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Es complau a convidar-vos a la presentació del llibre Gràfica 
anarquista: Utòpica tinta (1931-1939), que recull les obres i la vida de 
diversos dibuixants anarquistes que representen dècades de lluita social. 

Hi participaran Sònia Turon, presidenta de la Fundació Anselmo Lorenzo 
(FAL); Albert Caballero, arxiver de l’Ateneu Enciclopèdic Popular (CDHS - 
AEP), i Teresa Ferré, coautora del llibre, en representació de l’Observatori 
de la Vida Quotidiana (OVQ).

L’acte tindrà lloc el divendres 12 de novembre, a les 18.00 hores, a El Born 
Centre de Cultura i Memòria (plaça Comercial, 12).
 
Novembre 2021

Jordi Rabassa i Massons
Regidor de Memòria 
Democràtica 
Regidor del Districte  
de Ciutat Vella

Per tal de respectar  

les mesures de prevenció  

i seguretat, l’aforament 

és limitat. 

Per confirmar la inscripció, 

cliqueu aquí.
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De vegades s’està d’enhorabona per 
raons ben estranyes. Aquesta n’és 
una. Aventuras Literarias, minús-
cula però originalíssima editorial de 
Segòvia, ha triat Barcelona per a la 
tercera entrega de la seva col·lecció 
de mapes negres, inclassificable 
producte que s’entén millor si es 
deixa constància de quines van ser 
les dues primeres edicions. La pri-
mera vegada va cartografiar el Lon-
dres dels crims de Jack l’esbude-
llador. La segona, a través d’Arthur 
Rimbaud, va rememorar el caos de 
la Comuna de París del 1871. I ara 
acaba de treure de la impremta Rosa 
de Fuego: anarquistas, pistoleros i ba-
jos fondos, un viatge en el temps a la 
turbulenta etapa que aquesta ciutat 
va viure entre el 1884 i el 1909, o, 
com diuen Dani Castillo i Mónica 
Vacas, o sigui, l’aurícula i el ventri-
cle de l’editorial, una cronologia 
il·lustrada i comentada de quan 
«Barcelona va fer boom». 

Seria més fàcil armar una bomba 
Orsini sense tenir nocions d’explo-
sius que explicar sense imprecisions 
què són els mapes literaris i, sobre-
tot, els mapes negres que cada cert 
temps crea Aventuras Literarias. 
Són mapes, sí. També són retalls de 
la premsa del moment. O de frag-
ments de novel·les. Tenen a més un 
cert aire de fanzín. I són delicats ob-
jectes de col·lecció, perquè són pre-
ciosos, presentats en un vistós sobre 

de cartró. Pot ser, no obstant, que la 
millor manera de concloure aques-
ta introducció sigui explicar el que 
va passar amb un dels seus mapes, 
el del Londres de Sherlock Holmes.  

L’aparició de l’anarquisme 

La seva versió traduïda a l’anglès es 
ven ni més ni menys que a Stan-
fords, la botiga de llibres de viatges 
més famosa del món, afirmació en 
absolut qüestionable, ja que tant és 
així que apareix a les mateixes no-
vel·les d’Arthur Conan Doyle. Allà va 
enviar el novel·lista al doctor Wat-
son perquè busqués un pla de Dart-
moor, el comtat en el qual succeeix 
El gos de Baskerville. És la repera, una 
minúscula editorial de Segòvia 
s’atreveix amb Sherlock Holmes, 
patrimoni immaterial del Regne 
Unit, i en un temple bibliogràfic 

com Stanfords, proveïdor oficial de 
Sher lock Holmes, li fan un forat en 
un de les seves prestatgeries. 

La qüestió és que en aquesta lí-
nia d’editar mapes negres, el Dani i 
la Mónica tenien en cartera abordar 
algun dia l’incipient anarquisme a 
finals del segle XIX. La idea inicial 
era repetir amb Londres, traslladar 
a un mapa travessat pel Tàmesi les 
aventures de l’agent secret de Jo-
seph Conrad, amb aquells pèrfids 
plans per fer volar pels aires l’Ob-

servatori de Greenwich i, també, 
abordar una de les novel·les més 
atípiques de Robert Louis Steven-
son, en què els plans anarquistes 
passen per posar una bomba a l’es-
tàtua mateixa que Shakespeare té a 
Leicester Square. 

La metxa d’aquell projecte no va 
prendre i va ser així com van redi-
reccionar els plans a Barcelona, 
ciutat que va abraçar l’apostolat lli-
bertari que va exercir Giuseppe Fa-
nelli amb més fervor que Madrid, 
primera destinació a la qual el va 
enviar Bakunin, però on sembla que 
per problemes d’idioma no van en-
tendre ni un borrall. Que a Barcelo-
na, des de molt abans de la segona 
meitat del segle XIX abonada a mo-
tins, revoltes i gatzares, l’anarquis-
me va llançar profundes arrels és 
una cosa àmpliament coneguda i 

els exemples en són molts, però, 
posats a triar-ne un de cridaner, 
despunta per les seves xifres 
l’ocorregut en les hores següents a 
l’atemptat de la processó de Corpus 
del 7 de juny de 1896. De la mateixa 
manera que en dos moments de 
Casablanca el capità Renault ordena 
detenir els «sospitosos habituals», 
les autoritats barcelonines van do-
nar la mateixa ordre i en un no res 
van ficar entre reixes 500 persones. 
Louis Renault no era de cap mane-
ra capaç d’una gesta així. 

La millor de les fonts 

L’anarquisme barceloní va ser el 
motor d’enormes avenços socials, 
que ningú l’hi tregui, però el que ve 
al cas en aquesta nova entrega dels 
mapes negres és la seva cara b, la 
seva tirada per pispar les boles dels 
passamans de les escales de les fin-
ques senyorials de la ciutat i, des-
prés d’un arriscat exercici de brico-
latge terrorista, fer-les renéixer 
com a bombes de mà. És per això 
que la bomba Orsini, com la que no 
va esclatar al Liceu de les dues que 
es van llançar, lluu bonica, croma-
da i perfecta, gairebé com compra-
da a Vinçon. 

Per abordar aquesta matèria tan 
explosiva, Aventuras Literarias ha 
anat, ho confessen, a la millor de les 
fonts, un descatalogadíssim, gam-
berro i iconoclàstic llibre publicat a 
Barcelona no fa gaires anys, La Bar-
celona de la dinamita, el plomo y el 
petróleo, en el qual se censen i es co-
menten, amb «insults al clergat i 
tuteig a l’autoritat», el centenar 
llarg d’atemptats que es van come-
tre a la ciutat entre el 1884 i el 1909. 

BARCELONEJANT

Quan BCN va fer 

‘boom’

Una minúscula editorial de Segòvia publica  
un majúscul retrat dels 25 anys en els quals les flames de  
la Rosa de Foc, la capital catalana, van il·luminar Europa.

CARLES  
COLS

Des d’abans de la 
segona meitat del 
segle XIX, la ciutat 
estava abonada  
a motins i revoltes
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A finals de maig l’ajuntament va 
anunciar a so de bombo i plate-
rets un acord perquè els comer-
ços de Barcelona poguessin obrir 
tots els dies festius entre el maig 
i el setembre. L’immediat enuig 
dels sindicats i altres actors que 
no van formar part de la negoci-
ació en van impedir l’aprovació 
en el ple del juny i va obrir un pe-
ríode de diàleg. Quatre mesos 
després, la reunió celebrada ahir 
entre consistori, patronals i sin-
dicats va evidenciar que el pacte 
no prosperarà en aquells termes 
i que no serà fàcil consensuar 
una altra versió. Sobre la taula hi 
ha propostes que aboquen a di-
verses retallades. 

El grup de treball encapçalat 
per la regidora de Comerç, 
Mont-se Ballarín, va alinear tant 
la Fundació Barcelona Comerç 
(ei-xos comercials de barri) com 
Barcelona Oberta (eixos cèntrics 
i turístics), amb qui es va forjar el 
primer pacte. L’edil ha hagut 
d’escoltar crítiques al primer ti-
nent d’alcalde, Jaume Collboni, 
per llançar les campanes al vol 
precipitadament. Però ha posat 
sobre la taula un nou condicio-
nant: la Direcció General de Co-
merç de la Generalitat –que ha 
de donar via lliure a la proposta 
que presenti el municipi– no és 
partidària d’una obertura gene-
ralitzada a tota la ciutat, per les 
implicacions que tindria en el 
comerç de localitats de l’entorn. 
Preferiria limitar les obertures el 
diumenge al centre, l’Eixample i 
alguns altres punts en un radi si-
milar. Fonts del Govern confir-
men que la seva posició pot anar 
en aquesta línia, a l’espera que 
els arribi una proposició en ferm. 

Retallat l’abast territorial, les 
diferents patronals han exposat 
condicions o preferències. Per a 
la Fundació Barcelona Comerç, si 
a la perifèria no es pot obrir, la 
seva opció és ajustar el calendari, 
del 15 de maig al 15 de setembre, 
més acotat a l’estiu. Barcelona 
Oberta, un dels grans promotors 
de la liberalització, defensa des 
de fa anys que el maig i l’octubre 
en-trin al paquet final. Va re-

nunciar a l’octubre per acostar 
posicions amb la resta del sector i 
ara reclama que prevalgui el 
compromís amb Collboni 
d’aquells cinc mesos. Pimec Co-
merç, Anged i Foment del Tre-
ball, també presents, podrien ar-
ribar a subscriure els quatre me-
sos, encara per concretar. 

Recuperar el dia 

El gran oblidat llavors van ser els 
sindicats, malgrat que es van es-
timar 3.200 contractacions grà-
cies a l’obertura fallida. En 
aquesta ocasió, tant UGT com 
CCOO han deixat clar que els seus 
requisits són la voluntarietat del 
treballador, percebre un mínim 
de 75-80 euros nets per diumen-
ge (o més si ho estipula el conve-
ni de l’establiment) i que aquell 

dia de descans es recuperi més 
endavant. Però a més rebutgen 
que s’inclogui maig, ja que forma 
part de les rondes de vacances i 
posteriorment al novembre i al 
desembre ja hi ha altres obertu-
res fixades per la Generalitat a 
nivell autonòmic. 

L’ajuntament assegura a 
aquest diari que continuaran 
treballant per «arribar a un 
acord» que creu «pròxim». 
Fonts presents en la reunió des-
taquen que per primera vegada 
–i darrere la reactivació eco -
nòmica– hi ha «voluntat de to-
tes les parts» de fixar un període 
d’obertura continuada. Es vol 
millorar la situació vigent, que a 
Barcelona ciutat, com a munici-
pi turístic, és de tres diumenges 
al maig i dos a l’octubre, a més 
dels dies festius que marca el 
Govern. En cas de no haver-hi 
acord, es prolongarà durant 
quatre anys més aquest panora-
ma, que es va triar fa uns anys 
com a acord de mínims alterna-
tiu al marc estatal que permet 
obrir tot l’any però que Catalu-
nya rebutja. n

El pla d’obertures en dia festiu 
de Barcelona es retallarà

La negociació sospesa ajustar territori i calendari, de manera que  
ja no inclourà tota la ciutat ni serà de cinc mesos, per falta de consens. 

COMERÇ

PATRICIA CASTÁN 
Barcelona

Tres dones, comprant pel centre de Barcelona, ahir.

 Zowy Voeten

L’ajuntament  
diu que seguirà 
treballant per  
un pacte que  
creu «pròxim»

A Segòvia en tenen un exemplar. 
¡Quina enveja! 

Al valuós material documental 
que proporciona aquell llibre, Dani 
i Mónica hi han afegit històries que 
no haurien de caure en l’oblit, com 
la correspondència creuada entre 

Miguel de Unamuno i Joan Mara-
gall arran de l’aquelarre anticleri-
cal de la Setmana Tràgica i, sobre-
tot, el desembarcament a Barcelo-
na dels apatxes parisencs, una 
mena de camorra francesa que va 
donar peu que la premsa (El Dilu-
vio, La Vanguardia, La Publicidad...) 
donessin carta blanca als seus es-
pecialistes de la crònica de suc-
cessos perquè traguessin els seus 
llàpissos més afilats. «Aquests 
sectaris viuen del vici més refinat, 
són molt experts en l’estafa i tan 
repugnants que gairebé tots viuen 

a expenses d’aquelles desgracia-
des dones de vida alegre...». «Tan 
gran és l’audàcia amb què operen 
els apatxes que dos anys seguits 
han robat l’abric al mateix prefec-
te de policia...». «Al carrer del Mig-
dia i adjacents les bas fond de la ciu-
tat, agrupats en tribus, viuen fa-

molenques dones de vida irada, 
homes gairebé dones, ho-

mosexualistes, i esbirros 
humans de la pitjor 

condició.... 
Barcelona, per po -

sar el colofó a aques-
ta excursió, està en 
deute amb Segò-
via, llar d’Aventu-
ras Literarias, edi-
torial petita, però 
responsable, a la se-

va escala, de formi-
dables supervendes. 

El seu mapa del Madrid 
de Benito Pérez Galdós  

ja va per la vuitena edició. 
Una cosa admirable passa el 

sud-oest de la serralada del sis-
tema Ibèric. A Segòvia s’elaboren 
mapes negres sense comparació. A 
Burgos, l’editorial Siloé va impri-
mir el 2017 un total de 898 còpies 
artesanals del misteriós Manuscrit 
Voynich. El 1999, Johnny Depp va 
donar vida a un personatge d’Artu-
ro Pérez Reverte per a la pel·lícula 
La novena puerta i se’n va anar a 
una impremta de Toledo a la recer-
ca d’un llibre, Las nueve puertas del 
reino de las sombras, escrit de prò-
pia mà per Satanàs. No ho sé, Mó-
nica i Dani, potser tantes coinci-
dències donarien peu a un mapa 
d’editorials fantàstiques. n

El mapa negre de Barcelona,  
l’atemptat de la processó de Corpus  
i troballa d’un arsenal anarquista. 

Aventuras Literarias

L’anarquista José Sala intenta 
apunyalar el cardenal Casañas.

Ave
ntu

ras
 Lit

era
ria

s
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LA BARCELONA NEGRERA

abía una silla vacía en un imaginario círcu-
lo de terapia de grupo (por decirlo de algún 
modo) para que algún día, que ya tardaba, 
Barcelona se sentara y encarara la catarsis 
de arrepentimiento por su pasado como 

ciudad de esclavos (uno de cada 10 barceloneses lo era ha-
ce seis siglos) y, más aún, pidiera perdón por su pasado 
más reciente como potencia negrera. A finales del siglo 
XIX, cuando otros países ya habían legislado la abolición 

de la esclavitud, las élites económicas de Barcelona se opu-
sieron a perder el combustible de sus industrias de ultra-
mar, o sea, los esclavos negros, en un encastillamiento nu-
mantino que se resume a la perfección con lo que dijo el 
diputado catalán en las Cortes y prohombre de la indus-
tria textil, Josep Puig Llagostera, cuando la abolición era 
un clamor: «Húndanse los principios, pero sálvese el país». 
Durante cuatro días, se ha celebrado en el Born Centre de 
Cultura (BCC) un ciclo de conferencias y mesas redondas 
bajo un título (perdón por el doble sentido del término) 
cautivador: Esclavismo en Barcelona, una historia silen-
ciada. No había precedentes de nada igual en esta ciudad. 

Ha sido una primera sesión de terapia. 
Que algunos de los cimientos sobre los que se sustentó 

la potencia económica a lo largo de los siglos eran indecen-
tes no era, antes de estas jornadas, ningún secreto. Son va-
rios e incansables los historiadores que han enfocado su vi-
da académica a iluminar esta cuestión. Varios de ellos, con 
la sala notablemente llena de público, han estado en el es-
cenario del Born estos tres días. Los libros publicados por 

todos ellos formarían, juntos, una completísima bibliote-
ca sobre esta materia, cada uno de con su mirada particu-
lar. El comisario de las jornadas, Martín Rodrigo Alharilla, 
titular de Historia Contemporánea en la Universitat Pom-
peu Fabra, es, por ejemplo, autor de la más completa bio-
grafía de Antonio López, marqués de Comillas, y también 
ha redescubierto, tras sumergirse en los archivos británi-
cos, la vida de cuatro capitanes negreros catalanes de aú-
pa, José Carbó, Pedro Manegat, Gaspar Roig y Esteban Ga-

tell. Otro ponente, Iván Armenteros, es autor de una tesis 
doctoral que hace hincapié en un detalle que no debería 
ser obviado, y es la querencia de Barcelona mucho más por 
las esclavas que por los esclavos. Por ello tituló el tercer ca-
pítulo de su investigación de forma maliciosa, ¿Soñaban los 
hombres medievales con mujeres orientales? 

La cuestión era, lo dicho, conocida, pero estaba presa de 
una fuerza invisible que parecía impedir que saliera del 
círculo académico, de ahí que el ciclo de conferencias ha-
ya sido presentado como una historia silenciada, algo a lo 

que quiso referirse, metafóricamente puñal en mano, 
uno de los ponentes, Eloy Martín Corrales, nada más co-
menzar su exposición el pasado miércoles. Estudioso del 
tema entre los siglos XVI y XIX, es decir, del tránsito de la 
esclavitud doméstica a la industrialización de ese merca-
do, Martín Corrales censuró abiertamente que una parte 
de sus colegas de profesión orillen esta cuestión en sus in-
vestigaciones, tal vez con el fin de que el tráfico de perso-

nas y los millonarios beneficios que reportó a sus promo-
tores (algo visible en la magnificencia del Eixample bar-
celonés) no estropeen el relato sobre el renacer social, cul-
tural y político de Catalunya. No quedan muy lejos aque-
llos tiempos en que Jordi Pujol, desde el poder que le con-
fería la presidencia de la Generalitat, reñía a historiado-
res como Josep Maria Fradera por ahondar en ese sucio 
pasado, y eso que entonces Martín Alharilla aún no había 
desempolvado otro episodio lacerante, el pasado negrero 

de los antepasados del delfín de Pujol, Artur Mas. 

La tran-
sacción tuvo lugar el 26 de junio de 1497. 

Pocos años más tarde, el artesano Dídac Pujo dejó en 
herencia todas sus posesiones al convento de Sant Fran-
cesc de Paula, pero los monjes no sabían muy bien qué 
hacer con Met, un musulmán de 25 años que formaba 
parte de la herencia, así que lo revendieron a Jacint Na-
dal, joyero de la calle de Argenteria. 

La investigación académica se ha construido así, a par-
tir de dejarse la vista en millones de documentos notaria-
les y en otras fuentes más accesibles, como el Diario de Bar-
celona, una publicación antiabolicionista hasta que ya fue 
irremediable, quién sabe si principalmente por algo tan 
prosaico como que era el periódico en el que se publica-
ban anuncios de pago sobre esta materia. 

Se estima que cerca de 11 millones 
de seres humanos fueron trasla-
dados como esclavos de África a 
América. Para hacerlo, se indus-
trializó el tráfico y se optimizó de 
forma ominosa el espacio,  como 
puede apreciarse en la imagen in-
ferior, un barco británico cuyo dise-

ño era común en la época.
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 Este lo publicó el 1 de 
julio de 1799. 

Entre las anteriores compra-
ventas y esta última, ya a las 
puertas del siglo XIX, la esclavi-
tud había cambiado. En la Barce-
lona medieval, el esclavo era un 
objeto cotidiano, no de lujo, la 
mayoría de las familias se lo po-
dían permitir. Era una inversión. 
Incluso se podía subarrendar, al-
go, según se mire, muy propio de 

la desviación rentista de esta ciu-
dad que aún hoy perdura, aun-
que sea en su vis inmobiliaria. 

 

La caída de Constantinopla, la in-
vención de la imprenta y la llega-
da de los europeos a América su-
pusieron cronológicamente el 
comienzo de la edad moderna, 
que no tocaría a su fin hasta la 
llegada de la industrialización y, 

por tanto, el inició de la edad 
contemporánea actual, pero an-
tes de que James Watt patentara 
su máquina de vapor ya existía 
una industria protocapitalista 
en la que las fábricas funciona-
ban con carbón…, carbón huma-
no. Fue bajo el reinado de Carlos 
I que se alumbró la terrible idea 
de trasladar millones de perso-
nas de un continente, África, a 
otro, América, unos 11 millones 

de seres humanos, según algu-
nas estimaciones, una empresa 
mayúscula que se llevó a cabo 
con descaro. En la letra pequeña 
del tratado de Utrech, Felipe V, 
otro que tal, ya acordó que Espa-
ña contrataría al Reino Unido el 
abastecimiento de esclavos afri-
canos para sus colonias de ultra-

Miquel Biada i Bunyol 
Mataró, 1789 – Mataró, 1848 

Negocios: Tráfico de esclavos, 
exportación de tabaco. 

Colonia: Maracaibo (Venezuela), 
La Habana (Cuba) 

Inversions a Catalunya: Ferrocarril 
 Barcelona-Mataró. 

Calles o plazas en: Barcelona (Gràcia), El 
Masnou, Cabrera de Mar, Mataró, Pine-
da de Mar, Sant Fost de Campsentelles.

mar. El pedido inicial fue de 
48.000 seres humanos. 

Pero desde la perspectiva de 
las jornadas celebradas en el 
Born lo interesante es cómo Bar-
celona, o como mínimo sus éli-
tes y las gentes sin escrúpulos 
que aspiraban a escalar social-
mente, vieron en ese mercado 
una gran oportunidad. Muchos 
lo consiguieron. Antonio López 

es el prototipo de ese éxito. Hizo 
suficiente fortuna en Cuba co-
mo para, después, multiplicar 
sus ganancias en España. A veces 
se olvida, pero el primer tren es-
pañol no fue el que unió Barcelo-
na y Mataró, sino el que partía de 
La Habana hacia Güines. La ri-
queza, gracias a la esclavitud, re-
bosaba a ojos vista en Cuba. Du-
rante las conferencias del Born, 
muy oportunamente, se proyec-

taron algunas de las célebres li-
tografías de Luis Marquier, de la 
colección Los Ingenios. Son de 
1857. Lo que sorprende de los 
paisajes, por si no se repara en 
ello entrada, son las chimeneas 
humeantes. Todo un símbolo. 

El peor de los pecados de Bar-
celona, con todo, no fue que fue-
ra adicta a la esclavitud, como 
tantas otras sociedades, sino el 
empeño con el que se negó a de-

sengancharse de esa droga por la 
opulencia que le proporcionaba. 
El 19 de diciembre de 1872 se 
fundó en la Llotja la Liga Nacio-
nal de Barcelona, el equivalente 
actual de un lobi o plataforma 
ciudadana, pero en este caso de 
rechazo de la abolición de la es-
clavitud en las colonias. Asistie-
ron unos 3.000 prohombres de 
la ciudad, apellidos ilustres casi 
todos. No lograron su meta, pero 

lo llamativo es la fecha, 1872. Ca-
si un siglo antes, en el Reino Uni-
do ya se había debatido la cues-
tión, incluso con una figura ine-
xistente en España, la del capi-
tán negrero arrepentido, como 
John Newton o James Field Stan-
field, gentes horrorizadas por su 
propio pasado, porque el tráfico 
de seres humanos no era solo in-
moral, sino también infinita-
mente cruento. 

Celebran los responsables de 
Esclavismo en Barcelona, una histo-
ria silenciada, el paso dado. El con-
cejal de Memòria Democràtica 
dio la bienvenida a los conferen-
ciantes con una promesa: que el 
Ayuntamiento de Barcelona to-
mará nota y proseguirá en su 
empeño de que la ciudad sea 
consecuente con su pasado y ni 
lo edulcore ni lo esconda. Termi-
nada la primera sesión de tera-

pia, parece que en el futuro ha-
brá otra, esta en forma de exposi-
ción en el Museu Marítim. Tar-
de, pero una gran idea. 

Josep Nicolás Baró i 
Blanxart 

Canet de Mar, 1798 – La Habana, 1878. 
Negocios: Tráfico de esclavos, transpor-
te marítimo entre Cuba y España, pres-

tamista,  plantaciones de azúcar.  
Colonia: Matanzas (Cuba). 

Obras filantrópicas Santuario Mare de 
Déu de la Misericòrdia (Canet de Mar). 

Calles o plazas en: Canet de Mar.

Alejo Vidal-Quadras 
Sitges, 1826-1914. 

Negocios: Tráfico de esclavos, tabaco, 
inmuebles, comercio. 

Colonia: Maracaibo y Santiago 
de Cuba.  

Inversiones en Catalunya: Banca Vida-l 
Quadras (junto a su hermano Manuel). 

Calles o plazas en: Barcelona. 
 
 

Jaume Torrents 
i Serramalera 

 Moià, 1796- Barcelona, 1854. 
Negocios: guarnicionería, cárnicas, 

inmobiliarias, navieras y tráfico 
de esclavos.  

Colonia: La Habana (Cuba). 
Obra filantrópica: donó 10.000 duros 

para reconstruir el colegio escolapio de 
Moià.

Salvador Samà i Martí 
Vilanova i la Geltrú, 1797 – 

La Habana, 1866 
Negocios: Tráfico de esclavos, Banco 

Español de Cuba.  
Colonia:  La Habana y Marianao 

(Cuba). 
Obra filantrópica en Catalunya: Col.legi 

Samà (Escuela Pía) de Vilanova i la 
Geltrú. 

Calles o plazas en: Vilanova i la Geltrú.

Antonio López López 
Comillas (Cantabria), 1817 –  

Barcelona, 1883. 
Negocios: Tráfico de esclavos, transpor-

te militar, servicio de correos entre La 
Habana i les Antilles. 

Colonia: La Habana (Cuba) 
Inversions a Catalunya: Ferrocarril 

Barcelona-Mataró. 
Calles o plazas en: Terrassa, Sabadell, 

Sitges, Tortosa. En 2018 Barcelona reti-
ró de Via Laietana una estatua suya. 

Josep Xifré i Casas 
Arenys de Mar, 1777 – Barcelona, 1856 
Negocios: Tráfico de esclavos, primer 

presidente de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad. 

Colonia: La Habana (Cuba). 
Obras filantrópicas: Hospital Xifré 

(Arenys de Mar), mecenas del frenólo-
go Mariano Cubí i Soler. 

Calles y plazas en: Arenys de Mar, Barce-
lona (Porxos d’en Xifré).

Joan Güell i Ferrer 
Torredembarra, 1800 – Barcelona, 

1872. 
Negocios: Tráfico de esclavos, importa-

ción y exportación de mercancías. 
Colonia:  La Habana (Cuba) 

Inversiones en Catalunya: La Barcelo-
nesa, Vapor Vell, La Maquinista Terres-

tre y Marítim. 
Calles y plazas en: Barcelona (Sants), 
Badalona, Sabadell, Torredembarra.

Josep Vidal i Ribas 
Sant Feliu del Llobregat, 1817 – 1870. 

Negocios: Tráfico de esclavos, importa-
ción y exportación de alcohol y quími-

cos (Casa Vidal Ribas). 
Colonia: Guinea Oriental. 

Calles y plazas en: Sant Feliu de Llobre-
gat, Esplugues de Llobregat  (una calle, 

un Centro de Atención Primaria y una 
parada de metro, Can Vidalet).

Jaime Partagàs i Rabell 
Arenys de Mar, 1816 – Vuelta Abajo, Pi-

nar del Río (Cuba), 1864. 
Negocios: Plantación y producción de 
tabaco con mano esclava (La Flor de 
Tabacos de Partagás y Cía, más tarde 

Real Fábrica de Tabaco Partagás) 
Colonia: Vuelta Abajo (Cuba) 

Obras filantrópicas: Ferrocarril Barcelo-
na-Mataró. 

Calles y plazas en: Arenys de Mar.

Francesc Gumà i Ferran 
Vilanova i la Geltrú, 1833 – 1912 

Negocios: empresa consignataria de 
barcos Gumà Hermanos, exportación-

importación, uso de trabajo esclavo. 
Colonia: Matanzas (Cuba) 

Inversiones en Catalunya: Banco de Vi-
lanova, ferrocarril Barcelona-Vilanova-

Valls, inmuebles. 
Calles y plazas en: Vilanova i la Geltrú 
(plaza y monumento), Sitges, Valls 

(Tarragona).

Josep Gener i Batet 
L’Arboç, 1831 – Barcelona, 1900. 

Negocios:  plantación y producción de 
tabaco.  

Colonia: Pinar del Río y La Habana 
(Cuba). 

Inversiones en Catalunya: canalización 
de aguas a L’Arboç. 

Obras filantrópicas: Restauración del 
altgar mayor de Sant Julià de L’Arboç. 

Calles y plazas en: Tarragona.

TRAFICANTES Y PROPIETARIOS DE ESCLAVOS
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Plano del 
barco de 
esclavos 
británico 
‘Brooks’, 

con la distri-
bución de 
los presos  

a bordo. 
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El Duke of Argyle  
era una bricbarca,  

un navío de dos palos, 
apenas 200 toneladas, 10 
cañones y una tripulación 
de alrededor de 30 
hombres. Tenía un cirujano, 
un carpintero, un armero,  
un tonelero, un sastre, un 
camarero y un cocinero. 
Por cada marino, John 
Newton calculó que le 
cabrían aproximadamente 
ocho esclavos. Hagan  
las cuentas: 30 por ocho,  
240 esclavos a bordo.  
El barco había sido 
construido en 1729, pero 
zarpó de Liverpool rumbo a 
la Costa de Barlovento  
el 11 de agosto de 1750. 
Desde África navegaría 
hasta las Antillas. Aquel 
sería el primer viaje de 
Newton como capitán. 

«Soy un soberano tan 
absoluto de mis pequeños 
dominios como cualquier 
potentado de Europa», 
presumía él en las cartas 
que le enviaba a su esposa 
desde el océano. «Si le digo 
a alguien: ‘Ven’, viene; si a 
otro: ‘Ve’, vuela. Ni uno de 
los hombres del barco cena 
si no le doy permiso; nadie 
se atreve a decir en mi 
presencia que son las doce 
o las ocho mientras no me 
parece apropiado decirlo 
antes. Y si no vuelvo antes 
de medianoche, nadie debe 
atreverse a cerrar los ojos 
sin tener el honor de 
volverme a ver».  

John Newton está 
considerado el más famoso 
de los capitanes en la 
historia de la trata africana 
y los diarios que dejó 
escritos de todos sus viajes 
configuran un relato 
descarnado de los años  
de esclavismo en el mar.  

Él no compraba a las 
mujeres que tuvieran los 
pechos demasiado caídos ni 
a los hombres que fueran 
demasiado viejos. Que 
fueran niños, nunca fue un 
problema. Todos eran 
tratados como «enemigos». 
Los varones eran 
encadenados por parejas, 
vigilados constantemente 
por guardias armados y 
encarcelados como 
sardinas enlatadas en la 
cubierta inferior de su 
barco, donde las ratas se 
contaban por decenas,  
el aire «caliente y 
corrompido» resultaba 
insoportable y se vertían a 
menudo las tinas donde 
hacían sus necesidades.  
El espacio que tenía cada 

esclavo en el barco era más 
o menos equivalente al que 
tiene un cadáver en su 
ataúd. A bordo, sólo comían 
guisantes, arroz y carne 
salada. Las cadenas y los 
golpes contra las planchas 
de madera dejaban los 
cuerpos de los esclavos en 
carne viva y no era difícil 
encontrar cada mañana 
algún fiambre encadenado 
a un africano vivo. Los 
muertos se lanzaban al mar 
para regocijo de los 
tiburones. Sólo eran un 
número. «Esclavo varón, nº 
6». «Niño, nº 27»... 

El más peligroso de los 
motines que vivió Newton 
ocurrió en su segundo 
viaje, al timón entonces del 
African. Torturó a los 
esclavos con aplastapul-
gares, una especie de 
cascanueces con el que 
destrozaba uñas, nudillos y 
falanges. Los azotó con un 
gato de nueve colas y les 
puso unos collares de 
hierro que apenas les 
dejaba moverse.  

«John Newton es la 
figura más terrible», 
asegura el historiador 
estadounidense Marcus 
Rediker. «Llevó a cientos de 
almas a las fauces asesinas 
del sistema de plantaciones 
del Atlántico mientras 
promocionaba sus elevados 
e hipócritas ideales 
cristianos. Más tarde se 
convirtió en ministro 
religioso y se volvió contra 
el comercio, pero fue 
plenamente cómplice de 
sus horrores». 

Newton fue capitán de 
barcos de esclavos pero es 
conocido sobre todo en 
EEUU porque escribió el 
conocido himno religioso 
Amazing Grace, una 
plegaria que dice que el 
perdón y la redención son 
posibles a pesar de los 
pecados del ser humano. 

Y él cometió unos 
cuantos. «Participó en la 
tortura de niños para 
obtener información 
después de que estallara 
una revuelta de los 
esclavizados en uno de sus 
viajes», cuenta Rediker, 
autor de Barco de esclavos 
(Capitán Swing), un 
bestiario –nunca mejor 
dicho– de esclavistas, 
traficantes y marineros, 
pero también una 
completísima radiografía 
sobre el perfil de las 
víctimas, un mapa tétrico 
de las rutas de la trata y un 
catálogo de los navíos que 

a lo largo del siglo XVIII  
se convirtieron en 
instrumento imprescindible 
de la mayor migración 
forzada de la Historia.   

«Lo que sucedió a bordo 
de los barcos de esclavos 
fue inusualmente cruel, y 
eso que una crueldad feroz 
caracterizó todo el sistema 
de esclavitud en América», 
explica el autor a través de 
correo electrónico. «Los 
capitanes de barcos de 
esclavos eran, literalmente, 
terroristas. Utilizaron el 
terror violento de formas 
calculadas para controlar a 
los africanos que enviaron a 
través del Atlántico y no 
había instituciones que 
limitaran su poder ni 
autoridad para prevenir las 
atrocidades que cometían 
de forma regular». 

Según las cifras que 
aporta Rediker, entre el 
siglo XV y finales del siglo 
XIX, los casi 400 años que 
duró la trata, 12,4 millones 
de personas fueron 
transportadas en barcos de 
esclavos y repartidas en 
cientos de puntos a lo largo 
de miles de kilómetros al 
otro lado del Atlántico. Casi 
2 millones murieron por el 
camino y sus cuerpos 
fueron arrojados al mar.  
La mayor parte de ellos 
fallecían por «hosquedad», 
incluso por «melancolía». 
Al menos eso decían los 
partes de los capitanes. 
Hosquedad solía significar 
que el látigo y los grilletes 
no habían sido suficientes 
para controlar su rebelión. 
La mayoría de los esclavos 
que sí llegaron a buen 
puerto, fueron condenados 
a trabajar hasta la muerte 
en las plantaciones.  

La llamada era dorada 
del esclavismo se produjo a 
lo largo del siglo XVIII, la 
época en la que se trasladó 
a dos tercios del total de los 
cautivos. Casi la mitad de 
ellos viajaron atrapados en 
barcos británicos y 
norteamericanos.  

El comerciante Humphry 
Morice, por ejemplo, era 
hijo de una reconocida 
familia de mercaderes 
londinenses. Él recomen-
daba a sus capitanes 
comprar esclavos de entre 
12 y 25 años de edad. Al 
menos dos hombres por 
cada mujer. Les aconsejaba 
evitar a los enanos y a los 
gigantes, «que resultan 
igualmente desagradables». 
Nada de caras feas, ni 
senos largos. Pasando de 

pieles amarillentas, 
patizambos, barbillas 
prominentes, locos, idiotas 
o letárgicos. A los que 
finalmente reclutaba, 
Morice les marcaba a fuego 
en las nalgas una letra K  
o una S. La K era por su 
esposa, Katherine. Y la S, 
por su hija Sarah. 

Otro de los capitanes de 
un barco inglés, alarmado 
por la ola de suicidios en su 
navío, decidió dar un 
ejemplo a los esclavos. 
Amarró a una mujer con 
una soga por debajo de las 
axilas y la bajó hasta el 
mar. Apenas fue un 
instante. Un terrible 
chillido y de repente una 

La conquista de América 
por Europa fue  profunda-
mente sangrienta». 

Los barcos de esclavos, 
asegura en su libro, eran 
una potente combinación 
de máquina de guerra, 
prisión móvil y fábrica. Una 
de las claves, insiste, de los 
orígenes y el crecimiento 
del capitalismo global. «En 
este mundo posterior al  
11-S, hablamos de terror 
todo el tiempo, pero 
¿tenemos el coraje para 
hablar del papel del terror 
en la construcción del 
capitalismo y la generación 
de ganancias masivas 
durante varios siglos?»,  
se pregunta el autor.  

–¿Dónde sobrevive hoy 
la esclavitud? 

–El profesor Kevin Bales 
ha sugerido que hay más 
personas esclavizadas en la 
economía global actual que 
en la cima del sistema 
esclavista atlántico. Los 
esclavizados forman un 
porcentaje más pequeño 
de la población mundial, 
pero todavía hay una gran 
cantidad de ellos: 
trabajadoras sexuales de 

mancha de sangre en el 
agua. Cuando la subieron 
de vuelta al barco, un 
tiburón le había arrancado 
medio cuerpo.  

«Calculé en Barco de 
esclavos que hasta cinco o 
seis millones de africanos 
murieron durante los casi 
cuatro siglos de comercio 
de humanos», explica 
Rediker sobre el particular 
holocausto estadounidense. 
«La muerte masiva asistió a 
todas las etapas del 
comercio de esclavos: las 
guerras en África 
Occidental para esclavizar 
a la gente, las largas 
marchas de los cautivos a la 
costa, las largas esperas 
para abordar los barcos, la 
travesía y el período 
posterior a la llegada al 
puerto, cuando muchos se 
encontraban en mal estado 
de salud. Esto pasó en toda 
América, no sólo en EEUU 
Y no fue la única muerte 
masiva en las Américas. 
Decenas de millones de 
indígenas murieron 
durante la invasión 
europea del Nuevo Mundo. 

TORTURAS, 
GRILLETES  
Y TERROR: VIAJE 
AL INFIERNO  
DE LOS BARCOS 
DE ESCLAVOS

Prisiones 
flotantes.  
Entre el siglo 
XV y el XIX,  
12 millones  
de personas 
fueron 
transportadas 
a la fuerza a 
través del 
océano. Casi  
2 millones 
murieron.  
El horror de  
la trata en el 
Atlántico 
protagoniza  
el nuevo libro 
del historiador 
Marcus 
Rediker

RODRIGO  
TERRASA

EL TÉTRICO ORIGEN DEL CAPITALISMO GLOBAL. “HAY MÁS PERSONAS ESCLAVIZADAS EN LA ECONOMÍA ACTUAL QUE EN LA CIMA DEL SISTEMA ESCLAVISTA ATLÁNTICO”, ASEGURA MARCUS 
REDIKER. “EN MUCHAS PARTES DEL MUNDO SE PUEDE COMPRAR UN SER HUMANO POR MENOS DE 100 DÓLARES. LOS BARCOS DE ESCLAVOS TODAVÍA NAVEGAN EN NUESTRA CONCIENCIA”

Europa del Este 
esclavizadas; trabajadores 
agrícolas esclavizados en 
Brasil; niños esclavizados 
en India y Pakistán. En 
muchas partes del mundo 
se puede comprar un ser 
humano por menos de 100 
dólares. Cuando los 
movimientos de abolición 
triunfaron contra la 
esclavitud, las formas de 
explotación cambiaron, 
pero la opresión basada en 
la raza permaneció, se 
reinventó y continuó 
dañando las sociedades en 
las que vivimos.  

–¿No está cerrada 
entonces la herida de la 
esclavitud en EEUU? 

–No lo está. Todavía 
vivimos con las 
consecuencias cada minuto 
de cada día. Los barcos de 
esclavos todavía son barcos 
fantasmas en nuestra 
conciencia. Nos persiguen 
a pesar de que negamos su 
presencia. Sus efectos 
duraderos incluyen la 
discriminación, la pobreza 
profunda, la desigualdad 
estructural, la muerte 
prematura. La trata de 
esclavos y la esclavitud 
fueron crímenes de lesa 
humanidad que han 
afectado a muchas 
sociedades durante 
numerosas generaciones. 
Todos los países de Europa 
y América que tienen 
fuertes conexiones 
históricas con la trata de 
esclavos deben tener un 
serio reconocimiento de su 
pasado porque hay mucho 
que reparar. El movimiento 
Black Lives Matter, que 
generó la mayor oleada de 
activismo antirracista que 
jamás haya visto el mundo, 
ofrece la esperanza de que 
el momento del ajuste de 
cuentas esté cerca. 

Cuando a Olaudah 
Equiano lo metieron en un 
barco de esclavos apenas 
tenía 10 años. Corría el año 
1754. Él fue el primero que 
escribió sobre la trata de 
esclavos en alta mar desde 
el punto de vista de los 
esclavizados. «Es un 
personaje fascinante»; dice 
Rediker. «La voz de los sin 
voz». Tras años de 
secuestros, torturas y viajes 
en barco, Equiano logró 
comprar su libertad y 
abanderar el movimiento 
abolicionista. «Cuando 
comparo mi suerte con la 
de mis compatriotas, me 
considero un elegido del 
Cielo», dejó escrito.
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La Farola, una aposta per recuperar la memòria 
històrica del barri 
 
Marta Campos · 9 novembre 2021 
 
La Marina acollirà un seguit d’exposicions fotogràfiques i xerrades amb la 
Farola com a protagonista central.  
 
Avui dia, és impensable estudiar la història de Barcelona sense tenir en compte la seva 
vinculació al port. El desenvolupament de la ciutat, en tots els terrenys, ha estat marcat per 
l’activitat comercial i l’impuls econòmic que la infraestructura portuària ha aportat amb el pas 
dels anys. 
 
Tot i les transformacions constants, no es pot parlar d’un port modern fins arribat el segle XIX 
quan, paral·lelament, es va constituir la Junta d’Obres del Port de Barcelona. A partir d’aquell 
moment, no va deixar d’incrementar tant la seva activitat econòmica com la projecció 
internacional, convertint-se en un dels motors econòmics de la ciutat. 
 
En Josep Maria Pérez, veí de la Marina i excamioner del Port, és un veí ben actiu i participatiu 
pel que fa a la preservació de la memòria del barri de la Marina. Aquesta vegada, impulsa 
l’organització de diverses exposicions vinculades a la Farola, un espai que va ser, tal com ell 
mateix defineix, “la plaça principal del barri”. I és que aquesta zona va ser un lloc d’oci, bany i 
caliu pels veïns i veïnes fins a mitjans del segle XX. 
 
En aquest sentit, comenta amb satisfacció: “Ja hem organitzat dues exposicions, una a La 
Cadena i una altra amb els nanos de l’institut Montjuïc a la Casa del Rellotge, però la 
presentació principal la reservem pel 10 de novembre que s’anomena La Farola, testimoni de la 
transformació d’un barri”. 
 
En aquest camí, però, no ha estat sol. Ha comptat amb el suport d’Adolf Romagosa, antic 
professional del Port i en Julio Baños, una peça clau en la memòria viva del barri. L’objectiu de 
la iniciativa és fer un viatge al passat  per observar a través d’imatges l’evolució del barri amb la 
Farola com a signe de transformació i creixement. 
 
Als diversos actes també col·laboren la Unió d’Entitats de la Marina, la Biblioteca Francesc 
Candel, la Marina Viva, Òmnium Cultural i el diari La Marina. 
 
Un alt preu a pagar 
Així doncs, la infraestructura portuària és sinònim, es miri per on es miri, de progrés. Però, com 
a una carrera de fons, les conseqüències de progressar massa ràpid també s’han sentit. Si bé 
és cert que el Port de Barcelona mou el 25% del comerç internacional d’Espanya i que, el 
passat 2020, va generar un benefici de 17 milions d’euros, malgrat la pandèmia, alhora, ha 
provocat la transformació urbanística, econòmica i social de la zona i els voltants.   
 
Explotar un model turístic que no trasllada els guanys a tota la ciutat ha generat una percepció 
ciutadana que el qüestiona i planteja la necessitat de buscar alternatives de creixement i 
benestar econòmic. És el cas de barris com la Barceloneta, Ciutat Vella i d’altres de més 
perifèrics. A la Marina, aquesta tensió urbanística i de model ha arribat en forma de precarietat 
laboral. I és aquí on les grans infraestructures poden marcar la diferència com a dinamitzadors 
econòmics més pròxims i potents o  tenir una actitud passiva i indiferent envers els seus veïns. 
Quina ha estat la del Port, el Consorci, la Fira i d’altres fins ara amb els barris del seu voltant? 
D’això també tractaran les converses organitzades on intervindran directius del Port de 
Barcelona per explicar-se. 
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En opinió d’en Josep Maria, la relació amb els responsables no és bidireccional, és a dir, “Si el 
barri no hi va i fa la queixa, el Port no es mourà, no els hi interessa”. 
 
Per tant, cal posar el focus en la col·laboració ciutadana i picar a les portes adequades, ja que 
“l’Administració és molt lenta. Per tenir èxit, s’han de trencar les dinàmiques burocràtiques”. 
 
Barcelona: top 1 en contaminació pels creuers 
Així mateix, una infraestructura com el port, que va rebre més de 800 creuers el 2019, té un 
impacte mediambiental del qual s’ha alertat. 
 
Ja el 2017 la federació Transport & Environment, de la que forma part Ecologistes en Acció, 
va advertir-ho. I és que el port barceloní és el que més òxid de sofre, òxids de nitrogen i 
micropartícules contaminants emet. A més, Barcelona ha esdevingut la ciutat europea que 
pateix més pol·lució provocada per la crema de combustibles dels grans creuers i que, a la 
vegada, empitjora la qualitat de l’aire. 
Enguany, el Port ha fet un pas endavant amb la presentació de l’estudi “la integració de la 
sostenibilitat al port de Barcelona 1992-2020” on planteja noves estratègies mediambientals, 
econòmiques i socials. No obstant això, en Josep M. Pérez, conscient de les reiterades queixes 
contra la contaminació, parla alt i clar: “No han donat cap solució i tenen diners de sobra, estan 
mediatitzats pels que paguen”. 

 
 
Comunicació, sinergies i escolta  
Amb caràcter general, s’han de millorar les vies de comunicació entre l’autoritat portuària i els 
barris. Establir ponts entre ambdós i generar sinergies és essencial, ja que no es pot mirar 
enrere sinó cap al futur. 
 
Per tant, cal bandejar nostàlgies, assumir els canvis i continuar avançant, però sense perdre la 
identitat i autenticitat del barri. 
 
Una col·laboració activa amb el port serà possible si, d’una banda, canvia la postura inflexible 
per tal d’escoltar als ciutadans i, d’altra, sempre que els barris estiguin disposats a cooperar, 
insistir i pressionar. La lluita ha de partir des de baix cap a un futur millor, aquesta és la reflexió 
dels veïns i veïnes que han posat en marxa la iniciativa durant els següents mesos. 
  
Pròximes xerrades 

• Dimarts 16 de novembre: L’oci, els banys i la indústria 
• Dimecres 24 de novembre: El naixement dels barris de la Marina 
• Dimecres 1 de desembre: L’evolució del port des de l’ampliació de 1970 fins als 

nostres dies. 
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• Dimecres 15 de desembre: L’evolució urbanística, els projectes de la Marina del 
Prat Vermell i el front litoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://lamarina.cat/destacat/46946/la-farola-una-aposta-per-recuperar-la-memoria-historica-del-barri/ 
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L amovidamadrilenya
va ser un fenomen
artístic, així com so-
ciològic i vital, on
també hi van pren-

dre part músics i bandes de l’es-
cena barcelonina. Un dels seus
granssímbolsvaserlasalaRock-
Ola, escenari per on van passar
grups i solistes amb propostes,
majoritàriament, transgresso-
res i portadores d’aire fresc.
L’exposició Rock-Ola, 40 años.
1981-2021, que esmostra a L’Illa
Diagonal (amb cartells de con-
certs, la majoria de Pepo Peran-
dones, i nombroses fotografies
de Miguel Trillo), certifica la
presència catalana en una sala
quevaobrir les sevesportesel31
demarçdel 1981 i quevaprogra-
marsobretotpunk,mod,rockeri
novaonada.
La connexió amb Barcelona

va ser fluïda, pràcticament des
dels inicis, amb noms com Lo-
quillo –al costat dels seus primi-
genis Los Intocables i després
ambLosTrogloditas–,LosRápi-
dos, Sergio Makaroff, Brighton
64 o Decibels. I es va arribar a
muntar un cicle de concerts ba-
tejat Rock-celona, que va oferir
quatre entregues des del març
del 1982 fins al gener del 1984, i
on van actuar Ultratuita, Distri-
to 5, Terminal, Decibelios, Ex-

tra, Evo,Klamm,Sprays,Último
Resorte,C’Pillos,NerviosRotos,
BadenBaden iWonA2.
Elmàximresponsabledelasa-

la i factòtum de l’exposició, Lo-
renzo Rodríguez, assegura que
“els Rock-celonas van ser idea
meva, es tractava d’acostar
grups de Barcelona a Madrid,
que l’escena barcelonina vin-
guésaMadrid.Hivahaveralgun
embolic amb Último Resorte i
Decibelios, però en general va
funcionarmoltbé”.Amésamés,
“el Rock-celona també es va fer
perquè hi havia una programa-
ció molt forta que s’havia d’om-
plir. I en aquell moment jo ja te-
nia afinitat i afecte per Barcelo-
na iper laculturacatalana,havia
anat al Canet Rock i ja hi havia
escoltat els Brighton 64 i altres
grups”.
Els primers que van aterrar a

la mítica sala van ser Los Sirex
(encaraenactiu).El seucapvisi-
ble i líderLeslie recordaque “en
aquellMadridhi havia unmovi-
mentmusicalpotent,encapçalat
per gent comAlaska i va coinci-
dir que la ciutat tenia un alcalde
queeraunhomedivertit,Tierno
Galván, que es va adonar que la
música era atractiva per a la jo-
ventut i que amb allò, a més de
divertir-la la tenia controlada. A
partir d’aquí es munta la movi-
da”. “Nosaltres en aquell mo-
ment érem trencadors perquè
en directe la gent es quedava a
al·lucinada. Recordo que al nos-

Els catalans
de la ‘movida’
La presència dels grups de
l’escena barcelonina en el

fenomen cultural dels vuitanta
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Leslie: “AMadridhi
haviaunmoviment
musicalpotent iun
tipusdivertitcoma
alcalde,TiernoGalván”

SergioMakaroff: “A
Barcelonahihaviabona
música,peròli faltava
aquellanovetat, frescor
idespreocupació”

Brighton 64:
“La ‘movida’ no era
una actitud rebel,
sinómés aviat
alegria de viure”
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1/-+)')% Stephanie Land va renunciar als seus somnis per un embaràs inesperat que la va obligar a
ferdedonadeferfeinespersobreviure.HoexplicaaCriada.Trabajoduro,sueldosbajosyla
voluntaddesupervivenciadeunamadre(CapitánSwing),quehainspiratlasèrie./L.Gómez
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U n dels anacronismes literaris més fre-
qüents és el de la presència de tomà-
quets opatates enhistòries quepassen
a l’edat mitjana. L’autor confós és de-
gudament ridiculitzat per haver situat

aquests aliments en una taula medieval europea
quan cronològicament era impossible, ja que el tu-
bercle i la baia vermella no van arribar alVell Conti-
nent fins quenova començar el comerç ambAmèri-
ca. I això es va esdevenir a partir del 1492, quanCo-
lom va arribar a les Índies Occidentals. Per lògica,
tant tomàquet com patata són paraules que van ve-
nir ambaquells productes, és adir, pertanyena llen-
gües que ja es parlaven al Nou Continent abans que
s’imposessin les dels conqueridors.
La veu tomàquet prové de tomatl, una paraula del

nàhuatl, que és el dialecte de la llengua nahua, dit
també asteca clàssic, parlada pels asteques. Els na-
hua “habiten a l’Amèrica Central, principalment a
Mèxic”, explica elDIEC.Enel casdepatata, però, la
parauleta té molta substància. El català l’agafa del
castellà, on originalment es va denominar papa,
com encara en diuen en la majoria de les terres his-
panoparlants. La papa prové del quítxua, “llengua
ameríndia parlada a l’Equador, el Perú i Bolívia”,
diu el diccionari. Però d’altra banda hi havia la seva
cosina la batata –el moniato–, que en el seu cas és
una paraula antillana, potser del taïno, llengua que
pertany “a la família arawak o maipure, que es par-
lava al territori dels actuals Puerto Rico, Cuba, Ja-
maica,RepúblicaDominicana,Haití i lesBahames”.
El cas és que, en bona part de l’espanyol peninsular,

la papa i la batata es van fusionar en la patata, com
en la millor gastronomia quítxuo-taïna, si és que
existeix aquesta cuina.
I el xiclet? Què passa amb el xiclet, que es va po-

pularitzar a mitjans del segle passat, amb els mari-
ners dels Estats Units que desembarcaven als ports
europeus? Doncs la paraula xiclet no és de cap llen-
gua de les grans prades, ni de les muntanyes Roca-
lloses, ni de l’Oest salvatge, sinó que prové, com el
tomàquet, del nàhuatl tzictli. Van ser els mexicans
els que van descobrir als estatunidencs aquest ma-
terial gomós que es mastega, provinent de la resina
del sapote, un arbre autòcton de l’Amèrica Central.
Sobre el xiclet, el diccionari de Terreros i Pando
deia, el 1786, que era una massilla que servia “para
mascarla y limpiar la dentadura”. No consta que
ambels tomàquets i lespatates arribessinelsxiclets,
però sí que consta que a Europa ja es feien servir
resines i escorces d’arbres permastegar, algunsmi-
lers d’anys abans que Cristòfor Colom travessés
l’oceà.

En bona part de l’espanyol
peninsular, la ‘papa’

i la ‘batata’ es van fusionar
en la ‘patata’

VadescobrirColom
el xiclet?

Magí Camps

LLETRA PETITA
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tre primer concert a Rock-Ola
vaig veure sota l’escenariAlaska
oMiguelRíos”.
També va ser Leslie un dels

responsables que Loquillo fes el
saltdeBarcelonaaMadrid,quan
vadecidirarrencar lasevacarre-
ra.“Recordoqueundialivaigdir
a JoséMaría que aBarcelonano
hi faria res, que l’escena s’estava
morint i que se n’anés aMadrid
perquè hi havia un moviment
molt bo, amb una gran quantitat
degrups”.
En aquella primera remesa de

músics establerts a la capital ca-
talana, també hi havia l’argentí
SergioMakaroff, que diu que no
recorda la sevaactuaciódel juny
del 1981 a Rock-Ola “perquè
anavamolt drogat”. Però la seva
anàlisi és ben clara. “Madrid era
el centre, a la restad’Espanyano
hi havia la mateixa efervescèn-
cia. Éremconscients que allà es-
tavapassantunacosaexplosiva i
positivaquevalia lapena.ABar-
celonahihaviabonamúsica, pe-
rò li faltava aquella novetat ex-
plosiva, la frescor i ladespreocu-
pació que allà hi havia. A més a
més, a Madrid no es tancava la
porta aningú”.
Els Brighton 64, amb la seva

proposta mod, van ser en dues
ocasions a la connexió Rock-ce-
lona.AlbertGilreconeixque“no
hihavia envejaperquè teníem la
sensació que totes les subcultu-
res com els skins, els mods, els
rockers o els punks que hi havia
a Barcelona eren molt més au-
tèntiques que les de Madrid.
Crèiem que anàvem una mica
per davant, tot i que aquelles es-
cenes a Barcelona eren molt re-
duïdes. Allà ens van acollir in-
creïblement bé; la diferència bà-
sica és que allà s’ajudaven molt
entre ells, tots parlaven molt bé
de l’altre, mentre que aquí ens
dedicàvem a parlar molt mala-
ment dels altres. Madrid tenia
una tradició d’acollida, és la ca-
pital d’un estat, on treballaran
molts artistes, i no tenien cap
problema a l’hora de portar les
bandes que hi havia a l’Estat i
que tenien alguna cosa per ofe-
rir.Lamovidanoeraunaactitud
rebel, sinó més aviat alegria de
viure, de descobrir la llibertat
quenohavientingutdurantqua-
ranta anys”.

Els rockers consideraven Los
Rebeldesundelsseusfetitxes.El
baixista, Aurelio Morata, con-
fessa que “en aquellmoment te-
níem la sensació que eren més
moderns que nosaltres. Aquí no
es va saber continuar amb el li-
deratgequeBarcelonahavia tin-
gut a escala musical durant els
setanta, ielsqueveníemdarrere,
Loquillo, nosaltres, Los Rápi-
dos, Decibelios, Ultratuita, vam
quedar una mica sepultats per
l’esplendor de lamovidamadri-
lenya. Va ser una esplendor que
vacomptarambmoltsuportdels
mitjans i d’un alcalde comTier-
no Galván. Als vuitanta Madrid
era una festa, sempre passaven
coses, iBarcelonaesvaconvertir
en un lloc bastant gris. Tot era
més underground i allà es men-
javenelmón”."
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L’OBRER DESCONEGUT
A L’ASSEMBLEA DE CATALUNYA

T
res consignes, quatre punts, cinc
minuts de silenci, un obrer... i un
milió de manifestants. Així es pot

sintetitzar el que va representar l’Assem-
blea de Catalunya, constituïda ara fa 50
anys, el 7 de novembre de 1971, per unes
300 persones d’un ampli espectre d’orga-
nitzacions polítiques, socials, sindicals,
veïnals, culturals, professionals i cristia-
nes en una sessió clandestina celebrada a
l’església de Sant Agustí de Barcelona.
Després d’un primer intent fundacional
el 23 de maig, frustrat per la policia, la
gran vaga que aquella tardor van protago-
nitzar els 22.000 obrers de Seat —en la
qual va morir, per trets de la policia, el
soldador Antonio Ruiz Villalba— va fer de
catalitzador de la creació de l’organisme
unitari de l’antifranquisme a Catalunya.
El moviment que van gestar líders polí-
tics i intel·lectuals aMontserrat, en esglé-
sies i en domicilis de l’Eixample i Sarrià,
en bona mesura va ser forjat a les fàbri-
ques i als barris obrers del país.

L’Assemblea de Catalunya es va dissol-
dre sis anys després, el novembre de 1977,
en paral·lel al restabliment de la Generali-
tat i a la constitució del Govern provisio-
nal del president Josep Tarradellas.
Aquell enllaç amb la legalitat republicana,
únic gest de ruptura política de la Tran-
sició espanyola, va ser forçat per les elec-
cions del 15 de juny de 1977 (guanyades a
Catalunya per les forces d’esquerra, socia-
listes i comunistes, i pel conjunt de partits
catalanistes) i pels centenars de milers de
manifestants (la xifra del milió es va arro-
donir; topògrafs militars en van certificar
750.000) que es van manifestar l’Onze de
Setembre sota el lema de l’Assemblea: “Lli-
bertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”.

La triple consigna que el periodista An-
toni Batista —coautor, amb Josep Playà,
del canònic La gran conspiració. Crònica
de l’Assemblea de Catalunya (Empúries,
1991)— diu que ha estat “probablement la
més pintada mai pels carrers de Barcelo-
na” amaga o deixa en angle mort, no obs-
tant això, tres elements rellevants per en-
tendre “un dels episodis més importants
de la nostra història contemporània”.

Els dos elements ocults més reivindi-
cats en determinats cercles són, per una
banda, l’addenda del punt tres de la
declaració fundacional de l’Assemblea,
que no es pintava als carrers però estava
escrita als papers, i que reivindicava l’Esta-
tut “com a via per arribar al ple exercici
del dret d’autodeterminació”. Per altra
banda, hi ha el punt quatre de la decla-
ració, fora de la famosa triple consigna
però no menys important: “La coordi-
nació de l’acció de tots els pobles peninsu-
lars en la lluita democràtica”.

El tercer element oblidat sobre l’As-
semblea de Catalunya, en el record de la
qual preval el relat polític, és el paper

que hi va tenir el moviment obrer i que,
justament, té a veure amb els cinc mi-
nuts de silenci de la sessió constituent
del 7 de novembre de 1971. Batista i Playà
ho narren així: “Va obrir l’Assemblea Jo-
sep Andreu Abelló amb una breu al·lo-

cució. Van continuar Agustí de Semir,
que va llegir el document Resum de tre-
ball de la pre-Assemblea, i Joan Reventós,
que va llegir l’informe polític redactat
per la Comissió Preparatòria. Després co-
mença el torn de paraules. Intervé Joan

Colominas per fer una emocionada salu-
tació als amics de la Seat i demana cinc
minuts de silenci per la mort del treballa-
dor Antonio Ruiz Villalba a mans de la
policia tot just feia vint dies”.
 passa a la pàgina 2

elpais.cat

Els 50 anys de la vaga de Seat i de la plataforma fundada el 7 de novembre de 1971 donen
relleu a l’oblidat paper dels treballadors en la lluita política del tardofranquisme

Uns policies a cavall a la porta de la fàbrica de Seat el tràgic 18 d’octubre de 1971. / arxiu històric de ccoo de catalunya

Marc Andreu
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ve de la pàgina 1

Malferit de bala el 18 d’octubre,
quan la policia va desallotjar a cava-
ll —amb ajuda d’helicòpter i tanque-
ta antidisturbis— la factoria de Seat
de la Zona Franca, ocupada per mi-
lers d’obrers en solidaritat amb sin-
dicalistes acomiadats per voler ne-
gociar un canvi de torn, Ruiz Villal-
ba va morir l’1 de novembre. El seu
enterrament, l’endemà, va ser “en
secreto, con gran despliegue de poli-
cía al paso de la comitiva fúnebre,
con coches del 091, de la Brigada
Social, como únicos acompañantes
hasta el cementerio de Les Corts”.
Així s’explica al número 35 d’Asam-
blea Obrera, butlletí de CCOO datat
el 10 de novembre.

El full ciclostilat informava de la
creació de l’Assemblea i saludava “es-
te importantísimo acontecimiento
político que marca una nueva fase
de la lucha unida de todo el pueblo
para liquidar la dictadura franquis-
ta”. No obstant això, Asamblea Obre-
ra dedicava més atenció a Seat, a la
vaga de la fàbrica Roca de Gavà (ini-
ciada també a finals d’octubre) i a la
detenció, el mateix 2 de novembre,
del sindicalista de Seat Carles Valle-
jo, “acusado de llevar octavillas de la
Comisión Obrera, precisamente de
las que llamaban a denunciar el ase-
sinato de Antonio Ruiz”.

Un obrer a l’Assemblea

Hi ha un altre nom propi relacionat
amb Seat que és clau per contextua-
litzar com i per què va néixer l’As-
semblea de Catalunya. “La presència
d’un delegat de la Comissió Obrera
de Seat a l’última reunió de la co-
missió preparatòria va influir-hi deci-
sivament. Es tractava de donar tam-
bé una resposta política a l’ocupació
policíaca de la factoria Seat de la Zo-
na Franca”, diu la crònica de Batista
i Playà. Però deixa en l’anonimat el
treballador que va participar en la
reunió, que va fer-se a casa del perio-
dista i productor cinematogràfic Pe-
re Ignasi Fages, a la Gran Via: “El
delegat de Seat, justament, va ser el
primer d’arribar, i com que Fages no
el coneixia, el va tancar a la cuina, on
va romandre fins que va arribar An-
toni Gutiérrez Díaz i el va identificar.
En aquell sopar, celebrat amb tota
probabilitat el dijous 4 de novembre
de 1971, hi són presents, a més dels
esmentats i entre d’altres, Josep Be-
net, Agustí de Semir, Jordi Castellà,
JosepAndreuAbelló, QuicoVila-Aba-
dal, Borja Aragay, Joan Reventós i
Josep Solé Barberà”.

La recerca de l’Arxiu Històric de
CCOO per a l’exposició Cinc minuts
de silenci. El moviment obrer i l’As-
semblea de Catalunya, que es pot visi-
tar fins al desembre a la seu del sindi-
cat aViaLaietana, hapermès identifi-
car aquest sindicalista: Pedro López
Provencio. Nascut el 1944 a Múrcia,
emigrat a Barcelona amb quatre
anys, membre de CCOO des del 1964
i afiliat al PSUC el 1971, explica que
no el van tancar a la cuina, sinó en
una saleta, i que no va ser el Guti,
sinó Solé Barberà, qui el va identifi-
car. “Vaig trucar al timbre, vaig pre-
guntar si era allà l’Assemblea de Ca-
talunya o alguna cosa per l’estil, i el
que em va obrir, amb cara de susto,
em va tancar en un despatxet. Men-
tre esperava, de tant en tant s’entre-
obria la porta i algú treia el cap”, ex-
plica. Fins que va aparèixer Solé
Barberà, a qui coneixia perquè era
advocat de CCOO.

En “un menjador amb una taula
molt ben parada”, Solé Barberà va in-
troduir LópezProvencio enuna selec-

ta reunió clandestina “amb gent que
semblava molt important”. Convocat
per explicar la lluita de Seat “mentre
altres membres de la Comissió Obre-
ra feien el mateix anant a veure el
bisbe o al Col·legi d’Advocats”, el sin-
dicalista diu que no va ser conscient
fins molt després de la transcendèn-
cia d’aquella cita. “Vaig dir que tots
els treballadors de la Seat i, en gene-
ral, tots els treballadors del món
estàvem per enderrocar la dictadura
i conquerir tots els drets i llibertats”,
recorda. I com que Seat portava dues
setmanes aturada i els seus 22.000
treballadors es feien sentir ambmobi-
litzacions als carrers, el nucli impul-
sor de l’Assemblea va quedar impres-

sionat. Així comLópezProvencio evo-
ca “la por als rostres dels policies”
que el 18 d’octubre van rebre l’ordre
de desallotjar Seat, de la reunió del 4
de novembre en recorda “les cares
que els assistents posaven, com di-
ent: ‘Això va en serio i cal canalitzar-
ho políticament’”.

661 vagues

Però això no era només la Seat de
Zona Franca. Ni la Roca de Gavà. Ni
Explosivos Río Tinto, de Balsareny,
tambéen vaga aquells dies.Ni laHar-
ryWalker deNouBarris, protagonis-
ta d’una emblemàtica vaga entre el
16 de desembre de 1970 i el 15 de

febrer de 1971. Ni la Siemens de Cor-
nellà, que, com certifica el llibre d’ac-
tes del seu jurat d’empresa, amb cal·-
ligrafia excel·lent, la tardor de 1971
va viure repetides jornades de vaga
“que nada tienen que ver con la em-
presa porque el paro se produce en
señal de protesta por los sucesos ocu-
rridos en la factoría Seat”.

La realitat és que al llarg de tot
1971, en ple franquisme i just des-
prés de l’estat d’excepció decretat
arran del judici de Burgos a mem-
bres d’ETA, al conjunt de l’Estat hi
va haver 661 vagues, que van impli-
car 222.000 obrers, segons dades
de l’Organització Internacional del
Treball (OIT). Van ser menys que
les 1.547 vagues de 1970, les 2.000
de 1974, les 2.807 de 1975 o el
màxim de 3.662 (amb 2,5 milions
d’obrers implicats) del 1976. Però
la singularitat de les vagues de 1971
és que la immensa majoria van ser
a Catalunya: mig miler de conflic-
tes obrers localitzats en 300 empre-
ses diferents (algunes van repetir)
de 40 localitats catalanes, sobretot
de la Barcelona metropolitana.

Aquestes xifres de Catalunya, ex-
tretes d’un buidat de la publicació
clandestina Informaciones Obreras,
proven que els conflictes obrers de
1971 eren tant per causes laborals
compolítiques, i que van tenirmolt a
veure ambprotestes contra el procés
de Burgos. En qualsevol cas, les da-
des certifiquen el que ja ressaltaven
els textos preparatoris de l’Assem-
blea de Catalunya: la importància
del moviment obrer en la seva gè-
nesi. Així queda recollit al primer do-
cument Cap a l’assemblea de Catalu-
nya, del febrer de 1971: “Els treballa-
dors han estat l’element més potent
amb una continuïtat de lluita, amb
les seves assemblees, aturs, vagues,
el desenvolupament unitari delmovi-
ment solidari, la capacitat d’enfronta-
ment a la repressió i l’enfrontament
polític amb el règim”.

Això té importància atès el relat
establert que l’embrió de l’Assem-
blea de Catalunya es troba en la tan-
cada de 300 intel·lectuals aMontser-
rat, del 12 al 14 de desembre de
1970, contra el judici de Burgos. El
cineasta i artífex d’aquella tancada i
de l’Assemblea, Pere Portabella, ho
va recordar, el 9 de setembre passat,
en un acte organitzat per CCOO a
l’església de Sant Agustí: “L’11 de

El delegat
de Seat va ser
el primer a
arribar, però
com que ningú
sabia qui era
el van tancar
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El cas de Pedro
López Provencio (a

la dreta, carnets
com a membre de

Seat i com a
representant dels
treballadors, amb

els quals parla)
mostra l’ignorat

paper dels obrers
en l’Assemblea de

Catalunya: a la
darrera reunió

preparatòria de la
plataforma, el 7 de
novembre de 1971,
com que ningú el

tenia identificat, el
van tancar en una
habitació, fins que

l’advocat Solé
Barberà el va

reconèixer, recorda
avui (a baix). / m.
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desembre, a les vuit del matí, quan
sortia de la dutxa per pujar a Mont-
serrat, em va venir a veure l’Antoni
Gutiérrez Díaz, l’entranyable Guti,
secretari general del PSUC, per re-
nyar-me: ‘Una vegadamés, intel·lec-
tuals, professionals i artistes opteu
per trobades elitistes que us allun-
yen de les classes treballadores.
L’enfrontament contra la dictadura
s’ha de donar en territori urbà, no a
Montserrat. És un error monumen-
tal’. El dia 14, a les vuit del matí, es
va presentar de nou el Guti, aquest
cop per felicitar-nos per l’èxit local i
internacional de la tancada. Amb
eufòria compartida, l’Antoni va dir:
‘Si 300 intel·lectuals, professionals i
artistes heu aconseguit elaborar
aquestmanifest tan contundent sen-
se problemes o divisions, s’ha de co-
mençar a pensar en una gran Ass-
emblea de Catalunya coma platafor-
ma unitària per a la conquesta de
les llibertats”.

La idea va ser assumida per la
ComissióCoordinadora deForcesPo-
lítiques, i el 23 de febrer de 1971 Gu-
tiérrez Díaz va presentar el docu-
ment Cap a l’Assemblea de Catalu-
nya, del qual es farien 10.000 còpies,
en una primera reunió preparatòria
a casa del socialista Joan Reventós,
al carrer Anglí. Com expliciten Batis-
ta i Playà, “atès que els principals
partits que l’empenyien eren els de
l’esquerra socialista i, sobretot, co-
munista, la presència del moviment
obrer a l’Assemblea era lògica".

Obrers i catalans

A Pervivència de Catalunya (Afers,
2020), l’historiador Jordi Casassas
diu que “les grans mobilitzacions
en contra el procés de Burgos el
1970 van acabar de consolidar
aquesta hegemonia comunista i
van obrir el procés que va desembo-
car en la creació de l’Assemblea de
Catalunya”. Però són Carme Moli-
nero i Pere Ysàs qui, ja el 1989, fent
la primera història de CCOO de Ca-
talunya, van apuntar al seu “paper
decisiu en la lluita contra el fran-
quisme” i al “paper rellevant dels
comunistes en l’aliança interclassis-
ta que es concretava a l’Assemblea
de Catalunya”. El 2008, en la tesi
doctoral publicada sota el títol Cla-
se obrera, antifranquismo y cambio
político (Catarata), Xavier Domène-
ch va anar una mica més enllà: “La
constitució de l’Assemblea de Cata-
lunya seria un bon exemple” de
“com l’acció dels moviments so-
cials, i el moviment obrer en par-
ticular, va crear i transformar la
societat”. Fins al punt que Domène-
ch cita com a precedent no tant la
tancada de Montserrat sinó el tre-
ball transversal de CCOO de Badalo-
na que, el 1968, va desembocar en
una comissió cívica local o “plata-
forma a imatge del que posterior-
ment seria en part l’Assemblea de
Catalunya, conformada per movi-
ments socials, entitats i personali-
tats”.

Més enllà de l’àmbit acadèmic, el
vincle entre moviment obrer i As-
sembleadeCatalunyano se sol desta-
car. Tampoc pels seus protagonistes:
al llibre autoeditat per veterans sindi-
calistes 18 de octubre de 1971. La ocu-
pación de SEAT només es menciona
un cop que “l’Assemblea de Catalu-
nya va cobrar impuls quan els vam
explicar els detalls de les accions sin-
dicals i els nostres anhels de llibertat
i democràcia”.

De fet, és poc conegut que la pri-
mera gran acció pública, il·legal, de
l’Assemblea va ser, el 1973, a Sant

Cugat, la celebració del Primer de
Maig, amb 8.000 persones, quan feia
un mes que la policia havia matat
l’obrer de la tèrmica del Besòs Ma-
nuel Fernández Márquez. Com di-
uen Batista i Playà, d’aquell Primer
de Maig se’n va rodar clandestina-
ment una pel·lícula que, quan Fages
la va mostrar a un exiliat català ben
posicionat a París per convèncer-lo
de donar fons a l’Assemblea, aquest
va exclamar: “Bé, ja veig que hi ha
molts obrers. I de catalans, quants
n’hi ha?”.

Eren catalans, molts de classe
obrera, les 35.000 persones que l’On-
ze de Setembre de 1976 van omplir
Sant Boi en la primera Diada autorit-
zada després demorir Franco i orga-
nitzada per l’Assemblea. I molts
obrers i altres catalans hi havia tam-
bé a Barcelona entre el milió de ma-
nifestants de l’Onze de Setembre de
1977. Prèviament, en les aportacions
a la segona sessió plenària de l’As-
semblea de Catalunya, el 1972, ja
s’escrivia que “en el camí de la con-
questa dels quatre punts pro-
gramàtics aprovats a la primera
sessió mereixen relleu especial
aquells que afecten més directa-
ment i explícitament els sectors
democràtics d’avantguarda: en pri-
mer lloc la classe obrera”.

Quan, el 28 d’octubre de 1973, van
caure detinguts 113membres de l’As-
semblea en un plenari a l’església de
Santa Maria Mitjancera, els 22
obrers i sindicalistes quehi havia em-
presonats a la Model van fer una cri-
da a “tots els treballadors” per “defen-
sar i impulsar els quatre punts de
l’Assemblea de Catalunya”.

Entre els detinguts hi havia Fran-
cesc Frutos, que amb Cipriano Gar-
cía i Josep Maria Rodríguez Rovira
van representar CCOO a l’Assemblea
de Catalunya. No pas López Proven-
cio,mantingut fins ara en l’anonimat
de les cròniques tot i assistir a la dar-
rera reunió preparatòria del 7 de no-
vembre de 1971: “Sempre he estat un
sindicalista de base; però si periodis-
tes o historiadors m’haguessin vol-
gut trobar en un episodi al qual no
vaig donar importància, ho tenien
fàcil preguntant entre la gent de
CCOO”. Potser és que encara no es
pregunta tot el que cal. O que, tal
com tanca Joan Coscubiela l’epíleg
al llibre sobre la vaga de Seat tot ci-
tant Josep Fontana, “els homes fan
la història, tot i que mentre la fan no
són conscients de la història que es-
tan construint”.

Lectures paral·leles... i creuades

Algunes de les
ànimes de

l’Assemblea de
Catalunya (a sota, el

carnet de la
plataforma) davant
l’església de Sant

Agustí el 1981, als 10
anys dels fets: Josep
Benet, mossèn Joan

Carrera, Antoni
Gutiérrez Díaz, Guti,

Agustí de Semir, Pere
Portabella, mossèn
Josep Maria Vidal

Aunós, Miquel
Sellarès i Jordi

Carbonell.
L’assassinat del

treballador de Seat
Antoni Ruiz Villalba
va enterbolir aquells
dies. / arxiu històric

ccoo catalunya

REPORTATGE

E
ntre la ingent producció
bibliogràfica sobre l’antifranquis-
me, són pocs els treballs que, mig

segle després de vagues com la de Seat i
de la fundació de l’Assemblea de Catalun-
ya, relacionen a fons els dos fets. Només
la lectura paral·lela de títols de referèn-
cia ho mitiga.

� La gran conspiració. Crònica de
l’Assemblea de Catalunya, d’Antoni Batis-
ta i Josep Playà (Empúries, 1991). Amb
pròleg de Josep Benet, és encara avui el
llibre de referència sobre la història de
l’Assemblea de Catalunya. Dedica un ca-
pítol de 10 pàgines al paper dels obrers
en la plataforma.

� Assemblea de Catalunya: 50 anys. El
dossier del número 314 de la Revista de
Catalunya (abril-juny de 2021) inclou un
text de síntesi del periodista Joan Safont

basat en la crònica de Batista i Playà i en
els testimonis dels membres de l’Assem-
blea Magda Oranich, Joan-Ramon Colomi-
nes i Andreu Mayayo.

� 18 de octubre de 1971. La ocupación
de Seat (ACEPF, 2021). Obra dels sindica-
listes històrics Alfonso Rodríguez, Pedro
López Provencio, Jaume Font, Carles Va-
llejo, Isidor Boix i Silvestre Gilaberte, con-
té textos dels historiadors Javier Tébar
(UB) i Andrea Tappi (Universitat de Ro-
ma) i aportacions de José Luis López Bu-
lla, Javier Pacheco, Nicolás Sartorius i
Joan Coscubiela.

� Clase obrera, antifranquismo y cam-
bio político, de Xavier Domènech (Catara-
ta, 2008). Amb pròleg de Carme Molinero,
aquesta tesi doctoral sobre “petits grans
canvis” centrada en el període 1956-1969
situa força bé el potencial transformador

del moviment obrer i prefigura l’Assem-
blea de Catalunya.

� La dictadura, los trabajadores y la
ciudad, de Sebastian Balfour (Edicions Al-
fons el Magnànim, 1994). Clàssic d’un his-
panista que analitza el moviment obrer a
l’àrea deBarcelona entre 1939 i 1988 i certi-
fica que CCOO va cohesionar “obrers, estu-
diants, associacions de veïns i el moviment
per l’autonomia catalana en una força co-
muna contra la dictadura”.

� Productores disciplinados y mino-
rías subversivas, de CarmeMolinero i Pe-
re Ysàs (Siglo XXI, 1998). Panoràmica de
la conflictivitat a l’Espanya franquista
que apunta que, entre les eleccions sindi-
cals de 1971 i 1975, CCOO va viure “un
protagonisme creixent en l’antifranquis-
me amb la seva presència decisiva a l’Ass-
emblea”.
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ElParlament celebra els 50 anys
de l’AssembleadeCatalunya
Borràs enalteix la “memòria de la resistència cívica antifranquista”
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“Llibertat, amnistia i Estatut d’auto-
nomia”. Cinquanta anys després, el
lemade l’Assemblea deCatalunya va
tornararessonarahiralParlament, la
institució que representa la recupe-
raciódelademocràcia i l’autogovern,
dosdelsobjectiuspelsqualsesvacre-
araquestaplataformaunitàriaqueva
liderar la lluita antifranquista en la
dècada dels setanta, durant els
primers compassos de la titubejant
transició.
Integrada per partits, sindicats i

associacions de caràcter molt divers
–estudiantils, veïnals, eclesials...–
que es movien en la clandestinitat,
l’Assemblea de Catalunya va néixer
el 7 de novembre del 1971 i va acon-
seguir unir les reivindicacions de-
mocràtiques i catalanistes des d’una
transversalitat que, mig segle des-
prés, i desprésd’haver aconseguit les
fites immediates amb la Constitució
del 1978 i l’Estatut d’Autonomia del
1979, sembla gairebé impossible a la

fragmentadaCatalunyaactual.
Davantelquadred’AntoniTàpies7

de novembre, que homenatja aquell
esperit fundacional, ahir lapresiden-
tadelParlament,LauraBorràs,vare-
cordar les tres-centes persones que
esvanreunir aquell diaa l’esglésiade
SantAgustídeBarcelonaiquevanes-
tablir les bases d’unmoviment ciuta-
dà sense el qual lamateixa institució
que avui presideix “no hauria pogut
tornara funcionarambnormalitat”.

Borràs va enaltir en el seu discurs
“la memòria de la resistència cívica
de Catalunya contra la dictadura
franquista”comamanerade“valorar
i eixamplar” les “llibertats democrà-
tiques inacionals”.

ElSíndicdeGreuges,RafaelRibó, i
altres membres fundadors de l’As-
semblea van reivindicar el caràcter
unitari que la va impulsar i la “vigèn-
cia”d’algunesdelessevesdemandes.
I si el seu principal valor va ser el
“consens”,vadefensarelSíndic,tam-
bé ara caldria “saber que hi hamatè-
ries que no poden pertànyer a cap
partit polític” i que “haurien de ser
unaproclamaconstant”.
Peròa l’acte, queva tenirunanom-

brosa representació parlamentària,
no hi va haver unanimitat, i tres for-
macions –Ciutadans, PP i Vox, amb
20 dels 135 escons de la Cambra– no
van ser presents a la rotonda de la
planta noble del Parlament, prova
queaquella“experiènciad’unitat ide
participació ciutadana” que es com-
memorava i que, en paraules de Bor-
ràs,vacontribuiraconstruir“unpro-
jecte polític compartit i dur-lo a la
pràctica”, ha patit l’aspre desgast de
la fricció identitària. Potser per això
lapresidentavaacabar la intervenció
amb una cita de Joan Fuster: “O ens
recobremen la nostra unitat o serem
destruïts comapoble”."

ElSíndicdeGreuges
i altres fundadors
reivindiquen la
“vigència”d’algunes
demandesde l’Assemblea

Lapresidenta del Parlament, LauraBorràs, davant del quadre deTàpies que recorda el 7 de novembredel 1971
"1#!110"1#1/ . 1-,

Dequanvotaronounspressupostos
no va només de números. A Cata-
lunya, la CUP ja ha avisat aquesta
setmanaPereAragonèsquenoes-
tan contents amb el (no) compli-

ment dels pactes d’investidura que van subs-
criure en temps rècord, en part per pressionar
Junts perquè fes el mateix. Es van precipitar?
Van signar coses per signar? Algú va pensar a
ERC que la CUP transigiria amb rebaixes? Els
anticapitalistes tenenfinsal 19d’aquestmesper
presentar esmena a la totalitat als pressupostos
delGovern.Mentrestant,semblaquegaudeixen
del seu renovat moment al centre de l’escenari
amb les càmeres enfocant-los.Unamica comel
casd’ERCideGabrielRufiánaMadrid,peròen
aquestúltimcas,gaudint-neforçamenys.Elseu
marge demaniobra és inferior perquè fa temps
que Esquerra juga a no ser imprevisible ni des-
estabilitzador. El PSOEho sap. I sembla queno
nomésenfaússinóque fins i totn’abusa.
Cometrelacionesamblagent,perexemple la

tevaparella oels teusexs, diumoltd’unaperso-
na.Tambépassa ambelspartits i els seus líders.
El tracte ambels teus companysdeviatge i amb
elsquehohanestatdiumoltd’unaformaciópo-
lítica. “La supèrbia a la vida i enpolítica ésmala
consellera”, va haver de queixar-se Rufián di-
jous des del faristol del Congrés, amb l’excusa
dels pressupostos generals de l’Estat. I dic
“queixar-se” ino“advertir”, aconsciència.
SicomptéssimlesvegadesqueRufiánhapro-

tagonitzat titulars amb el verb “avisar” pelmig,
potserompliríemunasecciódepolíticasencera.
Un exemple, d’aquesta setmana, al web de La
Vanguardia: “Rufián avisa el Govern que no es-
peri que els ho aprovi tot pel temorde ladreta”.

Sí?Segur?AlaMoncloarespirenforçatranquils
ambERCdesoci,peròelpitjorésquehofanno-
tar.Janoésnoméselquèsinótambécomtracta
elPSOEunsociclau.
Laministrad’Hisenda,MaríaJesúsMontero,

aquesta setmana al Congrés, va intentar tractar
bé el portaveu d’ERC, però el to respirava con-
descendència. Ideconcessionsde fons, cap.Pe-
droSánchezgoverna sensemajoria, però tracta
elsseusaliatscatalansenclaudedonar-loscerts
(i de moment escassos) premis de consolació,
mentrenoarribaresdegrosquanta llenguania
inversionsni a tauladediàleg/negociació. IRu-
fián es queixava de supèrbia. Això palpen de
Sánchez els seus companys de viatge actuals. I
algunsdelpassat?
Aquest dijous vaig poder introduir la presen-

tacióaBarcelonadel llibrequeelperiodistaTo-
ni Bolaño ha escrit sobre qui fou cap de gabinet
de Sánchez a Moncloa, Iván Redondo. Des del
PSOEesvanfermoltes trucadesals seusaCata-
lunya perquè no anessin a aquest acte. La pres-
sió sobre Salvador Illa va ser especialment in-
tensa. No l’en van dissuadir. Redondo, emocio-
nat, així que va prendre la paraula a l’acte, es va
aixecar, vabaixarde l’escenari i va ferunaabra-
çadaal’exministre.Nolivamsentir(coméspre-
ceptiu) ni una mala paraula sobre Sánchez, de
maneraqueeltractequelidedicaelPSOEenca-
ra grinyolamés.Abusar és ferunmalús.Abans,
durant idesprés.

Toni Aira

Ús i abús

Els seus companys de
viatge actuals palpen
supèrbia en Pedro
Sánchez i al PSOE

Investigat FèlixMillet després de
desaparèixer objectes embargats

%(/$.!-(, +*)('&%$*

Algunsdelsobjectesque la justíciava
embargar a Félix Millet han desapa-
regut. El jutjat va immobilitzar el
2012 una sèrie de béns – 44 peces
d’art– per rescabalar el Palau de la
Músicapelsaqueigde23milionspro-
duïtperMilletiMontull,elsdosexdi-
rigents de la institució que van ser
condemnats. La sorpresa va ser que
els pèrits que van anar a valorar les
peces l’any passat van trobar a faltar
algunes obres d’art com un piano de

cuadefusta,uncapçalde llitdelsegle
XVIII,unsullalsd’ivori llauratsouna
desena de figures d’animals, també
d’ivori.Peraquestaraó,el jutjatd’ins-
trucció 4 de Granollers ha obert una
investigacióper aclarir on són lespe-
cesdesaparegudes,comvaavançarel
diariElPaís.L’expresidentdelPalau,
de 85 anys i que està empresonat a
Brians 2, serà citat pròximament per
declarar per aquest afer en qualitat
d’investigat pels delictes de falsedat
documental i apropiació indeguda.
Qui també pot acabar imputat és qui
va ser la sevamàdreta al Palau, Jordi

Montull. L’Agència Tributària l’acu-
sa d’haver ocultat “deliberadament”
diners que rebiadel lloguerd’una ca-
sadelMasnouqueestavaembargada
malgrat que davant la justícia va dir
quenoméspercebiaunapensiódeju-
bilació de 2.000 euros. Per pagar la
multa de 2,9 milions a la qual va ser
condemnat iper tornarels23milions
saquejats, l’exdirectordelPalauesva
comprometre a cobrir amb el seu
bénstalquantitatiaingressar500eu-
ros almes procedents de la seva pen-
sió. La Fiscalia considera que l’exdi-
rector del Palau va cometre un pre-
sumpte delicte de frustració a
l’execució, que es castiga amb penes
d’unaquatreanysdepresó.Lasecció
desena de l’Audiència decidirà si de-
riva aquesta causa a un jutge perquè
activi la viapenal."

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

426000

84641

Diario

499 CM² - 44%

13860 €

12

España

6 Noviembre, 2021

P.21



LV

,os,PP,**A..s,, El 7 de novembre de11971 es va crear l’Assemblea de Catalunya a
Borco,ono l’esgl~sia de Sant Agusti de Barcelona i la policia no se’n va assabentar

M
Josep

Quan el eatalanismeMaria JuncO,
rector de la par-
rbquia de Sant

una sola veu
delRaval, no va posar cap pro-

era
blema a Quico Vila-Abadal, mili-
tant socialista, quan aquest filtim
li va demanar si podien fer una
reuni6 a l’esgl6sia. Tampoc enva
voler saber m~s details. I el diu-
menge 7 de novembre de 1971,
ara fa 50 anys, s’hi van congregar
prop de tres-centes persones per
constituir l’Assemblea de Cata-
lunya (AC).

Era el final d’un llarg periode
de cerca del consens entre les
forces antifranquistes i catala-
nistes. Els precedents eren la
Taula Rodona, una plataforma
sorgida el 1966 arran de la Caput-
xinada; la Comissi6 Coordina-
dora de Forces Politiques de Ca-
talunya, creada per UDC, ERC,
FNC, MSC i PSUC el 1969, i l’As-
semblea Permanent d’Intel.lec-
tuals Catalans, que protagonitza
la tancada de Montserrat el 1970,
en solidaritat arnb els militants
d’ETAjutjats en consell de guer-
ra a Burgos. Per6 calia un orga-
nisme que pogu~s agrupar altres
parfits que emergien de la clan-
desfinitat, integrar els movi-
ments ve’inals i sindicals i donar
veu ales personalitats indepen-
dents. I gaireb~ totes les fonts co-
incideixen que l’home clau va ser
Antoni Gufi~rrez Diaz, el Guti,

secretari general del PSUC. Ell i
Quico Vila-Abadal van redactar
el primer esborrany program~-
tic. De let, I’AC no s’entendria
sense alguns altres noms propis
corn Pere Portabella, portaveu
de l’Assemblea d’InteHectuals;
Joan Revent6s, que deixa la seva

casa del Vendrell per a les prime-
res reunions; Josep Benet, tot un
referent; Miquel Sellarbs, el Ma-
riscal, l’home de Jordi Pujo~ ex-
pert en qfiestions de seguretat;
Pete Ignasi Fages, contacte arab
la premsa estrangera; Agusti de
Semir; Joan Cornudella; Joan

Colominas; Joan Josep Armet;
Jordi Carbonell; Salvador Casa-
novas; Carles Caussa; Josep Sol~
Barber~; Xavier Folch; Rafael Ri-
b6; Joan Vallv~; Lluis M. Xiri-
nacs; Raimon Obiols; Francesc
de B. Aragay...

El 7 de novembre va obrir la

Miring, Acte de
I’Assemblea de
Catalunya al
Palau d’Eapor~s
de Barcelona, a
finals de juliol
de11976

AFB

Reuni~. Una de
les sessions de
I’AC.A la taula,
Sellar~s i Porta-
bella, d’esquena.
A primera fila,
Benet i Carbonell

sessi6 Josep Andreu i Abell6,
que per haver estat president del
Tribunal de Cassaci6 enllagava
amb la Generalitat republicana, i
desprds ho van fer Revent6s, De
Semir, Cornudella, Folch i un se-
guit d’intervencions que al]ar-
garen el debar fins a la tarda. Es-
pecialment impactant va set la
petici6 de cinc minuts de silenci
per la defunci6 d’Antonio Ruiz
Villalba, treballad’or de Seat,
mort a trets per lapolicia tres set-
manes abans. Mentrestant, a la
sagristia, s’enllestia la declaraci6
program~tica, no sense fortes
discussions i tensions. Els quatre
punts de I’AC que van obtenir el
consens eren aquests:

1. La consecuci6 de l’arnnistia
general dels presos politics i exi-
liats.

2. L’exercici de les llibertats
democr~tiques fonamentals: lip
bertat de reuni6, d’expressi6,
d’associaci6 -incloent-hi la sin-
dical-, de maMfestaci6 i dret de
vaga, que garanteixin l’acc~s
efectiu del poble al poder econ6-
mic i politic.
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3. El restabliment provisional
delesinstitucionsidelsprincipis
configurats a l’Estatut del 1932,
com a expressió concreta del
dretd’autodeterminació.
4. La coordinació de l’acció de

tots els pobles peninsulars en la
lluita democràtica (Benet reco-
neixeria després l’error de la re-
ferència “peninsular”, que en
deixava fora les Balears i les Ca-
nàries).
Aquests punts van ser assu-

mits des d’Unió Democràtica de
Catalunya i els sectors naciona-
listes aplegats entorn de Jordi
Pujol (encara no havia nascut
CDC)–o,simésno,perunsector
d’aquests col·lectius– fins als
partits dits d’extrema esquerra
(Bandera Roja, PTE, MCC,
ORT...) i els independentistes
gairebé reduïts al PSAN. Entre-
mig quedaven ERC, PSUC, els
diversos nuclis socialistes, el
PartitCarlí, FNC.
I, tot i que no en formava part,

l’Església catòlica hi va tenir un
paper, per la participació d’al-
guns clergues o religiosos com
Antoni Dalmau, Lluís Maria Xi-
rinacs, Ricard Lobo o Jordi Lli-
mona i, demanera indirecta, ce-
dint els locals religiososper a ac-
tes, tot confiant que estaven
protegitspelConcordatdel1953.
No va ser així, com es va demos-
trar el dia que la Policia Armada
va assaltar l’església de Santa
Maria Mitjancera, al carrer En-
tença de Barcelona, i va detenir
113 delegats de la comissió per-
manent. Si el 7 de novembre del
1971 la policia estava massa en-

va haver concentracions impor-
tants a Ripoll (1972), Sant Cugat
del Vallès i Vic (1973), dissoltes
per lapolicia,peròvaserdesprés
de lamortdeFrancoquanesvan
tornar massives, amb les grans
manifestacions de Barcelona de
l’1iel8defebrerdel1976,preludi
de la de l’11 de setembre d’aquell
mateix any a SantBoi deLlobre-
gat, jaautoritzada.L’11desetem-
bredel 1977hiha lamanifestació
coneguda com la del milió de
persones, amb el lema “Volem
l’Estatut”, que també era el de la
campanyaendegadaper l’AC.
Les primeres eleccions demo-

cràtiques del 15 de juny del 1977
van establir una correlació de
forces definida pels vots. I això
feiaméscomplicat trobarelcon-
sens, fins llavorsbasatenelprin-
cipi que cada partit o entitat te-
nia elmateix pes, fos quina fos la
seva implantació. Els grans par-
tits consideraven, a més a més,
que els grans objectius s’havien
aconseguit.
Just quan feia sis anys del nai-

xementde l’AC,noupartitspolí-
tics (UDC, CDC, PSC-R, FNC,
PSC-C,PSOE,PSUC,ERCiPTE,
que havien obtingut el 75% dels
vots als comicisdel 15-J) esmos-
traven contraris a la seva “conti-
nuïtat orgànica”. Formalment es
va votar a favor de la transfor-
mació en una Assemblea Popu-
lar, peròa lapràctica suposava la
desaparició, el final del “movi-
ment unitari més ampli i im-
portant de tota la història deCa-
talunya”, segons va dir el 1991
JosepBenet."

“Enaquestpaís
no femprou

per lamemòria”
! L’any1982esvaposarel
nomd’AssembleadeCa-
talunyaaunaplaçadel
barrideLaSagrera, a
propde laparròquiade
CristRei,onel25demaig
de1971esva ferunpri-
mer intentdeconstitució,
quevaavortar lapolicia.
L’església l’haviacedit
mossènJoanCarrera,
queunsanysméstard
seriabisbeauxiliarde
Barcelona.L’any2014els
veïnsvanelegirencon-
cursunaescultura dedi-
cadaa l’AC.Elprojecte
guanyadortitulatLes
nostresarrelserad’Eva
Oliveras,AinaMitjans i
CristinaNacher,estudi-
antsde4tdeDissenyde la
Llotja.Tambéalparc
XavierRocaViñas,deVic,
hihaunaescultura,del
1996,deJoanFurriols.No
espotdirques’hagiestat
gairegenerós ambl’AC,
mésenllàdededicar-li el
nomd’unsquantscarrers
iplaces.Comva lamentar
elSíndicdeGreugesRafa-
elRibó,en l’acte d’home-
natgecelebratalParla-
mentdivendres, “en
aquestpaísnofemprou
per lamemòria”.

! Amésde launitatde les
forcespolítiques,unaaltrade
lescaracterístiquesde l’ACva
ser lasevatransversalitat
arreudel territori.Abansde
lasevaconstitució formal, ja
s’havienfetreunionsper les
comarques.AManresa,mos-
sènJordiCanamasescedia
l’esglésiadeSantaMariade
Camps,almunicipideFono-
llosa,perunaprimerareunió
elmesdemarçde1971.Més
d’unaquarantenadepersones
querepresentavenelPSUCi
laComissiópera laPromoció
Política (embrióde laUnió
SocialistadelBages),però
tambéaUnióDemocràtica
(UDC),PartitCarlí,CC.OO. i
altres.OriolLujánenunllibre
sobre lahistòriade l’ACal
Bagesrecordaquepredomi-
nava lagent joveperòhihavia

dosveteranscomJosepBa-
dia,deCallús, secretarigene-
raldelPartitCarlí, iXavier
Sitges,d’UDC.Lasegüent
plenària vaserel 1973,a l’es-
glésiadeFals (Fonollosa).
A l’Empordà,vaser l’escrip-
toraMariaÀngelsAnglada iel
seumaritJaumeGelielsqui
vandeixar lasevacasapairal
deVilamacolum,escenaride
lanovel·laLesCloses, per fer
unaprimerareuniód’una
dotzenadepersones, ambel
Guticomaoradorconvidat.
Lareunió fundacionalde
l’Assembleade l’AltEmpordà
esva feral santuaride laSalut
deTerrades,gràciesalcapellà
ManelPont iBosch.Altres
reunionsesvanferalmas
d’AndorradeFortiàoa lacasa
delpintorPrimFullà,deSant
PerePescador.

AMataró,esva ferunapri-
merareunióa laparròquiade
Montserrat,onesconstitueix
laCoordinadoraCívica, im-
pulsorade l’AClocal.A la
constituentdel7denovem-
breaBarcelonahihaviadeu
mataronins, segonsJosep
PuigPla,quehaestudiat la
implantació alMaresme.
Eldocumentde lasessiócons-
tituentel signavenrepresen-
tantsd’Amposta,Tortosa,
Tarragona,Reus, Igualada,
Lleida,Girona,Figueres,
Blanes,Vilafranca,Manresa,
Ripoll,Vic,Torelló idediver-
sespoblacionsdelBarcelonès,
BaixLlobregat,BaixPenedès,
VallèsOriental iOccidental,
Garraf iMaresme.Entotal,
vintcomarques.L’any1976,
noméssiscomarquesnoteni-
enrepresentacióa l’AC.

Del’esglésiadeCampsa lacasadeM.ÀngelsAnglada

tretinguda protegint la visita a
Barcelonadel príncepJoanCar-
les per participar en unes rega-
tes, no sembla que el 28 d’octu-
bre del 1973 el debut de Johan
Cruyff amb la samarreta blau-
grana els despistés gaire. Uns
trenta participants es van poder
escapar, barrejats amb els fidels
queerenamissa, jaque la reunió
se celebrava enuna sala adjunta.
A la resta no els va servir de res
declarar, tal comhavienacordat,
que assistien a un debat sobre

l’encíclica Pacem in terris. Van
passar per les dependències po-
licials de Via Laietana, van ser
traslladats després a laModel i a
49se’lsvanimposarmultesd’en-
tre 200.000 i 350.000 pessetes.
Els sancionats ho eren per “im-
partir las bases y consignas para
el desarrollo de una actividad de
instigación y lucha contra el go-
biernoespañol enel campopolí-
tico e intensificar y fomentar la
discordiaentre losespañoles”.
L’altra gran caiguda va tenir

lloc el 8 de setembre del 1974, i
van serdetinguts67participants
delareunióqueesfeiaalconvent
de lesEscolàpies de Sabadell. La
mare superiora va denegar l’en-
tradaalapolicia,peròl’aleshores
governadorcivilRodolfoMartín
Villahovaautoritzar.
Tot i aquests ensurts, l’activi-

tat de l’AC es va estendre, i els
quatre punts programàtics, re-
sumits en l’eslògan “Llibertat,
amnistiaiEstatutd’Autonomia”,
van mobilitzar la ciutadania. Hi

'%$#"!)"!$"!%

L’AssembleadeCatalunyavaser
unmovimentunitariqueensisanys
vaaconseguiraplegardesd’UDC
finsals independentistesdelPSAN

Lasessióconstituent lavaobrir
JosepAndreuAbelló iesvanfer
cincminutsdesilencipera
l’operarideSeatmortper lapolicia
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servei de comunicació, encarregat a 
un professional del cinema, Pere Ig-
nasi Fages, tenia sintonitzada la fre-
qüència de la policia i certificava 
que només parlaven del príncep. 
Mentrestant, els assistents més 
buscats havien pres les seves mesu-
res cautelars. Josep Benet va anar 
a la pastisseria i va tornar a casa amb 
una safata de dolços, per tornar a 
sortir més tard i fer veure que anava 
a missa com cada diumenge. Els as-
sistents a la reunió es camuflarien 
entre els fidels de l’última missa del 
matí i sortirien amb els de l’última 
vespertina. 

Van aprovar els quatre punts que 
ja són a la història: 1.- La consecució 
de l’amnistia general dels presos i 
exiliats polítics. 2.- L’exercici de les 
llibertats democràtiques fonamen-
tals: llibertat de reunió, d’expressió, 
d’associació –inclosa la sindical–, de 
manifestació i dret de vaga, que ga-
ranteixin l’accés efectiu del poble al 
poder econòmic i polític. 3.- El res-
tabliment provisional de les institu-
cions i dels principis configurats en 
l’Estatut de 1932, com a expressió 
concreta del dret d’autodetermina-
ció. 4.- La coordinació de l’acció de 
tots els pobles peninsulars en la 
lluita democràtica. 

Josep Andreu Abelló feia la pri-
mera intervenció connectant amb 
la legalitat republicana arrabassada 
el 1939 per la força de les armes, per-
què Andreu havia estat president 
del Tribunal de Cassació. La segona 
intervenció no va ser menys simbò-
lica. Agustí de Semir, advocat de de-
tinguts polítics, havia estat falangis-
ta i regidor de l’Ajuntament de Bar-

50 anys de la  
gran conspiració

Es compleix mig segle de la constitució de l’Assemblea 
de Catalunya a l’església de Sant Agustí de Barcelona

El dia 7 de novembre de 
1971, avui fa cinquanta 
anys, es constituïa a l’es-
glésia de Sant Agustí de 
Barcelona l’Assemblea 

de Catalunya, organisme unitari po-
lític, social i ciutadà contra la dicta-
dura i a favor de les llibertats políti-
ques i nacionals. La idea d’unitat com 
a eina imprescindible per enfrontar-
se al franquisme venia de lluny, pe-
rò va costar d’articular, en un com-
plex teixit de partidismes aguditzats 
per les càpsules de la clandestinitat. 
Van fer una feina impressionant 
com a moderadors Miquel Sellarès 
i Pere Portabella, una de les ànimes 
del primer intent de bastir ponts, la 
Taula Rodona, el 1966. 

Tres anys després, el desembre 
del 1969, seguint aquella petja es 
crea la Comissió Coordinadora de 
Forces Polítiques de Catalunya. La 
tancada d’intel·lectuals i artistes a 
Montserrat contra les penes de mort 
del Procés de Burgos, el desembre de 
1970, demostra que una unitat mo-
bilitzadora és possible i rendible, 
perquè Franco es veurà obligat a 
commutar les execucions. El label 
de l’Assemblea de Catalunya s’atri-
bueix al dirigent del PSUC Antoni 
Gutiérrez Díaz, el Guti, motors im-
portantíssims –el partit i ell– del nou 
giny. El Guti i el socialista Francesc 
Vila-Abadal redacten el primer es-
borrany dels quatre punts progra-
màtics al desaparegut restaurant La 
Punyalada, al xamfrà del passeig de 
Gràcia i el carrer Rosselló. 

Després de diverses reunions 
prèvies aprofitant infraestructures 
eclesiàstiques, la primera convoca-
tòria de l’Assemblea, el 23 de maig 
de 1971 a la parròquia de Crist Rei de 
la Sagrera, serà avortada per la po-
licia a partir de telèfons punxats i 
localització de cites prèvies. Però 
els organitzadors van reaccionar 
amb un gran aparell de seguretat 
que finalment la va fer possible. 

El matí del diumenge 7 de no-
vembre de 1971, tota la policia de 
Barcelona estava destinada al servei 
de vigilància del príncep Joan Car-
les, que participava en unes regates, 
i les mesures de seguretat prèvies, 
dirigides per Pau Verrié, un engi-
nyer passat per la Caputxinada, van 
donar resultats. Cap dels convocats 
va saber on anava fins que va passar 
el checkpoint de l’última cita prèvia 
que els adreçava a la plaça de Sant 
Agustí. Allà, una noia amb una gui-
tarra, l’estudiant Teresa Bofill, as-
seguda en un banc, era el semàfor 
que obria el pas a la parròquia. El 

Incògnit  
Camuflats 
com si anessin 
a missa van 
aconseguir 
salvar el 
control policial

Objectius  
Amnistia, 
llibertats, 
Estatut i 
coordinació: 
els punts 
fundacionals

BARCELONA 
 

ANTONI BATISTA

Les fitxes policials d’alguns dels detinguts

celona. Era la veu de la reconciliació 
que hauria de resoldre encara una 
guerra civil omnipresent. Joan Re-
ventós, líder del Moviment Socialis-
ta de Catalunya, va tancar els dis-
cursos de la comissió organitzado-
ra. En nom de l’Assemblea d’In-
tel·lectuals, Xavier Folch, del PSUC, 
va argumentar el dret d’autodeter-
minació, referència que havien 
consensuat el mateix Folch i els in-
dependentistes Jordi Carbonell i 

Carles Jordi Guardiola. La sessió va 
durar cinc hores, amb trenta-dues 
intervencions. 

Roda de premsa clandestina 
La nit del mateix diumenge 7 de no-
vembre de 1971, Pere Ignasi Fages 
va convocar una roda de premsa 
clandestina a casa seva. N’eren por-
taveus Andreu Abelló, Joan Colo-
mines, Josep Solé Barberà i Pere 
Portabella. L’Assemblea va agafar la 
policia en fora de joc, però se’n van 
assabentar a posteriori per una con-
versa telefònica intervinguda entre 
dos periodistes que van ser cabdals 
en la seva difusió internacional: En-
ric Sopena, de La Vanguardia, i el 
corresponsal de Le Monde José An-
tonio Novais, fitxat des de l’entre-
vista en la qual l’Abat Escarré de-
nunciava la dictadura. Sopena va ser 
detingut i interrogat, i després van 
anar a buscar Pere Fages. Però l’ho-
me del cine els va posar en ridícul 
protagonitzant una fuga de pel·lícu-
la. Quan el van portar a casa per a 
l’escorcoll, Fages va fugir i els va 
tancar amb clau. L’atestat policíac 
era un guió dels Monty Python: 

“[...] Iniciado el correspondiente 
interrogatorio negó totalmente 
cualquier participación en los 
hechos que se le imputaban y, dada 
su calidad de importador de pelícu-
las de arte y ensayo, se creyó conve-
niente realizar un registro en su do-
micilio por si el mismo pudiera te-
ner en su morada algún tipo de pe-
lícula política o pornográfica, así 
como publicaciones o folletos de es-
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Reunió de 
l’Assemblea de 
Catalunya del 
29 d’agost del 
1976 al 
monestir de 
Pedralbes. A 
primera fila hi 
ha Josep Benet, 
Jordi 
Carbonell i 
Xavier Folch. 
Dret, Miquel 
Sellarès, i al seu 
costat, Pere 
Portabella. 
ARXIU JOSEP BENET

ta índole. En el curso del registro se 
hubo de evitar en varias ocasiones 
que un perro propiedad del inquili-
no se abalanzara sobre los inspecto-
res actuantes, teniendo que ser en-
cerrado en una terraza de la que 
consiguió escapar y a este hecho se 
unió la constante oposición de la sir-
vienta con la que Fages Mir habló 
mientras los inspectores luchaban 
para contener al perro y proseguir 
el registro, aprovechando un mo-
mento de confusión el repetido Fa-
ges Mir, cuando se encontraba lige-
ramente alejado de los funcionarios 
para huir de su domicilio y perder-
se, sin que las gestiones realizadas 
seguidamente en las inmediaciones 
y en el propio inmueble dieran resul-
tado positivo”. 

També van detenir i multar els 
considerats intel·lectuals orgànics, 
entre els quals Alexandre Cirici Pe-
llicer, Joan Colomines, Josep An-
dreu Abelló, Josep Solé Barberà, 
Marià Vila-Abadal, Josep Benet i 
Joan Vallvé Ribera. Antoni Tàpies 
va fer el quadre –que avui és al Par-
lament– per ajudar a sufragar les 
multes a base d’edicions diverses. A 
Benet el va salvar la coartada dels 
pastissos i que va poder lliurar a la 
seva dona, Florència Ventura, pape-
rassa compromesa per difondre in-
ternacionalment els objectius de 
l’Assemblea, que havia confegit amb 
Joan Vallvé i Creus, un dels funda-
dors d’Òmnium Cultural, pare de 
Joan Vallvé Ribera. 

L’Assemblea de Catalunya es va 
estendre sectorialment, als barris, 

universitats, col·legis professio-
nals... i va demostrar gran capacitat 
de convocatòria. També va emetre 
documents interessantíssims con-
tra la il·legalitat feixista, la denún-
cia de l’execució de Salvador Puig 
Antich i el Report de treball sobre la 
campanya per a l’ús oficial del cata-
là, datat a octubre de 1973 i gener de 
1974, un dels millors textos, degut 
a una comissió de nivell acadèmic 
formada per Jordi Carbonell, Joan 
Ramon Colomines, Xavier Folch, 
Carles Jordi Guardiola, Rafael Ribó 
i Francesc Vallverdú. 

El cop més fort a l’Assemblea va 
ser tanmateix el que li va donar més 
popularitat. La policia va enxampar 
el ple a la parròquia de Maria Mit-
jancera, al carrer d’Entença de Bar-
celona. Van caure 113 persones, el 
dia assenyalat que debutava Johan 
Cruyff al Barça, el diumenge 28 
d’octubre de 1973. Els detinguts van 
fer cap a la presó Model, i no van ser 
maltractats tret d’un grup de cinc, 
entre els quals hi havia Jordi Car-
bonell, que es va negar a parlar en 
castellà en els interrogatoris. 

L’Assemblea va ser de capital im-
portància en les grans manifestaci-
ons per l’amnistia del febrer de 
1976, a Barcelona, i per la convoca-
tòria de la primera Diada en lliber-
tat, a Sant Boi, el 1976, en la qual 
Carbonell va cloure en nom de l’As-
semblea i Miquel Sellarès va co-
mandar un complex servei d’ordre. 
Josep Playà i jo en vam ser cronistes 
i la vam qualificar com “la Gran 
Conspiració”.e
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El Ministerio de Igualdad propu-
so que el término «identidad 
sexual» fuera sustituido por el de 
«identidad de género» en el re-
dactado fi nal de la Ley de Memo-
ria Democrática. Así lo contem-
pló en su informe relativo al 
anteproyecto de la norma, ahora 
en su trámite parlamentario.  

En un documento –al que ha te-
nido acceso LA RAZÓN– remitido 
el 9 de octubre de 2020 por el secre-
tario general técnico del ministerio, 
Ignacio Sola Barleycorn, se critica el 
estricto canon de sexualidad «bina-

Andrés Bartolomé. MADRID

►Instó a sustituir 
«identidad sexual» 
por «identidad de 
género» en la Ley 
de Memoria 
Democrática

Igualdad denuncia el 
«canon de sexualidad 
binaria del franquismo»

La Ley de Memoria 

afecta directamente al 

Valle de los Caídos
CIPRIANO PASTRANO

ria» del franquismo y la Ley de Vagos 
y Maleantes aprobada por la iz-
quierda en la Segunda República. 

El informe reivindica la represión 
sufrida por los colectivos tran-
sexuales y travestis durante el fran-
quismo, considerando imprescin-
dible la sustitución del término 
«identidad sexual» por el de «iden-
tidad de género», pues de lo contra-
rio podría implicar que por vía in-
terpretativa quedaran fuera del 
ámbito de la norma y del reconoci-
miento que supone «las personas 
represaliadas por ser, no transexua-
les, sino transgénero o travestis». El 
texto critica el uso de la expresión 
«identidad sexual», pues supondría 
«una anomalía en el contexto de la 
Unión Europea y del Derecho In-
ternacional de Derechos Huma-
nos, tanto de ámbito mundial como 
en la región europea», y hacer «caso 
omiso de las recomendaciones del 
Consejo de Europa», al tiempo que 
aboga por el uso del término «iden-
tidad de género», ya que está «ple-
namente implantado en las resolu-

ciones e informes en el ámbito de 
las Naciones Unidas». 

Igualmente, el informe considera 
necesario introducir como motivo 
de persecución o violencia protegi-
do por la ley la «expresión de géne-
ro», que se defi ne como «la forma 
que tiene una persona de exteriori-
zar su identidad de género de cara 
a la sociedad, a través de su estética, 
sus comportamientos, actitudes o 
manifestaciones», y aporta un nue-
vo concepto en la disidencia contra 
el franquismo, la denominada «di-
sidencia sexual» que representaban 
para el régimen transexuales y tra-
vestis, «una buena parte de las per-
sonas represaliadas por el régimen 
franquista». Además, se considera 
necesario «sustituir» la expresión 
«orientación e identidad sexual» 
por la expresión «orientación sexual, 
identidad y expresión de género», y 
se recomienda aumentar la tipolo-
gía de víctimas del franquismo a dos 
nuevos colectivos: las personas que 
sufrieron «represión, violencia físi-
ca, psicológica, y negación de sus 

derechos civiles, políticos y econó-
micos por el hecho de ser mujeres», 
y aquellos que padecieron «repre-
sión por su origen étnico o nacional, 
incluida la acaecida en los territo-
rios del Sáhara Occidental y la co-
nocida como Guinea española».  

En el apartado de «Consideracio-
nes sobre el uso del lenguaje» se 
sugiere revisar expresiones como 
«el infractor; el benefi ciario; un fi s-
cal; el consejero», para sustituir por 
«las más inclusivas de la persona 
infractora; la persona benefi ciaria; 
un o una fi scal y las personas titula-
res de las consejerías». 

El informe fue requerido en base 
a la Ley de Transparencia por  el 
secretario de la Asociación de Me-
moria Histórica Raíces, Guillermo 
Rocafort, para quien «relacionar 
identidad de género con Memoria 
Histórica es la cuadratura del cír-
culo, un desfase total». «Llama la 
atención», dice el abogado, experto 
en Memoria Histórica, «la crítica a 
la Ley de Vagos y Maleantes, modi-
fi cada posteriormente por la legis-
lación franquista, que incluyó a los 
homosexuales, por ser una inicia-
tiva legislativa del año 1933 promo-
vida por parte del Gobierno iz-
quierdista de Manuel Azaña», y no 
menos «la califi cación de sexuali-
dad “binaria” del régimen de Fran-
co, algo de lo que en aquella época 
no había conciencia, aportando 
nuevos conceptos de la sexualidad 
al ámbito de la Memoria Histórica 
y encasillando a los bandos guerra-
civilistas y al posterior franquismo 
por su orientación sexual, identi-
dad y expresión de género». 

La mayoría de las recomenda-
ciones «no se han introducido o se 
ha hecho de soslayo», como ha 
comprobado así mismo Rocafort.

El fi rmante del documento, Sola 
Barleycorn, incorporado en febre-
ro al organigrama de Irene Mon-
tero como subsecretario de Igual-
dad, antes fue director general 
para la Igualdad de trato y Diver-
sidad Étnico Racial. Como tal, en 
junio de 2018 inauguró una jorna-
da cuyos participantes –más de 
cuarenta entidades africanas y 
africano-descendientes por los 
derechos afro–fi rmaron un comu-
nicado dirigido a Moncloa citando 
varios «desafíos a enfrentar», entre 
ellos el «cierre y abolición de los 
Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros por conculcar el princi-
pio de igualdad ante la ley; la nor-
malización de las fronteras de 
Ceuta y Melilla y una política de 
visados justa para los países afri-
canos; la implementación de un 
procedimiento de nacionaliza-
ción igual para todos los países 
con un acceso a la nacionalidad 
justo y sin arbitrariedades y una 
Ley de la Memoria Histórica para 
el esclavismo y el colonialismo».  

►Los apuntes a la norma 
sobre Memoria Histórica 
aportados por el 
Ministerio de Igualdad 
se suman al análisis 
desfavorable por parte 
de la cartera de Interior, 
a otro informe también 
crítico del Ministerio de 
Universidades y después 
de que el Gobierno  de 
Pedro Sánchez haya 
eludido el preceptivo 
dictamen del Consejo de 
Estado, como publicó 
este periódico. Una vez 
pasado el trámite de la 
Comisión Constitucio-
nal, donde los grupos 
pueden negociar e 
incluir enmiendas, resta 
el dictamen y la votación 
en Pleno. El Ejecutivo 
espera que la Ley de 
Memoria Democrática 
esté aprobada antes de 
fi nal de año.

Tres ministerios 
críticos y sin el 
Consejo de Estado
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pues cambia la perspectiva: deser-
ciones, fusilamientos ejemplarizan-
tes, purgas... Eran fuerzas reclutadas 
por la Internacional Comunista, por 
Stalin. Juzgar el pasado desde el pre-
sente es uno de los motivos de la di-
visión por la Memoria Histórica. Los 
brigadistas forman parte de esa utili-
zación política del pasado». Los reu-
nidos en el Palacio lo veían a la ma-
nera de Ana Pérez: «Su ejemplo de 
internacionalismo, de solidaridad y 
de paz. Muchos vinieron con la idea 
de evitar una segunda guerra mun-
dial si en España se derrotaba al fas-
cismo. Es un legado de democracia, 
de derechos humanos, de libertad. 
Fue una gran celebración». 

Con esa felicidad se marcharon to-
dos del Palacio. A la mañana siguien-
te (6 de noviembre), tenían cita en el 
Ministerio de Justicia, donde recibi-
rían certificados de nacionalidad. No 
fue la ministra, Margarita Mariscal 
de Gante, quien los entregó, sino un 
subsecretario. Cuando llegaron al 
Congreso, estaba el portavoz popu-
lar, Luis de Grandes, pero no quien 
debía dar la bienvenida por protoco-
lo: Trillo se excusó por la asistencia 
a la primera edición de un premio ju-
rídico universitario en Valencia. Des-
de Galicia, Fraga dijo que los briga-
distas «no vinieron a pacificar, vinie-
ron a tomar parte por uno de los 
bandos y ellos sabrán por qué». 

En el Congreso, «a nadie le impor-
tó demasiado que no estuviese Tri-
llo», rememora Ana Pérez. «Era todo 
tan positivo que eso quedó como una 
minucia. Sentados ahí, era la imagen 
de la promesa que Juan Negrín les 
hizo al despedirlos en 1938, de que 
tendrían la nacionalidad española. 
Fue precioso porque suponía entron-
car con la legalidad republicana». 

El desplante revaloriza su simbo-
lismo por el recorrido posterior. En-
tonces, Pedro Antonio Ríos (IU) la-

mentó, simplemente, 
la «descortesía». No 
llamó facha a otro, ni 
ese otro usó comunis-
ta en sentido despecti-
vo, costumbres hoy. 

La visita de los bri-
gadistas fue un acto 
fundacional, por la 
muchedumbre, por el 
impacto mediático 
–portada aquí el 7 de 
noviembre–, por la ca-
riñosa acogida luego 
en muchos ayunta-
mientos y por el sus-
trato. «No había empe-
zado el movimiento de 
recuperación de la 
Memoria Histórica y 
fue un paso», resume 
Ana Pérez, de la vein-
tena de fundadores de 
la AABI, un año antes 
de liderar la organiza-

ción del multitudinario concierto. 
El cartel de aquel homenaje lo 

conformaban, además de Carmen 
Linares, otro flamenco de pureza, ca-
marada José Menese, y cantautores 
también ortodoxos: Labordeta, Ima-
nol, Quintín Cabrera y Paco Ibáñez, 
gentes fuera del top de ventas, lo que 
refuerza el valor de un lleno que en-
laza con otro de ocho años después, 

Concierto homenaje a los brigadistas internacionales, el 5 de noviembre de 1996 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. LARRY MANGINO

¿«Se ha querido atornillar una única 
versión» o «hay un poso franquista»? 
La visita de los brigadistas inauguró la división por la Memoria Histórica, hace ahora 25 años

LUIS FERNANDO LÓPEZ MADRID 
Ocurrió. Apenas duró, pero ocurrió. 
Hubo un día en el que el Congreso 
se hizo unanimidad, y ese dato que 
hoy parece inverosímil, aun impacta 
más si se atiende al motivo: «Reco-
nocimiento de la nacionalidad espa-
ñola a los brigadistas internaciona-
les», aquellos 34.111 hombres y mu-
jeres, de medio centenar de países, 
que acudieron a combatir en defen-
sa de la República en la Guerra Civil. 
Es decir, un asunto de Memoria His-
tórica. Ocurrió el 28 de noviembre de 
1995, con votos a favor de PSOE, IU 
y PNV, los promotores, secundados 
por PP y CiU. Ocurrió, apenas duró. 

Cuando esos brigadistas vinieron 
a España para recoger lo que les ha-
bían concedido, hace ahora 25 años, 
en los primeros meses de un gobier-
no del PP, Federico Trillo, presidente 
del Congreso, se ausentó. «Algún 
miembro de la derecha sigue siendo 
revanchista», reprochó Jesús Calde-
ra (PSOE). «Son los socialistas los 
que no han superado la España rota 
del 36», respondió María Bernarda 
Barrios (PP). Quedaba inaugurada, 
también, la división por la Memoria 
Histórica. ¿Por qué persiste? 

«Se ha intentado hacer de la histo-
ria un arma arrojadiza contra el ad-
versario. Está muy bien conocer el 

pasado, pero íntegramente. Aquí se 
ha intentado atornillar en la mente 
una única versión, por eso la resis-
tencia», responde Pedro Corral, di-
putado autonómico del PP en Ma-
drid y antes muralla a las políticas de 
Memoria del Ayuntamiento con Car-
mena. Le da réplica Ana Pérez, pre-
sidenta en 1996 de la Asociación de 
Amigos de las Brigadas Internacio-
nales (AABI): «No critico la Transi-
ción, se hizo como se pudo, pero no 
ha habido después una pedagogía 
para diferenciar entre el gobierno le-
gítimo de la República y un golpe de 
Estado. Mientras siga eso emborro-
nado, el poso del franquismo sigue 
en la sociedad, sale y nos envenena». 

Posiciones distantes, educadas, no 
hay entre ellos recelo personal. En 
definitiva, fue Ana, profesora univer-
sitaria de Filología Alemana, ya emé-
rita, quien facilitó que Pedro se en-
trevistase con el brigadista Milton 
Wolff, para su libro Desertores. La 
Guerra Civil que nadie quiere contar. 

El pasado vive atragantado. Aflo-
ró, nítido, en aquella visita de los bri-
gadistas, que dejó otra revelación: 
existía cierta necesidad de memoria.   

5 de noviembre de 1996. Ya había 
caído la noche, pero en la puerta del 
Palacio de los Deportes de la Comu-
nidad de Madrid permanecían varios 

centenares de personas. Tras unos 
minutos, desde dentro llegó el rumor 
–Movistar cumplía su primer año– 
de que quedaban asientos. Se habían 
agotado las entradas (a 1.000 pese-
tas), pero había butacas libres. Al-
guien forzó una puerta, la seguridad 
no pudo contener la ola y unos cien-
tos de personas corrieron escaleras 
arriba. Así, se llenó el lleno. Para en-

tonces, ya había acabado la cantao-
ra Carmen Linares, la primera en in-
tervenir en un recinto repleto, con 
15.000 personas reunidas para hon-
rar una idea, impresa en los viejitos. 

Acepta Pedro Corral el compo-
nente épico, «de gente que fue a lu-
char por sus ideales en un país que 
no conocían», pero insiste en el en-
vés, «en conocer toda la historia, 

2000: EXHUMACIONES. Impulsadas por la Asociación para la Recuperación de la Me-
moria Histórica se reactivan las exhumaciones, con precedentes a finales de los 70. El 23-F, 
el «quieto todo el mundo», dice Emilio Silva, supuso un freno. Han abierto unas 160 fosas.

MANUEL BRÁGIMO

1996: EL PUNTO 

DE INFLEXIÓN EN 

LA RECUPERACIÓN 

DEL PASADO
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EDUARDO COLOM PALMA 
Un número indeterminado de 
los inmigrantes que forzaron el 
aterrizaje de un avión en Mallor-
ca para pisar territorio español 
lograron esconderse durante to-
da la noche del viernes y coger 
luego un ferry en el puerto de 
Palma para viajar a la Península. 
Al menos dos lo hicieron usando 
la ruta que va a Barcelona y se 
sospecha que otros podrían ha-
ber hecho lo mismo empleado 
documentos falsos.  

Es uno de los datos que han 
ido aflorando en la investigación 
policial en las últimas horas, 
cuando se cumplen cuatro días 
desde el suceso sin que todavía 
hayan sido detenidos más que la 
mitad de los implicados. Fuentes 
próximas a las pesquisas indica-
ron ayer que el número total de 
inmigrantes que se fugaron es 
inicialmente de 24, pero nadie 
descarta rotundamente que pu-
diera ser mayor.  

El caos generado en el aero-
puerto de Palma tras el aterrizaje 
forzoso del Airbus 320 de la com-
pañía Air Arabia que cubría la ru-
ta Casablanca-Estambul provocó 
una brecha de seguridad que 
propició la huida sin control de al 
menos 24 personas. Atravesaron 
las pistas y tumbaron una valla 
perimetral por la fuerza, saltán-
dola al quedar maltrecha.  

Luego se desperdigaron cam-
po a través y, de hecho, el grupo 
más numeroso de arrestados fue 
localizado gracias al aviso de un 
vecino del municipio de Ma-
rratxí, próximo a las pistas del 
aeropuerto de Son Sant Joan. 

Fuentes policiales atribuyen la 
falta de éxito en la localización 
de los fugados a la confusión ge-
nerada y a los descuadres en los 
listados de pasajeros de compa-
ñías de aviación y de ferry. Según 
la información facilitada a lo lar-

go del día de ayer hubo implica-
dos que se subieron a un barco a 
la mañana siguiente de los he-
chos para llegar a las costas pe-
ninsulares, y se les habría ubica-
do posteriormente en Barcelona. 
Se espera que puedan ser deteni-
dos algunos más en las próximas 
horas y se han dictado órdenes 
de búsqueda en todo el territorio 
español, aunque se sospecha que 
tenían como objetivo final cruzar 
la frontera con Francia. 

Mientras, ayer pasaron su pri-
mera noche en prisión preventi-
va los 12 que sí fueron arresta-

dos y conducidos ante el Juzga-
do. En un extenso auto con 
importante motivación técnica, 
la juez decretó su ingreso en pri-
sión preventiva por dos presun-
tos delitos de sedición, coaccio-
nes y favorecimiento a la inmi-
gración ilegal. El principal 
elemento que prueba su vincula-
ción y una presunta planificación 
previa es el grupo de Facebook en 
el que se planeaba una acción cal-
cada. Fuentes conocedoras de la 
investigación confirman que algu-
nos de los detenidos eran miem-
bros del chat, que se mostraron 
activos y vertieron mensajes en 
ese grupo, el germen del suceso.

en Rivas (Madrid). De 
nuevo, Paco Ibáñez y La-
bordeta, que cerró el ac-
to cantando por Imanol, 
fallecido ese mismo 25 
de junio de 2004. Pero se 
añadió glamour a la pa-
rrilla: Víctor Manuel, 
Ana Belén, Pedro Gue-
rra, Ismael Serrano, Au-
te, Llach... Hasta Bebe. 

«La ley de Zapatero 
tiene que ver con el capi-
tal simbólico que sube a 
ese escenario», apunta 
Emilio Silva, presidente 
de la Asociación para la 
Recuperación de la Me-
moria Histórica (ARMH), 
que auspició la cita, más 
abrumadora (20.000 per-
sonas), donde los briga-
distas recibieron «el ma-
yor aplauso», pero junto 
a otros ancianos, españo-
les, víctimas del franquis-
mo. No había pasado un 
mes del concierto cuan-
do Zapatero (23 de julio) 
anunció «una comisión 
para reparar la dignidad 
y restituir la memoria de 
las víctimas y represalia-
dos durante la Dictadu-
ra». De ahí nació la Ley 
de Memoria Histórica 
(2007), ese tentetieso. 
«Es una sobreactuación 
de la derecha. Al PSOE 
nunca le ha gustado 
tampoco este tema», re-
sume Emilio Silva. 

También eso probó la 
visita del 96, que en su 
tercera jornada incluía 
un acto en Ferraz. Allí, 
Felipe González, ante los 
brigadistas, aleccionó: 
«Hemos querido acabar 
con esa parte de la histo-
ria, sin olvidar, pero perdonando. Es-
ta es una España que ha renunciado 
a liquidar al adversario. La España 
de hoy es mejor, más democrática». 
Acababa de perder las elecciones, 
tras 14 años baldíos a efectos de esa 
Memoria que encuentra en los briga-
distas una espita en 1996 y toma ve-
locidad desde 2000, con la reactiva-
ción de las exhumaciones.  

La ARMH ha recuperado los res-
tos de unos 1.700 desaparecidos, «sin 
crispación». «Cualquiera asume, in-

cluso gente muy de derechas que se 
nos acerca en algún pueblo, que to-
dos merecen una sepultura digna», 
apunta Emilio Silva, que marca la di-
ferencia: «El problema llega cuando 
se empiezan a pedir responsabilida-
des al presente, judiciales y políti-
cas», como intenta la ARMH, desde 
la ONU o con la querella argentina. 

Ni el juicio al franquismo ni la res-
titución económica de las víctimas 
entraron en la Ley de Zapatero –ni si-
quiera se responsabilizó de las exhu-

maciones, aún pen-
dientes–. Mariano Ra-
joy congelaría la norma 
retirándole el presu-
puesto. Y Pedro Sán-
chez abandera una Ley 
de Memoria Democrá-
tica que tampoco pide 
cuentas a la dictadura 
ni a sus protagonistas. 
No obstante, esas leyes, 
de efecto muy limitado, 
sí han servido a la pola-
rización política, un in-
grediente anticipado a 
las guerras culturales,  
más aún con Vox.  

Ya no vive ningún 
brigadista. El pasado 
25 de mayo se conoció 
la muerte de Josep Al-
mudéver, francés y va-
lenciano, a los 101 
años. Sin supervivien-
tes a los que correspon-
der, la AABI sigue al 
cuidado de la memoria. 
La preside Almudena 
Cros, que observa en la 
visita de hace 25 años 
«un punto de inflexión 
personal, de reflexionar 
por qué habían venido 
tantos extranjeros». No 
es un caso único. Mere-
ce una última visita 
aquel concierto del 96. 

Bonus track. Hacía el 
final, Quintín Cabrera 
dio el testigo a alguien 
que no aparecía en la 
programación, «un jo-
ven que sacará pronto 
disco». Era Ismael Se-
rrano, que presentó su 
Papá cuéntame otra 
vez: «Ya no hay locos ya 
no hay parias, / pero tie-
ne que llover aún sigue 
sucia la plaza». Un him-

no que es un canto de rearme gene-
racional, en un disco, Atrapados en 
azul –de los grises a ese azul–, de 
ruptura con el viejo consenso de la 
Transición. Entre las dedicatorias de 
ese álbum de debut (1997) estaba la 
Juventud Comunista de Madrid, 
donde despuntaba Pablo Iglesias. 

Los brigadistas vinieron a celebrar 
60 años y acabaron anunciando 25. 
Y entre símbolos e indicios, un la-
mento. Remata Ana Pérez: «Hoy no 
creo que se pudiese hacer igual».

2007: LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. Se aprobó con la 
oposición de PP y ERC. Ajena al programa electoral del PSOE 
en 2004, permitió resignificar lugares como mayor impacto.

JOSÉ AYMÁ

2010: QUERELLA ARGENTINA. La Ley de Memoria no per-
mite juzgar la dictadura, blindada por la Ley de Amnistía (77). 
Las víctimas buscan justicia con una denuncia en Argentina.

ALBERTO DI LOLLI

La doble evasión del 
grupo del ‘avión patera’  
Algunos de los inmigrantes fueron hasta el 
puerto de Palma y allí lograron coger un ‘ferry’  

La investigación 
judicial recaba más 
pruebas de que fue 
un plan organizado 

Algunos de los 
detenidos fueron 
activos en el chat 
donde se planificó

2018: FRANCO. PP, Cs y Vox se abstuvieron en la votación en 
el Congreso para la exhumación del dictador en el Valle de los 
Caídos. Lo veían como «una cortina de humo» del Gobierno. 

POOL / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE) 
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Prop de 75.000 persones van visi-
tar la setmana passada cementiris 
barcelonins per honrar els seus 
morts, com passa cada any l’1 de 
novembre. Però cap d’elles va 
acudir a la Riera de Sant Miquel, 
39, a Gràcia, uns 200 metres per 
sobre de la Diagonal, a posar una 
flor en record dels no se sap quants 
cadàvers que descansen des de 
principis del segle XIX  en les res-
tes enterrades que quedin del ce-
mentiri que va estar obert entre 
1816 i 1818, limitat pels carrers de 
la Riera de Sant Miquel, del Doctor 
Rizal, de Neptú i de Luis Antúnez. 
L’oblidat cementiri de Gràcia, que 
va tenir una vida curta i tortuosa: 
els últims morts van acabar aban-
donats sobre la terra, alguns de 
devorats per gossos de carrer. Amb 
els anys, es va edificar a sobre. So-
bre aquells ossos s’erigeix ara 
l’escola Josep Maria Jujol. 

Dues persones han permès a 
aquest diari accedir a aquesta 
història. Una és Adrià Terol, un 
dels barcelonins que més deu sa-
ber de la mort a la ciutat: és histo-
riador i gestor cultural a Cementi-
ris de Barcelona. L’altra, Josep 
Arisa, jubilat de Sant Gervasi i 
membre del Club Excursionista de 
Gràcia, que un dia, el 2004, es va 
posar a remirar què trobava sobre 
un cementiri que ja no existia i va 
escriure’n un article. 

El debat sobre on enterrar els 
morts de la ciutat emmurallada 
l’aborda a finals del XVIII el llavors 
bisbe de Barcelona, Josep Climent, 
que va comprar els terrenys del 
que després seria el cementiri del 
Poblenou, inaugurat el 1775 per ell 
mateix però caigut en desgràcia 
–els barcelonins no volien allà els 
seus morts– i demolit després per 
les tropes franceses. 

L’‘escurada de cadàvers’ 

Arisa recorda al seu article, que va 
publicar al butlletí del club, com 
Barcelona va arribar a un punt en el 
qual els morts no cabien als ce-
mentiris parroquials, en els quals 
acabava la majoria de la gent, en 
terrenys adjacents a les esglésies, 
dins de les quals eren enterrats els 
més acabalats. Cada any, relata 
Arisa, es procedia una vegada al 
que es denominava l’escurada de 

cadàvers: per guanyar espai s’o -
brien les sepultures, es cremaven 
les restes de fusta dels taüts, s’ex-
treien les restes de roba i es pres-
sionava els ossos per guanyar es-
pai. Explica Arisa que es feia abans 
de quaresma i que s’avisava abans 
els veïns, pels potencials efectes 
insalubres. L’olor pútrida de les 
restes humanes. 

El 1787, el rei Carles III prohi-

beix els enterraments dins d’es-
glésies, tot i que es van prolongar 
una mica oficiosament: la pobla-
ció preferia mantenir els seus cos-
tums, i les parròquies, cobrar les 
taxes d’enterrament. Quan els 
francesos ocupen Espanya, el ve-
to s’imposa sense miraments. 
Quedava llavors el repte de deixar 
de dipositar els difunts a les fosses 
parroquials. En vista del desen-
cant que va suscitar el primer in-
tent al Poblenou, la ciutat decideix 
construir el cementiri a Gràcia, 
extramurs de la ciutat. L’actual 
districte va ser un municipi inde-
pendent de Barcelona entre el 1821 
i el 1823 i del 1850 al 1897, quan va 
quedar vinculada de forma defi-
nitiva a la capital catalana. 

Davant el fiasco del Poblenou, 
es va buscar aconseguir el suport 
de la població. Es va prometre la 
construcció d’un mausoleu en 
marbre i bronze i en forma de 
piràmide que recordés els morts en 
la guerra contra l’invasor francès 
(Arisa cita com a font d’aquesta 

dada Visions barcelonines, de Fran-
cesc Curet, historiador de la ciutat). 

Es va planejar construir 1.500 
tombes de les quals es va calcular 
que donarien 60.000 lliures abo-
nades, pels seus futurs inquilins, i 
es va arribar a planejar un camí des 
del Portal de l’Àngel, entrada de 
Barcelona, i el cementiri. Arisa 
considera «indubtable» que allò, 
malgrat no convertir-se en una 
realitat llavors, va ser «el germen» 
del passeig de Gràcia. Al final no hi 
va haver mausoleu ni camí d’ar-
bres, i el cementiri tenia una su-
perfície que resultava insuficient: 
180 metres de llarg per 150 d’am-
ple. Els barcelonins també van re-
butjar aquest cementiri, en alguns 
casos per la distància de la ciutat, 
en altres per por que amenacés la 
salut. Els amos de les torres i els 
cultius pròxims es van oposar a la 
nova companyia.     

El cementiri va ser beneït el 21 
de gener de 1816 pel vicari general 
de la Diòcesi, Josep Avellà. Dos 
anys després, la Junta d’Autoritats 
de Barcelona, que va planejar la 
iniciativa, va donar per liquidat el 
projecte i va tornar a pensar en el 
del Poblenou. El 1820, el cementi-
ri va deixar de ser-ho definitiva-
ment. Un article del Diari de Barce-

lona va retratar el 12 de maig 
d’aquell any la situació del ter -
reny: «Els cadàvers que en ell es 
van dipositar són presa dels 
gossos, robats els seus vestits i les 
fustes de les caixes, i encara els 
seus ossos profanats. ¿Per què es 
continua enterrant-hi els ciuta-
dans germans nostres que moren 
als hospitals?». Al novembre, el 
mateix diari va publicar un avís 
perquè els familiars dels enterrats 
a Gràcia tramitessin el seu trasllat 
al Poblenou, que es va acabar im-
posant com el primer gran ce-
mentiri de Barcelona. n

BARCELONEJANT

El cementiri 

oblidat

Inaugurat el 1816, el cementiri de Gràcia va tancar el 1818  
i va caure en desús el 1820. Van quedar cossos oblidats i es  

va edificar sobre els cadàvers que no van devorar els gossos.

TONI  
SUST 

Demolició, l’any 1982, de la capella situada al costat del cementiri de Gràcia.

Josep Roca (Col·lecció Club Excursionista de Gràcia)

La façana de l’antiga capella del cementiri de Gràcia, el 1952.

Manuel Vilamitjana (Col·lecció Club Excursionista de Gràcia). 
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Mor als 102 anys 
Josep Sala, 

supervivent dels 
camps franquistes

IN MEMORIAM

Obituari

“Des que em vaig jubilar fa 35 
anys, cada nit somio amb la 
guerra, perquè vaig veure 
molts desastres”, deia el juny 
del 2019 Josep Sala en una 

entrevista a TV3. Nascut al Raval de Barcelona 
el 1919, Sala va ser un soldat republicà i era l’úl-
tim supervivent del camp de concentració fran-
quista de San Marcos, a la ciutat de Lleó. Va mo-
rir ahir als 102 anys. De petit, la seva família te-
nia una farmàcia al carrer Hospital, on ell tre-
ballava quan l’exèrcit republicà el va mobilitzar. 
Tenia 18 anys. Va formar part de la Lleva del Bi-
beró. Sala va passar per un camp de concentra-
ció de Saragossa i després va ser traslladat als 
camps de Santa Ana i San Marcos. La seva his-
tòria va quedar reflectida al llibre Los campos de 
concentración de Franco (Penguin Random 
House), de Carlos Hernández. “Quan hi vaig ar-
ribar em van fer treure la roba. Els calçotets no 
van caure a terra, de tantes puces i polls van que-
dar drets”, explicava. Després de ser alliberat, va 
ser obligat a formar part d’una brigada de forti-
ficació amb la qual va viatjar per Espanya. El van 
enviar al nord d’Àfrica, on va estar durant qua-
tre anys. El 1944 va poder tornar a casa i a par-
tir d’aleshores va treballar en una farmàcia del 
Raval fins al 1984, quan es va jubilar.e

BARCELONA
NÚRIA JUANICO LLUMÀ
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DeMiró a Cifré, passant per Camus, Brassens, Fellini i Satyajit Ray

Aniversaris rodons

Hi ha qui es declara al·lèrgic a
les celebracions d’aniversaris
de naixements i demorts, sem-
pre en números més o menys
rodons (100 anys, però també
25). Tenen les seves raons. Per
exemple, seria un error consi-
derar que cal esperar una xifra
rodona per recordar i celebrar
els autors d’obres memorables
i potser una mica oblidades. I
tampoc un museu no s’ha de
sentir obligat a programar con-
tínuament exposicions d’ani-
versaris, ja que amb tants ani-
versaris no hi hauria espai ni
llibertat per a altres projectes.
Tot i això, els centenaris i al-
tres aniversaris ofereixen bo-
nes ocasions per revisitar
obres i autors que mereixen
atenció.
De vegades aquest tipus de

commemoracions tenen con-
seqüències en futures creaci-
ons artístiques o literàries. El
tricentenari de Góngora, per
exemple, va ser el pretext per a
l’aparició de la marca Genera-
ció del 27, amb poetes afortu-
nadament no culterans, com
Lorca i Cernuda. I un cas
exemplar menys llunyà va ser
el centenari de Joan Miró. El
1993, exposicions com Camp
d’estrelles i Joan Miró 1893-

1993 –al Reina Sofía i a la Fun-
dació Joan Miró– van servir
perquè un públic ampli pogués
descobrir les millors obres
d’aquest artista. Després
d’aquestes dues retrospectives,
ja només els necis recalcitrants
s’atrevien a repetir aquelles
frases despectives i premoder-
nes, anteriorment tan fre-
qüents: “això és una presa de
pèl” o “això ho faria el meu fill
de sis anys”.
També sónvistoses les no ce-

lebracions i les males celebra-
cions. Especialment significa-
tiu va ser el fet que el centenari
d’Albert Camus, el 2013, resul-
tés tan incòmode per a les au-
toritats franceses, i també per a
les autoanomenades progres-
sistes o d’esquerres. A aquestes
alçades del segle XXI, la luci-
desa ideològica i la llibertat de
pensament i d’acció que va re-
presentar i que encara repre-
senta Camus fan por als poders
establerts. A qui vulgui saber
per què, li recomano la lectura
o relectura d’El hombre rebelde
i, sobretot, d’El verano (1939-
1954), un llibre breu i poc co-
negut, que conté alguns dels
millors exemples de saviesa vi-
talista i antinihilista que conec,
en clau mediterrània i solar.
Sense allunyar-nos de la sa-

viesa excepcional i del mar
Mediterrani, la tardor del 2021
se celebra el centenari de Ge-
orges Brassens. Quan el 2016
l’acadèmia sueca va atorgar el

premi Nobel de literatura a
Bob Dylan, vaig pensar que ar-
ribaven tard: l’hi haurien d’ha-
ver donat fa anys, a Brassens.
Valdria la pena conèixer l’idio-
ma francès només per com-
prendre i gaudir amb plenitud
de cançons comSupplique pour
être enterré à la plage de Sète,
Chanson pour l’auvergnat i
Mourir pour des idées. Són pe-
ces commovedores, lliures i
alliberadores, també satíriques
i divertides quan cal. La més

prohibida de Brassens –Le Go-
rille–narrava un esdeveniment
inesperat: un potent goril·la en
zel s’escapa del parc zoològic i,
a falta d’una cosa millor, acaba
violant un jutge que passava
per allà, que acaba cridant la
mateixa paraula –“Mama!”–
que un home ajusticiat aquell
mateix dia, condemnat a mort
per ell.
A Barcelona se celebren

aquests dies dos centenaris im-
portants. A causa de la pandè-
mia, el 2020 no es va poder
presentar l’exposició en ho-
menatge a Federico Fellini,
que ara es pot visitar a El Born
Centre de Cultura i Memòria,
fins al 9 de gener. Inclou vídeos
amb entrevistes i dibuixos ca-
ricaturescos del director de La
dolce vita i 8½.
Deia Akira Kurosawa que

“no haver vist el cinema de
Satyajit Ray és com ser al món
sense haver vist el sol o la
lluna”. La Filmoteca deCatalu-
nya dedica al novembre un ge-
nerós cicle a aquest director
bengalí, en què només falta el
seu extraordinari documental
Tagore.
Hi ha, doncs, aniversaris

d’artistes que se celebren bas-
tant bé. Em pregunto si algun
museu recorda que s’acosten
els centenaris de dos dels mi-
llors dibuixants d’humor que
han existit: els barcelonins Ci-
fré (1922-1962) i Josep Coll
(1923-1984)."
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S’acosten els
centenaris de dos dels
millors dibuixants
d’humor: Cifré
i JosepColl

auditori.cat
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‘Thanksgiving’?No, gràcies
Els nadius qüestionen el relat idíl·lic d’aquella primera festa amb els colons
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Per moltes vegades que es digui,
sempre hi ha una ocasió per re-
cordar-ho. La història l’escriuen
els guanyadors.
A a la badia de Plymouth,Mas-

sachusetts, els guardaboscos expliquen als
turistes la història de l’arribada dels pele-
grins, els colons anglesos que el 1620 van ar-
ribar a aquesta costa a bord delMayflower, i
el bonrotllo ambelsnadius.
En realitat, els colons es dirigien a l’encla-

vamentdeJamestown(Virgínia), primeras-
sentament establert pels seus compatriotes.
Les fortes tempestes els van desviar i van
acabar gairebé 1.000 quilòmetres al nord, al
territori on vivien elsWampanoag, tribu al-
gonquina el nom de la qual en el seu idioma
voldir “gentde laprimera llum”.
“Les percepcions del període primerenc

dePlymouthes vangravar en lahistòria dels
EstatsUnits quanel presidentLincoln va fer
servirelsímbolicònicdelpobleWampanoag
i els colons anglesos celebrant junts el 1621,
comarepresentacióde lacooperacióenpro-
clamar la festa nacional, Thanksgiving”, as-
senyala Michele Pecoraro, directora execu-
tivadePlymouth400.
Aquesta iniciativa persegueix, el quart

centenari d’aquella celebració pionera d’ac-
ciódegràcies,queesfaciunrelatmenyssim-
plificat i incorrecte. Els Wampanoag, apar-
tatsitergiversats,creuenqueelquevapassar
el 1621s’assemblapocambelques’ensenyaa
les escoles, segons s’explica al seumuseu de
la ciutat de Mashpee, a 50 quilòmetres de
Plymouth.
No hi va haver gall dindi, ni els nadius llu-

ïen tocats de plomes. I, d’entrada, els colons
ni tan sols van convidar la tribu,malgrat que
van sobreviure gràcies a aquesta, i elsWam-
panoag només van fer acte de presència a
l’àpatperaccident.
Igual comreclamenque es retirin les està-

tues de Colom, per la brutalitat que va exer-
circontraels indígenes,elsnadiusamericans
també instenqueescorregeixi l’idíl·lic retrat
amb què s’il·lustra la principal jornada festi-
va als EUA. Per a moltes tribus, el quart di-
jousdenovembrenoésundiade celebració.
Ésdiadedol.
Una vegada que elsWampanoags van aju-

dar els pelegrins a adaptar-se a les condici-
ons, el que va venir llavors van ser anys d’un
lentgenocidi ipresadepossessióde lesseves
terres, es recordaaMashpee.
Com al The Washington Post sosté Paula

Peters, autora iprofessorad’històriadelsna-
dius americans, “no reconeixem la festivitat
nord-americana d’acció de gràcies, és una
marginació i una falsedat sobre la nostra
existència”.
ExpliquenqueelsavantpassatsdelsWam-

panoag es remunten a 10.000 anys enrere al
sud-est deMassachusetts, en el que anome-
naven Patuxet. A començaments del segle
XVII hi vivien 69 pobles. A cada un hi havia
uncap,uncurandero imissatgers corredors,
quehaviende tenirbonamemòria i resistèn-
ciaa lescamesperanard’un lloca l’altreamb
lesnotícies.
Caçaven als boscos (cérvols, ants, óssos),

pescaven (arengs, truites), recollien marisc
als rius i a la badia o conreaven blat demoro
fent servir les restes del peix com a fertilit-
zant, perquè avui es creguinmoderns els qui
fan compostatge. Des del 1524 van iniciar el
comerçileslluitesambelsexploradorseuro-
peus.Vanpatir la granmortaldat entre 1615 i
1618, sense saber si per alguna malaltia que
vancontreurede les ratesquevanarribar als
vaixells europeusoperverolao febregroga.

El 1620vaatracarelMayflower i vancom-
prendre que aquesta vegada la relació seria

diferent. Si portaven dones i nens, les seves
intencions no serien bel·licoses. Aquell pri-
mer hivern va ser terrible per als pelegrins.
El fred, la fami les epidèmiesels vadelmar.
Els Wampanoag van restar vigilants. Fins

que a la primavera del 1621 van establir con-
tacte. Els van ensenyar a plantar mongetes i
carbasses al costat dels blatdemorars, i els
vanoferir el seu fertilitzant secret.

Recollida la collita, els pelegrins vanmun-
tar la seva revetlla, sense comptar amb els
seus salvadors. Els anglesos van disparar els
seusmosquetons i els nadius van córrer cap
allà pensant que hi havia guerra. Van desco-
brir que els trets formavenpart de la xerino-
la, aixídoncs, esvanunir a la celebració.
Es va acabar la festa i a continuació va co-

mençar l’opressió.
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HISTÒRIES DEL MÓN

ElsWampanoag,quevanajudar
asobreviureelspelegrins,
ni tansolsvanserconvidats
a lacelebraciódelacollita

I N N PU L SO EMPR END E

Aterriza en
Viladecans.

15 de noviembre | Recinto ferial Cúbic

Sigue el evento en streaming por YouTube

Ciudad anfitriona del 5º encuentro de ciudades

de la Red Innpulso.
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Sònia i la transfòbia vigent / Carme Porta 
 
Carme Porta. Periodista. Feminista, periodista i mare · novembre 5, 2021 · 6:00 am 
 
 
Sonia Rescalvo Zafra és avui el nom d’una plaça al parc de la Ciutadella. Sonia Rescalvo serà 
recordada per la majoria pel seu assassinat. El 6 d’octubre de 1991 un grup de neonazis van 
apallissar-la fins a la mort. 
 
La Sonia dormia a la glorieta del parc amb la seva amiga Doris, que també va ser agredida i va 
sobreviure. La Sonia va rebre unes puntades de peu tan violentes que un dels agressors es va 
trencar una ungla tot i el reforç d’acer de les seves botes. La Sonia com a símbol de la 
transfòbia. La Sonia en la memòria de totes i tots. 
 
Però la Sonia va arribar a la mort després d’una vida plena de vexacions, de microviolències 
que la llençaven a l’exclusió. Va néixer a Conca i als 16 anys es va traslladar a Barcelona fugint 
cap al que pensava que era la llibertat de ser el que volia ser: Sonia. A Barcelona va poder 
viure –malviure– com a dona dedicant-se al món de l’espectacle i, en un ràpid declivi, a la 
prostitució i la indigència. L’any 1991 la transfòbia era “la normalitat”. L’extrema violència de la 
ultradreta la va matar, però la violència excloent de la quotidianitat que la marginava la va anar 
fent caure en una espiral d’ensorrament. 
 
Enguany ha fet 30 anys del seu assassinat i la transfòbia segueix ben viva. Durant el judici als 
seus assassins encara es tractava, per part de la premsa, la Sonia pel seu nom de pila masculí 
i se la tractava com a “homosexual transvestit”, i avui això encara segueix passant en alguns 
mitjans. 
 
Poques sortides laborals tenien les dones trans als anys 90: espectacle de varietats, 
prostitució… Avui, segle XXI, les persones trans son un dels col·lectius amb més dificultats 
d’accés i permanència en el mercat laboral. Segons una enquesta de l’Agencia de Drets 
Fonamentals, l’any 2020, el 35% de les persones trans que buscaven feina havien patit 
discriminacions, i només un 16% de les persones trans es visibilitzen com a tals al lloc de 
treball. 
 
Segons l’informe de l’estat de la LGTBI-fòbia 2020 de l’Observatori Contra l’Homofòbia, el 
15,3% de les incidències denunciades al col·lectiu LGTBI són contra persones trans. Segons el 
mateix informe, el 29,6% de les agressions són a l’espai públic, i un 25,9% a les xarxes socials, 
internet o telefònicament. Un 25,9% son agressions verbals i un gens menyspreable 22,2% són 
agressions físiques. La transfòbia segueix ben viva. 
 
La negació de la identitat de gènere és, també, la negació dels drets a les persones trans. 
Segons recull l’informe del mapa legal trans d’ILGA World –associació internacional de 
lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals– els processos de canvi de nom i reassignació 
de gènere són costosos i d’una extrema dificultat a la majoria de països del món. 
 
A l’Estat espanyol només hi pot haver aquesta reassignació a partir del reconeixement de la 
disfòria de gènere com a malaltia mental, i l’arribada de l’anomenada llei trans al Congrés ha 
aixecat moltíssima polseguera. Aquest projecte de llei recull les recomanacions de l’OMS –
Organització Mundial de la Salut–, que l’any 2018 va retirar la transsexualitat del llistat de 
malalties mentals. 
 
La LGTBI-fobia és present a tots els àmbits, amb violències extremes i microviolencies. De fet, 
les discriminacions al col·lectiu de dones i homes lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i 
intersexuals es manté en la majoria de legislacions del món. L’homosexualitat només fa tres 
dècades que va desaparèixer de la classificació internacional de malalties de l’Organització 
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Mundial de la Salut, i encara hi ha les anomenades teràpies de conversió que volen alterar 
l’orientació sexual o la identitat i l’expressió de gènere. 
 
Actualment són les persones trans les que reben discriminacions mes violentes, criminalització i 
requereixen processos més llargs i costosos per al seu reconeixement. Calen eines per 
al  reconeixement, accions positives per al col·lectiu i l’afirmació legal i social de drets. Cap 
discriminació fa possible que col·lectius minoritaris o majories invisibles i minoritzades deixin de 
patir-les. El reconeixement de drets fa possible l’exercici de la convivència basada en el 
respecte i la llibertat. 
 
A Sonia Rescalvo la tenim a la memòria per la seva mort, però caldria tenir-la present per 
construir una vida millor, més justa i lliure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.eltriangle.eu/2021/11/05/sonia-i-la-transfobia-vigent/ 
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Al cap dels anys vaig comprendre per què, en-
tre els de la meva generació, existia un in-
comprensible buit docent respecte al fran-
quisme: els nostres pares rares vegades en-
traven en detalls, bé per girar full, bé per la in-
comoditat que els produïa en democràcia la 
seva obligada afecció al règim, ja que no havi-
en conegut cap altra cosa. Però el cert és que 
mai acabaven d’ensenyar-nos-ho a l’escola.  

Els plans d’estudis, avui injuriats, de 
l’EGB i el COU es quedaven en els prolegò-
mens de l’Europa de preguerres o, a tot es-
tirar, en la Revolució del 17, de manera que 
al juny ens quedàvem sense saber per què 
havia esclatat la Guerra Civil i si el Dragon 
Rapide era l’ésser mitològic que escopia foc 
en Dragones y mazmorras. La meva genera-
ció, aclareixo, és aquesta que els periodistes 
anomenem baby boomers, per estalviar-nos 
l’enutjós d’admetre que els nostres pares 
s’enllitaven més del que aconsellava el na-
cionalcatolicisme. No hi havia tele, però sí 
una bona màrfega per al lligam. Fruit 
d’aquest buit, vam tenir la sort que a la se-
lectivitat mai queia el franquisme. 

Ignoro si el final de la Transició, després 
del cop del 81 o la posterior belle époque soci-
alista van tenir a veure amb aquest buit que 
abocava les generacions de la Movida a des-
conèixer les aventures de Serrano Súñer. Per 
a nosaltres, la dictadura havia desaparegut 
misteriosament de pupitres i pissarres. Fins 
a adults, i per compte propi, mai vam saber 
dels 200.000 represaliats o executats des-
prés de la contesa –milers d’ells encara a les 
cunetes o en fosses comunes– ni dels camps 
de concentració, que aquí també n’hi va ha-
ver. Aquells professors tan moderns mai ens 
ho van explicar. 

Més enllà que ens enviessin a casa quan va 
morir el dictador (ja ens van treure del col·le 
quan va volar Carrero), poc sabíem d’aquells 
40 anys, dels quals teníem una lleugera no-
ció, divertidíssima, per Los forrenta años, de 
Forges. La Revàlida, el PREU i la Formació de 
l’Esperit Nacional semblaven cosa de la Pre-
història, malgrat que havien desaparegut 
quatre dies abans. Del Servei Social teníem 
notícia per les nostres germanes grans. Que-
dava la mili i aquell policia municipal que ve-
nia a casa a entregar-nos un paper que ens 
comminava a tallar-nos, tot i que allò ho va 
arreglar l’objecció de consciència, que ens va 
encendre l’enginy adolescent amb excuses 
desenraonades per estalviar-nos la instruc-
ció, fins que Aznar, mira tu, la va abolir per 
enviar professionals i immigrants a l’atur a 
guerres que altres declaraven. 

Els del 65 d’ara endavant sabem més del 
franquisme per llibres i documentals que pels 
mestres de la General Bàsica. Gràcies a Net-
flix, que acaba d’estrenar a Espanya la mini-

sèrie alemanya La dura verdad sobre la dicta-
dura de Franco, a historiadors espanyols i fo-
rans com Paul Preston, biògraf oficiós i autor 
del recent Arquitectos del terror (Debate, 2021) 
o al treball periodístic que salpebra la repres-
sió amb el miracle turístic i el Govern dels tec-
nòcrates de l’Opus Dei, coneixem la superfí-
cie d’aquell iceberg històric el magisteri del 
qual se’ns va negar en la nostra adolescència. 
Impagable la hipòtesi del documental ale-
many que la filla de Franco va néixer del ven-
tre d’una prostituta inseminada per Nicolás, 
el germaníssim. A Carmen Polo mai se la va 
veure embarassada. 

Afortunadament, el franquisme s’ha con-
vertit en els últims anys en un reverdit gènere 
històric que ens obre les finestres de l’entesa 
d’un període poc tractat a les aules. Ignoro si 
les generacions de la LODE, la LOGSE, la LOE i 
la LOMCE, les de Wert, Celáa, López Alegría o 
com s’anomeni el ministre o ministra de torn, 
encapritxat a imposar la seva pròpia llei edu-
cativa, estudien en els instituts què va passar 
entre el 18 de juliol de 1936 i el 20 de novembre 
de 1975, però si ho fessin, si expliquessin sense 
biaix el que va ocórrer en aquell període, en-
tendríem la singularitat d’un país en perma-
nent hemorràgia ideològica, per què vota com 
vota, per què reneixen els extrems, el plagi 
dels discursos d’extrema dreta i el permanent 
recurs al franquisme d’una part de l’esquerra 
per armar el seu argumentari.  

En definitiva, sabríem alguna cosa més 
d’una època de la qual molts de la meva ge-
neració només vam conèixer aquella facècia 
que Franco tenia el cul blanc perquè la seva 
muller el rentava amb Ariel. Quan el van ex-
humar del Valle, tampoc ningú ens va dir si 
això últim era cert. n

Memòria històrica

Si la generació del ‘baby boom’ conegués el franquisme, entendríem més bé què som

Els del 65 en  
endavant sabem  
més de la dictadura  
pels llibres i els 
documentals que pels 
mestres de l’EGB

Leonard Beard

Jorge Fauró

El rentava amb Ariel   

P Jorge Fauró és periodista. 

A peu de caixa
Supermercats

Valeria Milara

Hi va haver un moment de la meva 
vida que em va marcar. Tenia 18 
anys quan vaig treballar a l’estiu 
de caixera d’un supermercat dels 
que es coneixen com de marca 
blanca. Sense dir noms, endevina-
reu quin era quan dic que el meu 
uniforme eren uns pantalons ver-
mells, camisa de ratlles del mateix 
to i esclops. I, tal com entraves, a 
més del vestit tenies un mantra i 
era «Qui em pagarà amb un bitllet 
de mil». Gairebé no hi havia diners 
a la caixa per si robaven, i necessi-
taves els diners de la gent de la cua 
per endavant per poder donar el 
canvi al que t’estava pagant. 

Allà vaig fer carrer i em va  
sortir durícia. Carrer, perquè tre-
ballava en diferents barris i depèn 
de la zona no es compra igual. 
Com més de classe treballadora 
fos el barri, millors productes sor-
tien. Vaig aprendre l’ofici perquè 
havies de desenvolupar el tacte 
perquè no et colessin un bitllet 
fals, ja que no hi havia ni detector. 
I la vista, perquè tampoc hi havia 
càmeres antirobatori. Les mans 
se’m van omplir de durícies per-
què descarregaves i col·locaves un 
camió, feies una comanda, es-
combraves, fregaves i cobraves. 

Escric això perquè sempre par-
lem de les caixeres o dels professio-
nals dels supermercats amb un to 
despectiu que m’indigna, com si 
tothom valgués, com si fos una 
professió de segona. Quan són in-
dispensables. Ho van ser durant la 
pandèmia. M’indigno perquè sé el 
que és estar darrere d’un taulell es-
canejant productes i recollint del 
terra el que els altres tiren i ni s’im-
muten. Amb un públic que de ve-
gades paga el seu mal dia amb tu.  

Una vegada vaig escoltar una 
xerrada d’un psicòleg perquè els 
periodistes aguantéssim les situa-
cions de conflicte. Ens va dir que als 
països nòrdics les caixeres estaven 
entrenades perquè ni s’immutes-
sin quan els clients les insultaven 
amb paraules tan gruixudes que no 
vull ni reproduir. Com si els anés en 
el sou. Advoco perquè, ja que estem 
anant més al supermercat per 
comprar ja els primers polvorons, 
agraïm a aquests treballadors la 
seva tasca. Sempre amb un hola i 
un adeu. Si pot ser de bon grat i, si 
aquell dia el cos ens ho permet, 
somriguem amb la mirada, fins 
que se’ns esquincin els ulls. Que en 
temps de mascaretes la mirada és 
el mirall de l’ànima. n
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