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tueix “una font històrica de primer
ordre per a l’estudi de la història
del període franquista i dels grups
clandestins” així com de lamateixa
premsa clandestina antifranquista.
El final de la guerra, l’any 1939,

apunta també la nota de l’Ajunta-
ment, va suposar la desaparició de
les capçaleres depremsade l’oposi-
ció, que moltes van ser confiscades
pel règim franquista.
Algunes d’aquestes publicacions

van tenir continuïtat durant l’exili
o en la clandestinitat, però durant
els últims anys de la dictadura van
experimentar una gran revitalitza-
ció, aclamades pels anhels de de-
mocràcia que brollaven per tot el
país."

L’Arxiu Històric de Barcelona acabarà el 2022 la digitalització de més
d’un miler de títols de premsa clandestina impresa durant el franquisme

Aquell paper resistent
'&$#!!): +*)('&%$*

L’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona
(AHCB) acabarà
durant l’any que ve
la digitalització de

més d’un miler de títols de premsa
crítica i propaganda impresa du-
rant el franquisme. L’Ajuntament
de Barcelona va detallar ahir en un
comunicat que bona part d’aquests
documents, que formen part del
seu fons documental, es van reunir
amb donacions de privats, partits,
entitats i organitzacions.
ElConsistori també està digitalit-

zant els documents aportats per
particulars a la bústia de l’Arxiu i
els que en el seu dia es van deixar
camuflats dins de diaris i llibres de
la Sala de Consulta de l’entitat, a la
Casa de l’Ardiaca deBarcelona. Tot
aquest material es podrà consultar
a la pàgina web de l’Arxiu Històric,
que en aquests moments ja exhibe-
ix 180 títols. És el cas, per exemple,
de les pàgines de Pont Blau, una re-
vista cultural escrita en català que
es va publicar aMèxic entre princi-
pis dels anys cinquanta i mitjans
dels seixanta.
“En aquest Mèxic hospitalari ge-

nerós –es pot llegir al seu editorial–
, on els escriptors catalans poden
prosseguir la seva obra, hi hamilers
de compatriotes nostres que un dia
van lluitar per la llibertat; i van llui-
tar amb un entusiasme que va ad-
mirar el món. Si la sort no ens ha-
gués estat adversa...”.
Altres títols ja inclo-
sos fan un relat de la
vida del moment molt
més dissimulat.
L’Ajuntament també

indica en el seu comu-
nicat que les publicaci-
ons dels partits polítics
suposen més de la mei-
tat d’aquests fons, men-
tre que un vint per cent
procedeixen d’associa-
cions obreres. La resta
tenen l’origen en els mo-
viments universitaris, ve-
ïnals, feministes, pacifis-
tes... o en els comitès de
solidaritat, així comendi-
verses agències d’infor-
mació.
Els documents més crí-

tics i combatius amb el rè-
gim franquista es podran
veure a partir de demà a
l’exposició Cuando llovían
octavillas: Clandestinidad,
prensa y propaganda antifranquis-
ta.
La majoria d’aquestes publicaci-

ons es van imprimir en la clandesti-
nitat o a l’exili, en condicions pre-
càries i perilloses. Recorda la nota
municipal que la premsa clandesti-
na va ser un fenomen creixent, que
va assolir la seva màxima difusió a
finals dels anys seixanta i a la dèca-
da dels setanta. La seva publicació,
subratlla el Consistori, “va possibi-
litar la vertebració de les organitza-
cions antifranquistes i dels movi-
ments socials, va servir d’eina
d’agitació i propaganda, de contra

Tot i que sembla que entremen la sise-
naonada,elsexpertsassegurenquela
pandèmiaestà controladagràcies a la
vacuna. Iaixòes tradueixen ladismi-

nució de la pressió sobre el nostre sistema pú-
blicdesalutquelacovidvaposarcontralescor-
des. Per tant, la urgència ara és normalitzar la
situacióen l’assistènciamèdicaperquèelsusu-
aris recuperin laconfiançaen lanostra sanitat i
desaparegui un estès sentiment d’abandona-
ment de pacients no covid. La normalitat hau-
ria de començar pels centres d’assistència pri-
mària, la primera trinxera d’atenció mèdica
que durant la pandèmia es va convertir en un
murinsalvableperatotelqueeraalièalcorona-
virus.Aquestabarreradeprotecció es constata
encara avui, ja que és molt complicat que en
aquests centres públics despengin el telèfon
quantruquenels sofertspacients.Abans truca-
ven i els atenien ambdiligència i ara és una au-
tèntica loteria que responguin al telèfon.
Aquestamanera deprocedir portamolts usua-
risafercuesdavantelstaulellsdelsCAPperquè
elsrebiunmetgeaqui,enmoltscasos,noveuen
desde faany imig.
Aquestasituacióquedenunciendesdelesas-

sociacions d’usuaris fins al sindicat Metges de
Catalunyaésmoltpreocupantperquèintensifi-
caladesconfiançaenunsistemapúblicrecone-
gutcomamodèlicperòquearaacumularecels.
Els metges de família ho saben i se sorprenen
que alguns dels seus pacients no vagin a veu-
re’lsper lesdificultatsd’accés. Ielsqueaconse-
gueixencitas’estantrobantambllistesd’espera
que arriben als 30 dies, segons va denunciar la
setmana passada l’esmentat sindicat. Els usua-
risambpossibilitatseconòmiquesfamesosque
vancontractarmútuesprivadeson,percert,no
van deixar mai d’atendre personalment ningú
ambalgunamalaltiadiferentalacovid.Ielsciu-

tadans quenopodenpagar dues vegades la co-
bertura sanitària són precisament els més vul-
nerables ions’esténunsentimentd’oblit.
És cert que falten metges i recursos, però

també és veritat que el canvi en l’organització
de l’atenció sanitària és percebut com un em-
pitjoramentdel sistemaque funcionava raona-
blement bé abans de la pandèmia. Salut ha
aprofitat elperíodederestriccionsperconsoli-
darpràctiques impopulars.Emrefereixoa l’as-
sistència telemàtica que eixampla la bretxa
digital i que afecta els col·lectius més vulnera-
bles com la gent gran. Els usuaris volen parlar
cara a cara amb el seumetge o infermera i són
reticents a fer-ho virtualment. Els professio-
nals sanitaris, per la seva pròpia vocació, tam-
pocnohand’estar còmodes ambaquestmodel
de comunicació sense ànima que despersona-
litza l’atenció mèdica. La digitalització pot
alleugerirmolta burocràcia, peròmal aplicada
reforça un sentiment ciutadà de dissuasió de
l’ús de la sanitat pública. Està en joc la salut de
les persones i la confiança guanyada durant
temps en un sistema la reputació del qual està
enrisc.Nohopermetem.

Enric Sierra

Prestigi sanitari
en risc

Usuaris i metges alerten
de llargues llistes d’espera

als CAP i problemes
de l’atenció digital
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informació i denúncia”. També va
potenciar “la ‘socialització’ de la
protesta, va col·laborar a la cons-
trucció d’una cultura de resistència
davant el feixisme i va ser un agent
actiu de mobilització col·lectiva i
del canvi democràtic”.
L’Ajuntament també destaca que

tota aquesta documentació consti-
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Lluís Permanyer

L’anunci que el
Club Natació
Barcelona orga-
nitzavauna cur-
sa reservadaper

a noies va suscitar molt d’inte-
rès.Undiumenged’agostafavo-
ria una assistència nombrosa,
tot iqueelprincipalmotiuerala
curiositat despertada per una
competició femenina.
No suposava una novetat es-

tricta,jaquedebensegurqueno
eralaprimeravegadaqueaBar-
celona es convocava una prova
d’aquestescaracterístiques.
En aquest sentit, el Club Na-

tació Barcelona era un pioner
quepresumiadevalentia, jaque
notemiaadoptarusosicostums
queenaquells tempspodienes-
candalitzar.
No va ser estrany que, en el

seu propòsit d’infondre el con-
venciment que saber nedar for-
mava part d’una formació cul-
tural, no triguésaconsiderar-se
que també s’hi havia d’incorpo-
rar ladona:no fer-hohauria su-
posat una exclusió contrària als
principis que van inspirar la
fundació d’una entitat tan res-

pectada, exemplar ipopular.
Idesd’unbonprincipivasor-

giralclub la iniciativad’estimu-
lar la participació femenina en
lanatació i tambéen lescompe-
ticions. Era Emili Solé Brufau,
unsoci singular, qui vadestacar
comaanimós iprotector.
Lacursade100metres lliures

amb un viratge va tenir poca

emoció, ja queMercèRibalta es
va imposar amb claredat quan
va sobrepassar la seva segui-
dora immediata, Rosita Bul-
bena, ni més ni menys que en
dotze metres. Sospito que la
guanyadora i la seva germana
Clementina eren família de
Tomàs Ribalta, el propietari
delsbanysdeSantSebastià,una
instal·lació que va adquirir un

renombenguanyat.
A la crònicapublicadaesdes-

tacavaelbonicestil i la tenacitat
exhibida per les “senyoretes”,
terme que no es feia servir en
actitud d’igualtat a les curses
masculines, ja que no s’escrivia
mai “senyorets”.
Elquedestacaés la llargaves-

timenta. A banda de la incomo-
ditat i la calor que havia de pro-
vocar sota un sol de justícia del
mes d’agost, tan aviat com
s’amarava, el vestit dificultava
elmoviment ipesava.
Però una cosa era nedar, una

altraeraorganitzarcurses ipar-
ticipar-hi, i unaaltrademoltdi-
ferent aconseguir que es modi-
fiquessin els estatuts perquè el
Club Natació Barcelona passés
asermixtiladonapoguésnedar
icompetir,però tambésersòcia
en igualtat de condicions. Va
caldre esperar encara uns anys
per aconseguir-ho, fins que a
l’assemblea general del 1924 es
va aconseguir que per fi gua-
nyésel sí."

L’ÀLBUM

Mercè Ribalta (amb els braços plegats) va guanyar la competició del 1912 a la Barceloneta

El ClubNatació
Barcelona va ser
pioner a donar
suport a la natació
per a les noies

%$"2#!
Banksy ha aparegut a Bar-
celona, i en tota regla: amb
permisos i obra de catego-
ria, i sens dubte no ha estat
d’esquitllentes. L’exposició
està a l’altura del que se li
exigeix. La seva pintura és
acadèmica, popular i llagri-
mosa, malgrat la denúncia
que l’envolta. És el paradig-
ma d’un artista que s’impo-
sa al mercat no tant per la
qualitat creadora sinómés

aviat per un factor extern
que n’afavoreix la venda i
en dispara la cotització. En
aquest fenomen el valor
afegit no és la publicitat ni
el circ, com en el cas de
Dalí, sinó el misteri en què
ha aconseguit submergir-se
i fins i tot romandre com a
artista invisible. El mercat
ha reconegut sense dificul-
tats unamercaderia predes-
tinada a catapultar uns
preus irreals. Tot configura

el mateix muntatge. S’hau-
ria de perfeccionar amb el
pagament de bitcoins per-
què aquesta bombolla sigui
condemnada a un esclat
colossal. Banksy està captu-
rat pel món que ell s’aplica
amb agudesa a denunciar.
De tota aquesta operació
sospito que el millor haurà
de ser una desfilada demolt
de públic, ja que així desco-
brirà elMuseu del Disseny:
sens dubte homereix.
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%$'/&.-"$Adifhaadjudicat lesobresde les instal·lacions
devia i electrificacióde lanovaestaciódeSantAndreu
Comtal, queespreveuposarenservei el segonsemestre
del 2022.El contracte, de9,4milionsd’euros ideumesos
d’execució, es firmaràamb l’UTEformadaperTecsaEm-
presaConstructora iDragados.Elprojecte incloueldis-
senyd’un itinerari per als vianantsde347,65metresque
connectarà les ramblesPrim iOnzedeSetembreambuna
passarel·laprovisionalde24metresde longitud. /Redacció

(,=?- ;)&,'?- ) ') $)*"')
?0 ?-D?;) A? ') C;)0 ;?:,;*)
%$'/&.-"$Diverses brigades substitueixen aquests dies
les rajoles escantellades de la Rambla. Els obrers també
estan revisant els subministraments i impermeabilitzant
l’estació de Liceu. Fa mesos que veïns i comerciants re-
clamen a l’Ajuntament que faci feines de manteniment a
la Rambla per frenar-ne la degradació. El comptador dels
dies de retard de la gran reforma va assolir ahir els 2.001.
Dimarts l’oposició va obligar el governmunicipal a com-
prometre’s a començar les obres el 2022. / Redacció

Els treballs ahir a la zona de les floristeries
&%

$?#,0?!B?*?0+ )'- #,*?;@,-
#?0+?0);!-> !0#',?0+<h! ') B,q2?;!)
%$'/&.-"$Trenta-trescomerços imercatsmunicipalshan
estatguardonatsambelPremiNacionalalsEstabliments
ComercialsCentenarisde laGeneralitatpel seumésd’un
segled’història, entreelsqualselmercatde laBoqueriade
Barcelona (1840).L’objectiues reconèixerel serveidequali-
tatquehanofert anyrereany, alienselpasdel temps.Alguns
delsestablimentsguardonatshanestat laCasaAdroguer
Nou(1870)deSolsona, laFarmàciaAlsius (1760)deBanyo-
leso laPastisseriaNicolau (1856)deTàrrega./Redacció

E' &);A!0?+ D;?D);) ?' -?2 ;?#2;-
#,0+;) ') #,00?B!E A? ') G);A20y)
%$'/&.-"$ L’entitat El Jardinet dels Gats ultima les
seves al·legacions contra el projecte de connexió de la
plaça de la Gardunya i del pati de l’hospital de la Santa
Creu. Responent a ERC, el governmunicipal va dir ahir
que l’entitat podrà continuar treballant al seu emplaça-
ment actual, però els amants dels gats entenen que
aquesta iniciativa municipal els encotilla i frena tota
possibilitat de creixement. El projecte municipal encara
està pendent de l’aprovació definitiva. / Redacció

Undels inquilins d’El Jardinet dels Gats del Raval
$#%"!('!(%!(#

Nedadores competint
als 100metres lliures
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PATRIMONI

 Així era un dels tresors 
desapareguts del Modernisme 

Les imatges inèdites del cambril del Carme, obra de Josep M. Jujol, revelen la magnitud de l’obra

imatges en què es poden veure les 
decoracions de l’interior del cam-
bril, que creen un recinte més reco-
llit, i algunes d’aquestes tombes. En 
canvi, als primers anys 60 no va so-
breviure a una ampliació poc res-
pectuosa del convent. 

De la història del cambril també 
se sap que té l’origen en una inicia-
tiva frustrada de l’empresari i polí-
tic Pedro Cobos, que va ser l’alcal-
de de Tarragona entre l’abril del 
1910 i el gener del 1912. L’obra de 
Jujol és fruit d’haver guanyat un 
concurs en què va quedar en segon 
lloc el també arquitecte Cèsar Mar-
tinell. Segons un document conser-
vat a l’arxiu dels carmelites, l’orde 
va decidir emprendre la construcció 
del cambril adossat a l’absis de l’es-
glésia després que Cobos prometés 
que hi destinaria 600 duros. Però la 
promesa no es va fer efectiva perquè 
“el donant es va fer enrere disgustat 
al veure que s’emprenia una obra de 
molta més volada de la que ell ini-
cialment es figurava”.  

Les primeres obres van comen-
çar el maig del 1910 i van quedar in-
terrompudes per falta de fons el 
1913, malgrat els intents dels carme-
lites de recollir diners entre la ciu-
tadania. Com es pot veure en algu-
nes fotografies de l’època, es va arri-
bar a edificar la carcassa del cam-
bril, així que Jujol el va rematar amb 
la cúpula i va construir l’altar i els 
guarniments. Malgrat tot, l’havien 
inaugurat provisionalment el 1913, 
coincidint amb el dia 12 d’octubre, 
i havien intentat pal·liar l’estat de 
les obres guarnint-lo amb una tela 
blau cel i il·luminació elèctrica. 

Els treballs van tenir prou ressò 
a la premsa de l’època per fer-ne el 
seguiment fins que el cambril va ser 
beneït pel bisbe Vidal i Barraquer, 

El cambril del Carme de Tarragona, 
actualment desaparegut, va ser 
molt estimat pels tarragonins. 
Aquesta capella situada darrere l’al-
tar de l’església dels Carmelites 
Descalços era tan espectacular que, 
durant la construcció, cròniques de 
l’època es van referir a l’obra de l’ar-
quitecte Josep Maria Jujol com una 
“minúscula Sagrada Família”. 
L’ARA ha tingut accés a l’arxiu de 
l’orde i en publica per primera vega-
da imatges històriques desconegu-
des. “L’arc principal, que dona del 
cambril a l’església, és superb i gran-
diós, tot ell brodat de fistons relli-
gats de garlandes de roses”, es pot 
llegir a la mateixa crònica, que tam-
bé lloa les solucions “senzilles i ele-
gants” que Jujol va aplicar per con-
nectar el cambril amb una sala per 
al tresor de la Mare de Déu, la sala de 
música i l’interior del convent. Per 
tot plegat, l’autor qualifica Jujol de 
“poeta de l’arquitectura”. 

Les lloances van continuar quan el 
cambril va estar acabat. El nou altar 
era “tot de marbre blanc”, el pavi-
ment estava “fet de mosaic romà an-
tic també de marbre”, com els àngels 
que hi havia a la base de la cúpula. 
Malauradament, de tot això només 
en queda la cúpula, en molt mal estat, 
i algunes restes del marbre de l’altar 
i del paviment –que era blanc i dau-
rat– que s’estan catalogant a la Uni-
versitat Rovira i Virgili, a l’espera que 
el projecte de recuperació de la cúpu-
la pugui tirar endavant. Els carmeli-
tes de Tarragona asseguren que es 
conserva un altre fragment del con-
junt: una barana que estaria en mans 
d’un particular del Camp de Tarrago-
na de qui no s’ha fet pública la iden-
titat. Pel que fa a la imatge que s’hi 
va venerar, era la que els carmelites 
tenien a l’antic convent de Sant Llo-
renç del carreró del Portal del Carro 
de la mateixa ciutat.  

Arrasat, però no per la guerra 
El cambril va ser atacat durant els 
primers dies de la Guerra Civil, i du-
rant la guerra el convent dels car-
melites va funcionar com a presó. 
Però quan va acabar la contesa el 
cambril va ser restaurat abans que 
la resta de l’església, perquè hi van 
enterrar els frares que havien sigut 
assassinats durant la guerra, segons 
afirmen fonts dels carmelites. A 
l’arxiu de l’orde hi ha unes altres 
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poc abans de les festes del Carme, 
en una cerimònia en què també va 
participar l’Orfeó Tarragoní. Ales-
hores feia sis anys que Pedro Cobos 
havia mort, però la seva vídua, Do-
lores Lindeman, i els seus sis fills 
havien continuat vinculats a l’obra: 
ella havia presidit la subscripció po-
pular iniciada el 1917 per acabar el 
cambril, amb la qual es van recollir 
unes 10.000 pessetes, per damunt 
de les 7.000 en què estava pressu-
postada l’obra. A més, havia fet un 
donatiu de 250 pessetes, mentre 
que els seus sis fills van fer donatius 
per un valor total de 50 pessetes. 

Qui va finançar els marbres? 
Les obres del cambril es van acabar 
amb desenes de donatius, des dels 
més modestos fins a les 600 pessetes 
que va donar l’arquebisbe. Però tot 
apunta que dels marbres se’n va en-
carregar un únic benefactor, Maria 
Turró, casada amb Joan Batet, germà 
del general Domènec Batet. “L’altar 
i l’escaleta que donen accés al tron de 
la Mare de Déu són de marbre de 
Carrara i estan treballats amb una 
delicadesa exquisida. El tron és d’es-
til gòtic, de línies finíssimes i admi-
rablement tallat sobre fusta de Flan-
des”, diu un article de l’època, en què 
també s’assenyala que el preu va ser 
molt superior a les obres anteriors, 
“unes 30.000 pessetes”. Al cambril 
també va haver-hi un banc de mabre 
i fusta en la línia de l’altar, en aques-
ta ocasió donat pel polític tarragoní 
Marià Puig i Valls. 

El cambril del Carme és l’obra 
més important de Josep Maria Ju-
jol a Tarragona després del Teatre 

Calonge serà la primera booktown catalana. S’hi 
obriran set llibreries el 10 de desembre, fruit 
d’una iniciativa per revitalitzar el comerç, el nucli 
històric i el turisme. Una llibreria generalista, una 

amb oferta en diverses llengües, una altra amb 
molt fons, una de còmic, una d’infantil i juvenil, 
una d’espiritualitat i tarot, una dedicada als 
viatges i una altra a la cultura asiàtica.

CALONGE OBRIRÀ 
SET LLIBRERIES 
ALHORA

01. El cambril del Carme des de 
l’interior de l’església. ARXIU DELS  

CARMELITES DESCALÇOS DE CATALUNYA I BALEARS  

02. L’interior actual. T. VAN DER MEULEN  

03. Un tapís d’Antoni Cerveto 
que va guarnir el cambril. BIBLIOTECA 

DE CATALUNYA  04. El cambril durant la 
construcció de la cúpula. HERMENEGILD 

VALLVÉ / DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 05. Pas del 
cambril a la sala de música del 
convent. ARXIU DELS CARMELITES DESCALÇOS 

veto: aquest primer tapís i el se-
güent van ser també donacions de 
Marià Puig i Valls.  

Com es pot veure a la imatge, fins 
ara inèdita, hi ha l’escena de la Ma-
re de Déu del Carme lliurant els es-
capularis al carmelita anglès Simó 
Stock, el sant protector de l’orde del 
Carme. El segon tapís portava per 
títol Apoteosi del Carmel i era gegan-
tí, feia 7,5 x 5 metres. La tercera te-
la estava dedicada a la concessió del 
privilegi sabatí i la quarta a la refor-
ma de l’orde carmelità que va em-
prendre santa Teresa de Jesús. I 
més endavant, el 1929, Dolores Lin-
deman va pagar un altre tapís, de-
dicat al sacrifici de sant Elies, quan 
la seva filla Pilar es va casar amb An-
toni Escriu a l’església.e

01. El bust restaurat. ICUB / PERE VIVAS 02. La Font 
d’Hèrcules a la Finca Güell. CÀTEDRA GAUDÍ

El bust perdut de la 
font de Gaudí apareix 

als magatzems 
municipals 

Durant anys, el bust que coronava la Font 
d’Hèrcules dissenyada per Gaudí als Jardins del 
Palau de Pedralbes s’havia donat per extravi-
at. El va trobar fa uns mesos el fotògraf Pere Vi-
vas al magatzem de la col·lecció d’art públic mu-
nicipal i s’ha restaurat per exposar-lo a la gran 
exposició de Gaudí. La mostra s’inaugurarà el 
19 de novembre al Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya i posa en context l’obra de l’arquitec-
te. Justament l’ARA dedicarà, el cap de setma-
na vinent, un diari especial a l’arquitecte An-
toni Gaudí i la seva època, amb articles històrics 
situats el 1921, ara fa un segle. 

Una peça de mitja tona 
El bust data del 1884 i és obra de Rossend No-
bas, un dels escultors catalans més impor-
tants de finals del segle XIX. Entre les seves 
obres més visibles d’art públic hi ha els bus-
tos de Cervantes, Milton i Dante que coro-
nen la façana de la Fundació Tàpies, el mo-
nument a Rafael Casanova a Barcelona i 
L’Aurora, la quadriga daurada que corona la 
cascada del Parc de la Ciutadella. El bust pe-
sa 476 quilos i està esculpit en gres vermell 
tipus Buntsandstein. Al casc hi té esculpit 
com a motiu el segon treball d’Hèrcu-
les: la mort d’Hidra de Ler-
na, un monstre aquàtic 
en forma de drac poli-
cèfal que habitava a 
la font d’Amimone, 
una de les entrades 
a l’inframon. La pe-
ça passarà a formar 
part de la col·lecció 
del MNAC. e

BARCELONA
L.S.

Metropol. Mentre que les obres del 
teatre van ser problemàtiques, amb 
el cambril Jujol va tenir molt reco-
neixement. Si bé és una obra menys 
personal que el teatre, el neogòtic 
era molt popular dins el Modernis-
me, estava prestigiat i tenia l’accep-
tació del públic. 

Quan el cambril va obrir les por-
tes, estava guarnit amb un baix re-
lleu amb l’escena de l’aparició del 
núvol marià al profeta Elies, que és 
conegut per l’esbós de Jujol, i dues 
imatges, una de santa Teresa de Je-
sús i una altra de sant Joan de la 
Creu, potser també obra de l’arqui-
tecte. Pocs mesos després la decora-
ció es va començar a enriquir amb la 
primera d’un reguitzell de teles pin-
tades pel pintor tortosí Antoni Cer-

02 

03 

04

àtic 
i-

01

02 

P.8



40  | Barcelona Diumenge, 14 de novembre del 2021  |

El 31 de maig passat, el fotògraf 
Pere Vivas participava en una 
visita als magatzems del centre 
de manteniment municipal que 
porta el nom de qui va ser regi-
dor barceloní Josep Maria Serra 
Martí. Vivas hi va anar amb al-
tres persones per comprovar en 
quin estat estaven les portes 
que l’arquitecte Antoni Gaudí 
va dissenyar per a la Casa Lar -
rard, al parc Güell.  

Passejant entre aquests ob-
jectes del passat, va destapar un 
bust i de seguida se’n va adonar 
que era idèntic al que havia vist 
en una foto d’una de les fonts 
que Gaudí va construir a l’anti-
ga Finca Güell, l’actual Palau de 
Pedralbes: la Font 
d’Hèrcules. 

És considera-
blement meri-
tori que Vivas 
identifiqués 
la cara, 
per què 
només es 
conser-
vava una 
foto de la 
font origi-
nal, amb 
Hèr cules en-
capçalant-la. 

Això explica 
l’Ajuntament de Barce-
lona al donar a conèixer, inclòs 
un text molt complet del 
geògraf urbà, professor i es-
criptor Josep Liz, la història 
d’un cap que ha passat almenys 
gairebé un segle desaparegut. 
Joan Bassegoda, que va ser di-
rector de la Reial Càtedra Gaudí, 
mort el 1992, va explicar que 
qui li va facilitar la foto va ser el 
fill d’un antic majordom dels 
Güell, de cognom Arbestain. En 
la imatge apareix al costat de la 
font una nena, qui sap si inte-
grant de la família Güell, pro-
pietària de la finca fins que la va 
entregar a la família reial, al 
principi dels anys 20 del segle 
XX. Després de la proclamació 
de la Segona República i l’exili 

d’Alfons XIII, va passar a ser de 
propietat pública. 

Bassegoda no va fer al·lusió a 
l’autor de l’estàtua: ni a la foto 
ni en cap altra documentació 
apareixia el seu nom. D’altra 
banda, Carme Hosta, arquitec-
ta tècnica i responsable de la 
conservació de l’art públic a 
Barcelona, va comprovar que el 
cap portava la firma de l’escul-
tor Rossend Nobas, i la data 
1884. Però malgrat que es cone-
guessin aquestes dades, no se 
sabia que aquest Hèrcules venia 
del Palau Reial. 

Tot i que no està clar, el cap 
d’Hèrcules es podia haver reti-
rat a l’acabar-se la Guerra Civil, 

el 1939, com tantes 
altres estàtues que 

van acabar en un 
magatzem o bé 

abans, quan 
el Govern 
de la Re-
pública, 
e vacuat ja 
Madrid, 
va ins-
tal·lar la 

seva seu 
temporal-

ment on els 
Güell van tenir 

la seva finca. Junta-
ment amb moltes altres 

peces, el cap va acabar en un 
magatzem del carrer de We-
llington, del qual es van tapiar 
totes les sortides. Amb els anys, 
aquest contingut va passar a un 
altre local, al carrer del Ciervo, 
per acabar al Centre de Mante-
niment Serra Martí. 

De l’heroi al depravat  

Crida l’atenció, vist des d’avui, 
que algú, el 1984, decidís recór -
rer a un recanvi. Segons explica 
el consistori, la mateixa font de 
Gaudí va quedar en l’oblit fins al 
1983, 99 anys després que fos 
construïda: l’arquitecte mu -
nicipal Ignasi Serra la va res-
taurar. I un any després, es va 
decidir coronar-la amb un bust 

que era en un 
soter rani del Palau 
Reial, de l’empera-
dor romà Calígula. 

No és qüestió de 
simplificar, però 
atenent la fama que 
els ha donat la pos-
teritat, l’operació 
suposava canviar 
un heroi mític per 
un depravat sexual 
amic d’assassinar 
els seus rivals polí-
tics i familiars, val-
gui la redundància. 

Després de tro-
bar-lo, el bust va 

ser analitzat per Àlex Mesalles, 
restaurador del Museu Na -
cional d’Art de Catalunya 
(MNAC), que va concloure que 
la peça té unes mesures de 103 
centímetres d’alt, 67 d’ample i 
46 de fons, i pesa 476 quilos. 
Està feta de gres vermell, del 
 tipus Buntsandstein, que coin-
cideix amb els medallons la -
terals de la base que fa 37 anys 

que sosté Calígula. Està en bon 
estat, excepte en el cas de la 
 visera del casc, perduda, i al-
guns trets de la cara. La peça va 
ser restaurada l’octubre passat 
per l’empresa Arcovaleno 
 Restauro, SL. 

El bust d’Hèrcules, l’ori ginal, 
no tornarà al Palau Reial. Es 
quedarà al MNAC, on es podrà 
veure en el context d’una expo-
sició sobre Gaudí. A l’antic ter -
reny dels Güell es portarà una 
reproducció, que allunyarà d’on 
no l’haurien d’haver col·locat 
Calígula, tercer emperador ro -
mà, fill de Germànic i Agripina, 
mort fa 1.980 anys, en el 41, i 
succeït pel seu oncle Claudi. 

El rostre de l’arquitecte 

La història té una última in -
cògnita que s’està investigant 
amb tècniques de fotogra -
metria: Gaudí va poder ser el 
model del bust en guix que va 
servir per fer la còpia definitiva 
de l’Hèrcules que portava se-
gles extraviat. n

Fora Calígula,  
torna Hèrcules

TROBALLA ESCULTÒRICA

TONI SUST 
Barcelona

A dalt, l’única foto que hi ha de l’estat original de la Font 
d’Hèrcules. A sota, Calígula al seu lloc. A l’esquerra, el 
rostre recuperat obra de Rossend Nobas.

El bon ull del fotògraf Pere Vivas permet recuperar 
d’un magatzem un bust obra de Rossend Nobas  

que coronava una font de Gaudí al Palau Reial  
i que feia un segle que estava desaparegut.

L’obra es quedarà  
al MNAC i una còpia 
anirà a l’antiga finca 
Güell per rellevar 
l’emperador romà
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SOCIETAT / P. 24, 25 I EDITORIAL

Colausalva
elpressupost
ambelssuports
quelivandonar
lainvestidura

CIRCULACIÓ

LaDGTplanteja
revisar el carnet
a la gent gran
SOCIETAT / P. 26

GÈNERE

Una dona trans
desfà el canvi

de sexe
SOCIETAT / P. 27

Les vacunes covid
perdenpart d’efectivitat
al capdequatremesos

Sanitat anuncia la tercera dosi per al personal sanitari
i elsmés grans de 60 anys davant la sisena onada
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Elcànceresvadetectar
un50%menysel2020

SOCIETAT / P. 25

VIURE / P. 1 I EDITORIAL

El dissident
cubàYúnior
García arriba
per sorpresa
aMadrid
CULTURA / P. 32

D$-'D6/5-F

CULTURA / P. 33

“Tota la meva feina
és un cant a la

llibertat de l’home”
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ARAGONÈS OBRE JOC AMB ELS COMUNS

Encaraqueformalmentnohagi tirat la to-
vallola amb la CUP, Pere Aragonès veu
llunyaquest pacte i haobert l’opciódene-

gociarelpressupostambelscomuns,pera
disgust dels seus socis de Junts. Salvador
Illa va insistir a oferir el seu suport, i el

president s’hi va reunir, però li va confes-
sar que no compta amb el PSC com a aliat
per aprovar els comptes. POLÍTICA / P. 11

)('&(%$#''( " (!+

ERCmanté el no a la llei deMemòria
Històrica perquè la considera insuficient
POLÍTICA / P. 14

ElGovern central
fa un pas per jutjar
criminals franquistes

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

426000

84641

Diario

771 CM² - 68%

23596 €

1,14

España

18 Noviembre, 2021

P.10



+* LA VANGUARDIA ) ( ' & % $ " 3 DIJOUS, 18 NOVEMBRE 2021

PSOE iUPobren la llei deMemòria
a investigar els crims del franquisme
ERC veu en les esmenes “un engany” i reitera la negativa a donar-hi suport

)#!2( 13''&0
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PSOE i Unides Podem van tan-
carahirunacordentorndetren-
ta esmenes a la llei de Memòria
Democràticaperampliar la seva
ambició i efectes que tot i això
no han convençut ERC, que
continuareclamantqueesrecti-
fiqui la llei d’Amnistia i s’habiliti
laviaperalrescabalamentpatri-
monial dels espolis.
Lamés sonadade les esmenes

pactades pels socis de Govern
estableix de forma expressa que
la interpretació de la llei d’Am-
nistia del 1977 haurà de ser res-

pectuosaambeldret internacio-
nal, que estableix que els crims
deguerra,de lesahumanitat,ge-
nocidi i tortures són “impres-
criptibles” i “no amnistiables”.
Els socis afirmen que això posa
fi així al forrellat que alguns jut-
gesveienenlalleidel1977al’ho-
ra d’investigar els crims del
franquisme. Tot i això, ERC re-
corda que la Constitució també
estableix l’adhesió als tractats
internacionals de drets humans
i que això no ha permès obrir
processos d’aquesta naturalesa.
El portaveu d’ERC al Congrés,
Gabriel Rufián, va insistir que
l’única manera d’evitar que la
lleid’Amnistiafrenilainvestiga-

ons, s’establirà el dret al reco-
neixement i la reparació inte-
gral per part de l’Estat i “el dret
al rescabalament dels béns con-
fiscats i les sancions econòmi-
ques”, iperaixò, la llei fixaràque
enelterminid’unanyesfaràuna
auditoria dels béns afectats, de
manera que els perjudicats po-
den interessar aquell rescabala-
ment. Aquest, que és un dels te-
mesclaudela llei iunadelesrei-
vindicacions principals d’ERC,
tampoc no ho veuen clar els re-
publicans, perquè s’incorpora

una nova redacció a l’article 31
de la llei –sobre confiscacions i
sancions– sense modificar l’ar-
ticle5.4, va recordarRufián,que
rebutja que l’auditoria “pugui
produir efectes per al reconei-
xementderesponsabilitatpatri-
monial de l’Estat, de qualsevol
administració pública o de par-
ticulars, ni donar lloc a efecte,
reparació o indemnització d’ín-
dole econòmica o professional”.
Aquest és el nus gordià del cas
perquè pot produir una des-
amortització que deixaria a les
beceroles la deMendizábal.
Si tinguessin efectes, les es-

menes del PSOE i Unides Po-
dem, que no han estat pactades
amb tercers, són gairebé una es-
mena a la totalitat del text sortit
del Consell de Ministres, però
no convencen ERC, que conti-
nua reclamant la declaració
d’il·legalitat del règim franquis-
ta i en aquest sentit la restitució
moral imaterial de les seves víc-
times. Malgrat que els porta-
veus del PSOE i Unides Podem
insistien ahir que els principals
esculls –la investigació dels
crims franquistes i la reparació
de l’espoli– quedaven resolts,
Rufián va insistir que no. Sí que
vaprecisarqueaquestanegocia-
ciónoestàvinculadaa lapressu-
postària –com sí que ho està la
llei Audiovisual– però va cridar
a laresponsabilitatd’UnidesPo-
dem perquè “es mantinguin
ferms”: “Amb Enrique Arnaldo
va ser suficient”."

Rufián insisteixque
l’article 5.4 impedeix
encara, expressament,
repararo indemnitzar
per l’espoli franquista

El Valle de los Caídos tornarà a dir-se Valle de Cuelgamuros i es retiraran els títols nobiliaris concedits per Franco
*%$#!1%" 0 /./

ciódelscrimsdel franquismeés,
doncs, modificar la mateixa llei
d’Amnistia. En tot cas, les esme-
nes dels grups socialista i confe-
deral d’Unides Podem perme-
tranqueel fiscaldeSaladeDrets
Humans iMemòria Democràti-
ca abordi “la investigació dels
fets que van tenir lloc en ocasió
del copd’Estat, la guerra i ladic-
tadura”, per establir quins no
poden quedar protegits per la
llei del 1977.
Una altra de les novetats que

han incorporat com a esmena
els socis deGovern és l’extensió
de consideració de víctimes del
franquisme a les “víctimes de la
transició”, és a dir, tots aquells

quehaurienpatit violència d’ul-
tradreta el període 1978-1981.
Aixímateix, i tal comjahavia in-
tentat José Luis Rodríguez Za-
patero amb la seva llei de Me-
mòria Històrica, sense èxit, es
reconeixerà el dret a la naciona-
litat espanyola dels fills dels bri-
gadistes que van lluitar en de-
fensa del govern legítim a la
GuerraCivil. ElValle de losCaí-
dos tornarà adir-seValledeCu-
elgamurosiesretiraranels títols
nobiliaris concedits perFranco.
Igualment,escrearàunaofici-

na de víctimes de la dictadura i
un Centre de Memòria Demo-
cràtica amb participació de les
víctimes i les seves organitzaci-

Voxdeixa caure la Junta en
elspressupostos i precipita
unavançelectoral andalús

"/.-!#')$0(
!-,&++)

Andalusia, governada pel PP i
Ciutadans, no tindrà pressupos-
tos per al 2022 i haurà de prorro-
gar els actuals, per la qual cosa
augmenten les possibilitats d’un
avançelectoral.
Després que el PSOE va anun-

ciardimartsqueretirava lamàes-
tesa al president de la Junta, Ju-
anma Moreno, per aprovar els

comptes de l’any que ve, ahir va
ser Vox, el soci prioritari del Go-
vernandalús,quivacomplir lase-
va reiterada amenaça de presen-
tar una esmena a la totalitat, que
impedirà la tramitació dels pres-
supostossielnoesmantéenelple
del24denovembre.
El portaveu parlamentari de la

ultradreta, Manuel Gavira, va dir
que el pressupost és “socialista i
incompleix els acords amb Vox”
que van permetre a Moreno go-
vernar, per això descarta donar-

los suport. A més, va demanar la
convocatòria urgent d’eleccions:
“ElGovern espanyol és fràgil i in-
estable amb un soci de qui no ens
fiem i és mort”, va assegurar, en
al·lusióaCiutadans.
El partit taronja és a l’ull de

l’huracà arran d’un enregistra-
ment en què el vicepresident Ju-
anMarínconsiderava“estúpid”, i
peraixòdescartava,quehihagués
nous pressupostos just abans
d’anar a eleccions.Marín va asse-
gurarahirquelafiltracióhaservit
de“crossa”alssocialistesperdes-
dir-se de la seva oferta d’acord, i
vaapuntar,aOndaCero,quel’ori-
gen podia ser al PP, en què són
“conegudes” les “maniobres” per
liquidar Cs per part de FranHer-
vías, que va ser secretari d’orga-
nització taronja i ara està a les or-
dresdeTeodoroGarcíaEgea."

Uncoronel retiratdemana
d’apartarPedroSánchez

2#!3""$, ,*)('&%$*

Sense necessitat d’esperar a
les urnes i sense atendre els
principis democràtics. El co-
ronel retirat Leopoldo Mu-
ñoz Sánchez, director de la
revista de l’Associació de
Militars Espanyols (AME) i
president d’aquesta entitat,
va publicar una tribuna a
l’agost en què parlava dels
“mals temps” per aEspanya i
els atribuïa a Pedro Sánchez,
a qui descrivia comun “sòsia
de Cantinflas”. A la seva car-

ta, el militar demanava d’in-
cloure alCodi Penal l’incom-
pliment de promeses electo-
rals o els acords amb partits
separatistes, i feia una crida
a “no esperar al transcurs de
la legislatura per no reelegir-
lo”.
Si no fos així, existeix el

“perill”, segons el coronel
retirat, “d’una altra guerra
civil entre els qui estimen la
seva pàtria i aquells altres
que volen esquinçar-la”, en-
tre els quals situa la “porcada
de tanoques traïdors” indul-
tats."
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An lisi

El leffislador en cap cas pot obviar la jurisprudbncia del Tribunal Europeu
de Drets Humans, que sernpre ha d’operar corn a criteri

interpretatiu a tenir en cornpte.

La mem6ria, entre el jutge i la Ilei

Els criteris interpretatius es
tablerts a la jurisprud~ncia del
tribunals poden esdevenir paper
mullat davant la decisi6 presa pel
legislador i reflectida en la seva
obra, la llei, qu~ ~s l’expressi6 de
la voluntat popular democr~ti
cament manifestada. Amb una
condici6: que la llei respecti la
Constituci6, que ~s norma su
perior. Aquesta ~s una conside
raci6 habitual en els sistemes ju
ridics de common law, com als
Estatuts Units, on l’argumenta
ci6 sostinguda pels tribunals de
justfcia pot quedar esva~da si el
Congr6s varia la lid i aquesta no
~s contr~ria a la Constituci6. M~s
enllh de les diferbncies arab el
sistema europeus de Fanomenat
civil law, corn ara l’espanyol, el
plantejament tampoc no ~s del
tot diferent.

E1 Tribunal Constitucional ~s
el jutge suprem de la llei, per6 el
contingut d~aquesta tamb~ pot
variar. En conseqfibncia, la inter
pretaci6 constitucional que fins
llavors existia sobre la llei haurh
de tmzir en compte els canvis que
s’hagin registrar, a fi de verificar
si la nova llei continua essent
respectuosa amb la Constituci6.

Aquesta observaci6 escau
arran de Eesmena que el Govern
ha introdu~t al seu projecte de llei
de mem6ria democr~tica per la
qual s~estableix que <<totes les
lleis de PEstat espanyol, inclosa
la llei/+6/1977, de115 d~octubre,
d’amnistia, s’interpretaran i
aplicaran en conformitat amb el
dret internacional i consuetudi-
nari i, en particular arab el dret
humanitari, segons el qual els
crims de guerra, de lesa humani
tat, genocidi i tortura tenen la
consideraci6 d ~imprescriptibles i
no poden ser objecte d~amnistia~.

Contingut normatiu

M~s enll~ de les consideracions
que puguin fer-se en Fordre po-
lltic, que queden al marge del
contingut d~aquest article, des de
la perspectiva jurldica cal retenir
algunes observacions relatives a
all6 que, entre altres aspectes,
forma part del debar sobre elcon-
tingut normatiu de l’esmena. La
qfiesti6 del principi d~irretroacti
vitat de les lleis penals, llevat que

Jos6 Luis Roca

Lacreu delValle delos Caldos,

slguin mOs favorables segons es -
tableix el principi de legalitat pe
nal, i el relatiu a la prescripci6 de
detem~inats delictes.

Doncs bO, ambd6s principis
han de ser interpretats en elmarc
d’una Constituci6 corn l’espa-
nyola que contO una cl~usula
d’obertura al dret internacional
deI drets humans al seu article
lO.2. Segons aquest precepte, els
drets i llibertats reconeguts a la
Constituci6 i, per al que ara inte
ressa, el principi de legalitat pe

nal, hauran de ser interpretats
conforme a la Declaraci6 Univer
sal de Dret Humans i la testa de
tractats i acords intemacionals.
Segons aquest parhmetre nor
matiu que deriva de la Constitu-
ci6, els delictes de guerra, de lesa
humanitat, genocidi i tortura no
poden gaudir del benefici de la
condici6 prescriptibles o de poder
ser amnistiats. E1 dret intemacio
nal dels drets humans valida
ment signat per l’Estat, ~s tambO
llei aplicable a Espanya.

Tanmateix, fins ara, en relaci6
arab els crims comesos per ladic
tadura franquista, tant el Tribu
nal Suprem, per exemple, en el
cas del jutge Garz6n, corn el Tri
bunal Constitucional, recent
ment, en el cas de l’exsecretari
del PCE, Gerardo Iglesias, vlctima
de tortures a Astflries, han sos
tingut que d~acord amb la llei
d’amnistia de11977 i del principi
de legalitat penal de Particle 25 de
la Constituci6, s6n delictes que ja
no poden set susceptibles de per
secuci6 i sanci6 penal.

Par~metreinterpretatiu

Ara b~, el canvi legislatiu que es
proposa travOs de l’esmena a la llei
de mem6ria democr~tica no pot
ser interpretat exclusivament a la
llum de la jurisprudbncia or
din~ria i constitucional fins ara
existent sobre el principi de lega
litat penal. Ans al contrari, l’obra
del legislador del 2o:21 demana
dels tribunals de justicia, espe-
cialment del maximintOrpret de la
Constituci6, un esfor~ hermenbu -
tic que, en cap cas, es permeti ob
viar el par~metre interpretatiu
que li ofereixen tant els tractats
intemacionals sobre dret humans
signats per Espanya corn, espe
cialment, la jurisprudbncia del
Tribunal Europeu de Drets Hu
marts, que sempre ha d’operar
corn a criteriinterpretatiu a tenir
en compte. I~s el que estableix la
mateixa jurisprud~ncia del Tfibu
hal Constitucional.

Altrament dit, davant de la no
va llei de mem6ria, rant la juris-
dicci6 ordin~ria corn, sobretot, la
constitucional no poden seguir
interpretant elprincipide legalJtat
penal, corn sires no hagu~s passat
ales Corts Generals. ̄
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Quaranta i quatre anys després, 
la llei d’amnistia continua gene-
rant polèmica. El consens am-
plíssim al qual es va arribar el 
1977 entre tensions provoca fric-
cions ara entre el Govern de coa-
lició i el seu principal soci parla-
mentari, ERC. El PSOE i Unides 
Podem van segellar un acord ahir 
per presentar una trentena d’es-
menes a la futura llei de memòria 
democràtica i, entre altres can-
vis, sembla que obren la porta a 
una de les assignatures pendents 
d’Espanya en aquesta matèria: 
que la justícia pugui investigar 
els crims de la Guerra Civil i la 
dictadura franquista. Per als re-
publicans catalans és tot «fum», 
una «espècie de triomfalisme 
absurd» dels dos partits de 
l’Executiu i resulta insuficient 
per recolzar la norma. Al Govern 
se li complica així l’aritmètica 
parlamentària. 

En el que semblava un intent 
per atraure ERC –segons van de-
fensar a Unides Podem–, socia-
listes i morats van pactar ahir que 
les lleis internacionals per a la 
persecució dels delictes de lesa 
humanitat s’apliquin «com a dret 
vigent a Espanya» (una cosa que 
ja està reconeguda a la Constitu-
ció), de tal manera que la llei 
d’amnistia s’interpreti i apliqui 
tenint en compte que els crims de 
guerra, de lesa humanitat, geno-
cidi i tortura tenen «consideració 
d’imprescriptibles i no amnistia-
bles». Això podria permetre, en-
tre altres coses, que el capitost de 
la dictadura Rodolfo Martín Villa, 
processat a l’Argentina per tor-
tura, fos portat davant els tribu-
nals a Espanya. 

El portaveu d’Unides Podem i 
principal negociador morat en 
aquest assumpte, Enrique San-
tiago, va recalcar que d’aquesta 
forma «s’acabarà definitivament 
amb la impunitat» dels delictes 
del franquisme, tot i que va re-

conèixer que «l’efecte no serà 
gaire important en matèria de 
justícia» ja que la gran majoria 
dels autors d’aquests delictes ja 
han mort. A més, va recalcar que 
«la justícia no consisteix només 
en sancions», sinó també a 
«conèixer una veritat judicial». 
En aquest sentit, van incorporar 
una esmena per concretar que la 
Fiscalia de Sala de Drets Humans 
i Memòria Democràtica –creada 
a partir d’aquesta llei– se centri 
en «la investigació dels fets que 
van tenir lloc en ocasió del cop 
d’Estat, la Guerra i la dictadura». 

El descontentament 

Després de conèixer-se els 
propòsits del Govern, diferents 
ales del moviment memorialista 
van lamentar que no impulsin 
una derogació o reforma expres-
sa de la llei d’amnistia. En els úl-
tims anys, diversos querellants ja 
han presentat davant els tribu-
nals l’argument del Dret Inter-
nacional Humanitari i la resposta 
de la justícia sempre ha sigut que 
no es podia fer res mentre fos vi-
gent la llei d’amnistia. 

ERC –que va registrar 65 es-
menes– té un pensament simi-
lar. «S’està enganyant la gent. No 
s’està fent res», va denunciar el 
portaveu dels republicans al 
Congrés, Gabriel Rufián. El dipu-
tat català va explicar que la Cons-
titució ja recull una al·lusió sobre 
l’aplicació del dret internacional i 
que tot i així no s’han pogut jutjar 
els crims del franquisme. «No es 
vol canviar [la llei d’amnistia] 
perquè seria reconèixer un terri-
ble error que es va cometre fa més 
de 40 anys», va recalcar en una 
roda de premsa convocada per 
«aturar» els missatges que 
llançaven socialistes i morats. El 
seu homòleg en el PSOE, Héctor 
Gómez, va rebutjar tocar aquesta 
norma: derogar la llei d’amnistia 
«no seria la panacea». 

Aquesta no és l’única topada 
del Govern amb els seus socis re-
publicans. El PSOE i Podem van 
pactar un altre canvi en la futura 

norma per recollir que «les víc -
times de la guerra i la dictadura 
tenen dret al reconeixement i la 
reparació integral per part de 
l’Estat». A més, pretenen inclou-
re un reconeixement del dret al 
«rescabalament dels béns con-
fiscats i les sancions econòmi-
ques produïdes per raons políti-
ques, ideològiques, de conscièn-
cia o creença religiosa durant la 
Guer ra i la dictadura». 

Compensacions 

Semblava que així donaven com-
pliment a unes de les principals 
exigències d’ERC: la compensa-
ció a les víctimes del franquisme. 
Però tampoc va ser així. Rufián va 
afirmar que els canvis proposats 
pels seus socis en el Govern no 
incideixen en l’articulat de la llei 
destinat al rescabalament eco -
nòmic ni estableixen mecanis-

mes per a això. «O 
s’estan equivocant o 
algú està enganyant al-
gú», es va qüestionar. 
L’únic que va semblar 
agradar-los va ser la pro-
posta de canviar el nom del 
Valle de los Caídos a Valle de 
Cuelgamuros. 

El no dels republicans di-
ficulta, de moment, 
l’aprovació de la norma. 
A més, Rufián va 
llançar la sospita que 
els socialistes estan 
negociant amb Ciuta-
dans per tirar-la en-
davant. «Continuem 
dialogant amb tots els 
grups parlamentaris», 
va dir Gómez quan se li va 
preguntar, sense voler in-
clinar la balança a favor d’una 
entesa amb ERC. n

Imatge aèria del Valle de los Caídos.

José Luis Roca

El PSOE i Podem 
obren la porta  
a jutjar els crims 
del franquisme
> ERC qualifica de «fum» les propostes  
de socialistes i morats i les veu insuficients 
per recolzar la llei de memòria democràtica

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

Madrid

Esmenes pactades

1 
Valle de Cuelgamuros 

El Valle de los Caídos passaria a 
dir-se, amb la proposta del PSOE i 

Unides Podem, Valle de Cuelgamu-
ros, el seu antic nom. La norma  

ja contempla un lloc de memòria 
democràtica sense restes  

mortals amb un lloc preemi-
nent, com el de Primo  

de Rivera.

2 
Ni retrats ni títols 

Els retrats de persones vinculades 
a la repressió franquista no podran 

mostrar-se ni en llocs representatius 
ni en àrees d’accés al públic. Es plan-

teja suprimir els 33 títols nobiliaris 
concedits en la dictadura, com els 

ducats de Primo de Rivera o 
Calvo Sotelo.

3 
El cens de víctimes 

Proposen ampliar el cens de vícti-
mes del franquisme per incorporar 

els supervivents, ja que fins ara  
només recollia els morts. A més,  
volen crear un reconeixement  

a les víctimes que van veure  
vulnerats els seus drets en  

la Transició (del 1978  
al 1982).

4 
Els brigadistes 

La norma planteja que els que van 
participar en les Brigades Internaci-
onals puguin adquirir la nacionalitat 
espanyola. Es vol ampliar la prerro-

gativa als seus descendents, si 
acrediten una tasca de difusió de 

la memòria dels seus avant-
passats i defensa de la 

democràcia. 

5 
Dret a investigar 

Pretenen garantir el dret  
a la investigació històrica dels  

crims del franquisme davant al·lega-
cions sobre el dret a l’honor de morts 

que participessin en aquests,  
i s’afegeix una al·lusió a la neces-

sitat d’introduir aquests con-
tinguts als llibres  

de text.
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PSOE y Podemos 
acuerdan anular 
la Ley de Amnistía

Rocío Esteban. MADRID

►Pactan cambios en el proyecto de la Ley de Memoria para 
revisar los «crímenes del franquismo» que alargan hasta 1982

El Gobierno ha trabajado contra 
reloj esta semana para evitar que 
uno de sus proyectos estrella nau-
frague antes de final de año. La 
debilidad parlamentaria de PSOE 
y Unidas Podemos en el Congreso 
se ha traducido en cuatro meses de 
negociaciones que apuntaban a 
un encallamiento «sine die» e in-

cluso a riesgo de venirse abajo ante 
unos socios que hasta hoy se situa-
ban en el «no» en el trámite parla-
mentario para dar luz verde a la 
Ley de Memoria Democrática. 

PSOE y Unidas Podemos llega-
ron este miércoles a un acuerdo 
para desbloquear la citada norma 
ante el veto de ERC y Bildu, que 
exigían que la Justicia pudiera in-
vestigar los crímenes de la guerra 
civil y el franquismo. Un extremo 

les para la persecución de delitos 
de lesa humanidad se apliquen 
como «derecho vigente en Espa-
ña», por lo que la Ley de Amnistía 
de 1977 estipulará «los crímenes 
de guerra, de lesa humanidad, ge-
nocidio y tortura tengan la consi-
deración de imprescriptibles y no 
amnistiables».

Aunque el alcance real de la mo-
difi cación será mínimo, puesto que 
la mayoría de los responsables de 
los crímenes han fallecido o son 
muy mayores. Una condición que 
reconocen desde Unidas Podemos, 
su efecto «limitado», puesto que es 
difícil que pasado 40 años pueda 
haber responsables vivos. Y es este 
punto, el que enfada a los socios de 
Pedro Sánchez, que demandan la 
derogación total de la Ley de Am-
nistía. Con esta cesión a ERC y Bildu 
para revisar los crímenes del fran-
quismo por lesa humanidad, el 
Ejecutivo creía contar ya con su 
apoyo en la Cámara Baja. Sin em-
bargo, ERC salió ayer mismo a mos-
trar su incredulidad y a rebajar el 

La Ley de Memoria Democrática renombra el Valle de los Caídos

que hasta ahora contaba con la ne-
gativa inicial de los socialistas, que 
rehuían las prerrogativas de los in-
dependentistas de tocar la Ley de 
Amnistía de 1977. Sin embargo, 
ahora, parece que encuentran una  
fórmula para anular de manera 
parcial  –y de encubierto– la Ley de 
Amnistía, pero sorteando la in-
constitucionalidad que supondría 
derogarla.  Para ello recurre al revi-
sionismo de los juicios sucedidos 

hace 50 años dentro de la Ley de 
Memoria Democrática.

Así, el Gobierno ejecuta un gesto 
hacia los republicanos para contar 
con su favor y destensar las relacio-
nes. Y es que, en el «no» se traslada 
también JxCAT, PDeCAT, BNG y la 
CUP, que presentaron el lunes una 
batería de enmiendas con las que 
demandaban también que fueran 
declarados ilegales los consejos de 
guerra, los tribunales y los juicios 
políticos del franquismo, así como 
la supresión del título de Rey de 
España, extremo que los socialistas 
rechazaron de plano. 

A través de 30 enmiendas, PSOE 
y Unidas Podemos introducen 
una modifi cación en la norma con 
la que se declarará que los críme-
nes de lesa humanidad, genocidio 
y tortura que se cometieron du-
rante el franquismo no estarán 
blindados en la Ley de Amnistía. 
Ello abre la puerta a juzgar y con-
denar a autoridades responsables. 
De esta manera, ambos partidos 
pactan que las leyes internaciona-
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optimismo que había trasladado el 
Gobierno. Para el portavoz Gabriel 
Rufi án, las enmiendas son «humo» 
puesto que la Ley de Amnistía ya se 
aplica de conformidad con el dere-
cho internacional.  Consideran que 
es «engañar» al personal asegurar 
que la coalición «abre la puerta» a 
que la Ley de Amnistía se pliegue a 
la legalidad internacional. Los re-
publicanos escenifi caron ayer que 
se encontraban muy lejos de apo-
yarla. «La única manera de que la 
Ley de Amnistía cumpla con la le-
galidad internacional es cambiar-
la», aseguró. Rufi án acusó al Go-
b i e r n o  d e  i n c u r r i r  e n 
contradicciones en sus enmiendas 
a favor de la reparación patrimonial 
y económica de las víctimas y ad-
virtió de que la única vía para lo-
grarlo y también para juzgar los 
delitos franquistas es cambiar la ley 
de Amnistía porque «lo otro es en-
gañar a la gente», zanjó. La presión 
también continúa en Bildu, que 
registró una enmienda con la que 
dejaban claro que seguían apos-

tando por la derogación total de la 
ley, así como por la anulación de 
las condenas y por la responsabili-
dad económica e indemnización 
del Estado a las víctimas.

Ante las críticas recibidas, el 
PSOE salió a defender que el pac-
to no busca la derogación sino 
«dignifi car» a las víctimas del fran-
quismo. Según explicó el portavoz 
Héctor Gómez, la enmienda se 
refi ere al «derecho internacional 
humanitario» y la supresión de la 
Ley de Amnistía «no es la solu-
ción» y así deben entenderlo 
«aquellos que trasladan ese crite-
rio a la opinión pública».

Entre las enmiendas presenta-
das, PSOE y Unidas Podemos de-
cidieron extender hasta el año 1982 
–periodo de transición– la conce-
sión de víctimas del franquismo, 
hasta el primer gobierno de Felipe 
González. Por otro lado, pactaron 
también retirar hasta 33 títulos no-
biliarios –marquesados, ducados o 
condados–, que van desde Primo 
de Rivera hasta el Señorío de Mei-

rás, pasando por el duque de Fran-
co y Calvo Sotelo o Queipo de Lla-
no, entre otros. Otro de los acuerdos 
es el de volver a cambiar el nombre 
del Valle de los Caídos, que volvería 
a llamarse «Valle de Cuelgamuros». 
También prevén que las víctimas 
de la dictadura tengan derecho al 
resarcimiento de los bienes incau-
tados, así como de las sanciones 
económicas impuestas en época 
de Franco.

Ante el consenso en el seno del 
Gobierno, desde el PP se preguntan 
sí perseguirán los crímenes de ETA, 
Grapo o FRAP que fueron amnis-
tiados. Así lo preguntó el senador 
popular Rafael Hernando. En su 
opinión «la vuelta de tuerca» de la 
Ley de Memoria Histórica es otro 
intento de «enfrentar a los españo-
les» e implica «una ignorancia his-
tórica espeluznante», informa Ep.  
De hecho, entre el año 1968 y la 
muerte de Franco, la banda terro-
rista mató a 43 personas y desde el 
fallecimiento de Franco entre 1976 
y 1977, un total de 29.

33 nobles de Franco dejarán de serlo

►Tras modifi car el artículo 
41 en su apartado 1 del 
proyecto de Ley de Memoria 
Democrática, PSOE y 
Unidas Podemos han 
presentado una enmienda 
que plantea la supresión 
directa de 33 distinciones 
que abarcan a nobles y 
grandes de España, 
otorgados durante el 
franquismo. El listado 
completo es el siguiente: 
Duque de Primo de Rivera; 
Duque de Calvo Sotelo; 
Duque de Mola; Conde del 
Alcázar de Toledo; Conde 
de Labajos; Marqués de 
Dávila; Marqués de Sali-
quet; Marqués de Queipo de 
Llano; Marqués de Alborán;  
Conde del Jarama; Marqués 
de Varela de San Fernando;  
Conde de Benjumea; 

Marqués de Somosierra; 
Conde de Rodezno; Mar-
qués de San Leonardo de 
Yagüe; Conde de la Cierva; 
Marqués de Vigón; Conde 
de Fenosa; Conde del 
Castillo de la Mota; Mar-
qués de Suanzes; Marqués 
de Kindelán; Conde de 
Pallasar; Marqués de Casa 
Cervera; Conde de Martín 
Moreno; Marqués de Bilbao 
Eguía; Grandeza de España 
a Suárez de Tangil y de 
Angulo; Conde de Bau;  
Duque de Carrero Blanco; 
Señorío de Meirás, con 
Grandeza España; Duque de 
Franco, con Grandeza de 
España; Marqués de Arias 
Navarro, con Grandeza de 
España;  Conde de Rodrí-
guez de Valcárcel, y Conde 
de Iturmendi.

Andrés Bartolomé. MADRID

Cuando Franco decidió que quería 
construir un mausoleo en memoria 
de las víctimas de la Guerra Civil, 
eligió el antiguo Pinar de Cuelga 
Moros, nombre que se modifi có en 
el siglo XIX por Cuelgamuros. La 
Ley de Memoria Democrática vol-
verá ahora a esa denominación en 
lugar de Valle de los Caídos, como 
es conocido el conjunto, un proyec-
to personal de Francisco Franco 
inaugurado en 1959.

El Gobierno atiende una petición 
expresa de ERC para acomete el 
cambio, según consta en una de las 
enmiendas pactadas por el PSOE y 
Unidas Podemos en el articulado 
de la Ley de Memoria Democrática, 
que insta a reubicar los restos de 
José Antonio Primo de Rivera.

Así que, al igual que hacen el 
PSOE y Unidas Podemos en las en-
miendas conjuntas registradas ayer 

víctimas allí inhumadas». Además, 
pide reubicar «cualquier resto 
mortal que ocupe un lugar preemi-
nente en el recinto», en referencia 
directa a José Antonio Primo de 
Rivera. El Gobierno ofrecerá a sus 
allegados la posibilidad de ente-
rrarlo en las criptas o llevárselo a 
otro lugar de su elección.

Un real decreto establecerá el 
nuevo marco jurídico aplicable al 
Valle de Cuelgamuros «que deter-
mine la organización, funciona-
miento y régimen patrimonial del 
enclave», dependiente de la Funda-
ción de la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos, a cargo de monjes benedic-
tinos, pero que administra de forma 
temporal Patrimonio Nacional.

La enmienda contempla atender 
las reclamaciones y peticiones de 
los familiares «que tengan por ob-
jeto instar la exhumación y entrega 
de los restos de las víctimas inhu-
madas en el Valle de Cuelgamuros». 
«Para el caso de imposibilidad téc-

a este proyecto legislativo, los repu-
blicanos catalanes plantean en una 
propuesta de modifi cación renom-
brar el enclave donde están ente-
rrados 33.800 cadáveres para que se 
denomine ofi cialmente «Valle de 
Cuelgamuros». Es la petición me-
nos agresiva respecto al conjunto 
monumental, pues el portavoz ad-
junto de los republicanos en el Con-
greso, Gabriel Rufi án, había seña-
lado que «si fuera por Esquerra 
Republicana, esta especie de mau-
soleo en honor al fascismo llamado 
Valle de los Caídos sería derruido». 
Una sugerencia en línea con la ex-
presada por el Grupo de Izquierda 
Confederal, que llevó al Senado una 
propuesta para demoler la cruz,  
que Podemos secunda y apoya por 
iniciativa propia.

Según la enmienda ahora pre-
sentada, la intención del cambio de 
nombre es que el enclave pase a ser 
un lugar de memoria histórica, op-
tando por una resignifi cación que 
pretende hacer «pedagogía sobre 
las circunstancias de su construc-
ción y su periodo histórico, para así 
fortalecer los valores constituciona-
les y democráticos».

La enmienda apunta que «solo 
podrán yacer los restos mortales 
de personas fallecidas a conse-
cuencia de la guerra, como lugar 
de reconocimiento, conmemora-
ción, recuerdo y homenaje a las 

El Valle de los Caídos volverá               
a llamarse Valle de Cuelgamuros 
►Los socios de 
coalición instan a 
que los restos de 
Primo de Rivera 
sean «reubicados» a 
elección de la familia 

 «Lo lógico es que, 

según la corriente 

imperante, se llame 

Valle de los Caídos y 

de las Caídas»

nica de exhumación, se acordarán 
medidas de reparación de carácter 
simbólico y moral». Los cuerpos 
están en cajas de madera anónimas 
amontonadas dentro de las criptas. 
Con el tiempo, muchas se han de-
teriorado y los huesos de los ente-
rrados se han mezclado, lo que 
puede difi cultar su identifi cación.

Los únicos cuerpos que se ente-
rraron en tumbas individuales en el 
Valle de los Caídos fueron los de 
José Antonio Primo de Rivera y, 
cuando falleció en 1975, el de Fran-
cisco Franco, reinhumado en octu-
bre de 2019, tras la aprobación del 
Gobierno de Pedro Sánchez y el aval 
del Tribunal Supremo después de 
una larga batalla legal emprendida 
por la familia Franco. En opinión de 
su letrado y portavoz, Luis Felipe 
Utrera-Molina, el Ejecutivo «se está 
retratando en su ánimo de revan-
cha», asegura a LA RAZÓN. «Lo 
lógico es que, según la corriente 
imperante, se llame Valle de los Caí-
dos y de las Caídas (de hecho hay 
unas cuantas religiosas mártires del 
terror rojo allí enterradas», afi rma 
en Twitter. Por su parte, el presiden-
te de la Fundación Franco, Juan 
Chicharro, cree que es «un paso 
más hacia el objetivo fi nal, la demo-
lición de la cruz. No la soportan ni 
toleran. Como buenos sectarios 
talibanes no pararán con su odio 
hasta conseguirlo».
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El encabronamiento

El PSOE se pliega a ERC  
y Podemos y dinamita  
el legado de la Transición
Pacta convertir la Ley de Memoria Democrática en 
una enmienda a la amnistía de 1977 y esquivar la 
Constitución para juzgar los crímenes del franquismo 
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DE HÉROES A CÓMPLICES Los diputados del PSOE, con Felipe González 

y Alfonso Guerra a la cabeza, aplauden en el Congreso tras haber sido 

aprobada, con solo dos votos en contra, la Proposición de Ley sobre 

Amnistía, que ayudó a consolidar la democracia en España.

Panel en el Congreso con  
el resultado de la votación  
el 14 de octubre de 1977
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El PSOE avanza 
en el revisionismo de 
la Transición arrastrado 
por Podemos y ERC 
,... Los socios de coalición enmiendan 

la ley de Memoria y afirman que se 
investigarán crímenes franquistas 

,... Los cambios dan falsas esperanzas 
a las víctimas al carecer de recorrido 
penal. ERC denuncia un «engaño» 

ANA l. SÁNCHEZ / JUAN CASILLAS 
MADRID 

E 
1 PSOE avanzó ayer en el revi
sionismo de la Transición de 
la mano de Unidas Podemos 
al reinterpretar la Ley de Am

nistía de 1977 y declarar que los crí
menes de lesa humanidad, genocidio 
y tortura, cometidos durante el fran
quismo no prescriben ni son perdona
bles porque prevalece sobre ellos el 
derecho internacional. Este es el con
tenido de una de las treinta enmien
das que los dos socios de coalición re
gistraron ayer en el Congreso para en
durecer la nueva Ley de Memoria 
Democrát ica y lograr el «SÍ» de ERC a 
un proyecto que se ha convertido en 
prioritario para el Gobierno ante la dé
bil recuperación económica. 

La secretaria general de Podemos, 
Ione Belarra, atribuyó este cambio a 
la presión ejercida por su partido y lo 
calificó de «histórico». <<Por primera 
vez un paso adelante para acabar con 
la impunidad de los crímenes fran
quistas. Ningún juez podrá amparar
se en la Ley de Amnistía para no in
vestigar crímenes de lesa humanidad», 
aseguró en Twi tter, mi en tras la porta
voz del Gobierno socialista, Isabel Ro
dríguez, sacaba pecho de la prevalen
cia del derecho internacional sobre la 
Ley de Amnistía. 

Enfado de Rufián 
A pesar de la grandilocuencia de las 
palabras de ambas, la enmienda tiene 
importancia política porque es una 
vuelta de tuerca más en el revisionis
mo de la Transición y viene de la mano 
del PSOE. Pero el cambio difícilmen
te tendrá recorrido penal, por lo que 
su venta 'a bombo y platillo' como la 
apertura de una puerta a la investiga
ción de los crímenes franquistas dio 
ayer falsas esperanzas a las víctimas 
que reclaman justicia. El portavoz del 

PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, 
admitió que la enmienda no puede te
ner carácter retroactivo y el secreta
rio general del PCE y secretario de Es
tado para la Agenda 2030, Enrique San
tiago, reconoció que su impacto será 
<<reducido». 

De hecho, esa celebración de la en
mienda como histórica provocó un 
gran enfado en ERC, justo el efecto con
trario al que buscaban PSOE y Pode
mos. El portavoz republicano en el 
Congreso, Gabriel Rufián, convocó una 
rueda de prensa como reacción y cen
trada en denunciar lo que consideró 
una revisión <<falsa>>, una venta de 
<<humo>> y un <<triunfalismo absurdo>>. 
<<Decir hoy aquí que se va abrir la puer
ta a que la Ley de Amnistía se pliegue 
a esa legalidad internacional es enga
ñar al personal>>, cargó. <<Hace más de 
40 años que la Constitución ya reco
noce que se pliega a esa legalidad in
ternacional», recordó. <<La única ma
nera de que se cumpla la legalidad in
ternacional es cambiar la Ley de 
Amnistía, no hay otra manera>>, recla
mó, dejando claro que el <<nO>> de su 
grupo a la nueva ley no cambia tras las 
enmiendas socialistas. 

Los republicanos registraron ayer 
una batería de otros más de 60 cam
bios que reclaman al texto de Memo
ria Democrática y que se añaden a los 

La negociación con Cs 
entra en vía muerta: 
«Sánchez está dispuesto 
a reventar la Transición», 
denuncia Arrimadas 

El PP acusa a los socialistas 
de «dar un paso más en ese 
afán de revanchismo» 
e intentar «una voladura 
de la concordia» 

registrados el lunes junto al resto de 
formaciones independentistas. Den
tro de este último paquete destacan 
algunas enmiendas que el PSOE no ad
mite y que para ERC son «símbolos>> 
fundamentales: declarar ilegal el régi
men franquista y todas sus disposi
ciones o señalar a la Iglesia católica 
como colaboradora necesaria de la dic
tadura. También aparece una exigen
cia que los republicanos consideran 
«nuclear>>: las reparaciones económi
cas y patrimoniales para las victimas, 
incluyendo a aquellas que realizaron 
trabajos forzados para empresas <<que 
se hicieron multimillonarias>>. Una 
cuestión que los socialistas abordan 
de forma «contradictoria y sin meca
nismos concretos>>, según Rufián. 

Ciudadanos cierra la puerta 
La interlocución entre socialistas y re
publicanos se mantiene, por tanto, 
muy tensa en torno a esta ley. Rufián 
aseguró ayer haberse reunido varias 
veces con la exvicepresidenta Carmen 
Calvo y con el nuevo ministro de la Pre
sidencia, Félix Bolaños, y subrayó que 
el Gobierno sabe <<perfectamente» cuá
les son las demandas de los republi
canos. Además, explicó que remitió las 
enmiendas de su grupo al PSOE hace 
un mes y que no obtuvo respuesta. <<Es 
falso que nos han llamado o que nos 
hayan contestado>>, subrayó con evi
dente tono molesto, a lo que se añadió 
el intento de negociación de La Mon
cloa con Ciudadanos. Un movimiento 
que consideró «insultante>>. Según la 
versión del republicano, la interlocu
ción con los socialistas se reabrió ayer 
tras la presentación de las enmiendas 
de PSOE y Podemos pero sin avances 
ya que los republicanos advirtieron 
que su posición no cambia. ¿Y enton
ces? <<Silencio y buenas palabras>>, va
loró Rufián. Los republicanos asegu
ran que se mantendrán firmes hasta 
el final y no ven un problema provo
car el descarrilamiento del proyecto 
si la versión final es un «engaño». «Si 
quieren cerrar esta ley en falso, con 
ERC que no cuenten>>, avisó. 

Los socialistas están en una posi
ción muy complicada porque necesi
tan a los republicanos, a EH Bildu o a 
Ciudadanos para sacar adelante el nue
vo texto. El PNV sí ha mostrado su dis
posición a dialogar y ayer presentó en
miendas negociables para el PSOE 
como la devolución de la documenta-

JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 ABC 

El Valle de los Caídos se convertirá en 
lugar de «resignificacióm> ¡¡ MATiAs NI ETo 

ción incautada a las instituciones vas
cas durante el franquismo. Pero sus 
seis votos no son suficientes. Lavo
luntad del Gobierno es sacar adelan
te la ley con las fuerzas independen
tistas pero todas ellas secundaron ayer 
la posición de ERC. Bildu consideró 
que los cambios propuestos se quedan 
«cortos>> y son <<insuficientes>> y junts 
se posicionó en igual sentido. La úni
ca escapatoria sería Cs pero esta op
ción ha entrado en vía muerta tras las 
enmiendas ya que su presidenta, Inés 
Arrimadas, consideró que «Sánchez 
está dispuesto a reventar la Transición 
con tal de mantenerse en La Moncloa>>. 

Con el PP tampoco hay opción de 
pacto. Este grupo defendió en octubre 
una enmienda de totalidad contra la 
ley y ayer su portavoz en el Congreso, 
Cuca Gamarra, consideró la reinter
pretación de la amnistía como «Un 
paso más en ese afán revanchismo y 
de querer reescribir unos hechos que 
ya juzgaron la historia y los historia
dores>>. «En el fondo subyace lo que ya 
advertimos: una voladura de la con
cordia y la reconciliación que nos di
mos en la Transición>>, cargó. 
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GOLPE A LA TRANSICION 
La Ley de Memoria Democrática se presenta 
como la semilla de un periodo constituyente 
que quiere derogar defacto la Constitución. así 
como la Monarquía y la libertad de ideas 

L
A treintena de enmiendas que el PSOE, Unidas Podemos 
y ERC han pactado para convertir la Ley de Memoria De
mocrática en una norma guerra civilista no es solo la coar
tada ideológica para reanimar a sus electorados. Va mu

cho más allá. Las enmiendas son un despropósito jurídico con 
el único objetivo de enfrentar a los españoles. llevando la crispa
ción ideológica hasta sus últimas consecuencias. La pretensión 
última es abrir juicios penales en la tercera década del siglo XXI 
por conductas cometidas durante el franquismo y durante la 
Transición, dando por derogada de facto la amnistía que se pro
dujo en 1977. Se trata de volver a abrir heridas. por puro venta
jismo. que ya suturaron de forma generosa cuando se aprobó la 
Constitución y los españoles se conjura ron más con su futuro y 
la democracia que con su pasado. Nuestra Constitución no regu
la amnis tías como la de 1977 y, salvo en la ensoñación ideológi
ca de la izquierda. tampoco resulta creíble fabricar hoy efectos 
jurídicos sobre ella. Y menos aún, de forma selectiva para juzgar 
a cargos del fra.nquismo aún vivos, y no hacerlo por supuesto con 
terroristas que s í fueron amnistiados. por ejemplo. 

La izquierda pretende dar un salto cua litativo en la historia 
con una ley 'ad hoc: expresamente ideada - algo ilegal- para cri
mina lizar a personas a quienes la democracia y la historia per
donaron cualquier conducta lesiva. Aspirar a imponer en Espa
ña una imprescriptibilidad de sus delitos 'a posteriori' no es pre
cisamente lo que PSOE. Podemos y ERC pretenden hacer pasar 
como una previsión de la legislación internacional. Todo respon
de a una manipulación obscena de la legalidad. Es un delirio que 
va más a llá del permanente afán por maquillar la historia, blan
quear lo más oscuro de la izquierda republicana. o utilizar al fran
quismo como elemento de agitación electoral. En realidad se tra
ta de asestar el golpe definitivo a la Transición para dibuja rla 
como una etapa vergonzante de nuestra historia - papel de la Mo
narquía incluido-, que debe ser rectificada cuatro décadas des
pués. Es obsceno. Pedro Sánchez, junto a Podemos y a ERC. no 
solo pretende crear cortinas de humo para desviar la a tención 
de su desgaste o de su culpa en la crisis económica. No es solo 
eso. Pretenden demoler el muro de carga de un exitoso sistema 
de libertades y de un modelo ejemplar de superación de odios 
cainitas. No es solo electoralismo. Es rencor real. Y lo más para
dójico es que sea precisamente un comunista. secretario de Es-

PUEBLA 

tado de Agenda 2030, quien presente semejante bodrio jurídico 
como un oasis de la reconciliación, sometiéndola a una agenda 
revanchista anclada en 1930. 

Esta reforma excede con mucho el simbolismo sobreactuado 
con el que la izquierda ha venido interpretando la 'memoria his
tórica'. Para edulcorar su sectarismo, hasta han manipulado el 
lenguaje, llamándola 'memoria democrática', para que solo ellos 
sean dueños de la democracia. Que partidos como ERC o Pode
mos presuman de eso no deja de ser un sarcasmo, lo mismo que 
el PSOE en las etapas negras de su historia. No hay memoria de
mocrática para partidos que ensalzan dictaduras comunistas. 
crímenes de Estado, torturas y persecuciones. Para ellos. esos 
delitos solo existen si provienen del franquismo en España. En 
el resto del mundo, eso es libertad. Cosas del pensamiento úni
co y de quienes aún ven en ETA un 'movimiento libertador' del 
pueblo vasco. El pasmoso impulso de Sánchez a esta operación 
causa sonrojo. Es la semilla de un nuevo régimen a través de un 
gota a gota incesante con el que la izquierda pretende abrir un 
nuevo periodo constituyente: derogando de facto la Constitu
ción, fulminando a la Monarquía. desprecia ndo la libertad de 
ideas, y cultivando una venganza falsamente historicista. 

CACIQUISMO CULTURAL CONTRA 
LOS MUSEOS NACIONALES 
Tiene lógica, y mucho de dignidad. que la hasta ahora directora 
general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. dirigido por 
Miquel Iceta. haya dimitido víctima del 'federalismo cultural' que 
pretende imponer el Gobierno con la deslocalización de obras 
destacadas del Museo Arqueológico Nacional. Iceta. fiel expo
nente del socialismo catalán, y por tanto un soberanista conven
cido, está imponiendo otro tipo de revisionismo más allá del his
tórico y revanchista que lleva la marca de Pedro Sánchez. En este 
caso, no hay ningún criterio cultural en su propósito de trasla
dar fuera de Madrid la Dama de Elche o los Toros de Costix. Des
plazar esas piezas conlleva riesgos evidentes para su conserva
ción y hay informes técnicos muy solventes en ese sentido. Pero 
Iceta, con la excusa de fomentar el autonomismo cultura l. solo 
pretende el desguace de todo lo que conlleve aparejada la idea 
'nacional'. Y el arte no es una excepción, ni el artículo 149.28 de 
la Constitución un impedimento. La titularidad estatal vale me
nos que su ideologismo territorial. Es puro caciquismo cultural. 
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Les vies per jutjar crims del 
franquisme enfronten PSOE i ERC

prem que han utilitzat el mateix re-
dactat de la llei d’amnistia per impe-
dir les accions penals contra crims 
durant el franquisme, i acusa així 
l’executiu de “jugar amb la ignoràn-
cia de la ciutadania”. 

De fet, més enllà que la justifica-
ció de l’esmena presentada pel 
PSOE i Unides Podem sigui “ga-
rantir el dret a la justícia de les víc-
times”, els socialistes van rebaixar 
substancialment la possibilitat 
d’arribar a jutjar els crims del fran-
quisme. El portaveu del PSOE a la 
cambra baixa, Héctor Gómez, va 
assegurar que la derogació de la llei 
d’amnistia “no és la solució” ni la 
“panacea” i va destacar que no es 
pot aplicar retroactivament una 
llei que perjudiqui el reu. En la se-
va intervenció ni tan sols es va re-
ferir a l’objectiu de poder jutjar , a 
diferència del diputat d’Unides Po-
dem Enrique Santiago, que sí que 
hi va obrir la porta. 

Les propostes i contrapropostes 
van obrir un debat legal. El catedrà-
tic en dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona Xavier Arbós 
s’abona a la tesi que la derogació de 
la llei d’amnistia per jutjar els crims 
del franquisme no superaria el filtre 
constitucional per l’aplicació retro-
activa de la llei anteriorment es-
mentada. En el marc de l’argumen-

tació política, el senador del PP 
Rafael Hernando es va preguntar 
si amb la modificació plantejada 
pel PSOE i Unides Podem es per-
seguirien els crims d’ETA, Grapo 
i el FRAP. 

Rescabalament econòmic 
A banda d’això, els dos partits de 
govern també modifiquen a la 
llei la possibilitat que les vícti-
mes puguin ser rescabalades 
dels béns confiscats i les sanci-
ons econòmiques per raons po-
lítiques, ideològiques de consci-
ència o creença religiosa. ERC 
critica que es canviï aquest punt 
i no el que parla de la “il·legitimi-
tat” dels òrgans i tribunals del 
règim. Els republicans volen que 
es declari “il·legal” i que això 
comporti una responsabilitat 
patrimonial per a l’Estat a la 
qual l’executiu es nega. Aquests 
són els dos punts fonamentals 
per ERC –i la resta de forces so-
biranistes del Congrés– i, si no 
es corregeixen, insta el govern a 
aprovar la llei amb Cs. 

Entre altres coses, PSOE i Uni-
des Podem també aposten per 
canviar el Valle de los Caídos per 
el Valle de Cuelgamuros i la reti-
rada de títols nobiliaris a 33 per-
sonalitats del règim.e

Un home passejant pel Valle de los Caídos, que el govern vol reanomenar Valle de Cuelgamuros. JAVIER BARBANCHO

Els republicans només ho veuen viable si es deroga una part de la llei d’amnistia

MEMÒRIA HISTÒRICA

Les divergències entre el PSOE i Es-
querra sobre la memòria històrica 
són una constant que es repeteix le-
gislatura rere legislatura. El nou 
episodi es va produir ahir quan els 
partits que integren el govern espa-
nyol van anunciar un seguit d’esme-
nes a la nova llei de memòria demo-
cràtica, de les quals en destaca una 
que toca la llei d’amnistia del 1977. 
“S’interpretarà i aplicarà de confor-
mitat amb el dret internacional hu-
manitari, segons el qual els crims de 
guerra, de lesa humanitat, genoci-
di i tortura tenen la condició d’im-
prescriptibles i no amnistiables”, 
diu el text. Esquerra, en canvi, man-
té que l’única via per jutjar els crims 
del franquisme és derogant els 
punts de la norma preconstitucio-
nal que, específicament, deixaven 
impunes els crims i faltes comesos 
d’autoritats, funcionaris i agents de 
l’ordre públic. 

“El que diu el PSOE és una tram-
pa i un subterfugi”, afirma a l’ARA 
l’exdiputat d’ERC al Congrés Joan 
Tardà, que malgrat que ja no té es-
có és qui lidera les negociacions so-
bre aquesta matèria. Subratlla que 
hi ha sentències del Tribunal Su-

MADRID
OT SERRA Iniciativa 

Socialistes i 
Podem 
proposen 
canviar el 
nom al Valle 
de los Caídos

Aliances  
ERC desafia el 
govern a 
aprovar la llei 
de memòria 
amb Cs si no 
es mou
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La Iluita contra I’oblit

El PSOE veu perillar la Ilei de membria
davant la topada amb Esquerra
0 EIs socialistes ja anticipen que els republicans <<no donaran suport>>
a la iniciativa i recorden que tampoc van recolzar la Ilei vigent, de12007

Ismael Herrero / Efe

~dANMA ROMERO
MIGUELANGEL RODR~GUEZ
Madrid

Una de les h~iciafives del Govern de
coatici6 de m4s chrrega simb6tica
de lalegislatura, la lleide mem6ria
democr~tica, podria naufragar per
fa]ta de suports parlamentaris.A
esquerraidreta. Lamateixa cfipu
la del PSOE idel grup parlamenta
ri assumeix queli ser~ molt corn
plicat amarrar els vots per la <<du
resa>> de la posici6 d~ERC i el cop de
porta a la negociaci6 per part de
Ciutadans. La direccidinsisteixque
no est~ tot perdut, que no dona
<<per derrotada>> una lleiicbnica i
que la lluitarh, mirant de conv~n
cer els republicans i jugant arab
<<geometria variable>>, per6 4s
conscient que no ser~ f~cil.I~s m~s,
ja anticipa que el seu socipriodta
ri, ERC, <<no lidonar~ suporb>, com
tampoc va recolzar, recorda, la llei
de mem6ria histbrica del 2oo7, la
que est~ env~gor.

Alhora, eltancament de les es
menes parcia]s arab Unides Po
dem ha destapat una nova friccid
al si de l’Executiu, perquO els mo-
rats defensen que s~obre una por
ta per jutjar els crims del fran-
quisme, mentre que, per als so
cialistes, si entr~s en vigor la no -
va llei, no implicaria eljudici pe
nal als torturadors de la dictadu -
ra. Un altre xoc intern a compte
d’una mat~ria molt sensible per
a] bipartit.

<<Aquesta llei no sortir~>>, vati-
cina una ministra socialist& I ~s
que el pessimisme ha augmentat
en les filtimes hores a] si delPSOE,
en vista delfeedback dels grups. De
fet, les exigencies d’ERC van fer
que dilluns el secretari d’Estat de
Mem6ria Democr~tica, Fernan
do Martinez, telefon~s a Cs per
sondejar lo.

Esmena clau

Dimarts, socialistes i morats van
tancar la redacci6 de les seves 30
esmenes conjuntes al projecte de
llei i, ja dimecres, Enrique San
tiago, lider del PCE, secretari
d’Estat d’Agenda 2030 inegocia
dor d’Unides Podem en aquesta
norma a] si de l’Executiu, les pre
sentava davant els mitjans. Sol,
sense cap dirigent socialista at

Recercaiexhumaci6 de cossos de persones assassinades pels franquistes.

costat. L’esmena clau 4s la que
mira d~ajustar la interpretaci6 de
la llei d’amnistia de11977, ade-
quant la a la lectura del Dret In
ternacional, segons el qual <<els
crims de guerra, de lesa huma;ti
tat, genocidi i tortura tenen la
consideraci6 dqmprescriptibles i
no amnistiables>>.

Santiago va assegurar que
aquesta redacci6 obria la via per
posar fi a la <dmpunitat>> del fran
quisme. Alhora, reconeixia que
aquesta esmena no tindria gaires
efectes pr&ctics, ja que la majoria
dels repressors de la dictadura
hart mort. E1PSOE va deixar cue-
jar aquesta lectura d’un canvi en
l’articulat que el portaveu d’ERC
en el Cong%s, Gabriel Rufi~n, va
qualificar de

F61ix Bolaflos, titular de la Pre
sid~ncia, coincidia, sense dir-ho,
arab lainterpretaci6 dels republi
cans. En una entrevista a Onda
Cero, dimecres passat, eln~istre
va teixir una conclusi6 oposada a
la feta pel seu soci de govern. Un
dia m~s tar& La iniciativa, va as-
segurar, busca <<posar en valor>>

Mesura judicial cautelar

Fre a les exhuma(:ionl 
al Valle de los ,.,,
E1Jutjat Contenci6s Administratiu nfimero 20 de Madrid ha
acordat suspendre de forma cautelar la llic~ncia d’obres conce
dida per l’Ajuntament de San Lorenzo de E1Escofial a Patrimo -
ni Nacional per exhumar victimes enterrades alValle de los

dos al considerar que es podrien produir

EL PERIODICO danys irreparables abans que s’entri en
lV~drid el forts del recurs interposat per l’Asso -

ciaci6 per la Reconci]iaci6 i la Veritat
Hist6rica. Aixi consta en una interlo-

cut6ria de] r6 de novembre passat, a ]a qua] va tenir acc~s Euro
pa Press, en la qua] la jutge Eva Maria Bru Petal acorda adoptar la
mesura cautelar de suspensi6 de ]’Acord de 24 de j uny de la Jun
ta de l’Ajuntament de San Lorenzo de E1Escorial pel qua] es de -
cideix concedir a Patrimoni Nacional llic~ncia urban~stica per a
rehabilitaci6 d’accessos ales criptes de la Basilica de la Santa
Cruz del Valle de los Ca~dos atorgada pc] consistori esmentat.

E1 Govern, a trav6s de Patrimoni Nacional, va soHicitar Pabril
passat a aquest ajuntament la sol.licitud de llic~ncia urbanisti
ca per poder iniciar els treballs d ’exhumaci6 i identificaci6 de les
victimes que van ser inhumades ales criptes de la Basilica de la
Santa Cruz de] Valle de los Caidos i que hart sigut reclamades
pels seus familiars. ¯

rant la llei d’amnistia - la vig~n -
cia del qual <<ratifica>> corn els
tractats intemacionals.

Quart entri en vigor la llei [de
mem6ria], la situaci6 juridica en
aquesta mat~ria ser& la mateixa
que tenim des de12002, quan Es-
panya ratifica l’Estatut de Roma i
[’incorpora al Codi Penal el 2003.
Bolaftosva insistir que des d’ales
hores es poden investigar els
crims de lesa humanitat a Es
panya, per6 hi ha <<dificultats>>
objectives: que no queda <<ga]re
b4 ningfi viu>> dels torturadors
franquistes i que la Constituci6
impedeix que les lleis penals si
guin retroactives. E1 r~gim legal,
per tant, <<no canviar&>>.

Des de Pala socialista de l’Exe
cutiu mostraven el seu malestar
per la venda que de la incorpora
ci6 al text van fer els morats. Per
aix6 Bolafios va set taxatiu des de
pdmera hora del mati, diluint per
complet els efectes pr~ctics del
text. Santiago, no obstant, incidia
en la mateixa lectura en un fil
posterior de Twitter. Poc despr4s

ERC insisteix a
declarar <<il.legal>> la
dictadura i a reparar
Featri, monialments v ctimes

de Pentrevista de Bolafios, Cs va
donar el cop de porta. <<Livull dir
al Govern que no truqui a Cs fins
que es retiri aquesta esmena>h va
clamar el portaveu, Edmundo
Bal, qui va donar per conclosa
qualsevol negociaci6 amb els
partits de l’Executiu i els va acu
sat dqntentar colar en la llei de
membria un <<torpede a la llnia de
flotaci6>~ de la Transici6.

Bal atribuia l’esmena a la vo-
luntat de <<mimaD> ERC. Per6
aquesta promet set <<ferma>h i es
mant6 en les seves demandes:
derogar part de la llei d’amnis-
tia, declarar la <il.legalitab> del
franquisme i reparar moralment,
jurldicament i patrimonialment
les victimes. E1 Govern s’obre a
<~buscar una sortida~> per refor
gar la condemna de la dictadu
ra, per6 no veu encaix que tingui
<<conseqti6ncies j uridiques prac -
tiques% com vol ERC, i rebut
ja que es <reobrb~ la qfiesti6 del
rescabalament econ6mic a les
victimes.

Els punts de partida tan dis
tants anticipen que no sera senzill
l’acostament. A1PSOE i en el Go
vern apunten que <dntentaran>~
l’acord, exploraran el <<marge~>
d’entesa arab <<tots els grups~>. Hi
ha els que a l’Executiu creuen que
al final ERC cedira o que podrfi
valet la <<geometria variable~>.
Per6 la sensaci6 4s que els repu-
blicans poden donar se el gust
d’oposar- sea una llei simb61ica
que no tombaria l’Executiu. ¯
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ESPAÑA LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

La coalición choca por los efectos de 
la enmienda sobre la Ley de Amnistía 
El PSOE sostiene que no cambia nada, y UP que abre la vía a juzgar crímenes franquistas 

C. E. CUÉ 1 J. CASQUEIRO, Madrid 
Choque de interpretaciones den
tro del Gobierno sobre la enmien
da que han firmado PSOE y Uni
das Podemos a la ley de Memoria 
Democrática para ajustar la re
percusión de la Ley de Amnistía 
de l9n. Mientras Unidas Pode
mos insiste en que se abre una 
vía para juzgar los crimenes del 
franquismo, el sector socialis ta, a 
través del ministro de la Presiden
cia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática, FéiL< 
Bolaños, asegura que no supon
drá ningún cambio efectivo. 

La Ley de Amnistía de 1977 ha 
frenado hasta ahora los intentos 
de juzgar los crimenes del fran
quismo a través de su artículo 2.f, 
que amnistiaba "los delitos come
tidos por los fu ncionarios y agen
tes del orden público contra el 
ejercicio de los derechos de las 
personas". Bolaños recordó a~'er 
que va a seguir en vigor, y que la 
enmienda no cambiará el régi
men penal actuaL 

Félix Bolarios, el martes en el Senado. JMARISCAL(EFE) 

tras Unidas Podemos considera 
que hay un cambio trascenden
tal, el PSOE la ve casi irrelevante, 
como una mera concesión "para 
hacer más confonable" su apro
bación con el resto de sus socios 
parlamemarios en la negociación 
pero sin efecto alguno. Algunos 
de esos atiados, como ERC, ya 
han calificado esas propuestas co
mo "humo" y han avisado de que 
o se toman en serio sus deman
das (declarar ilegal el régimen 
franquista y arbitrar fórmulas pa
ra reparaciones económicas a las 
víctimas) o no la apoyarán. El Eje
cut ivo entiende que hay margen 
para negociar esos aspectos y es
pera que la norma prospere al fi
nal aunque sea solo con más vo
tos afirmativos que nega!ivos, al 
no ser una ley orgánica. 

La enmienda conjunta de 
PSOE y Unidas Podemos a su pro
pia ley de memoria señala que 
"todas las leyes del Estado espa
ñol, incluida la Ley 46/1977, de 15 
de octubre, de Amnistía, se inter
pretarán y aplicarán de conformi
dad con el Derecho internacional 
convencional y consuetuclinario 
y, en particular, con el Derecho 
Internacional Humanitario, se
gún el cual los crímenes de gue
rra, de lesa humanidad, genoci
dio y tortura tienen la considera
ción de imprescriptibles y no am
nistiables". El único propósito de 
este texto, según Bolaños, es rea
fi rmar esa ley adecuándola a los 
tratados internacionales, pero 
partiendo del principio básico de 
que las leyes penales no pueden 
aplicarse de forma re troactiva. 

podrá orientar una interpreta
ción del Tribunal Constitucional 
diferente de la que ha habido has
ta ahora y acorde con los princi
pios de la legalidad internacional 
suscri tos por España. No obstan
te, admite que tendrá pocos efec
tos prácticos porque la mayoría 
de los criminales franquistas han 
muerto. 

Bolaños asegura 
que la enmienda 
no cambiará 

Las diferencias entre los dos 
socios del Ejecutivo se ven clara
mente en las declaraciones de 
ambos sectores y en La estrate
gia de explicación de la enmien
da negociada. En el PSOE se que
jan de que Enrique Samiago, 
que es secretario de Estado de la 
Agenda 2030, secretario general 
del PCE y d iputado de Unidas 
Podemos, presentó el miércoles 
el acuerdo sobre las 30 enmien
das a la ley de Memoria ·'por su 
cuenta, sin advertir ni contar en 
esa rueda de prensa en el Con
greso con ni ngún interlocutor o 
negociador socialis ta y sin con
sensuar los argumentos". Y las 
mismas fuentes socialistas la
mentan que no es la primera vez 
que lo hace. No es una protesta 
solo por cuestiones formales. En 
el PSOE constatan que Samiago 
aparece como un miembro del 
Gobierno en su conjunto que 
ofrece C:\'J)osiciones solo de una 
pan e. Las explicaciones de lo ne
gociado pueden aparecer así has
ta contradictorias. 

la Ley de Amnistía para no inves
tigar crímenes de lesa humani
dad'', elijo la líder de Podemos, lo
ne Belarra. "Ningún cambio. Lo 
que se va a poder hacer cuando 
entre en vigor la ley es exacta
mente lo mismo que desde 
2002", señaló en Onda Cero Fél.L< 
Bolaños. 

Esta discusión solo se resolve
rá probablemente cuando el asun
to llegue de nuevo a l Constitucio
nal, que a partir de junio de 2022 
debería pasar a tener una mayo
ría progresista, y se resuelva la 
cuestión ya con la nueva Ley de 
Memoria Democrática en vigor. 

el régimen penal 

La estrategia ha 
vuelto a revelar las 
diferencias entre los 
socios del Ejecutivo 

Enrique Santiago, secretario 
general del PCE y negociador de 
esta enmienda por Unidas Pode
mos, asegura, sin embargo, que sí 
tendrá consecuencias juridicas y 

El choque dentro del Gobier
no es evidente en una ley muy 
relevante. La enmienda ha sido 
pactada, y saldrá adelante, pero 
cada uno de los socios la interpre
ta de manera casi opuesta Mien-

"Por primera vez un paso ade
lante para acabar con la impuni
dad de los crímenes franquistas. 
Ningún j uez podrá ampararse en 

Para el minis tro de Presiden
cia, que es jurista, las clificultades 
que existen ahora para juzgar los 
crimenes del fr'dnquismo serán 
las mismas después de que se 
apruebe la ley de memoria Estos 
escollos tienen que ver con la irre
troactivídad de la legislación pe
nal (la im posibilidad de aplicar 
una norma a hechos anteriores a 
la promulgación de la misma) y 
con lo marcado en ese sentido en 
el artículo 9.3 de la Constitución. 

Bolaños indicó que al no tra
tarse la ley de memoria de una 

OPINIÓN 1 ENRIQUE SANTIAGO 

Última oportunidad para hacer justicia 

E l derecho imernacional establece 
que los graves crímenes com ra la 
comunidad internacional (genoci

dio, tortura, lesa humanidad y de guerra) 
no pueden quedar en la impunidad. Son 
imprescriptibles y nunca les alcanza la 
amnistía. 

Así se establece desde el Convenio de 
La Haya de 1899. "Las poblaciones y los 
beügerames permanecen bajo la garan
tía y el régimen del os principios del Dere
cho de gentes preconizados por los usos 
establecidos entre las naciones civiliza
das, por las leyes de la humanidad y por 
las exigencias de la conciencia pública". 
Es la Cláusula Man ens. También ha sido 
reconocido por las Naciones Unidas en la 
Resolución 3 (! ) de 13/2/1946 de la AG en 
la que "toma conoc imiento de la delin i-

ción de los crímenes de guerra, contra la 
paz y contra la Humanidad tal como figu
ran en el Estatuto del Tribunal Militar de 
Nüremberg". Cuando España entro en la 
ONU en 1955 aceptó toda esta normativa. 

Posteriormente el artículo 15.2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civi les 
de 1966 estableció que "nada de lo dis
puesto en este artículo se opondrá al jui
cio ni a la condena de una persona por 
actos u omisiones que, en el momento de 
cometerse, fu eron delictivos según los 
pri ncipios generales del derecho recono
cidos por la comunidad internacional". 

Por ello, el principio de no retroactivi
dad de normas penales desfavorables tam
poco puede dejar en impunidad los críme
nes internacionales. En consecuencia, la 
Ley de Amnistía nunca ha permitido que 

El principio de irretroactividad 
de normas penales no 
puede dejar en la impunidad 
los crímenes internacionales 

los crimen es internacionales quedaran un
punes, fuera quien fuera el responsable. Y, 
an te cualquier duda, la Constitución esta
blece, en sus artículos 10.2 y 96,la obligato
riedad de que los tribunal.es españoles apli
quen las normas internacionales suscritas 
por España, que son todas las anteriores. 

Es conocido que "el PP tiene el apoyo 

de la mayoría de la carrera judicial", en 
palabras de su responsable de Justicia, En
rique López. Solamente esa oscilación ma
yori taria a la derecha post franquis ta de la 
juclicatura española permite explicar que 
España sea el único país de occidente don· 
de se ha permitido la impunidad de los 
crímenes internacionales cometidos por 
la clictadura. Esta si tuación refleja un pro
blema político, no juríclico. El marco jurí
dico es muy claro. Permiti r la impunidad 
del franquis mo es una opción polít ica de 
quienes pueden imponerlo, aunque se ha
ya revestido con doctr ina jurídica. 

An ular la Ley de Amnistía, una con
quista de los demócratas frente al bún
ker franq uis ta, es dar la razón a quienes 
se han negado a apl icar la ley internacio
nal e interna para acabar con la i_mpuni
dad. No es que no hayan podido hacerlo 
debido a las leyes, es que no han querido 
hacerlo a pesar de las le)•es. 

En todo caso, nuestro ordenamiento 
constitucional no contempla un procecli
miento legislativo para anular normas, 
sino que la nulidad ha de ser declarada 
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LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

ley orgánica no va a afectar a la 
legislación penal; e insistió en 
que esa legislación penal no per
núte la retroactividad. "No pode
mos establecer una norma en el 
año 2021 que se aplique a actua
ciones que se realizaron en el año 
70 o 72", remató. 

Por el contrario, Santiago, ex
perto en justicia internacional, re
cuerda que este problema que 
plantean ahora muchos juristas, 
esto es, la imposibilidad de la irre
troactividad, habría impedido to
dos los juicios por lesa humani
dad en todo el planeta. incluidos 
los de Nuremberg contra la cúpu
la nazi. Precisamente para evitar 
esa idea. que está en casi todos 
los códigos penales occidentales, 
se han establecido excepciones 
en la justicia internacional que 
fuerzan que determinado tipo de 
crímenes de genocidio o lesa hu-

manidad tengan un tratamiento 
especial que los hace imprescrip
tibles e inamnistiables y que per
mite juzgarlos aunque en el mo
mento en que se cometieron no 
fueran delito según las leyes vi
gentes en ese país. como sucedía 
en casi todas las dictaduras. 

España ratificó el 30 de abril 
de 1977 - está en el BOE- el Pac
to Internacional de Derechos Civi
les y Políticos, auspiciado por la 
ONU, que dice en su artículo 15: 
·~adie será condenado por actos 
u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueran delicti
vos según el derecho nacional o 
internacionaJ. Tampoco se im
pondrá pena más grave que la 
aplicable en el momento de la co
misión del delito. Si con posterio
ridad a la comisión del delito la 
ley dispone la imposición de una 
pena más leve, el delincuente se 

por los tribunales. Por la vía de la inapli
cación de la ley internacional o por la via 
de la declaración de nulidad, finalmente 
es a los jueces y no al legislador a quienes 
corresponde tomar las medidas para de
rribar el muro de la impunidad. 

Para acabar con la impunidad, hemos 
acordado introducir en la ley una norma 
que expresamente indique lo que cual
quier estudiante de derecho internacional 
conoce: "Todas las leyes del Estado espa
ñol, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octu
bre, de Amnistía, se interpretaráo y aplica
rán de conformidad con el Derecho inter
nacional convencionaJ y consuetudinario 
y, en particular, con el Derecho Internacio
nal Humanitario. según el cual los crí.m.e
nes de guerra, de lesa humanidad, genoci
dio y tortura tienen la consideración de 
imprescriptibles y no amnistiables". 

Corresponde a las fuerzas políticas de
mocráticas y respetuosas con el Estado de 
Derecho aventar los supuestos obstáculos 
que han encontrado los jueces para acabar 
con la in1punidad del franquismo. La apro
bación de la anterior enmienda creemos 

Pedro Sánchez y Enrique San
tiago hablaban en el Congreso 

en febrero. ¡ E. PARRA (POOL) 

beneficiará de ello", esto es, lo 
que señala Bolaños y plantea tan· 
to el Código Penal como la Consti
tución española. 

Pero enseguida el texto añade 
un punto 2 en ese artícu lo: "Nada 
de lo dispuesto en este artícu lo se 
opondrá al juicio ni a la condena 
de una persona por actos u omi
siones que, en el momento de ce
meterse, fueran delictivos según 
los principios generales del dere
cho reconocidos por la comuni
dad internacional". Esta es la fór
mula para permitir juzgar los de
litos de lesa humanidad indepen
dientemente de qué leyes hubie
ra en ese momento en el país en 
el que se cometieron. 

ESPAÑA 

La ley de memoria . ; requiere mayor1a 
simple para superar el 
trámite del Congreso 

J. C. 1 C. E. C .. Madrid 
Pese a las tensiones, el PSOE y 
Unidas Podemos han logrado 
pactar el contenido fundamental 
de la nueva ley de Memoria De
mocrática y ahora confian en 
que tendrán los apoyos suficien
tes para sacar adelante uno de 
los proyectos más simbólicos de 
esta legislatura El primer filtro 
pasaba por consensuar una posi· 
ción común con las 30 enmien
das pactadas con los socios de 
Unidas Podemos, sin demorar 
más el trámite. Entre esas en
miendas se cuadró la redacción 
de un texto sobre las interpreta
ciones de hasta dónde abarca la 
vigente Ley de Amnistía de 1977. 
Ahora. PSOE y Podemos buscan 
aliados para asegurarse la apro
bación de la ley en un futuro ple
no. Y los sondeos y tanteos se cen
tran en los prind pales aliados 
parlamentarios de la investidu
ra. espedalmente ERC, PNV y 
EH Bildu. El Ejecutivo entiende 
que tiene margen para la nego
ciación y, sobre todo, para sumar 
más síes que noes en la votación 
de una ley que no es orgáoica y 
que no requiere mayo1ia absolu
ta (176 votos) para superar ese 
trámite parlamentario. 

El Ejecutivo ha constatado 
desde el principio de la negocia
ción de esta ley de Memoria De
mocrática. que revisa y actualiza 
la ley de Memoria Histórica de 
2007, que ese debate no es me
nor para ERC. Ya entonces, hace 
14 años, Esquerra y PP votaron 
en contra de la iniciativa acorda
da entre PSOE, IU-ICV, CiU y 
PNVy la norma logró lBS votos a 
favor frente a 137 en contra 

Fuentes del Gobierno augu
ran que la votación ahora permi
tirá refrendar la nueva ley, por
que entienden que varios de los 
socios de investidura acabarán 
respaldáodola Y ahí apuntan a 
los contactos en marcha con el 
PNV, pero tan1bién alas transac-

ciones que se buscan con ERC, 
Bildu, Más Pais, Compromis y 
BNG. 

PSOE, Podemos, PNV, Más 
País y Compromis suman 164 es
caños. que serían más que los 
154 seguros que se posicionaráo 
en el no: PP, Vox, Ciudadanos, Fo
ro Asturias, UPN y Coalición Ca
naria Al Gobierno podría bastar
le así con que ERC, Bildu y BNG 
se abstuvieran. 

El PNV ha presentado cinco 
enmiendas al proyecto para ga
rantizar el ejercicio del derecho 
de restitución a particulares de 
los documentos incautados con 
motivo de la Guen·a Civil o el de
recho de acceso a los fondos do
cumentales depositados en losar
chivos públicos. En el Ejecutivo 
ven posibles esas concesiones. 
ERC ha sido más dura y ha adver
tido de que por ahora están muy 
lejos y desconfian del "humo" y 
'" la propaganda" que achacan a 
la propuesta pactada entre el 
PSOE y Podemos sobre la Ley de 
Amnistía ERC exige la deroga
ción de esa ley y además que se 
catalogue como "ilegal" y no solo 
"ilegítimo o nulo" el régimen 
franquista y que se habiliten me
canismos para resarcir económi
camente a las victimas del fran
quismo. 

Fuentes del Gobierno apun
tan que esas dos demandas no 
son tan complicadas de aceptar. 
Avanzan que se podrá discutir 
con ERC la redacción de una en
mienda para calificar de ilegal al 
franquismo por levantarse con
tra la república con un golpe de 
Estado, y aseguran que ya se esta
blecen mecanismos de repara
ción económica en las enmien
das pactadas con Unidas Pode
mos y se pueden negociar otros 
con ERC. Lo que sí es una linea 
roja absoluta para el PSOE es to
carla Ley de amnistía Por allí no 
pasaráo en ningún caso, asegu
ran en La Moncloa 

que es la vía más clara para conseguirlo. 
Por el largo período de tiempo transctmi
do desde el fin de la dictadura, España no 
tiene más oportunidad que esta para evitar 
pasar a la historia como un pais que pemli
tió la impunidad de graves crimenes con
tra la humanidad, incumpliendo sus obliga
ciones imernacionales. El derecho a la ver
dad, a la reparación y las garantías de no 
repetición van a asegurarse con la mera 
aprobación de la ley. Para garantizar el de
recho ala justicia de las victimas del fran
quismo es in1prescindible aprobar esta en
mienda. pero no es suficiente. 

Hace falta el concurso de un poder 
judicial dispuesto a aplicar las normas 
internacionales en materia de derechos 
humanos y derecho internacional huma
nitario. Aplicando el contenido de esta 
enmienda, los jueces no tendrán obstácu
lo para garantizar el derecho a la justicia 
y el fin de la impunidad. 

Enrique Santiago es secretario de Estado para 
la Agenda 2030 y secretario general del Part ido 
Comumsta de Espar'"la. 
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eïns de Taradell van denun-
ciar Fulgencio Sánchez,
l’agutzil del poble, acusant-
lo de ser roig, separatista i

membre de la CNT, segons consta a
la documentació del judici sumarís-
sim a què els tribunals franquistes
el van sotmetre. Va ser condemnat
a dotze anys i un dia de presó i el
van tancar a la Model entre el 13
d’abril de 1939 i el 5 de juliol de
1941. Demà la família rebrà un do-
cument de mans de la consellera de
Justícia, Lourdes Ciuró, que acredi-
ta la nul·litat d’aquella sentència en
un acte de reparació jurídica a un
total de 45 persones nascudes o re-
sidents en aquest municipi oso-
nenc. Als 91 anys, la seva filla, Do-
lors Sànchez i Masip, ho espera
amb candeletes. “Tinc moltes ga-
nes d’anar-hi i veure-ho. És molt
important recordar, però és molt
trist. Jo era molt petita però me’n
recordo molt bé. Tot era mentida,
el meu pare era incapaç de fer mal a
una altra persona”, defensa. L’ho-
me, natural de Torre Pacheco
(Múrcia), no va voler parlar mai
d’aquell episodi. Va tornar al poble i
va refer la seva vida entre els veïns
que l’havien denunciat. Va morir el
1977 a l’edat de 78 anys.

“El meu pare no volia parlar de
res d’aleshores, va dir «ara ja som
tots a casa, tanquem amb clau» i ja
no va voler saber res més, en aquell
temps no es podia parlar ni pel car-
rer”, rememora la filla. Durant el
temps que va estar a la presó, feia
manualitats per vendre-les i acon-
seguir alguns diners. “Recordo les
cues que ens feien fer, li deixàvem
la roba neta i ens emportàvem la

V

bruta. El meu pare era molt mane-
tes i rifava coses i un dia que hi vam
anar li va donar al meu germà un
bitllet de 100 pessetes, els cèntims
que havia fet rifant el que feia”, ex-
plica la filla, que recorda haver-se
de vacunar del tifus com a condició
per poder visitar el pare a la Model.

La família ja sabia perfectament
qui va denunciar-lo –“oi tant, en un
poble es coneix tothom”, diu la Do-
lors–, però Sánchez no va mostrar
mai cap ressentiment cap a cap veí.
“Vivíem junts a la mateixa casa pe-
rò mai mai mai no va dir ni piu, no
es va parlar de res. La presó me l’ha
explicada la meva mare”, assegura
la neta, Carme Terricabras, que ce-
lebra l’entrega del desgreuge jurí-

dic: “És tancar un cercle. Els morts
no poden parlar, però al món dels
vius hi ha gent que encara té feri-
des obertes, poder fer un reconei-
xement després de tants anys de si-
lenci és d’agrair.”

En Fulgencio va anar a la presó,
però n’hi va haver d’altres que van
viure un desenllaç fatal. Una dese-
na de les 45 víctimes de Taradell
van ser condemnades a mort, de les
quals vuit van ser afusellades al fu-
nest Camp de la Bóta, al límit entre
Sant Adrià de Besòs i Barcelona,
com ara l’exalcalde del municipi
Ramon Blasi, executat el 1939 acu-
sat de rebel·lió militar. En primer
terme, els represaliats van ser con-
duïts a la presó de Vic i més tard

van ser traslladats a la Model. N’hi
ha que van acabar en penals de
Santander o València, com en el
cas de qui va ser el mestre de Tara-
dell, Anastasi Aranda, jutjat dues
vegades i a qui van retirar el títol de
mestre i van excloure del servei
educatiu. També va complir penes
de presó l’exalcalde Adolf Roca.

L’acte de demà s’emmarca en les
V Jornades de Memòria Democràti-
ca d’Osona Repressió, Resistència i
Clandestinitat, 1936-1975, organit-
zades per la Universitat de Vic, Òm-
nium Cultural d’Osona, l’Arxiu Co-
marcal, el Museu del Ter de Manlleu,
el Museu de la Torneria de Torelló i
l’Ajuntament de Taradell, amb el su-
port del Consell Comarcal. ■

DESGREUGE · Justícia entrega a les famílies de 45 represaliats a Taradell documents que acrediten la nul·litat de les sentències
franquistes MEMÒRIA · “Els morts no poden parlar, però al món dels vius hi ha gent que encara té ferides obertes”, recorda una neta

Emili Bella
BARCELONA

20-N
Amb motiu de
l’aniversari  de la
mort del dictador Fran-
cisco Franco, El Punt
Avui publica demà un
dossier sobre els roma-
nents franquistes que
persisteixen en la nos-
tra societat, amb un ar-
ticle de l’historiador Jo-
sep Maria Solé i Sabaté,
una entrevista al direc-
tor del Memorial De-
mocràtic, Vicenç Villa-
toro, i novetats sobre
l’obertura de fosses.

Tancant ferides

Fulgencio Sánchez, amb la seva filla Dolors, davant de casa seva ■ CEDIDA
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tresherbescomestibles, esclar”,
recorda amb rialles la filla
d’aquella dona que no podia ser
oficialment vídua, “tot i que
sempre vestia amb roba fosca,
marró,grisa, ambunmocadoral
cap...”.
Els anys més durs d’aquella

postguerra, plenad’enormesdi-
ficultats per sobreviure i de
pors, estaven, a més a més, en-
voltats d’incertesa. “La meva
mare sempre mirava les cares
de la gent quan anava a una ciu-
tat o a un altre poble. I si és viu,
se li ha anat el cap ino saponés i

Aquestes restes sóndel seupare,
desaparegutdurant laguerra

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

La carta retornada va arribar el
16 de setembre del 1938. El fe-
brer o el març d’aquell mateix
any Josep Sans Cabot, pagès de
professió i veí de Sant Andreu
deLlavaneres,haviaestat cridat
a files i enviat al front de l’Ebre.
Estava a punt de complir els 30
anys. Però l’última carta al seu
nom, del 9 de setembre, va tor-
nar al seu origen. Sensemés ex-
plicacions. La dona, Dorotea
Lloveras,Dora, ambunafillape-
tita que encara no havia com-
plert l’any, va entendre que ha-
via mort. Mai ningú no l’hi va
confirmar iellamainovaacabar
d’acceptar-ho.
Ahir al cementiri de Sant An-

dreu de Llavaneres la família va
resar un respons davant de les
restesd’aquell soldatque lacon-
selleradeJustícia,LourdesCiu-

ró,va lliurara lasevafilla,Rosa, i
als seusnets, Lurdes iPep.Per fi
van poder enterrar aquell pare i
aquell avi “que sempre era pre-
sent, perquè nohi era”.Ha estat
una llarga espera. Una llarga re-
cerca.
“L’àvia no volia parlarmai del

tema. Li van aconsellar que ho
cremés tot, la documentació, les
cartes, les fotos, tot el que es po-
dria convertir en excusa per a
represàlies”, explica la Lurdes,
professora de Llengua en un
institut del Maresme. Tenia
por. No va conservar res.

Lasevadona, laDora,
noenvapoderser
lavíduafinsal 1977;
sempreelvacontinuar
buscantentre lagent

no sap tornar? Sempre va conti-
nuar buscant”.
Quaranta anys després es va

assabentar que un familiar d’un
altre familiar havia conegut el
seu marit i sabia que era mort,
perquè ellmateix l’havia portat,
malferit, a un hospital de cam-
panyadeVilalba delsArcs, prop
del front, i l’endemà havia com-
provat que era mort. “Gràcies a
aquell testimoni, tot i que la
mort no s’havia registrat a cap
lloc de la zona, la meva àvia va
ser reconeguda com a vídua per
un jutge i vapoder accedir auna
pensió de 400 pessetes a finals
dels anys 70”, explica la Lurdes.
La recerca de les restes de Jo-

sep Sans Cabot es va posar en
marxa al cap de trenta anys.
L’octubre del 2010 van comen-
çar a buscar pels ajuntaments
de lazonaonvamorir,perveure
sihihaviaalgunapersonaenter-
rada amb aquell nom en algun
poble de la primera línia de

JosepSansvamorir
el 1938enunhospital
decampanyadeVilalba
delsArcs: l’ADNde
la filla l’ha identificat

La Dora va concentrar les se-
ves forces en la supervivència.
No era vídua, no constava la
mort del marit a cap document
de l’època.Pernoconstar, ni tan
sols apareix res sobre la crida a
files d’aquells anys a l’Ajunta-
ment de Sant Andreu de Llava-
neres. Tot esborrat. Cap prova.
La Dora no tenia dret a pensió,
ni a cap ajuda.
Durant dècades es va guanyar

la vida com a modista. “A més,
era molt bona cuinera, així que
la cridaven a cases per a algunes
celebracions.Acanvi li donaven
alguns diners i alguns canelons
per a la filla petita”, recorda la
neta. També ajudava quan arri-
bava la matança del porc en ca-
ses adinerades .
La sogra de la Dora, la va aju-

dar sempreambelquevapoder.
“Tenia una cabra per a la llet,
unes gallines per als ous. Sem-
pre deia que esmorzàvem una
enciamada, feta d’enciam i d’al-
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guerra. La Secretaria de la Me-
mòria Democràtica havia creat
un registre. Uns mesos abans,
una intervenció arqueològica
havia localitzat ossos de quatre
personesmortes durant la bata-
lla de l’Ebre, al cràter d’un obús,
al costatdeVilalbadelsArcs.Un
d’ells va resultar ser Josep Sans.
Però encara faltavamolt.
“Ens vam inscriure al registre

i vam anar a una reunió a Gan-
desa tan multitudinària que
vam omplir un poliesportiu i
vanhaverde repetir les sessions
perquè totsels interessatshipo-
guessin participar igual. Vam
recórrer les trinxeres, la prime-
ra línia,elMemorialde lesCom-
posinesonhananat reunint res-
tes de combatents, a la Fatare-
lla”, recorda lanetadelJosep i la
Dora. L’àvia ja haviamort.
El2017 laRosaescoltava la rà-

dio un dia i així es va assabentar
d’un programa d’identificació
de desapareguts a través de

l’ADN. S’hi feia una crida a les
famíliesperquèhiparticipessin.
“Així vam anar aVall d’Hebron,
on feien lesprovesd’ADNals fa-
miliars dels desapareguts per
comparar-les amb el de les res-
tes trobades. Allà li van prendre
mostres de saliva a la meva ma-
re. I el juliol passat ens van tru-
car.Havien trobat l’avi”.
“Va ser una emoció tan gran!

Perquè tota la vida hem estat
buscant-lo. Emvaig posar a plo-
rar, però també vaig sentir ale-
gria per dins. Realment jo pen-
sava que no el trobarien mai”,
explica la Rosa. “Havíem pre-
guntat fins i tot al Valle de los
Caídos”.
Ahir van rebre l’informecom-

plet dels antropòlegs i els tèc-
nics, amb tot el que s’ha fet per
identificar aquell avi sempre
present perquè no era enlloc.
“Podrem tancar el dol”.
Undol de 83 anysmarcats per

decennisdepobresa, d’unagran
solitud... “La meva mare tenia
sensació d’abandonament, les
dues soles, ella i jo, comd’inferi-
oritat, com si et diguessin: ‘t’ho
mereixes’. Tota la vida arrosse-

$

els seus besavis. “Li van donar
un premi al Col·legi d’Advocats
deMataró”.
La Lurdes ho explica amb or-

gull. “Als meus alumnes no els
n’havia explicat res. Pensava
que potser ho explicaria als de
batxillerat. Els de l’ESO pot ser
que no sàpiguenni que hi va ha-
ver una guerra civil. Sí, s’han de
saber aquestes coses.Així que ja
finalment ho he fet. Un dels
meus alumnes ara està investi-
gant la desaparició del seu bes-
avi”. Contra l’oblit."

gant la por de ser assenyalades,
fins i tot a la primera comunió:
la meva mare no es volia veure
solaambmi, totes lesnenesana-
ven amb el pare i la mare. I jo la
vaig fer a part”, recorda la Rosa.
Amargors que encara van durar
quan la sevamare va aconseguir
aquella primera pensió de vidu-
ïtat de 400 pessetes amb 40
anys de retard. “Encara vaig ha-
ver de sentir el funcionari que
em deia: ‘és que no en tens prou
per mantenir la teva mare?’ No
et dic el que va sortir de lameva

boca”.
La família de Josep Sans i de

Dora Lloveras va agrair al ce-
mentiri la tasca de donar a co-
nèixer el que va passar, de re-
moure tanta terra, “especial-
ment per aquelles dones que
van viure amb aquella tristesa
enganxadaa les faldilles”, va re-
cordar la Lurdes. El seu fill Ar-
nau va dedicar el treball de re-
cerca de final de batxillerat a
rescatar de l’oblit aquell tros de
guerra de Sant Andreu de Lla-
vaneras, amb un episodi sobreEL EPO TATGE

Una prova d’ADN
de la filla, la Rosa,
ha tancat un dol
llarg i amarg de
83 anys pel soldat
enviat al front

el 1938 i que un dia
ja no va respondre

les cartes
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La filla evoca
una vida de pobresa,
“les dues soles, ella i
jo, com si et diguessin:
‘t’homereixes’”

Identificades
16 restesde les fosses
obertesdesdel 2016

! La consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, va lliurar
ahir les restes de dos sol-
dats del front de l’Ebre,
Josep Sans Cabot i Anton
Casanovas Castany. Van
ser identificats aquest es-
tiu gràcies a l’encreuament
de perfils genètics de fami-
liars i de les restes troba-
des en 61 fosses. I 16 perso-
nesmés, “però necessitem
que les famílies es facin la
prova d’ADN al Vall d’He-
bron”, va demanar Ciuró.
“És un acte de justícia”.La caixa amb les restes de Josep Sans guarden una llarga investigació arqueològica i genètica
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Ara es veu decrèpit i abandonat. 
Rajoles trencades, afegits sense 
criteri, esvorancs a la pintura i ca-
nalons a punt de caure. Molt lluny 
de l’època d’esplendor que va viu-
re el xalet Casas. 

Aquest immoble d’estil centre-
europeu situat en un paratge 
idíl·lic de la Costa Brava, a prop de 
platges de sorra gruixuda, dunes 
ondulades i envoltats per una den-
sa pineda mediterrània, va servir 
durant la II Guerra Mundial de re-
fugi de les Joventuts Hitlerianes. 
L’edifici, obra del prestigiós arqui-
tecte gironí Rafael Masó, va ser 
construït entre el 1914 i el 1915 i es 
va concebre com a residència d’es-
tiu de l’industrial Joan Casas, per 
estar prou allunyat del centre urbà. 

La casa va ser gestionada a par-
tir del 1941 per l’Auxilio Social 
Alemán, la institució franquista 

encarregada del recolzament als 
nazis que visitaven el país. Marc 
Auladell, l’historiador que per pri-
mera vegada va publicar sobre 
aquest episodi, explica que el xalet 
«es va convertir en la Llar Alema-
nya i va formar part d’una xarxa de 
residències, repartides per tota la 
geografia espanyola, de solidaritat 
amb el règim nacionalsocialista. 
D’altra banda, l’historiador Fran-
cesc Bosch explica en una conver-
sa telefònica que «la família Casas 
el va cedir després d’exiliar-se a 
Suïssa durant la Guerra Civil». 

Ja s’ha parlat molt de la presèn-
cia de nazis a Espanya sota l’auspi-
ci de la dictadura franquista. La 
presumpta neutralitat del règim 
xoca amb la protecció que cente-
nars de dirigents alemanys van 
disfrutar a Espanya en enclava-
ments com Dénia, Cadis, Astúries 
o Madrid. És de sobres coneguda 
l’existència d’una colònia nacio-
nalsocialista a Dénia, que ha arri-
bat a les pantalles espanyoles re-
centment amb Óscar Aibar a la 
seva cinta El sustituto. 

Alguns nazis destacats van po-
der viure plàcidament al nostre 

país sota la capa protectora del 
règim franquista. Un dels més 
destacats va ser Otto Skorzeny, 
àlies Caratallada. Un oficial de les 
SS recordat per heroiques gestes 
militars que va morir el 1975 i el 
funeral del qual es va viure amb 
tota la normalitat a Madrid. 

Poc conegut 

Però és molt menys conegut el re-
fugi que els nazis van trobar a la 
Costa Brava durant la II Guerra 
Mundial i la seva immediata post-
guerra. «Amb prou feines en queda 
documentació», afirma Auladell. I 
encara menys, records. Els veïns 
sentien les festes que es feien a la 
casa, potser veien els joves de dau-
rades cabelleres a les platges 
pròximes, però els espais de convi-
vència entre els dos mons eren 
nuls. L’auge d’una Alemanya nazi 
encara triomfant i la melancolia 
d’una Espanya sumida en la més 
profunda de les misèries marcada 
per la postguerra es trobaven. 

Els historiadors es pregunten 
com aquesta residència va acon-
seguir mantenir un perfil tan baix 
durant els anys que va estar en 

funcionament. La distància entre 
dos mons pròxims, però que amb 
prou feines es tocaven, sorprèn 
encara més si considerem que el 
xalet va rebre la visita d’impor-
tants personalitats del règim na-
zi. El dia de la seva inauguració 
com a Llar Alemanya, el 15 de juny 
del 1941, es va comptar amb la 
presència del cap del Partit Naci-
onalsocialista Alemany a Espa-
nya, Hans Thomsen; el cònsol 
general alemany a Barcelona, 

Rolf Jaeger, així com autoritats 
locals, de la Falange, oficials ale-
manys i joves membres de les 
seccions juvenils nazis. 

Unes fotos, descobertes per 
l’arxiver Àngel Jiménez, recor-
den aquest esdeveniment únic. 
Desenes de quadros nazis amb els 
seus uniformes de gala assistei-
xen a l’acte al costat del blau me-
diterrani i els penya-segats de la 
Costa Brava. Les autoritats locals 
veuen en tota aquesta pompa el 
futur ple de promeses que repre-
senten els oficials alemanys en-
cara triomfants a Europa, en ple-
na postguerra del racionament i 
l’aïllacionisme espanyol. Joves 
vestits amb l’uniforme acabat de 
planxar de les joventuts nazis 
enarboren la creu gammada al 
mig dels jardins majestuosos de 
la mansió. 

De pel·lícula de Berlanga  

Els veïns, com de pel·lícula de 
Berlanga; l’alcalde franquista, els 
rectors de boina i llarga sotana, 
dones amb pentinat de diumenge 
i gales de casament s’enlluernen 
per les ostentacions germàniques 

i sobretot pel menjar. Abundant i 
sofisticat, que tan poc es veia en la 
vida de la localitat. 

Després d’aquesta inauguració, 
les autoritats nazis freqüentaven la 
casa alemanya amb assiduïtat. El 
1943, la cap del Servei Exterior del 
Partit Nazi, Ingeborg Niekerke, i la 
delegada de la Sección Femenina i 
padrina de la División Azul, la cèle-
bre Celia Jiménez, van disfrutar 
del complex, segons ens desco-
breix Auladell. De nou, desaperce-
budes per a la població local. Tot i 
que el pòsit deixat a la zona per la 
residència estrangera és indeleble. 
Per a l’escriptor Toni Sala, que 
s’ha inspirat en aquest episodi per 
a diversos articles, «aquests nazis 
són la irrupció personificada del 
dionisisme, que acabarà derrotant 
l’humanisme burgès anterior». 

A la zona civil del cementiri de 

Sant Feliu de Guíxols, bastant a 
prop de la tomba de Josep Irla, 
president de la Generalitat a l’exili, 
hi ha un nínxol de què ningú s’ocu-
pa des de fa dècades. Un nínxol que 
alberga les restes mortals de Ri-
chard Schwenke, conegut a la lo-
calitat com Ricardo el Nazi. Segons 
Bosch, aquest súbdit alemany tin-
dria la resposta a l’aïllament 
d’aquesta peculiar colònia nazi. 

Schwenke, vuitè fill d’una fa-
mília protestant, va arribar a la 
ciutat el 1929 per treballar en la 
puixant indústria del suro. Aviat 
va aprendre castellà mentre dis-
frutava de les bondats de la vida 
mediterrània, molt més plàcida 
que la del seu Kaiserslautern 
natal. S’encarregava de gestionar 
la demanda de taps per als vins del 
Rin. Durant la Guerra Civil, va 
desaparèixer de la localitat com 
molts dels estrangers residents a 
la zona però va tornar el 1940, ja 
afiliat al partit nazi. 

Convertit en antena local del 
nacionalsocialisme alemany a la 
localitat, la seva connexió amb el 
xalet era més que coneguda i en 
feia les tasques d’administrador. n

La mansió de les joventuts 
hitlerianes a Girona 

MEMÒRIA HISTÒRICA

NACHO GARCÍA  
Girona 

Un immoble d’estil centreeuropeu, situat a la Costa Brava, va servir com a 
refugi de les agrupacions juvenils nazis durant la Segona Guerra Mundial. 

L’edifici, obra de l’arquitecte gironí Rafael Masó i construït entre el 1914  
i el 1915, ara està abandonat i gairebé en estat de ruïna. 

Els historiadors  
es pregunten com 
aquesta residència 
ha aconseguit 
passar tan 
desapercebuda  

El xalet va rebre la 
visita d’importants 
personalitats  
del règim nazi 

El xalet de les joventuts hitlerianes a Girona. 

Diari de Girona 

Visita al xalet, al principi dels anys 40, d’oficials de l’Exèrcit alemany i autoritats locals. 
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Treasure houses Do museums 
have the right to cash in on - and 
police - our cultural heritage? 
Georgina Quach 

T 
hissummer, the Uflizi 
gallery threatened to 
su e Pomhub for using 
its masterpieces in a 
"classic nudes" video. 
"Sorne people think of 

museums as boring, stuffy or dull;' 
said the adult streaming si te. "But 
what ifwe told yo u they housed a 
collection of priceless porn?" The 
video re-enacted ero tic scenes from 
art history using works including 
Botticelli's Birth ofVenus, housed 
in the Uflizi in Florence. 

Pomhub swiftly too k down the 
unauthorised nudes, prompting 
debate about who controls the 
copying of cultural artefacts that 
are in the public domain and long 
ou t of copyright. 

Tradit ionally, museums ha ve 
be en protective ofhigh-resolution 
versions of their artworks, charging 
stifffees for photos or ven u e hire 
- to protect copyrights, prevent 
forgeries and controllucrative 
brand deals. In 2019, the Uflizi 
made about €1m (f:8SO,OOO) from 
the sale of photos ofits collection. 
That year, global sales oflicensed 
goods was $293bn (f214bn), with 
theartand non-profit sectors 
seeing the highest growth. 

Museums around the world 
are increasingly capitalising on 
the intellectual property oftheir 
priceless pieces, in unexpected 
collaborat ions, from luxury lingerie 
to KFC packaging. China leads, with 
Beijing's Palace Museum reportedly 
making $222m (El62m) through 
product sales in 2018. 

These deals offer a lifeline after 
Covid triggered a plunge in visitar 
numbers. Visitors to the Victoria 
and Albert Museum fell by 97% to 
130,000, forcing it to cut opening 
hours to five days a week .. 

But as in-person activity 
slumped, sales oflicensed goods 
rocketed. "Consumers ha ve been 
decorating their bornes with new 
furnishings, wallpapers and wall 
art, which plays to the strengths 
ofthe V&Ns arch ives;• said Lauren 
Sizeland, V&Ns head oflicensing. 

While it was shut, the V &A too k 
on 22 new licencees -in line with 
normal years - and launched 1,400 
!icen sed products, from wall art to 
jewellery and crafting. 

Merchandising museum 
masterpieces is not new. In 1998, 
Picasso's name and s ignatu re 
was !icen sed to Citroen for an 
undisclosed sum paid to his son, 
Claude, the court-appointed 
administrator of the artist's es tate. 

Sin ce 2019, the Louvre in Paris 
has stepped up its licensing efforts, 

teamingupwith DS Automobiles, 
the Swiss watchmaker Swatch 
and the macaron bakery Ladurée. 
The Louvre's brand partnerships 
reportedlygenerated €4.Sm in 
2020, compared with €2.7m in 
2019, according to Le Monde. 
This year, it signed a four-year 
deal with Japanese retailer Uniqlo 
and launched a T-shirt collection 
inspired by the Mona Lisa, Venus 
de Milo and Liberty Leading the 
People artworks. 

These recognisable women 
also star on Louvre-licensed 
phone cases and tech accessories 
manufactured by the Hong Kong
based brand Casetify. In 2021, 
the British Muse u m launched an 
eye-shadow palette inlluenced by 
ancient Egyptian artefacts with the 
Chinese makeup brand Zeesea. 

T Social distancing at the Uffizi in 
Florence last year. Museums ha ve 
adapted to shutdowns by digitising 

But these corporate gigs ha ve 
r iled those who fear museums' 
cultural heritage is underthreat. 
In 2019, the Louvre partnered 
with Airbnb on a competit ion to 
spend the night in its galleries. 
Ian Brossat, Paris' deputy mayor 
of housing, w rote to France's 
culture minister that "this use of a 
public institution for commercial 
purposes by a digita l giant is a 
shocking political gesture". Brossat 
has campaigned to han Airbnb from 
t he city centre, arguing it is pushing 
out Parisians. 

Others question why galleries 
should be free to profit from 
artworks no longer bound by 
copyright. Dr Grischka Petri, a 
lawyer and art historian at the 
University of Glasgow, said "It 
becomes interesting when a 
museum wants to monopolise 
its public doma in collections and 
prohibit reproductions:· 

He said museums risked being 
"hypocri tical" if they promoted 
t he commercialisation oftheir 
collection while banning use by 
others for moral reasons. 

As the internet has led toan 
explosion oflow-quality copies, 
institutions are rethinking their 
strategy. Covid has accelerated 
open-access digitisation. Last year, 
t he V&Ns online portal, where 
v isitors can search and view images 
of l.Sm objects from its collections, 
had record engagement. 

The Rijksmuseum in Amsterdam 
goes further, letting audiences 
download high-resolution 
photos ofits collect ions that 
include Rembrandt, Vermeer 
and Van Gogh. Taco Dibbits, the 
director of collections, explained: 
"Ifthey want to ha ve a Vermeer on 
t heirtoilet paper, l'd rather ha ve a 
very h igh-quality image ... than a 
verybad reproduction." 

• 
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Unmuseu nou torna al públic els sumptuosos jardins estimats per l’emperador tirà

Romadesenterra laDomusAureadeCalígula
$""$#(!
+)('& %)$$"9#)!9'8

A ls jardins hi deam-
bulaven lleons, ós-
sos, estruços i pa-
ons. Els comensals
degustaven ostres i

senglars. Hi havia plantes exòti-
ques. Les enormes terrasses es
comunicaven amb escales i les
sales estaven decorades amb els
marbresmés luxosos de l’època.
Ara tot està amagat sota de la
transitada plaça Vittorio Ema-
nuele, al centredeRoma.
Parlem dels antics Horti La-

miani, els jardins comissionats
pelsenadorLucioElioLamia,un
dels nous aristòcrates de l’edat
augusta. Lamia va aixecar a l’Es-
quilino,undels set turonsdeRo-
ma, aquesta sumptuosa residèn-
cia,quedesprésdelasevamortel
33d.C. vacedir als emperadors.
Però els arqueòlegs la conei-

xenmésaviat comlaDomusAu-
rea de Calígula. El tercer empe-
radordeRoma lavaconvertir en
el seuestimat refugi i envareno-
var completament la decoració.
Ara l’espai ha estat restaurat i
torna a ser accessible per al pú-
blic com el nou Museu Nimfeu,
presentat per la Superintendèn-
ciaEspecialdeRoma.
“És meravellós perquè hem

trobat l’espai amb restes tal com
eren descrites per les fonts”, ex-
plicaMirellaSerlorenzi,directo-
racientíficadelprojecte,mentre
obre els calaixos que contenen
llavors de l’època dels empera-
dors.
Segons va escriure Filó d’Ale-

xandria,Calígulavaordenarque
el lloc s’omplísde finestres “amb

pedres transparents semblants
al vidre blanc que no obstaculit-
zen la llum, però impedeixen el
pas del vent i la calor del sol”. La
gran quantitat de vidre –una co-
sa molt extraordinària per a
l’època– trobada gairebé 2.000
anys després correspon exacta-
ment amb la voluntat d’un dels
tirans més famosos de l’Antiga
Roma.
Els vidres sónnomésunapeti-

ta part delmilió de peces de res-
tes trobades, entre petxines de-
coratives, màscares, àmfores o
parament per a ús quotidià. Tots
els elements necessaris perquè
l’emperador fesservirels jardins
comallocdemeditacióodegau-
di, però també rebés hostes com
aradelegacions deprovíncies de
l’imperi.
Són tantes les restes trobades

que només han pogut exposar-
ne 3.000. “El museu ens explica
com eren els retirs privilegiats
delmónantic”,destaca l’arqueò-
loga Serlorenzi. També han tro-
bat un sistema de canonades
amb el nom imprès de l’empera-
dor Claudi, que certifica l’època
deconstrucció.
Algunsanimalscorrienlliures,

però altres, com els lleons, eren
utilitzatspera jocscircensespri-
vats. Un luxe espaterrant, digne
d’un emperador excessiu com
Calígula, que, segons relata In-

nomenessin cònsol al seu cavall
Incitato. El famós periodista ex-
plica comunmatí va decidir que
era al·lèrgic als calbs i a tots els
queva trobarelsvacondemnara
lamort. Una fama de boig i mal-
vat que és objecte de debat per a
alguns arqueòlegs, que advertei-
xen que està esbiaixada per les
fonts clàssiques.
Amb la caiguda de l’imperi al

segleVelsHortiLamianivanser
abandonats. Durant l’edat mit-
jana, el turó de l’Esquilí era una
zona rural amb petits nuclis po-
blats ihortsconreatsapropd’es-
glésies i convents. L’àrea va tor-
naraserresidencialalsegleXVI,

i la zona es va convertir en resi-
dències de luxe de lesmillors fa-
mílies romanes. Fins a la unifi-
cació d’Itàlia, quan un pla urba-
nístic va expandir Roma i es va
construirunbarrinou.
Així van quedar, amagats al

subsol, els majestuosos Horti
Lamiani, fins que van començar
les obres per construir un pàr-
quingenunedificidelsegleXIX,
comprat per Enpam, una funda-
ció privada que administra pen-
sionsperametges identistes ita-
lians. Després d’una llarga cam-
panyad’estudi i excavacionsque
va començar el 2006, tornen a
seradmirats.Aixòsí,enunsoter-
rani sotael trànsit romà."

ElsHorti Lamiani
havien quedat
amagats sota un
edifici al centre
de la capital italiana
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dro Monta-
nelli al seu
HistòriadeRo-
ma, pretenia
que els sena-
dors li fessin
un petó als
peus, lluites-
sin al circ com
elsgladiadors i

GUIA TEMPS LLIURE

TEATRES
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Sala
Petita: Lù de la Companyia Maduixa. Ds. 17h i 19h; dg. 10h i
12h. Sala Tallers: La cresta de la ola de José Troncoso. Dj. a
ds. 19 h; dg. 18 h. Venda entrades i abonaments: www.tnc.cat

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
16 de novembre «* Miss Universo * de Juana Dolores». Més
info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
18 al 20 de novembre «Parné de Glòria Ribera». Més info:
www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
15 i 29 de novembre «Fluxclub de Habitual Video Team».
Més info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
13 de novembre «La Poderosa, Hacer Historia(s) vol IV:
Coreografías Selváticas de Adriana Reyes». Més info:
www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
14 de novembre «La Poderosa, Hacer Historia(s) vol IV:
Radio Visible de Cris Celada i convidats». Més info:
www.anticteatre.com

AQUITÀNIA TEATRE - Avinguda Sarrià 33, Barcelona -
info@aquitaniateatre.es Pecats Imperdonables de Div. a Diu,
Calladitas estáis más guapasDiv. The Big Bang TonteryDis.
AquiKids: Imma i Gina Diu.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Feísima
enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, de La
Calòrica. Entrades a laperla29.cat i a partir del 28/10 1,5h
abans de cada funció a la taquilla del teatre

CLOTEATRE presenta Tres Tenors i Concert Líric Diumenge
14 a les 18 h. OrfeóMartinenc Av. Meridiana 97. Reserves 622
307 595 o cloteatre@orfeomartinenc.cat

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Assassinat a
l'Orient Express, de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20.30 h; dg.,
18.30 h. Una llum tímida, dll., 20 h. I L’ombra d'en Peter Pan,
dg., 12 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Amor3. Cia Fac-òF
Per compra d’entrades, consulta d’horaris i preus
(www.elmalda.cat)

GOLEM'S.Sant Lluís,64.T933518231 "Peajes" 10/11 a les
21h."Impro a gogó" el 20/11 a 21:30h.”Paquito forever”
A partir del 9/12.Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). Del 10 al 28 de no-
vembre El abrazo, de dc. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg.,
18.30 h. teatregoya.cat i promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA (Sèneca 22 T. 932181512)
Programació Familiar: Cia Lazzigags "Tom Sawyer, Detectiu".
A partir de 5 anys. "El Misteri de Sherlock Holmes" Un es-
pectacle demàgia+teatre+scaperoom.A partir de 6 anys. Info i
entrades: www.jtregina.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
Memòria - 28/10 al 19/11 20hs (jue-lun) e/anticipadas
www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA PUNTUAL C/Allada Vermell, 15. <M> Jaume I.639 305 353
“Pipa, el titella meravella" Cia. La Puntual amb Néstor Na-
varro. Titelles de guant. +3 anys. Dv. a les 18h.; Ds. a les 12h.
i 18h.; Dg. a les 12h. i 17h. A partir de 8€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). Fins 21 nov.
Començar, de dt. a dv., 20 h; dss., 18 i 20.30 h; dg., 18.30 h.
L'OffLaVillarroel: Calma! dg. 14/11, 12.30 h. lavillarroel.cat i
promentrada.com

L'AUTÈNTICA C/ Martí 18 - 931854840 lautenticateatro.com ·
Les històries del Senyor Borra (1 a 5 anys) Diss 11h, 12h El
Monstre de Colors va a l'escola (4 a 7 anys) Dg 11h,12h,17h
- Gràcia Autèntica ( de 6 a 12 anys) Dss i Dg 11:30h i 12:30h

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Del 10 al 21 de novem-
bre La casa de los espíritus, de dt. a dv., 20 h; dss., 19.30 h;
dg., 18.30 h. teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com
Diumenge: "Els Tres Porquets" a les 12:00h, "La Sireneta" a
les 16:30h, "La casa de Bernarda Alba" a les 18:00h i
"Crimen Perfecto" a les 19:45h.

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606
M'hauríeu de pagar, escrita i dirigida per Jordi Prat i Coll, in-
terpretada per Àurea Márquez, Albert Pérez, Francesc Cuéllar i
Carles Roig. Dll Ds. 20h i Dg. 18.30h. www.atrium.cat

SALA BECKETT. Malditas Plumas. Del 11/11 al 28/11. Dj a
Dss 20h. Dg 18:30h. Una dent sota el coixí. Del 30/10 al
14/11. Dss 17:30h. Dg 12:30h i 17:30h. Més info i entrades:
www.salabeckett.cat. Carrer de Pere IV, 228-232. BCN.

SALA FÉNIX c/ Riereta 31 teatre@salafenix.com 934413467
Miseria. De Queralt Riera, amb Felipe Cabezas, direcció de

Sergi Pompermayer. Una peça agredolça, que exposa amb
transparència la bellesa i el dolor, l’amor i la mort.

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Fins 21/11 La Bella Otero pres. Enterrando a Dodot; Familiar:
Fins 14/11 Luz Micro y Punto pres. Celeste; Àtic22: Fins 21/11
Com Un Llum pres. Safareig, anàlisi semàntica de l’amor.

TEATRE AKADÈMIA. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. 934951447
Partícules Paral·leles, d’Ivan Andrade. Del 12/11 al 28/11.
De dx a dss a les 20h i dg a les 18h. Entrades: teatreakade-
mia.cat. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. Tlf. 934951447

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. Tel. 93 443 39 99.
“La teranyina” d’Agatha Christie. Dj i dv 20h, ds i dg 18h.
“ELLES#cosasdechicas” Ds 21:30h. Entrades a teatredelra-
val.com

TEATRE GAUDÍ BCN.St Antoni Mª Claret 120. T.936035161
Nou horari ‘Segis-Mundo’ Dc Dj 19h Estrena 5/11 ‘El saló de
les meravelles’ Mag Hausson Dv Ds 19h Dg 20h. Estrena
18/11 ‘Elles’Musical Dj Dv Ds 21h Dg 18h.

TEATRE LLIURE:Gràcia - 93 228 97 47. Montseny, 47. Fontana
L3. Trilogia del lament: La mala dicció, de J. Oriol, dir. X.
Albertí. Funcions suspeses. www.teatrelliure.com, taquilles
del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93 289 27 70

TEATRE LLIURE:Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça.
Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. Aquell dia
tèrbol que vaig sortir d’un cinema de l’Eixample i vaig deci-
dir convertir-me en un om, dramatúrgia E. Herder, direcció A.
Gorina. Fins al 14/11. Última setmana! 12/11 col·loqui.
Sobretítols en castellà i anglès cada dissabte. Teatro Caca.
Dulce introducción al caos, de D. Espinosa. Del 10 al 14/11.
www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla
(Rambla 99) i 93 289 27 70

Teatre Poliorama: (Tel 93 317 75 99. La Rambla, 115). Dagoll
Dagom, La Brutal i T de Teatre presenten T’Estimo si he be-
gut d’Empar Moliner. Dir. David Selvas. Horaris: Dx, Dj, 20h;
Dv, 20:30h; Dss 17h i 20h; Dg 18:30h. Dagoll Dagom presen-
ta Bye Bye Monstre, un musical familiar amb cançons de

Dàmaris Gelabert. Horaris: Dss 12h; Dg 12h i 16h. Venda
d’entrades a teatrepoliorama.com

INFANTILS
TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Luz Micro y Punto pres. Celeste; Diss 17h Dg 12h.

MUSEUS
FUNDACIÓ VILA CASAS. Espais Volart. Daniel Enkaoua - Visa-
ge paysage. Els "Cigarrillos París" i la publicitat moderna.

FUNDACIÓ VILA CASAS. MUSEU PALAU SOLTERRA. Lluc Que-
ralt - Espais d'introspecció. Pilar Aymerich i Manel Armengol
– Interseccions. Soledad Córdoba - Trilogía del alma.
Col·lecció permanent de fotografia.

FUNDACIÓ VILA CASAS. Museu Can Mario. Miró, Gaudí, Go-
mis. El sentit màgic de l’art. Col·lecció d’escultura permanent.

FUNDACIÓ VILA CASAS. Museu Can Framis de Pintura
Contemporània. Joan Fontcuberta - Monstres.

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.

ART MAR. T. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

EXPOSICIONS
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT (Santa Llúcia, 1). Horari: dl. a
dv. de 9 a 19.30 h. Dissabtes de 10 a 19.30 h. Diumenges i
festius tancats. Exposició: Quan plovien octavetes. Clandesti-
nitat, premsa i propaganda antifranquista.
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L’Espagne va-t-elle enfin reconnaître l’utilisation d’armes chimiques 
dans le Rif ? 
 
 
 
 
 
Une délégation de l’Assemblée mondiale amazighe, a rencontré les 10 et 11 novembre derniers divers 
groupes parlementaires pour solliciter leur soutien en vue de la reconnaissance des responsabilités de l’État 
espagnol dans l’utilisation d’armes chimiques contre les Rifains. 
 
La délégation amazighe, composée de son président Rachid Raha, de son président délégué pour l’Algérie, 
Khodir Sekouti, de son président délégué pour le Maroc, Amina Ibnou-Cheikh, de Mme Naziha El Idrissi et 
Dr Antonio Arnaiz Villena, a été reçue par les groupes parlementaires Esquerra Republicana de Cataluña 
(ERC), Junts Per Cataluña (JxCat) et Partido Nacionalista Vasco (PNV), fait savoir Amadalamazigh. 
Au menu des débats, l’épineuse question de la reconnaissance des responsabilités de l’État espagnol pour 
l’utilisation d’armes chimiques pendant la guerre du Rif. La délégation amazighe a à nouveau sollicité le 
soutien des députés catalans et basques en faveur de cette reconnaissance. En retour, ces derniers ont 
renouvelé leur solidarité avec le peuple amazigh du Rif et ont promis d’engager toutes les actions possibles à 
cette fin, notamment d’initier des lois ou de proposer des amendements à la loi sur la mémoire démocratique 
afin que justice soit rendue aux victimes de cette guerre. 
 
À lire : Guerre du Rif : l’Espagne appelée à indemniser le Maroc 
La délégation amazighe s’est aussi entretenue sur cette question avec le député socialiste, Pau Mari Klose, 
président de la commission des Affaires étrangères, et le secrétaire des relations internationales de Podemos, 
David Perejil. Ce dernier a déclaré à l’occasion que son parti « suit avec intérêt » les activités de l’Assemblée 
mondiale amazighe et, entre autres, ce dossier de la reconnaissance de la responsabilité de l’Espagne dans 
le nord du Maroc. « Nous considérons cette affaire non seulement comme une affaire de justice avec les 
peuples marocain et amazigh, mais aussi une affaire plus que la réparation de la mémoire historique de notre 
pays », a-t-il précisé. 
 
La question de l’enseignement de la langue amazighe aux garçons et filles de la communauté amazighe au 
sein des communautés autonomes de la Catalogne, du Pays basque et de la ville de Melilla, a également été 
abordée au cours des échanges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.bladi.net/espagne-armes-chimiques-rif,88133.html 
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03ara  DIVENDRES, 19 DE NOVEMBRE DEL 2021

Les ganes del PSOE de com-
plir una de les seves prome-
ses electorals i aprovar una 
llei de memòria històrica, i 
alhora no ferir susceptibi-

litats, li han jugat una mala passada. 
Primer va deixar que Unides Podem 
anunciés dimecres a bombo i platerets 
que els dos partits havien pactat una 
esmena que permetia esquivar la llei 
d’amnistia i jutjar els responsables 
dels crims de la dictadura. El PSOE, 
per boca del seu portaveu al 
Congrés, Héctor Gómez, no 
va trigar a tirar aigua al vi i va 
advertir que no era cap “pana-
cea”. Però va ser ahir dijous 
que l’impulsor de la llei, el mi-
nistre de la Presidència, Félix 
Bolaños, va admetre que l’esmena, que 
afirma que la llei d’amnistia “s’inter-
pretarà i aplicarà de conformitat amb 
el dret internacional humanitari, se-
gons el qual els crims de guerra, de le-
sa humanitat, genocidi i tortura tenen 
la condició d’imprescriptibles i no am-
nistiables”, no suposa cap canvi real en 
el “sistema jurídic”. Per tant, el que di-
mecres al matí eren grans titulars de 
premsa, 24 hores després quedava en 
pràcticament res, una esmena més 
simbòlica que operativa. 

Bolaños donava la raó així al posi-
cionament d’ERC, que dimecres ma-
teix ja va advertir que l’esmena no 
obria cap porta que no estigués ja ober-
ta. I és que l’Estat es va adherir a la 
Convenció de Ginebra i va assumir el 
dret internacional, que considera que 
els crims de lesa humanitat no prescri-
uen. Per tant, ja fa 44 anys que l’esclet-
xa per perseguir aquests crims estaria 
oberta. Tot i això, la realitat és que el 
Tribunal Suprem ha esgrimit en mol-

tes ocasions la llei d’amnistia del 1977 
com a fonament jurídic per no perse-
guir els crims de la dictadura. Els repu-
blicans mantenen que l’única mane-
ra efectiva d’aconseguir perseguir 
aquells crims (tot i que a la pràctica hi 
ha molt pocs supervivents d’aquell pe-
ríode) és modificar la llei d’amnistia, 
cosa a la qual el PSOE es nega en rodó. 

A hores d’ara, doncs, la llei està 
lluny de tenir els suports necessaris 
per sortir aprovada. Sense ERC, el go-
vern hauria de mirar cap a Ciutadans, 

i combinar el seu vot amb el d’Unides 
Podem, cosa molt improbable. El 
PSOE, doncs, ha d’assumir que si vol 
tirar endavant la llei de memòria his-
tòrica amb el bloc de la investidura, 
haurà de ser més ambiciós i fer un pas 
decidit per declarar “il·legal” el règim 
franquista i assumir-ne les conse-
qüències. I si no l’hauran de guardar 
en un calaix.  

La línia vermella dels socialistes 
fins ara ha sigut evitar qualsevol me-

na de responsabilitat finan-
cera per a l’Estat, o sigui, li-
mitar el rescabalament a l’as-
pecte simbòlic però evitar de 
totes totes que les víctimes o 
els seus descendents puguin 
reclamar indemnitzacions. 

Cal ser conscient que una llei com la 
que defensa ERC situaria el PSOE fo-
ra del consens de la Transició i ampli-
aria l’escletxa amb la dreta, però tam-
bé és cert que resulta molt frustrant 
que 45 anys després de la mort del 
dictador no es pugui fer un pas deci-
dit per reparar les víctimes del fran-
quisme, que van ser les grans oblida-
des de la Transició, i que, a més, ara 
veuen com els partidaris del dictador 
tornen a intentar ser protagonistes 
de la política espanyola.

El PSOE es fa un embolic  
amb la memòria històrica

L’EDITORIAL

És molt frustrant que 45 anys després 
de la mort del dictador no es pugui 

reparar les víctimes del franquisme 
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Fa uns dies, l’Ajuntament de 
San Fernando (Cadis) va ho-
menatjar els 17 regidors de la 
corporació del 1936. Tots, 
sense excepció, van ser assas-
sinats pel feixisme criminal 
que va acabar amb la Segona 
República i amb la democràcia 
a Espanya. Entre ells, el meu 
avi Eduardo Díaz. Tots van ser 
arrestats i afusellats pels mi-
litars rebels sublevats. 

Ja en fa 85 anys. El juliol del 
36, un grup de militars que 
havien jurat protegir Espanya 
es van alçar en armes contra 
aquesta mateixa Espanya i la 
seva gent, cosa que ens va 
portar a l’etapa més negra i 
fosca de la nostra història re-
cent, a 40 anys de dictadura 
que va eliminar de cop els 
drets i les llibertats i que va 
provocar misèria, mort i dolor 
a cada racó del país. 

Avui, la nostra democràcia 
no és només hereva de la 
Transició, del procés consti-
tuent i de la voluntat del po-
ble. Especialment, ho és de la 
Segona República i d’aquests 
homes i dones que ho van 
perdre tot, fins i tot la vida, 

per defensar la democràcia i la 
llibertat. Perquè hi ha qui ara 
pretén reescriure la història i 
afirma que la Guerra Civil 
s’explica perquè uns volien 
democràcia sense ordre i 
d’altres ordre sense demo-
cràcia. Doncs no. No hi ha si-
metria possible entre els ga-
rants de la democràcia i els 
amotinats. La sublevació i la 
posterior dictadura només 
mereixen la condemna ro-
tunda de tots els demòcrates. 

I una democràcia es defen-
sa amb la memòria. Perquè el 
poble que no coneix la seva 
història està condemnat a re-
petir-la. I perquè si no parlem 

del que va passar és com si no 
hagués passat. I sí, terrible-
ment va passar i tenim l’obli-
gació de transmetre-ho de 
generació en generació. 

Justícia i reparació 

L’homenatge a San Fernando 
és un acte de justícia i repara-
ció i que ha d’obrir el camí 
d’altres consistoris. A ells els 
van assenyalar i els van exe-
cutar per ser treballadors, 
progressistes, per representar 
el poble i perquè suposaven 
un perill per als seus plans de 
submissió. Van ser els pri-
mers, però després en van ve-
nir molts més. Milers. Sense 

cap dubte, el franquisme va 
matar metòdicament i plani-
ficadament. No va ser fruit del 
fervor ni del rampell. 

A més, van pretendre si-
lenciar els vençuts. Va ser tant 
el dolor que van infringir que 
durant dècades no hem sabut 
res. A La Isla, com en tants al-
tres llocs, després de tantes 
atrocitats en tan poc temps, es 
va imposar el silenci. Un si-
lenci que ha impedit a les fa-
mílies que coneguéssim en 
detall els esdeveniments i re-
coneguéssim els nostres. Un 
silenci que avui es combat do-
nant llum sobre el que verita-
blement va passar i sobre qui 

era qui. Exercint el dret a la 
memòria històrica, una polí-
tica d’Estat. 

La memòria democràtica 
proporciona elements per a la 
reflexió i rescabala l’anhel de 
reparació moral i emocional 
de les víctimes. Parlem de 
dignificació i de justícia. Arri-
bats en aquest punt, qualsevol 
treball de recerca per posar 
negre sobre blanc estarà in-
complet mentre les famílies 
no trobem les restes dels nos-
tres éssers estimats per poder 
donar-los el descans que me-
reixen. Apel·lem a les autori-
tats competents a accelerar 
els treballs d’exhumació de 
les fosses comunes. I no, no 
estem mirant d’impedir la re-
conciliació ni de reobrir velles 
ferides, sinó tot el contrari, de 
tancar-les. I això no passarà 
fins que tots trobem els nos-
tres i el dol no l’hereti una ge-
neració més. 

És de justícia rescabalar la 
memòria dels qui ho van per-
dre tot, fins i tot la vida, per no 
claudicar ni doblegar-se en 
cap moment. Les seves histò-
ries són històries de dignitat i 
la seva memòria mai serà es-
borrada ni tacada pel fran-
quisme i els seus hereus. Or-
gull, honor i memòria.  n 

 
P Pilar Díaz és alcaldessa  
d’Esplugues de Llobregat.

Una democràcia es defensa amb la memòria
Àgora

Pilar Díaz

Si no parlem del que va passar és com si no hagués passat. Va passar i tenim l’obligació de transmetre-ho

Homenatge de l’Ajuntament  
de San Fernando a la corporació 

 represaliada el 1936.

EP

Amb cada vida, un arbre.
Amb cada arbre, un homenatge únic.

#elvalordeladespedida

Un arbre plantat en memòria d'algú és un tribut viu  a l'ecosistema

i un homenatge als que se'n van. Més de 13.000 famílies han confiat en 

Mémora per plantar un arbre en memòria dels seus éssers estimats.

Per demostrar que, per molt temps que passi, mai no els oblidaran.

900 231 132
www.memora.es

Servei 24 hores
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