzar completa-
mentelgranescultorJosepLli-
mona, peanya arquitectònica
inclosa. Hi havia contribuït el
reconegut encert de l’artista
quan va resoldre amb mestria
undesafiamentcomaquest.

Inauguraciódel
monument al dr.Robert

L’ÀLBUM

El president de la Lliga Albert Rusiñol, al centre i al fons, llegeix el discurs

La sevadimissió
d’alcaldeper
raons ètiques li va fer
guanyarunaenorme
popularitat

%)($"$#& !!)5'&4
Contundent i atractiu és el
relat que ha sabut traçar
Sergio Vila-Sanjuán per
titular el seu llibre més
recent: Barcelona, la ciu-
dad de los libros. Aquesta
fermesa no és una exagera-
ció, tal com demostra in-
apel·lablement ambmoltes
fites significatives ben ex-
plicades. Que consti que no
es basa ni es concentra en
la Diada del Llibre, espec-

tacular i original jornada
que no dubta a qualificar
com la millor festa del lli-
bre del món. Ni de bon
tros. És una conseqüència
ben coherent d’una histò-
ria que, Déu-n’hi-do, inclou
de manera continuada i
intensa més de cinc segles.
En aquest context val la
pena posar èmfasi en un
fet fonamental, que és la
matèria en què el llibre, a
partir d’un moment trans-

cendent, va passar a ser
estampat en una matèria
apropiada i innovadora,
que n’ha facilitat la difusió
a més d’una permanència
granítica de la qual, per
fortuna, encara gaudim: el
paper. Doncs bé, resulta
que es tracta d’una paraula
que té origen català.
D’aquesta font després va
passar a ser transmesa a
totes les altres llengües
europees.

3("#&'2 5"'%&!120
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')/1!! El jutge ha dictat presó provisional, comunicada i
sense fiança per al jove de 19 anys detingut dilluns per
matar presumptament la seva mare a ganivetades. L’acu-
sat va dir que va ser la dona qui va intentar apunyalar-lo i
que ell la va ferir en un costat en defensa pròpia. L’arres-
tat es va amagar durant dos dies en una zona boscosa fins
que aquest dilluns va ser descobert pels clients d’un res-
taurant de les Llosses. La causa està oberta per un delicte
d’homicidi. / Sílvia Oller
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5"'%&!12" El 4denovem-
bre del 1921, per reial de-
cret, Sarrià va perdre l’au-
tonomia per passar a ser
part deBarcelona.Unpro-
cés que va ser qüestió d’Es-
tat, que va generar una
intensa resistència i que no
es pot explicar sense tenir
en compte l’expansió terri-

torial que la capital catala-
na va començar al segle
XIX.LaVanguardia, en la
versió digital, repassa avui
a bastament aquesta efe-
mèride. /Redacció

Sortida delmíting contra l’annexió del 6 de novembre
;:98:7:67:31/79/6A:@?1 > /9=?1 A/;<@?/31/79/6

? !# %.,*( )@* !!#).,* >'@!,47*
#8= ;9 #47,$,),47* %@!'$'#!*

!.-14/)$"!&$ #& !!15'&,"$ ElsMossos d’Esquadra van
detenir dos lladres de pisos reincidents amb 23 antece-
dents policials que actuaven a l’Hospitalet de Llobregat,
va informar ahir la policia catalana. Els agents van rebre
un avís d’un possible robatori el 27 d’octubre. Una vegada
al lloc dels fets, i malgrat les peripècies dels delinqüents
per escapar-se, van aconseguir arrestar-los. Es van trobar
una víctima lligada a un llit que havia estat agredida. El
jutge va decretar presó per als detinguts. / Redacció

C@!!=@4' ,* .,:4,'x #8= ,!* >,ï4*
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5"'%&!12" Elprimer tinentd’alcalde, el socialistaJaume
Collboni, esvareunirambveïnsd’una fincadel carrerCò-
dols.LaVanguardiavaexplicaren l’ediciód’ahirqueuna
jutgessavaordenar, arrande lesqueixesdelsveïns, l’immi-
nentdesallotjamentd’unpisocupatenaquestedificiper
una família senserecursos.Laportaveudelgrupmunicipal
delPSC,RosaAlarcón,que tambévaanara la reunió, va
tuitejarque“Barcelona téunproblemad’habitatge,però la
soluciónohade ferpatir elsveïns”./LuisBenvenuty

L’habitatge ocupat al carrer Còdols
;?31:@MLKJI@:J > 6HLLG?KM
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tos, cartes i vídeos. Tota aquesta
documentaciós’hacatalogat iuna
part es podrà consultar al futur
web del centre, a més de veure’n
unaseleccióal local.
L’equipament és en uns baixos

de protecció oficial amb un llo-
guer assequible. És un espai mo-
dest, d’uns 50 metres quadrats,
però el seu simbolisme no entén
de parets. L’alma mater d’aquest
projecte és Sam Garcia. Ara resi-
deix alPobleSecperòes conside-
raveídelcarrerdelaCera:“Joem
vaigcriaraquíambelsmeuspares
i els meus avis”. L’arribada dels
seus antecessors al Raval es re-
munta fins i tot a unes generaci-
ons anteriors amb la seva rebes-
àviaMaria, quevanéixer el 1807 i
vaviureal carrerdeRequesens.
Una rèplica d’un document ex-

posat en un lateral del local acre-
dita que els gitanos van arribar a
Catalunya fa més de cinc segles.

Elmulticultural barri del Raval de Barcelona acollirà al carrer de la Cera el primer
ecomuseu dedicat a la comunitat gitana a Catalunya

Moltmésque rumba
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A l Raval de Barcelona
es cou un projecte
molt especial. A l’es-
tret carrerde laCera
obrirà els pròxims

dies un museu que rescatarà la
memòria històrica dels gitanos
catalansicontribuiràatrencares-
tereotips associats a aquesta co-
munitat. Darrere del projecte
s’amagauna feina ingent de recu-
peració de memòria històrica de
la mà de l’associació Carabutsí,
nascudael2018.Ungrupdesetjo-
ves va anar casa per casa per en-
trevistar les persones grans de la
comunitat i recollir les seves his-
tòries de vida per formar l’arxiu
oral i visual dels gitanos de Cata-
lunya. De moment, han recopilat
mésde7.000documentsentrefo-
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EnSamcalculaquearaquedenen
aquest nucli del Raval una mitja
dotzena de famílies d’una pobla-
ció gitana que va arribar a estar
formadaperunes 1.500persones.
Precisament,unadelessingulari-
tats d’aquest equipament consis-
teixenlaconcepciócomaecomu-
seu. “Un ecomuseu es crea quan
unterritoriestàperdentelseupa-
trimoni i la cultura. Vam veure
que passava amb la nostra comu-
nitat a la ciutat i al barri delRaval.
Per això vamdecidir crear aquest
centre perquè no s’oblidés tot ai-
xò. Nosaltres hem aportat molt a
la construcció de Barcelona”, de-
fensa enSam, quedestaca que se-
rà el primermuseud’aquestame-
na aCatalunyadedicat a la comu-
nitatgitana.
Parlar de la cultura gitana tam-

bé suposa fer referència a la rum-
ba. Un dels llocs on es va gestar

aquest gènere va ser al desapare-
gut bar Salchichón, al carrer de la
Cera, reconvertit avui en un res-
taurantgallec.“Enaquest llocvan
tocar als anys quaranta l’Orelles i
elToqui.Esdiuquevanserels in-
ventorsdelarumbacatalana”,ex-

plica l’impul-
sordelprojecte
museístic. Un
altrenompropi
d’aquest estil
musical és Pe-
ret, que va resi-
dir al carrer
dels Salvador
del Raval. La
seva empremta
s’aprecia al lo-
calambuncap-

gròs que representa la seva figura
ieldiadelainauguraciódelcentre
–el 7 de novembre– sortirà a pas-
sejar ambaltres gegants del barri.
“També volem trencar tòpics. La
nostra història ésmoltmés que la
rumba”,reivindicaelresponsable
del museu. Entre les històries
menys conegudes destaquen les
dones gitanes que als anys cin-
quanta i seixantaesvanembarcar
rumb a Amèrica. “Van deixar els
seus fills i marits i se’n van anar a
treballar allà. Es van convertir en
el suport econòmic familiar”, diu
enSam.Les gestes d’aquestes do-
nes valentes no s’oblidaran i les
futures generacions les podran
conèixerenun llocpropi."

El nou centre
reuneix milers
d’arxius del col·lectiu
i neix per trencar
estereotips

Les fortes pluges provoquenun centenar
d’incidències aBarcelona i elMaresme
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La línia de tempestes que va es-
combrar el litoral central deCa-
talunya fins ahir al migdia va
deixar acumulacions de pluja
d’entre 30 i 50 litres en l’àrea
metropolitanadeBarcelona i en
municipis delMaresme. Les in-
tenses precipitacions en alguns

punts van provocar més d’un
centenar de trucades als bom-
bers de la Generalitat entre les
deu de la nit de divendres i les
onze delmatí de dissabte. Sense
greus desperfectes, la majoria
de sortides van ser per arbres
caiguts o acumulacions d’aigua.
Entre els incidentsmésdesta-

cats que deixa l’episodi de plu-
gesdestacael rescatquevandur

a termeels bombers a la riera de
Teià, al Maresme. Divendres a
la nit, quan començava la tem-
pesta, un conductor es va veure
sorprèsper lacrescudade la rie-
ra. Els equips d’emergència van
localitzar l’home a uns 50 me-
tres del vehicle, agafat a una zo-
na de canyes de molt difícil ac-
cés. Amb l’ajuda d’una moto-
serra, els bombers es van obrir

camí i el van rescatar amb unes
cordes. L’home, que presentava
símptomes d’hipotèrmia, va ser
traslladat a l’hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona.
Malgrat la pluja, van ser mol-

tes les famílies que van agafar el
cotxe per anar-se’n de pont. Se-
gons el Servei Català de Trànsit
(SCT), en l’operació sortida del
pont de Tots Sants han abando-
nat l’àreametropolitana deBar-
celonamésde425.000vehicles,
unaxifraqueesquedaenel 87%
del previst, probablement per
les intenses tempestes que van
actuar coma element desincen-

tivador per a alguns. De fet,
també van provocar desperfec-
tes a les carreteres: un panell de
senyalització va caure sobre la
via a la C-17, a Manlleu. No va
causar ferits però va obligar a
tallar la circulació durant part
del matí.
Tot i així, una vegada va dei-

xar de ploure, es van omplir les
carreteres i entre launa i les tres
del migdia d’ahir es van regis-
trar més de 60.000 vehicles en
les vies de sortida de Barcelona,
una xifra per sobre del que és
habitual en aquesta franja ho-
rària."
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El novembre del 2020, fa just un 
any, la decisió, asseguraven els 
governants, estava presa. El se-
tembre del 2021 els alumnes de 
l’escola Can Clos, pràcticament 
l’únic equipament d’aquesta bar-
riada de classes populars a la falda 
de Montjuïc, van començar el nou 
curs al passeig de la Zona Franca, 
en l’estratègia municipal contra la 
segregació escolar. Les famílies 
d’aquesta escola orgullosament 
diversa es van organitzar, mobi-
litzar i, sobretot, van reivindicar, 
fins que van aconseguir que el 
Consorci d’Educació fes marxa 
enrere. Lluita i un aclaparador 
sentit comú de les famílies que es 
resumien en aquesta afirmació  
de la portaveu de l’AMPA, Laura 
Martínez: «El problema no és la 
segregació escolar. El problema és 
que és fruit de la segregació social, 
econòmica i laboral que pateix 
històricament aquest territori; és 
aquí on s’hauria d’actuar, no tan-
cant una escola». 

La història d’aquesta escola va 
centrar la 42è entrega de la sè- 
rie Hi havia una vegada al barri, just 
un any després que comencés, a 
Can Peguera, el novembre del 
2019. Dos anys, una noquejadora 
pandèmia i 73 barris –tots– des-
prés, aquest diari tanca un passeig 
buscadament tranquil per la Bar-
celona fora de focus que ha pretès 
ser altaveu, però també memòria, 
i ha sigut testimoni (i notari) 
d’històries amb final feliç, com la 
de Can Clos. I de moltes d’altres 
que no tant (o gens). Com la lluita 
per salvar l’illa de les Bugaderes, a 
Horta (la demolició de la qual va 
començar aquest estiu), o la lliu-
rada al Coll per evitar, també sen-
se èxit, la demolició de l’edifici 
que va acollir la productora on va 
néixer el mític Cigronet valent i que 
els veïns volien preservar i con-

vertir en centre d’interpretació 
del còmic i la il·lustració, discipli-
nes que van marcar la història 
d’aquest barri de Gràcia.     

Aquesta ruta també va explica 
els últims dies al Putxet de l’Ate-
neu Divers, obligat a deixar el bar-
ri pel preu del lloguer (i la falta de 
recolzament institucional), i va 
veure com s’abaixava de forma 
definitiva la persiana de la Funda-
ció Ludàlia, al Camp del Grassot-
Gràcia Nova, un referent en l’oci 
normalitzat per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual a la 
capital catalana i famosa perquè 
feia més d’una dècada que orga-
nitzava les discoteques dels diu-

menges al Luz de Gas. No van 
aconseguir superar l’impacte de 
la Covid, que va marcar substan-
cialment aquest viatge.  

La pandèmia va mostrar de la 
forma més descarnada la preca-
rietat en què vivien centenars de 
veïns al Raval, que subsistien de 
l’economia submergida vinculada 
moltes vegades al sector turístic, ja 
que es van quedar sense ingressos 
ni opció d’accedir a cap mena de 
subsidi d’un dia per l’altre. Un crac 
que va mostrar els peus de fang de 
la bèstia però també va fer sorgir 
potents xarxes de solidaritat a tots 
els barris. Del Clot a Sant Antoni. 
Solidaritat en forma de recollida i 
entrega d’aliments, productes 

d’higiene i me-
dicaments, 
però també en 
petits gestos i 
històries com 
la viscuda a 
l’Institut Es-
cola Antavia-
na, a Roquetes, 
durant els me-
sos que el centre 
va estar tancat.  

L’Institut Escola 
Antaviana és l’enveja 
de la ciutat pel seu te-
rreny, animals –gallines i 
ànecs– i hort, que van sobre-
viure al llarg i trist confinament 
gràcies al treball voluntari de 
l’Esperança, la desinteressada 
veïna que va baixar cada dia a cui-
dar-los malgrat no tenir ni fills ni 
nets al centre, només per una 
qüestió de veïnat. 

Cruïlla de camins 

Aquest viatge pels barris de la ciu-
tat ha intentant també oferir 
diferents mirades per em-
bastar el relat més fidel 
de les Barcelones que 
moltes vegades que-
den als marges, no 
només geogràfi-
cament. Amb 
històries nor-
malment obli-
dades per les 
presses i ur-
gències infor-
matives, com 
les de la comu-
nitat gitana a 
Hostafrancs i les 
seves dones en-
tossudides que els 
seus fills estudiïn. O 
com l’associació Los 
Botijas de Sant Martí, 
grup d’immigrants urugua-
ians que des de fa un lustre for-
men part de la junta de l’associa-
ció de veïns del barri perquè 
aquesta reculli totes les mirades, 
realitats i accents d’un barri di-
vers. O el treball de la fundació 

Una Barcelona, 
73 barris 

EL PERIÓDICO acaba un viatge a pas lent per tots els barris de la ciutat 
que va començar el novembre del 2019. Històries moltes vegades  
fora de focus, dels marges al mig, carregades de memòria i futur.

Gràcies a les 
famílies de Can 
Clos, el Consorci 
d’Educació no  
va tancar el col·le 

La mobilització del 
Coll no va poder 
parar la demolició 
de la casa natal del 
Cigronet valent 

HI HAVIA UNA VEGADA A...

Les xarxes  
veïnals, com la 
del Clot-Camp 
de l’Arpa,  
van mostrar  
la millor cara  
de la ciutat.

Filles i netes 
del Bon Pastor, 
el desembre del 
2020, organit-
zades per recu-
perar la tribu 
que al seu dia 
va ser aquesta 
barriada.

L’Esperança,  
la veïna que  
va alimentar 
les gallines  
de l’escola de 
Roquetes du-
rant la pandè-
mia, el juny  
del 2020.

Protesta a Can 
Clos pel tanca-
ment de l’esco-
la, el novembre 
del 2020. Va 
aconseguir el 
seu objectiu: 
segueix obert.

Restes de  
la llar d’‘El  
cigronet va-
lent’ que el  
Coll va defen-
sar sense èxit, 
aquest agost.

Jordi Otix

Robert Ramos

Manu Mitru

Ferran Nadeu

HELENA  
LÓPEZ 
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Una placa metàl·lica sobre la ma-
jestuosa torre recorda els treba-
lladors víctimes de l’amiant. «La 
fàbrica de Macosa-Can Girona va 
existir al voltant d’aquesta Torre 
de les Aigües entre 1857 i 1994», 
diu el cartell. Al seu voltant, i ocu-
pant més de 117.000 metres qua-
drats, on van arribar a treballar 
fins a 2.900 persones en el seu 
millor moment, cap al 1970.   

Des de fa uns mesos, al gener, 
encara estan gairebé, gairebé, de 
trasllat, es va traslladar a aquesta 
singular torre cilíndrica la seu de 
l’Arxiu Històric del Poblenou –
«l’oenagé de la memòria», com la 
defineix amb humor el seu presi-
dent, l’apassionat Jordi Fossas 
Bonjoch–, que dona vida a l’es-
pai, no només vetllant per con-
servar el record del seu passat, 
sinó també omplint-lo de pre-
sent. En una de les sales –ano-

menada Espai Huertas Claveria– 
treballen (de manera vo-
luntària) la mestra de pe-
riodistes Maria Favà, una 
de les ànimes de l’arxiu, i 
el guia de luxe Fossas 
Bonjoch. 

Pujar a dalt de la bo-
nica torre que l’any que 
ve complirà 140 anys 
en companyia de Fos-
sas Bonjoch és un ac-
cessible privilegi. Des 
de l’arxiu ofereixen 
visites guiades tots 
els dissabtes a les 
12.30 hores i, des 
d’aquesta setmana, 
també a les set de la 
tarda, en el que ba-
tegen com visites 
nocturnes (amb 
cita prèvia). Volen 
que els veïns de 
Front Marítim del 
Poblenou i Dia-
gonal Mar cone-
guin la història 

del seu barri, un dels més joves de 
la ciutat, aixecat 
després del des-

mantellament de les 
barraques del Camp 
de la Bota i de la Ma-
cosa-Can Girona, la 
que va ser una de les 
metal·lúrgies més im-
portants d’Espanya, 
que es va fer amb la 
torre després de la falli-
da de la Companyia Ge-
neral Anònima d’Aigües 
de Barcelona Vessant 
Dret del Besòs. 

Terra de contrastos 

«Enaquest edifici [Diago-
nal Mar] que coneixem 
vulgarment com a Saraje-
vo, perquè pel seu disseny 
sembla que estigui bom-
bardejat, hi viuen molts ju-
gadors de l’Espanyol. És una 
de les zones més cares de la 
ciutat i està aixecada sobre el 
que era el Camp de la Bota, un 

barri de barraques, tot i que la 
majoria dels seus veïns no ho sa-
ben», assenyala Fossas Bonjoch 
des del privilegiat mirador de dalt 
de tot de la torre, de 63 metres 
d’altura i que ofereix un particu-
lar skyline de la ciutat «a escala 
humana». «Si hi ha gent a la pis-

cina [d’un dels luxosos terrats 
pròxims], la pots saludar», asse-
nyala el guia. L’objectiu de l’arxiu 
–ara instal·lat en aquest extrem 
del Poblenou– és trencar amb 
aquesta amnèsia. 

 

«Això és una fàbrica» 

 «Això és una fàbrica, no un mo-
nument», remarca, destacant la 
bellesa del totxo i la volta catala-
na el president de l’arxiu, que 
n’explica cada detall amb passió. 
L’home remarca que la història 
de la torre és la història d’un 
fracàs, ja que l’empresa va fun-
cionar només 10 anys, fins que 
l’ajuntament va escriure un text 
devastador en què assegurava que 
les seves aigües no servien ni per 
regar. Diuen que l’empresari que 
va hi invertir tots els diners que 
tenia, Javier Camps, es va tirar de 
dalt de la torre després del seu 
fracàs. Episodi que no acaba d’es-
tar documentat –en aquells anys 
els suïcidis es tapaven encara més 
que ara–, però del qual Fossas 
Bonjoch n’està convençut. 

A cada un dels replans, una pe-
tita indicació detalla cada una de 
les escales que el visitant ha pujat i 
els metres d’altura: 232 escales, 46 
metres; 256 escales, 51 metres...     

Durant l’ascens, l’home va 
fent parades tècniques, neces -
sàries per agafar aire i molt, molt 
profitoses per aprendre sobre la 
història de la torre, el barri, la ciu-
tat i fins i tot la societat. Històries 
i preguntes com: «¿Saps per què 
normalment les ciutats, quan en-
derrocaven les fàbriques, deixa-
ven les xemeneies?». La resposta 
benintencionada és dir que per 
patrimoni, per descomptat. La 
lliçó d’aquest militant de la 
memòria del seu barri és que és, 
com gairebé sempre, per una 
qüestió econòmica: fer caure una 
xemeneia és car i el terreny que 
s’allibera és mínim. Interessa 
més tirar les naus, que surt més 
barat i allibera molt més terreny 
per construir.   n

Vistes del barri des de la Torre de les Aigües del Besòs, que l’any que ve complirà 140 anys, dijous.

Un veïnat aixecat a 
l’esquena del seu passat

El mirador de la Torre de les Aigües del Besòs regala una vista «a escala 
humana» de la ciutat des de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, 
molts dels residents dels quals desconeixen el passat barraquista del lloc. 

HI HAVIA UNA VEGADA A... FRONT MARÍTIM I DIAGONAL MAR

63
Són els 
metres  
que té la  
Torre de  
les Aigües, 
aixecada  
el 1882 per l’arquitecte Pere Falqués a petició de l’empresari Javier Camps per acollir  

la Companyia General 
Anònima 
d’aigües de Barcelona 

Vessant Dret  del Besòs.

L’Arxiu Històric del 
Poblenou s’acaba 
de mudar a la  
torre per pal·liar  
la desmemòria  
dels ciutadans 

H. L. 
Barcelona

Bayt al-Thaqafa amb els nois 
que no tenen una xarxa famili-
ar ni papers i viuen al Pou de la 
Figuera. 

Escenes quotidianes i plenes 
de veritat com el cafè amb llet 
després de deixar els fills a 
l’escola d’un grup de mares jo-
ves del Bon Pastor. Cafè on es 
troben, s’escolten –una cosa 
que sembla tan petita, però de 
vegades resulta tan difícil–, es 
cuiden i comparteixen preocu-
pacions. Problemes que hauri-
en de marcar l’agenda munici-
pal en boca d’un grup de filles i 
netes del barri, organitzades de 
forma informal per recuperar 
la tribu que, al seu dia, va ser 
aquesta barriada de casetes 
baixes que porta anys en des-
construcció, sempre amb re-
tard. Dones del Bon Pastor que 
viuen envoltades d’indústries i 
volen poder treballar i criar –el 
somni de la conciliació– i so-
mien trobar un espai on fer-se 
cangurs mútuament, com fe-
ien les seves mares.  

La pèrdua de les urgències 
nocturnes i el servei de gine-
cologia del CAP del barri era 
també el desembre passat  
–van ser les protagonistes 
del 44è barri– un dels temes 
recurrents en aquestes ter-
túlies, des de les quals tam-
bé controlaven l’evolució 

dels reallotjaments dels úl-
tims veïns de les velles cases a 
l’eix Besòs. 

Memòria viva 

Una altra de les qüestions fre-
qüents durant aquests dos anys 
de viatge ha sigut la memòria. 
De la detenció de Salvador Puig 
Antich a la Dreta de l’Eixample 
després de prendre un refresc al 
bar Funicular, recordada per 
Agustina Cardete, rere la barra 
des de 1950, fins a la histò- 
ria de les internes del Mental  
de Nou Barris, recordades per 
Mercedes Hidalgo Rebollo, tre-
balladora que el 1987 va resca-

tar del terra del vell psiquià-
tric de la Guineueta, en 

aquell moment desman-
tellat, carpetes i cai-

xes oblidades, con-
servades a l’Arxiu 
Històric de Roque-
tes-Nou Barris.  

Dones que se-
gueixen vivint, 
treballant, cui-
dant i militant als 

barris de la ciutat  
i que recullen el  

testimoni de qui va 
construir la ciutat anys 

abans. De Josepa Vilaret, 
la Negreta del Gòtic, a Emí-

lia Llorca, de la Barceloneta, i 
Ángeles Rivas, de Canyelles. n

Jordi 
Cotrina

Laura Guerrero
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construeixen dones protagonistes 
–diu M. Àngels Cabré–. Això passa 
des de La fabricanta, de Monserdà, 
fins a les novel·les de Llucia Ramis. 
També tenen més tendència a es-
criure sobre espais privats i la inti-
mitat. Això no vol dir que escriguin 
literatura femenina, sinó en feme-
ní”. Flors i violes destaca l’aportació 
en el camp dels llibres de memòri-
es d’Esther Tusquets, Rosa Regàs, 
Teresa Pàmies, Lidia Falcón i Ma-
ruja Torres. “També hi ha, sovint, 
un conreu del gènere negre, que ca-
da vegada s’estudia més –afegeix–. 
Hi trobem Maria Antònia Oliver, 
Alicia Giménez Bartlett i Roser Ca-
minals, que va fer una trilogia de no-
vel·les molt interessants ambienta-
des a la Barcelona dels anys 40 i 50”.  

¿Com difereix la ciutat que pre-
senten les autores de la que han di-
buixat els homes? “Elles amplien la 
festa, donen més vida literària a Bar-
celona. Escriuen des d’estils, regis-
tres i procedències diversos”. El com-
promís “amb la condició de dona” es 
fa palès des de diversos punts de vis-
ta: “L’empoderament és més evident 
en les pioneres, en les autores de la 
República i en algunes de la Transició 

–afegeix–. Com més ens acostem al 
present més es dilueix aquest ele-

ment”. Es guanya, en canvi, en la 
construcció de “veus personals 
i coherents” i en riquesa esti-
lística. “Hi ha des de la mirada 
propera al fantàstic de Mari-
na Espasa a les seves dues no-
vel·les fins a la democratitza-

ció de la literatura que propo-
sa Empar Moliner a Feli, esthéti-

cienne [2000]”. Cabré recorda que 
“hi ha molt poca literatura de les clas-
ses baixes, i escrita per dones encara 
menys”: Moliner dona veu a perso-
natges poc presents a la ficció cata-
lana, de la mateixa manera que va 
passar, anys després, amb Cristina 
Morales a Lectura fácil (2018). 

Un present incert 
Una ciutat literària  
que s’oblida dels autors 
Les condicions materials de cada au-
tora influeixen en les possibilitats 
d’escriure literatura. “Les pioneres 

“Ha arribat l’hora 
de dir adeu a la 
Barcelona ex-
clusivament 
masculina. Es-

clar que Barcelona l’han escrit Edu-
ardo Mendoza, Carlos Ruiz Zafón, 
Juan Marsé, Quim Monzó i Manu-
el Vázquez Montalbán, però les do-
nes també han fet literatura sobre la 
ciutat, i va molt més enllà de Car-
men Laforet i Mercè Rodoreda”. 
Amb aquestes paraules explica M. 
Àngels Cabré el punt de partida de 
Flors i violes, que acaba d’editar 
l’Ajuntament de Barcelona, i que 
planteja un “nou cànon literari” des 
de “la pluralitat i la inclusió”.  

“Incloc la veu de les dones sense 
excloure la dels homes”, recorda Ca-
bré, que divideix el volum en tres 
grans seccions: la primera està dedi-
cada a les autores que han escrit so-
bre la ciutat, començant per Dolors 
Monserdà i arribant fins a Llucia Ra-
mis; la segona s’aproxima a gairebé 
una vintena de personatges feme-
nins, entre els quals n’hi ha d’escrits 
per homes, com la Trini d’Incerta 
glòria, de Joan Sales; la tercera ex-
plora deu dones de carn i ossos –des 
de l’espiritista Amalia Domingo fins 
a Karin Leiz, la noia del Flash Flash– 
que han motivat novel·les, contes i 
textos memorialístics. 

De les pioneres al present 
La invisibilització de les dones 
va començar durant el franquisme 
“La feina de recuperar moltes 
d’aquestes autores és recent –diu M. 
Àngels Cabré–. Fins i tot ha passat 
amb grans noms com Maria Aurèlia 
Capmany i Montserrat Roig”. El re-
corregut històric de la primera part 
de Flors i violes arrenca amb Dolors 
Monserdà i La fabricanta (1904). 
“Aquesta novel·la és molt empode-
radora –admet–. La protagonista 
impulsa el negoci del seu marit quan 
es casen. És ella qui s’acabarà posant 
al capdavant del negoci familiar”. 
Monserdà va formar part “d’un fe-
minisme burgès molt actiu” que tin-
dria com a companya de viatge –més 
centrada en l’activisme que en la 
narrativa– Carme Karr. “Una altra 

✒✒✒✒ Jordi Nopca

M. Àngels Cabré reconstrueix el cànon literari reivindicant, a ‘Flors i violes’, una 
seixantena d’autores i personatges com Víctor Català, Empar Moliner, Cristina 
Morales, la Colometa i Enriqueta Martí 
 

de les pioneres va ser Víctor Català. 
Ara la recordem sobretot per Soli-
tud, però té una novel·la ambientada 
a Barcelona, Un film (3.000 metres), 
que no està gens malament”, diu 
l’autora. La va reeditar Club Editor 
el 2015 amb una repercussió notable 
de vendes i una rebuda crítica molt 
més entusiasta que la que va tenir el 
1926, quan es va publicar. 

Un gran moment creatiu per a les 
escriptores van ser els anys de la Re-
pública. “Va ser el punt d’inflexió en 
la literatura barcelonina feta per do-
nes: en trobem exponents en novel·la, 
conte, poesia i teatre”, explica Cabré 
abans d’esmentar Maria Teresa Ver-
net –“el bestseller de l’època”–, Rosa 
Maria Arquimbau –“que Julià Guilla-
mon ha reivindicat des de Comane-
gra”, recorda–, María Luz Morales, 
Elisabeth Mulder, Anna Murià, Llu-
cieta Canyà, Irene Polo i Anna Maria 
Martínez Sagi. “El franquisme va 
canviar el panorama. D’entrada, per-
què moltes de les autores que escrivi-
en en català o es van exiliar o van dei-
xar d’escriure –comenta–. I en segon 
lloc, perquè es va començar a esbor-
rar les escriptores de la República”.  

Del llarg règim franquista des-
punta Carmen Laforet, amb Nada 
(1944), i dues dècades després 
Mercè Rodoreda, amb La pla-
ça del Diamant (1962), El car-
rer de les Camèlies (1966) i 
Mirall trencat (1974). “La 
Transició va ser còmplice del 
silenci del franquisme. La re-
habilitació històrica no es va 
fer llavors, sinó que han hagut 
de passar unes quantes dècades 
perquè passés”, afegeix Cabré. 
Maria Aurèlia Capmany va ser “una 
figura clau que va enllaçar els anys de 
la República amb la Transició”. 
“L’esperit crític, feminista i d’es-
querres de Montserrat Roig, i la tria 
d’escriure en català, no s’entendri-
en sense el mestratge de Capmany”, 
comenta l’autora de Flors i violes.  

Veus personals i coherents 
Les dones no escriuen, necessà-
riament, literatura femenina 
“L’aportació principal de moltes de 
les autores presents al llibre és que 

La Barcelona 
que han escrit  
les dones

FLORS I 
VIOLES 
M. ÀNGELS CABRÉ 
AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 
348 PÀG. / 20 € 

M. Àngels 
Cabré aquest 
mes d’octubre 
a Barcelona. 
FRANCESC MELCION
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ROSA MARIA ARQUIMBAU
Laforja 57

TERESA PÀMIES
Casanova 136-138

CATERINA ALBERT
València 250

ANNA MARIA MOIX
 Va nèixer al carrer

Pes de la Palla

BAR-BIBLIOTECA LA SAL
Va obrir les portes el 1977. 

Un any després va néixer 

l'editorial La Sal, que va publicar 

llibres “escrits per dones” i que 

fossin “expressió de les dones” 

fins al 1990

ANNA MARIA MOIX
Enric Granados 51

MARIA AURÈLIA CAPMANY
Rambla de Catalunya 65

MONTSERRAT ROIG
Bailèn, 37

CARMEN LAFORET
Aribau 36

MERCÈ RODOREDA
Manuel Angelón

EDITORIAL LUMEN
Esther Tusquets va dirigir des d'un 

pis de Sarrià l'editorial Lumen des 

de principis dels anys 60 fins al 

1996, en què va passar a formar 

part del grup Bertelsmann

BIBLIOTECA POPULAR DE LA DONA
Carrer de Sant Pere més Baix, 7.

L'actual biblioteca Francesca 

Bonnemaison va acollir la Biblioteca 

Popular de la Dona, fundada el 1909, 

pionera a Europa
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Plaça del Diamant

Carrer Legalitat

Sant Pere 
més Baix

Carrer 
MontcadaEl carrer 

dels tres llits

Carrer Bolívia

Les cotxeres 
de Sants

Carrer de Ponent

El Liceu

Carrer Trafalgar 

El Paral·lel

El Molino

Estàtua de Ròmul Bosch
Cementiri 
del Poblenou

Barceloneta

Sant Gervasi

Sagrada Família
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ERTTT
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CCARC

Casasa

RESA PÀMIEÀSA
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En

TERTER
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Adreces

Llocs

Escenaris

3333
El Pa

L'estudi on treballa l'Anna, protagonista 
de L'altra, de Marta Rojals, és al barri de 
Sant Gervasi.

A les cotxeres de Sants es coneixen la 
parella protagonista de Tàndem, 
de Maria Barbal.

La felicitat, de Lluís Anton Baulenas, 
transcorre sobretot al Paral·lel i un dels 
seus personatges més importants és 
Nonnita Serrallac.

L'actriu i vedet del Molino Christa Leem 
(1953-2004) va inspirar la novel·la 
La nit de les papallones, de Jordi Coca.

A l'antic carrer de Ponent, actualment 
Joaquim Costa, Enriqueta Martí, 
l'anomenada vampira del Raval, segresta 
Teresita Guitart. Ha motivat novel·les 
com La mala dona, de Marc Pastor.

Mariona Rebull, d'Ignasi Agustí: quan 
esclata la bomba al Liceu el 1893, el 
senyor Rius -protagonista de La saga de 
los Rius- troba la seva dona Mariona en 
braços d'un altre home.

Roser Caminals va ambientar tres 
novel·les a la dècada dels 40 i 50. 
Una d'elles és El carrer dels tres llits.

Estàtua de Ròmul Bosch, antic alcalde 
de Barcelona que va motivar la nissaga 
familiar La família del meu pare, 
de Lolita Bosch.

Barri on tenen el pis tutelat les quatre 
protagonistes de Lectura fácil, de 
Cristina Morales.
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La Colometa, protagonista de 
La plaça del Diamant, de Mercè 
Rodoreda, viu al barri de Gràcia.

La prostituta de luxe Carmen Broto, 
que va ser assassinada al carrer de la 
Legalitat el 1949, apareix en dues 
novel·les de Juan Marsé, Si te dicen 
que caí i Esa puta tan distinguida.

Escenari d'un dels capítols de 
Coses que et passen a Barcelona 
quan tens 30 anys, de Llucia Ramis.

Al número 10 del carrer Trafalgar hi viu 
Marcial Deberga, personatge que fa 
trontollar les conviccions de Pilar 
Prim, protagonista de la novel·la 
homònima de Narcís Oller.

En aquest carrer hi ha la fàbrica dels 
Vilumara de La fabricanta, de Dolors 
Monserdà.

Al carrer Montcada hi viu Lola Dussay, 
un dels personatges de Vida privada, 
de Josep Maria de Sagarra, inspirat en 
una persona real, amiga de la família. 
“Era soltera, religiosa, tocada i posada”.

Escenari de Carrer Bolívia, 
de Maria Barbal.

El dia del cérvol, de Marina Espasa, 
transcorre en diversos escenaris 
barcelonins. Un d’ells és el cementiri 
del Poblenou.
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Textos: Jordi Nopca / Gràfic: Esther Utrilla

del present”. ¿Quin paper va tenir la 
declaració de Barcelona com a ciu-
tat de la literatura per la Unesco 
l’any 2015? “La institucionalització 
de la literatura no és ni positiva ni 
negativa, però quan això passa a ve-
gades les institucions s’obliden dels 
escriptors –diu l’autora de Flors i vi-
oles–. Una iniciativa que pot donar 
bons fruits són les beques Montser-
rat Roig. Es donen a molts projectes 
i s’opta també per la diversitat. És 
possible que d’aquí uns anys tin-
guem una bona collita literària en 
part gràcies a aquesta iniciativa”. 

Cabré es proposa observar 
aquesta evolució ben de prop, amb 

venien d’entorns en què potser no 
estava ben vist que les dones escri-
guessin, però podien acabar-ho fent 
perquè tenien les condicions mate-
rials resoltes –diu–. Durant la post-
guerra, el gran esforç que va haver de 
fer algú com Mercè Rodoreda per es-
criure és important de recordar”. En 
paral·lel, autores com Anna Maria 
Moix i Rosa Regàs, “personatges 
molt potents i humanistes”, van des-
envolupar la seva obra “en contex-
tos molt masculins”: Moix, al costat 
dels Novísimos; Regàs, com l’única 
escriptora de la Gauche Divine.  

Entre les veus destacades pel vo-
lum que ara ronden la cinquantena 

hi ha Ada Castells, Lolita Bosch i Ca-
re Santos. “Totes elles són molt di-
ferents”, diu. Al capítol sobre el per-
sonatge de la Feli, d’Empar Moliner, 
hi afegeix també l’Anna de L’altra, 
de Marta Rojals (2014), i l’Agnès 
Bach que protagonitza La dona ve-
loç, d’Imma Monsó (2012). “He evi-
tat citar autores molt joves perquè 
cal esperar una mica de temps i veu-
re si es consoliden”, continua Cabré, 
que no es mostra gaire optimista so-
bre el present literari barceloní. “No 
estem passant pel millor moment 
–admet–. Vivim en una Barcelona 
pobra d’activitats culturals i cal res-
situar la ciutat al mapa literari des 

la intenció d’actualitzar, en un nou 
volum, el cànon literari que ofereix 
ara, on combina autores que escri-
uen en català i en castellà. “El bilin-
güisme em sembla la cosa més natu-
ral del món. Em sembla enriquidor 
i poc contradictori –assegura–. Em 
sembla trist que, coincidint amb el 
centenari de Carmen Laforet, Bar-
celona no hagi fet res en relació 
amb Nada, una novel·la que passa 
a la ciutat i que la retrata durant la 
primera postguerra. ¿Ens podem 
permetre obviar-la perquè l’auto-
ra va marxar a viure a Madrid? Que 
escrigués en castellà l’exclou de 
qualsevol homenatge?”✒
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LITERATURA

ra, amb seu a l’Institut de Cultura. “És 
un espai amb valor patrimonial: man-
tenir-lo és una responsabilitat cívica 
i social, i per a nosaltres, els fills, tam-
bé és una obligació moral”, continua 
Maria Candel. 

La gran veu de la immigració 
Nascut a Cases Altes, al País Valencià, 
el 1925, Francesc Candel va emigrar 
amb la família a Barcelona quan tenia 
2 anys. Després d’una estada breu a les 
barraques de Montjuïc, Candel es va 
instal·lar al barri de la Marina. Hi va 
viure, en diversos domicilis, durant la 
resta de la seva vida. “Paco Candel és la 
gran veu de la immigració –diu la fi-
lla–. A través de les seves no-
vel·les va donar vida a una sè-
rie d’espais i de personatges 
que, si no hagués sigut per 
ell, haurien quedat fora de 
la literatura”. 

“El pare ha sigut el mi-
llor que m’ha passat a la vi-
da –assegura Maria Can-
del–. Jo vaig ser una nena de 
barri, però tenia un pare que 
enriquia aquesta dimensió: 
era un gran lector, tenia una sen-
sibilitat impressionant, sempre ex-
plicava històries, feia manualitats... i 
resulta que el paisatge real on vivíem 
va acabar formant part de la seva 
obra”. Quan Francesc Candel va mo-
rir, el 2007, la seva filla va dedicar uns 

anys a endreçar i catalogar tota la pro-
ducció escrita del pare. “Necessitava 
fer-ho jo –admet–. Era una manera de 
continuar en contacte amb ell”. Els 
centenars de carpetes amb els materi-
als són a l’habitació del costat del des-
patx. “En funció de com acabin les 
converses i del que pugui passar amb 
el pis, anirà a un lloc o un altre: enca-
ra no està decidit”, explica. 

Candel va arribar al pis amb la dona 
i els dos fills el 1962. L’immoble, un ha-
bitatge de protecció a la Zona Franca, 
compta amb una petita sala d’estar –
on ara hi ha bona part de la biblioteca 
de l’autor–, tres habitacions, la cuina 

i el lavabo. Al passadís encara hi ha 
el telèfon de paret, un dels pri-

mers que es van instal·lar al 
barri. “Recordo que venia 

molta gent a trucar a casa 
nostra –explica Maria Can-
del–. Si tanco els ulls enca-
ra puc veure el pare dient a 
un amic gallec que no calia 
que cridés tant, quan parla-

va per telèfon. El sentirien 
igual!” A la mateixa habitació 

on ara hi ha la producció literà-
ria de Candel ben classificada s’hi 

troben centenars de llibres dedicats 
i “obra gràfica d’amics com Cesc i re-
trats de Joan Martí”. També els esbos-
sos que feia a l’Escola Massana. “La se-
va vocació inicial havia sigut el dibuix, 
no l’escriptura”, reconeix la filla.e

Pressió perquè el pis de Francesc 
Candel es converteixi en casa-museu

La família no pot seguir mantenint l’espai on l’autor va escriure ‘Els altres catalans’ i demana suport

Visitar el pis on va viure i escriure 
Francesc Candel és una experiència 
emocionant. Els fills l’han conservat 
fins ara tal com era a la dècada dels 60, 
quan la família hi va residir, abans de 
traslladar-se a un altre pis, al mateix 
barri barceloní de la Marina. “Hi va pu-
jar a treballar sempre, aquí, fins que la 
salut l’hi va permetre”, recorda Maria 
Candel, la seva filla gran i marmessora 
del llegat de l’autor d’Els altres cata-
lans. “Va ser aquí mateix, en aquest 
despatx, on justament va escriure 
aquest llibre”, continua. Al damunt de 
la taula hi ha la màquina d’escriure de 
Candel, i al darrere, en un petit arma-
ri, diverses prestatgeries amb les pri-
meres edicions de la cinquantena llar-
ga de títols que l’autor va publicar al 
llarg d’una trajectòria que va comen-
çar el 1956 amb Hay una juventud que 
aguarda. L’espai aconsegueix trans-
metre l’atmosfera d’una època desapa-
reguda, durant la qual Candel es va 
consolidar gràcies al supervendes i in-
fluent Els altres catalans, un assaig que 
per primera vegada parlava del xoc lin-
güístic i social que van suposar les di-
verses onades migratòries a Catalu-
nya, abans i durant el franquisme, i en 
defensava la integració com l’única 
sortida possible per sortir de la mar-
ginació en què vivien fins llavors. El 
missatge aglutinador de l’escriptor 
continua sent vigent i referent. 

“La voluntat de la família és que el 
pis acabi convertit en una casa-museu. 
L’hem mantingut fins ara, però no po-
dem continuar així –diu la filla–. Ara 
mateix estem tenint converses amb di-
verses institucions per intentar que el 
projecte tiri endavant. L’únic que de-
manem és que, si l’acord prospera, el 
pis es pugui mantenir igual, i que s’hi 
puguin fer visites guiades”. Hi ha di-
versos motius que fan especialment 
interessant la conservació de l’immo-
ble, segons Maria Candel: “Barcelona 
no té gaires cases d’escriptors, i enca-
ra menys del perfil del pare. Aquest és 
un pis humil, conservat igual que quan 
ell vivia, i que es troba al mateix entorn 
que apareix a les seves novel·les, con-
tes i llibres de memòries”. “[La casa-
museu] Seria un gran colofó per al bar-
ri –continua–. S’afegiria a la Fundació 
Paco Candel i a la biblioteca i al certa-
men literari que porten el seu nom”. 

La família ha parlat amb l’Ajunta-
ment de Barcelona i el departament de 
Cultura de la Generalitat, i està pen-
dent de reunir-se amb l’Oficina Unes-
co de Barcelona Ciutat de la Literatu-

BARCELONA
JORDI NOPCA

01. El despatx on Francesc Candel va escriure alguns dels seus llibres. CÈLIA ATSET  02. Una imatge de l’escriptor. EFE

Patrimoni 
“Mantenir 
aquest espai 
és una 
responsabilitat 
cívica i social”

01 

02 

Alguns tresors 
inèdits de l’autor
L’any 2019 va aparèixer a 
Debate el primer volum 
dels dietaris de Candel, El 
gran dolor del mundo, que 
arrencava el 1944, amb la 
mort de la mare, i es tanca-
va a finals del 1975, amb el 
traspàs de Franco. “Queden 
la meitat de llibretes, apro-
ximadament, que cobrei-
xen el període que va des 
del 1975 fins al 2004”, ex-
plica Maria Candel. Aquest 
és un dels projectes que la 
filla voldria que es pogués 
publicar properament. Pe-
rò no és l’únic. “La corres-
pondència continua inèdita 
–avança–. És interessant 
no només pel contacte amb 
diversos autors de l’època, 
sinó també pels missatges 
que rebia de presos, soldats 
i gent de barri amb proble-
mes grossos”. Hi ha, també, 
un projecte de novel·la, Pi-
quete de ejecución, sobre 
“els afusellaments durant 
la Guerra Civil”, que es “po-
dria reconstruir”. 
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Eulàlia Presas, Elisa Sales, Carmina 
Pleyán, Dolors Pomar, Maria Ber-
net, Carme Picart, Margarita Fi-
gueres, Maria Vilà Clé i Dolores Ál-
varez Castrillón. Són noms que La-
la Gomà ha volgut treure de l’ano-
nimat i reconèixer-los el mèrit que 
mereixen: obrir camí a les dones a 
la universitat. D’això va el seu do-
cumental Pioneres. Dones universi-
tàries a la Segona República, que s’ha 
presentat a la Universitat de Barce-
lona (UB), on totes van estudiar 
entre el 1931 i el 1941. 

La primera dona universitària 
d’Espanya va ser María Elena Ma-
seras, el 1872. Va estudiar Medici-
na a la UB però no va poder exer-
cir. I va estudiar, com passava lla-
vors amb les dones, gràcies a un 
permís especial. A partir del 1910,  
aquest permís ja no era necessari, 
explica Montserrat Puig, vicerec-
tora d’Igualtat i Gènere de la UB. 
Puig també destaca el mèrit de les 
pioneres que retrata Gomà, que, a 
més, van viure moments compli-
cats (Guerra Civil, postguerra, 
exili i dictadura). «Gràcies a per-
sones com elles es va avançar en el 
dret a l’educació i l’accés de dones 
a la universitat va anar augmen-
tant progressivament», apunta.  

Decidides i motivades 

El documental recull la trobada 
dels fills i filles d’aquestes dones, 
entre els quals la mateixa Gomà, 
filla d’Eulàlia Presas. Tots cele-
bren el poder explicar la història 
de les seves mares. Moltes van 
veure truncades les seves carreres 
per la guerra. Algunes van poder 
exercir, però d’altres no. Aquestes 
o bé es van dedicar a les seves fa-
mílies o bé van estar a l’ombra dels 
seus marits, ajudant-los en les se-
ves carreres.  

La majoria d’aquestes dones 
compartien el desig d’estudiar pel 
simple fet d’aprendre, explica 
Gomà. No pretenien fer carrera. 
Provenien de famílies amb un alt 
nivell cultural. Filles d’advocats, 
metges o mestres, tots lliure -
pensadors i d’esquerres que van 
voler que les seves filles visques-
sin per elles mateixes. La decisió 
d’anar a la universitat, destaquen 
els fills de totes elles, era «per ga-
nes de saber, de transmetre i de 
ser independents. Van aprofitar 
l’oportunitat que els van donar les 

seves famílies». «Eren 
decidides i estaven 
molt motivades». 

Sense saber-ho 

Una de les estrelles 
del documental és 
Elisa Sales.  Als seus 
106 anys és l’única su-
pervivent del grup de 
pioneres de la UB. Filla de 
mestres, a casa seva es va 
veure com una cosa normal 
que l’Elisa, que va treure un 
batxillerat excel·lent, cursés estu-

dis universitaris. Primer 
a Saragossa, on va co-
mençar Dret, i després 
a la UB, becada a la Fa-
cultat de Filosofia i 
Lletres. La Guerra Civil 
la va obligar a inte-
rrompre els seus estu-

dis, que van quedar de-
finitivament aparcats. Va 

iniciar juntament amb el 
seu marit, Miquel García 

Santesmases, advocat i fun-
cionari de l’ONU, una vida a l’exi-
li, de França a Cuba i Santo Do-

mingo, passant per Mèxic, Nova 
York i Suïssa, fins a tornar a Barce-
lona, on rep EL PERIÓDICO.  

Malgrat dir que no es troba bé, 
desprèn vitalitat i conserva als seus 
ulls la brillantor d’un caràcter in-
quiet. Amb bona memòria i amb 
humilitat, desgrana records d’una 
època que va viure sense ser cons-
cient que obriria camí a altres do-
nes. «Vaig fer el batxillerat ja amb 
la intenció d’anar a la universitat. 
Els meus pares així ho van propo-
sar i jo hi vaig estar d’acord», ex-
plica. Admet, amb mig somriure, 
que ja a la UB no va ser gaire bona 
estudiant. «M’ho vaig passar molt 
bé, però vaig estudiar poc. Em de-
dicava més a passejar i a anar a 
concerts», confessa.  

Alumnes de Fabra 

Ella i les seves amigues van tenir 
grans professors com Carles Riba, 
Jordi Rubió, Joaquim Xirau o el 
mateix Pompeu Fabra. L’Elisa re-
corda que una de les seves amigues 
se sentia intimidada davant Fabra 
fins que un dia aquest, al veure-la 
aturada a la porta de classe, li va dir 
«Bé, anem, senyoreta». «‘Bé, 
anem’, ¿t’imagines?» explica Sa-
les divertida. 

Sí que recorda que es feia es -
trany» veure que eren tan poques 
dones a les aules. Un primer asso-
liment que es van anotar va ser 
l’actual cafeteria situada entre el 
pati de Lletres i el de Ciències. 
«Com que érem poques, no te-
níem un lloc on guardar les nos-
tres coses. Ens vam mobilitzar i 
vam aconseguir un espai propi», 
explica Sales. 

De la llum a la guerra 

El cop del 1936 i la Guerra Civil ho va 
torçar tot. «Es va acabar l’estudiar i 
es va tractar de sobreviure». Sales 
no lamenta no haver pogut acabar 
els estudis: «Va ser tot tan difícil 
quan va començar la guerra que ja 
no m’ho vaig plantejar», diu.   

Gomà destaca que aquestes 
pioneres van viure un dels mo-
ments més lluminosos de la UB, 
que va poder utilitzar el català a les 
aules i contractar grans intel·lec-
tuals com a professors. «Entre el 
1931 i el 1939, la universitat va viu-
re una època extraordinària. La lli-
bertat ho omplia tot de llum», re-
sumeix la cineasta. n

«Gràcies a elles es  
va avançar en el dret 
a l’educació», diu  
la vicerectora 
Montserrat Puig

«Amb la Guerra Civil 
es va acabar estudiar 
i es va tractar només 
de sobreviure», 

afirma Elisa Sales

Pioneres de la universitat

La UB rescata l’empremta de les pioneres Eulàlia Presas, 
Elisa Sales, Carmina Pleyán, Dolors Pomar, Maria 
Bernet, Carme Picart, Margarita Figueres, Maria Vilà Clé 

i Dolores Álvarez Castrillón. La cineasta Lala Gomà les 
recupera al documental Pioneres. Dones universitàries a la 
Segona República on es reuneixen els seus descendents.

Memòria històrica

MONTSE BARAZA 

Barcelona

Manu Mitru

Elisa Sales, dimarts. A sota,  
dones a la biblioteca de la  

universitat als anys 30.
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La primavera de 1939,
pocs mesos després de
l’entrada de les tropes
franquistes a Barcelona, el
cònsol de la Gran Breta-
nya a la capital catalana va
fer uns informes dirigits al
seu govern sobre la situa-
ció que es vivia a la ciutat,
on els vencedors de la
guerra van desplegar una
repressió feroç. Són uns
documents on el diplomà-
tic alerta sobre l’elevat
nombre d’afusellaments
de ciutadans que havien
estat fidels al règim repu-
blicà i a la Generalitat.
Parla d’execucions a l’inte-
rior de les presons i també
assenyala com a punt d’e-
xecucions l’edifici de Via
Laietana, 53, seu de la co-
missaria de policia.

Gutmaro Gómez Bra-
vo, doctor en història per
la Universitat Compluten-
se de Madrid, un dels prin-
cipals investigadors dels
mètodes de repressió del
franquisme, explica per a
aquest diari l’existència
d’aquests informes que ell
mateix ha consultat a la
seu de The National Archi-
ves de Londres. Sobre la
veracitat d’allò que s’hi
diu, Gómez puntualitza
que “gaire cert no és”, tot i
que no descarta que s’hi
cometés alguna execució
i, en tot cas, sosté que “el
que és segur és que a Via
Laietana s’hi feia una clas-
sificació dels detinguts”.
És a dir, si no eren execu-
tats allí mateix, d’allà ana-
ven directament al lloc on
els esperava el destaca-
ment d’afusellament.

Els documents que
apunten l’ús de les depen-
dències policials com un
lloc d’extermini de la dissi-
dència política donen a
l’edifici situat al número
53 de la Via Laietana la de-
nominació clara de “casa
dels horrors”, amb què l’ha
batejat la campanya de la
Comissió per la Dignitat
que demana la fi dels seus
usos policials. A Via La-
ietana, s’hi ha vexat els de-
tinguts, se’ls ha maltrac-
tat físicament i psicològi-
cament, han estat víctima
de tortures i en alguns ca-
sos s’hauria arribat a l’ex-
trem de l’assassinat.

Hi ha un problema greu
per conèixer a fons la his-
tòria d’aquest emplaça-
ment policial on van arri-
bar a treballar entre 300 i
400 agents, segons recor-
da un policia ja jubilat que
hi va desenvolupar les se-
ves funcions en els pri-
mers anys de la democrà-
cia. El problema en qües-
tió el detalla Gutmaro Gó-
mez; “Falta molta docu-
mentació de la prefectura
de Barcelona entre els
anys quaranta i cinquan-
ta.”

Falta documentació i, a
més, hi ha un dèficit de
transparència perquè, tot
i haver-hi milers de firmes
que ho demanen, encara
es mantenen tancats, per
secret d’estat, els arxius
que fan referència a la
pràctica de la policia en els
anys del franquisme.

Opacitat en allò que feia
aleshores la policia, i opa-
citat en el que fa avui en
dia, perquè a aquest diari
se li ha denegat, al·legant
motius de seguretat, el
permís per entrar a l’edifi-
ci de la prefectura per ex-
plicar el seu estat actual i
l’ús real que se’n fa. El Mi-
nisteri de l’Interior insis-
teix que l’edifici ha de
mantenir usos policials,
tot i que és evident que
aquests usos ara són mí-
nims. S’argumenta això
davant l’ofensiva ciutada-
na i política per tal que si-
gui convertit en un espai
de memòria. El primer in-
tent el va fer el diputat
d’ERC a Madrid Joan Tar-
dà el 2005, i hi va tornar el
2017 quan la proposta va
prosperar, tot i que no s’ha
dut a la pràctica.

L’edifici objecte de de-
bat es va dedicar a usos po-
licials a partir de 1929 i
l’any 1931 es va traspas-
sar a la Generalitat, que hi
va instal·lar la Comissaria
General d’Ordre Públic. La
placa que l’Ajuntament de
Barcelona va instal·lar da-
vant de l’edifici recorda
que durant la República
l’espai es va distingir per
ser l’epicentre de la re-
pressió als moviments
obrers i anarquistes. Mi-
quel Badia, cap de la poli-
cia de la Generalitat, va
morir tirotejat en un
atemptat que s’atribueix a
militants de l’anarquista

Via Laietana,
repressió,

tortura i mort

Jordi Panyella
BARCELONA

1939 El cònsol britànic a Barcelona va comunicar al seu govern que a la seu mateix
de la prefectura s’hi duien a terme execucions de detinguts 2005 Fa 16 anys que

es demana la conversió de la comissaria en un centre de memòria històrica
2021 L’edifici és avui un espai policial obsolet sotmès a obres de rehabilitació

SOCIETAT EL FUTUR D’UN EDIFICI POLÈMIC 
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Una vacuna
contra noves crisis

i que les activitats dels serveis que s’hi vinculen fan
créixer la xifra fins a un 50%. Sabem que una indústria
local moderna és clau no sols per a la prosperitat d’un
país, sinó com a factor de resiliència davant futures –i
probables– crisis. Esperem que, si bé l’anterior edició
del pacte va executar un 90,9% del pressupost, el nou
es reforci en ambició i compliment d’objectius.Marga Moreno

El dia 25 d’aquest mes s’atorgaran els premis Fet a Ca-
talunya a Sant Antoni de Calonge, en el marc del VI
Congrés d’Emprenedoria de l’Empordà. Al marge dels
incentius i de la visibilitat per als premiats, ve a tomb
parlar-ne perquè just s’està elaborant un nou Pacte Na-
cional per a la Indústria, amb l’horitzó del 2025. La in-
dústria representa una cinquena part del PIB català, tot

FAI a qui va perseguir im-
placablement; tant, que
se’l va batejar amb el mal-
nom de “capità collons”.

Hi ha un fet històric,
vinculat a l’edifici durant la
República, que res té a veu-
re amb el component d’es-
pai de la repressió. El 19 de
juliol de 1936, des del balcó
principal de la prefectura,
el president Lluís Compa-
nys va veure com el coman-
dament de la Guàrdia Civil,
al front de 400 homes, se li
quadrava i es posava a les
seves ordres. Va ser un mo-
viment clau per esclafar
l’alçament feixista aquella
dia a Barcelona.

La policia primer
A la capital catalana la
guerra va començar d’un
color i va acabar amb la im-
posició del règim feixista.
El catedràtic en història
Gutmaro Gómez explica
que el desplegament de la
policia a les ordres de
Franco va ser molt ràpid,
amb l’objectiu, entre d’al-
tres, d’apoderar-se dels ar-
xius policials. “A Madrid,
els policies van entrar
abans que les tropes fran-
quistes”, indica Gómez.

El que durant el conflic-
te bèl·lic va funcionar com
a servei d’informació de la
policia militar es va desdo-
blar, acabada la guerra, en
una branca militar i una
altra de policial, que va ser
l’origen de la brigada social
encarregada de perseguir
la dissidència política,
aplicant els mètodes més
terribles per aconseguir la
informació desitjada. Via

Laietana, 53 era la seu de
la brigada a Barcelona.

No hi ha proves directes
que aquesta policia políti-
ca fos formada per mem-
bres de la Gestapo alema-
nya, si bé hi ha evidències
històriques de la col·labo-
ració entre els dos règims
feixistes en matèria poli-
cial. “Els mètodes de la bri-
gada politicosocial van ser
molt similars als de la Ges-
tapo, i també més brutals
al principi; primer actuant
amb més impunitat i des-
prés, de manera més se-
lectiva”, explica Gutmaro
Gómez. “El que interessa-
va als nazis eren els arxius

de persones i familiars
creats per la policia espa-
nyola”, hi afegeix l’histo-
riador. Els nazis van rela-
cionar-se amb la policia es-
panyola quan estaven en
el poder, i també després.
Una font coneixedora dels
ambients policials de la
Barcelona de la segona
meitat dels anys quaranta
explica que era habitual el
trànsit per Barcelona
d’expolicies nazis que ana-
ven a visitar els seus col·le-
gues de Via Laietana.

El terror desplegat per
la policia política a Barce-
lona té noms. Els seus mà-
xims responsables van ser

Pedro Polo i Eduardo
Quintela, en els primers
temps; els germans Anto-
nio Juan Creix i Vicente
Creix, a partir de 1955, i
Julián Gil Mesas, en el
tram final de la dictadura.
Aquest últim va estar a
punt d’encapçalar el 1969
una missió de la policia es-
panyola per formar la d’El
Salvador en la persecució
dels elements comunistes.
El viatge a Centreamèrica
es va avortar per l’esclat
d’una guerra entre El Sal-
vador i Hondures.

“Li dius que té 2 hores”
Caure en mans de la poli-
cia política de Franco volia
dir ser víctima de les pràc-
tiques de tortura. Tothom
que es movia en la clandes-
tinitat política ho sabia.
Per exemple, Jordi Pujol,
en ser detingut pels fets
del Palau de la Música, va
dir a la seva dona que tru-
qués a una persona per
fer-li arribar el missatge
que tenia dues hores per
desaparèixer, i, efectiva-
ment, aquest és el temps
que Pujol va aguantar
abans de donar els noms
que li demanava la policia.

La brigada d’informació
que es va posar en marxa
amb l’adveniment de la de-
mocràcia va ser hereva de
la politicosocial i va conti-
nuar treballant, a Barcelo-
na, a l’edifici de Via Laieta-
na. La van integrar inspec-
tors joves, demòcrates, pe-
rò també policies que ve-
nien del règim anterior i
que van protagonitzar his-
tòries molt fosques. ■

La total impunitat amb què
va actuar la policia política de
Franco a Barcelona durant
anys ho demostra el fet que
no va ser fins l’octubre de
1976 que un jutjat de Barcelo-
na es va atrevir a condemnar
dos agents de la brigada pels
maltractaments infringits als
detinguts.

Atilano del Valle i José An-
tonio Álvarez van ser consi-
derats culpables de les le-
sions i maltractaments a dos
líders veïnals de Nou Barris,
José Martínez Barceló i José

Dinou policies espanyols i una mossa d’esquadra formant davant de la prefectura el 27 d’octubre del 2019 ■ JORDI PANYELLA

María Gil Martínez. La brutali-
tat d’Atilano del Valle va que-
dar confirmada poc després
amb una segona condemna
per uns fets similars. El pri-
mer judici es va celebrar en-
mig d’una tensió absoluta,
amb centenars de policies als
jutjats pressionant el jutge.
Van agredir un dels denun-
ciants quan va sortir de l’edi-
fici i els advocats, Marc Pal-
més i Magda Oranich, només
en van poder marxar quan el
governador Martín Villa va or-
denar posar ordre.

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

Atilano del Valle, primer culpable
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olpidors i valents. Són els
relats de les persones que
reviuen les tortures i vexa-
cions que van patir a l’inte-

rior de la Prefectura Superior de
la Policía Nacional de la Via Laieta-
na de Barcelona durant la dictadu-
ra de Franco, la Transició i també
en democràcia, com han denunciat
joves detinguts en les protestes
contra la sentència del Tribunal
Suprem als independentistes cata-
lans, l’octubre del 2019, i que el
Tribunal Constitucional (TC) ara
ha fet investigar, arran de la quere-
lla de Guillem, el jove de la dessua-
dora taronja. Des del juny passat,
la Comissió de la Dignitat i la secto-
rial de persones represaliades de
l’ANC fan d’altaveu d’aquestes vul-
neracions de drets humans convi-
dant ciutadans i presos polítics de
Catalunya i de l’Estat espanyol a
explicar públicament la seves vi-
vències de repressió i tortura, cada
primer i tercer dimarts de mes, ac-
te que té lloc davant la mateixa co-
missaria per exigir que es conver-
teixi en un centre d’interpretació i
memòria de la repressió.

“Vaig ser detinguda el 18 d’octu-
bre de fa dos anys al carrer de les
Jonqueres per la Policía Nacional.
Vaig ser agredida brutalment quan
em van agafar els cabells i em van
posar a dins del furgó a crits de
«Mátala, mátala». Vaig ser traslla-
dada a la prefectura de la Via La-
ietana, on tot just baixar del furgó
un policia em va dir: «Te ha tocado,
maja.»” Així començava el relat de
Xènia Garcia, de 24 anys i veïna de
Caldes de Montbui, davant la co-
missaria i en la concentració del
19 d’octubre passat. Era el segon
cop que hi tornava. “Al rebedor de
l’edifici, sola, vaig ser sacsejada pels
agents. I vaig presenciar que a tots
els nois que entraven emmanillats
se’ls col·locava de cara a la paret, de
genolls, i se’ls propinava tot tipus de
cops a la cara, als braços. Tinc la
imatge dels nois i les parets plenes
de sang. Van treure un cúter i van
dir que si buscàvem un mort el tro-

C
baríem al nostre bàndol. Em van
posar de cara a la paret, i els agents
passaven per darrere meu...”

El relat de Garcia va encendre el
cor i la indignació de la majoria de
concentrats, i molts s’hi van acostar
a donar-li les “gràcies” per la  “valen-
tia” d’haver-ho explicat. En aquests
dos anys, admet que ha passat
“por”, però que, ara, un cop s’ha tan-
cat la investigació contra ella, se
sent més segura que no la inculpin
de més fets o de proves falses, com
en el cas de la manifestació del
2019, on en l’atestat la policia posa-
va que portava unes boles de petan-
ca i ulleres, quan ella duia una mini-
bossa. “És el mínim que puc fer per
visibilitzar el que em va passar a mi
i a tanta altra gent durant aquelles
dues setmanes”, afirma Garcia
quan li pregunten si no li causa dolor
reviure tot allò. Mentre espera el ju-
dici, en què la fiscalia demana per a
ella dos anys de presó, estudia dis-
seny a la universitat, treballa i va a
les xerrades sobre activistes perse-
guits. Ella, sense cap etiqueta políti-
ca. “És el principi cap a l’absolució.
No tenen cap prova”, sosté.

El cas de Xènia Garcia és el para-
digma de la repressió policial. El
seu cas és gairebé idèntic al de l’ad-
vocada Pilar Rebaque, quan tenia
18 anys. Però ara fa 50 anys! Era el
gener del 1970 quan Rebaque, pro-
pera al pensament trotskista i al
moviment estudiantil i amb un pa-
re anarquista, va ser detinguda du-
rant una manifestació a Barcelona
contra el Consell de Guerra de Bur-
gos a setze membres d’ETA, alguns
d’ells acusats de matar el policia
Melitón Manzanas, un agent de la
Guàrdia Civil i un taxista. Les mo-
bilitzacions, al final, van aconse-
guir que les sis penes de mort del
judici es commutessin per penes
de presó. “Era una estudiant com
la Xènia quan em van detenir i em
van fer pujar a una tocinera, que és
com anomenaven les furgonetes
policials”, explica Rebaque. De la
comissaria del carrer del Doctor
Dou, la van portar a la de Via La-
ietana, on va estar dos dies, fins
que va passar al jutjat de guàrdia.
“En l’interrogatori, em pregunta-

ven per què havia anat a la mani-
festació i, com que la resposta no
els agradava, em clavaven bufeta-
des i em deien «guarra», «puta»...
No em van pegar brutalment com a
altres homes i dones, però la seva
actitud era vexatòria. Em posaven
de cara a la paret, un agent m’aga-
fava les espatlles i a cau d’orella em
deia que havia de parlar. Era una
humiliació sentir el seu alè, sentir-
te bruta”, expressa.

Una doble discriminació: ser dis-
sident i dona. El fàstic i la por de
Rebaque és compartit en democrà-
cia per Xènia Garcia, quan confes-
sa: “Durant les vuit hores a la co-
missaria, no vaig demanar anar al
lavabo, no volia estar sola amb un
agent.” Rebaque recorda que els
homes expliquen que “anar al lava-
bo era un descans, que llegien el
que passava fora amb el paper del
lavabo, que eren diaris, però per a
les dones era humiliant –hi afe-
geix–; ens deixaven la porta oberta
i un agent ens mirava.” Rebaque va
estar 33 dies a la presó de la Trini-
tat, “entregada a les monges de les
croades evangelístiques de Crist
Rei que ens volien reeducar i ens
tenien separades de les preses co-
munes”, i al final va ser indultada.

Les dones també hi van ser apa-
llissades. Carme Travesset va ser
una de les dissidents que van ex-
plicar, un dels dimarts reivindica-
tius de la Comissió de la Dignitat,
com va ser torturada per la Brigada
Politicosocial a la Via Laietana,
amb 21 anys i pel fet de ser mili-
tant del PSAN-Provisional, la tar-
dor del 1975. La seva mare, Anna
Rosselló, ho va denunciar en una
carta, com reprodueix el portal Lli-
bertat.cat.

La magistrada del TSJC –ara ju-
bilada– Matilde Aragó Gassiot tam-
bé va ser detinguda i vexada a la
Via Laietana i explicarà el seu cas i
les tortures al seu germà aquest
novembre. La van detenir el 13 de
febrer del 1971, just complerts 17
anys. Estudiava preu a l’institut i
anava amb una amiga a un festival
de folk a escoltar el cantant Pete
Seeguer, concert que al final es va
prohibir. “Hi va haver una protesta

i corríem de la Diagonal a la plaça
Urquinaona. Es van trencar vidres
i un d’ells era un inspector camu-
flat, i a la plaça de Catalunya anava
assenyalant persones que veníem
de la manifestació.” Aragó va estar
tretze dies detinguda a Via Laieta-
na. Tretze! S’havia declarat l’estat
d’excepció, que permetia més im-
punitat policial. La insalubritat de
l’espai de les cel·les era un càstig
per deshumanitzar la persona.

“Primer, em van interrogar per
la manifestació, però després era
tot arbitrari, volien una confessió
de l’agressió a un inspector i m’en-
senyaven una bossa plena de llam-
bordes, que van usar amb altres de-
tinguts”, recorda Aragó. El mateix
patró es manté en democràcia, al-
menys en l’atestat policial de Xènia
Garcia, segons va denunciar el seu
advocat, Benet Salellas. “Ni menja-
va ni bevia res per no anar al lava-
bo. Pesava 42 quilos. Fins que un
dia una dona que van posar a la
meva cel·la va començar a picar
amb el seu plat als barrots perquè
em traguessin d’allà. Hi havia un
policia que també es preocupava
per mi”, explica la magistrada, que
finalment va sortir, però en passar
pel jutjat, en lloc de quedar lliure, la
van tancar dues setmanes a la pre-
só de la Trinitat. Un altre infern del

Testimonis de
vulneracions
RELAT · Dones i homes que van ser torturats i vexats a la comissaria de Via Laietana en l’època
franquista i durant la Transició despullen els seus records REPETICIÓ · La denúncia de
maltractaments a la prefectura de la policia en les protestes del 2019 manté la taca al cos policial

“Explicar-ho
és el mínim
que puc fer per
visibilitzar el
que va passar.
La prefectura
no és un espai
democràtic”
Xènia Garcia
DETINGUDA EL 2019

“Caro
Fontanillo és el
policia que va
torturar el meu
germà Tarcisi.
He llegit que fa
uns anys va ser
condecorat”
Matilde Aragó
DETINGUDA EL 1971

“El pare va
tenir un ictus
el 2017, ja no
pot parlar. Els
neuròlegs ens
van preguntar
què li havia
passat, amb
tantes fractures
al cap. Els vam
dir que va ser
pres polític i ja
no ens van
preguntar
res més”
Pilar Plaza
FILLA DE JOSÉ PLAZA
GABARRÓN. DETINGUT 1975

“No em
deixaven dormir
i volien que
signés una
confessió”
Josep Calduch
DETINGUT EL 1972

Mayte Piulachs
BARCELONA
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qual reivindica que cal fer un acte
de memòria, com Rebaque.

Aragó tampoc vol deixar d’expli-
car que Caro Fontanillo va ser el
policia que va torturar el seu ger-
mà, Tarcisi, quan tenia 19 anys, i
detingut un any després que ella.
Parla en nom seu un reconegut i
estimat pediatre, perquè va morir
recentment. Aquest policia va ser
condecorat, com la majoria de tor-
turadors. Aragó té gravat el que li
va dir el comissari Creix: “Deia que
col·laborés, que «era de bona famí-
lia», però el que em va fer més rà-
bia és que em digués que quan can-
viés el règim ell i tots els policies
seguirien allà mateix, que els nous
polítics els necessitarien.”

Un altre testimoni és el de Josep
Calduch, militant d’Estat Català,
president del Club Esquí Puigmal, i
col·laborador de Josep Maria Batista
i Roca, llavors a l’exili. Va ser detin-
gut amb altres activistes en una
“caiguda”, el maig del 1972. Tenia
29 anys i van dur-lo a la comissaria
de Via Laietana. “No em van deixar
dormir durant tres dies, em deien
que signés una confessió, que donés
noms, em canviaven de despatx per
confondre’m, i fins i tot em van en-
senyar un document signat per mi.
Després vaig saber que tenien grafò-
legs que les falsificaven”, relata Cal-

duch. Van anar a escorcollar la seva
empresa, una joieria, i també el club
excursionista, a la recerca de noms i
proves. “No em vaig deixar emmani-
llar perquè no m’acusaven de res, i
recordo com un dels germans Creix
els va dir: «Si arrenca a córrer, ja
sabeu què heu de fer»”, relata Cal-
duch, que va tenir diversos interro-
gatoris i topades amb David Peña, el
segon de Creix. Recorda una escena
surrealista amb Peña: el va convidar
a un cafè i ell el va refusar tot dient
que el podrien drogar perquè parlés
i que preferia un refresc amb xapa.
“Va pujar un cambrer amb una
Schweppes de taronja i me la va
obrir allà”, explica. “Ara no tinc la
sang freda d’abans. Ara soc més vis-
ceral. La lluita pel meu país i per
aconseguir la independència era
la prioritat, per sobre de la família”,
fet que li va suposar ruptures.

Quan li van preguntar si ender-
rocaria la “casa del terror”, Calduch
ho té clar: “Si l’edifici hagués estat
construït pel franquisme, sí. Però no
és així. Cal recordar què hi va pas-
sar.” Rebaque ho referma: “Via La-
ietana va ser un centre de repressió
política en el franquisme, també del
col·lectiu homosexual i del romaní.
Hi ha centres de memòria a l’Argen-
tina, Berlín, Budapest... Aquests
centres reforcen la democràcia.” ■

Entre el 10 i el 14 de setembre del 1975,
tretze membres del FAC (Front d’Allibe-
rament de Catalunya) van ser detinguts a
Barcelona i a Terrassa. Un d’ells era José
Plaza Gabarrón, de 27 anys. “M’ha mar-
cat tota la vida. Tenia 8 anys. Era un diu-
menge a les vuit del matí, pensàvem que
era la família. Dos agents venien a buscar
el meu pare. Es va posar uns texans. Ens
va canviar la vida...” Ho explica la Pilar, la
seva filla gran. Llavors, la família Plaza
Serrano ja tenia les cinc filles (a la foto), i
Deogracias, la mare, la va haver de tirar
endavant, amb la pressió social i, sobre-
tot, del seu pare, que li qüestionava el fet
de tenir el marit a Via Laietana i, després,

L’advocat Enric Leira, de 74 anys, té el re-
cord viu de les tortures patides a la prefec-
tura de la Via Laietana, edifici del qual
confessa: “L’arrasaria i hi faria un parc
amb un monòlit de record”, tot i que hi
afegeix que, si “la majoria” vol que sigui
un centre de memòria, que així sigui.

Leira va passar per Via Laietana al-
menys tres vegades. El primer cop que el
van detenir tenia 21 anys, el 20 de gener
del 1969. A la nit, agents de la Brigada Po-
liticosocial el van anar a buscar a casa dels
pares, acusat de tirar el bust de Franco del
rectorat de la Universitat de Barcelona,
malgrat no participar-hi. Llavors formava

a la presó Model, ens relata la Pilar. En Jo-
sé va coincidir amb en Txiqui, poc abans
que fos mort, en una cel·la, on van com-
partir pensaments i un germà amb el ma-
teix nom, Diego.

“Quan jo era més gran, de Via Laietana,
n’explicava barbaritats. El meu pare va
anar al psicòleg i al psiquiatre anys des-
prés”, recorda la filla, i, també, que van
haver de canviar de barri, a Terrassa:
“Quan sortia un detingut li destrossaven
el pis i la meva mare no volia que ho ve-
iéssim.” En José “es va espavilar”, explica
la Pilar: “Era un gran paleta, coordinador
d’obres, sobretot a la zona del Masnou, pe-
rò l’abril del 1976 uns secretes van tornar
a venir-lo a buscar a casa. La mare em va
fer anar a la carretera a avisar-lo, però ell
va dir que no tenia res a amagar i va anar a
la comissaria de Terrassa.” Només hi va
passar una nit, a Via Laietana. Era un
avís, perquè s’apropava l’1 de maig.

Plaza va ser delegat sindical de la UGT
i es va implicar en l’associacionisme del
seu barri, Can Parellada. L’any 2017 va
tenir un ictus, i ara, amb 73 anys, té una
greu afàgia que no li permet parlar, entre
altres afectacions. “Els neuròlegs ens van
dir si havia tingut algun accident, perquè
tenia moltes fractures al cap. Els vam dir
que va ser pres polític i ja no ens van pre-
guntar res més”, recorda la Pilar. Demà,
2 de novembre, en la convocatòria de la
Comissió de la Dignitat a Via Laietana,
Deogracias Serrano Muñoz rememorarà
aquells anys de patiment i valor com a do-
na, mare i esposa d’un dissident polític.

part de l’equip de propaganda del PSUC.
“Em van donar cops de puny, cops de
peu... No em podia moure d’una rajola del
terra durant hores. Una altra vegada em
van fer descalçar i un agent em trepitjava
els peus. Terrorífic! I també em van pen-
jar pel forat de l’escala i em deien que em
passaria el mateix que a Ruano [mort dies
abans].” No va confessar ni signar res. El
8 de març el van tornar a detenir. “Lla-
vors, durant tres dies seguits, em van tor-
turar de manera intensiva i, després, en
horari d’oficina”, rememora d’aquelles
pràctiques que responsables policials fe-
ien als seus despatxos i que, en el seu cas
–sosté–, no van arribar a ser les pallisses
que van rebre altres companys. Hi va ser
vuit dies, ja que s’havia declarat l’estat
d’excepció, amb detencions sense límit.
Com a anècdota, recorda com la seva ma-
re li va portar un llapis dins d’un entrepà,
amb la complicitat d’un detingut de con-
fiança de la policia, a qui el pare de Leira,
advocat, va ajudar a informar que era allà
a dins. I va complir presó a Madrid i a Jaén.

El comissari Genuino Navales García,
del tercer grup de la Brigada Politicoso-
cial, era l’encarregat de perseguir comu-
nistes i, en democràcia, no va ser expur-
gat, com la majoria, i va tenir càrrecs.
“Otra vez por aquí, Leira?”, recorda que li
va dir el comissari quan va ser detingut
perquè portava un clavell a la plaça de
Catalunya, convocatòria de l’Assemblea
de Catalunya per denunciar l’execució de
Puig i Antich, el 2 de març del 1974.

Enric Leira. Advocat i membre del PSUC

“Em van torturar tres
dies seguits a tota hora
i, després, en horari
d’oficina”

Pilar: “Tenia 8 anys quan
es van endur el pare
detingut a Via Laietana.
N’explicava barbaritats”

Família Plaza Serrano. Juliol del 1975Aragó, Rebaque i Garcia, a la
concentració de Via Laietana, el 19
d’octubre passat ■ JUANMA RAMOS
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SOCIETAT EL FUTUR D’UN EDIFICI POLÈMIC  

es del 15 de juny, dos dimarts al mes
s’han fet concentracions davant de
la comissaria en què diverses vícti-

mes i testimonis directes han explicat pú-
blicament les tortures i els maltractaments
que han patit en aquell centre.

Moltes d’elles era la primera vegada que
explicaven de manera pública aquelles bar-
baritats que els van fer. Representava un
alliberament per haver trencat un silenci de
molts anys, ja que moltes d’elles ho van pa-
tir durant el franquisme com a mitjà de re-
pressió política. Amb el seu testimoni s’ha
fet evident que aquelles tortures es van se-
guir practicant en la Transició i fins avui
com han testimoniat Carles Castellanos i
Xesca Garcia.

No només estem parlant de la tortura
del franquisme sinó d’avui i això no es pot
consentir ni es pot tolerar en una societat
democràtica. La tortura i els maltracta-
ments són un gran fossat que separa la po-
licia democràtica de la que no ho és.

Via Laietana va ser des de 1939 el gran
centre de repressió política, on tenia la seu
la brigada politicosocial i la d’informació,
dedicades a la repressió de la dissidència
política. En aquest edifici, s’hi han portat
detingudes persones simplement pel fet
de ser contràries a la dictadura. Els dissi-

D dents del franquisme i, després, els que la
monarquia ha considerat els seus dissi-
dents.

Com han exposat els testimonis, els
cops, insults, hores sense dormir, cops fins
a perdre el coneixement, estar hores i ho-
res drets de cara a la paret rebent cops,
afusellaments simulats, la cigonya, la ba-
nyera, crits esgarrifosos, sang per les pa-
rets, intents de llançar-los per una finestra
o pel forat de l’escala, amenaces de tortu-
rar les seves famílies, amenaces de mort i
també mètodes de vexació especialment
dedicats a les dones. Tot per deshumanit-
zar les persones, per deixar-los clar que
per la policia la seva vida no valia res i així
obtenir la declaració que ells volien. O, com
en el cas de Jordi Carbonell, per forçar-lo a
declarar en castellà quan ell es mantenia
en el dret de fer-ho en català.

Milers de persones que hi han passat
que han viscut en silenci el dolor i els efec-
tes físics i psicològics que els han quedat
per a tota la vida. La memòria té com a
principal objectiu trencar aquest silenci de
les persones i la societat. Primo Levi deia
que la memòria té un ús terapèutic per a
les víctimes privades de reconeixement i
pedagògic per a la societat culpable del
seu oblit i la seva indiferència. Un deure
que cal fer per poder superar aquests hor-
rors i construir una societat democràtica.

Precisament per posar en evidència la
tortura i la repressió política practicades a
Via Laietana, es reclama des del 2005, per
part de diverses persones i entitats, la con-
versió d’aquest centre en un centre de me-
mòria de la tortura i la repressió política on
es puguin visitar les garjoles i els despatxos
on es practicaven les tortures i conèixer els

mètodes de tortura i la veu del testimoni
de les persones que les van patir. Un centre
on es repari la memòria de les persones
que van patir la repressió i que serveixi per-
què la societat ho conegui per no consentir
ni ara ni mai cap maltractament ni tortura
policial.

L’Estat espanyol parla de memòria però
practica la impunitat. Recentment el TC ha
dictat una interlocutòria en què blinda la
impunitat en refusar l’enjudiciament d’un
comissari torturador d’Astúries. El mateix
ministre de l’Interior, Grande-Marlaska,
quan era jutge es va negar a investigar les
tortures que els presos que estaven sota la
seva jurisdicció li denunciaven, com ho ha
sentenciat diverses vegades el TEDH. Ara
es resisteix a lliurar i desafectar aquest cen-
tre. A la policia espanyola, li hauria de cre-
mar les mans estar un dia més en aquest
maleït edifici, ja que l’Estat actua banalit-
zant les tortures, condecorant els tortura-
dors i, com diu la jutgessa Servini, manté en
l’estructura persones i maneres d’actuar del
franquisme i la seva impunitat. La resistèn-
cia a desafectar la Jefatura n’és una prova.

Necessitem el Centre de Memòria de la
Tortura i la Repressió Política a Via Laieta-
na perquè mai més es torni a repetir ni
l’una ni l’altra.

La casa del terror de Via Laietana
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OPINIÓ Josep Cruanyes
Advocat i historiador

a dies que he estat pensant com po-
dria enfocar aquestes reflexions me-
ves, personals, independents de qual-

sevol pressió mediàtica, íntimes, totes
elles, reflexions que són conseqüència de
la meva experiència vital i de la meva for-
mació, de les meves circumstàncies fami-
liars, de les meves lectures i, el més impor-
tant, de la meva llibertat.

L’objecte d’anàlisi que les motiva s’ha
posat de manifest als diferents mitjans de
comunicació i, en el terreny polític, s’ha de-
batut al Parlament de Catalunya, sobre
aquesta qüestió s’han definit els partits po-
lítics i el govern d’Espanya a través del mi-
nistre de l’Interior, senyor Fernando Grande
Marlaska, que també s’hi ha pronunciat.

Començaré dient que soc fill d’un pare
repressor de les llibertats durant el fran-
quisme, Julián Gil Mesas, membre de la
Brigada Político Social de Barcelona, que
va arribar a ser comissari en cap d’aquesta,
net d’un exiliat republicà, José Márquez,
membre del Partit Comunista d’Espanya, el
meu avi matern, al qual mai vaig arribar a

F
conèixer, mort a Clermont Ferrand. He es-
tat funcionari del Ministeri de l’Interior du-
rant 16 anys, inspector en cap de la policia
local de Sant Adrià de Besòs durant més
de vint anys i he compatibilitzat la meva
activitat principal amb la de professor uni-
versitari associat de dret constitucional, a
la Universitat Autònoma de Barcelona, fins
a la meva recent jubilació. He viatjat diver-
ses vegades a l’ex República Soviètica de
Geòrgia, per qüestions universitàries, les
mateixes que em van portar a Ciudad Juá-
rez ( Mèxic), a Bolonya (Itàlia) o a Cuba,
soc un home a qui demanar perdó o estrè-
nyer la mà no li fa tremolar el pols, “jo soc
jo i les meves circumstancies”; com diria
José Ortega y Gasset, jo no vaig triar la me-
va família, però sí les meves conviccions
democràtiques.

Formulo aquestes consideracions per-
què entenc que són molt importants per

apropar-se a l’objecte d’aquesta reflexió,
que és si l’actual emplaçament de la Pre-
fectura Superior de Policia de Catalunya ha
de ser mantingut o no. És un tema de de-
bat molt important, perquè no ens estem
plantejant una simple qüestió d’operativi-
tat d’un edifici policial, aquesta ja es va
plantejar en els primers anys de la dècada
dels 80, quan es va elaborar un projecte
per ser traslladada en considerar que en el
seu emplaçament no es donaven les condi-
cions de seguretat i operativitat de què ha
de disposar un edifici d’aquesta naturalesa.
Les raons són molt més profundes, ja que
aquest edifici policial representa molt més
que ser la capçalera de la policia de l’Estat
a Catalunya, aquest edifici simbolitza la re-
pressió policial exercida durant el franquis-
me sobre aquells ciutadans i ciutadanes
que van lluitar per la recuperació de les lli-
bertats, una repressió iniciada per Pedro

Polo i continuada per Eduardo Quintela, els
germans Vicente i Antonio Creix i ja, en l’úl-
tima etapa de la dictadura, pel meu pare,
Julián Gil Mesas.

En aquest edifici van ser maltractats,
entre molts i moltes ciutadans i ciutada-
nes, Gregorio López Raimundo i Jordi Pujol
i Soley; en conseqüència, i malgrat que el
senyor ministre de l’Interior, Fernando
Grande Marlaska, manifesti que aquest
edifici avui realitza unes funcions dins dels
paràmetres democràtics, el seu passat pe-
sa molt més que el seu present i és evident
que per a una part molt important de la
ciutadania les funcions d’aquest edifici,
avui, haurien de ser unes altres de les que
es presten en l’actualitat. El que considero
oportú és que una comissió tècnica po-
gués establir les finalitats a les quals hauria
de servir aquest edifici dins de la molt ne-
cessària i lenta, fins ara, recuperació de la
nostra memòria històrica.

No voldria acabar les meves reflexions
sense fer referència al fet que les funcions
que s’exerceixen, avui, en aquest edifici, en
paraules del senyor ministre de l’Interior,
s’adeqüen als paràmetres democràtics,
per això no entenc per què es respon nega-
tivament a la sol·licitud formulada pel pe-
riodista senyor Jordi Panyella, de visitar
aquestes dependències policials: la trans-
parència i la rendició de comptes són prin-
cipis nuclears dels poders públics en un
sistema democràtic.

Història
d’un edifici
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OPINIÓ Tomàs Gil Márquez
Advocat

La bandera espanyola presideix la façana principal de la Prefectura superior de policia ■ JPF
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L’antiga prefectura policial a la
Via Laietana de Barcelona és

el símbol perfecte de com la petjada
franquista perdura en els nostres
dies: lluny d’aplanar el camí per con-
vertir la sinistra seu en un espai de
memòria històrica, els seus actuals
responsables n’han impulsat una ab-
surda rehabilitació arquitectònica i
mantenen sota secret oficial els ar-
xius de la repressió que permetrien
identificar els botxins i fer justícia
amb les víctimes. Rentar la cara al
franquisme, doncs, resulta encara
avui una prioritat per part d’alguns
poders estatals, incapaços d’assu-
mir que per girar full és imprescindi-
ble assumir la vergonya que va repre-
sentar la dictadura i totes les seves

complicitats, especialment la de la
policia, que precisament des
d’aquesta comissaria es va acarnis-
sar amb els opositors polítics. En
aquest sentit, són esclaridores les
recents i lamentables manifesta-
cions del secretari d’estat de Segure-
tat, Rafael Pérez Ruiz, quan va pro-
clamar les suposades virtuts de la
prefectura de Via Laietana qualifi-
cant-la de “símbol de servei públic
que ha contribuït a enfortir la demo-
cràcia”.

Tot i que el secretari d’estat va
voler matisar-ho després amb l’argu-
ment que es referia només als dar-
rers anys de funcionament de la co-
missaria, la veritat és que declara-

cions d’aquesta mena per part de
responsables polítics de pes com a
mínim posen de manifest un evident
menyspreu per la història i també
que resulta més fàcil ofendre els re-
presaliats que no pas molestar els
fills dels repressors. La seu, que ha
tingut usos policials d’ençà de 1929,
es va convertir en un laboratori de
tortura on la policia franquista des-
plegava tècniques pròpies de la Ges-
tapo amb una impunitat total. I
aquestes pràctiques es van estendre
després durant la Transició, de ma-
nera que les ferides són encara molt
recents per oblidar els anys més fos-
cos. Una democràcia no pot ser con-
solidada mentre no es faci net amb la
seva pròpia veritat històrica.

La petjada franquista a Catalunya
EDITORIAL

La frase del dia

“Encara ens movem en
la direcció equivocada.
El 2021 serà el segon
any amb més emissions
contaminants a
l’atmosfera”

Greta
Thunberg
ACTIVISTA CLIMÀTICA

La foto

Sort, per al G-20. Els caps d’estat van cloure la cimera llançant la tradicional moneda a la
Fontana di Trevi de Roma, desitjant-se sort. A la tarda, alguns ja eren en la cimera Cop26 ■ EFE
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Al descobert rails de tren de l’any 1855 a les obres de la Meridiana 
 
 
 

La troballa, que mostra una part de la línia de ferrocarrils que anava de la capital a 
Manresa, es conservarà al Museu d'Història de Barcelona 
 
 
 
 
 
 

166 anys després, les obres de l’avinguda Meridiana han fet ressuscitar els rails de tren que hi havia en 
aquella zona de Barcelona l’any 1855. Es tracta d’una part de la línia de ferrocarrils que unia la capital amb 
Manresa, però que també va arribar a funcionar fins a la ciutat de Saragossa. 
 
Tal com ha confirmat el director de Terminus, el Centre d’Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, a 
través d’una piulada a Twitter, aquests carrils “amb forma primitiva” mostren una època on el ferrocarril estava 
en evolució, en el context de la revolució industrial. 
 
Qui ha fet l’avís de la descoberta ha estat el compte Meridiana en transformació, que ha publicat diverses 
fotografies on es poden contemplar aquests rails al descobert, pròxims al carrer Mallorca, mentre es fan les 
obres de remodelació de l’avinguda Meridiana. 
 
Es tracta d’una tipologia de carril anomenada Barlow i té forma d’U. De totes maneres, es va fer servir durant 
poc temps, ja que els trens descarrilaven amb facilitat. 
 
Les obres que està duent a terme el consistori s’arrosseguen des del mandat anterior i van per trams, amb 
l’objectiu de transformar aquesta artèria de la ciutat. Aquestes reformes, de diversos milions d’euros, han 
suposat laincorporació de carrils bici, la reducció d’espai per a la circulació de vehicles de motor i la creació 
d’espais verds, amb la vista posada a augmentar la qualitat ambiental i a la reducció de la contaminació 
acústica de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.totbarcelona.cat/societat/descobert-rails-tren-any-1855-obres-meridiana-152781/ 
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El monument franquista de Tortosa es retirarà sí o sí
zar-lo–, no ha respost a l’apel·lació 
del departament de Justícia contra 
les mesures cautelars que van impe-
dir treure’l aquest estiu passat. Ciu-
ró ha lamentat l’endarreriment que 
està generant la judicatura i ha ga-
rantit que es desencallarà la via judi-
cial amb la nova llei, que podria estar 
aprovada a principis de l’any que ve. 

La consellera de Justícia va vi-
sitar per primer cop Tortosa per 
“reiterar el compromís de la con-
selleria amb la retirada del monu-
ment franquista tan bon punt sigui 
possible i es desencalli de la taula 
de la justícia”. Lourdes Ciuró re-
clamava celeritat al contenciós ad-
ministratiu de Tarragona i apun-
tava que si la judicatura decidís en 
contra de la retirada, la nova llei de 
memòria democràtica blindarà 
que es pugui fer. 

El monument 
franquista de 
Tortosa es va 
aixecar el 1966.  
TJERK VAN DER MEULEN

xistes “per evitar que el feixisme 
campi pels carrers de Catalunya”. 

 La Generalitat preveia començar 
les obres per retirar el monument 
–per conservar-lo intacte però fora 
de la via pública– el 18 de juliol pas-
sat, perquè coincidia amb l’aniver-
sari del cop d’estat del 1936. Però 
uns dies abans, un jutge les va para-
litzar per una denúcnia d’irregula-
ritats. Els denunciants consideren 
que la Generalitat, que és l’adminis-
tració que ha adjudicat les obres, no 
pot retirar el monument perquè no 
n’és la titular.  La intenció d’elimi-
nar el monument que commemora 
la Batalla de l’Ebre es remunta, al-
menys, al març del 2016, quan es va 
aprovar al Parlament retirar-lo sen-
se cap mena de consulta ni dilació. 
Però cinc anys després la història 
continua encallada.e 

La nova llei de memòria històrica ca-
talana permetrà retirar el monu-
ment franquista de Tortosa, digui el 
que digui la justícia en la sentència 
que està pendent. La consellera 
Lourdes Ciuró va assegurar ahir des 
de la capital del Baix Ebre que la nor-
ma incorporarà criteris “clars i dià-
fans per retirar el feixisme de les pla-
ces i carrers”. Es vol evitar així  situ-
acions com la del monòlit, el des-
muntatge del qual està aturat pel 
jutjat contenciós de Tarragona. La 
magistrada, que estudia el recurs del 
Col·lectiu per a la Reinterpretació 
del Monument de la Batalla de 
l’Ebre (Corembe) –una entitat a fa-
vor de mantenir-lo i contextualit-

BARCELONA
ARA

“No pot ser que quan hi hagi un 
símbol feixista tinguem un litigi per 
dirimir si era prou feixista o era poc 
feixista”, ha criticat Ciuró. La nor-
mativa també inclourà “el concepte 
de paisatge de memòria” i sancions 
“efectives” a les manifestacions fei-

MEMÒRIA HISTÒRICA
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REPORTATGE

E1 "problema catal ", en tricol

La UB publica tma selecci6 de 70 lleis, discursos i proclames cabdals de la Segona Repfiblica

Cristian Segura

A nosaltres, senyors dipututs,
ens ha tucat viure i governar
en una ~poca en qu~ Catalu-

nya no est~ en silenci, sin6 descon-
tenta, impacient i discordant". Causa
impacte llegir avui el discurs de Ma-
nuel Azafia defensant l’Estatut de Ca-
talunya de11932 al Congr~s dels Di-
putats, l~s impactant perqu~ eviden-
cia que el procEs d’independ~ncia
unilateral de la darrera d~cada no va
sorgir per generaci6 esponthnia; i Es
impactunt perqu~ el president del
Consell de Ministres aportava re-
flexions que 90 anys desprEs conti-
nuen sent v~lides.

El discurs d’Azafia apareix trans-
crit integrament a La Segunda Repfi-
blica espafiola: textos fundamentales,
llibre de publicaci6 recent de la Uni-
versitat de Barcelona (UB), amb edi-
ci6 del catedrhtic d’I~tica Norbert Bil-
beny. El llibre vol ser un compendi
de referEncia. Inclou lleis, discursos i
proclames que van marcar aquesta
breu etapa de vuit anys, inusualment
moderna i pmgressista en la histbria
d’Espanya, tal com apuntu a la in-
troducci6 Paola Lo Cascio, pmfesso-
ra d’Histbria Contempor’ania i inves-
tigadora de la UB: Wa ser, malgrat
les seres limitacions, una de les apos-
tes de democratitzaci6 i modernit-
zaci6 mEs avangades del moment a
l’escenari internacional i del tot
inEdita a l’escenari espanyol, brutal-
ment interrompuda per les resistEn-
cies d’uns sectors conservadors i per
les armes d’uns militars antidemo-
critics".

Catalunya tE una rellev~ncia cab-
dal des de les primeres p~gines
d’aquesta compilaci6 de textos fona-
mentals, 70 peces que van des de de-
crets sobre el nna ordre militar, la
qfiesti6 religiosa o la transformaci6
educativa i social, fins al fames dis-
curs Paz, piedad y perddn, de Manuel
Azafia a l’Ajuntament de Barcelona
el 18 de juliol de 1938, o el de comiat
ales Brigades Internacionals de Juan
Negrin a Poblet l’octubre de 1938.

Catalunya, directament o indirec-
ta, n’Es sovint el centre des del ma-
teix Pacte de Sant Sebasti~, l’entesa
de les forces republicanes reunides
l’agost de11930 a la seu de la Uni6n
Republicana i pel qual es comprome-
tien a organitzar un canvi de r~gim
que poses fi a la monarquia. La
declaraci6 del pacte incidia "en el
pmblema referent a Catalunya, que
Es el que mEs diricultats podia oferir
per arribar a un acord un~mime".
L’acord es va assolir perqu~ els sig-
nants del manifest acceptuven "la
presentaci6 ales Corts Constituents
d’un estatut redactat lliurement per
Catalunya per regular la seva vida
regional i les seres relacions amb
l’Estat Espanyol".

Dos nays rues tard, el 1932, les
Corts van apmvar l’Estatut de Catu-
lunya (el text del qual tambE es re-
cull al llibre). Del delyat parlamentu-
ri apareixen destucades les interven-
cions d’Azafia i de Lluis Companys,
dirigent d’Esquerra Republicana, de-
fensant el projecte de l’Estatut. No
s’hi inclou, perb, el c~lebre discurs
en contra del filbsof i aleshores dipu-
tat Jose Ortega y Gasser. La inter-
venci6 d’Ortega i la r~plica d’Azafia
s6n cares de la mateixa moneda,

Azafia, un cop acabat de pronunciar a les Corts el seu discurs sobre I’Estatut catal~, amb Companys,
el maig de 1932. A sota, cartell i manual reprodui~:s al Ilibre. / EFE / CRAI-E3rE3L[OTECA PAVELLd DE LA REP6BLICA

LA SEGUNDA
REPOBLICA
ESPA~OLA:
TEXTOS
FUNDAMENTALES

Universita~ de Barcelona
Edicions
454 p~gines
34 euros

d’una Espanya iHustrada perb amb
concepcions oposades de la plurali-
tat nacional de l’Estat. Si Companys
defensava que arab aquesta llei
bSsica "el problema catalh quedava
resolt", Ortega y Gasset responia
arab la famosa tesi, que el pas del
temps tambE sembla voler corrobo-
rat, que aquest problema no tE
soluci6 i que s’hi ha de conviure.

"Quatre gats"
"se’m dirh que el pmblema Es difi-
cil", va afirmar Azafia aHudint a Or-
tega y Gasset, "perb el nostre deure
Es resoldre-ho sigui dificil, sigui
f’acil". El president del Govern va bas-
fir una defensa de les redamacions
identithries catalanes: "La politica es-
panyola, o la politica de Madrid, corn
deien els catalans, davant del catala-
nisme va consistir a negar la seva
exist~ncia; no existia catalanisme ni
problema catalh; i quanja el regiona-
lisme, el nacionalisme i fins i tot el
separatisme feien progressos, i pro-
gressos importants, cadascun en el
seu ordre, en diverses zones de la
societat catalana, la consigna de la
polltica oficial i monhrquica era que
aixb no tenia importhncia, que eren
quatre gats".

Si aquestes paraules d’Azafia sem-
blen un mirall de l’estrat~gia de
negaci6 de la realitat del Govern del
Partit Popular en la primera fase del
ProcEs, tambE ho Es l’educada
interpretaci6 que vafer el president
del Consell de Ministres de la manca
de sentit d’Estat del nacionalisme
catalh: "Els catalans, que s6n mEs
sentimentals, o s6n sentimentals i
nosaltres no, posen entre l’Estat i la
seva persona una porei6 de coses to-
yes, amomses, amables i exorables.
Jo no sE si aixb esth bE o esth mala-
ment, el que sl que dic Es que el
geni politic es revela per la facilitat
d’accEs a l’ordre de l’Estat i que
nomEs els pobles, o els homes que
per her~ncia, o per haver-ho adqui-
fit amb el seu esfor~, s6n capa~os
de pujar f:acilment a l’orbe de l’Es-
tat, poden algun dia set cap d’una
poritica de valor universal".

Nou d~cades desprEs, el jurista i

exlletrat major del Parlament, An-
toni Bayona, tornava a detectar el
mateix inconvenient: "Un dels pro-
blemes principals de la politica ca-
talana pot set que sigui no haver-se
cregut el que Es i significa set un
poder pflblic de veritat, o potser no
hayer volgut creure-ho". "Quan al-
gfl s’enfronta a l’Estat", recordava
Bayona al seu llibre No todo vale,
"no ho fa homes contra el seu Go-
vern, sin6 contra totes les institu-
cions que l’integren. Una sorpresa
que no hauria d’haver sigut tal si
els nostres politics haguessin tin-
gut un veritable sentit d’Estat".

Si el primer bienni de la Segona

Repflblica (1931-1933) va ser el que
"va abordar per primer cop de ma-
nera democr~tica" les reclamaci-
ons de les nacionalitats histbri-
ques, com apunta Lo Cascio, du-
rant el conegut corn a bienni negre
(1934 a 1936) es va retrocedir en 
descentralitzaci6 de l’Estat. Va set
a Catalunya, indiquen els comenta-
ris de text del llibre, que va saltar la
guspira del xoc entre el govern con-
servador del Partit Radical d’Ale-
jandro Lerroux i la CEDA i les for-
ces d’esquerres que tornarien al po-
der el 1936 amb el Front Popular.
Aquesta espurna va set la llei cata-
lana de contractes de conreu, que
facilitava l’accEs dels pagesos a la
propietat dels camps que cultiva-
yen, text que tambE Es al llibre. La
dreta i les patronals s’hi van abrao-
nat i el Tribunal de Garanties Cons-
titucionals lava suspendre perquh
considerava que el Parlament s’ha-
via extralimitat en les seres compe-
thncies.

Avortament i Ilengua
La reacci6 de la cambra catalana
va ser aprovar una nova llei, id~nti-
ca. "Les vicissituds de la llei van
posar de manifest totes les tur-
bul~ncies del sistema politic repu-
blic~ durant el bienni negre", diuen
els autors del llibre. Van seguir la
vaga general, la revoltu a Astflries i
la proclamaci6 de l’Estut catul~ de
l’octubre de 1934, que va acabar
amb la intervenci6 militar i l’em-
presonament del Govern de la Ge-
neralitat. Agusti Calvet, Gaziel, va
escriure d’aquells fets un article cri-
tic a La Vanguardia que Es tambE
un text important per comprendre
les difer~ncies que va suscitar l’es-
trat~gia de les autoritats catalanes
(Gaziel no apareix al llibre, que no
inclou articles de premsa): "El par-
tit, o conjunci6 de partits, que re-
presenta la massa majorithria de
Catalunya, embriagat arab la seva
prbpia forqa, va estar desoint i
menyspreant durant mesos i anys
els mEs clars senyals, els mEs asse-
nyats avisos. Ningfi va disparar-li:
va set ell mateix que s’anava apro-
pant veloqment, sord i cec, cap al

gran precipici".
Les transformacions en

mat~ria d’ensenyament i
d’igualtat de g~nere que va
endegar la Repflblica s6n
un pilaf fonamental del lli-
bre. Sobre Catalunya hi des-
taca el decret aprovat ales

Corts ̄  d’ensenyament bilin-
gfie. "Es un principi universal
de pedagogia que l’ense-
nyanza primhria, per set eft-
caq, ha de produir-se en la llen-
gua materna", diu la primera
frase d’una norma que reclama
la defensa del catalh desprEs de
set "proscrita i combatuda" per
la dictadura de Primo de Rivera.

Hi ha rites legals d’una moder-
nitat que aclapara, corn el decret
de la Generalitat de despenalit-

zaci6 de l’avortament, aprovat el
1937, arab la Guerra Civil ja endega-
da. "La rinalitat primordial que es
persegueix Es la de facilitar al po-
ble treballador una manera segura
i exempta de perill de regular la
natalitat", explica el prehmbul.

El conflicte b~l-lic i el posterior
triomf feixista van enterrar una era
fugaq que, corn conclou Bilbeny, ha
guanyat per ales generacions pre-
sents "una grandesa moral": "La Re-
pflblica de11931 no va fracassar per
les seres lleis ni pels seus defensors
honestus. La llei republicana no va
set la causa del caos, i podria hayer
estat la causa de l’ordre".

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CUADERNOS

68000

18047

Semanal

1131 CM² - 100%

20350 €

7

España

31 Octubre, 2021

P.30



LA RAZÓN  •  Martes. 2 de noviembre de 2021 ESPAÑA 11

Un Informe del Ministerio de Uni-
versidades –recabado a través del 
Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno– cuestiona la compati-
bilidad del Censo de Víctimas 
contemplado en la Ley de Memo-
ria Democrática con el derecho 
fundamental a la intimidad con-
sagrado en la Constitución y con 
la Ley del Estatuto de la Víctima 
del Delito. 

Tras el análisis desfavorable del 
Ministerio del Interior –y haber 
esquivado el dictamen del Conse-
jo de Estado–, esta vez es el informe 
del departamento ministerial de 
Manuel Castells el que recoge en 
su página tercera que «cabe cues-

tionar la compatibilidad de lo dis-
puesto» en el apartado 4 del artí-
culo 9 de la norma que regula el 
Censo de Víctimas de la Guerra 
Civil con el «derecho a la intimidad 
personal consagrado constitucio-
nalmente en el artículo 18, aparta-
do primero 1, y desarrollado por la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen». 

También apunta el texto ofi cial 
que dicho censo «podría contra-
riar el espíritu de la Ley 4/2015, 
del Estatuto de la Víctima del De-
lito al divulgar información rela-
tiva a la identidad de la víctima y 
de datos que puedan facilitar su 
identifi cación de forma directa o 
indirecta». 

Según el artículo 9 del Proyecto 
de Ley de Memoria Democrática 
el Estado mantendrá un registro 
de «todas las víctimas (de la Gue-
rra Civil) con datos recabados de 
archivos, de bases de datos docu-
mentales y obras de referencia 
especializadas, así como sumi-
nistrados por las diferentes ad-
ministraciones públicas y por los 

Andrés Bartolomé. MADRID 

►Considera que el 
censo de víctimas 
afecta al derecho      
a la intimidad 
«consagrado en 
la Constitución» 

El Ministerio de Universidades 
cuestiona la Ley de Memoria 

El Valle de los Caídos está 

afectado por la nueva ley

JESÚS G. FERIA

organismos y entidades del sec-
tor público institucional, vícti-
mas, organizaciones memoria-
listas, grupos de investigación 
universitarios y cualquier otra 
fuente, nacional o internacional, 
que cuente con información re-
levante para el mismo». 

En este registro, que servirá para 
llevar el censo mencionado, se 
anotarán las circunstancias res-
pecto de la represión padecida, del 
fallecimiento o desaparición, así 
como el lugar y la fecha en que ocu-
rrieron los hechos, de ser posible, 
y la fuente de la que procede la in-
formación. Dicha información se 
incorporará de ofi cio por parte de 
la Administración o a instancia de 
las víctimas, de los familiares de 
estas o de las entidades memoria-
listas, de acuerdo con el procedi-
miento que se determine regla-
mentariamente. 

Es decir, las víctimas de la Guerra 
Civil fallecidas serán introducidas 
en dicho Registro y censo a la fuer-
za, sin considerar los derechos 
fundamentales a la intimidad per-
sonal y familiar que contemplan 
tanto la Constitución como el Es-

sentido de que todos los españoles 
tendrán que soportar «obligatoria-
mente» ver en ese censo a sus fa-
miliares que fueron víctimas de la 
Guerra Civil, «convirtiendo a esta 
en un constante y obligatorio re-
cuerdo legal». A juicio de Rocafort, 
ese censo es «notoriamente in-
constitucional», como ha señalado 
el Ministerio de Universidades, 
pues «ni respeta la Constitución ni 
la Ley, y perpetúa la Guerra hasta 
el presente, imponiendo el deber 
de convivir constantemente con la 
visión que tiene la izquierda de la 
guerra que provocó». 
Por último, el informe 26.5 LG 

–fi rmado el 13 de octubre de 2020 
por la responsable de la Secreta-
ría General Técnica, Carmen 
Burguillo– al anteproyecto de 
Ley de Memoria Democrática, 
recoge otras valoraciones de ca-
rácter formal, y una recomenda-
ción fi nal sobre la Memoria del 
Análisis del Impacto Normativo 
(MAIN). En concreto, el Ministe-
rio de Universidades deduce que 
«no queda del todo claro quién 
asume los costes de retirada de 
símbolos y elementos contrarios 
a la memoria democrática previs-
tos en los artículos 36 y siguien-
tes». Por ello, «de acuerdo con el 
principio de seguridad jurídica», 
recomienda «especifi car al me-
nos en la MAIN quién es el res-
ponsable de asumir los mencio-
nados costes en el caso de edifi cios 
de carácter privado o religioso». 

tatuto de la Víctima del Delito, y 
serán en parte las asociaciones 
memorialistas, «de notorio sesgo 
ideológico, las que fi jarán en dicho 
censo las circunstancias de la re-
presión, sin ningún tipo de control 
historiográfico serio», denuncia 
Guillermo Rocafort, abogado y se-
cretario de la Asociación Reivindi-
cativa de Memoria Histórica Raí-
ces, que ha recibido el informe. 

Por lo tanto, las familias cuyos 
miembros hayan sido víctimas de 
la Guerra Civil «se verán obliga-
das» a que sus deudos formen 
parte de ese censo, «no pudiéndo-
se así garantizar su intimidad ni 
oponerse a dicha inclusión».  

Además, desaparece con esta ley 
el llamado derecho al olvido, en el 

El articulado afecta a 

la Ley del Estatuto de 

la Víctima del Delito, 

según el ministerio 

de Castells

►La Ofi cina de Coordina-
ción y Calidad Normati-
va, que depende del 
Ministerio de Presiden-
cia y Relaciones con las 
Cortes, encontró 100 
defectos de forma en el 
redactado de la Ley de 
Memoria Democrática. 
La mayoría son morfoló-
gicos o de faltas de 
ortografía, en un informe 
que se centra en cuestio-
nes de técnica legislati-
va de la norma, hasta el 
punto de que «se puede 
decir que ha sido 
redactada con descono-
cimiento de esa técnica» 
por alguien que «carece 
de rigor formal», apunta 
Rocafort, atento una vez 
más en su rastreo sobre 
Memoria Histórica.

Cien defectos 
de forma al 
redactar la ley
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Una vegada promulgada la Cons-
titució de 1978 era habitual que 
als tribunals de les tesis doctorals 
de Dret Polític i Teoria de l’Estat 
de les universitats catalanes hi 
hagués tres catedràtics que avui 
són referència de la història del 
Dret Constitucional i de la Ciència 
Política a Barcelona. A la conegu-
da popularment com la Central i a 
l’Autònoma de Bellaterra, creada 
a la darreria de la dictadura; es 
tractava, és clar, de Jordi Solé Tu-
ra, José Antonio González Casa-
nova i Isidre Molas Batllori. 

Inicialment, els tres van ser 
part integrants de la càtedra de 
Dret Polític de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona di-
rigida per Manuel Jiménez de 
Parga, un catedràtic demòcrata. 
Una excepció en aquella universi-
tat, on malgrat que la dictadura 
feia el que fos per assegurar que 
els seus titulars fossin personat-
ges addictes al règim, el vell semi-
nari de Dret Polític del tercer pis 
de l’edifici de la Diagonal no va 
deixar mai de preocupar els diver-
sos governadors civils que van 
passar per Barcelona. 

Malgrat que no va ser l’únic a la 
universitat espanyola, el cert és 
que aquell seminari es va convertir 
no només en un centre acadèmic 
d’estudi i investigació, sinó també 
un espai que va reunir un nucli de 
professors de clara oposició in -
tel·lectual i política al franquisme.  

Des de la diversitat dels seus 
plantejaments ideològics, l’es-
querra catalana va trobar en 
aquell ventall de professors els 
referents de teoria política i 
constitucional que haurien d’ali-
mentar els seus projectes polítics 
en la clandestinitat i en demo-
cràcia. Entre ells hi havia Gonzá-
lez Casanova, el primer del trio 
d’obtenir la condició de cate-
dràtic el 1967 a la Universitat de 
Santiago de Compostel·la. Un ho-
me de conviccions polítiques 
ubicades en el socialisme d’arrels 
cristianes, que el van portar a 

formar part del nucli fundador 
del Front Obrer Català, vinculat 
ideològicament al Front d’Alli-
berament Popular d’àmbit esta-
tal, i després al PSC. 

Amb el seu traspàs desapareix 
un d’aquells exemples de pro-
fessors que van exercir un intens 
activisme acadèmic i polític a la 
universitat i en la societat, en el 
temps de la negra nit de la dicta-
dura i en el procés de la transició 
política cap a la democràcia. Ja fos 
des de la càtedra universitària 
com amb la seva activitat com a 
publicista a la premsa, de vega-

des amb el pseudònim de Martí 
Rizal. Abans del seu retorn a Bar-
celona cal remarcar la seva im-
portant tasca universitària a Ga-
lícia, on va reunir un excel·lent 
grup de professors que avui inte-
gren a la Universitat d’Astúries 
uns dels Departaments de Dret 
Constitucional de referència a la 
universitat espanyola. I a partir 
de principis dels anys 60, a la 
càtedra de Teoria de l’Estat de la 
Universitat de Barcelona, on va 
dirigir un bon grapat de tesis 
doctorals remarcables de pro-
fessors de Ciència Política i de 
Dret Constitucional, docents tant 
a la Central com en altres univer-
sitats creades després. 

La seva àmplia producció 
científica en aquesta època va ser 
deutora del context polític i jurí-
dic previ i coetani a la promulga-
ció de la Constitució. Com, per 
exemple, Federalisme i Autonomia 
a Catalunya, publicat el 1974, que 
va constituir una anàlisi històrica 
de referència per emprendre el 
procés de descentralització polí-
tica a la futura Constitució. I la se-
va Teoria de l’Estat i Dret Constitu-
cional, el 1980, una obra de tran-
sició del vell Dret Polític cap al 
nou Dret Constitucional que ini-
ciava els seus primers passos. Tot 
això, un bon marc teòric que des-
prés aplicaria com a membre 
fundacional del Consell Consultiu 
de la Generalitat. n

Catedràtic d’universitat, va ser redactor de la 
Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de 1979. Va participar en el Front d’Alliberament Popular 
 durant els anys del franquisme i va escriure articles a diversos diaris, entre ells EL PERIÓDICO.

Activisme acadèmic i polític
MARC CARRILLO 

BARCELONA

José A. González Casanova (1935-2021)Obituari

El catedràtic González Casanova, durant la presentació del seu llibre ‘El Déu Present’.

Italo Rondinella

Va ser un home  
de conviccions 
polítiques ubicades 
en el socialisme 
d’arrels cristianes   

P Marc Carrillo és catedràtic de 
Dret Constitucional a la UPF.  

Ens encarreguem dels que se’n van.
Ens preocupem pels que es queden.

La mort d’un ésser estimat és un dels tràngols més difícils que podem viure.

I avui, amb un virus que ens aïlla, encara més. Per això, oferim assistència psicològica al dol als familiars,

quan el servei funerari hagi estat atès per Mémora. Completament gratis i 24 hores al dia.

Perquè en situacions de dolor, ningú ha d'estar sol.

900 231 132
www.memora.es

Servei 24 hores

#elvalordeladespedida

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

218000

48734

Diario

553 CM² - 52%

13314 €

25

España

1 Noviembre, 2021

P.32



Lunes. 1 de noviembre de 2021  •  LA RAZÓN12 ESPAÑA 

E
n Navarra, las nuevas 
generaciones  apenas 
conocen quien fue 
Miguel Ángel Blanco, 
el edil de Ermua se-

cuestrado y asesinado por ETA en 
1997, pero es habitual escuchar 
hablar de Francisco Franco a 
quien, incluso, convierten en el 
motivo y justifi cación por el que la 
banda terrorista asesinó durante 
50 años. 

La Dirección General de Paz, 
Convivencia y Derechos Huma-
nos del Gobierno de Navarra, a 
través del Instituto Navarro de la 
Memoria –presidido por Geroa 
Bai– ha creado el programa «Es-
cuelas con Memoria» con el fi n de 
aproximar al profesorado y alum-
nado «al pasado de terror que se 
vivió en la Comunidad Foral tras 
el golpe militar de 1936».  

Para ello han organizado un am-
plio programa para los menores  
que abarca desde obras de teatro, 
danza o poesía con el fi n de recrear 
la memoria del bando republica-
no y transmitir con ello «la dureza 
de estos procesos con el fin de 
crear un relato colectivo de los 

► La Dirección 
General de Paz 
impulsa un 
proyecto para 
educar en los 
colegios sobre el 
«pasado de terror» 
vivido en la Guerra 
Civil en el bando 
republicano 

Clases de 
Memoria 
Histórica 
para los niños 
navarros

C. S. Macías. MADRID

acontecimientos». 
Aunque se han cumplido diez 

años del «cese de la actividad ar-
mada» de la banda terrorista ETA 
no se conoce un programa tan am-
plio en la educación para concien-
ciar a los más jóvenes de lo que fue 
el terror etarra comparado con las 
actividades que se van a imple-
mentar en el proyecto de Memoria 
Histórica donde además, la forma 
en la que tratan de dar a conocer 
el contenido, deja ver el sentido 
que desde dicha institución se 
pretende dar a esos conocimien-

tos.  Las actividades del programa 
Escuelas con Memoria oferta a los 
centros participantes una serie de 
representaciones que, subraya el 
texto programático, «podrán ser 
representadas en los centros» 
educativos.  

El programa bascula en cuatro 
puntos: formar al profesorado, 
permitir al alumnado el encuentro 
con lugares y personas vinculadas 
a la memoria histórica –siempre 
desde el bando de la República–, 
la fi rma de acuerdos de colabora-
ción con centros escolares para 
impulsar proyectos conjuntos de 
investigación e innovación educa-
tiva, formación o divulgación del 
pensamiento científi co en torno a 
la Memoria Histórica y la forma-
ción y consolidación de lo que 
denominan como una «red de Es-
cuelas con Memoria, por la Paz y 
la Convivencia» con el que preten-
den que confl uyan centros educa-
tivos de todas las etapas que desa-
rrollen proyectos surgidos desde 
el propio centro y que aspira a pro-
yectarse «a otros territorios», re-
calcan.  

Escape room y excavaciones 
En colaboración con el departa-
mento de Educación navarro se 

organiza un seminario que deno-
minan como «la gran fuga» en el 
cual, con el fi n de recuperar el «pa-
trimonio incómodo» se ha elabo-
rado un juego de escape room 
como «recurso didáctico» para 
fomentar entre los alumnos el de-
sarrollo del «pensamiento crítico 
guiado por la investigación acerca 
de la memoria histórica», así como 
promover en las futuras genera-
ciones una cultura de paz sobre la 
memoria o ser agente activo y 
creador de «nuevos escenarios de 
aprendizaje».  

Entre las actividades que se 
ofertan está, por ejemplo,  un en-
cuentro «intergeneracional» en el 
parque de la Memoria de Sartagu-
da (Navarra) con familiares de 
asesinados en la Guerra Civil. 
También hay visitas a exhumacio-
nes con el fi n de «contactar con el 
drama de los desaparecidos, escu-
char el testimonio de testigos, de 
familiares o de miembros de aso-
ciaciones de memoria histórica» 
además de explicaciones científi -
cas del equipo técnico encargado 
de la exhumación.  

También cuenta con un catálo-
go de actividades a realizar en el 
centro educativo como charlas 
con asociaciones de memoria his-
tórica y expertos, así como diver-
sas proyecciones documentales. 
Una de esas proyecciones docu-
mentales lleva el título de «Escla-
vos de Franco en el Pirineo» que 
también une charlas sobre el tra-
bajo de las asociaciones que tra-
bajan en esta materia así como 
visitas a exposiciones que pueden 
ser incluso exhibidas en los cole-
gios previa reserva que se puede 
realizar a través del blog «Memo-
ria Histórica y Educación».  

Juegos «didácticos»
Para afi anzar conocimientos tam-
bién han diseñado un amplio ca-
tálogo de juegos didácticos elabo-
rados sobre la Guerra Civil, la 
violencia desatada tras el golpe de 
1936 y la II Guerra Mundial.  

Además, se distribuirá la «uni-
dad didáctica Amonarenean Kea»,  
orientada a conocer y dar voz a la 
memoria de los represaliados du-
rante la Guerra Civil y el franquis-
mo, algo que se impartirá para los 
niños de Primaria. Y, aclaran que, 
además, consta de varios juegos 
editados para enviar a los centros 
escolares.  

Obras de teatro
También hay un catálogo de obras 
de teatro que podrán ser interpre-
tadas en los colegios. «Santa Per-
petua» es una de las propuestas de 
la selección de textos que se pue-
den escoger. Esta historia está ins-
pirada en la vida de una mujer de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) que 

Los responsables organizan visitas a exhumaciones con el fi n de entrar en contacto con «el drama de los desaparecidos» 
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después de la Guerra Civil decidió 
vivir encamada. Visionaria y santa 
de masas representa un «teatro 
grotesco al servicio de la memoria 
histórica y del humor oscuro» para 
sacar a la luz los recuerdos que 
quiere olvidar.  

También está la representación 
de «Lucio», una refl exión escénica 
llevada al teatro con la que se tra-
tan de rendir homenaje a Lucio 
Urtubia Jiménez, el histórico anar-
quista navarro y de profesión al-
bañil, fallecido un 18 de julio, fe-
cha del golpe de Estado franquista, 
una circunstancia puesta de relie-
ve en las redes sociales por el actor 
Guillermo Toledo, quien lo califi ca 
como «su última burla al régimen 
franquista del que se estuvo rien-
do durante 37 años». Según su 
biografía, cometió atracos, se in-
trodujo en el contrabando y puso 
contra las cuerdas al poderoso 
First National City Bank mediante 
la falsifi cación masiva de cheques 
de viaje. El coordinador de Sortu 
e histórico miembro de Batasuna  
Arnaldo Otegi aludió en redes so-
ciales a la muerte de Urtubia, al 
que considera «un referente del 
anarquismo vasco. Un amigo, un 
compañero de sueños y luchas». 
Se ha hecho incluso de él  una pe-
lícula en Netfl ix.  

También en el folletín teatral 
destaca otra obra que se oferta a 
los centros escolares : «Fosa». 
Con ella esta representación se 
pretende difundir «las conse-
cuencias de la represión franquis-
ta para no quede en el olvido y 
concienciar y sensibilizar» a las 
jóvenes generaciones ante estos 
hechos. «Se trata de una refl exión 
sobre el drama de las personas 
fusiladas y desaparecidas en la 
sublevación fascista y el golpe 
militar que derrocó a la Segunda 
República», reza en su sinopsis.  

Otra de las obras de teatro que 
podría visionar el alumnado es la 
que lleva por título «43º, 13´44´N».  
En dicha pieza, según refl eja el 
resumen de la misma,  se trata de 
recordar a «todas las víctimas re-
presaliadas y asesinadas durante 
el régimen franquista», y cita en-
tre ellas desde Maravillas Lam-
berto, violada y asesinada junto a 
su padre con apenas catorce años 
de edad, al último ejecutado a 
garrote vil en 1974: Salvador Puig 
Antich. Cabo recordar que la fa-
milia Antich continúa pidiendo 
«justicia» para quien considera 
que  fue «un chivo expiatorio por 
el atentado de Carrero Blanco», 
asesinado por ETA escasos meses 
antes de su detención. 

Encuentro intergeneracional

► El programa de «Escuelas 
con Memoria» recoge un 
encuentro intergeneracio-
nal en el Parque de la 
Memoria de Sartaguda con 
familiares de asesinados 
durante la Guerra Civil. Este 
parque es un lugar emble-
mático de la Memoria 
Histórica Navarra y de la 
Asociación Pueblo de las 
Viudas. Por grupos, los 
jóvenes mantendrán un 
encuentro y diálogo con los 
familiares de asesinados. 
Posteriormente se harán 

talleres que van desde la 
elaboración de vistas, 
croquis o dibujos de las 
esculturas o conjuntos 
escultóricos; lectura y 
composición de poemas o 
actos musicales además de 
la representación de obras 
de teatro que previamente 
hayan preparado en los 
colegios. Este año, debido a 
la pandemia, el encuentro 
se realizó de manera virtual 
en el que los alumnos se 
conectaron desde sus 
centros educativos.

Busca crear una red 

de escuelas de 

Memoria Histórica y 

expandirse a otros 

territorios

Oferta un catálogo de 

obras de teatro para 

los colegios o juegos 

didácticos sobre la 

violencia de 1936

Actividad de encuentro «intergeneracional» que recoge el programa 

Unidad didáctica  para 

niños de Primaria
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El PP vol crear un Museu de la Història d'Espanya amb diners de 
la memòria 
 
 
 
 
 

El Partit Popular vol crear un Museu Nacional de la Història d'Espanya amb3,5 milions d'euros destinats al 
programa de la Memòria Democràtica, programa per reparar el dany causat per la dictadura franquista. 
La proposta que ha avançat l'ABC té una forta carrega ideològica, ja que pretén extreure quasi 4 milions de 
diners públics destinats al programa de Memòria Democràtica per dedicar-los a crear un museu en el Palau 
del Foment, actual seu del Ministeri d'Agricultura a la capital madrilenya. En l'esmena dels populars 
s'argumenta que només 4,7 milions dels 11,7 totals es destinen realment a exhumacions i que la resta (set 
milions) van dirigits a "xiringuitos", segons explica el rotatiu espanyol. 
 
Adoctrinar, totalitarismes, interessos particulars... 
El Partit Popular vol posar en marxa el museu traient els 3,5 milions d'euros d'aquests 7 milions que 
suposadament, segons el PP, són mal destinats. El PP critica que els 7 milions del pressupost es dedica a 
activitats com "retribucions d'alts càrrecs, retribucions per personal eventual, subvencions a associacions afins 
i publicacions sobre memòria històrica d'un dels bàndols". 
 
Els populars volen crear el nou Museu Nacional, una empresa amb "vocació divulgativa" i que s'enfoqui des 
d'una òptica científica i no "amb el fi totalitarista de reescriure un període històric determinat", també 
asseguren que amb finalitats "adoctrinadores" i al servei "d'interessos particulars". 
Franquisme 
Després que la jutgessa argentina Maria Servini processés pels crims del franquisme a l'exministre de Rodolfo 
Martín Villa,  l'exalt càrrec franquista es prepara per recórrer davant la Cambra d'Apel·lació argentina l'ordre 
de processament, així com la fiança imposada. 
 
"Estic tranquil", ha dit a l'ABC. Fonts properes a Martin Villa van assegurar al diari que presentaran un recurs 
contra la decisió de la magistrada, que arriba "diversos mesos després de la seva declaració judicial, el 
setembre del 2020". El diari també recull que la llei argentina exigeix que el processament es produeixi com a 
màxim deu dies després de la declaració de l'afectat i recorda que la Cambra d'Apel·lació ja li va donar la raó 
a Martin Villa el 2017, quan va rebutjar l'ordre de detenció i la fiança. 
 
Martín Villa ja se'n va sortir  
La jutge ha decretat "el processament de Rodolfo Martín Villa amb presó preventiva, la qual no es farà 
efectiva, en virtut de l'exempció de presó disposada oportunament per l’Alçada". A més, 
ordena l'embargament sobre els béns de l'exministre fins a cobrir la suma de gairebé deu milions d'euros. 
Martín Villa, però, ho recorrerà com ja va fer el 2017. Aleshores, la Cambra d'Apel·lació va revocar, per no 
fonamentada, l'ordre de detenció dictada per Servini i també va rebutjar, per desproporcionada, la fiança que li 
havia imposat per declarar en llibertat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elnacional.cat/ca/politica/pp-vol-crear-museu-historia-espanya-diners-memoria_664619_102.html 
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El PP propone crear el Museo de la 
Historia de España con 3,5 millones 
de los 'chiringuitos' de la Memoria 
• En una enmienda a los 

Presupuestos, fija como 
sede el Ministerio 
de Agricultura 

M. CALLEJA 
MADRID 

La creación de un Museo Nacional de 
la Historia de España fue una de las 
propuestas que surgieron de la con
vención nacional del PP. que se clau
suró el pasado 3 de octubre en Valen
cia. Pablo Casado ha querido llevar 
la idea ahora a los Presupuestos Ge
nerales del Estado. en forma de en
mienda. la propuesta del PP tiene. 
además. una fuerte carga simbólica 
e ideológica. pues propane extraer 3.5 
millones de euros de los destinados 
al programa de Memoria Democráti
ca y d editarlos a la creación de ese 
museo en el Palacio de Fomento. ac
tual sede del Ministerio de Agricul
tura en Madrid. entre el Museo del 
Prddo y el Musco Reina Sofía. La sede 
de Agricultura se trasladarla a Nue
vos M·inisterios. 

En na enmienda. a la que ha tenido 
acceso ABC. se especifica que de los 
11.7 millones con que cuenta el pro
grama de Memoria Democrática. solo 
4.7 se destinan realmente a exhuma
ciones. El resto. siete millones. va n 
dirigidos en buena parte a 'chiringui
tos·. según señalan fuentes popula
res. El PP quiere extraer los 3.5 millo
nes que calcula que costaría roner en 
marcha el museo de esa cantidad de 
siete millones de euros. 

Conferencias y congresos 
En el texto de la enmienda se afirma 
así que para el que debería ser el ob
jetivo prioritario del programa de Me
moria Democrática. la localización. 
recuperación y entrega de los restos 
de las victimas de la Guerra Civil y la 
Dictadura a sus familias. únicamen· 
te se dedican 4.75 millones de euros. 

En concreto. detalla 
que tres millones 

de euros son 

para el Plan de Exhumaciones. un mi
llón de euros para subvenciones a 
ayuntamientos con el objetivo de lo
calizar fosas y un total de750.000eu
ros son para subvenciones nomina
tivas a los ayuntamientos de jaén, 
Córdoba. Ciudad Real y Buelva para 
actuaciones en cementerios. Además, 
para recogida de muestras para el 
Banco Nacional de ADN. se prevén 
500 intervenciones. las mismas que 
en 2021 de las que se ejecutaron 75. 
Respecto al Censo de Vfctimas se pre
vé incluir 1.000. las mismas que en 
2021: .se ejecutaron cero». subrayan 
los pOpulares en su enmienda. 

El resto del presupuesto. 7.076.300 
euros. se dedica a actividades como 
estas: retribuciones de altos cargos 
(un secretario de Estado y un direc-

El. NUEVO MUSEO 

Palacio de Fomento 
Se construyó entre 1893 y 1897, con 
el proyecto del arquitecto Ricardo 
Velázquez Bosco. Fue sede del 
Ministerio de Fomento y del 
Ministerio de Instrucción Pública 
y ahora mismo lo es del Ministerio 
de Agricultura. 

J Jistoria de España 
•El Museo Nacional de Historia de 
Espalla permitirá a los ciudada
nos en general y a las futuras 
generaciones de españoles acceder 
al conocimiento científico de 
nuestra Historia». 

El proyecto 
La enmienda crea una partida para 
la elaboración y ejecución del 
proyecto museográfico y del 
proyecto de actividades cul turaJes 
y educativas con el fin de convertir
loen una 
institu
ción 
histórica 
viva. 

tor general de Memoria Democráti
ca). retribuciones para personal even
tual. incentivos y gratificaciones. sub
venciones a asociacio nes memo ria· 
listas afines (desde 2006 estas 
asociaciones han recibido más de 25 
millones de euros). publicaciones so
bre memoria histórica. «de uno de los 
bandos». especifican los populares. 
y encuentros con familiares de v ícli· 
mas. También se incluyen ah! la ex
pedición de certificados de reconoci
miento y reparación a las vfctimas de 
la Guerra Civil y el franquismo. •que 
se entregan en actos propagand!sti
cos presididos por el ministro com
petente». ciclos de conferencias. jor
nadas y congresos. actos en conme
moración del 75 aniversario de la 
liberación de campos de exterminio 
(se celebra en 2020) y del SO aniver
sario de la muerte del Presidente Aza
ña. «que tuvo lugar en !940 y que ya 
se celebró en 2020 y 2021». 

Además entran la exposición con
memorativa de 'La Desbandá: éxodo 
de Málaga a Al merla de las tropas re
publicanas y población civil ante la 
llegada del ejército franquista. as! 
como los gastos corrientes y de sos
tenimiento «de una estructura orgá
nica innecesaria para el objetivo de 
recuperación de vfctimas.,, apunta el 
Grupa Popular en su enmienda. 

De todos estos gastos no asocia
dos a lo que el PP considera fin «poio
ritario». como es el plan de exhuma
ciones. propane dedicar 3,5 millones 
a la creación del nuevo Museo Nacio
nal. «una empresa con vocación di
vulgativa de la Historia de España. 
desde la óptica científica y no con el 
fin totalitarista de reescribir un pe· 
riodo histórico determinado y adoc
tr inar a las nuevas generaciones al 
servicio de intereses partidistas». 

Mediante otras enmiendas a las 
cuentas públicas que se están trami
tando en el Congreso de los Diputa
dos.los J)Opulares propanen destinar 
dos millones de euros más, de la par
te de los 'chiringuitos· de la Memoria. 
a la exhumación de las vlctimas. par 
encima de lo presupuestado por el 
Gobierno de Sánchez. 
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Una delegación del Parlamento 
Europeo, impulsada desde la co-
misión de Peticiones viajará a Es-
paña del 3 al 5 de noviembre a la 
memoria de las víctimas del terro-
rismo. La iniciativa que impulsó el 
presidente de Dignidad y Justicia, 
denunciaba en su petición a la UE 
que  todavía hay 379 asesinatos de 
la banda terrorista ETA sin resol-
ver. Dicha misión,  en la que inten-

tarán recabar información sobre 
estos crímenes, estaba ya aproba-
da el año pasado, pero tuvo que 
aplazarse por la pandemia 

La delegación estará presidida 
por la eurodiputada Agnès Evren 
(PPE, Francia), e integrada por los 
eurodiputados Alex Agius Saliba 
(S&D, Malta), Vlad Gheorghe (Re-
new, Rumanía) y Kosma Złotowski 
(CRE, Polonia). 

Les acompañarán, pero no son 
parte del documento que dichos 
eurodiputados elaborarán des-
pués, los parlamentarios europeos 
por España Dolors Montserrat 
(PPE), presidenta de la comisión 
de Peticiones, Cristina Maestre 
(S&D), Maite Pagazaurtundúa 
(Renew) y Jorge Buxadé (CRE). 

La visita comenzará el 3 de no-
viembre en Vitoria, donde los 
eurodiputados visitarán el Centro 
Memorial de las Víctimas del Te-

C. S. Macías - MADRID 

► Durante tres días 
intentarán recabar 
información sobre 
los 379 crímenes sin 
resolver de la banda 
terrorista ETA

Una delegación 
de la UE viaja      
a la memoria  
de las víctimas 

El crimen de los novios de Cádiz, Antonio Ramírez Gallardó y Hortensia González, que fue reabierto 

EFE

rrorismo y se reunirán con Floren-
cio Domínguez Iribarren, director 
de la institución. Según ha podido 
saber este periódico, el Centro Me-
morial atenderá a la petición de 
datos que requieran y también 
visitarán las instalaciones en las 
que se encuentra, entre otras co-
sas, la reproducción del zulo en el 
que estuvo secuestrado el funcio-
nario de prisiones, José Antonio 
Ortega Lara durante 532 días, un 
trozo de jamba del armario locali-
zado en la vivienda en la que estu-
vo secuestrado el empresario Pu-
blio Cordón y un archivo 
fotográfi co y documentación de 
casi cincuenta años de terror. 

Tras la visita, han anunciado 
que harán unas declaraciones a la 
prensa en la puerta del Centro Me-
morial.   

Pero la agenda más laboriosa la 
tendrán en Madrid. Será el día 4 de 
noviembre cuando la «expedi-
ción» de eurodiputados se entre-
vistarán con los el peticionario, 
Miguel Ángel Rodríguez Arias, y el 
presidente de la Asociación Dig-
nidad y Justicia, Daniel Portero de 
la Torre. 

Y es que el asunto llegó hasta la 
eurocámara a través de una recla-
mación de Dignidad y Justicia en 
2016. En ella, apuntaba al «el in-
cumplimiento por parte de Espa-
ña de su deber de llevar a cabo una 
investigación ofi cial, efectiva e in-
dependiente», dado que hasta el 

momento no ha podido «enjuiciar 
a los responsables ni indemnizar 
a las familias de las víctimas».  Dig-
nidad y Justicia insistía en la im-
portancia de que se pudieran juz-
gar a decenas de dirigentes de  ETA 
a través de la vía de los crímenes 
de lesa humanidad, aunque está 
por ver cuál es el alcance real que 
tiene fi nalmente la misión.  

De hecho, el informe europeo 
que realicen los eurodiputados, 
aunque no es vinculante el docu-
mento que puedan llegar a elavo-
rar servirá a las víctimas para insi-
tir en su lucha porque ningún 
asesinato de la banda terrorista 
pueda prescribir.  

Después, la delegación del par-
lamento europeo se reunirán con 
los representantes de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado Valentín 
Díaz, jefe del Departamento de 
Información del Ministerio del 
Interior; Eugenio Pereiro, comisa-
rio general de Información de la 
Policía Nacional; y Montserrat To-
rija, directora general de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo. 

También mantendrá un en-
cuentro con los miembros del po-
der judicial Antonio del Moral, 
magistrado de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo; Concep-
ción Espejel Jorquera, presidenta 
de la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional; Juan Pablo Gonzá-
lez-Herrero, presidente de la Au-
diencia Provincial de Madrid. 
Estaba previsto que también lo 
hagan con Jesús Alonso, fi scal jefe 
de la Audiencia Nacional y Marce-
lo de Azcárraga, fi scal especializa-
do en casos de terrorismo de la 
Audiencia Nacional aunque am-
bos estaban aún por confi rmar.  

Por la tarde, los miembros de la 
delegación se reunirán con vícti-
mas y representantes de víctimas 
del terrorismo, entre ellos, el pre-
sidente de la Fundación Víctimas 
del Terrorismo, Tomás Caballero; 
la presidenta de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo, María 
Teresa Araluce; la presidencia del 
Colectivo de Víctimas del Terroris-
mo (Covite), Consuelo Ordóñez, y 
las víctimas del terrorismo Anto-
nio Salvá, Ana Isabel Ortigosa, Luis 
Heredero, Vichy Uriarte y Álvaro y 
Pablo Ryan. 

Claves

►Día 3:  La delegación 
del parlamento europeo 
hará su primera parada 
en el Centro Memorial 
de Víctimas del Terroris-
mo donde visitarán, 
entre otras cosas, el 
zulo de Ortega Lara. 

►Día 4: Los parlamenta-
rios europeos viajarán 
hasta Madrid donde 
tendrán numerosas 
entrevistas con miem-
bros de las fuerzas de 
seguridad, la Audiencia 
Nacional o las víctimas 
del terrorismo. 

►Día 5: El último día de 
visita se entrevistarán 
con miembros del 
Defensor del Pueblo y 
ofrecerán una rueda de 
prensa en la sede del 
Parlamento Europeo 
antes de fi nalizar su 
viaje. Del mismo, se 
espera que elaboren 
más adelante un 
documento. 
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El filipí Kidlat Tahimik inunda el Palau de Vidre deMadrid amb
una instal·lació fabulosa sobre el colonialisme polític i cultural

I si va serunesclau, qui va fer
laprimeravolta almón?

!+<'97#%%#6-9
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I si laprimerapersonaque
va fer la volta almón, que
va circumnavegar el pla-
neta blau, no va ser Juan
Sebastián Elcano sinó al-

gú el nom del qual ha passat de
maneramésmodesta en la histò-
ria?Isiencomptesdecelebrarels
500 anys de la volta al món d’El-
cano el 2022 cal celebrar-los ja
aquest2021,peròambl’esclaude
Fernão Magalhães, Enrique de
Malacca, com a protagonista? La
història, no l’escriuen els vence-
dors,omenysbruscament,node-
pèn,potser,dequi l’explica?Iqui
pren laparaulaaraés l’artista fili-
píKidlatTahimik ihofaambuna
gegantina instal·lació que
omple el Palacio de Vidre
del parc del Retiro de Ma-
dridde justíciahistòrica.
El palau, que forma part

avui dels espais expositius
del Museu Reina Sofia, es
va construir el 1887 per a
l’Exposició General de les
illes Filipines, un projecte
liderat pel ministre d’Ul-
tramar, el català Víctor Ba-
laguer,onesvanexhibirés-
sers humans: igorots, el
grup ètnic de Tahimik, a
quieldirectordelReinaSo-
fia, Manuel Borja-Villel,
qualifica com “un grandís-
sim cineasta reconegut per
Susan Sontag o Coppola,
un narrador que qüestiona
molts elements de la socie-
tat amb tendresa i afecte,
com podien fer Charles
ChaplinoJacquesTati”.
Moltes de les pel·lícules

de Tahimik, diu, es narren a par-
tir d’objectes amb què treballen
elsartesans,iéselquehapassatal
Palau deVidre, una feina col·lec-
tiva, una instal·lació escultòrica

titulada Magallanes, Marilyn,
Mickey i fraDámaso. 500anysde
conqueridors RockStar que mira
amb art i humor el colonialisme
polític i cultural.
Kidlat Tahimik significa en ta-

gal llampecsilenciós,peròelcrea-
dor va néixer el 1942 ambel nom
d’Eric Oteyza deGuia, va estudi-
arEconomiaalaWhartonSchool
de Pennsilvània i va treballar per
a l’OCDE a França fins al 1972

%$#!6" 5!432 1 606

abans de llançar-se a l’art. Al ci-
nemahi ha instal·lacions com les
grans talles de fusta que omplen
elpalaudelRetiro iqueenunade
les seves ales recreen una batalla
entre Hollywood i esperits fili-
pins. A dalt, Darth Vader empu-
nya l’espasa a sobred’uncoet.En
un cinema,MickeyMouse porta
una arma. I aMarilynMonroe li
aixeca la faldilla l’alenada d’una
deessa del vent filipina en aques-
tainstal·lacióatapeïdad’històries
en què el centre l’ocupa una evo-
cació dels filipins exposats el
1887 vistos per l’heroi de la inde-
pendència del país, José Rizal,
que estudiava llavorsMedicina a
Madrid i va titllar la mostra de
zoohumà.
I a l’ala contrària, l’inici de la

història:enunagrancaravel·lade
fusta FernãoMagalhães i
el seu esclau Enriquemi-
ren d’arribar a les Molu-
ques pel Pacífic i no per
l’Índic. Tahimik recorda
quenoéshistoriadorsinó
unartistaque jugaamb la
història. “Potser estic
presentant el nostre punt
de vista”, diu. I exposa
que el cognomd’Enrique
deMalaccaésel lloconel
van comprar com a es-
clau, no on va néixer. I
que després de portar-lo
aEuropa per l’Índic,Ma-
galhães va tornar amb ell
pel Pacífic. “A la primera
illa a què arriben el 1521
Enrique no entén els na-
dius, però sí Zebú, a les
Filipines. Potser ha tor-
nat al seu lloc natal i el
primer home a circum-
navegar el globus va ser
unesclau i nounpoderós

conqueridor”. Elcano, que anava
ambells, vacompletar la voltaen
tornar aEuropa. “Diguemque és
elmeupuntdevistacomaartista
filipí”."

%54320.5,*(
50-*'%#-!HEHC

A?'?=<-AH-'-*

9-*-7042H0<4

0-/-,' *-<4)<4-&

)H$04*" H,0G=4,4"

4FD?"-'"B-"?'-%

@-=-*!>4" H

E,<Hq74- *-)-<-&

/4*·*-

El CCCB celebra vint anys de l’Xcèntric

Aventures

Desdefinalsdel2001, laprogra-
mació regular de cinema expe-
rimentaldel’Xcèntrichaprocu-
rat cobrir una llacuna cultural
que era imperdonable a Barce-
lona. Aquesta iniciativa arrisca-
da, amb el temps, ha estat un
èxit. El nomXcèntric se’l va in-
ventar un dels impulsors i pri-
mersprogramadors, JoséÁngel
Alcalde. I els últims vint anys la
programació ha inclòs sessions
memorables d’autors com
ChantalAkerman,KennethAn-
ger,SamuelBeckett,BruceCon-
ner,GuyDebord,HollisFramp-
ton, Peter Kubelka, Malcom Le
Grice, Jonas Mekas, Marie
Menken, László Moholy-Nagy,
Werner Nekes, AndrewNoren,
PaulSharits, JoséAntonioSisti-
aga, Michael Snow (amb col·lo-
qui i concert en directe), José
ValdelOmar,DzigaVértov,An-
dyWarhol, i JamesWhitney.
Però, a més, l’Xcèntric ha or-

ganitzat exposicions, progra-
mesambitinerància internacio-
nalcomDel’èxtasial rampell,ha

tral, fotogràfic idinàmicanome-
natcinema,sensemésadjectius,
cosaquevaobligarlesaltresma-
neres possibles d’expressió ci-
nematogràfica a completar-se
amb algun adjectiu: documen-
tal, experimental, d’animació,
dibuixos animats. Al cinema
narratiu se li diu cinema. I s’en-
tén generalment que el cinema
ésaixò.Lesaltresmaneresse les
hand’apanyarenelsmargesi les
pel·lícules experimentals han
de superar els prejudicis d’un
públic acostumat a un cinema
de personatges i anècdotes,
d’actrius i actors, un públic que
s’assegui a la intempèrie quan
les maneres en són unes altres,
més emparentables amb la poe-
sia, la música o les arts plàsti-
ques d’avantguarda que amb la
novel·la i el teatre clàssics. En
aquest cinema, la imatge o la
metàfora substitueixen l’anèc-
dota; els tons, les textures i els
colors poden expressar idees,
emocionsisentimentssensene-
cessitat de personatges, i l’es-
tructura i el ritme componen la
músicavisual.
Se l’ha anomenat, de vegades,

cinema d’avantguarda, més so-
vintcinemaexperimental i tam-
bécinemavisionari.D’aquestci-
nema, de vegades esplèndid,
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Tahimikvaestudiar
Economiaivatreballar
a l’OCDEabansdeser
uncineastareconegut
perCoppola

*.-6,"6!2$-,0+$

editat vídeos i llibres col·lectius,
com ara Xcèntric. 45 pel·lícules
contradirecció, ihacreatunweb
que inclou els programes per a
televisió de Soc càmera, copro-
duïtspelCCCBiLa2.I,gràciesa
la creació d’un creixent Arxiu
Xcèntric, s’ha convertit en una
iniciativa única al món, ja que
aquestricarxiudecinemaexpe-
rimental es pot consultar en di-
gital qualsevoldia i sensedema-
narhoraalCCCB.Itotaixòmal-
grat que defensar el cinema
experimental semblava, a finals
del XX, difícil, pels motius que
explicaré.
Hi havia una vegada un apa-

rell de realització i projecció
d’imatges enmoviment anome-
nat cinematògraf, que va néixer
el1895iqueaviatesvaconvertir
en un espectacle narratiu, tea-

fins ara no se n’hanocupat prou
les institucions, tret de felices
excepcions.Peralmónde l’ano-
menat“art”, lespel·lículesexpe-
rimentals no compten, potser
perquè –a diferència de les ins-
tal·lacions de vídeo- no són
obresacaparables inoofereixen
grans plusvàlues. I per al món
del cinemaentèscomaespecta-
cle, aquestes pel·lícules són
massa artístiques o abstractes i
s’opta per invertir en productes
de públic ampli i més benefici
econòmic.
Tot i això, el públic potencial

delmillor cinema experimental
és tan ampli com el que fa cues
als museus per gaudir de Kan-
dinski, Miró, Rothko o Anish
Kapoor. Iaquestcinemaofereix
als espectadors una classe
d’aventures de la percepció i
unes visions de la realitat que
capaltra formaartísticanoseria
capaç d’assolir i expressar. Tret
del vídeo, de vegades, que és un
altre suport delmateix art audi-
ovisualovisual enmoviment."
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L’atur torna a 
baixar i marca  
el millor octubre 
des que hi ha 
estadístiques

XIFRES DE RÈCORD

PANORAMA | P. 6 I 7  

Un informe de l’ONU calcula en 4,5º la pujada mitjana de les temperatures a les grans urbs abans de la fi 
del seglenL’organisme veu en les superilles de Barcelona solucions eficaces contra la contaminació

La crisi climàtica amenaça amb 
acarnissar-se amb les ciutats

TEMA DEL DIA | P. 2 A 4

Glòries ja veu el final del túnel
El pas subterrani està a punt per obrir dissabte en sentit Besòs nEl bon drenatge 

després de les pluges recents permet donar-hi l’últim vistiplau PERSONES | P. 44

Ferran Nadeu

 
Un aspecte del túnel, 

presentat ahir a la premsa.

Escrivá aspira a 26.000 
milions per a pensions 
amb la pujada de quotes

PANORAMA | P. 7

Els sindicats elogien el pla i la patronal alerta que 
pot ser un llast per a la recuperació econòmica

Mor Georgie Dann,  
el símbol per anto-
nomàsia de la cançó  
de l’estiu. P. 49

Catalunya 
cobra una taxa 
d’emissions  
a vehicles que 
ja no existeixen

IMPOST ERRONI

PERSONES | P. 36 I 37

Lourdes Ciuró 
Consellera de Justícia

«Hi haurà  
una llei contra 
l’enaltiment  

del feixisme» 

PERSONES | P. 41
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El despatx de la consellera de 
Justícia, Lourdes Ciuró (Reus, 
1971), és modern i assolellat. En 
una petita taula hi ha una minia-
tura de paper maixé de la Torre 
de l’Aigua de Sabadell. És un sig-
ne d’identitat d’aquesta ciutat, 
de la qual va ser regidora. Des-
prés, va saltar al Congrés dels Di-
putats, a Madrid. La professió 
d’advocada li permet desenvolu-
par-se amb gran facilitat. 

 
— ¿Tenen data per al tancament 
de les presons de Wad-Ras i la 
Trinitat? 
— La necessitat de construir 
una presó de dones, en substitu-
ció de la de Wad-Ras, és clarís-
sima. M’agradaria que no fos el 
2027, sinó abans, perquè la ur-
gència hi és. L’actual ubicació de 
Wad-Ras és un espai prou 
atractiu per tenir una alternati-
va d’usos i poder negociar amb 
l’Ajuntament de Barcelona per-
què la presó de la Zona Franca 
sigui una realitat. Aquesta presó 
ha de donar solució a un greuge 
de les dones a la presó. 

— ¿Quin greuge? 
— De 7.297 persones preses 538 
són dones. A Catalunya hi ha una 
presó exclusiva de dones i les al-
tres recluses són en mòduls de 
presons d’homes. La nova presó 
estarà pensada per a elles i, per 
exemple, podrà allotjar emba-
rassades i mares de nens fins a 3 
anys, amb zones adequades per a 
aquests menors. Hem de tenir 
més programes de formació 
pensats per a elles. No només han 
de fer perruqueria, han de poder 
tenir un altre tipus de taller. Si 
volen fer soldadura o lampisteria, 
que ho facin. 

— El tancament del centre obert 
de la Trinitat està vinculat a la 

construcció d’una segona presó 
a la Zona Franca. 
— Aquest projecte està més en-
darrerit que Wad-Ras. No m’a -
treviria a apostar per una data 
més pròxima que el 2027. El rep-
te és poder avançar en itineraris 
propis per als joves i les dones. 
Les dues presons són una priori-
tat, però els recursos són els que 
són. Tradicionalment, les pre-
sons són la parenta pobra de la 
parenta pobra, que en els pressu-
postos és la justícia. 

— ¿Per què? 
— És un tema que en general no 
interessa. ¿Quants polítics han fet 
campanya parlant de les pre-
sons? Cap. Han començat a des-
pertar un cert interès a partir dels 
presos polítics. El que volem és 
posar l’accent en la política soci-
al. A les presons tenim l’opció de 
donar una segona oportunitat a la 
gent que no ha tingut ni la prime-
ra. La finalitat de la pena és la re-
inserció. Per portar a terme una 
bona reinserció, hem de ser 
conscients que com a societat les 
presons ens han d’ocupar i preo-
cupar, no podem mirar cap a una 
altra banda. No podem tenir obli-
dada la població reclusa.  

— ¿Quins són els principals 
problemes de l’Administració 
de justícia catalana? 
— Falta d’agilitat, proximitat i 
equipaments. Aquests proble-
mes tenen una solució que po-
dem identificar. Necessitem més 
equipaments judicials i que no hi 
hagi tanta mobilitat de jutges. A 
Catalunya hi ha moltes vacants 
als jutjats. Aquesta circumstàn-
cia impacta directament en 
l’agilitat, perquè quan un jutge 
se’n va d’un jutjat passen tres o 
quatre mesos fins que es cobreix 
la plaça. Un altre dels problemes 
és el català. Quan una persona no 
es pot dirigir a la justícia en la 
llengua que vol o li sembla que 
no pot, hi ha un problema 

d’allunyament de la justícia.  
Crearem beques per intentar 
despertar vocacions de jutges i 
fiscals a Catalunya. 

— Les sentències en català ron-
den el 7,4%. 
— El tema del català no només 
depèn dels jutges, sinó de tots els 
operadors de la justícia, entre els 
quals hi ha els advocats, que són 
els que primer han de redactar 
l’escrit en català. Si no ho fan, di-
fícilment sortirà cap resolució en 
català. Tots són corresponsables 
del baix nivell del català en la jus-
tícia. El departament té eines, com 
és el normalitzador, per ajudar. 

— ¿Què opina sobre el bloqueig 
del Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ)? 
— Tradicionalment, s’ha elegit 
els membres del CGPJ per acord 
dels dos grans partits i fa més de 
mil dies que ha caducat. Si els 
partits són irresponsables, qui 
ha de ser responsable és el ma-
teix Poder Judicial, que no el pot 
moure res més que l’interès su-
perior de la bona justícia i, en 
conseqüència, hauria de dimitir. 
Amb la seva dimissió generarien 
l’acord necessari i imprescindi-
ble perquè hi hagi una renova-

ció. Després de mil dies, no és 
només culpa dels partits polí-
tics, també hi ha un cooperador 
necessari que és el CGPJ actual. 
Només dimitint s’aconseguirà 
que es renovi. 

— ¿Com haurien de ser nome-
nats els membres del CGPJ? 
— Segons la meva opinió amb 
criteris objectivables, amb siste-
mes de puntuació, pel nombre de 
sentències no revocades redacta-
des pel candidat, publicacions en 
revistes científiques d’interès, 
classes magistrals o participació 
en cursos de formació. Un clar 
concurs de mèrits, amb criteris 
també de territorialitat de pari-
tat, de coneixement de les llen-
gües pròpies i especialització de 
drets propis. Això enriquiria la fi-
gura del CGPJ i revertiria en la 
pluralitat. Jo sí que crec que els 
jutges són independents, però les 
cúpules són parcials en una cau-
sa: la unitat d’Espanya. 

— ¿La futura llei de la memòria 
històrica catalana recollirà san-
cions per enaltiment del feixis-
me i el franquisme? 
— És un punt essencial, junta-
ment amb els criteris per retirar 
símbols feixistes i franquistes, 
donar seguretat jurídica i que no 
es depengui d’una interpretació 
judicial, com ha passat a Madrid. 
Hi haurà una graduació de sanci-
ons dissuasives i proporcionals. 
Presentarem la llei ben aviat. Hi 
haurà una contundència en la 
persecució de l’enaltiment del 
feixisme i els símbols franquistes 
al carrer, a la via pública, amb una 
clara voluntat de combatre’l. 

— ¿Creu que la seu de la Policia 
Nacional a la Via Laietana ha de 
desaparèixer? 
— Sí, sens dubte. Hauria de ser 
uns dels símbols que el Govern 
espanyol posés sobre la taula per 
acabar amb la imatge de repres-
sió que té aquesta comissaria. Se-
ria molt pedagògic, fins i tot per 
als mateixos membres de l’Exe-
cutiu  espanyol. 

— ¿Cediria la Generalitat algun 
local de la seva propietat perquè 
es pogués fer aquest trasllat? 
— Soc de natural pràctica i no 
crec que ningú doni res per res. 
Hem d’entrar a negociar. Per part 
d’aquesta consellera trobaran les 
portes obertes. 

— ¿Ja s’ha vist amb la ministra 
Pilar Llop? 
— Encara no ha sigut possible. Ja 
li he anunciat que vull parlar de 
com ens donaran els 6,4 milions 
d’euros que hem avançat per a 
equipaments judicials i així pla-
nificar noves inversions. L’altra 
qüestió és la devolució a Catalu-
nya de les taxes per dedicar-les a 
la justícia gratuïta. n

J. G. ALBALAT 

Barcelona

«Catalunya tindrà 
una llei contra 
l’enaltiment  

del feixisme»

Advocada, exdiputada del Congrés i exregidora de 
Sabadell, la consellera de Justícia (Reus, 1971) afirma 

que com a societat «les presons ens han d’ocupar  
i preocupar, no podem mirar cap a una altra banda».

 Lourdes Ciuró

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, al seu despatx, a l’octubre. 

Jordi Cotrina

«Necessitem  
més equipaments  
i que no hi hagi 
tanta mobilitat  
de jutges» 

«Si els partits són 
irresponsables,   
qui ha de ser 
responsable és  
el mateix Poder 
Judicial i dimitir»
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El diumenge 7 de novembre de 1971 es va 
constituir l’Assemblea de Catalunya a l’es-
glésia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. 
Antoni Tàpies va immortalitzar la data en 
un quadro que va donar al Parlament. La re-
unió clandestina, que va reunir 300 perso-
nes d’un ampli espectre de l’antifranquisme 
polític i social, va començar amb cinc mi-
nuts de silenci en record de la mort del tre-
ballador de Seat Antonio Ruiz Villalba, a 
conseqüència de les ferides de bala produï-
des el 18 d’octubre durant el desallotjament 
de la fàbrica de la Zona Franca per part de la 
força pública a cavall.  

En una de les últimes reunions prepara-
tòries, a la casa familiar de Pere Ignasi Fa-
ges, un jove treballador de Seat va explicar 
amb tota mena de detalls el conflicte laboral 
de l’empresa i la dura repressió patronal i 
policial. Mig segle després, un llibre escrit 
pels protagonistes i una exposició instal·lada 
al córner acabat d’inaugurar de la seu de 
CCOO de la Via Laietana revelen la seva 
identitat: Pedro López Provencio, i vindi-
quen la centralitat del moviment obrer en el 
desenvolupament i amplitud de la platafor-
ma unitària antifranquista que va contribuir 
de manera decisiva a guanyar l’hegemonia 
política a Catalunya i a la mobilització social 
que va fer inviable la continuïtat del fran-
quisme, després de la mort del dictador.  

La constitució de la Comissió Obrera Na-
cional de Catalunya (CONC), després de la 
primera articulació de Comissions Obreres 
l’any 1964, la victòria electoral en les elecci-
ons sindicals del 1966 i la seva il·legalització 
el 1967, va donar ales per primera vegada a la 
manifestació il·legal, durament reprimida, 
de la Diada Nacional. A partir de les mobilit-
zacions obreres i la pedagogia política realit-
zada pels comunistes catalans del PSUC, 
com remarca l’actual Secretari General de la 
CONC, Javier Pacheco, «es va anar constru-
int un imaginari col·lectiu en què els drets 
nacionals es podien conquistar si anaven de 
la mà dels drets socials i que el valor de Cata-
lunya, un sol poble el portava la centralitat del 
treball, perquè en aquella nació catalana ha-
via de ser català tot aquell que vivia i treba-
llava a Catalunya». Una idea força confirma-
da amb escreix als mateixos documents ela-
borats per l’Assemblea de Catalunya.  

El 6 d’abril de 1973 el secretariat de la 
Comissió Permanent condemna l’assassi-
nat del treballador de la construcció i mili-
tant de CCOO de la tèrmica de Sant Adrià de 
Besòs Manuel Fernández Márquez, i s’afe-
geix a la convocatòria de vaga general. Set-
manes després, difon el comunicat Per un 
Primer de Maig de lluita per les llibertats po-
lítiques i nacionals, destacant la imperiosa 
necessitat d’aconseguir la llibertat sindical 

i el dret de vaga. La concentració exitosa a 
San Cugat del Vallès, amb la participació  
de milers de treballadors i, de manera  
especial, de Seat, se saldarà amb 20 detin-
guts. El juliol del 1974 torna a afegir-se  
a la convocatòria de vaga general del Baix 
Llobregat, arran dels conflictes a les em-
preses Elsa i Solvay.  

La solidaritat obrera de l’Assemblea de 
Catalunya s’estendrà als conflictes laborals 
de la resta d’Espanya i, de manera particu-
lar, als dirigents sindicals de CCOO del Pro-
cés 1.001. El llenguatge del comunicat de la 
Comissió Permanent és clar i contundent: 

«Els 10 [encausats] formen part d’aquest 
exèrcit d’homes i dones que dia a dia es dei-
xen els ossos i la salut en benefici dels amos 
del poder econòmic i polític». Es pot recor-
dar que, després de la caiguda de la coordi-
nadora estatal de CCOO, el juny de 1972, la 
direcció serà assumida per Cipriano García i 
José Luis López Bulla, des de Catalunya. Així 
mateix, es pot indicar que el representant de 
CCOO en la Comissió Permanent era Paco 
Frutos, futur secretari general del PSUC i del 
PCE, que seria detingut el 28 d’octubre de 
1973 en la famosa caiguda dels 113 de l’As-
semblea de Catalunya. 

L’any 1971 l’empresa Seat, model del 
règim, tenia 24.112 treballadors pràctica-
ment concentrats als tallers de la Zona 
Franca, el 85% nascuts fora de Catalunya, 
una tercera part a Andalusia. L’any ante -
rior, Pedro Ibáñez i Luis Iniesta van morir 
d’accident laboral. Per cert, Antonio Ruiz, 
que va morir a l’edat de Jesucrist, era testi-
moni de Jehovà. n

Aniversari polític

Un llibre i una exposició vindiquen el moviment obrer en el desenvolupament de la plataforma 

La solidaritat obrera  
de l’Assemblea de 
Catalunya es va estendre 
als conflictes laborals  
de la resta d’Espanya

Leonard Beard

Andreu Mayayo 

50 anys de l’Assemblea 

P Andreu Mayayo és catedràtic  
d’Història Contemporània de la Universitat  

de Barcelona.

La ideologia 
del Bollycao

Alimentació

Olga Ruiz

Aquests dies el Bollycao és de dre-
tes. També els dònuts, les palme-
res de xocolata i les galetes. És una 
sobirana estupidesa, però així 
sembla construir-se el politiqueig 
imperant en aquest país: superpo-
sant una estupidesa a una altra.  

L’última setmana les xarxes 
socials s’han omplert de greixos 
saturats promocionats per polí-
tics de dretes, perfils amb foto-
grafies de dolços, xocolates i bri-
oixeria industrial. Tot el que han 
trobat al seu rebost més el que 
han comprat per a l’ocasió. El 
sentit del ridícul és una virtut que 
escasseja. 

L’acabat de crear esquadró del 
Bollycao comunica al món que 
pensen embotir-se a base de 
dolços i que ningú, sobretot si és 
d’esquerres, prohibirà que els 
seus fills també ho facin. És pos-
sible que l’excés de sucre els hagi 
causat algun problema de com-
prensió, perquè aquesta prohibi-
ció és rotundament falsa. 

El ministre de Consum, Alber-
to Garzón, fa uns dies anunciava 
la seva intenció de modificar el 
codi PAOS de coregulació de la 
publicitat d’aliments i begudes 
dirigides a menors. Aquest codi 
es va aprovar el 2005 en col·labo-
ració amb les empreses anunci-
ants, però l’autoregulació no ha 
sigut suficient per aturar un as-
sumpte tan complex com l’obe-
sitat infantil. 

És un problema de causes mul-
tifactorials, i la publicitat n’és una, 
com també ho són el sedentaris-
me o l’escassa despesa energètica. 
La diferència és que el Govern 
central no pot regular l’activitat 
física, però sí que pot prohibir la 
publicitat nociva per a la salut. Ai-
xò és el que farà. El que sí que pot.  

L’OCU alerta que nou de cada 
10 anuncis dirigits a nens són 
d’aliments i begudes poc saluda-
bles, un bombardeig publicitari a 
què s’ha de posar límit, com ja 
han fet altres països europeus. 

És lamentable que en aquest 
país s’ideologitzi tot. Un 40,6% 
dels nens d’entre sis i nou anys 
tenen sobrepès o obesitat i la 
reacció de la dreta és mostrar 
orgullosa el seu arsenal de  
brioixeria. 

Només els falta afegir: «Pre-
fereixo un fill obès a un d’es-
querres». Temps al temps. n
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Protagonistes Jordi Sacases Pres. Assoc.
de Campaners de Sta. Maria del Pi Nacional. Planes 16 i 17
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l cap de setmana passat es van
dur a terme a l’Ateneu Universita-
ri Sant Pacià (AUSP) les primeres
jornades de campanologia Vivos

voco (“crido els vius”), organitzades per
l’Església de Barcelona i el Grup de Re-
cerca Campanològica de Barcelona
(GRCB), de l’Associació de Campaners
de Santa Maria del Pi. L’entitat va néixer
a mitjans del 2017 per recuperar el con-
junt de campanes i els tocs manuals a la
basílica del Pi, patrimoni immaterial que
havia desaparegut. “Vam voler recuperar
el toc manual tradicional de la «boga ca-
talana» i portar a «seure» les campanes
del Pi tal com s’havia fet al llarg de la his-
tòria”, explica el president de l’entitat i
arxiver de la basílica, Jordi Sacases, que
recorda que l’Arquebisbat de Barcelona
és “el primer de l’Estat que ha demostrat
interès per salvar les seves campanes i el
primer a tenir en compte un grup tècnic
especialitzat per assessorar-se en els
nous projectes”.

Què vol dir quan diu que no es tocava el
so tradicional de les campanes?
A Barcelona no hi havia cap campaner
des que l’últim que ens consta que hi ha-
via a la ciutat, en Josep Zanuy, que ho va
ser als anys cinquanta i seixanta, es va
jubilar. Era el campaner d’aquí, la basíli-
ca del Pi, fill d’una nissaga que des del se-
gle XIX havien estat els campaners del
Pi, de la catedral i de Sant Just. Quan es
va jubilar en Zanuy, el Pi va estar un
temps sense que hi sonessin les campa-
nes, fins que va venir una empresa i va
mecanitzar les campanes. I què va pas-
sar? Que es va fer malbé la nostra tradi-
ció.

La mecanització fa malbé la tradició?
A finals dels vuitanta un seguit d’empre-
ses van aprofitar que a Catalunya pràcti-
cament no hi quedava cap campaner per
mecanitzar les campanes de moltíssimes
esglésies. Posaven uns sistemes per fer
voltar les campanes i perquè un martell
les toqués. Però la mecanització es va fer
amb criteris que no són propis nostres,

E
Mireia Rourera
BARCELONA

fruit del desconeixement de la nostra
història. Aquestes empreses el que fan és
copiar el que es fa a Alemanya i traslla-
dar-ho aquí, quan no té res a veure per-
què les campanes són diferents.

En què són diferents?
Les campanes alemanyes, les suïsses o
les d’Itàlia són afinades i les nostres no.
Ells fonen la campana i l’afinen. Després,
fan conjunts de campanes per aconse-
guir que facin acords, com els carillons.
Però la campana hispana no és afinada.
En les nostres campanes el seu valor és
el ritme: si sonaven més de pressa, més a
poc a poc, a batallades.... Els nostres
campaners tenien una llarguíssima i im-
portantíssima tradició d’interpretar
amb les campanes a través del ritme. Per
tant, quan poses uns sistemes que estan
pensats per moure la campana de forma
rutinària per fer acords (com a Alema-
nya) en campanes com les nostres que es
tocaven amb ritme, tota la tradició es
perd. A més, com que aquí el so no és
harmònic, queda estrany.

Pràcticament a totes les esglésies del país
les campanes es van mecanitzar, oi?
Majoritàriament sí, però hi ha llocs, com
a Santa Maria de Cervera, on s’ha man-
tingut la tradició del campaner. Cervera
és molt important perquè amb la seva
experiència conservada i la documenta-
ció trobada en altres llocs, com a l’arxiu
parroquial de Santa Maria del Pi i de
Sant Just, es poden recuperar com eren
les nostres campanes.

Què és el més important de la campana?
La gent, quan pensa en una campana,
pensa que només és el metall, el bronze,
però cal tota una estructura perquè la
campana funcioni; per exemple, cal el
jou, que és l’eix de fusta que va lligat a la
paret, la tremuja o capçal, que és el que
ho regula. Quan parlem de restauració
preventiva, que d’això també en vam
parlar en aquestes jornades, parlem de
la restauració dels conjunts de campa-
nes, perquè en realitat es fan poques
restauracions del bronze, molt resis-
tent. El que cal restaurar i restaurar bé
és tot el sistema de subjecció de les cam-
panes.

Què toquen les campanes?
Doncs depèn, i en això també som crítics
perquè en estar mecanitzat tot sona
igual perquè està programat igual. A
morts; doncs totes les esglésies toquen
igual, només canvia el so de la campana.
Toc d’àngelus. També sempre és el ma-
teix. El toc de missa, si són a batallades,
doncs 33 batallades... Hi ha dues mane-
res bàsiques de tocar les campanes: o
ventant-la, que és que la campana es ba-
lancegi, o a batallades, agafant una cor-
da, lligant-la en el batall i colpejant la
campana. Són dues formes que provo-
quen dos sons i dos ritmes diferents. La
realitat és que en molts llocs els sistemes
mecànics fan mal als mateixos campa-
nars, perquè aquests no estaven pensats
per a la mecanització, per als moviments
rutinaris dels motors. Ens hem trobat
sovint que les campanes no venten, sinó
que es toquen amb un martell per l’exte-
rior. Conclusió: quan es mecanitza les
campanes no toquen com haurien de to-
car i això té conseqüències.

I des de l’Associació de Campaners de
Santa Maria del Pi què proposen?
Nosaltres creiem que el millor seria tor-
nar a tenir campaner, però entenem que
hi ha llocs on això no és possible. Per
tant, no estem en contra dels sistemes
mecànics; per descomptat, el que sí que
volem és que els instal·ladors no copiïn
simplement el que es fa en altres llocs i
ho traslladin aquí, sinó que ens posem
d’acord per recuperar la nostra tradició i
també per donar valor als elements de
fusta que sovint s’eliminen. A Catalunya
des que es van començar a mecanitzar
les campanes hem perdut una quantitat
de patrimoni de tremuges brutal. La tre-
muja és el ritme de la campana catalana.

Per tocar les campanes de nit sí que deu
anar bé la mecanització!
De nit? De nit no es toquen les campa-
nes! Que hi ha algun bateig de nit?, algu-
na missa?...

Per tocar les hores, no?
Això és diferent. Això és el rellotge! Els
rellotges sempre són mecànics. A dife-
rència del rellotge, el toc de campana
sempre explica alguna cosa. Normal-

ment les campanes tocaven els avisos
que tenien a veure amb les festes o les ce-
lebracions litúrgiques.

Posi’m exemples.
S’ha de diferenciar el que és la campana
litúrgica de l’Església de la campana civil.
A partir del segle XV les ciutats comen-
cen a tenir la campana símbol de la ciu-
tat. Barcelona té l’Honorata, que des-
prés va passar a ser l’Eulàlia, que ja des
del segle XIV és al segon campanar de la
catedral, però és de l’Ajuntament. A la
catedral hi ha dos campanars, dues tor-
res: la litúrgica i la cívica. La campana cí-
vica normalment tocava les hores i la re-
unió: la reunió del poble a la plaça pel so-
metent. O tocava per incendi...; en pobles
petits molt sovint només hi havia la torre
de l’església, que tenia la doble funció.

I les campanes litúrgiques?
Toquen les misses, les morts, i totes les
festes, perquè la festa tradicional a Cata-
lunya és d’arrel cristiana. Mira, hi ha una
endevinalla antiga que ho resumeix i
s’ha convertit en el lema de les campa-
nes: “Vivos voco, mortuos plango, festa
decoro, fulgura frango” (“Crido els vius,
planyo els morts, decoro les festes i tren-
co els llamps”), perquè les campanes cri-
daven els vius, perquè és la veu de Déu
cridant el seu poble; ploraven els morts,
perquè és el plany del poble quan un
mort puja a Déu; cridaven a la festa i as-
senyalaven les festes principals de l’any
litúrgic, i, finalment, exorcitzaven les
tempestes..., grans problemes en el
camp que feien malbé les collites.

Jordi Sacases

“Les campanes
formen part de la
nostra identitat”

Protagonistes PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE
CAMPANERS DE SANTA MARIA DEL PI
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La basílica de Santa Maria del Pi (documentada des del
segle X, tot i que l’actual temple gòtic es va construir en el
segle XIV) té el campanar més alt de Barcelona (54
metres), explica l’arxiver Jordi Sacases, tot i que assegura
que el de la catedral sembla més alt, però és per culpa
“d’un efecte òptic: perquè s’alça sobre el mont Tàber”.
S’arriba al campanar, que va començar a construir-se en
època i amb diners de Pere el Cerimoniós l’any 1379,
després de pujar 260 esglaons interiors i un cop a dalt s’hi
poden veure (tothom qui vulgui perquè està obert al públic)
les campanes històriques: l’Antònia o seny Pere Anton, del
1774 (orientada a garbí, que pesa 1.806 kg i té 1,40 m de
diàmetre), i l’Andreua o seny Andreu, del 1804 (orientada a
llevant, de 980 kg i 1,20 m de diàmetre). Després hi ha la
Maria, del 1879 (orientada a mestral, de 535 kg i 1,10 m de
diàmetre), i les esquelles Vicenta (l’esquella gran), del 1710
(orientada a xaloc i de 225 kg de pes), i la Josepa (o
esquella xica), del 1695 (orientada a migjorn i de 170 kg).
L’última campana és el timbre Esquirol, també anomenat,
segons alguns arxius, Miquela, Miqueleta o Bruixa,
orientada a tramuntana. La Vicenta i la Josepa són de les
poques campanes encara en ús que van tocar el sometent
el 1714, quan va caure Barcelona. Explicava el Baró de
Maldà en un dels seus escrits que entre els anys 1804 i
1806, coincidint amb les festes de beatificació de sant
Josep Oriol (dit el “taumaturg de Barcelona”), s’havia
projectat una altra campana que havia de tancar el conjunt,
el seny Oriol o Oriola, que no es va arribar a fer mai.

‘Antònia’, ‘Andreua’, ‘Vicenta’ i ‘Josepa’Per què hem perdut la relació amb les
campanes?
Hem oblidat la nostra base cultural, sobre-
tot perquè des del segle XIX hi ha hagut un
rebuig a tot el que és religiós. Hem anat
convertint la cultura popular en una festa
cívica, més lligada a l’ajuntament que a
l’Església i ens hem oblidat que les nostres
festes tenen arrels religioses. Les campa-
nes formen part de la nostra identitat, pe-
rò com que majoritàriament són de l’Es-
glésia les hem anat arraconant. En el nos-
tre país en general hi ha un problema de
desconeixement; per contra, a Alemanya
ningú es queixa de les campanes que so-
nen a totes hores. O a València. A València
les campanes són un tret identitari i el so
de les campanes és com els castells aquí.

Aquí, en canvi, la gent es queixa.
Per desconeixement. També és veritat
que amb la mecanització s’ha amplificat
el so i la gent que tota la vida havia sentit
unes campanes amb un determinat so,
de cop no se les senten seves perquè
aquest so ha canviat. Però també hi ha
que la gent de Barcelona ha perdut tot el
contacte amb les campanes, perquè a la
ciutat s’ha perdut la tradició. Aleshores
van a un poble i les campanes els moles-
ten. També hi ha un altre tema: com que
les campanes són de l’Església, amb l’Es-
glésia tothom s’hi veu amb cor de po-
sar-s’hi i criticar. Surt barat. També és
veritat que quan algú de ciutat va a un
poble i es queixa, els veïns s’enfaden per-
què amb el campanar i les campanes s’hi
senten identificats. I no només als pobles:
ves a Girona i critica el Bombo, la campa-

na major de la catedral, ja ho veuràs!

Quants anys pot durar una campana?
La més antiga del Pi és del segle XVII, pe-
rò a la catedral en tenen una de guarda-
da al museu del segle XIV. A Espanya hi
ha campanes del segle IX.

N’hi ha a Catalunya, d’anteriors al segle
XIV?
No ho sabem. El problema que tenim
aquí a Catalunya és que això no s’ha es-
tudiat mai. Com en moltes altres coses
culturals, aquí a casa nostra en el tema
de la campanologia anem endarrerits.
Aquí a Catalunya la cultura s’ha fixat
moltíssim en la novetat, la innovació, les
coses que venen de fora..., tot molt es-
nob. No s’ha cuidat la cultura pròpia.

No tenim una història de les campanes?
No. Tenim algunes dades concretes i
hem trobat algunes referències a partir
dels segles XII-XIII, però no hi ha cap es-
tudi. Al Pirineu, per exemple, hi ha cam-
panes del segle XIV i a Andorra, a Merit-
xell, hi ha les antigues campanes de l’er-
mita, que quan es va cremar les van treu-
re; són dels segles XIV-XV i ara no estan
penjades però sí conservades.

Quantes campanes té un campanar?
Aquí al Pi en tenim sis però el més nor-
mal és que n’hi hagi quatre. Tot i que
molts campanars només en tenen una.
El més típic de Catalunya era tenir com a
mínim dos o tres senys grossos (les cam-
panes grosses es diuen senys) i després,
esquelles, més petites i que van més de
pressa, per jugar amb el ritme.

Les campanes tenen nom de dona?
Les campanes grans es deien senys gros-
sos però a partir dels segles XVI-XVII i per
influència del castellà, perquè campana
és un nom castellà i és femení, es va femi-
nitzar. No a tot arreu, però. A València hi
continua havent el seny Jaume. ■

Jordi Sacases dalt del campanar de la
Basílica del Pi, el més alt de Barcelona, de 54
metres ■ JUANMA RAMOS

La mecanització de les
campanes als vuitanta es
va fer amb criteris que no
són propis nostres, fruit
del desconeixement

❝

❝El problema que tenim
aquí a Catalunya és que no
s’ha estudiat mai la
campanologia i anem molt
endarrerits

RELIGIONS

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

72000

19674

Diario

1781 CM² - 166%

18117 €

1,16-17

España

30 Octubre, 2021

P.45



 
1 NOVIEMBRE 2021 
 

Policías y militares / Marià de Delàs 
 
 

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado nuevo jefe para la Jefatura Superior de 
policía en Catalunya, Luis Fernando Pascual, un funcionario aragonés que ya estuvo destinado a las 
comisarías de L’Hospitalet de Llobregat y la de la vía Laietana de Barcelona, lugar de espantosos recuerdos 
para tantos y tantos defensores de las libertades democráticas. Un nombramiento que abre de nuevo el 
interrogante sobre los motivos por los cuales Interior se ha negado hasta ahora a permitir que este inmueble 
se transforme en un centro de recuperación de la memoria de la represión. 
 
No caben muchas dudas. La complicidad de sectores de la policía, y también del ejército, con la extrema 
derecha se pone de manifiesto con tanta frecuencia que llega a considerarse casi como un fenómeno normal. 
 
Muchos gobernantes, de diferentes colores políticos, acostumbran a tratar a las fuerzas armadas y policiales 
con especial atención y delicadeza. En el Estado español, sin embargo, el tufo que dejó en estos cuerpos el 
régimen franquista se percibe todavía. Es particularmente fuerte e impregna el comportamiento y los 
discursos de mandos y responsables políticos. 
 
Cuesta olvidar aquellas ruedas de prensa organizadas por el actual Gobierno del Estado, protagonizadas en 
buena medida por altos cargos uniformados, en las que se llamaba a la ciudadanía a comportarse como 
«soldados» para combatir el coronavirus o las palabras de quien hasta no hace mucho ejercía como jefe de la 
Guardia Civil en Catalunya, cuando equiparó la movilización soberanista catalana con actividades terroristas o 
al comisario de policía, que salió al balcón de la jefatura de la vía Laietana de Barcelona a levantar el brazo y 
a besar la rojigualda al paso de una manifestación del nacionalismo español. 
 
La lista de ejemplos que ilustran el talante ideológico de fuerzas hipotéticamente dedicadas a velar por la 
seguridad de la ciudadanía sería inacabable, pero el más preocupante, quizás, es que no se ven signos ni 
voluntad de rectificación por parte de gobernantes que se reivindican como progresistas. 
 
Parece mentira pero todavía no han enmendado las palabras del magistrado que ocupa la Secretaría de 
Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, hombre de confianza del ministro Marlaska. La ciudadanía, dijo, 
«aprecia el trabajo abnegado y callado» de los policías de la Jefatura Superior de Cataluña. Su sede, en la 
vía Laietana, «ha sido un símbolo de servicio público desde el cual varias generaciones de policías han 
contribuido y siguen contribuyendo a fortalecer la democracia en nuestro país», añadió, en señal de cruel 
desprecio por las persones que allí padecieron el sadismo de determinados comisarios e inspectores. 
 
¿Cuándo se considerarán innecesarios o desacertados estos elogios? ¿Qué necesidad hay 
de ensalzar sistemáticamente a los empleados del Estado que portan armas, como si sus ocupaciones 
exigieran mayores «sacrificios» cotidianos por amor a la humanidad que los de otros profesionales? Cuando 
Pérez Ruiz habló de «generaciones de policías» quiso complacer, evidentemente, a quienes deberían sentir 
vergüenza por la brutalidad practicada en aquel edificio, la de las torturas del franquismo, pero también la que 
se siguió aplicando después de la muerte del dictador y la que también sufrió recientemente, por poner tan 
solo un ejemplo, Guillem Padilla (el joven de la sudadera naranja), que no cometió más error que el de no ser 
suficientemente rápido para levantarse del suelo y correr, para evitar los golpes de una carga policial. 
 
El mismo día en que el secretario de Estado dejaba bien claro el grado de sensibilidad democrática del 
Ministerio de Interior, el hasta hace pocos días máximo responsable de la policía en Catalunya elogiaba el 
«trabajo» de sus subordinados de «captación y análisis de información relevante para la prevención de 
actividades delictivas y otras que pueden afectar de manera grave el orden público y la pacífica convivencia, 
provenientes de organizaciones radicales que tienen como objetivo la fractura del Estado, tanto política como 
social, afectando el normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, incumpliendo reiterada y 
gravemente la Constitución y las leyes». No eran estos los objetivos de la «policía patriótica» que participó en 
la «Operación Cataluña»? 
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Dicen que este comisario, José Antonio Togores, cargado de medallas al mérito policial y experto en unidades 
antidisturbios, mantuvo una relación impecable con el major Josep Lluís Trapero, que últimamente se ha 
significado por sus peticiones de respeto a los Mossos d’Esquadra, realizadas en un esfuerzo para mantener 
prestigio entre los agentes que reclaman al poder político medidas de reconocimiento de su autoridad. 
El major, que entró en conflicto con la cúpula policial española durante el otoño de 2017, y que fue cesado por 
el Gobierno de Mariano Rajoy, procesado posteriormente y absuelto por la Audiencia Nacional, calificó 
a Quim Forn de irresponsable ante los magistrados del Tribunal Supremo que condenarían a quién fue 
consejero de Interior a penas de 10 años y medio de prisión y de inhabilitación para ejercer cargos públicos. 
En una inusual entrevista emitida por TV3 el pasado mes de junio, Trapero no ahorró elogios a los actuales 
responsables de la policía española y de la Guardia Civil. 
 
El corporativismo que a menudo se pone de manifiesto entre profesionales de muchos oficios se acaba 
imponiendo con especial intensidad entre agentes policiales de diferentes cuerpos. A veces se disputan 
ámbitos de competencia y se ocultan datos, como fue el caso de la información sobre la iman de Ripoll, con 
consecuencias terribles para las víctimas de los atentados del 17 de agosto. Pero a menudo, si reciben 
críticas desde la sociedad civil, pueden llegar a defender u ocultar comportamientos propios de energúmenos, 
actuaciones de violencia gratuita, ensañamientos contra manifestantes, maltratos, castigos inhumanos, 
golpes, insultos, registros sin garantías, interrogatorios humillantes que hieren la sensibilidad de cualquier 
ciudadano normal… 
 
La ciudadanía tendría que poder tener, en principio, una percepción amable de los agentes policiales, una 
imagen habitualmente alejada del sentimiento de miedo, pero este objetivo, difícil de lograr en demasiadas 
partes del mundo, resulta especialmente complicado de alcanzar en el Estado español, donde es evidente la 
simpatía que genera la extrema derecha entre sectores de las policías, de la Guardia Civil y de las fuerzas 
armadas. Los resultados electorales en los colegios y distritos donde tienen mayor presencia son bastante 
elocuentes. 
 
«El orden, desgraciadamente, pocas veces exige el buen hacer», escribió Albert Camus (1), En nombre del 
orden público se han justificado y se justifican todo tipo de atentados más y menos graves contra la dignidad 
de las personas, porque demasiado a menudo quién tiene que garantizar seguridad se preocupa más por el 
respeto por su «autoridad» que por el servicio que tiene que ofrecer. 
 
Los demócratas con responsabilidades de gobierno tendrían que manifestar preocupación por esta realidad, 
en vez de disimularla. El régimen del 78 otorgó carta de credibilidad democrática a la policía y al ejército 
franquistas. Los «casting» posteriores para seleccionar agentes y militares de diferente rango no se han 
realizado cuidadosamente, es obvio. Los representantes de las mayorías de izquierdas, en lugar de intentar 
combatir esta enfermedad antidemocrática con muestras de «gratitud y respeto» por quien participa en los 
desfiles de fuerzas armadas, en vez de invitar a la ciudadanía a la reflexión sobre un «pasado compartido» 
que nunca ha existido, tendrían que pensar en la manera de democratizar unos cuerpos que nunca fueron 
depurados de ultraderechistas y que necesitan procesos de selección y formación radicalmente diferentes. 
 
No es una tarea sencilla, porque quien acepta responsabilidades políticas en ámbitos de «seguridad» siempre 
teme posibles reacciones hostiles en comisarías y cuarteles,. De nada sirve, sin embargo, desviar la mirada 
hacia otro lado y mucho menos la adulación. 
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Fabra. I, per Tolosa de Llengua-
doc, Annabelle Ténèze, con-
servadora en cap i directora del
museu, i Julien Michel, conser-
vador.
NohihaacordsobresiTosque-

lles i Bartolí es van conèixer. El
dibuixant, nascut a Barcelona,
era “polític català per convicció
republicana i militància comu-
nista”. El 1937 va fundar el sindi-
cat de dibuixants de premsa i va
ser soldat al front d’Aragó. Per la
seva banda, Tosquelles va lluitar
a Andalusia, soldat i metge. I a
Barcelona va introduir pràcti-
ques heterodoxes com la de por-
tar a les platges de la Barceloneta
elshospitalitzats alPereMata.Al
camp de concentració hi va im-
provisar un hospital, però no va
reclutar professionals per curar i
cuidar,sinó“gentnormal”,políti-
ca que va aplicar després al psi-
quiàtric de Saint-Alban, que va
convertir enmeca de psiquiatres
heterodoxos de tot Europa. I
d’artistes. No només Dubuffet,
que va batejar com a art brut el
que feien artistes no convencio-
nals, sinó també poetes comPaul
Éluard o agitadors culturals com
TristanTzara.
A Rivesaltes l’arma de Bartolí

va ser un llapis amb què, d’ama-

gat, va ennegrir el seu carnet,
substància del llibre Campos de
concentración, que va publicar el
1944 aMèxic, on va fugir el 1941,
desprésdesuperarel tifus.Acon-
tinuació es va establir a Nova
York, on la seva feina va ser reco-
neguda. El 1977, després de la
mortdeFranco,vatornarperpri-
meravegadaaBarcelona,totique
vamorira laGranPoma.
Pel que fa a Tosquelles, convi-

dat des del 1940 a exercir al psi-
quiàtric de Saint-Alban, al nord-
est d’Occitània, on arriba amb la
seva consigna de “tractar primer
l’hospital per poder després cu-
rar els pacients”, es va consagrar
igualment a la seva feina, en què
despunten preocupacions psico-
analítiquesnascudesdelalectura
de la tesi de Jacques Lacan, i a la
resistència al maquis. A més a
més, el seu hospital va ser refugi
d’activistes i perseguits per la
Gestapo.
La seva postguerra tampoc no

és tranquil·la: França no li reco-
neix els diplomes i recomença
amb l’estatut d’aprenent d’infer-
mer, almateix tempsquemodifi-
ca la relació entre pacients, que
encoratja la seva activitat artísti-
ca. Com a psiquiatre, va formar,
per exemple, el martiniquès
Frantz Fanon (1925-1961), autor
d’Elscondemnatsdelaterra imili-
tant de la descolonització, que
atribuïa al seu mestre “la meva
comprensió dels lligams entre
psiquiatria i cultura”."

Unes jornades al Born analitzen la història
de l’esclavitud a Catalunya i el món

Barcelona també
va tenir esclaus

!IFDBB1(?>;(FD.
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E ls historiadors moder-
nistes catalans no adme-
ten l’existència de l’es-
clavitud a Catalunya en-
tre els segles XVI i XIX

perraonsideològiques:unpobleque
lluita per la seva llibertat no pot ser
opressor”.Ambaquestaprovocativa
frase va començar EloyMartínCor-
rales,catedràticd’HistòriaModerna
a laUniversitatPompeuFabra, la se-
va intervenció a les jornades Escla-
vismeaBarcelona.Unahistòriasilen-
ciada. I el títol d’aquestes jornades
quedurantquatrediessecelebrenal
Born li dona part de raó, perquè

l’existència d’esclaus des de l’edat
mitjanafinsamitjansdelsegleXIXa
Barcelona i a tot Catalunya incomo-
da, i per aquesta raóarriba fins i tot a
ser ignorada.
Eloy Martín va evidenciar amb

anuncis delDiari de Barcelona que a
mitjansdelsegleXIXencaraescom-
praveniesvenienesclausa lacapital
catalana. Se sap que el nombre de-
creix des del segle XVI, però conti-
nua sentuna realitat. I possiblement
pel marc que acollia les jornades va
expressar lasevasorpresaquehisto-
riadors com Albert García Puche,
expert en el Born, n’infravalorin el
pes i la situació.
Les jornades van ser obertes ahir

perMichaelZeuske, professor emè-
rit de la Universitat de Colònia, que

va situar l’esclavitudcomunproble-
ma de la humanitat, que no s’ha de
circumscriurealfenomenméscone-
gutd’Amèrica.Zeuskevaestablirdi-
ferents etapes, que comencen fa
20.000 anys amb una esclavitud no
institucionalitzada, vinculada a la
necessitat de buscar família, passen
perl’esclavitudromanaiarribenfins
a l’actualitat amb lesmigracions for-
çosesa laXina,elscampsdeconcen-
tracióo l’explotació infantil.Tot i ai-
xò,vadonarduesxifresrellevantsde
l’anomenada “esclavitud atlàntica”.
Entreel1460iel1888hivahaveron-
zemilionsdepersonesdel’Àfricaes-
clavitzades que van arribar vives a
Amèrica, i en aquest mateix conti-
nent hi va haver cincmilions d’indí-
genesquetambévanseresclavitzats.
A la taula rodona posterior, Roser

Salicrú, investigadora del CSIC, va
assenyalar que durant la primera
part del segle XV hi va haver entre
4.000 i 5.000 esclaus a Barcelona,
cosa que suposa entre un 10% i un
15% de la població. I va diferenciar
dues etapes en l’edat mitjana. Entre
el 1380 i el 1462, un47%dels esclaus
eren d’origen euroasiàtic o balcànic;
un20%,musulmans, i un5%,negres
africans. Després va variar. Entre el
1479 iel 1516noméshihaviaun2,5%
d’euroasiàticsobalcànics,un22%de
musulmans i un 49% de negres. Un
70%delsesclausdeCatalunyaerena
Barcelona, i un 17%, entre Girona,
l’EmpordàielRosselló,generalment
en el servei domèstic i tallers artesa-
nals. Ivan Armenteros, del CSIC,
tambévaexplicarqueaquestaescla-
vitud responia a una demanda de
treballadors, i va coincidir queCata-
lunya no era una societat esclavista,
peròsíambesclaus.Iesvareferirala
dificultat de precisar-ne el nombre i
laidentitat.Vaassenyalar,perexem-
ple, quede subsaharians, que als do-
cuments apareixen com a “negres”,
només a Barcelona se n’han trobat
finsadotzeètniesdiferents."

Aprincipis del segleXV
hi va haver entre
4.000 i 5.000 esclaus a
Barcelona, entre un 10%
i un 15%de la població

Rostre d’esclau subsaharià a la façana del Palau de la Generalitat
#"!0 .",0*$, Sara Antoniazzi és una professora de la Uni-

versitat Ca’Foscari de Venècia (docente a
contratto, que també a Itàlia hi hamolta bu-
rocràcia) que sap unmunt de coses deCata-
lunya.M’enviaunaperlaquehatrobat:unar-

ticledePacoMadridalarevistaEstampa,sobreelbarri
xino.“SantiagoRusiñolvolsol·licitaral’Ajuntamentla
ràpida construcció del Districte Cinquè tal com l’ha
vist i l’hadescritCarco,pernodecebreels turistesque
passeginperBarcelonadurant lapròximaExposició”.
Francis Carco va ser un escriptor francès dels baixos
fonsquevaparlardeBarcelonaaPrintempsd’Espagne
(1929). Amb la Sara tenim una conversamolt interes-
sant ambmissatges de veu deWhatsApp. Emdiu que
no ha entès mai la fascinació pel barri xino d’autors
com araVázquezMontalbán. Li explico que quan era
estudiantde l’EscolaOficiald’Idiomesm’agradava,de
tantentant,travessardesdelesDrassanescapalcarrer
HospitalpelcarrerSantRamon.Quel’ambienteraim-
pressionant. Però que per enyorar aquell món cal ha-
ver-ne sortit o bé ser un senyoret de Barcelona que hi
anava a buscar l’exotisme. Jo que venia d’un barri hu-
mil,no li acabavade trobar lagràcia.
D’aquí passem a parlar dels anys trenta. Hi ha una

grandiferènciaenlamaneracomelsescriptorsfrance-
sos i els catalans parlen del barri xino. Els francesos
(Carco, Genet, Bataille) viuen dins d’una ficció: una
barrejadeMeriméeidepel·lículadegàngsters,mentre
que JosepM. Planas, JosepM. de Sagarra i Domènec
de Bellmunt veuen la tramoia que hi ha al darrere, in-
trodueixen la metàfora del plató de cinema i fan res-
ponsablelaSocietatd’AtracciódeForasters(elqueara
és Turisme de Barcelona) de mantenir al gust dels
visitants el carrer delCid, onhi havia el famós cabaret
LaCriolla.Pensoqueaquestamaneradiferentdeveu-
re Barcelona, els estrangers i la gent del país també es
donaara.

Li explico a la Saraque algunesde les fotosdel barri
xino que passen per ser fotos documentals són fotos
construïdes. És evident! Les càmeres de 1930 eren
unes caixes enormes: no es feia cap fotografia que els
retratats no volguessin que es fes. L’altra qüestió és:
per què es feien? Per publicar! Hi ha unes fotografies
famoses de Gabriel Casas i Galobardes del barri xino
que van sortir en quatre contextos diferents: com a
il·lustraciód’unreportatgecostumista,d’unarticleso-
cial, d’un article de denúncia i d’un reportatge pinto-
resc d’una revista deMadrid.Tenimuna ideaburgesa
de l’art, segons la qual els fotògrafs dels anys trenta es
llevavenideien:“Va,me’nvaigaferfotografiesalbarri
xino per passar a la història de l’art”. No anava així:
normalmentlesfotografiesesfeien(se’nfeienmoltpo-
ques) perquè algú les encarregavao les pagava.Els lli-
bres dels escriptors francesos es venien i també es ve-
nia Vida privada d’en Sagarra. Sense la dimensió del
periodismeide la literaturaprofessionalnosésiespot
acabard’entendreelmitedelbarrixino.

Julià Guillamon

Amb laSara
al carrerdelCid

Aquesta manera diferent
de veure Barcelona,

els estrangers i la gent
del país també es dona ara

0., ,,)'%. ',#!C.
@.'><

Totvacomençaramb laFi, encaraquesembliunoxímoron.L’autoragal·lesaManonSteffan
RoshapresentatalFestival42lasevaguardonadanovel·laElllibreblaudeNebo(Edicionsdel
Periscopi iSeixBarral encastellà), unadistopiaviscudaperunamare i el seu fill./S.Colomé
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BartolívafugiraMèxic
iesvaestablir
aNovaYorkdesprés
deretratar l’horrordels
campsdeconcentració
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“Barcelona s’iguala aParís o
Londres en tradició editorial”Sergio Vila-Sanjuán (Barcelona,

1857) és autor d’obres de referèn-
ciasobreelmóneditorialcomPa-
sando página (2003), d’assajos
com Otra Cataluña (2018), de la
biografia El joven Porcel (2021) i
de diverses novel·les (l’última, El
informeCasabona,2017).Haestat
comissari de l’Any del Llibre, ha
guanyat premis com el Nadal o el
NacionaldePeriodismeCulturali
coordina el suplement Cultura/s
de La Vanguardia. Ara publica
Barcelona, la ciudad de los libros
(Libros de Vanguardia), on sinte-
titza en poques pàgines els molts
segles d’història editorial de la
ciutat.

D’onsorgeixaquest llibre?
Faunsmesos, els responsablesde
l’ObservatoriCervantesdelaUni-
versitatdeHarvardemvandema-
narqueelsexpliquésquèeraSant
Jordi en una conferència. No po-
dia fer-se sense explicar què ha
estat el món del llibre barceloní
desdels inicis.

Id’onveSantJordi?
És la millor festa del llibre del

món, el fenomen de centenars de
milers de barcelonins al carrer
amb llibres i roses ha impactat
tots els grans autors que ho han
vist. La festa del llibre es crea el
1926peratotEspanya.ABarcelo-
na,el1931,SantJordiarrencaamb
moltmésèxitqueenaltresciutats.
La Unesco el va declarar després
diamundialdel llibre.

Iperquè,aquestèxit?
Barcelona és una de les poques
ciutats al món, amb París i Lon-
dres, que téunadedicacióal llibre
mésllargaicontinuada,unatradi-
ció de més de sis segles ininter-
romputs. En l’època medieval ja
hi havia molt de tràfic de llibres,
circulavenelsmanuscrits.AlXIV,
es van crear uns premis literaris,
els Jocs Florals, traspassant el

modeldeTolosa,sotapresidència
del comte de Barcelona i rei
d’Aragó.

Després va arribar el salt de la
impremta.
Els primers impressors que arri-
ben a Barcelona van ser, cap al
1470, alemanys, que també van
instal·lar el seu invent aMontser-
rat. Quan el Quixot ve a Barcelo-
na, el primer que fa és ficar-se en
una impremta, on es parla d’un
dels temes que preocupen encara
avui: quina és lamillormanera de
cobrar els drets d’autor? Una
quantitat fixa per cada llibre o és
millor una de variable segons les
vendes?S’analitzenelspros icon-
tresdecadamenadecobraments.

Iallòdel llibreterassassí?
Després del Quixot, el mite que

mésvinculaBarcelonaambels lli-
bres al món és la llegenda del lli-
breter assassí. A mitjans del XIX
comença a circular endiaris fran-
cesoslahistòriad’unfrarefugitde
Pobletquemuntaunallibreriaan-
tiquària, embogeix i, per aconse-
guir els millors llibres, decideix
anarassassinantelsseuscompeti-
dors. Aquesta història la recull
FlaubertaBibliomania.

Un altre impuls potent a la in-
dústria editorial es dona a finals
delXIXiprincipisdelXX,oi?
Capaquellaèpocas’industrialitza
Catalunya, i s’inverteix amb força
almóneditorial,escreenmarques
ambun ressò que arriba fins avui:
Espasa,Salvat,MontaneriSimón,
que publiquen enciclopèdies i lli-
bresdetext,ques’exportenaHis-

panoamèrica.Aixòesprodueixsi-
multàniament amb la Reinaxen-
ça, la tornadadelcatalà literari.

Als anys seixanta i setanta va
esclatarelboomllatinoamericà.
Aquest és el segon moment que
Barcelona es bolca en Llatinoa-
mèrica, amb editors com Carlos
Barral, l’agent Carmen Balcells, i
tantsautorsqueesvantraslladara
viureaquí.

Entre els focus de debat in-
tel·lectual esmenta la tertúlia de

l’Ateneu.
Josep Pla, un dels seusmembres,
va fer una gran descripció de la
ciutat aEl quadern gris, i un altre,
JosepMariadeSagarra, inaugura
un gènere en la ficció amb Vida
privada, que té la voluntat de sin-
tetitzar tota lavidade laciutat.

S’atura en alguns autors. Per
exemple,EduardoMendoza.
AmbLa ciudad de los prodigios va
captarivaintensificarl’atmosfera
d’unaèpoca,ellparlavadel’Expo-
sicióUniversalperò lagent s’hi va
identificar perquè vivíem la il·lu-
sió col·lectiva d’organitzar i pre-
pararelsJocsOlímpics.

Quin va ser el paper de les do-
nesescriptoresa lapostguerra?
Premis com el Planeta o el Nadal
vanserpionersareconèixerelseu
treball, amb AnaMaría Matute o
CarmenLaforet, queamb25anys
va entrar al parnàs de la ciutat.
Mercè Rodoreda se’n va haver
d’anar a l’exili, escrivia en català,
queestavamoltpenat, i livacostar
més d’entrar-hi, però quan ho va
fer, vacalarmolt fort.

RuizZafónhaestatl’últimgran
fenomendemasses...
És una mica mèdium, comMen-
doza en el seu moment. L’ombra
del vent té èxit en un moment en
què,rondantl’any2000,lagalàxia
Gutenbergenquèhemcrescutes-
tà passant a una galàxia Zucker-
berg. En Carlos fa un gran rèqui-
empel llibre imprès creant el Ce-
mentiri dels Llibres Oblidats.
Després del Quixot, és la novel·la
espanyola més venuda. Aquestes
coses passen aBarcelona, i noper
casualitat."

Sant Jordi
“La festa del llibre es
va crear el 1926 per a
tot Espanya, però aquí
va tenir molt més èxit”

“Les novel·les de
Mendoza i Zafón
van connectar amb
l’esperit d’una època”

Fites recents

Sergio Vila-Sanjuán, a la biblioteca del Círculo Ecuestre
-+)'&%$&%)&%+
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Periodista, publica ‘Barcelona, la ciudad de los libros’
Sergio Vila-Sanjuán
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Éseldocumentmésirreal ipa-
radoxal que he tingut a les
mans.
Pot ser real un article es-

crit perFrancoenquèel dic-
tador afirmi que aEspanyanohi ha cen-
sura, reafirmi que la demostració és que
aquestmateixparàgrafespublicaràique
el paràgraf acabi eliminat pels mateixos
censorsdeldictador?
NoésunacuditdeGila.Niunavinyeta

de Perich. Aquest bucle existeix, l’he to-
cat amb incredulitat iCabaretVoltaireel
reprodueixaquíperprimercop.
“Vapassarel 1947 i joentinc laprova”,

diuEnriquedeAguinaga, redactordeLa
Vanguardia als anys cinquanta i degà
dels cronistes de la Villa deMadrid. Em
va mostrar la galerada a casa seva, a la
Ciudadde los Periodistas.Ha explicat la
història alguna vegada, però mai abans
no s’havia publicat el document original
amblesguixades.Totunpoemavisual.
Com tantes històries polítiques de

l’època, aquesta comença ambunmoto-
rista. Un motorista arribant amb un so-
bre al diari Arriba. Franco escrivia arti-
clesperaaquestrotatiufirmantambtres
pseudònims –Hispanicus per als temes
nacionals, Jakin Boor per als temes de
maçoneria i Macaulay per als temes in-
ternacionals–ienviavaelstextosatravés
del ministre d’Educació, de qui depenia
lapremsa i lacensura.
Enprincipi,noméseldirectord’Arriba

sabia que Franco era l’autor. “Però d’al-
tres, fins i tot jo,unredactorpelat, conei-
xien aquell secret relatiu –m’explica
Aguinaga–. Els articles venien mecano-
grafiats en paper de molt cos, corregits
perFrancoamà. I, lògicament, tant en la
composició com en el repàs, s’hi posava
una cura exquisida. Un linotipista d’elit
elscomponia i,després, es feiaunadoble
correcció.Al final, rutinàriament, perno
donar pistes, amb la resta de galerades
deldiari, els articlesdeFranco se sotme-
tienaMonteEsquinza”, el carrerdeMa-
dridonlacensuratenialessevesoficines.
Una matinada, la del 26 d’agost de

1947,eldiarivaenviara lacensuraunar-
ticleescritperFranco,“Serenidad”,enel
qual–davantlacrisieconòmicaquepatia
el Regne Unit– el dictador sortia en de-
fensadels laboristesbritànics.Elsignava
amb el pseudònimMacaulay, un polític
britànicdel segleXIX.
“El pretendre atribuir als errors labo-

ristes totes les desgràcies de lanacióbri-
tànicaconstitueixperanosaltresuna in-

justícia iunlamentableerror–escriviael
dictador–. Ni les fórmules conservado-
resservirienperaresenlapresentocasió
niés l’ordrecapitalistaelquepotsalvara
laGranBretanyaenl’horade lasevades-
gràcia”.
Ambunaesquerrabritànicanetament

antifranquista, el capot que Franco llan-
çava al laborisme era molt sorprenent.
“Per això –afirma Aguinaga–, el censor,
un funcionari nocturn, que ignorava qui
era Macaulay, va ratllar amb llapis ver-
melldosparàgrafs”.
La primera guixada és una pirueta del

tot fabulosa: el censor elimina un parà-

grafoneldictadornegaquelapremsaes-
panyolasegueixi lesdirectriusdelrègim.
Comademostració,Francoescriu–enel
mateix paràgraf censurat!– que aquelles
frases,“unalloançaalsnostresenemics”,
espublicaran.
“Si [la premsa] obeís a consignes o di-

rectriusdeGovern, comforade les fron-
teres se’ns atribueix –diu el dictador en
elprimerparàgrafeliminat–, sensdubte,
noapareixerienaquestes frasesdelloan-
ça i de consideració capals qui, ambmo-
tiu, podríem encasellar entre els nostres
enemics”.
Franco anava a la seva bola. Amb

aquestes paraules, escrites sota pseudò-
nim,sesituasorprenentmentforadelgo-
vern franquista: ell mateix afirma que el
govern mai no lloaria “l’enemic”, i ell sí
queho fa.
I el censor?Quèespotdir de l’immens

rampell de sinceritat queva fer enratllar
el fake que el règim no controlava la
premsa?Seriaun roigencobert?
“Si ens sembla matussera la política

desenvolupada pel laborisme en mo-
ments de crisis econòmiques tan greus
–escriuFrancoenelsegonparàgrafqueli
vancensurar–,mésgreuenssemblaque,
amb el pretext d’intentar defensar una
economia, es pretengui llançar sobre un
partit la responsabilitat íntegra d’una si-
tuació, enganyant el país amb la il·lusió
queuncanvidepolíticapuguiresoldre la
crisi i fer la felicitatdelsbritànics”.
Entre els dos paràgrafs, el censor tam-

bé va ratllar dues paraules –“com Espa-
nya”–quanFrancoparladelspaïsosamb
els quals el Regne Unit sortia guanyant
comercialment.
LagaleradavatornardelcarrerMonte

Esquinzaalaredaccióaixí,ambaquestes
guixades, ambdos segells dePASESAL-
VOLOTACHADO i unaltre segelldere-
gistre, en què es pot llegir l’hora d’entra-
da(2.30h), l’horadesortida(3.45h)iuna
clau (11. P), que segurament identifica el
censor.
“Al veure la galerada censurada, què

havíem de fer? –recorda Enrique de
Aguinaga–. Doncs riure’ns una mica i
portar-la sense censura a impremta. A
primera plana. Un article de Franco es
publicava per damunt dels censors i per
damunt del que fos. Després vaig agafar
lagalerada ime lavaigenduracasa”.
Quiera11.P,elnomenclaudelcensor?

Es va acabar assabentant que havia cen-
suratelpropidictador?
Diuenquequanalguncineastaesquei-

xava a Franco de la censura, el dictador
responia: “Però vostè ha vist algun cen-
sorquenosiguiximple?”.
Qui era 11. P? Em temo que, avui, ho

somunamica tots.

Francocensuratpel franquisme

Tot és un bucle: a l’article,
el dictador defensava

l’antifranquista
laborisme britànic

Reproduïm per primer cop la galerada d’un article escrit
per Franco amb pseudònim el 1947 per al diari ‘Arriba’
enel qual la sevapròpia censuravaeliminardosparàgrafs
en què el dictador deia que aEspanya no hi havia censura

Plàcid Garcia-Planas
CABARET
VOLTAIRE

La galerada censurada (es pot
veure ambmés detall a la versió
digital / LaVanguardia.com)

L’Eurocambra denuncia la Comissió
per no tallar fons a Polònia oHongria

!&.--'"+"'- &%$#"!('

El Parlament Europeu va pre-
sentar ahir davant el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea
(TJUE) una demanda contra
la Comissió Europea per no
aplicar les noves normes que
condicionen el lliurament de
fons comunitaris al respecte

de l’Estat dedret,malgrat estar
en vigor des de principis d’any.
Encara que no els esmenta, el
comunicat difós pel president
de l’Eurocambra, David Sasso-
li, sembla motivat per les acti-
tuds díscoles amb la legislació
europea de Polònia i Hongria.
L’Eurocambra compleix així

amb l’advertència que va llan-
çar famesos a la Comissió per-

què apliqués aquest mecanis-
me, que permetrà per primera
vegadaparalitzar el desembor-
sament de fons comunitaris
quan es detectin violacions a
l’Estat de dret en assumptes
com la independència judicial,
la igualtat davant la llei o la se-
paració de poders.
Amb el suport dels grups

parlamentaris i la comissió

d’Assumptes Jurídics de l’Eu-
rocambra, la decisió arriba en
ple conflicte entre laUE iPolò-
nia per la sentència del seu
Tribunal Constitucional, que
rebutja la primacia del dret co-
munitari per sobre del polo-
nès. Alguns partits consideren
aquest un motiu suficient per
estrenar aquestes normes
contra Polònia, que al costat
d’Hongria sempre s’han opo-
sat a aquest mecanisme, que
considerenpolític i dirigit con-
tra ells.
Per aquesta raó, Varsòvia i

Budapest van arribar a bloque-

jar l’any passat l’aprovació del
pressupost comunitari per al
període entre el 2021 i el 2027 i
el fons de recuperació post-
pandèmia. Finalment en van
aixecar el veto, però van re-
córrer al TJUE per demanar
l’anul·lació d’aquesta norma.
Malgrat que la norma està en

vigor des de l’1 de gener d’a-
quest any, la Comissió vol es-
perar a tenir el veredicte del
tribunal per activar-la, tot i que
assegura que ja s’estan estu-
diant possibles violacions de
l’estat de dret susceptibles de
ser penalitzades."
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John Carlin
LA COMÈDIA

HUMANA

Nelson Mandela va dedicar
la seva vida a combatre el
racisme, però hi ha una
dada sepultada a la pàgina
292delasevaautobiografia

queofereix l’oportunitatd’acusar-lo, sí, a
ell, de racista. No contra els blancs.
Contra els negres. El desembre del 1961
vapujaraunavióaGhanaiquanvaveure
que el pilot era negre es va espantar.
“Vaighaverdecontrolarelpànicquevaig
sentir –confessa Mandela–. Com era
possible que un home negre pilotés un
avió?”.
Ofereixoaquesta joiaaaquells fanàtics

que es dediquen a l’estudi
forense de les grans figu-
resdelpassata fide trobar
motius per arruïnar-los la
reputació.O,comdiuellè-
xic revisionista, per can-
cel·lar-los. Hi ha un ar-
gument en defensa de
Mandela. Com els altres
supòsitsracistesocolonia-
listes el record dels quals
la policiamoral pretén er-
radicar de la història, va
pertànyer a una altra èpo-
caambaltres sensibilitats.
Ell mateix reconeix al lli-
breque la seva reaccióda-
vant el pilot negre va de-
mostrarquehavia sucum-
bit “al condicionament
mental de l’apartheid”.
Peròelsmatisosnocomp-
ten per a la policia moral.
Vas pecar una vegada i no
hihaperdópossible.
Bé, Mandela potser se

salva. Haver fet el que va
fer li dona certmarge. Pe-
rò imaginin que es des-
cobrís que un contempo-
rani seu blanc com el pre-
sident John F. Kennedy
hagués reaccionat de la
mateixa manera al veure
unnegre al comandament
d’un avió. L’endemà can-
viarien el nom de l’aero-
port de Nova York. No
descartemqueundiapas-
si. Ningú no és perfecte, a diferència del
que alguns pensen, i potser s’identifica
una altra relliscada en la vida de Kenne-
dy,perexempledesprésd’excavaren les
minúcies dels seus famosos excessos se-
xuals, per condemnar-loa la foguera.
En una cosa per l’estil estan avui amb

Thomas Jefferson, el principal autor de
la Declaració d’Independència dels Es-
tats Units. Les autoritats de la ciutat de
Nova York han decidit aquesta setmana
treureunaestàtuadeJeffersondel’edifi-
ci de l’alcaldia. La raó? Que Jefferson va
ser,segonsexpliquenelsseusdetractors,
l’encarnació “del més vergonyós de la
nostra història”, “pedòfil i amo d’es-
claus”. Una mica de raó sí que tenen.
Jefferson va tenir 600 esclaus i esclaves,
amb una de les quals va tenir sis fills, el
primerquan lamareeramenord’edat.
D’altrabanda,vaserpresidentdelsEs-

tats Units dues vegades, va ser un gran
defensordelallibertatreligiosa(particu-
larment per als jueus, cosa queno estava
gairedemodaenaquelltemps)ivaserun
erudit: arquitecte, matemàtic, filòsof i
horticultor.Ésextraordinari compotar-

ribar a ser d’activa una persona quan no
hiha telèfonsmòbils a lavista.
Jefferson representa el pitjor del seu

paísperòtambéelmillor,igualquelama-
teixa Declaració d’Independència, un
dels documentsmés nobles i alhoramés
hipòcritesques’hancompost.“Sostenim
com a evidents aquestes veritats”, diu,
“quetotselshomessóncreats iguals;que
sóndotats pel seuCreadorde certs drets
inalienables;queentreaquestshihalavi-
da, la llibertat i la recerca de la felicitat”.
Bé, tretde lapetitaomissiódels esclaus.
Jefferson va ser un gran home, però la

qüestió és si els seusdefectes, permés tí-

pics de la seva època que fossin, li resten
totmèriti,enaquestcas,silasentènciade
l’alcaldiadeNovaYork s’hauriade repli-
cara totelpaís.Si la respostaésquesí,un
embolic. Hi ha 29 ciutats i 3.241 carrers
queportenel seunomalsEstatsUnits.El
monumentaJeffersonésunllocdevisita
obligada aWashington, ciutat anomena-
da per un altre dels pares fundadors dels
Estats Units. Un altre embolic, perquè

GeorgeWashingtontambéteniaesclaus.
Llavors què? A més d’esborrar totes les
seves estàtues dels espais públics i can-
viar els noms de 5.052 carrers, caldria
canviarelnomde lacapital també?
Lallistadepossiblescandidatsalacan-

cel·lacióés interminable.WinstonChur-
chill i Charles Darwin han estat en el
punt de mira dels justiciers fa temps.
Shakespeare trontolla. AlGlobeTheatre
deLondres,onesvanestrenarobrescom
Hamlet iRomeu i Julieta al segle XVI, hi
ha un pla enmarxa per descolonitzar els
seus textos. Això vol dir, entre altres co-
ses, treureparaulesqueassocienlabelle-

sa amb la blancor de la
pell. Recentment s’han
sumatalallistaBeethoven
i Wagner, les obres dels
quals estan a punt de ser
eliminades dels currícu-
lums de diverses acadè-
miesdemúsica,perexem-
ple la del Royal Holloway
aLondres.
Un professor demúsica

del Holloway va renun-
ciar el mes passat en pro-
testa. Paul Harper-Scott
va lamentar “la noció
francament demencial”
del fet que negar als estu-
diants l’accés, per exem-
ple, a la Novena simfonia
de Beethoven “d’alguna
maneramillorarialescon-
dicions materials de vida
de gent econòmicament,
socialment, sexualment,
religiosament o racial-
mentdiscriminada”.
El profe l’encerta. Si

aniquilarqualsevol tretde
músics, escriptors, cientí-
fics o líders polítics del
passat amb unes idees o
accions que ofenen la
sensibilitat moderna fos
només l’expressió més
pública de mesures con-
cretespercombatreladis-
criminació, llavors aques-
tadestructivitatpodria te-
nirunvalordebatible.Siel

gest d’amagar o fer miques l’estàtua de
Jefferson no s’acompanya de polítiques
quemillorinl’escanyolidacondiciódevi-
da de la gent pobra de Nova York seria
tan legítim acusar d’hipòcrites els ben-
pensants de l’alcaldia com a Thomas-
Jefferson. D’hipòcrites i també de gan-
dulsidecínics, jaqueelpostureigofereix
alspolítics la rutamés fàcil a la reelecció.
Populismedemanual.S’apel·laalscors,a
ressentiments i a sensacionsd’injustícia,
i s’evita lafeinaduraqueesrequereixper
omplir estómacs.
Ho entén bé una paisana deMandela,

unajoveactivistad’unaciutatapropd’on
l’antic líder del CongrésNacional Africà
(CNA) va néixer. He llegit un article
aquesta setmana en què aquesta noia va
comentar el canvi denom fa tres anys de
la ciutat de Grahamstown, que comme-
morava un coronel anglès del segleXIX,
pel de Makhanda, un històric guerrer
africà. “Els líders locals delCNAsónuns
corruptes ineptesqueviuenbémentre la
gentcadadiapassamésgana–vadirlajo-
ve–. Quin valor ha tingut canviar el nom
d’onvivim?Zero”."

Ningúnoésperfecte

E ls límits de la llibertat
d’expressió són la pe-
dra de toc d’una demo-
cràcia: l’intercanvi lliu-
re d’opinions culmina

amb les eleccions i la repetició dels
debats als parlaments per a la ges-
tió legislativa d’unpaís. En els seus
orígens era, senzillament, la lliber-
tat de premsa, l’Altamira de la co-
municació actual. Ara aquesta veu
és més coral i els mitjans, múlti-
ples. De fet, cada ciutadà és un pe-
tit mitjà de comunicació amb una
munió de possibilitats per fer sen-
tir la seva veu. Marcar els límits a
la difusió d’aquestes opinions és la
millor manera de saber quin és
l’estat d’una societat democràtica.
Moltes de les polèmiques del

passat s’han convertit en norma
per simple rebuig social i madure-
sa ciutadana. Expressions homò-
fobesoacuditsdemalgust sónofe-
gats d’entrada perquè la societat ja
no els tolera. Programes sencers
d’entreteniment amb acudits de
marietes, tòpics territorials o deni-
grants cap a les dones serien avui

inconcebibles. Però, per aconse-
guir-ho, ha estat necessari el debat
encès i la denúncia. Denúncia, no
presó. Acaba de passar a TV3 quan
el seu director ha decidit no eme-
tre un gag d’aquestes característi-
ques, embolicat amb un perfum
antimonàrquic que no feia desapa-
rèixer la ferum de tronat.
Totes les societats han anat re-

solent aquestes anomalies retrò-
grades,malgrat el lament dels nos-
tàlgics. A Bèlgica, per exemple,
s’han adonat ara que cal derogar el
delicte d’injúries a la corona, vi-
gent des del segle XIX. Sorprèn
quenohagi estat per una denúncia
local, sinó a causa d’un raper, Val-
tònyc, amenaçat d’extradició a Es-
panya justament per aquest delic-
te. I suposem que és perquè, mal-
grat les ferotges crítiques que la
família reial belga ha rebut pels
greus escàndols que els han afec-
tat, no ha necessitat ser protegida
per una llei reaccionària.
La llibertat d’expressiómoderna

ja té límits. La negació de l’Ho-
locaust, l’homofòbia o la xenofò-
bia, per exemple. Però tots els in-
vents per fer lleis a mida que facin
callar els que nom’agraden porten
cap al pedregar autoritari. Un país
que empresona rapers o titellaires
perunsversos téunproblema. I no
és precisament amb la llibertat
d’expressió, sinó amb la llibertat a
seques."

Jocanto,
tu condemnes

Glòria Serra

Un país que
empresona rapers
o titellaires per uns

versos té un problema

A Nova York han decidit
treure una estàtua de
Jefferson per “pedòfil

i amo d’esclaus”

La llista de possibles
candidats a la cancel·lació
és interminable: Churchill,
Darwin, Shakespeare...

%$#%"!("'&

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

426000

84641

Diario

726 CM² - 64%

32448 €

30

España

31 Octubre, 2021

P.52


	Taula de contingut
	Sarrià comença els actes per commemorar el centenari de la seva annexió a Barcelona
	El districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza un programa d'activitats com exposicions, itineraris o xerrades sobre la història de Sarrià
	Exposicions, itineraris i conferències

	Informacions
	Anunci: Esclavisme a Barcelona Una història silenciada (el Born CC)
	El Born CCM acollirà les jornades 'Esclavisme a Barcelona. Una història silenciada' del 3 al 6 de novembre
	Barcelona també va tenir esclaus
	Sarrià comença els actes per commemorar el centenari de la seva annexió a Barcelona
	'La Vanguardia' recorda la pèrdua de l'autonomia de Sarrià
	Molt més que rumba. El multicultural barri del Raval de Barcelona acollirà al carrer de la Cera el primer ecomuseu dedicat a la comunitat gitana a Catalunya
	Una Barcelona, 73 barris
	La Barcelona que han escrit les dones
	Pressió perquè el pis de Francesc Candel es converteixi en casa-museu
	Ser pioneras de la universidad en la Segunda República
	La història de les pioneres a la universitat catalana
	Via Laietana, repressió, tortura i mort
	Al descobert rails de tren de l’any 1855 a les obres de la Meridiana
	Picasso, el inmigrante vigilado
	El monument franquista de Tortosa es retirarà sí o sí
	El " problema català", en tricolor
	El Ministerio de Universidades cuestiona la Ley de Memoria
	Activisme acadèmic i polític
	Clases de Memoria Histórica para los niños navarros
	El PP vol crear un Museu de la Història d'Espanya amb diners de la memòria
	El PP propone crear el Museo de la Historia de España con 3,5 millones de los 'chiringuitos' de la Memoria
	Una delegación de la UE viaja a la memoria de las víctimas
	I si vaser un esclau, qui va fer la primeravolta almón?

	Opinió
	Lourdes Ciuró: «Hi haurà una llei contra l'enaltiment del feixisme»
	50 anys de l'Assemblea / Andreu Mayayo
	Jordi Sacases: “Les campanes formen part de la nostra identitat”
	Policías y militares / Marià de Delàs
	Amb la Sara al carrer del Cid / Julià Guillamon
	Sergio Vila-Sanjuán: " Barcelona s'iguala a París o Londres en tradició editorial"
	Datos necesarios para la memoria histórica / Juan Sisinio Pérez
	Franco censurat pel franquisme / Plàcid Garcia-Planas
	Ningú no és perfecte / John Carlin


