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PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

Com plou! Això em recorda que demà 
–escric el dia 23 de setembre a les 
onze hores quaranta cinc minuts del 

matí– és la festa major dels barcelonins. 
Nostra Dona de la Mercè ha tingut sempre 
un gust especial per la pluja. El nombre de 
festes que ha aigualit és incomptable –és in-
comptable fins que un erudit de raça s’en-
tretingui a elaborar una xifra. No me’n pla-
nyo. Les ciutats com Barcelona no tenen 
dret a celebrar llur festa major dins el ma-
teix estil que les viles i les ciutats petites. 
Les diversions i els espectacles hi han aga-
fat una densitat i una continuïtat que no ad-
met gaires augments. En general, podríem 
dir que manquen forasters per mantenir 
tots els negocis que s’han projectat a base 

de divertir-los. Les il·luminacions, les caval-
cades històriques, els envelats, les retretes, 
els focs artificials es deixaten dins una ciu-
tat que excedeixi dels cent mil habitants. 
Són un espectacle o una diversió per als bar-
ris privilegiats; no un veritable esdeveni-
ment popular. La massa urbana, l’espessor 
demogràfica d’una ciutat gran no poden 
agitar-se amb els elements habituals de les 
festes majors foranes. És per això que, na-
turalment, Barcelona deixa passar en silen-
ci la Mercè i no s’enutjarà gaire si fa un dia 
núvol i plujós. L’atracció de forasters en una 
ciutat gran no té altre remei sinó acudir als 
recursos suprems. Un bon museu; uns pa-
laus que siguin veritables obres d’art edifi-
cades de cara a l’eternitat; uns centres de 

cultura que difonguin alguna cosa més que 
diplomes a propòsit per emmarcar; vies ben 
pavimentades; jardins i parcs frondosos; 
monuments dignes no sols per la matèria 
i per l’art, sinó per l’home o la idea que ho-
menatgen; cenacles actius, no sols alimen-
tats amb les estelles de l’honor i la fama d’al-
tri, sinó amb la noble fusta de les emulaci-
ons; teatres habitats per artistes de debò, al 
servei d’obres que diguin alguna cosa a la in-
tel·ligència o al cor... Heus ací alguns subs-
titutius de la fira i de l’arrenca-queixals de 
mercat de carrer, de l’envelat i de les curses 
de sacs, que recomanem als barcelonins en 
la diada de llur festa major.  

 
Carles Soldevila 1927

ABANSD’ARA

Tant se val que plogui [per la Mercè] (1927)

Columna completa del periodista, dramaturg i escriptor Carles Soldevila (Barcelona, 1892-1967) a La Publicitat (24-IX-1927) 
motivada per la festivitat d’avui, diada de la Mare de Déu de la Mercè, copatrona de Barcelona. Acudit gràfic de Ricard Opisso 

(Tarragona, 1880 - Barcelona, 1966): representa un macer de l’Ajuntament barceloní que exhibeix un fals cartell de les “Grans Festes 
de la Mercè” mentre fa l’ullet en senyal de complicitat amb el text paròdic que mostra. Com a final del programa de festes hi figura 

aquesta proposició sarcàstica: “Apoteosi d’insults al Municipi i aixecades de camisa al públic...”. L’any 1908 la premsa ja es prenia en 
broma la festa major de Barcelona, com ho feia en aquesta peça Carles Soldevila, amb la seva afinada ironia, l’any 1927.    
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Seixanta anys enrere,
durant lanitdel25al26
de setembre, després
de quatre mesos de se-
quera, el cel es va tren-

car al Vallès Occidental i va dei-
xarcaure finsa212 litresperme-
tre quadrat en menys de tres
hores. L’aigua es va emportar tot
el quevapoderenunasuperfície
de 900 km2. Les riuades del 1962
continuen sent la ferida emocio-
nal del Vallès, una ferida encara
obertaperamoltes famílies.
Es van desbordar les rieres de

lesArenesdeTerrassa,l’Escardí-
voldeRubí i ladeSantQuirzedel
Vallès, així com el riu Ripoll de
Sabadell,ivandeixarunrastrede
drama i destrucció d’habitatges i
fàbriques, que van ser empassa-
des per les furioses aigües que es
dirigien cap al riu Besòs i el Llo-
bregat finsaarribaralmar.Lafa-
tídica riuadavaprovocar, segons
xifresoficialsdelrègimfranquis-
ta, propde400morts, peròactu-
alment es calculaquehi vahaver
un miler de víctimes mortals
(300 de Terrassa, 260 de Rubí i
30 de Sabadell), a més de cente-
nars de desapareguts sota les ai-
gües. De fet, en aquella època,
moltes persones no estaven ni
empadronades ni censades i no
hihaviael control actual.
Els historiadors afirmen que

aquestacatàstrofehidrogràfica–
considerada com la pitjor de la
península ibèrica del segle pas-
sat– també va ser social i econò-
mica,jaquevamostrarcentenars

&%$#"!/-$-+)-$"+%!

Seixanta anys després de la tragèdia, algunes famílies continuen buscant els seus
fills perduts i denuncien que “hi ha hagut una falta de responsabilitat i justícia”

La feridaemocional delVallès

bulentes. Per escapar-me’n, em
vaigenfilaraunfanal,peròlafor-
ça i la velocitat de l’aigua i tota la
porqueria que portava –cotxes,
restes de cases, arbres...– em va
arrossegar, sense control. Fins i
totvaigpassarpersotad’unauto-
bús i encara no sé com”, recorda
amargament.
La ferida avui continua oberta

perquè hi ha moltes preguntes
sense resposta i cou l’ànima dels
que hi van perdre tant, com la
Manuela, una veïna del barri
d’EgaradeTerrassa. La seva filla
mitjana, Ana María Martínez,
nascuda després de les riuades,
explica que aquell “25 de setem-
bre a la tarda lamevamare era a
casa amb els seus dos fills, l’Án-
gel, de 6 anys, i l’Antonio, de 3, i
amb el seu pare, quehavia anat a
visitar-la mentre el papa treba-
llava a la fàbrica. L’aigua va en-

trar a casa, la va acabar destros-
sant i es vaemportar el seupare i
els nens. Lamevamare es va po-
der salvar. Al cap d’uns dies van
aparèixerelscossosdelseuparei
delfillgran,peròmaieldelpetit”,
recorda. “Sempre l’ha estat bus-
cant, pensant queva sobreviure i
que potser algú el va adoptar”.
Després d’anys de viure aquell
desconsol, les tres germanes van
fundar l’AssociaciódeNensPer-
duts a les Riuades 1962 de Ter-
rassa, i quan van anar a l’arxiu
històric de Terrassa van desco-
brir centenars de cartes de famí-
liesdetotEspanya,afinsalrègim,
que demanaven d’adoptar nens
orfes de les riuades, tal com es
desvetlla al documental Els nens
de la riuada emès, recentment,
perTV3.Moltsmenorssensepa-
resvananarapararainstitucions
coml’AlbergInfantilCaixad’Es-
talvis de Terrassa, però “als ar-
xiusnohiconstenregistresdeles
entrades i sortides dels nens ni
on van anar a parar després de
la riuada”, lamenta l’advocada
Susana Escalera, secretària de
l’entitat.
Totes dues continuen fent-se

preguntes i reclamena l’Estat un
“actedereparaciómoralperales
famílies dels damnificats per la
quantitat d’errors produïts des
del govern franquista”. La llista
és llarga: per què no hi va haver
maiunregistredelsnensdesapa-
reguts, dels quals no es van tro-
bar mai els cossos? Hi va haver
adopcions irregulars d’orfes (o
nens perduts) després de la ca-
tàstrofe?Esvaatendrealgunade
les peticions per carta? Escalera
detalla que hi ha documentació
d’un “nadó de 40 dies que es va
quedar sense pares. Els seus on-
cles, que eren andalusos, la bus-
cavenaquí, però aquestanenava
acabar sent adoptada a Alema-
nya”. L’associació confia que el
Parlament de Catalunya desple-
gui la llei 16/2020de ladesapari-
ció forçada de menors a Catalu-
nya, “que serà un pas molt im-
portant per a la nostra lluita i
obtenir respostes per a tantes fa-
mílies”."

“Aquests dies, quan
hi ha tempestes, tinc
pànic; em vaig agafar
a un fanal, però l’aigua
em va arrossegar”

! Les fortes pluges que van
caure el 25 setembre del
1962 van ser excepcionals,
però amb el canvi climàtic
poden ser cada vegadamés
habituals. Segons elmeteo-
ròleg Alfred Rodríguez Pi-
có, “l’acció de l’home i l’es-
calfament del planeta estan
alterant el clima demanera
molt acusada; cada vegada
tindremmés sequera i epi-
sodis intensos deDANAs.
Sabemque hi ha solucions

per frenar el canvi climàtic,
només falta que els governs
les apliquin”, reivindica. Un
exemple d’aquests canvis
bruscos és l’intens xàfec que
va caure fa 10 dies a les
Marques, al centre d’Itàlia,
que va causar, almenys, 10
víctimesmortals i 50 ferits.
“Van caure fins a 400 l/m2

en poques hores, però el que
va passar fa 60 anys, amb
200 l/m2, es va agreujar per
la precària situació dels

habitatges al curs del riu i
de les infraestructures”,
lamenta. Entre les deu i les
onze hores d’aquella nit es
van registrar les tempestes
més fortes, que van afectar
principalment el Vallès, el
nord del Baix Llobregat i
part delMaresme. El Llo-
bregat, que acostuma a por-
tar un cabal de 19m³/s, va
arribar a acumular fins a
1.550m³/s. I el Besòs va
pujar fins als 1.870m³/s.

Unaexcepcionalitatque janohoés tant

d’infrahabitatges i barraques on
malvivien immigrants treballa-
dors del tèxtil; a més d’infraes-
tructures (com ponts, vies del
tren, canonades) mal construï-
des, i algunes fàbriques ubica-
des, irregularment,dinslamatei-
xa lleradel riu, senseplansurba-
nístics.
La memòria gràfica de l’insig-

ne fotògraf Pérez de Rozas, que
va documentar la tragèdia en
aquest diari, serveix per home-
natjar totes les víctimes. Com el
jubilatManel,de79anys,undels
supervivents, que conviu amb el
trauma. “Aquests dies de setem-
bre, cada vegada que hi ha tem-
pestessentopànic,perquèrecor-
do el que vam viure. Tenia 19
anys, i sortia de treballar d’un ta-
ller proper a la rambla. Ja plovia
molt, però quan l’aigua va vessar
la via de la Renfe va negar tot el
passeig i emvaig trobarunriude
gairebé dos metres d’aigües tur-
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26 setembre de 1962. No havien 
passat ni 24 hores de l’inici de la ri-
uada de Terrassa. Del desastre na-
tural més greu de la història d’Es-
panya i el pitjor d’Europa des dels 
terratrèmols de Lisboa el 1755. De la 
catàstrofe que va deixar més de 
1.000 víctimes entre morts i desa-
pareguts en aquest municipi barce-
loní. No havien passat ni 24 hores, 
quan es van començar a rebre sol·li-
cituds per adoptar els nens afectats. 

Arribaven de tot arreu d’Espanya. 
Una missiva des de Madrid que de-
manava nens de menys de 5 anys. 
Una altra des de Galícia, que sol·lici-
tava criatures de qualsevol edat. Una 
altra des de Milà, que reclamava ne-
nes més grans de 12 anys per ser 
acollides en qualitat de serventes (tal 
com figura a l’escrit). I així, un nom-
bre incomptable de peticions relati-
ves a menors desemparats.  

Respostes 

¿Hi va haver robatori de nens durant 
la riuada del 25 de setembre de 1962 
a Terrassa? Aquesta hipòtesi sem-
pre va circular, més com a llegen-
da urbana que com a denúncia, al 
no existir-ne fets provats. Ara, un 
documental dirigit per una actriu 
obsessionada per aquest tema, ha 
donat respostes a moltes de les 
incògnites que fins avui, el dia que 
es compleixen 70 anys de la tragè-
dia, han quedat sense contestar. 

El documental es diu Els nens de 

la riuada i acaba de ser estrenat a 
TV-3, estrenat prèviament un dia 
abans en un atapeït Cinema Cata-
lunya de Terrassa. La directora és la 
debutant Esther Lázaro, investi -
gadora que té una companyia tea-
tral i va desenvolupar una obra de 
teatre que va ser la que va traçar la 
pista del tema.  

«Em vaig començar a interessar 
per aquest assumpte quan vaig tro-
bar algunes d’aquelles cartes de pe-
tició de nens i nenes», explica Láza-
ro després de la preestrena de l’obra. 
Però en aquell moment estava ela-
borant la seva tesi doctoral i va 
deixar la investigació apartada. Un 
cop acabada, va tornar a interessar-
se per aquells escrits i va desfer camí. 

Documentació 

«Vaig tornar a l’arxiu, vaig demanar 
la documentació, vaig veure que el 
nombre de cartes era més elevat que 
no pensava, però vaig constatar 
que, documentalment, no hi havia 
proves de les quals treure conclu-
sions. Així que llavors vaig decidir 
que havia de donar a conèixer el cas 
i, sobretot, intentar trobar testimo-
nis que em permetessin avançar en 
la investigació, i en vaig fer una obra 
de teatre», continua.  

Al conèixer la seva tasca, la di-
rectora del programa de TV-3 
Sense Ficció, Montse Armengou, 
s’hi va posar en contacte i va ser la 
que li va suggerir la idea de con-
vertir tota aquella investigació en 
aquest documental que ha remo-
gut la consciència col·lectiva.  

La tragèdia més greu 

Els fets a què es refereix van tenir 
lloc la nit del 25 de setembre de 
1962 a la comarca del Vallès Occi-

dental. Després d’un llarg estiu 
dominat per la sequera, a primera 
hora de la nit es va obrir el cel i van 
caure unes pluges torrencials. En 
aquella època s’havien construït 
nombroses vivendes i infrahabi-
tatges on hi havia el curs sec d’un 
torrent als afores de Terrassa. Una 
zona travessada per uns quants 
ponts i sense cap mena de mante-
niment, cosa que va fer que s’acu-
mulessin nombrosos objectes vo-
luminosos sota les esmentades 
estructures. Arbres, matolls, es-

combraries, 
pedres, runa, fang...  

Tot aquell material va provocar 
un embús sota algun dels ponts, i 
va generar una presa improvisa-
da. La virulència de la pluja i del 
torrent que baixava va fer que, fi-
nalment, aquell dic rebentés. Això 
va provocar una explosió que va 
comportar un cabal d’aigua total-
ment descontrolat. 

La riuada va arrasar centenars 
de vivendes, i es va emportar al 
seu pas immobles, arbres, cotxes i 

A l’esquerra, fotografies de nens 
i nenes desapareguts en la riua-
da, amb retalls de premsa per 
ajudar a trobar dues germanes. 
A baix, carta per demanar dos 
menors per adoptar. A dalt,  
danys provocats per l’aiguat  
del 1962.

DAVID LÓPEZ FRÍAS 

Madrid

Un documental de TV-3, dirigit per la debutant Esther Lázaro, 
investiga el presumpte tràfic de menors que es va produir  
als anys 60, arran de la catàstrofe natural més gran de  
la història recent d’Espanya. La ferida continua oberta.

MEMÒRIA HISTÒRICA

Els nens robats 
de la riuada  
de Terrassa

La virulència de  
la pluja i el material 
arrossegat per 
l’aigua van causar  
la immensa riuada
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persones. 
Va ser la tragèdia hidrològica més 
greu de la història d’Espanya.  

Xifres oficials 

Les xifres oficials que va comuni-
car el règim franquista parlaven 
d’una mica més de 300 morts. 
Recomptes posteriors situen el 
número en 617 morts. Però hi ha 
un consens entre les persones que 
van investigar aquella catàstrofe 
natural: la xifra era significativa-
ment superior. En aquella zona, 
poblada especialment per emi-

grants arribats 
del sud d’Espanya, hi residia 
molta gent que no estava empa-
dronada i que fins i tot no tenia ni 
documents d’identitat. Eren al-
tres temps.  

«Es parla d’aproximadament 
mil víctimes, entre morts i desa-
pareguts. Però els recomptes no 
són fiables perquè moltes de les 
persones no estaven censades, vi-
vien unes quantes famílies en 
una mateixa casa perquè algunes 
hi eren de passada, molts cossos 

van arribar fins al 
mar i no es van recuperar mai...», 
apunta la directora.  

Nens i nenes 

D’aquest miler de persones afec-
tades, es calcula que el 30% eren 
menors de 14 anys. Van ser molts 
els nens i les nenes que van morir 
ofegats al riu. O que van ser resca-
tats durant el seu agònic viatge. O 
que, miraculosament, van arribar 
amb vida a la ciutat veïna de Rubí. 

O que, i d’això va el documental, 
van desaparèixer per sempre. No 
se’n van trobar mai els cossos. Ni 
vius, ni morts.  

¿On són aquests nens? Si fins i 
tot les xifres totals de víctimes 
ballen, pel que fa als nens és molt 
pitjor. «En el cas de menors des-
apareguts hi ha encara menys 
fiabilitat, perquè ningú ho ha 
comptabilitzat. Hi ha denúncies 
de desaparició, però la majoria de 
gent que va perdre nens i nenes 
no ho van denunciar perquè els 
van donar per morts i no se’ls va 
ocórrer en aquell moment recla-
mar-los. De manera que, encara 
que comptéssim les denúncies de 
desapareguts, sospito que que-
daríem molt curts quant a xi-
fres», resumeix Lázaro.  

Sí que hi ha, però, alguns casos 
que han quedat demostrats. Com 
el d’una nena que va ser rescata-
da a Rubí i que va acabar adopta-
da per una família alemanya. 
Aquí se’n perd el rastre. És l’úni-
ca contrastada i està envoltada de 

certa polèmica, perquè dos pre-
sumptes familiars espanyols la 
van buscar i teòricament la van 
trobar. Però la família alemanya va 
al·legar que el que havien adoptat 
ells era un nen. 

No és l’únic cas. Per Lázaro, el 
cas més controvertit i més clar de 
mala praxi amb menors és el de 
les nenes del barri de les Fonts. 
«Dues germanes, Carmen i Tere-
sa Herrera Ruiz, a les quals algú va 
recollir amb un cotxe aquella ma-
teixa nit, un Seat blanc, i després 
ningú no les va tornar a veure. 
Aquestes nenes tenien els pares 
vius que les estaven buscant i cla-
rament no se les va endur el riu, 
així que devien acabar, probable-
ment, amb alguna família». 

70 anys de por 

Són uns quants els casos sospito-
sos de robatoris de nens que apa-
reixen al documental. Però, entre 
el temps que ha passat, la super-
ficial investigació que va fer el 
Govern franquista en el seu mo-
ment, el material perdut pel camí 
i la por de les famílies a reclamar, 
tots han quedat als llimbs.  

¿Por? ¿70 anys després? La di-
rectora posa èmfasi en aquest 
punt: «El silenci és el que més em 
crida l’atenció. D’una banda, per 
la por de parlar dels que ho van 
viure en primera persona. Encara 
temen que si pregunten o bus-
quen hi hagi represàlies. I això 
per a mi és un signe que les insti-
tucions democràtiques no han fet 
bé la seva feina, perquè aquestes 
famílies es van sentir desempa-
rades llavors, i continuen igual. 
També hi ha el fet que estem par-
lant de crims del franquisme que 
afecten persones que molt pro-
bablement han d’estar vives, 
perquè aquests menors deuen te-
nir ara entre 60 i 70 anys». 

Trauma 

Aquella tragèdia va deixar un es-
tigma que encara no s’ha superat 
a la comarca. Molts dels nens que 
van néixer en aquella època eren 
fills d’afectats que havien perdut 
algun menor en la tragèdia. Nens 
que, d’alguna manera, van venir a 
substituir els seus germans morts. 
I amb això han hagut de conviure 
tota la vida.  

Però més enllà dels traumes 
individuals i col·lectius que va ge-
nerar aquella riuada, encara pla-
na l’ombra del tràfic de menors. El 
documental posa negre sobre 
blanc alguns dels casos més sag-
nants. Ningú vol fer el pas. Com 
diu la Manuela, una de les perso-
nes que parla a la pel·lícula: «Jo 
només voldria saber si el meu fill 
està viu. No vull ficar-me en la vi-
da d’aquella persona si està viva».  
Un pas molt delicat. n

Vivamus varius 
pulvinar orci, in 
porttitor dui sem-
per nec. Sed tristi

«El silenci i  
la por és el que  
més em crida 
l’atenció», explica  
la directora

Esther Lázaro entrevista un  veí per al documental.
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Al Prado, per exemple, hi ha algu-
nes obres que s’adscriuen, amb un 
interrogant, a Pedro Rico, que va ser 
alcalde de Madrid i que va haver de 
marxar a l’exili. Hi ha també peces de 
la col·lecció Adanero. Moltes obres 
de la col·lecció que van anar acumu-
lant Gonzalo de Ulloa, IX comte 
d’Adanero, i el seu germà, José Ma-
ría, VIII marquès de Castroserna, les 
van confiscar als seus hereus durant 
la Guerra Civil i s’han retornat de 
manera força desigual. Hi ha alguna 
obra que procedeix del col·leccionis-

ta i editor José Lázaro Galdiano, que 
va arribar a reunir 12.600 peces. En 
la majoria de casos, però, no se sap a 
qui pertanyien abans de passar a 
mans franquistes. 

Una investigació oberta 
Hi pot haver moltes més obres, i Co-
lorado intentarà aclarir-ne la proce-
dència. Calcula que l’estudi estarà a 
punt al novembre. Entre les confis-
cades, destaquen Cap de dona amb 
mantellina blanca, de Joaquim Soro-
lla; Sant Agustí meditant sobre el Mis-
teri de la Trinitat, del taller de Ru-
bens; Dama amb vano, de José Gu-
tiérrez de la Vega i Bocanegra (cò-
pia); La Nativitat i Adoració dels Reis 
d’Orient, de Francesc d’Osona; La fu-
gida d’Egipte, de Manuel de Castro, 
i Encadenada, de Lucas Velázquez. 

Fins ara el museu no ha fet cap re-
cerca activa per esbrinar i tornar les 
obres als seus legítims propietaris, al 
contrari del que han fet altres insti-
tucions europees, per exemple, amb 
l’espoli que van fer els nazis. Però el 
Prado assegura que ha fet un gran es-
forç, els darrers anys, per descriure, 
digitalitzar i donar a conèixer tota la 
documentació que conserva a l’arxiu 
sobre les obres d’art dipositades du-
rant la Guerra Civil. I que qui ho vul-
gui pot consultar els 268 expedients 
sobre les confiscacions. 

Un retorn difícil 
Colorado recordava en el seu article 
que el 2 de setembre passat es va ce-
lebrar al Museu de Belles Arts de Bil-
bao la devolució de dues pintures als 
hereus de Ramón de la Sota, navili-
er i nacionalista basc amb una im-
portant col·lecció que li havien con-
fiscat durant la Guerra Civil. Moltes 
de les seves obres, segons Colorado, 
van passar a decorar els despatxos 
dels jerarques nazis. Per exemple, 
Ramón Serrano Suñer tenia obres de 
Carreño de Miranda, del Greco o de 
Luis de Morales que havien format 
part de la col·lecció del navilier So-
ta. Els seus hereus porten anys als 
tribunals i han aconseguit que els 
tornessin una bona part de les peces, 
però encara litiguen. 

Fa molts anys que els histo-
riadors demanen, sense gaire 
èxit, que s’investigui a fons el 
patrimoni espoliat. Per exem-
ple, a Barcelona, els franquistes 
van crear el 1939 una comissió 
per establir quins pisos podien 
ser “ocupats”. La Comissió de la 
Dignitat fa dues dècades que llui-
ta per la devolució dels papers de 
Salamanca. Ho va intentar políti-
cament, sense gaire èxit, als anys 
80. El 15 de març del 1995 el con-
sell de ministres del govern espa-
nyol va aprovar tornar els docu-
ments, però la decisió va generar 
protestes i alguns alts funcionaris 
s’hi van oposar. Tot va quedar atu-
rat fins que el 21 de gener de fa 20 
anys hi va haver una reunió a l’Ate-
neu Barcelonès i es va començar a 
mobilitzar la societat civil.e

Quines són les obres 
robades pel franquisme 

que hi ha al Prado?
Després de dècades de silenci, el museu publica una 

llista amb algunes de les peces espoliades

Al llarg de la Guerra Civil i sobretot 
els anys posteriors, durant el fran-
quisme, molt patrimoni va canviar 
de mans. Terres, pisos, finques, do-
cuments, patrimoni cultural, cotxes, 
mobles... van patir l’espoli i van pas-
sar a mans del bàndol guanyador. Ha 
costat dècades, i continua sent molt 
difícil reconèixer aquest espoli. Des-
prés de més de quaranta anys de de-
mocràcia, finalment el Museu Naci-
onal del Prado ha fet una revisió pro-
visional i d’urgència dels seus fons 
per localitzar les obres que va robar 
la Junta de Incautación y Protección 
del Patrimonio Artístico, creada per 
Franco en plena Guerra Civil. Unes 
obres que no es van tornar als seus 
legítims propietaris. 

El Museu del Prado ha reconegut, 
gràcies a un estudi d’Arturo Colora-
do, que conserva 17 pintures entre-
gades per la Comisaría General de 
Patrimonio Artístico Nacional que 
van ser confiscades entre 1940 i 1942. 
N’hi ha cinc que van ser entregades 
entre 1968 i 1971 i que procedeixen 
del desaparegut Museo Español de 
Arte Contemporáneo. Un fruiter i un 
rellotge són també relativament re-
cents: els va lliurar el 1972 la Comisa-
ría General del Patrimonio Artísti-
co Nacional. En total són 64 obres 
que procedeixen de l’espoli. En al-
guns casos no se sap qui era el pro-
pietari original, abans que l’exèrcit 
guanyador les robés. La llista, però, 
podria ser molt més llarga i l’equip de 
Colorado continua investigant. 

Colorado és autor d’Arte, botín de 
guerra. Expolio y diáspora en la pos-
guerra franquista (Cátedra, 2021) i 
va dirigir el congrés Museo, guerra y 
posguerra. Calcula, segons va publi-
car en un article a Eldiario.es, que 
17.000 obres d’art van canviar de 
mans. D’aquestes, 8.710 van ser en-
tregades en dipòsit. Els principals 
beneficiaris van ser els museus 
(més de 3.700 obres), els organis-
mes públics (més de 2.040) i fins i 
tot els particulars (més de 570). 
Unes 600 obres estan desaparegu-
des o, si més no, no hi ha cap cons-
tància documental d’on van anar a 
parar. Els jerarques franquistes, pe-
rò, i això està documentat, van de-
corar els seus despatxos i cases amb 
moltes obres espoliades. 

Robades als republicans 
Un gruix important d’aquestes 
obres procedeix de les col·leccions 
de republicans que van haver 
d’emprendre el camí de l’exili o van 
morir. La repressió feixista, a més, 
va condemnar amb importants 
multes, a vegades fins i tot perso-
nes que ja havien estat afusellades, 
els qui havien defensat la II Repú-
blica. Ho va fer a través de dife-
rents lleis com la de responsabili-
tats polítiques o la de repressió de 
la maçoneria i del comunisme. 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. Cap de dona 
amb mantellina 
blanca, de 
Joaquim 
Sorolla, és una 
de les obres 
requisades.  
02. Un dels 
documents 
amb obres 
espoliades.   
MUSEO DEL PRADO  

Espoli  
Més de 17.000 obres d’art van 
canviar de mans durant el 
franquisme 

Documentació 
Es poden consultar 260 
expedients sobre confiscacions 
a la web del Prado
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L’explotació dels presoners de 
camps de concentració com a tre-
balladors esclaus, l’apropiació de 
negocis de jueus a preus de saldo i 
la producció massiva d’armes van 
ser els principals tentacles de la 
col·laboració entre el règim de 
Hitler i els empresaris més desta-
cats i poderosos d’Alemanya fins 
al final de la Segona Guerra Mun-
dial. «L’amplitud i voracitat» del 
lucratiu suport al Partit Nazi, que 
alguns magnats van iniciar fins i 
tot abans de l’arribada al poder del 
Führer i «la seva falta d’escrúpols, 
de remordiments i de moral per 
assumir responsabilitats» van 
sorprendre el mateix investigador 
i autor de l’assaig Dinero y poder en 
el Tercer Reich (Principal de los Li-
bros), el periodista econòmic ho-
landès David de Jong, que ha inda-
gat en el  paper durant el nazisme 
de les riques dinasties de financers 
que van estar al capdavant de fir-
mes com BMW, Dt. Oetker, Volks-
wagen, Porsche, Siemens, Krupp, 
Daimler-Benz o Allianz. L’Ale-
manya nazi va esclavitzar «entre 
12 i 20 milions de treballadors. 
D’ells, 2,5 milions van morir», xi-
fra De Jong». «Les empreses fir-
maven un contracte amb les SS pel 
qual pagaven quatre marcs per  
treballador no qualificat i sis per 
cada especialitzat.  

Camps a prop de les fàbriques 

Les SS construïen i gestionaven la 
vigilància de camps pròxims a les 
fàbriques, mines o indústries d’a -
questes empreses, que eren plena-
ment conscients de les condicions 
de vida i mort d’aquests treballa-
dors forçosos, de la crueltat i l’hor -
ror –explica–. Rebien un tracte ab-
jecte, mala alimentació, maltrac-
taments... i a la mínima els penja-
ven o mataven, o morien d’exte-
nuació. Sabien perfectament el que 
passava». Cada camp de concen-
tració estava assignat a unes em-
preses concretes: la química IG 
Farben a Auschwitz; BMW a Da-
chau; Daimler Benz a Sachsenhau-
sen; Siemens a Buchenwald, o 
Volkswagen, Porsche i Dr. Oetker a 
Neuengamme. De Jong denuncia 
que la pràctica totalitat d’empre-
saris mai va retre comptes després 
de la guerra del seu passat nazi. 
«Quan va entrar en joc la Guer ra 

Freda, la prioritat va ser la lluita 
contra el comunisme i els EUA i la 
Gran Bretanya volien construir una 
Alemanya forta que actués de mur 
de contenció davant Rússia. Per 
això, el procés de desnazificació va 
ser un miratge. Molts acusats de ser 
nazis van passar a Alemanya 
oriental, on els seus compatriotes 
no tenien cap interès a perseguir-
los, i on molts van acabar fins i tot 
de dirigents en la Stasi». Tres van 
ser jutjats, el ric industrial de l’acer 
i el carbó Friedrich Flick i respon-
sables de Krupp i IG Farben. Només 

es va condemnar Flick, en els judi-
cis de Nuremberg, a set anys de 
presó per tenir treballadors forçats; 
només en va complir tres i als 60 ja 
s’alçava en accionista majoritari de 
Daimler-Benz.  

Per De Jong van ser «còmpli-
ces» del nazisme. «Firmes com 
BMW, Dt. Oetker, Porsche..., avui 
continuen sent grans empreses 
que realitzen un procés d’em-
blanquiment del seu passat histò-
ric i mai han reconegut la seva 
responsabilitat moral ni admès la 
seva implicació». El 1999 hi va ha-

ver un acord de compensació a 
víctimes i hereus entre el Govern 
alemany i unes 80 empreses, de 
5.000 milions de dòlars. «Algunes 
van encarregar estudis a historia-
dors, però són textos de 2.000 pà-
gines en alemany que no es tradu-
eixen ni difonen entre el gran pú-
blic. És una manera de protegir-
se: si es divulga el passat nazi dels 
seus fundadors o directius pot 
perjudicar la marca i devaluar el 
valor de l’empresa. Per això vaig 
voler escriure aquest llibre», afe-
geix.  Assenyala De Jong que com-

promès amb la ideologia nazi hi 
estava per exemple Oetker, que 
fins i tot «donava a cada nou em-
pleat un exemplar de Mein Kampf i 
tenia un retrat de Hitler al seu des-
patx». Més oportunistes, apunta, 
van ser Flick o els Quandt. «Her-
bert Quandt va salvar BMW de la 
fallida el 1960, però abans va ser 
un criminal nazi, responsable 
d’esclavitzar més de 50.000 per-
sones a les seves fàbriques d’ar-
mament i bateries i de quedar-se 
amb empreses de jueus obligats a 
vendre-les per quatre rals. També 
va dirigir la construcció d’un sub-
camp de concentració.  

Blanquejar el passat nazi 

Després de publicar-se el llibre a 
Alemanya i els EUA, molta gent 
amb tractes amb la fundació 
benèfica Herbert Quandt es va en-
furismar per la falta de trans-
parència i es van veure obligats a 
emetre un comunicat», revela 
abans d’apuntar que el pare de 
Herbert, Günther Quandt, també 
membre del partit nazi, es va ca-
sar després d’enviduar amb la que 
seria la futura Magda Goebbels, 
dona del ministre de Propaganda 
de Hitler. No va ser la de la funda-
ció Quandt l’única reacció al llibre. 
«En uns mesos hi haurà una ofer-
ta d’accions de Porsche valorada 
en 80 bilions d’euros. Per no en-
torpir-la estan negociant amb els 
hereus del jueu Adolf Rosenberger 
per explicar la veritable història de 
l’empresa i restituir moralment el 
seu nom com a cofundador de 
Porsche juntament amb Ferdi-
nand Porsche i el seu cunyat, An-
ton Piëch, que el van expulsar i 
van comprar la seva part a baix 
preu el 1935». 

En canvi, i tot i que no van 
 arribar a la implicació d’Oskar 
Schindler, sí que hi va haver em-
presaris que «van plantar cara a 
Hitler». «Robert Bosch no es va ali-
near amb el nazisme. Era un pro-
gressista preocupat pel benestar 
dels treballadors i es va manifestar 
en contra. Però tot i així, pressionat 
va acabar produint armament per 
al Reich», relata. Un altre exemple 
és el de Fritz Thyssen. «Va ser un 
dels primers a  donar suport a Hit -
ler el 1925, però el 1939, sent 
membre del partit, va votar en 
contra de la invasió de Polònia. 
Això li va costar l’exili, l’expulsió i 
la pèrdua de la seva empresa i de 
l’imperi d’acer Thyssen. n

Els magnats que van sufragar Hitler

El periodista neerlandès David de Jong investiga a ‘Dinero y poder en el Tercer Reich’ com rics empresaris  
alemanys es van lucrar de l’explotació de treballadors forçats i dels seus llaços amb el nazisme.

ANNA ABELLA 
barcelona

LLIBRES

L’industrial Friedrich Flick  
escolta la sentència als judicis 
de Nuremberg.

Hitler rep una rèplica del  
KDF-Wagen de mans de  
Ferdinand Porsche, el 1938.
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          Amb traducció automàtica 
27.09.2022 
 
 
 

„Baubilder und Erinnerungsmuster“ – Ausstellungsbeginn im Mies 
van der Rohe Haus 
 

Am 9. Oktober 2022 um 14.00 Uhr eröffnet die neue Ausstellung „Baubilder und Erinnerungsmuster“ im Mies 
van der Rohe Haus, Oberseestraße 60, 13053 Berlin. Sie ist bis zum 26. März 2023 immer dienstags bis 
sonntags von 11.00 bis 17.00 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. 
 
Die Ausstellung beleuchtet drei Denkmalprojekte bzw. Vorschläge zur modernen Erinnerungskultur, die Mies 
van der Rohe im Zwischenreich von Architektur und Kunst machte: Mit dem Bismarckdenkmal-Projekt (1910), 
dem Revolutionsdenkmal (1926) und dem Entwurf für ein Ehrenmal in der Neuen Wache (1930) präzisierte der 
Architekt räumliche Erinnerungswelten zwischen persönlicher und kollektiver Bildfindung. 
 
Zur Ausstellungseröffnung sprechen Dr. Wita Noack, Leiterin des Mies van der Rohe Hauses, Prof. Dr. Dietrich 
Neumann, Architekturhistoriker, Brown University; Jan Maruhn, Berliner Kunsthistoriker, und Simon Behringer, 
wissenschaftlicher Volontär am Mies van der Rohe Haus. 
 
Der bedeutende deutsch-amerikanische Architekt Ludwig Mies van der Rohe war ein Formenfinder, aber mehr 
noch als die reine Form erforschte er das Verhältnis zwischen Raum und Geist. Seine Denkmalprojekte, ob 
zerstört oder nie gebaut, waren wegweisende Entwürfe, die heute nur im Bild erhalten sind. Er entwarf die heute 
als Mies van der Rohe Haus bekannte Villa 1932 für den Druckereibesitzer Karl Lemke und dessen Frau 
Martha. 
 
Begleitend zur Ausstellung erscheint Band 7 der Schriftenreihe des Mies van der Rohe Hauses. Das Haus ist im 
Netz unter https://www.miesvanderrohehaus.de, auf YouTube 
unter https://www.youtube.com/channel/UCGW_e0XDTw8tGXUpaW-NklA und auf Instagram als 
@mies_van_der_rohe_haus zu finden. 
 
 
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1249034.php 
TRADUCCIO AUTOMATICA: 

“Imatges d'arquitectura i patrons de memòria” – inici de l'exposició a 
la casa Mies van der Rohe 
 

El 9 d'octubre de 2022 a les 14:00 s'inaugura la nova exposició "Building Images and Patterns of Memory" a la 
Casa Mies van der Rohe, Oberseestraße 60, 13053 Berlín. Es podrà veure tots els dimarts a diumenge d'11 a 
17 h fins al 26 de març de 2023 . L'entrada és gratuïta. 
 
L'exposició destaca tres projectes monumentals i suggeriments per a una cultura moderna de la memòria que 
Mies van der Rohe va fer en l'àmbit intermedi de l'arquitectura i l'art: amb el projecte del monument a Bismarck 
(1910), el Monument a la Revolució (1926) i el disseny d'un memorial. a la Neue Wache (1930) l'arquitecte va 
especificar mons de memòria espacial entre la invenció pictòrica personal i la col·lectiva. 
 
A la inauguració de l'exposició, el Dr. Wita Noack, cap de la Casa Mies van der Rohe, Prof. Dr. Dietrich 
Neumann, historiador de l'arquitectura, Universitat de Brown; Jan Maruhn, historiador de l'art de Berlín, i Simon 
Behringer, científic en formació a la Casa Mies van der Rohe. 
 
L'eminent arquitecte alemany-americà Ludwig Mies van der Rohe va ser un explorador de la forma, però encara 
més que la forma pura va explorar la relació entre l'espai i l'esperit. Els seus projectes commemoratius, ja 
fossin destruïts o mai construïts, eren dissenys innovadors que sobreviuen avui només en imatges. Va 
dissenyar la vil·la, ara coneguda com la Casa Mies van der Rohe, el 1932 per al propietari de la impremta Karl 
Lemke i la seva dona Martha. 
 
Per acompanyar l'exposició es publicarà el volum 7 de la sèrie de publicacions de la Casa Mies van der 
Rohe. La casa es pot trobar en línia a https://www.miesvanderrohehaus.de , a YouTube 
a https://www.youtube.com/channel/UCGW_e0XDTw8tGXUpaW-NklA i a Instagram com a 
@mies_van_der_rohe_haus. 
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El 26 de setembre de 1972, avui 
fa cinquanta anys, Joan Bové 
va ser detingut després d’una 
manifestació pel carrer Tajo 
d’Horta, que van dispersar a 

matadegolla els grisos. Quan va entrar a la 
Via Laietana, el va rebre “el corro”: poli-
cies en rotllana propinant cops de puny i 
puntades de peu per començar la “mace-
ració” –en argot policíac.  

Era el preàmbul de la tortura que va ve-
nir després. Li van fer de tot, la terrible 
“cigonya”, el simulacre de tret al cap, “la 
fredor del canó a la templa”, però encara 
recorda –i quan la recorda el veig reviu-
re-la– amb paüra la intervenció d’un ins-
pector especialment cruel: “Em van age-
nollar amb els braços en creu i ell, amb sa-
disme, em pegava amb una tovallola mu-
llada, com si jugués a tennis. Era molt 
dolorós, sobretot a l’espatlla i als glutis, un 
mal bestial”. La llenya va seguir a la 
“suite”, als calabossos del soterrani, que li 
van fer netejar amb Zotal, i encara el van 
tenir dret el que restava de nit. 

Joan Bové tenia 17 anys, estudiava COU 
a l’Institut Milà i Fontanals i començava a 
militar en cercles juvenils del Partit Comu-
nista d’Espanya (Internacional), una orga-
nització de relativa importància numèrica. 
A la mani van aplegar, segons ells, unes 800 
persones, que la policia deixaria en 500. Po-
ca cosa, una més, si no fos perquè van cre-
mar un jeep de la policia ar-
mada amb còctels Molotov, 
per fortuna sense fer vícti-
mes. No es va provar que ell 
en llancés cap, el fet materi-
al el van atribuir a altres. Pe-
rò tot i això el van condemnar 
per “terrorisme”. 

Va fer cap a la Model, tret-
ze dies, res comparat amb la 
Via Laietana. Però quan es 
pensava que ja havia sortit 
del túnel i cursava tercer 
d’història a la UAB, el criden 
a files, li toca la marina, el 
servei més llarg, i, classificat 
com a “punto rojo”, el desti-
nen a l’indret més llunyà de 
casa: El Ferrol del Caudillo. 
Els militars culminaran la 
“maceració”. Miren els antecedents, es-
corcollen el pis que havia compartit amb 
altres catalans proscrits, escriuen a l’ates-
tat que hi troben “diversos pósters y escri-
tos relativos a distintas ideologías políticas, 
así como algunas fotografías de caràcter 
pornográfico”. Consell de guerra i, tot i que 
feia dos mesos que havia deixat el pis, con-
demna a sis mesos d’arrest –i quaranta-

dos dies més de mili perquè no computen 
els de la pena–. L’envien a la presó militar 
de Caranza, primera setmana incomuni-
cat. Hi entra el 16 d’abril de 1977 però en 
surt el 10 de juny –cinc dies abans de les 
primeres eleccions democràtiques– per 
un indult. La llei d’amnistia no impedeix 
que li facin pagar el mes i escaig de propi-
na per la presó, tot i que el “delicte” que l’hi 
va portar hauria d’haver desaparegut.  

Un any exacte després de la seva deten-
ció, el 26 de setembre de 1973, va poder po-
sar nom al policia que el va torturar d’una 
manera més bèstia: veu la seva cara al Di-
ario de Barcelona, és el policia mort en l’in-
tercanvi de trets arran de la detenció de 
membres del MIL al portal número 70 del 
carrer Girona. Atribuiran l’autoria a Salva-
dor Puig Antich i l’executaran el 2 març de 
1974 sota aquesta imputació, avui en qües-

tió. Era el subinspector de primera classe 
Francisco Anguas Barragán, condecorat a 
títol pòstum amb la medalla d’or al mèrit 
policial. El cap superior de policia de Bar-
celona, Sergio Gómez Alba, va demanar 
per escrit (5/11/1973) que un total de no-
ranta-cinc agents de la Brigada Social “se-
an debidamente recompensados” pel seu 
“extraordinario y brillantísimo servicio úl-
timamente realizado por la Brigada de In-
vestigación Social de esta Jefatura Superi-
or, que me honro en mandar”. Hi anota de-
tencions de la Lliga Comunista Revoluci-
onaria, el MIL de Puig Antich, els 113 de 
l’Assemblea de Catalunya i l’operació con-
tra el PCI en la qual va caure Joan Bové. Hi 
consten la majoria de policies que signen 
els seus atestats: Rafael Núñez Valverde, 
José M. Rodríguez Román, José Miguel 
Rodríguez Alonso, Joaquín Figa García, 
Luis Ortega Peñamaría, Francisco Javier 
Pérez Salinas i Julián Pascual Hernández. 
Vaig publicar aquesta llista completa 
d’agents de la BIS a final del franquisme 
al llibre La Brigada Social (1995). 

Després de la meva participació al 
FAQs, el 21 d’octubre de l’any passat, so-
bre les tortures a la Via Laietana, Joan 
Bové, a qui no coneixia de res, es va po-
sar en contacte amb mi i em va explicar la 
seva història, que he completat amb la do-
cumentació que vaig exhumar dels arxius 
de la policia. Bové estava indignat perquè 

en aquell programa els dos 
testimonis de persones tor-
turades eren de la mateixa 
ideologia, un independen-
tisme que, durant el fran-
quisme, va fer un paper se-
cundari, tant, que aquelles 
dues persones situaven els 
seus casos més terribles a la 
Transició, quan ja havia re-
vifat gràcies a les últimes ge-
neracions de l’FNC i les pri-
meres del PSAN.  

“El meu entorn és inde-
pendentista –conclou–, pe-
rò parlar de les tortures del 
franquisme traient dos in-
depes i cap comunista era 
una manipulació buscada i 
tosca. Volen vendre el relat 

que tenen pedigrí, a més a més amb dos 
veterans que ho feien versemblant, i que 
la lluita sempre ha estat la de l’indepen-
dentisme contra els altres”. 

A l’altre costat dels focus, l’episodi de 
Bové hauria restat en el silenci de l’oblit 
si no fos perquè un periodista d’El País va 
fer una apologia de l’inspector que l’ha-
via torturat i ell li va respondre.

La història de Joan Bové  
i la manipulació de la història

ANTONI BATISTA

PERIODISTA

“Parlar de les tortures del 
franquisme traient dos 

‘indepes’ i cap comunista era 
una manipulació buscada i 

tosca”, em va dir Joan Bové

GETTY
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Enmig del bullici de Twitter,  crida l’atenció 
un vídeo. Són imatges sense so, silencioses, 
en blanc i negre, l’antítesi de les xarxes soci-
als. Les imatges es van gravar el 1909 i s’hi veu 
el carrer de Gran de Gràcia de Barcelona amb 
barcelonins de l’època movent-se en bicicleta 
plàcidament. S’hi distingeixen les vies d’un 
tramvia que a mesura que avança la gravació 
també apareix. Aquest és un dels molts vídeos 
que es pot trobar a l’interessant perfil de 
Twitter El boig de Can Fanga, imprescindible 
per fer memòria de la ciutat i que difon mate-
rial audiovisual, moltes vegades desconegut, 
de la nostra ciutat. 

No és l’únic compte que recupera la histò-
ria de Barcelona a través de les xarxes socials. 
Aquí s’hi pot sumar el d’Històries de Barcelo-
na, de David Martínez, el perfil Altresbcn de 
l’historiador Dani Cortijo, la feina del perio-
dista Toni Vall  o el prescriptor de Barcelona, 
Marc Piquer, que també recorda part del 
nostre patrimoni més recent a través de Bar-
celona Singular. I n’hi ha molts més. La Barce-
lona en blanc i negre interessa. Hi ha una me-
na de boom. La memòria de la nostra ciutat 
desperta curiositat. I sorprèn que encara 
quedin moltíssimes històries per investigar  
o que se n’hagin oblidat tantes, com la que 
explica Martínez. Fa 50 anys hi va haver un 
gran esfondrament al Paral·lel. S’estava 
construint la línia 3 del metro i durant les 
obres es va obrir un forat enorme que va en-
golir cotxes i fins i tot un autobús, hi va morir 
un operari. Poca gent ho recorda. 

És com si s’estiguessin buidant els arxius 
de la ciutat a tota velocitat per deixar cons-
tància d’on venim. Aquests comptes cada dia 
publiquen efemèrides, imatges i històries que 
retuitegen, comenten i veuen els milers de 
seguidors que tenen. Alumnes disciplinats 
que miren, aprenen i es pregunten: com pot 
ser que no sàpiga això de la ciutat que trepitjo 
cada dia? I també: com pot ser que aquest de-
bat que obre les seccions de local dels diaris,  
ja l’obrís fa cent anys? Donant un cop d’ull a 
aquests perfil de Twitter i blogs queda clar que 
hi ha debats recurrents com ara el de les obres. 
Si el tramvia o una nova línia de metro com-
plica o facilita la mobilitat de la ciutat i si con-
vertir un carrer en zona de vianants afecta o 
no el comerç. Però també permet veure que 
alguns projectes que semblen molt innova-
dors no ho són tant. Conèixer el passat també 
és una cura d’humilitat–algú ja ho havia pen-
sat o fins i tot fet abans– i una vacuna contra 
el dramatisme. Res és per sempre, tot canvia, 
la ciutat també, i moltes coses que havien 
desaparegut acaben tornant perquè les ne-
cessitats dels ciutadans també evolucionen. El 
tramvia potser n’és l’exemple més evident i 
més controvertit. Però també el projecte que 
té en marxa el Govern municipal per fer habi-

tatge a la Fira, a Montjuïc. Als anys 30 allà ja 
s’hi va projectar una zona residencial, s’hi 
havien de construir els primers gratacels. Fi-
nalment no es van fer. Però també a Glòries 
tenim un exemple del passat-present. El 1950 
ja hi havia un parc on després es va construir 
el famós tambor i on ara hi ha, de nou, la gran 
Clariana verda. Tornar als orígens.  

Aquest interès pel passat també té una 
dosi de nostàlgia. Els barcelonins potser 
enyorem massa el passat. I no només el de  
fa 30 anys, l’olímpic. Enyorem barcelones 
d’abans perquè, en els fons, enyorem el nos-
tre passat sentimental. Un cinema on anaves 

amb els pares, una botiga que formava part 
de la quotidianitat feliç de les nostres vides, el 
gust d’uns pastissos que ja ningú fa, els res-
taurants de les celebracions familiars i que ja 
no existeixen.  

La Barcelona que ja no hi és ens sembla, 
moltes vegades, millor. Per la nostàlgia però 
també perquè moltes d’aquestes imatges que 
ara veiem es gravaven per destacar la bellesa 
de la ciutat. El fotògraf Leopoldo Pomés va te-
nir problemes als anys 50 per publicar el seu 
primer llibre sobre Barcelona perquè no s’hi 
reflectia una ciutat prou esplendorosa, s’hi ve-
ien massa misèries. No sé quina sensació tin-
dran els barcelonins del futur quan vegin mol-
tes de les imatges de la nostra ciutat que ara es 
graven i es pengen a les xarxes, sobretot a 
Twitter, la cosa canvia a Instagram. Sigui com 
sigui, en molts casos servirà per deixar cons-
tància d’un patrimoni que físicament encara 
ens costa massa conservar. Potser per això 
aquesta necessitat imperiosa de guardar-ho a 
la nostra memòria o de reviure’l virtualment. 
Benvinguda la moda i l’interès pel vintage bar-
celoní. Classes d’història del nostre entorn 
més proper a l’abast de tothom. Impagable. n 

Nostàlgia

Enyorem la ciutat d’abans perquè, en el fons, enyorem el nostre passat sentimental

No sé què pensaran  
els barcelonins del futur 
quan vegin moltes de  
les imatges que ara 
pengem a les xarxes

Leonard Beard

Eva Arderius

La Barcelona en blanc i negre

P Eva Arderius és periodista.

Luxes  
de barri

Supermercats

Valeria Milara

L’altre dia em vaig quedar merave-
llada i em va fer molta il·lusió veure 
el nou supermercat que havien 
obert al costat de casa. ¡Que bonic! 
Perquè l’han deixat amb una estè-
tica fina, amb molts vidres, tants 
que gairebé m’hi estampo per veu-
re’l per dins ja que era diumenge i 
estava tancat. 

Però quan pugui hi vaig. Perquè 
em ve de gust. És un establiment 
que igual com un altre cosí germà 
que té del mateix país, em fa viatjar 
estirant el carro i no una maleta. 
Que si els sabors de Grècia, els 
d’Orient i els d’Àsia. I tu allà com 
boja pensant... Ui, això cal provar-
ho, perquè entre la meva llista de 
destinacions ara mateix no hi ha 
Samarcanda i com voleu que perdi 
l’oportunitat de no saber el que  
s’hi menja. 

I del basar ja no us explico. El 
que ens perd és comprar-ho en 
aquest tipus de supermercats i 
sentir que ha sigut una ganga. 
Sempre sents que hi surts gua-
nyant i ha sigut una bicoca. Aquesta 
és la percepció que tenim els que hi 
anem. Majoritàriament classe tre-
balladora, tot i que no ens oblidem 
que als pijos de pa sucat amb oli 
també els agrada perquè té el seu 
punt d’exotisme.  

Amb la meva amiga Anna gau-
dim moltíssim. Perquè ja estem es-
perant la gamma d’especials de 
Nadal. Parlo dels qualificats com a 
gurmet. Els patés que mai has men-
jat a casa teva ni tampoc en restau-
rants i que de vegades em cadu-
quen. Però jo els llanço al carro. 

Quan jo era petita vaig pregun-
tar al meu pare: «¿Pare, nosaltres 
de quina classe som?». I el coherent 
senyor Marcelo que treballava en 
una fàbrica del sector metal·lúrgic 
em va dir: «Filla, nosaltres depe-
nem d’una nòmina i som treballa-
dors». I a casa meva mai va faltar 
de res. Menjàvem carn d’olla, esto-
fats, miques de tot. I els dijous, 
llenties i seitons. L’hummus i les 
crestes japoneses encara no esta-
ven normalitzats com a menjar a la 
meva família i els mantecados eren 
per al Nadal. 

No perdem mai la consciència de 
classe i el que som. Però això sí. Vull 
agrair a aquest tipus d’establiments 
que no ens faltin mai, perquè em 
fan sentir rica i que he viatjat molt i 
molt. I això és molt agradable. Tot i 
que només sigui una il·lusió. n
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