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Exposició sobre el fons documental de la FAVB a l’Arxiu Històric de Barcelona, a la Casa de l’Ardiaca.

Elisenda Pons

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona (FAVB) va do-
nar el 2021 tot el seu fons docu-
mental a l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona perquè amb 
criteris professionals el preservi 
del pas del temps i el faci accessi-
ble per a la seva consulta i, en just 
pagament, s’inaugura aquest 6 
d’octubre a la Casa de l’Ardiaca 
una exposició amb algunes de les 
peces més destacades. La FAVB 
compleix aquest any 50 anys.  

L’Arxiu Històric rep episòdica-
ment fons d’aquestes caracterís-
tiques, una decisió que d’una 
banda és un gest de generositat de 
qui els fa i, d’una altra i més im-
portant, una oportunitat d’abor-
dar l’estudi de la història d’aques-
ta ciutat sense imperdonables lla-
cunes. El 2015 (vet aquí un ante-
cedent), l’Institut Municipal de 
Mercats va fer un pas idèntic i això 
va permetre, per exemple, re-
construir l’oblidat episodi de quan 
les autoritats van promocionar el 
consum de carn de balena per 
combatre l’escassetat d’altres 
productes. El fons documental de 
la FAVB refrescarà, segur, mo-
ments tant o més interessants. 

L’exposició és de petites di-
mensions (70 documents origi-
nals, més 70 reproduccions) per-
què l’espai disponible a la Casa de 
l’Ardiaca és el que és. En certa ma-
nera, explica el periodista Marc 
Andreu, que l’ha comissariat, és 
només la punta de l’iceberg del 
material disponible per a consulta. 

La FAVB es va fundar dos anys 
abans de la mort de Franco i va ser, 
ja des dels seus primers anys de vi-
da, una mena de cinquè poder a la 

ciutat, fins al punt que sense el seu 
protagonisme no es pot narrar 
correctament la destitució de Joa-
quín Viola com a alcalde ni, tam-
poc, la posterior i en molts casos 
encertada gestió del seu successor, 
José María Socías. Que era un cin-
què poder en dona fe el fet que Ro-
dolfo Martín Villa, en la seva etapa 
com a governador civil de Barcelo-
na, va disposar d’una xarxa d’espi-
es en les reunions veïnals que l’in-
formaven puntualment de totes i 
cada una de les iniciatives que es 
debatien a la FAVB. 

D’aquell 1974 en què Martín Vi-
lla va ser governador civil atresora-
va l’economista i activista Arcadi 
Oliveres una anècdota que retrata a 
la perfecció com d’absurda podia 
arribar a ser llavors la vida política. 
En el marc d’aquest creixement del 
moviment veïnal a la ciutat, es va 
proposar fundar l’associació de re-
sidents de la part esquerra de l’Ei-
xample. El Govern Civil en va dene-

gar l’autorització per la paraula es-
querra, encara que en aquest cas fos 
una qüestió geogràfica. Oliveras va 
recórrer aquella insensatesa al Mi-
nisteri de l’Interior, però amb tan 
mala fortuna que al mateix temps 
que la carta viatjava a Madrid, tam-
bé ho feia Martín Villa, que acabava 
de ser nomenat ministre. Va tornar 
a denegar el permís. 

Els ‘bombetaires’ 

Malgrat Martín Villa, la FAVB va ser 
una protagonista local de la Tran-
sició amb campanyes com la de 
Salvem Barcelona per la democràcia, 
que li va concedir un pedigrí d’ac-
tivisme que trencava radicalment 
amb el que havien sigut els movi-
ments veïnals en les dècades ante-
riors. A aquelles associacions se les 
va definir com a bombetaires, ja que 
la seva principal preocupació a 
l’estar dominades per comerciants 
era que no faltessin als carrers 
llums de Nadal. La documentació 

donada per la FAVB, de fet, perme-
tria fins i tot estirar del fil, accepta 
Andreu, i reconstruir fins a quin 
punt, més enllà de la il·luminació 
nadalenca, els comerciants de la 
ciutat han sigut valedors de la cot-
xeficació de Barcelona i ferotges 
opositors a la conversió en zona de 
vianants dels carrers. 

L’exposició té també la tera-
pèutica funció d’evitar que caiguin 
en l’oblit capítols que la versió ca-
nònica dels fets esdevinguts ten-
deix a eclipsar. Pot ser que no hi 
hagi cap cas més representatiu que 
la construcció de la Barcelona 
olímpica, ja que el discurs oficial de 
les institucions sobre els prepara-
tius, desenvolupament i conse-
qüències dels Jocs del 1992 afirma 
que va ser una comunió ciutadana 
sense discussió. En la mostra s’ex-
hibeix el manifest que Manuel 
Vázquez Montalbán va redactar 
mà a mà amb cinc activistes veïnals 
el 1988 perquè aquella cita que 
transformaria la ciutat no compor-
tés una suspensió de l’esperit crític. 

A la primera vitrina de la mi-
núscula exposició també es pot lle-
gir el breu però inequívoc telegra-
ma que el 1974 va enviar la FAVB a 
Franco perquè no portés a terme 
l’execució d’un pres comú con-
demnat a mort a Barcelona. Aquell 
home, per les raons que fossin, va 
salvar la seva vida, però aquest te-
legrama serveix per recordar que la 
FAVB dels últims anys de la dicta-
dura, encara controlada per alguns 
dels que acabarien per ser prohoms 
de l’economia de la ciutat durant la 
Transició, va desdenyar formular 
idèntica petició per intercedir per la 
vida de Salvador Puig Antich. n

Mig segle de vida de 
moviments veïnals

EXPOSICIÓ

C. C. 
Barcelona

L’Arxiu Històric de Barcelona ofereix un tast dels fons  
documentals que la federació veïnal (FAVB) li va donar fa un any.  

Un telegrama a Franco i l’avís del 1988 de Vázquez Montalbán  
sobre la cita olímpica figuren entre els tresors de l’entitat.

Cartell editat el 1979.
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Barcelona aprova un canvi de normativa per controlar els enderrocs 
i no perdre patrimoni 
 

 

 

A partir d'ara, caldrà tramitar una llicència i presentar un informe vinculat a la memòria 
històrica per avaluar si l'element a enderrocar té valor patrimonial 
 

 

 

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament una modificació de l’Ordenança reguladora dels 
procediments d’intervenció municipals en les obres (ORPIMO) per millorar el control sobre els enderrocs. La 
normativa té com a objectiu enfortir els requisits sobre els enderrocs per preservar edificis emblemàtics.  
Fins ara només calia un comunicat diferit per enderrocar un edifici no protegit. En canvi, a partir d’ara s’haurà 
de tramitar una llicència i presentar un informe vinculat a la memòria històrica per avaluar si l’element a 
enderrocar té valor patrimonial. 
 
Més protecció del patrimoni 
Amb aquesta forma d’intervenció hi haurà més control municipal dels enderrocs. Per tant, en cas de detectar 
que l’edifici és rellevant a escala patrimonial, l’Ajuntament podrà iniciar els tràmits per protegir-lo i per 
suspendre la llicència sol·licitada. 
 
Aquesta mesura s’emmarca en el pla estratègic engegat pel govern municipal que busca actualitzar la 
concepció tradicional de patrimoni arquitectònic. El consistori assegura que cal anar més enllà i  protegir el 
caràcter obrer i popular de la ciutat, de la mateixa manera que els grans edificis monumentals. 
 
Iniciatives veïnals per protegir el patrimoni 
Recentment, Barcelona ha estat escenari de diversos moviments veïnals per protegir el patrimoni de la ciutat, 
com el cas de les casetes de l’Encarnació, a Gràcia. El 2018, l’anunci del seu enderrocament va fer saltar les 
alarmes als veïns, que després de diverses mobilitzacions van aconseguir evitar-ho. 
 
El consistori, a més, posa de relleu que, en un moment d’emergència climàtica, és clau apostar per les 
rehabilitacions i no els enderrocs per reduir les emissions. També, per fomentar la creació d’una economia 
centrada en millorar l’habitabilitat i l’eficiència energètica de les edificacions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://beteve.cat/politica/barcelona-aprova-control-enderrocs-no-perdre-patrimoni/ 
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Una festa ciutadana reivindicarà
el patrimoni compartit del Besòs
Els 7,5 quilòmetres del tram fi-
nal del riu Besòs seran l’esce-
nari el 15 d’octubre de Va de
Besòs, una festa ciutadana or-
ganitzada pels ajuntaments
de Barcelona, Montcada i Rei-
xac, Sant Adrià de Besòs i
Santa Coloma de Gramenet
per cohesionar i reivindicar el
patrimoni d’aquesta espai.
Distribuïdes en quatre àrees,
entre les deu del matí i dos
quarts de sis de la tarda s’han
programat un centenar d’acti-
vitats gratuïtes per a tots els

públics sobre quatre eixos:
memòria històrica, sostenibili-
tat i natura, cultura, i benestar
i salut. Entre les propostes hi
ha l’anellament científic
d’ocells, un recorregut de
marxa nòrdica i una ruta gui-
ada per descobrir una desena
de masies. També hi haurà
actuacions musicals i artísti-
ques.

Va de Besòs és fruit de la
voluntat compartida dels qua-
tre ajuntaments de treballar
plegats i d’articular una pro-

posta que reivindiqui en valor
els valors i elements comuns.
Els primers contactes són
previs a la pandèmia però ha
estat durant el darrer any que
un grup de treball amb pre-
sència dels quatre ajunta-
ments i la indispensable impli-
cació del Consorci del Besòs,
ha concretat la proposta. La
inauguració de la jornada ani-
rà a càrrec de les alcaldesses
dels quatre municipis i es farà
al parc de les Aigües de Mont-
cada i Reixac. ■ REDACCIÓ

La presentació de la festa, ahir, a la passera del Molinet ■ AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Qui és l’últim enterrat  
a l’església del Pi?

identitària i el patrimoni és bestial; 
fins i tot tenim un reliquiari de 
Martí l’Humà (1356-1410)”. Segons 
la tradició, Martí l’Humà va donar 
un fragment de la Veracreu, la creu 
en què va ser executat Jesucrist, a 
la basílica del Pi. Uns orfebres bar-
celonins, el 1498, van incrustar el 
fragment al Lignum Crucis que els 
confrares van portar.  

El 14 de setembre passat, per pri-
mera vegada des de feia dècades, a 
la Capella de la Puríssima Sang es 
va tornar a celebrar la Festa de 
l’Exaltació de la Santa Creu. Els 
confrares i les confraresses, els pre-

L’Arxiconfraria de la Puríssima Sang de Barcelona revifa després d’anys  
de silenci i vetlla “les persones que s’han quedat soles sense llar ni família”

veres i el bisbe de Barcelona van ca-
minar en processó per la nau de la 
basílica fins a la capella precedits 
pels ministrils. El ritual de l’admis-
sió de confrares i confraresses es va 
fer ben bé com al segle XVI. Dins la 
sagristia hi havia nervis minuts 
abans de la cerimònia. Confrares i 
confraresses, alguns molt joves, 
s’ajudaven els uns als altres a posar-
se la vesta negra, amb l’escut de les 
cinc llagues de Crist al braç. “Jo soc 
de Santa Coloma, però vaig conèi-
xer l’existència de la confraria fent 
pràctiques a l’arxiu de la basílica. 
He decidit formar-ne part perquè 

“Avís per a tothom que pugui acom-
panyar-nos. Dilluns que ve, dia 25 
d’abril, a les 19 h, es farà el comiat 
d’en Sebastián Santamaría. Ell era 
ben conegut dels feligresos del Pi i 
del personal de la basílica. Vivia sol. 
Va morir confortat en els seus dar-
rers dies per l’Arxiconfraria de la 
Sang”, anunciava a les xarxes soci-
als l’Arxiconfraria de la Puríssima 
Sang el mes d’abril passat. El Sebas-
tián feia temps que dormia sobre les 
rajoles fredes del carrer. Sovint de-
manava almoina a les escales de la 
basílica de Santa Maria del Pi de 
Barcelona. Un dia el seu cos va dir 
prou. De camí a l’hospital, els tèc-
nics d’emergència sanitària van 
trobar-li a la butxaca el nom i el te-
lèfon d’un membre de la confraria. 
Van trucar a la persona que aparei-
xia en aquell paper arrugat, perquè 
el Sebastián no tenia ningú més.  

“Vam anar a l’hospital i el vam 
acompanyar perquè no tingués una 
mort en solitud i després li vam fer 
una cerimònia. Acompanyem els 
que no tenen absolutament ningú, 
que estan abandonats per tothom”, 
explica l’il·lustre prior de la confra-
ria, Gabriel Carrió. Sebastián Santa-
maría és l’últim enterrat sota les llo-
ses de l’església, en una de les naus 
laterals. Només les persones que 
s’han quedat soles, sense llar ni fa-
mília, tenen dret a ser incinerades 
i enterrades a la basílica. 

Fins fa poc més d’un any, la con-
fraria estava pràcticament desapa-
reguda. Durant cinquanta anys gai-
rebé no havia tingut cap activitat i 
només en quedava un membre, ja 
molt gran. Ara són una vintena 
d’homes i dones, i el Sebastián, de 
moment, és l’únic que han enterrat. 
“No hi havia junta ni cap paper. 
Vam haver de demanar permís a 
l’últim membre. Si ell no hagués 
volgut no s’hauria pogut començar 
tot el procés legal”, explica Carrió. 
“La confraria mai ha deixat d’exis-
tir des del 1535, però estava en ho-
res baixes”, diu Albert Cortés, que 
és sagristà des de fa dotze anys. “Hi 
havia un grup de feligresos que vo-
líem participar de manera espiritu-
al i de manera més activa a la basíli-
ca, els col·lectius que hi havia no 
ens oferien això –recorda Cortés–. 
Vam engrescar molta gent jove i, a 
més, és un símbol molt potent de la 
cultura popular, té una gran força 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01 

04 

Recuperació  
La confraria no ha deixat 
d’existir mai des del 1535,  
però estava en hores baixes 

Assistència  
Els confrares acompanyen  
“els que no tenen 
absolutament ningú”

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

66000

19864

Diario

1260 CM² - 150%

14400 €

46-47

España

2 Octubre, 2022

P.7



és la recuperació d’un patrimoni 
històric, es respecten molts trets 
fundacionals, però ha estat portat a 
l’actualitat”, diu Oriol Fernández, 
que té 24 anys.  

La confraria va ser fundada al se-
gle XVI per una dona molt excep-
cional, Isabel de Josa. No era fàcil 
desviar-se del camí marcat per una 
societat patriarcal en aquella èpo-
ca. Ni tan sols hi havia igualtat ju-
rídica. La majoria de dones només 
podien casar-se o fer-se monges. 
Josa dominava el llatí, el grec, l’he-
breu, l’italià i possiblement altres 
llengües. Era reconeguda pels seus 
coneixements teològics i per la se-
va capacitat oratòria. En moltes bi-
bliografies, els seus contemporanis 
la qualifiquen de “dona sàvia”. Josa 
va arribar a tenir una gran autori-
tat, fins i tot reconeguda per les al-
tes jerarquies eclesiàstiques. Llei-
datana, d’origen convers, va entrar 
a formar part de la noblesa quan es 
va casar amb Guillem de Josa i de 
Cardona. Als 26 anys va enviudar, 
però malgrat tenir fills petits no es 
va voler tornar a casar. El seu sogre 
li va cedir el domini de les baroni-
es familiars i, per tant, tenia prou 
patrimoni per ser independent. Va 

01, 03, 04 i 06. 
Diverses 
imatges de la 
confraria de la 
Sang. 02. El 
lloc on està 
enterrat 
Sebastián 
Santamaría a 
l’església del 
Pi. 05. 
Confrares 
preparant-se a 
la sagristia. 
CRISTINA CALDERER   
 
 
 

escriure molt, però només ens ha 
arribat el títol d’una de les seves 
obres, Tristis Isabella. Va professar 
com a clarissa al convent de Santa 
Clara de Lleida, encara que poc des-
prés va obtenir una llicència per 
sortir del convent conservant el seu 
estatus. Per tant, tenia l’autoritat 
d’una abadessa però sense la cons-
trucció de la clausura. Va predicar 
en públic tant a Barcelona com a 
Roma, Niça, Vercelli i Milà.  

En processó fins al patíbul  
Les confraries tenien homes i do-
nes, però la de la Sang és segura-
ment l’única en què una dona, Isa-
bel de Josa, va tenir un paper pro-
minent en la redacció de les consti-
tucions que van ser aprovades pel 
bisbat. “Era habitual que homes i 
dones fossin confrares, però no 
tant que ho fessin en confraries de 
caràcter penitencial. La Confraria 
de la Sang era una de les úniques en 
què durant l’exaltació de la Passió 
les dones també es flagel·laven pú-
blicament”, explica l’arxiver de 
l’església del Pi, Jordi Sacasas.  

En els seus orígens, la confraria 
donava consol, assistència i oraci-
ons a qualsevol sentenciat. En 

aquella època, el prior de la confra-
ria anava a la presó per acompanyar 
el condemnat els últims moments, 
i després els confrares caminaven 
en processó des de la presó fins al 
patíbul. El pres anava vestit amb 
una vesta o una camisa blanca que 
li facilitava la confraria. A la proces-
só, el prohom dels joves, vestit amb 
túnica negra i la cara tapada, soste-
nia el crucifix i quatre confrares 
portaven ciris vermells. L’andador 
(la persona que s’ocupa de portar 
avisos) tocava la campaneta per de-
manar a la gent que resés. Quan 
s’arribava al destí, s’encenien tres 
torxes que no s’apagaven fins que 
no s’enduien el condemnat.  

Al segle XVI, qualsevol dona o 
home resident a Barcelona podia 
ser confrare o confraressa. En la ce-
rimònia d’acceptació es llegien 
deures i obligacions, es cantava 
l’antífona medieval Veni, Sancte 
Spiritus, es resava el parenostre i un 
fragment de les hores de la Verge. 
La confraria participava en dife-
rents festes religioses, i la més em-
blemàtica era per Setmana Santa, 
quan els confrares commemoraven 
la Passió de Crist. La Setmana San-
ta passada, per primera vegada en 

50 anys, els confrares també van 
sortir en processó. Els confrares, 
amb els ministrils del Pi, que van 
tocar música del segle XVII, van se-
guir el viacrucis. Iniciat cap al 1601, 
és el més antic de la ciutat. 

A l’acabar la cerimònia i per no 
perdre l’esperit reivindicatiu 
d’aquesta basílica, a la Capella de la 
Puríssima Sang es van demanar fir-
mes per arreglar la situació dels 
sensepapers. Després els nous i an-
tics confrares es van fer una foto-
grafia de família. “Jo soc de la Con-
fraria de Sant Marc Evangelista del 
Gremi de Mestres Sabaters, que és 
la més antiga de Barcelona. Ens van 
dir que la de la Sang tornava a renéi-
xer i vaig decidir venir”, explica Ma-
ria Teresa Comellas. “Soc de la 
Confraria de Mestres Sabaters per-
què el meu besavi, l’avi i el pare eren 
mestres sabaters i jo ho volia ser, 
però no em van deixar. Tot i això, 
vaig acabar sent directora del Mu-
seu del Calçat”, afegeix Comellas 
amb un somriure d’orgull. “Hi ha 
moltes mancances i molta gent ne-
cessitada. El que fa la Confraria de 
la Sang em sembla fantàstic”, expli-
ca Comellas, que ara és membre de 
dues confraries.e

02 03 

05 06 
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Unes dues-centes persones
es van tornar a concentrar
ahir en una nova acció per rei-
vindicar el tancament de la
prefectura de la policia espa-
nyola a Barcelona. En l’acte,
hi van intervenir l’actor Enric
Majó, que va llegir el testimo-
ni de les tortures que va patir
Gregorio López Raimundo, i
Josep Andreu, alcalde de
Montblanc. ■ JPF

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

Nova acció
davant de la
prefectura

POLÍTICA

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

NACIONAL

69000

19674

Diario

129 CM² - 12%

1091 €

8

España

5 Octubre, 2022

P.9



SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

761000

68181

Diario

407 CM² - 36%

19836 €

20

España

7 Octubre, 2022

P.10



ABC https://lectura.kioskoymas.com/abc

1 de 1 6/10/2022, 8:16

14 ESPAÑA 

La Ley de Memoria de Sánchez ya 
amplía y sustituye a la de Zapatero 
► La oposición denuncia 

que la norma trata de 
«des legitimar» 
a la Transición 

MARIANO ALONSO 
MADRID 

La historia se repite a cuenta de la lla
mada memoria histórica. Un presi
dente del Gobierno del PSOE. el año 
previo a unas elecciones generales y 
una ley al respecto aprobada. Si en 
2007 José Luis Rodríguez Zapatero 
sacó adelante la ley de Memoria His
tórica. Pedro Sánchez logró ayer que 
la ley de Memoria Democrática. que 

sustituye y amplía la anterior. viese la 
luz defintivamente en el Senado, don
de fue aprobada por 128 votos a favor. 
113 en contra y 18 abstenciones. 

El ajustado resultado refleja la opo
sición en bloque de las formaciones 
del centro-derecha (PP. Vox y Ciuda
danos defendieron vetos a la totali
dad en el pleno de la Cámara Alta. 
como también hizo UPN) pero al mis
mo tiempo el descontento de algunos 
de los socios parlamentarios, inclui
dos los más escorados a la izquierda, 
que consideran insuficiente o mejo
rable la norma. postura con la que sin
gularmente se distingue ERC. Final
mente tanto las enmiendas totales 
como parciales (más de 500) fueron 
rechazadas y el texto no volverá al 

Congreso, sino que irá directamente 
al Boletín Oficial del Estado (BOE ). 

Fue precisamente el recelo de los 
independentistas catalanes lo que blo
queó durantes meses uno de los prin
cipales proyectos del Gobierno de coa
lición de PSOE y Unidas Podemos, que 
solo pudo desatascarlo gracias al con
curso de Bildu, la formación herede
ra del brazo político de ETA. que ha 
dejado su impronta en el nuevo texto 
legal. fundamentalmente en el esta
blecimiento de una comisión que es
tudiará casos de represión política 
hasta diciembre de 1983. cuando la 
Constitución ya llevaba un lustro apro
bada y Felipe González, el primer pre
sidente socialista, un año en el poder. 
La ley declara ilegales los tribunales 

Los promotores del manifiesto contra la idea de los 'Palsos Catalans•, con algunos senadores //JAIME GARcíA 

SENADO 

Cincuenta mil firmas contra 
los 'Paisos Catalans, 
M.A.MADRID 

Los colectivos promotores del mani
fiesto contra la idea nacionalista de 
los 'Países Catalanes: que ya ha reca
bado 50.000 firmas presenciales y 
más de 130.000 a través de internet, 
llevaron ayer su reivindicación al Se
nado, donde entregaron las rúbricas 
de todos esos ciudadanos de la Co
munidad Valenciana. contrarios a la 
idea catalanista de que forman un 
mismo territorio junto a Cataluña. 

Los representantes de esos cuatro 
colectivos, la Real Academia de Cul
tura Valenciana, Lo Rat Penat. la Real 
Sociedad Valenciana de Agricultura 
y Deportes y el Ateneo Mercantil de 
Valencia. fueron recibidos por el lí
der de la oposición y también sena
dor por Galicia, Alberto Núñez Fei
jóo, quien se encontraba en la Cáma
ra Alta por ser día de pleno. 
Representantes de Vox y Ciudadanos 

(Cs) también se reunieron a ellos. 
El portavoz de estas asociaciones. 

Luis Miguel Romero. explicó que «ante 
una postura de la Mesa del Senado, 
que ha emitido esa denominación». 
su intención es «hacerles saber que 
esa denominación es ilegal y que no 
se corresponde con nuestra historia». 
Romero subrayó igualmente la «sa
turación de la sociedad valenciana, 
que se siente atacada por entidades 
catalanistas independentistas. que 
nos quieren anexionar y anular nues
tras señas de identidad». Asimismo. 
denunció que «no nos sentimos de
fendidos)) ni por el presidente de la 
GeneraJitat. el socialista Ximo Puig. 
ni pcr el alcalde de ValenciaJoan Ribó. 
de Compromís. 
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y el ordenamiento jurídico de la dic
tadura e incluso el franqu ismo en sí 
mismo. una pretensión que algunos 
constitucionalistas han criticado por 
considerar que ignora la disposición 
derogatoria de la propia Carta Mag
na. 

El único ministro presente ayer en 
la bancada azul fue el de la Presiden
cia. Félix Bolaños. quien aunque no 
intervino en el debate si que atendió 
en varias ocasiones a los medios para 
celebrar lo que no dudó en tildar de 
«día inolvidable para la democracia 
española» en el que nuestro país, a su 
juicio, pasa «definitivamente página 
de la etapa más negra de nuestra his
toria, de la dictadura y de la Guerra 
Civil. y abrazamos lo mejor de nues
tra historia». Bolaños arremetió tam
bién contra el líder de la oposición. 
Alberto Núñez Feijóo. por su compro
miso de derogar la norma si llega a La 
Moncloa. Unas palabras que. según el 
ministro, «le perseguirán>► . 

Olvido de ETA 
Los representantes de la oposición 
atacaron la nueva ley asegurando que 
pretende {(deslegitimar» la Transición 
y el espíritu de «concordia y de cerrar 
heridas» entre los españoles. La se
nadora socialista Eva Granados les re
plicó que «las heridas no se cerrarán 
hasta que no se abran las fosas». Los 
representantes de PP y Cs. Amelia Sa
lanueva y Miguel Sánchez. coincidie
ron en defender como justa la exhu
mación de los cuerpos de personas re
presalidas, pero matizaron que para 
ello no es necesaria una norma de este 
cariz. Por su parte, el senador de Vox, 
José Manuel Marín. se dirigió a la ban
cada socialista para espetarle que «no 
tienen la representación en exclusiva 
de los descendientes de los perdedo
res de la Guerra Civil» ya que muchos. 
dijo, pertenecen o votan a su partido. 

Los partidos del centro-derecha re
procharon al Gobierno que la ley ol
vida a las victimas de ETA. de cuyos 
nombres se acordó en especial el re
presentante de UPN, Alberto Catalán. 
Para el socialista Armeti Rallo. esa 
acusación es ~<Un burdo intento de ma
nipulación». Varios de los senadores 
que tomaron la palabra hicieron men
ción a algunos de sus antepasados. 
entre ellos la socialista Margarita 
Adrio. que recordó a su tío fusilado en 
1936 por haber defendido a la Repú
blica, o el senador de Cs Sánchez, que 
habló de un abuelo agricultor al que 
«fueron a dar el paseíllo)) en un pue
blo de Murcia aunque. relató. pudo 
{(esconderse» y terminó trabando 
amistad con quienes habían preten
dido represaliarle. Pese a todo. el de
bate no tuvo un carácter tan bronco 
como el del pasado mes de julio en el 
Congreso, que provocó escenas de mu
cha tensión entre partidarios y detrac
tores de la ley. 

En la tribuna de invitados siguie
ron la larga sesión, de cinco horas de 
duración, representantes de las aso
ciaciones memorialísticas, a las que 
el presidente del Senado. Ander Gil. 
mandó un saludo al finalizar la vota
ción. 
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Tras una de las tramitaciones par-
lamentarias más largas de la legis-
latura, después de cinco horas de 
debate y escaso consenso, el Sena-
do aprobó ayer la Ley de Memoria 
Democrática sin incorporar cam-
bios al texto validado este verano 
en el Congreso de los Diputados.  
La norma entrará en vigor con su 
publicación en el Boletín Ofi cial 

 
El proyecto de ley, que nace sin 

un consenso social ni político am-
plio, fue aprobado el 14 de julio en 
el pleno del Congreso, después de 
que el Gobierno del PSOE y Unidas 
Podemos lograra reunir los apoyos 
sufi cientes tras llegar a acuerdos 
con grupos como EH Bildu, con el 
rechazo de los partidos de derecha 
y la abstención de ERC. 

Ayer, los grupos parlamentarios 
presentaron en el Senado 521 en-
miendas parciales, aunque el PNV 
retiró su única enmienda, y otras 
dos de distintos grupos que coinci-
dían en pedir la supresión del títu-
lo de Rey de España fueron inad-
mitidas a trámite. Al proyecto se 
presentaron además cuatro vetos 
o enmiendas a la totalidad por PP, 
Vox, Ciudadanos y UPN, pero no 
contaban con apoyos sufi cientes. 

La sesión fue seguida desde la 
tribuna de invitados por represen-

A. Bartolomé. MADRID

►El Senado aprueba 
la polémica norma 
que cuenta con el 
rechazo de PP, Vox           
y Ciudadanos

La Ley de Memoria 
sale adelante con 
poco consenso tras 
una larga tramitación

tantes de asociaciones memoria-
listas y familiares de represaliados 
del franquismo, que aplaudieron 
en pie el resultado de la votación: 
128 votos a favor, 113 en contra y 18 
abstenciones.  

El compromiso del Estado en la 
búsqueda de desaparecidos de la 
Guerra Civil y la dictadura y el es-
tudio de posibles vulneraciones de 
derechos humanos entre 1978 y 
fi nales de 1983 son algunas de las 
claves de la nueva ley, que deroga-
rá la de Memoria Histórica, apro-
bada en 2007 durante el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero.  

Además, la Ley de Memoria De-
mocrática declara ilegal tanto el 
régimen como los tribunales fran-
quistas, así como la nulidad de to-
das sus condenas, y amplía la defi -
nición de víctimas al incluir a las 
personas LGTBI, los niños adopta-
dos sin consentimiento de sus pro-
genitores y las lenguas y cultura 
vasca, catalana y gallega.  

Aunque no deroga la Ley de Am-
nistía de 1977, establece que todas 
las leyes españolas se interpretarán 
y aplicarán de conformidad con el 
Derecho Internacional, especial-
mente el Derecho Internacional 
Humanitario, «según el cual los 
crímenes de guerra, de lesa huma-
nidad, genocidio y tortura tienen la 

que estará el Valle de los Caídos, 
que pasará a denominarse Valle 
de Cuelgamuros y tendrá un nue-
vo marco jurídico, ya que se decla-
rará extinguida la Fundación de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
de quien depende el monumento 
administrado temporalmente por 
Patrimonio Nacional. Con el fi n de 
ese marco legal, la comunidad be-
nedictina sería expulsada del re-
cinto, salvo que se modifi quen los 
estatutos de la Fundación y un 
nuevo patronato público asumie-
ra la gestión.  

La ley prevé además la ilegaliza-
ción de la Fundación Nacional 
Francisco Franco (FNFF), cuyo pre-
sidente, Juan Chicharro, muestra su 
desacuerdo a LA RAZÓN:  «Son in-
numerables las declaraciones for-
males e informales de numerosas 
personas, asociaciones, fundacio-
nes e instituciones que han clama-
do y claman contra esta aberración 
jurídica y atentado contra la liber-
tad que es lo que supone esta Ley 
de Memoria Democrática. Una 
norma propia de regímenes totali-
tarios pero, claro, es que es lo que 
hay hoy en España. No hay de qué 
extrañarse». Por su parte, la Asocia-
ción para la Defensa del Valle de los 
Caídos ha mostrado también su 
repulsa hacia la nueva norma.

consideración de imprescriptibles 
y no amnistiables».  

También contempla la creación 
de un inventario estatal de lugares 
de memoria democrática entre los 

Claves

►Uno de los asuntos más 
polémicos es la posibili-
dad de crear una 
comisión que estudie 
vulneraciones de 
derechos humanos 
entre 1978 y fi nales de 
1983, margen temporal 
que el Gobierno exten-
dió un año tras pactar 
una enmienda con Bildu.

►Históricos del PSOE 
fi rmaron un manifi esto 
contra esta ley al 
considerar que «tergi-
versa» el «gran pacto 
constitucional» de 1978.

►Los grupos de derechas 
han coincidido en sus 
críticas, al denunciar 
que la nueva Ley de 
Memoria Democrática 
«rompe el consenso de 
la Transición».
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La consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, va anun-
ciar ahir la recuperació de
dotze cossos de la Guerra
Civil en la fossa més gran
excavada enguany, la de
l’hort de la Font, a Cantur-
ri, al municipi de Montfer-
rer i Castellbò (Alt Urgell).
Es tracta de soldats repu-
blicans ferits al front del
Pallars. Ciuró, a tan sols un
dia de saber si continuaria
com a consellera, va anun-

ciar també que s’han pro-
duït dues noves identifica-
cions de desapareguts grà-
cies a l’encreuament
d’ADN de restes i de fami-
liars, i que s’està pendent
d’una altra entre les restes
trobades a la fossa del mas
de Santa Magdalena, a Mó-
ra d’Ebre. La consellera va
avançar que està prevista
properament l’obertura de
dues noves fosses, al front
del Segre i a Tarragona.
Abans que acabi l’any es
preveu aprovar el nou pla
de fosses. ■

Redacció
MONTFERRER I CASTELLBÒ

Exhumen les restes de
12 soldats republicans
al front del Pallars

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ahir, a la fossa de
l’hort de la Font, a Canturri ■ JUSTÍCIA
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L’altrepresident
legítimsuspès
Una exposició i nova recerca reivindiquen
la diplomàcia catalanista del president de
laMancomunitat Josep Puig i Cadafalch

xiu Nacional de Catalunya, a
l’exposició Conèixer i ésser cone-
guts!, que promou el Departa-
ment d’Acció Exterior de la Ge-
neralitat.
Per mitjà de deu apartats amb

un desenvolupament cronològic
i temàtic, il·lustrats amb fotogra-
fies, reproduccions, documenta-
ció original i fins i tot la taula de
treball del president, el seu co-
missari, Manuel Manonelles, di-
rector del Centre d’Estudis de
Temes Contemporanis, resse-
gueix l’interès per la internacio-
nalització de la qüestió catalana
de Puig i Cadafalch. Un polític
que ha quedat a l’ombra de Prat
de la Riba quant al reconeixe-
ment de la seva política interior,
malgrat que va passar el doble
d’anysal càrrec ique, encanvi, va
desplegar una intensa activitat
perdonar a conèixerCatalunya a
l’exterior.
Assessorat per dues patums,

Antoni Rovira i Virgili i Josep
Carner, el lligairevapresentar-se
a bona part de les potències alia-
des vencedores de la Primera
Guerra Mundial, amb certa pre-
venció per les llatinoamericanes
per no trepitjar l’ull de poll dels
vincles que tenien amb Espanya.
Va establir un contacte directe i
sovintejat amb el cos consular
establert a Barcelona i va fer tra-
duir a diverses llengües el pro-
jecte d’Estatut d’Autonomia
queal’inicidel’any1919elcatala-
nisme va presentar, sense èxit, a
lesCorts.
En el discurs d’una nova presa

de possessió, aquell setembre,
Puig i Cadafalch va proposar la
creació d’una “Institució de Pro-
paganda de Catalunya”. Volia
evitar que “homes no catalans o
homesqueesdisfressendenoca-
talans” representessinCatalunya
al’estranger iplantejava“d’inter-
venir la premsa estrangera en les
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N
o, Carles Puigde-
mont no va ser el
primer que va con-
siderar-se el presi-
dent legítim de Ca-

talunyadesprésqueel governes-
panyol el destituís amb l’article
155. Abans que ell, ja s’hi havia
considerat Josep Puig i Cada-
falch. L’abril de l’any 1924, en
qualitat d’arquitecte i d’estudiós
de la història de l’art, va assistir a
Bucarest a un Congrés Interna-
cional d’Estudis Bizantins. El dia
de Sant Jordi, el diari local d’es-
querres Dimineața el va presen-
tar com el “president de la unió
provincial catalana” en una en-
trevista quevapublicar enporta-
da. Puig i Cadafalch va deixar-se
anomenaraixí ivaassenyalarque
laMancomunitatestavasuspesa.
“La qüestió és que no era així,

sinó que funcionava, però amb
una altre president, Alfons Sala i
Argemí. Si ell presenta el relat
que està suspesa vol dir que no la
reconeixenaquellmoment”,sos-
té Lucila Mallart a La Vanguar-
dia.LainvestigadoradelaUPFha
recuperat l’entrevista del fons de
l’Arxiu Nacional de Catalunya
per elaborar un article recent a
Studies on national movements
sobre la diplomàcia catalanista
quePuigiCadafalchvadesplegar
aprofitant la seva activitat pro-
fessional, en aquest cas a l’est
d’Europa.
La historiadora, que ja va estu-

diarenlasevatesidoctoral lacre-
ació de l’imaginari catalanista a
partir de l’arquitectura de Puig i
Cadafalch, publicarà enguanyun
capítolenunllibredecontribuci-
ons internacionals sobre la rela-
ció d’aquest amb els països nòr-
dics durant els anys vint i trenta.
A diferència del seu predecessor
en el càrrec, el també dirigent de
la Lliga Regionalista, Enric Prat
de laRiba, queeraunpolíticmolt
poc viatjat, l’interès artístic va
dur Puig a conèixer bona part
d’Europa i finselsEstatsUnits.
A la mort de Prat, el 1917, l’ar-

quitecte modernista va rellevar-

lo al capdavant de la Mancomu-
nitatdeCatalunya.A finalsdege-
ner de 1924, el nou règim del
general Miguel Primo de Rivera
el va destituir quatre mesos des-
présdelseucopd’Estat.Segonsla
troballa de Mallart, Puig i Cada-
falchnohauriareconegutlainsti-
tució en aquest nouperíode i que
va acabar per desmantellar-se el
marçde1925.Durantelssisanysi
mig que va presidir-la va desple-
gar una intensa activitat paradi-
plomàticadequè fins al 30dede-
sembreespotveureuntastal’Ar-

ABucarestesva
presentarcoma
presidentcatalà ivadir
quehaviensuprimit
laMancomunitat
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seves informacions contràries i
enemigues de Catalunya”. Volia
que hi contribuís l’exportació de
la cultura i la ciència pròpies. La
ideavaarribarenparal·lelalplan-
tejament de l’intel·lectual lligaire
i homedeFrancescCambó, Joan
Estelrich,ielseuplantejamentde
l’OficinadeRelacionsExteriors.
Puig i Cadafalch va acollir, la

primaverade 1921 aBarcelona, la
Conferència Internacional de
ComunicacionsiTrànsitdelaSo-
cietat deNacions, la primera que

organitzava el recent creat orga-
nisme. Va saludar l’any 1922 l’es-
tabliment del Dáil Éireann, el
Parlament revolucionari i el seu
president, Arthur Griffith —el
Prat de la Riba irlandès— que
provava de governar l’Estat Lliu-
re d’Irlanda. I, així mateix, va
aprofitar els contactes culturals
previs amb el nou papa, Pius XI,
per fer conèixer Catalunya a la
Santa Seu. L’exposició no defuig
els conflictes sorgits amb els re-
presentants alemanys i italians a
Barcelona, generats per l’activi-
tat internacionalitzadoradelpre-
sidentde laMancomunitat i tam-
bémostra les traves de França al
fetqueelRossellóservísdeplata-
formaalscatalanistesper fer-ho.
L’any1924elpresidentdestitu-

ït va declarar al diari romanès:
“Entenem la nostra autonomia
dins la federació espanyola, però
volem una afirmació més forta
del nostre caràcter nacional”.
Aleshores, davant la repressió de
la dictadura primoriverista, Puig
va amagar al seu domicili, rere
una falsa paret, un fons ingent de
documentaciópolítica.
Aquest material, que l’estiu de

2006 es va descobrir en una ex-
ploració pròpia d’Indiana Jones,
configura150caixesdelesmésde
400 que conté el fons del presi-
dent que es guarda a l’ANC. Una
documentació que les investiga-
cions de Mallart i l’exposició de
Manonelles conviden que s’in-
vestigui en tot el seu abast per
plantejar no només que es feia
una paradiplomàcia des de la
Mancomunitat, sinó per definir
quinn’era l’objectiupolític final.
Entre elmaterial que va passar

83 anys a les fosques, hi havia
tambéquatrerevòlversiduespis-
tolessemiautomàtiquesambmu-
nició. Veient-les a l’exposició,
hompot donar veracitat a la con-
fessió d’alguns joves separatistes
de la Joventut Nacionalista La
Falç. Quan en començar els anys
vint havien anat a veure el presi-
dent de Catalunya per demanar-
liprotecciódavant laLigaPatrió-
tica Española, una entitat proto-
feixista amb què s’esbatussaven,
Puig i Cadafalch els havia lliurat
desotamàunaarmaperquèesde-
fensessin."

Alemanya, Itàlia
i França no
veien bé la seva
intensa activitat
internacionalitzadora
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tots dos inclosos, i permetrà veure totes les pel·lícules que hi ha a la cartellera a un preu
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Roberto Alifano recorda l’argentí que
va inspirar el personatge de Scott Fitzgerld

Macoco,
el veritableGatsby

més diners va gastar en la seva vi-
da”, relataAlifano.Al seupaísnatal,
és molt comuna l’expressió “tirar
llard al sostre” com a sinònim de
malgastar. Una frase feta que la va
enginyar el mateix personatge al
restaurant Maxim’s de París, on al
sostre hi havia un fresc amb “unes
valquíries de pits prominents que
sobresortien dels escots”. Una nit,
avorrit per la tardança del seu plat,
va posar llard a la forquilla i va
començar a tirar-la als pits de la
pintura.
La seva fortuna el vaportar a viu-

reendiversesciutatsd’Europa,aes-
tudiarun tempsa laSorbona i a ins-
tal·lar-se més tard als Estats Units,
on va conèixer Al Capone i va obrir
el Morocco, un dels cabarets més
mítics de la ciutat. Allà es fa amb la
flor i nata de la ciutat i coneix Scott
Fitzgerald. “Es van caure molt bé.
Tant és així que un tempsmés tard
se’lvaendurambellaviureaBever-
ly Hills, ja que era l’època daurada
del cinema i el va animar a guanyar
diners aHollywood com a guionis-
ta. Fitzgerald va acceptar i se’n va
anar amb ell i la seva dona Zelda a
Los Angeles a fi de fer un canvi de
rumb a la seva carrera. En el temps
que va ser allà, inspirat potser per
les grans festes que feia el seu amic,
vaescriureElgranGatsby”.
I de totes aquestes festes, en van

sortir nombroses amistats, com
Onassis, Howard Hughes, Greta
Garbo, Clark Gable, Errol Flynn o
Gardel. I, també, aventures amb
gransactriusdeHollywoodcomRi-
ta Hayworth, Claudette Colbert,
Dolores del Río o Ginger Rogers,
“queelvanportaradonarsentit a la
paraula playboy, al concepte, i és
que ell va ser el primer que el va re-
presentar.Amoltesd’elleselsvaar-
ribara finançar les sevespel·lícules.
Si una cosa és clara és queMacoco
nos’avorria.Viviaengraniera lavi-
va imatgedel carpediem”."

L787GómezR;iz
,*)('&%$*

Era l’estiu del 1922 quan el jove Jay
Gatsby deambulava per Long Is-
land perdudament enamorat de
l’exdebutant Daisy Buchanan. El
quemolts no saben és que el prota-
gonista que F. Scott Fitzgerald va
crear per a la que és probablement
la sevanovel·lamés famosa,El gran
Gatsby, està inspirat en algú real:
Martín Máximo Pablo de Álzaga
Unzué, l’incomparable Macoco.
Així ho assegura l’escriptor i poeta
Roberto Alifano a la seva novel·la
Macoco, el primer playboy (Rena-
cimiento), de què n’ha venut els
dretsaNetflix.

L’autorargentívatenirelplaerde
compartir faanysdiverses trobades
amb aquest personatge, amb qui
compartiapàtria, per aixòvaconèi-
xer de primera mà la seva vida,
“molt més espectacular que les lle-
gendes que l’envoltaven”, reconeix
a La Vanguardia. “El vaig conèixer
arran d’un petit llibre en què s’ex-
plicaven algunes històries exagera-
des protagonitzades per ell. Estava
molt indignat perquè no s’hi sentia
identificat.Emvaigoferiraescoltar
i a explicar la veritat.Ambel temps,
em vaig guanyar la seva confiança i
me la va explicar. I avui jo l’explico
almónenaquest llibre”.Macocova
ser una persona “extraordinària-
ment rica”. Tant és així, que vapas-
sar a la història com “l’argentí que

Roberto Alifano, que
va conèixerMacoco
en persona, ha venut
els drets de la seva
novel·la a Netflix

Macoco, l’home que va inspirarEl gran Gatsby
"9#!8#,#76

E
l Teatre Nacional de Catalunya ha inau-
gurat la vint-i-cinquena temporadade la
salaGranambunapropostabenoriginal:
la versió teatralitzada de la novel·la As-
saig sobre la ceguesa, de José Saramago,

dirigidaperNunoCardoso.Comquees tracta d’una
coproducció amb el Teatre Nacional São João de
Porto, lameitat de l’equip és català i l’altrameitat és
portuguès. És unade les coproduccions teatrals que
s’estan fent aEuropaperbastirponts entrecultures,
iésperaixòqueels intèrpretscatalansparlenla llen-
guaenlaversiócatalanadeClàudiaCedó, ielsportu-
guesos ho fan directament amb les paraules que va
escriure el premi Nobel portuguès, passades pel se-
dàs de la dramatúrgia.
Més enllà de l’atreviment innovador d’aquesta

proposta híbrida, haig de dir que jo, com a addicte a
les versionsoriginalsdepel·lícules i sèries en la llen-
gua que sigui, encara que no n’entengui un borrall,
em sembla atractiu sentir les paraules portugueses
del’escriptorambl’ajutdelssubtítols.Si lasubtitula-
ció fos la manera habitual de veure les produccions
estrangeres a casanostra, hi guanyaria la competèn-
cia lingüística de la població i seríem una gent més
culta, lliure, desvetllada i feliç. Peròaixòésunaaltra
història.
Com a bon mestretites, em sap greu que ara els

carrers ja no es travessin, sinó que es creuin. El verb
creuar,per influènciadel castellà cruzar,hoenvaeix
tot i és omnipresent als llibres i als escenaris. El dic-
cionari de l’IEC l’admet, esclar, perquè l’ús preval,
però, per què la gent creua el carrer, creua una línia

vermella, creua el riu i fins i tot creua els Pirineus, si
tota lavidaelshavíem travessat?Defet,d’unaexcur-
sió de muntanya que passa d’una banda a l’altra
l’anomenem travessa,no pas creuada.Però ja he co-
mençataquestparàgraf apel·lantalmeumestretitis-
me.Comquecreuarsurtaldiccionari,nodicresmés,
malgrat que sacrifiquem la genuïnitat per lamoda.
Ara bé, el que no em sembla de mestretites és

l’abús en català de l’adjectiu gilipollas. D’un perso-
natge ja no es diu que és imbècil, estúpid, idiota o ca-
rallot; ara tots són gilipollas.Considero aquest ús es-
pecialment erroni en una obra parlada en català i
portuguès, llenguaquetampocnotéaquestaparaula
al seu vocabulari.Hi ha qui ho atribuirà a la versem-
blança dels diàlegs, una versemblança que no recla-
maningúperaunescenari fictici,unvestuaripoliva-
lent,unsmovimentsounesaccionsque,permolt re-
als que semblin, són fingides pels intèrprets. I val a
dirquelaversiócatalanadeCedóflueixproubé.Lla-
vors,perquèsemprehad’acabarpatint lallenguaca-
talana?

La versió teatral de la novel·la
de Saramago es representa

al TNC parlada
en català i en portuguès

L’omnipresent
‘gilipollas’

Magí Camps

LLETRA PETITA
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E
lGiuseppeMeazza,o
San Siro, en funció
de si l’equip local és
l’Inter o el Milan, és

l’estadi d’Europa on més ve-
gades ha jugat el Barça com a
visitant. Per tant, es tracta de
tot un clàssic. Com ho són al-
gunes tradicions dels clubs
llombards que exerceixen
d’amfitrions. Una és organit-
zar l’àpat de les directives al
luxós restaurant Cracco, ubi-
cat a la galeria Vittorio Ema-
nuele II, adospassosde lapla-
ça del Duomo i a quatre del
Teatro alla Scala. Elmenúque
s’oferia ahir costava 95 euros i

exercia comaxefLucaSacchi.
Joan Laporta va encapçalar
una delegació barcelonista
que també va comptar, entre
altres, amb el vicepresident
esportiu, Rafael Yuste, i el di-
rector de futbol, Mateu Ale-
many. La comitiva va gaudir
abans d’un passeig cèntric,
ambLaporta en roba informal
mentre per una altra zona de
la ciutat hi estirava les cames
Jordi Cruyff. El president
blaugrana es va canviar en
un tres i no res i va apostar per
unvestit foscmentre saludava
un grup de barcelonistes
joiosos."

Anton Zeilinger
Premi Nobel de Física
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L’austríac Anton Zeilin-
ger ha guanyat el Nobel
de Física junt amb el

francès Alain Aspect i el nord-
americà John F. Clauser pels
seus treballs pioners en tecnolo-
giesd’informacióquàntica. / P. 30

!

Svetlana Aleksiévitx
Escriptora

L’escriptora bielorussa
Svetlana Aleksiévitx ha
estat guardonada amb el

Premi Internacional Catalunya
pel seu talent i el seu “compromís
democràtic amb els drets i lliber-
tatsde laciutadania”. / P. 40

!

Kim Jong-un
Líder nord-coreà

Els nord-coreans van
provar ahir un míssil
d’abast mitjà que, per

primera vegada, va sobrevolar
el Japó, obligant les autoritats a
demanar a la població que es re-
fugiés a casa. / P. 4

!

Nick Kyrgios
Tennista

Nick Kyrgios (27) és un
badboyalespistesdeten-
nis i podria ser un mal-

tractador en la vidaprivada. S’en-
fronta aunapossiblepenadepre-
só per una denúncia presentada
per la sevaexparella. / P. 49

!PEL FORAT DEL PANY

Barça a lamilanesa

M
és de nou anys
desprésde l’acci-
dent d’un tren
Alvia en un re-

volt del barri compostel·là
d’Angrois,enelqualvanmorir
80 persones i van patir ferides
unes altres 145, el judici s’ini-
cia avui a Santiago de Com-
postela amb dos processats al
banc dels acusats: el maqui-
nista que conduïa el comboi i
l’exdirector de seguretat de
l’empresa pública Adif.
La vista judicial arriba des-

prés d’un complex procés
d’instrucció amb diversos
canvis de guió i la lluita de les

víctimes, propdemigmiler de
persones perjudicades.
Centenars de testimonis

participaran en un judici que
serà llarg i arriba massa anys
després de l’accident.
La sentència haurà de de-

terminar responsabilitats en
un accident de tren que va re-
velarqueel sistemadesegure-
tat en el tram final de la línia
no era elmés avançat disponi-
ble. Queda com a conclusió
prèvia al començament de la
vista que les presses per inau-
gurar una infraestructura no
poden posar en risc vides hu-
manes."

)2#!#12!0/.!#-,#1!/+Una grua retira a la ciutat deKotka l’última estàtua que quedava deV. Í. Lenin aFinlàn-
dia, país que va recuperar la independència el 1917 gràcies al líder bolxevic, unmèrit insuficient en l’actualitat.
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PENSEM QUE...

La lliçó d’Angrois

Comparacions odioses
Jordi Juan
Director

N
ohauriade serunagestaqueungoverndecoali-
ció consensuï unacordper aprovar els seusprò-
xims pressupostos, com acaben de fer el PSOE i
Unides Podem, però el soroll mediàtic dels úl-
tims mesos presagiava que podrien tenir molts

més problemes. Com ja és habitual, Pedro Sánchez acaba sor-
tint-seamblasevaiaconsegueixaprovarelsseustercerspressu-
postosconsecutius.Noestàgensmalament.
Elsegüentcapítoldelacampanyacontra“elGovernFranken-

stein” serà dir que li faltaran vots per poder aprovar-los alCon-
grés, que Esquerra o el PNB els giraran l’esquena i que la feble
majoriaparlamentàriadeSáncheznosumaràprouvots.Jahies-
temacostumats.Larealitat,però,acabasentunaaltrademoltdi-
ferent, ja que l’experiència d’aquesta legislatura ha demostrat
que l’aliança teixidaentre l’Executiucentral i els seussocisde la
sessiód’investiduraésmés fortadelqueespuguipensar.
HihamoltesdiferènciesentreelPSOEiUP.L’augmentde les

partidesenDefensa,perexemple,noseràunaqüestióquelafor-
mació lilapugui assumircomsi res.PabloEcheniqueva fer ahir

un tuit dient que se’ls havia amagat aquest increment i que “és
una vergonya”. Però aquestes desavinences no han estat, fins
ara,proumotiuperavortar laviade lanegociació idelpacte.Se-
gurament si mirem cap a Catalunya hi ha moltes més afinitats
entre ERC i Junts que no pas entre PSOE i UP, però, en canvi,
aquestesdues formacionsestanaunpasde la rupturadefinitiva
enelGovern.Permésquealspartitscatalansnoelsagradiqueels
donin lliçons des deMadrid, el cas és que el Govern de coalició
delaMoncloaestàfuncionantméscohesionatqueeldelaGene-
ralitat. A capdirigent d’UPno se li acudiria plantejar l’amenaça
demarxardelGovern.Potserperquèsi llancesunenvitd’aquest
tipus,correselriscqueetdiguinquesi.Quanvaigescriurefauns
dies que Junts es ficava en un embolic, no em pensava pas que
seria deproporcions tan calamitoses.
Mentre a Catalunya tots estem pen-
dents de la decisió que prenguin els
sismilmilitantsdeJunts,aEspanyaja
tenen a punt els seus pressupostos
pera la tramitacióparlamentària.
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End of the line as Paris phases out 
its beloved paper Metro tickets 

Kim Willsher 
Paris 

It has inspired French film-makers 
and songwriters, proven useful to 
cannabis smokers and aestheticians 
and served as an emergency book• 
mark or jotter • but now the paper 
ticket for the Paris Metro has finally 
reached the end of the li ne. 

The city's publ ic tra nsport 
• White since 2007, the Metro ticket 
has changed colour down the yrors 

authority is phasing out the rectan• 
gular pieces of cardboard that have 
kept the capital's travellers on the 
move for the past 120 years. 

Twenty years after the New York 
subway finished with metal tokens, 
the Metro ticket• measuring 6.scm 
by 3cm (2.sin by 1.2in) and white 
with a brown magnetic strip down 
the back• is on a one-way journey to 
transport history. 

The ile-de·France regional trans 
port authority, of which the city of 
Paris is part, had hoped the paper 
ticket would have long departed by 
now but the Covid pandemic, Rus• 
sia's invasion of'Ukraineand a global 
shortageofmicrochipswereblamed 

for delaying the introduction of 
newertechnology. 

"We were in a hurry, but the chip 
crisis slowed us down," Laurent 
Probst, the director general offle• 
de-France Mobilit es told Agence 
France-Presse. 

The first Metro ticke t was used 
at 1pm on 19 July 1900 at the inau• 
guration of Line 1 for the 1900 Paris 
exhibition. It costjust2scentimesin 
old money fora first-class seat. Now a 
single ticket costs (1.90 (£1.65). 

In the 1952 film Le Salairede laPeur 
(The Wages of Fear), Yves Montand 
offers a Parisian Metro ticket as a 
token offriendship. 

Serge Gainsbourg's 1950 song Le 

0 

Poin~onneur des Lilas pays tribute 
to t he poinronneurs (t icket punch
ers) whose jobs disappeared with the 
arrival of'automatic turnstiles. 

Raymond Queneau's novel Zazie 
dans le !Metro, made into a 1960s 
film by Louis Malle, featured a paper 
ticket on the early paperback cover. 

The t ransport a uthorities said it 
believed one in 10 tickets had been 
lost, damaged or forgotten at the bot• 
tom or a pocket or bag. 

Ticket-issuing machines are being 
slowly phased out across the city 
network; by 2025 the Paris Metro 
ticket will have reached its final stop, 
replaced by tickets on mobi le phones 
or travelcards. P.17



TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 

Fin de la fila a medida que París elimina gradualmente sus queridos 
boletos de papel del Metro 
 
 

Ha inspirado a cineastas y compositores franceses, ha demostrado ser útil para los fumadores de cannabis y 
los esteticistas y ha servido como marcador o anotador de emergencia, pero ahora el boleto de papel para el 
Metro de París finalmente ha llegado al final de la línea. 
 
La autoridad de transporte público de la ciudad está eliminando gradualmente las piezas rectangulares de 
cartón que han mantenido a los viajeros de la capital en movimiento durante los últimos 120 años. 
 
Veinte años después de que el metro de Nueva York terminara con fichas de metal, el boleto Métro, que mide 
6,5 cm por 3 cm (2,5 pulgadas por 1,2 pulgadas) y es blanco con una banda magnética marrón en la parte 
posterior, está en un viaje de ida a la historia del transporte. 
 
La autoridad regional de transporte de Île-de-France, de la que forma parte la ciudad de París, esperaba que el 
boleto de papel se hubiera ido hace mucho tiempo, pero la pandemia de Covid, la invasión rusa de Ucrania y la 
escasez mundial de microchips fueron culpados de retrasar la introducción de una tecnología más nueva. 
 
"Teníamos prisa, pero la crisis de chips nos frenó", dijo Laurent Probst, director general de Îlede-France 
Mobilités, a la Agencia France-Presse. 
 
El primer billete de Metro se utilizó a la 1 de la tarde del 19 de julio de 1900 en la inauguración de la Línea 1 
para la exposición de París de 1900. Costaba solo 25 centavos en dinero antiguo por un asiento de primera 
clase. Ahora un billete sencillo cuesta 1,90 €(1,65£). 
En la película de 1952 Le Salaire de la Peur (El salario del miedo), Yves Montand ofrece un billete de metro 
parisino como muestra de amistad. 
 
La canción de 1950 de Serge Gainsbourg Le Poinçonneur des Lilas rinde homenaje a los poinçonneurs 
(perforadores de boletos) cuyos trabajos desaparecieron con la llegada de los torniquetes automáticos. 
 
La novela de Raymond Queneau Zazie dans le Métro, llevada al cine en la década de 1960 por Louis Malle, 
presentaba un boleto de papel en la primera portada de rústica. 
 
Las autoridades de transporte dijeron que creían que uno de cada 10 boletos se había perdido, dañado u 
olvidado en la parte inferior de un bolsillo o bolsa. 
 
Las máquinas expendedoras de billetes se están eliminando lentamente en toda la red de la ciudad; para 2025, 
el billete del Metro de París habrá llegado a su parada final, reemplazado por billetes en teléfonos móviles o 
tarjetas de viaje. 
 

P.18



OPINIÓ

P.19



SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

761000

68181

Diario

317 CM² - 28%

15428 €

30

España

3 Octubre, 2022

P.20



SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

761000

68181

Diario

701 CM² - 62%

40362 €

11

España

1 Octubre, 2022

P.21


	Taula de contingut
	Informacions
	Mig segle de vida de moviments veïnals
	Barcelona aprova un canvi de normativa per controlar els enderrocs i no perdre patrimoni
	Una festa ciutadana reivindicarà el patrimoni compartit del Besòs
	Qui és l’últim enterrat a l’església del Pi?
	Nova acció davant de la prefectura
	El Gobierno pretende destinar 13,9 millones para la memoria histórica
	La Ley de Memoria de Sánchez ya amplía y sustituye a la de Zapatero
	La Ley de Memoria sale adelante con poco consenso tras una larga tramitación
	Exhumen les restes de 12 soldats republicans al front del Pallars
	L’altre president legítim suspès
	Lenin deixa Finlàndia
	[UK] End of the line as Paris phases out its beloved paper Metro tickets

	Opinió
	1975: año cero de la contracultura / Diego A. Manrique
	Kant, Negrín y la memoria democrática /Juan Sisinio Pérez Garzón


