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Barcelona desencalla les obres del Museu del Treball, pendent des 
de fa anys 
 

 

 

Les obres del projecte comencen després d’anys d’especulacions a l’antic recinte fabril 
de la Fabra i Coats, a Sant Andreu 
 

 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha col·locat aquest mes la primera pedra d’un projecte que fa anys que es planeja 
sense que hagi vist la llum fins ara. El consistori ha començat les obres del Museu del Treball, que s’ha 
d’inaugurar una vegada que es reformi la nau F de l’antic recinte fabril de la Fabra i Coats, al districte de Sant 
Andreu. El govern municipal de l’alcaldessa Ada Colau va reprendre la idea el 2016 , anys després que es 
parlés d’habilitar un espai similar al Poblenou sense que mai arribés a prosperar. 
 
L’equipament cultural es consagrarà a la tradició industrial de la ciutat i la transformació del món laboral . Estarà 
vinculat al Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i l’ajuntament confia que l’obra principal s’acabarà el febrer 
del 2023. La primera fase de la reconstrucció compta amb un pressupost  d’1,64 milions d’euros. 
 
El consistori ha assenyalat que el futur museu «vol explicar el treball a Barcelona en el seu context 
geohistòric, i recollir la complexitat i la transformació de les maneres de treballar en el transcurs dels 
segles». Afegeix que també dedicarà espai a la història industrial de Sant Andreu i la  Fabra i Coats, «com a 
establiment fabril emblemàtic», recalca. 
 
El projecte «incorporarà en el relat històric un altre espai del recinte Fabra i Coats,  la Sala de Calderes, un 
conjunt patrimonial de primer ordre, únic a Catalunya i rellevant a Europa perquè conserva el sistema energètic 
complet i sense alterar de la fàbrica», destaca l’ajuntament. Abans d’allotjar equipaments públics, la Fabra i 
Coats va ser «la principal fàbrica especialitzada en el procés de producció del fil de cosir de la indústria 
catalana i, per extensió, espanyola», remarca el govern municipal. «És dels pocs testimonis gairebé complets 
de la industrialització en l’entorn urbà barceloní», emfatitza.  
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El claustre de la Mercè, o el que 
en queda després de múltiples 
intervencions arquitectòniques, 
és una de les petites joies patri-
monials de la ciutat cares de veu-
re. No es tracta d’un tema pecu-
niari (no hi ha entrada d’accés 
per comprar), si no de seguretat: 
el que al seu dia va ser punt cen-
tral de la vida monàstica dels fra-
res mercedaris és actualment el 
pati del palau que acull la seu de 
Capitania General de Barcelona. 
L’immoble és un dels cinc actius 
estratègics de l’Exèrcit a Barce-

lona. Difícil franquejar el pas 
però no impossible. L’espai or-
ganitza visites guiades a grups 
prèvia petició i el dia de la patro-
na de Barcelona celebra jornada 
de portes obertes. 

La visita té el seu encant, ja 
que no només permet gaudir del 
claustre, sinó que també és pos-
sible fixar la mirada sobre altres 
espais normalment ocults al pú-
blic, entre ells, el conjunt de gri-
salles de tema mitològic execu-
tades pel pintor Lluís Rigalt, la 
majestuosa escala d’honor i la 
font de quatre túnels amb obelisc 
inclòs que va dissenyar Adolf 
Florensa. El primer és fruit de 
l’adaptació de l’edifici, entre el 
1844 i el 1846, per convertir-lo 
en seu de la Capitania General; i 
els dos últims, conseqüència de 
la decoració sortida de l’última 
gran reforma que ha viscut l’an-
terior convent. Aquesta data de 
just abans de l’Exposició Inter-
nacional del 1929.  

Ciutat en transformació 

En aquell moment, Barcelona 
estava ficada en un procés de 
transformació similar al que va 
viure abans dels Jocs Olímpics del 
1992, i la ciutat volia ensenyar la 
seva millor cara als visitants.  La 

vella construcció no semblava 
que estava a l’altura: «L’alta au-
toritat de què està revestit el ca-
pità general exigia que l’edifici 
que ocupa correspongués a com 
d’elevades són les seves funcions 
i al prestigi que envolta un càrrec 
així», escrivia el 1930 Mariano 
Rubió i Bellvé a la revista de la 
Societat d’Atracció de Forasters, 
una cosa així com l’actual Turis-
me de Barcelona de principis del 
segle XX. Així, el 1928 se li va 
rentar la cara i se li va donar tot el 
llustre possible mantenint el 
claustre: «Conservat, afortuna-
dament, és una joia arquitectò-
nica», afirmava Florensa, arqui-
tecte a càrrec de la transformació 

a més d’autor de la font. No en 
va, amb autoria de Jaume Gran-
ger, és una de les obres més des-
tacades de l’arquitectura barro-
ca catalana. 

El claustre és quadrat i cons-
truït amb pedra de Montjuïc i 
marbre de tres classes: blanc, fosc 
(de Santa Creu d’Olorda) i l’ano-
menat brocatel de Tortosa. Es va 
restaurar, no així l’arrambador 
de rajoles que envoltava la planta 
baixa firmat per Llorenç Passoles, 
el mateix autor del qual encara 

pot veure’s a la Casa de Conva-
lescència de l’antic Hospital 

de la Santa Creu (avui Bi-
blioteca de Catalunya). Del 
desaparegut només en 
queda un plafó al Museu 
Vicenç Ros de Martorell. 

Arribats a aquest punt, 
l’interessant és explicar 
com el convent, aixecat a 
principis del XVII, va pas-

sar a mans militars: la pri-
mera causa va ser la Guerra 

de la Independència i el sa-
queig dut a terme per les tropes 

franceses; la segona, la desa-
mortització i la confiscació per 
part de l’Estat el 1835. A partir 
d’aquí va ser caserna, casino mi-
litar i des del 1846 és seu de la Ca-
pitania General. n

El llegat militar que amaga BCN

Barcelona només ha aconseguit, fins avui, la cessió del castell de Montjuïc, tot i que ha reclamat diverses vegades la 
de la caserna del Bruc. En algun dels edificis de l’Exèrcit, com la Capitania General, s’hi troben veritables tresors.

PATRIMONI

NATÀLIA FARRÉ 
Barcelona

Les cinc bases de l’Exèrcit a la ciutat
L’Exèrcit no va desfilar ahir pels carrers de Barcelona 
a compte de la celebració del Dia de la Hispanitat. 
Ho va fer a Madrid, com és tradicional en els úl-
tims. Però la presència militar és significativa 
a la capital catalana. Les seves seus princi-
pals estan en llocs estratègics i tres de les 
més destacades s’agrupen a prop de 
l’estàtua de Colom. 

Algunes han sigut objecte del desig 
de la ciutat, que ha volgut guanyar es-
pais militars per a altres usos. Amb di-
ficultats, i en dues etapes, va aconse-
guir la cessió del castell de Montjuïc. 
Però la reconversió d’espais castrenses 
no s’ha aconseguit en altres casos relle-
vants, i la seva reivindicació ha perdut 
pistonada després de les negatives dels 
últims anys. L’Ajuntament de Barcelona 
ha sigut escenari de peticions diverses de 
cessió de la caserna del Bruc, situada a la Dia-
gonal, i que ocupa l’espai de cinc illes. La petició 
s’ha fet diverses vegades, sense èxit. Tampoc va 
prosperar l’intent de cessió del Govern Militar i Co-
mandància Naval per dinamitzar el tram final de la Ram-
bla, on just ara comencen les obres.

Altres enclavaments. Una empremta poc coneguda

Castell
de Montjuïc

Comandància 
Naval

Caserna
del Bruc

Residència
Logística
Militar
‘Pedralbes’

Seus militars
a Barcelona
Cedit a la utata ciutaatta ciuta

Govern
militar

Capitania
General

L’edifici de la Capitania General de Barcelona durant una jornada de portes obertes.

Va passar a mans 
militars gràcies a 
la desamortització 
i primer va ser un 
casino de l’Exèrcit

L’actual Capitania 
General acull el 
claustre barroc  
del vell convent  
de la Mercè 
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Carles Baró, economista jubilat 
de 85 anys, ha vist una cosa que 
potser no gaires barcelonins han 
contemplat: un canó del Castell 
de Montjuïc disparant un objectiu 
al mar. Imaginar-ho resulta es-
pectacular, però d’acord amb el 
que relata assistir a l’assaig no va 
ser per a tant. 

El jove Baró va decidir amb 19 
anys apuntar-se de voluntari per 
fer el servei militar al castell, al 
Regiment d’Artilleria de Costa 
número 7, entre el 1957 i el 1959. 
Va ser un dels últims a complir-hi 
la seva obligació. Entre les anèc-
dotes que recorda hi ha la del tir al 
blanc al Mediterrani: li va tocar 
transportar un projectil de 25 qui-
los cap a l’arma: «Eren canons 
Vickers que venien d’un barco». 
Llavors es feien proves de tret pe-
riòdicament des del castell: una 
vegada a l’any. Es paralitzava el 
pas de barcos i es col·locava una 
boia com a objectiu al mar. 

A la prova en què va participar 
es van efectuar dos disparaments. 
No era un procés punter tecnològi-
cament. L’ancoratge del canó no 
era l’idoni i el castell s’esquerdava 
a cada tret. A més, els canons («tot 
i que només en vaig veure funcio-
nar un, no sé si els altres també po-
dien disparar», precisa) tenien un 
abast màxim de 12 quilòmetres, 
recorda, quan en aquell temps hi 
havia barcos que ja arribaven més 
de tres vegades més lluny. 

El cas és que el canó va disparar 
el projectil i el llavors soldat recor-
da veure’l evolucionar a una velo-
citat bastant allunyada de la de la 
llum: «No va encertar l’objectiu. El 
primer tir va quedar curt». El segon 
intent també va fracassar. 

Va ser una de les escenes de la 
mili de Baró, que, al ser voluntari, 
va durar 24 mesos: l’ordinària du-
rava 18 mesos. No és l’últim soldat 
del castell de Montjuïc, perquè 
després d’ell encara d’altres van 
fer el servei militar allà, però no en 
van ser gaires. Deu ser el penúltim. 
El 1960 el Govern va cedir la ins-
tal·lació a l’ajuntament i va tancar 
la presó militar que allotjava. 

«Vaig ser voluntari perquè vivia 
a prop, a la plaça Espanya», expli-
ca en una taula del bar que dona al 
pati del castell. Això li va permetre 
evitar destinacions allunyades i 
aconseguir amb relativa rapidesa 
un permís de pernoctació. No va 
trigar gaire a arribar a un horari as-
sumible: a les vuit del matí havia de 
ser al castell. Pujava a la seva moto. 
Quedava lliure després de menjar i 
a la tarda ajudava el seu pare, un 
atleta i entrenador que feia sabati-
lles esportives a mida. 

Dia de visita 

Abans va passar un mes d’instruc-
ció durant el qual va pernoctar al 
castell, al primer pis inferior, jun-
tament amb un total de 70 volun-
taris. «Tot just entràvem al cas-
tell», explica. Feien vida a l'exte-
rior, amb l’excepció dels dies en 
què li va tocar vigilar el pati durant 
les visites als presos. Es permetien 
quatre dies a l’any: Divendres 
Sant, el dia de Corpus, la Mercè i 
Nadal, i la convivència dels em-
presonats amb els seus familiars 
es prolongava 12 hores. 

Els soldats havien de controlar 
la situació sense armes. Els dona-
ven un xiulet perquè alertessin si 
passava alguna cosa. Els presos no 
tenien més de 35 anys i entre les 
visites hi havia familiars i nens. 
Però també pujava alguna prosti-
tuta i es toleraven coits tapant amb 
una manta alguna de les cel·les 
amb barrots. Aquest sistema ofi-
ciós servia també per a matrimo-
nis, el que seria un vis a vis però 
amb una privacitat discutible i més 
discret que quan arribava una 
prostituta: «Vaig arribar a veure 
una subhasta, a veure qui pagava 
més per estar amb ella». 

Baró recorda els calabossos a les 
habitacions que envolten el pati, el 
mateix en el qual, en el punt cen-
tral, es trobava l’estàtua eqüestre 
de Franco, després traslladada a un 
magatzem i posteriorment deca-
pitada, sense que aquest cap hagi 
aparegut encara. Hi havia, diu, un 
centenar de presos. «Un era un bri-
gada que van agafar venent un ca-

nó com a ferralla». «No, no recor-
do que hi hagués dutxes», afirma. 
Ni per als presos ni per als soldats. 

Els comptes del castell 

Des del terrat del castell la vista del 
mar és esplèndida. Allà Baró ob-
serva els canons que hi ha a sota i 
explica com s’havia de calcular la 
paràbola del projectil per intentar 
encertar un enemic que de fet mai 
va amenaçar la ciutat. Com cons-
taten l’economista jubilat i la his-
tòria, l’objectiu del castell no era 
tant vigilar qui arribés per mar si-
nó controlar els que eren a l’altre 
costat, a la ciutat, i bombardejar-
los esporàdicament. Fins a tres ve-
gades va servir Montjuïc de base 
per bombardejar els barcelonins: el 
1842, el 1843 i el 1856. 

Com a estudiant d’Econòmi-
ques, Baró va ser encarregat de 
portar els comptes. Controlar pa-
gaments. I quan es va acostar el 
final de la seva mili, va haver de 
formar el seu substitut. Malgrat el 
temps transcorregut, a Baró no li 
costa reconèixer l’espai. La seva 
filla, que l’acompanya, explica 
que els metges estudien el seu cas 
per com de bé conserva la memò-
ria. No és una cosa que puguin dir 
al castell: els militars se’n van 
anar sense deixar gaire dades i no 
resulta possible saber quan es va 
disparar per última vegada el ca-
nó. És a dir, quan, presumible-
ment, va tornar a fallar el seu ob-
jectiu per última vegada. n

El penúltim soldat 
de Montjuïc

EL TESTIMONI

TONI SUST 
Barcelona

Carles Baró, a la rampa d’accés a l’interior del castell de Montjuïc.

Joan Cortadellas

Carles Baró va fer la mili al castell entre el 1957 i 
el 1959, poc abans de passar a mans municipals, 

i recorda les proves de tir amb un canó, que no 
aconseguien tocar l’objectiu: una boia al mar.

Es feia una prova  
de tir a l’any. Es 
paralitzava el pas de 
barcos i es disparava 
el canó, recorda 

El 1960 el Govern va 
cedir la instal·lació  
a l’ajuntament i  
va tancar la presó 
militar que allotjava.

EDICTE
  
La Comissió de competències 

delegades del Ple, en sessió de 
28 de setembre de 2022, ha apro-
vat inicialment l’expedient relatiu a 
l’establiment i determinació de la 
forma de gestió del servei munici-
pal de les zones d’estacionament 
regulat amb control horari de 
L’Hospitalet de Llobregat,  així com 
les condicions reguladores de la 
gestió directa per la societat munici-
pal LA FARGA GEM, S.A. 

L’acord i els documents que 
integren l’expedient, que es poden 
consultar presencialment en 
L’Hospitalet de Llobregat, carrer 
del Migdia, 5,  2a planta, Direcció 
de Serveis, de dilluns a divendres, 
en horari de 09:00 a 14:00 hores; 
així com en la pagina web munici-
pal, Ordenances i Reglaments en 
període d’exposició pública,  https://
seuelectronica.l-h.cat/186960_1.
aspx?id=1, s’exposa al públic per 
termini de 30 dies hàbils, a comptar 
del següent a l’última publicació ofi-
cial d’aquest anunci, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o 
al Butlletí Oficial de la Província, 
per tal que durant aquest període 
es puguin presentar al·legacions i/o 
suggeriments.

Cas que durant aquest termini 
d’exposició pública no es formu-
lin al·legacions ni suggeriments, 
l’expedient s’entendrà aprovat defi-
nitivament sense necessitat d’un 
nou acord.

L’Hospitalet, 
29 de setembre de 2022

José Castro Borrallo,
Tinent d’alcaldia de l’Àrea de 

Convivència, Seguretat i Mobilitat. 

  
Convivència, Seguretat i Mobilitat
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EXPOSIClO

El Palau Robert exhibeix un centenar d’instant nies
del pioner de la foto Irafia d’ avant luarda centrades
en els bai×os fons, el ’music-hall’ i l’ esport.

Viatge a la Barcelona
canalla de la
de Gabriel Casas
NATALIA FARR~
Barcelona

A aquestes altures, el treball de
Gabriel Casas (Barcelona, 1892
1973) nohauria de necessitar gai
re presentaci6: elMuseu Nacional
d~Art de Catalunya (MNAC) li 
dedicar una retrospectiva, la pri
mera, el 2o15 i des d’aleshores, a
m~s del cathleg de la mostra, han
aparegut, cam a rn~nim, un parell
de llibres m~s sabre Partista. Pe-
r6 Pombra de Poblit ~s molt allar-
gada, sobretot per als que van
perdre la Guerra Civil, i aquest va
ser el cas del tot6graL

Va set detingut i empresonat,
i despr~s se li va prohibit exercir
de fotoperiodista. Els seus tre
balls m~s compromesos de la
contesa van quedar ocults en una
maleta ies van ter malb~. Lares
ta es van mantenir al seu estudi

l’obra
d’un autor tan
fonamental
comdesconegut
en mans d’un nou inquil~ ali~ a la
tamflia i no van passar a ser cus
todiats per PArxiu Nacional de
Catalunya (ANC) fins a Pany
1995. AiM, malgrat que Casas va
ser un planer en Pfis del nou
llenguatge fotogrSfic d~avant
guarda i un dels primers a utilit
zar els recursos est~tics de la
Nova Visid de Lfiszld Moholy-
Nagy, la seva obra es va mante -
nit silenciada durant d~cades, i
encara no gaudeix del reconei
xement que es mereix.

Ara, el Palau Robert li dedica
una nova exposicid, Modernitat
de Gabriel Casas i Galobardes (fins
a129 de gener), una mostra que
ja ha passat per la Fundaci6 Pa
lau de Caldes d~Estrac (Mares
me) i que exhibeix uncentenar
d’i-matges de gran format fetes
entre els anys 20 i 3o a Barcelo
na, aquell perfode d~entre
guerres que va convertir la ciutat

en un punt de modemitat i cana-
Ileig del qual van gaudir tant els
d’aquf corn expatriats. Hi havia
boxa (molta), carreres de cotxes

a l’Aut6drom de Terramar, a
Sant Pete de Ribes-, jazz, caba
rets, un turisme incipient i mol
ta vida de nit. Tamb~ hi havia un
Bard Xino que Casas va saber fo
tografiar corn ningfi a imatge i
semblanCa de les instantSnies
que Brassai va captar del Parrs
nocturn i que el van fer c~lebre
arreu del m6n.

La nit i el dia

All~ hi ha el carter de Cid, amb els
dos locals m~s famosos i golfos de
l’~poca, La Criolla iCal SacristS, on
compartien espai burgesos, peri-
odistes, escriptors, transvestits i
prostitutes. I al costat de les imat
ges, les vidrieres del bordell m~s
tam6s de l’~poca a Barcelona,
Madame Petit, finestres que el
Museu d’Hist6ria de Barcelona
(Muhba) va rescatar quart es 
demolir l’edifici de l’Arc delTea
tre que allot~ava un bordell tan
lebre. La nit i el dia, ja que un altre
capitol que recorre l’exposici6 s6n
els esports: des de la ic6nica toto
grafia de la Ou~rdia Civil a prime
ra ilia de les grades de les Corts, en
un partit entre el BarCa i PEspa
nyol celebrat el 1925, fins als mul-
titudinaris combats de boxa que
llavors tenien lloc a La Monumen
tal sense oblidar els cotxes i les
carreres que omplien el desapare
gutAut6drom de Terramar, a Sant
Pete de Ribes (el Garraf).

E1 circuit inaugurat el 1923 i
amb Petiqueta de set el tercer
permanent d~Europa despr~s de
Brooklands (Anglaterra) iMonza
(ItSlia) no ~s Pfinica arquitectura
captada per les cSmeres de Casas
que ja no existeix: ales parers del
Palau Robert tamb~ hi ha imat
ges de Maricel Park, el parcd
traccions de vida efimera que va
ocupar Montjuic despr~s de PE.x-
posici6 Internacional de11929 i
del Principal Palace arab Jo
sephLne Baker a Pescenari. I aixl
fins a cent instanthnies d~un m6n
i una ciutat que ja no existeixen,
per6 que es consercen en el llegat
de Casas. ̄

Membres de la Guardm Civilal camp de les Carts, durant un partit entre el Bar~a 11 Espanyol, e11925.

Cinc models al tobogan del parc d atraccions Markel Park de Montju’fc, el 193o.

Ros (~2) i Edgard de Momwitz (~3), ambles seres Bugatti, en el segon premi Sitges de cotxes de cursa, el 
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ELCLASSICÒMAN
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!@=;97 L’entrenadordel
RiverPlate,MarceloGallar-
do, va anunciar ahir, durant
una rodadepremsaoferta a la
seudel clubaBuenosAires,
quedeixarà el càrrec al final
del contracte. “Hecomunicat
als dirigents queés elmeu
final.Nocontinuaré”, va indi-
car l’entrenadormésexitós
de lahistòriadel club, amb14
títols envuit anys imig. /Efe

!.8> > 2&(<>.1
/,(->+ 2&A$ :$8>,.
)')%#)'))

54&2*1 PabloMartínPáez
Gavira,Gavi, iAlexiaPutellas
hanestat elegitsguanyadors
delpremiAldoRoviracoma
millors jugadorsdelBarçadel
curs2021-2022.El sevillà
agafael relleudePedri, vence-
dorde l’últimaedició,mentre
queAlexia, candidataa tornar
aguanyar laPilotad’Or, reva-
lidaelpremique jaesvaem-
portar l’anypassat. /Redacció
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!@=;97 ElBetisvaencarrilar la
classificaciópera lasegüent
rondade l’EuropaLeague
empatantambelRomaalBeni-
toVillamarín(1-1).Canalesva
obrirelmarcador,peròBelotti
vaesgarraparunpuntperals
deMourinho.Per lasevapart,
laReialSocietatvagolejar3-0
elFCSheriff ivaaconseguir
l’accésavuitensambopcions
d’acabarprimera. /Redacció
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/*15 L’Estrella DammAnda-
lucíaMasters del DPWorld
Tour va començar ahir amb
més números vermells dels
habituals a Valderrama. Pep
Angles va firmar -5 i lidera el
torneig amb quatre golfistes
més. Otaegui, amb -4, i Lar-
razábal i García Rodríguez,
amb -3, van rubricar una
gran primera jornada per al
golf espanyol. / RedaccióCanalesvamarcarelgoldelBetis
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Tot comença ambunBarça-Jaén
S’han complert 65 anys del primer partit oficial del Camp Nou

Per les sevesdimensionsmàxi-
mes, el nou camp avorta des
del primermoment tot reforç
defensiudelvisitant sidavant
hi ha una davantera ambmo-

bilitat i facilitat de xut, que sap aprofitar
els amplis buits que es produeixen en
aquesta enorme zona
que no poden cobrir ín-
tegrament els compo-
nents de les línies del
darrere de l’adversari,
encara que se les reforci
numèricament”.
El 6 d’octubre del 1957

–se n’acaben de complir
65 anys– el vell Camp
Nou va obrir portes per
primera vegada per a un
matx oficial. Ja no es
tractava d’un dia festiu
comelde la inauguració,
enquèfins i totesvapac-
tar que el primer gol ha-
viad’aparèixeralmarca-
dor local, sinód’unpartit
de Lliga, amb totes les
exigències lògiques del
compromís. El primer
visitant oficial del fla-
mantcoliseuvaserelRe-
ial Jaén, que competia a
Primera Divisió per ter-
cera temporada i última
finsavuidia.
L’anàlisi del nou esce-

nari va passar per sobre
de les tàctiques i els gols
en les cròniques de l’endemà, comes re-
flectia en el paràgraf ressenyat, que cor-
respon a García Castell a laHoja del Lu-
nes.Esvadonarperadquiritque l’ampli-
tuddelmarcador, victòriablaugranaper
6golsa1,vaserunamésdelesvirtutsque
aportavaelCampNou.
Ho va destacar també Carlos Pardo al

Mundo Deportivo: “Els grans equips ne-
cessitenterrenylliure,perdesenvolupar
les seves idees, per donar via a la seva
classe.Enterrenysamplisel futboldeixa
de convertir-se en una lluita personal
d’home a home per elevar-se al bonic
conceptedebatallesd’estilsde joc”.Par-
do destacava amés “la vasta prada crea-
daal centre [del camp]peral futbol”.

L’eufòria del 6-1 sobre un rival que en
les tres jornadesanteriorshaviamantin-
gut la porteria imbatuda es basava enun
detall avui de poc valor en el futbol uni-
formitzat dels nostres dies: les dimensi-
ons del terreny de joc. Actualment, tots
els equips de Primera tret de dos tenen
campsde105metresdellargilagranma-
joria combinats amb68metresd’ampla-
da.Éselcasdel’actualCampNou,elBer-
nabeu, San Mamés, el RCDE Stadium...
Avui dia ja no s’estila l’estratagema de

baixaestofade reduirdimensionsacon-
veniència: tots els escenaris són pràcti-
cament idèntics.
Però el 1957 no funcionava així. Qual-

sevol terreny de joc es donava per vàlid
mentre complís l’ampli marge acceptat
per la FIFA. I les diferències eren nota-
bles.Moltnotables.AquellprimerCamp
Nou tenia 107metres de longitud per 72
d’amplada, gairebé600metres quadrats
més que l’actual! S’erigia en el més gran
delaLligaialpoloposathihaviaprecisa-

ment el terreny del Jaén
(101x62m). Entre els
16 equips de Primera de
l’època la disparitat era
absoluta. 105x70 el Ber-
nabeu, 103x68 San Ma-
més, 104x64Sarrià...
Per a més contrast, el

Barça venia de les Corts,
que era un dels camps
més petits de Primera:
101x63m, com el del Ja-
én, si fa no fa. El canvi va
ser espectacular i el fut-
bol d’aquell Barcelona
farcitd’estrellesvaexpe-
rimentar un impuls sen-
sacional.
El Jaén va desplaçar a

Barcelona ladirectiva en
ple per estrenar el nou
estadi, i el seu president,
Cristino Ruedo del Río,
va anunciar una ofrena
especial: “Retremhome-
natge a la Mare de Déu
de la Mercè amb un llu-
met típic que té gravats
l’escut del Jaén i el Sant
Rostre, amb oli de la pri-
mera collita”. No va evi-

tar la golejada. I el CampNouva obrir el
seu camí d’èxits (i desil·lusions), que no
vaser fàcil alprincipi.Desdelprimerdia
esvancriticar lesdificultatsdedesplaça-
ment fins a una zona tan allunyada del
centredeBarcelona, l’escassaadequació
delsaccessos, fàcilmentconvertits enun
fangar, la impossibilitatde trobaruntaxi
a la sortida de l’estadi... Molt aviat es va
comprovar també que el terreny de joc
no es corresponia amb la magnitud de
l’obra: la gespa no filtrava l’aigua. I ja en
els primers anys d’activitat van aparèi-
xer goteres a la tribuna principal. Però
l’obra era allà. 65 anys complerts i ja a
prop dels seus últims serveis al FC Bar-
celona."
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LavisitadeFranco

! Tot justquatrediesdesprésde
l’estrenaambelJaén,eldijous10
d’octubredel 1957elCampNouva
acollirelpartitajornatde laprime-
ra jornada, resoltambvictòria
blaugranasobreelSevilla (3-1).Es
va jugara les 16.15horesd’undia
feinerperquèvaser també lapri-
meravisitadeFrancoalnouestadi.
Eldictador i la sevaesposa,Carmen

Polo, rebutsambl’himneespanyol i
els jugadors formatsdavant la tri-
buna,vanocuparels seientsprefe-
rentsde la llotja.Aldescans,Fran-
covaestampar la firmaal llibre
d’honordelclub ivaconversar
breumentambZamora iSamitier,
convidatspera l’ocasió.Desprésva
tornara lasevaresidènciabarcelo-
nina,elPalaudePedralbes.
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Lesdimensionsdel
terrenyde joc,600m2

mésque l’actual, van
rebregranselogis

!868r? +)( '&(%$" 9'#%!(8 7" 86(5543
2#')5'2(8 7"8 1(&20/! 3"$/)3 "8
2#/."5%" 7" 86-32(' ,(#*(

!(

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

375000

73011

Diario

692 CM² - 61%

21167 €

45

España

14 Octubre, 2022

P.10



Una de las cabinas telef6nicas que siguen en pie en La Rambla, sin funcionar, el mi6rcoles. / CARLES RIBAS

En la ciudad quedan 457 tel fonos pfiblicos, la mayoria estropeados. Telef6nica
los lleva al desguace porque desde enero ya no est obligada a prestar el servicio

Las tiltimas cabinas de Barcelona
C. BLANCHAR / A. L. CONGOSTRINA

Barcelona
Con naris lineas de telefonia m6-
vii que habitantes en Espafia,
las cabinas telef6nicas han deja-
do de tener sentido. En Barcelo-
na, hace tres afios quedaban
unas 550 (con un coste de man-
tenimiento de 1,2 millones, y la
mitad no funcionaba). Ahora, so-
lo quedan 457 y, fruto del vanda-
lismo, la maTcoria no est~n ope-
rativas, tal y como ha podido
comprobar este diario en vias
como La Rambla o el paseo de
Gr/~cia, en la calle de Valencia,
el paseo de Sant ,loan o la ram-
bla del Poblenou. Incluso las
tres cabinas que hay en la plaza
de Catalufia, a pocos metros del
hist6rico edificio de Telef6nica,

o no tienen tel6fonos o los hay,
pero no dan linea.

La cifra, facilitada por Telef6-
nica, es de finales de 2021. Desde
el pasado 1 de enero, la compafiia
7ca no esfft obligada a prestar el
servicio. Y las ester retirando. Lle-
va a cabo "un plan ordenado de
desmantelamiento" de estas es-
tructuras, en colaboraci6n con
los ayuntamientos, explican fuen-
tes de la empresa. En Espafia lie-
g6 a haber 65.000 cabinas. Ahora
quedan 13.718, un 21%. En Catalu-
fia, restart 2.316. En la provincia
de Barcelona hate 1.702 7C en la ca-
pital catalana, las citadas 457. Te-
lef6nica no facilita la cifra total
que lleg6 a tenet Barcelona. Si in-
dica que la media de llamadas
pot cabina en Espafia es de 0,17 al

dia: una llamada a la semana, de
media. Una cifra parecida en Bar-
celona, apunta la empresa; aun-
que parece dificil, visto el estado
de las que siguen en pie. "La
irrupci6n de la telefonia m6vil ha
sido la causa principal de la caida
en desuso de estas estnacturas",
apunta la empresa, que precisa
que fue en 2006 cuando "se regis-
traron m~ts lineas de m6viles que
habitantes".

Hasta el afio pasado la antigua
empresa con maTcoria de capital
pfblico (cumplir~i 100 afios en
2024) era el operador designado
para prestar el servicio, despu6s
de un concurso que convocaba el
Ministerio de Asuntos Econ6mi-
cos 7C Transformaci6n Digital, que
habitualmente quedaba desierto,

pot falta de inter6s de otros opera-
dotes. Telef6nica traslada ahora
las cabinas al desguace 7C, si es po-
sible, se aprovechan algunos de
sus componentes.

%Sabe d6nde puedo encontrar
una cabina?", era una pregunta
habitual en otros tiempos que
hoTc resulta extrafia. Realizada la
pregunta en ratios puntos de la
ciudad, la respuesta suele set la
misma: "Antes, habia una aqui pe-
ro la quitaron hace muchos
afios". Vecinos recuerdan las cabi-
nas antiguas de cristal en las que
el usuario se metia en el interior
pero no saben d6nde est~n las ac-
tuales. Muchas fueron sustituidas
pot cabinas de poste en que ca-
bian dos tel6fonos pero, en la ma-
7coria de ocasiones, solo hay insta-

lado uno. Casi nadie de los consul-
tados es capaz de indicar d6nde
queda ahora una cabina.

En la plaza del Pla de Palau del
barrio de la Ribera hate una llena
de grafitis. Conserva el telefonillo

de las pocas que lo tiene-- pero
no funciona. "~Qui6n va a utilizar
la cabina? Todo el mundo lleva
m6vil, 7ca nadie lleva monedas y
nadie recuerda un nf~mero de te-
16fono", resume un repartidor de
Glovo cerca de la cabina esperan-
do a que le llegue un reparto a su
m6vil. Esta cabina permite pagar
con tarjeta, un avance que poca
gente recuerda. En la plaza de Co-
rreos, al final de la Via Laietana,
hate otra. Algfln incivico se ha de-
dicado a pintar sobre ella decenas
de peces. Est~i muy manchada, pe-
ro tambi6n conserva el telefoni-
11o. Aunque tarnpoco funciona.

Una quincena en La Rarabla
En la Rambla hay una quincena y
ninguna funciona. La mayoria no
tiene el telefonillo. Casi todas han
sido victimas de los vS.ndalos y ha
desaparecido el poco cable de co-
bre que necesitan para utilizarse.
Un dibujante, de los que hacen
caricaturas frente al teatro Princi-
pal, se muestra sorprendido pop
que se pregunte sobre el aparato:
"~Sabes cufinto tiempo hace que
no veo a alguien llamar pot
una?", espeta.

Una de las entidades que m~is
ha reclamado la retirada de las
cabinas del ic6nico paseo ha sido
la asociaci6n Amics de la Rambla.
"Antes de que se aprobara el plan
especial de ordenaci6n de La
Rambla ya defendiamos que las
cabinas telef6nicas eran uno de
los puntos con los que el Ayunta-
miento podia adelantar la ordena-
ci6n sin esperar a la reforma. No
se entiende que cabinas totalmen-
te desvencijadas est6n ocupando
espacio pflblico cuando otras acti-
vidades reguladas 7C que tributan
esffm mute vigiladas", lamenta
Fermi Villar, presidente de Amics
de la Rambla. "Todas las cabinas
est~in en mal estado, en algunos
casos incluso con restos de heces
que nadie ha limpiado".

El paseo de Grhcia tambi6n tie-
ne algunas de ellas. Se concen-
tran en la acera del lado Llobre-
gat 7C son muchas menos queen
La Rambla. En la calle con las
tiendas de lujo de la ciudad las
cabinas siguen en un p6simo esta-
do 7C totalmente infrautilizadas.
La imagen se reproduce en otros
barrios como el Poblenou.
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GRANMADRID

PABLO R. ROCES MADRID 
Después de los reproches cruza-
dos por la retirada de la comisión 
de estudio de las residencias y con 
la negociación de los Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid en fa-
se de tanteo, la Ley de Memoria 
Democrática aprobada por el Go-
bierno central parecía el escenario 
perfecto para reconducir la rela-
ción entre el Gobierno regional y 
el grupo parlamentario de Vox en 
la Asamblea. Y aunque el fin de 
ambos partidos es el mismo, pedir 
su derogación inmediata, el cami-
no planteado por Isabel Díaz Ayu-
so y Rocío Monasterio transita por 
direcciones distintos. 

Fue la portavoz de Vox quien in-
trodujo el tema en su pregunta du-
rante la sesión de control a la diri-
gente popular solicitando que la 
Comunidad de Madrid declarara 
Bien de Interés Cultural el Valle de 
los Caídos para evitar que la nue-
va normativa estatal pudiera afec-
tar al monumento franquista. Por-
que, según expuso Monasterio, se 
trata de «un ataque a la libertad de 
expresión y de pensamiento para 

perseguir a algunos españoles» co-
mo parte del «afán exhibicionista 
y profanador de Pedro Sánchez» 
en velada referencia a la exhuma-
ción de Francisco Franco que el 
Gobierno central llevó a cabo el 
pasado 24 de octubre de 2019. 

«Muchos de los estamos aquí tu-
vimos familiares en ambos bandos, 
pero nosotros respetamos a todos 
por igual. Sea valiente, señora Ayu-
so, la van a llamar facha igualmen-
te y los españoles la entenderán», 

defendió la portavoz del partido de 
derecha radical su postura de pro-
teger el Valle de los Caídos.  

Lejos de encontrar un apoyo, 
Monasterio se encontró con una 
presidenta regional que ni siquie-
ra cruzó la mirada con ella duran-
te toda su intervención y cuyas pri-
meras palabras fueron: «Voy a 
cumplir la ley mientras defiendo el 
patrimonio cultural de Madrid y ya 
le pediré a mi partido que, cuando 
tenga mayoría parlamentaria sufi-

ciente, derogue esta espantosa 
ley», que calificó de «falsa, secta-
ria y autoritaria». 

Sin embargo, la presidenta regio-
nal recordó a su socio preferente 
que las competencias sobre el Valle 
de los Caídos pertenecen a Patrimo-
nio Nacional que, según apuntó, es 
quien «debería protegerlo». «En ca-
so de que no lo hiciera, se actuará 
sobre el conjunto, la cruz incluida, y 
la Comunidad de Madrid informaría 
sobre las medidas a adoptar. Pero 
para eso no necesito sus votos, por 
cierto», remarcó Ayuso, que agregó 
que «el conjunto de los ciudadanos 
no entienden a qué viene todo esto 
ahora». «Sólo había alguien tan inte-
resado como Sánchez en la cons-
trucción de una memoria común co-
mo política de Estado y era Franco». 

Ahí, la dirigente popular volvió a 
cargar nuevamente contra la Ley 
de Memoria Democrática presenta-
da por el Gobierno central porque, 
según incidió, «debe ser derogada 
inmediatamente por ser irresponsa-
ble y atentar contra la reconcilia-
ción nacional». «Todos los españo-
les fueron víctimas de una guerra 
que pudo evitarse, donde sólo hubo 
exterminio entre compatriotas, her-
manos y amigos». 

En mitad de esa crítica también 
hubo una parte indirecta hacia Vox 
cuando Ayuso afirmó estar «absolu-
tamente en contra» de «caer en las 
trampas de Sánchez, que es rellenar 
titulares para eclipsar el desastre de 
su gestión». Incluso en el final de la 
intervención dejó un último mensa-
je dirigido a Monasterio por la comi-
sión de las residencias: «También e 
revisado las preguntas que usted me 
ha hecho esta legislatura sobre resi-
dencias. Cero. Así que no sé a quien 
le falta humanidad».  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer, junto a su vicepresidente, Enrique Ossorio, en el Pleno de la Asamblea. EUROPA PRESS

POLÍTICA TRAS LA TENSIÓN POR LA COMISIÓN DE LAS RESIDENCIAS  

La memoria histórica 
tampoco acerca a PP y Vox 

 

Monasterio pide convertir en Bien de Interés Cultural el Valle de los 
Caídos y Ayuso señala que está cayendo «en las trampas de Sánchez» 

La presidenta de la Comunidad de Madrid se trasladó ayer tras 
su intervención en el Pleno de la Asamblea a visitar a las 
familias afectadas por el hundimiento de las casas de la línea 7B 
de Metro en San Fernando de Henares. A su llegada, Ayuso fue 
recibida con abucheos y con pancartas de ‘Casas derribadas. 
Vidas arruinadas’. La dirigente regional fijó como «una de las 
prioridades» de su mandato arreglar la situación. «Vamos a 
seguir haciéndolo por inabordable que parezca, para reparar 
los daños ocasionados a los vecinos de San Fernando, de 
quienes entiendo perfectamente las críticas y el malestar», 
destacó tras anunciar que creará una oficina para los afectados.

Una oficina para los afectados de la 7B  
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Es va despertar a casa seva envol-
tat de sang. El seu últim record: 
quatre joves que va conèixer en un 
bar de Saragossa, que el van 
acompanyar i que creu que el van 
violar per les lesions que presen-
ta. Ara, la Unitat de Família i Dona 
(UFAM) de la Prefectura Superior 
de Policia d’Aragó ha obert di-
ligències d’aquest cas d’agressió 
sexual, el primer durant les fes-
tes del Pilar. 

La veu d’alarma la va donar el 
personal de l’Hospital Clínic Lo-
zano Blesa de la capital aragone-
sa quan la víctima s’hi va despla-
çar. Els sanitaris van activar el 
protocol d’agressions sexuals 
quan van atendre el jove i van 
veure les lesions que presentava. 
Fins allà es van traslladar agents 
del Cos Nacional de Policia que 
investigaran els fets, si bé el jo-
ve haurà de formalitzar els fets 
declarats als metges a través 
d’una denúncia. En cas contrari, 
el cas s’arxivarà. 

L’home no va poder donar de-
talls gaire concrets de l’ocorregut, 
però sí que va recordar davant els 
agents que quatre individus el van 
conduir a casa seva a la sortida de 

la discoteca Zeus, que estava sota 
els efectes del consum d’alcohol i 
que al despertar-se al seu llit tenia 
lesions greus als seus genitals. 

Davant d’això, els investiga-
dors analitzaran les càmeres de 
seguretat de la zona tant del pub 
com dels voltants de la vivenda 

del jove per poder identificar els 
quatre sospitosos. De moment, no 
hi ha detinguts. 

La suposada agressió sexual es 
va produir una setmana després 
d’una altra de jutjada a la capital 
aragonesa i de similars caracterís-
tiques. En l’esmentada ocasió, dos 

joves es van asseure al banc dels 
acusats i van acabar condemnats 
a dos anys de presó. Inicialment 
afrontaven 8 i 14 anys de pena pri-
vativa de llibertat, respectiva-
ment, si bé van arribar a un acord 
previ pagament d’una indemnit-
zació. En aquell cas, el jove va anar 
a casa dels encausats, van consu-
mir alcohol, el van drogar amb 
popper i, aprofitant el seu estat, li 
van fer tocaments i sexe oral. 

Punxades 

En paral·lel, el Cos Nacional de 
Policia investiga diversos casos 
de noies que han assegurat haver 
patit algun tipus de punxada 
mentre celebraven les festes del 
Pilar. En tots, les joves van ser 
traslladades a centres hospitala-
ris per analitzar si hi havia estu-
pefaents i determinar si hi havia 
hagut submissió química, però en 
cap dels casos van donar positiu. 
Tampoc hi ha hagut, de moment, 
agressions sexuals o robatoris 
units als esmentats casos. No 
obstant, alguna jove, segons va 
poder saber aquest diari, pre-
sentava un forat als pantalons i a 
la roba interior mentre estava 
disfrutant d’un concert de l’ar-
tista Melendi al recinte firal de 
Valdespartera. Com a protecció li 
van subministrar medicació per 
a la meningitis B i el VIH. n

Un jove acudeix a l’hospital per 
una violació grupal a Saragossa

El centre sanitari va avisar la Policia Nacional davant les lesions presumptament realitzades 
per quatre nois que va conèixer durant les festes del Pilar de la capital aragonesa.

SUCCESSOS

L. M. G. 
A. T. B. 
Saragossa

Punt d’informació contra les agressions sexistes a Saragossa.

Eduardo Ranz, advocat de víc-
times del franquisme, va pre-
sentar dimarts peticions a 8 
municipis d’Espanya perquè 
canviïn el seu nom i a 20 ar-
quebisbats i bisbats, entre ells 
el de Còrdova, perquè retirin 
simbologies franquistes en 
aplicació de la recentment 
aprovada llei de memòria de-
mocràtica. El 2015, col·lectius 
de víctimes del franquisme ja 
van reclamar la retirada d’a -
quests símbols. 

En un escrit al qual va tenir 
accés el diari Córdoba, del grup 
Prensa Ibérica, Ranz sol·licita 
al bisbat la retirada immedia-
ta de simbologia de la Guerra 
Civil i la dictadura del territori 
diocesà i «adopti les mesures 
de restabliment de la legalitat 
[...], a més de les oportunes 
mesures que es destinin a re-
parar el perjudici causat, pre-
sent i futur». 

Entre altres qüestions, el 
lletrat diu que es poden obser-
var a l’interior de la Mesquita-
Catedral de Còrdova dues pla-
ques amb la llegenda: «Van do-
nar la seva vida per Crist en la 
persecució religiosa 1936-
1939». A la capital provincial, a 
més, continua sense retirar-se 
una Cruz de los Caídos. n

Sol·licitud per 
retirar plaques 
franquistes de 
la mesquita  
de Còrdova

PATRIMONI

IRINA MARZO 
Còrdova

Dissabte, 
Lecturas amb 
El Periódico

, 

Tel. atenció al client: 932 222 722 

(de dilluns a divendres de 9 a 13 h)

PER NOMÉS
EL PERIÓDICO + LECTURAS

+ cupó del dia3€

Entendre-hi +

També disponibles per 
separat al preu habitual
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La familia de José Antonio Primo de Rivera se adelanta y pide 
exhumar sus restos para evitar "humillaciones" del Gobierno 
 
 

La recién aprobada Ley de Memoria Democrática impide que el fundador de la Falange 
continúe enterrado en Cuelgamuros 
 
 

La familia de José Antonio Primo de Rivera se ha adelantado al Gobierno y ha iniciado el proceso para 
exhumar sus restos mortales del Valle de los Caídos. Así, sus descendientes han solicitado los diferentes 
trámites administrativos y legales para hacerlo y evitar "una exhibición pública" y "humillaciones" por parte del 
Ejecutivo, según han manifestado en un comunicado. 
 
La salida del fundador de la Falange de Cuelgamuros, como a partir de ahora se denominará oficialmente al 
Valle de los Caídos, es consecuencia de la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Democrática, que 
impide que Primo de Rivera siga enterrados en ese lugar. 
 
En el articulado de esa ley se da capacidad al Gobierno para llevar a cabo la exhumación por ser una actuación 
que se declara "urgente y de excepcional interés público" y de "utilidad pública e interés social". Sin embargo, 
la familia de Primo de Rivera ha querido tomar la iniciativa para realizar el traslado, según subraya, para que el 
proceso permanezca "dentro de la más estricta intimidad familiar, sin que pueda convertirse en una exhibición 
pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles". 
 
Para proceder a la reubicación de sus restos mortales, los descendientes del líder falangista han solicitado ya 
los permisos correspondientes al abad del Valle de los Caídos y a la dirección general de Salud Pública de la 
Consejería de la Comunidad de Madrid. También han hecho lo propio al pedir las licencias correspondientes al 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para proceder a la inhumación. 
Cuando la familia obtenga todas las autorizaciones y permisos procederá a su entierro en una nueva ubicación 
que ya está decidida por su parte aunque, de momento, no se ha querido desvelar. Sólo se remarca que se 
hará respetando el "rito católico", como era la "voluntad" del fallecido. 
Precisamente aludiendo a ese deseo, la familia justifica también premura en reaccionar. Porque recuerdan que 
la Ley de Memoria Democrática establece ahora que los enterramientos en la Basílica y el Valle tendrán el 
carácter de "cementerio civil". Es por eso que apuntan que se ven obligados a actuar para dar cumplida la 
voluntad de su familiar, que pidió expresamente permanecer enterrado en un cementerio sagrado de acuerdo 
con el rito católico. El comunicado cita unas palabras suyas en las que se afirma que su voluntad es 
permanecer "en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz". 
La familia asegura que con su decisión Primo de Rivera "no podrá ser objeto de más humillaciones". "Como 
mucha gente sabe, este traslado sería el cuarto que se produce desde su muerte y su nuevo enterramiento 
sería el quinto de su mal llamado eterno descanso. Pocos restos humanos han viajado tanto como los de José 
Antonio", lamenta el comunicado firmado por Fernando Primo de Rivera en representación de los 
descendientes. 
Los familiares se muestran convencidos de que el fundador de la Falange "seguirá manteniendo el sitio 
preeminente que le corresponde en la memoria de muchos españoles" y desde el "laconismo joseantoniano" 
piden respeto para llevar todo el proceso en la intimidad. 
No obstante, antes critican que se les vaya a retirar los títulos nobiliarios de Conde del Castillo de la Mota y 
Duque de Primo de Rivera en consecuencia de la aplicación de la nueva ley de memoria. 
 
REACCIÓN DEL GOBIERNO 
Tras el comunicado de la familia de Primo de Rivera, el Gobierno ha emitido una nota en la que "agradece la 
predisposición" de la familia para "proceder a la exhumación y cumplir con la Ley de Memoria Democrática". 
Según recuerda el Ejecutivo, "la ley establece que antes de la exhumación se debe contactar con la familia y 
proceder de acuerdo a los cauces oportunos para llevarla a cabo, pudiendo inhumarse en la cripta de 
Cuelgamuros, si así lo quisieran, ya que José Antonio Primo de Rivera es una víctima de la Guerra Civil". Por 
último, el Gobierno recuerda en su comunicado que "trabaja para que las más de 100 familias que han pedido 
encontrar los cuerpos de sus familiares en el renombrado a partir de ahora como Valle de Cuelgamuros, 
puedan darles la sepultura que desean". 
https://www.elmundo.es/espana/2022/10/10/63445bbae4d4d8063b8b458a.html 
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La asociaci6n de pilotos republicanos
condena el ataque al monumento al
piloto alern in Friedrich Windemuth

En defensa del
aviador enemigo
derribado en la

Guerra Civil

JACINTO ANTON, Barcelona
Un acto ins61ito, parad6,]ico y
hermoso. Como el del as de ca-
za alemfin Franz Stigler al deci-
dir no rematar al maltrecho
bombardero B-17 de la fuerza
a6rea estadounidense que se en-
contr6 en el cielo un alia de Navi-
dad de 1943, pero al rev6s. La
delegaci6n Catalana Norte-Ba-
lear de la Asociaci6n de Aviado-
res de la Repflblica (ADAR) con-
den6 ayer el atentado a maza-
zos contra la estela funeraria de
un piloto caido durante la Gue-
rra Civil. Lo sorprendente es
que ese aviador, el ataque a cu-
go monumento condena ADAR,
no era uno de los suyos, sino un
enemigo: un piloto de caza ale-
rmin de la Legi6n C6ndor, el Un-
terfeldwebel (sargento primero)
Friedrich Windemuth, derriba-
do a los mandos de su aparato
Messerschmitt Bf-109 matricu-
la 6-98 pot uno de los nombres
mayores de la aviaci6n republi-
cana, el as Jos6 Falc6.

Windemuth, del dadgruppe
(grupo de caza) 88, era uno 
los seis pilotos de la C6ndor que
atacaron el campo de aviaci6n
republicano de Vilaju’iga-Garri-
guella (Girona), donde se re-
agrupaba la Gloriosa tras la Ba-
talla del Ebro, el 6 de febrero de
1939. Durante el letal ataque en
vuelo rasante de los Me-109,
Falc6 logr6 despegar con un Po-
likarpov 1-15 Chato y se enfren-
t6 a los cazas enemigos, ametra-
llando y derribando a Windemu-
th (y posiblemente otto aeropla-
no), que se estrell6 cerca del ae-
r6dromo despu6s de que una ba-
la le atravesara el coraz6n.

Los restos del piloto alemfin
fueron trasladados a su pals, pe-
ro qued6 una estela de granito
en so memoria, con el hombre y
la fecha y localidad de nacimien-
to del piloto (Leipzig, 27 de ma-
yo de 1915), bajo una cruz de
malta. E1 sencillo monumento,
ahora vandalizado, se encuen-
tra hoy al pie de un cipr6s, ,jun-
to a la carretera de Villajuiga a
Garriguella en direcci6n al nor-
te, a la izquierda, tras haber pa-
sado la carretera de Figueres a
Llan~;~. Se da la circunstancia
de que el propio Falc6 (que lo-
gr6 un total de ocho derribos en
la contienda y falleci6 a los 97
afios en Toulouse en 2014) acos-
tumbraba a poner flores y cui-
dar de la estela carla vez que
pasaba por alli, en una loable
muestra de fair play y respeto a
un enemigo caido que los ata-
cantes del monumento se han
pasado pot el forro.

"El mi6rcoles nos avisaron
de que alguien habia atacado la
estela", explica a EL PA~S, entre
compungido e indignado, el vi-
cepresidente de la secci6n cata-
lana de ADAR, Antoni Valldepe-
res, "esa estela que cuidaba
Falc6 y que algfin descerebrado
ha destruido probablemente
sin tenet ni idea de su historia y
de su verdadero significado".

Valldeperes, que recuerda
que el monumento ya sufri6
otro ataque vandfilico en 2009,
1o que molest6 sobremanera a
Falc6, especula con que el o los
atacantes deben considerar que
la estela es un homenaje a un
fascista y, pot Io tanto, objetivo
legitimo. "Pero es un ataque a

la memoria hist6rica y a la dig-
nidad de los combatientes, y a
la propia voluntad de respeto
de un aviador republicano co-
mo Falc6. Condenamos total-
mente ese acto injustificable".
El vicepresidente de ADAR su-
braya que no se puede conside-

rat de ninguna manera la este-
la, que no cree que pueda set
reparada ya, como un monu-
mento nazi o fascista. "Esto es
otra cosa. No presenta ninguna
simbologia ofensiva ni glorifica
al combatiente, no es una placa
en una calle con el yugo y las

"Un descerebrado
lo ha destruido sin
conocer su historia",
dice Valldeperes

"Era tambi6n un
homenaje a Falc6
y a su gesto de
honrar al enemigo"

flechas o el ~tguila". Antoni Vall-
deperes lamenta que el monoli-
to no estuviera protegido, ni
contextualizado y explicado.
"Tenia mucho valor como herra-
mienta patrimonial, hist6rica,
pedag6gica y turistica en el es-
pacio del antiguo aer6dromo re-
publicano’.

E1 viejo campo de aviaci6n,
que tenia un kil6metro de longi-
tud por 500 metros de ancho,
guarda muchos misterios afln
pot esclarecer. Como el del otto
piloto alemfin derribado aquel
dia con su Me-109, Hans Nir-
minger, posiblemente por el
propio Falc6, y del que algunos
testimonios explican que rue ha-
llado agonizante y tan maitre-
cho en su aparato que no se pu-
do hacer nada y le dispararon
como 61 pedia para acabar con
su sufrimiento. En el combate
rue derribado por los cazas ale-
manes un aparato republicano
Grumman Delfin, un avi6n de
asalto, que tambi6n habia con-
seguido despegar.

Valldeperes, que reconoce
que el tema de la estela es deli-
cado y el matiz puede ser dificil
de entender para alguien, re-
flexiona que en aviaci6n, pese a
que la guerra en el aire no rue
menos cruenta que en tierra,
afin habia espacio para gestos
humanos como el de Falc6 al
cuidar el monumento al enemi-
go que derrib6 y que le hubiera
matado sin duda a 61 de haber
podido. "De alguna manera era
tambi6n un monumento a
Falc6, a su gesto y a su manera
de honrar al enemigo". Vallde-
peres sefiala que el aviador re-
publicano sentia una afinidad
especial pot el.]oven al que ma-
t6 y que tenia pr~icticamente la
misma edad que 61 aquel alia de
estr6pito, coraje y muerte sobre
el aer6dromo.
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No és nou que des de la política 
s’intenti gestionar la memòria 
aliena, imposar la desmemòria 
amb mala intenció i per pura 
vagància, ja que resulta més fà-
cil governar la tabula rasa. El cap 
del proïsme com un solar ge-
gant buit, un disc dur que poden 
esborrar a voluntat o omplir 
amb tonteries. Davant el dret a 
conèixer la veritat, alguns hi 
oposen l’obligació d’oblidar. El 
problema rau en el fet que exi-
geixen la desaparició de records 
cada vegada més recents S’ha 
de canviar de pantalla, que es 
diu ara, a velocitats de vertigen, 
independentment de la impor-
tància de la informació o els 
sentiments emmagatzemats. Es 
busquen ciutadans semblants al 
peix Dory, l’amiga de Nemo que 
oblidava el que acabava de dir o 
fer minuts abans. Governen 
aquest país personatges com el 
vicepresident de Madrid, del PP, 
Enrique Ossorio, que va assegu-
rar la setmana passada que les 
famílies dels 5.000 usuaris de 
residències per a la tercera edat 
de la seva comunitat morts en la 
primera onada de la pandèmia 
«ja han girat full». És el seu ar-
gument per no investigar la 
mala o nul·la atenció que se’ls va 

donar. Quina classe de persona 
creu que es triguen dos anys  
i mig a arraconar els pares, ma-
res, avis, àvies, veïns, amics, 
morts en absoluta soledat i sen-
se rebre ajuda mèdica. Se’ls 
omple la boca amb la defensa  
de la família, deu ser només la 
seva pròpia. Ossorio ostenta a 
més la responsabilitat d’Educa-
ció, Universitats i Ciència en el 
govern d’Isabel Díaz Ayuso. 
Precisament les matèries que 
s’entenen com a sumes de sa-

ber, patrimoni intel·lectual que 
passa de generació en genera-
ció. Amb una mica de sort se li 
oblida anar al despatx i trans-
corre la legislatura sense massa 

lapsus més. Però si n’hi hagués, 
girem pàgina.  

En una espècie de Halloween 
avançat, els socis de Govern 
preferits del partit d’Ossorio van 
desenterrar l’últim cap de set-
mana totes les gangues que se-
gons la seva opinió componen 
l’essència de la pàtria. El torero, 
el capellà, el conquistador, el rei 
i companyia van formar el Villa-
ge People de Santiago Abascal, el 
cos de ball d’un polític que rei-
vindica la història però no la 

memòria. A la seva festa, un 
grup batejat com els primers ex-
crements que produeix l’ésser 
humà, Meconis, va cantar da-
vant un públic entregat el seu hit 
Vamos a volver al 36. Aquest cú-
mul de tòpics misògins, racistes, 
casposos i el pitjor, graciosets, 
es va convertir ràpidament en 
trending topic i els autors van ha-
ver de sortir a explicar la seva 
metàfora: no és que ells sentin 
nostàlgia de la Guerra Civil, sinó 
que estan farts que l’esquerra 
s’entossudeixi a recordar-la, i 
s’ha de girar full. Doncs mira per 
on, que els compro el títol de la 
seva cançó.  

Nosaltres també tornarem  
al 36, diumenge que ve. A la ciu-
tat navarresa de Sangüesa la 
nostra família homenatjarà la 
memòria de l’oncle avi Antonio 
Garcés. Un jove de 28 anys culte, 
lliurepensador i que es guanyava 
bé la vida com a escrivent. Els 
feixistes se’l van emportar per 
la força de casa perquè la seva 
feina passés a mans d’un fami-
liar del seu delator. El van afu-
sellar amb altres centenars 
d’homes en el terç trampa de 
Sanjurjo l’octubre del 36, i en 
van llançar el cos a una fossa co-
muna del cementiri de Saragos-
sa. Amb l’Associació de la Me-
mòria, l’ajuntament i altres fa-
mílies, el recordarem amb amor. 
No ens n’oblidarem perquè ho 
diguin quatre malparits. n

La relliscada

Davant el dret a la veritat, alguns hi oposen l’obligació d’oblidar, i l’apliquen a records cada vegada més recents

Pilar Garcés

Girar full o tornar al 36 

Treballs d’exhumació a la fossa de Gurb, a Barcelona, el 2008.

Marc Vila / Arxiu

Es busquen 
ciutadans  
amb una memòria 
semblant a  
la del peix Dory 

P Pilar Garcés és periodista.

Pro vinci (per als vençuts) és com van deno-
minar els romans cada una de les demarca-
cions territorials que anaven creant a mesu-
ra que conquistaven els territoris on vivien 
les diferents tribus d’Europa. L’etimologia 
es va difuminar amb la història però la seva 
maledicció sembla continuar vigent d’acord 
amb el que encara passa: en països com Es-
panya hi ha dos tipus d’habitants, els de la 
capital i els de les províncies, amb diferents 
drets al que sembla. 

La intenció del Govern espanyol de repar-
tir per diferents zones del país els organis-
mes públics de nova creació (ja ha renunciat 
a descentralitzar-ne alguns dels existents 
pel seu alt cost polític i econòmic) a fi de cor-
regir les desigualtats entre unes províncies i 
d’altres que han fet que algunes caminin cap 
a la seva desertització completa ha provocat 
la reacció de la capital, que es creu amb el 
dret d’acaparar tot l’Estat i els seus beneficis. 
Res de repartir amb els altres. «L’Estat és 
nostre», ve a dir amb la seva reacció la presi-
denta de Madrid, l’esbombat patriotisme de 
la qual es veu que és només verbal, ja que li 

sembla malament que els seus compatriotes 
d’altres regions tinguin dret a viure també. I 
igual l’alcalde de Madrid, que la seva afirma-
ció que la ciutat que governa és la millor alia-
da de l’Espanya buida hauria de figurar en 
l’antologia de la comèdia si no fos un exercici 
de cinisme insuportable. N’hi ha prou de 
sortir de Madrid per veure els beneficis que la 
capital aporta a les seves províncies limítro-

fes, convertides en deserts i en residències de 
cap de setmana per als madrilenys, perquè 
els seus habitants se n’han anat tots a Ma-
drid per poder tenir una feina digna. 

L’Agència Espacial Espanyola o la de Su-
pervisió de la Intel·ligència Artificial són dos 
d’aquests organismes públics de nova creació 
que el Govern central pretén portar fora de 
Madrid per a disgust de les autoritats madri-
lenyes, que consideren que l’administració 
de l’Estat els pertany. Però el problema no 
acaba aquí. El problema continua perquè tant 
les autonomies com les províncies que les in-
tegren es disputen entre elles aquesta adjudi-
cació en una mostra d’insolidaritat que fa que 
la de Madrid amb elles sembli normal. Com es 
resoldrà l’assumpte sembla difícil d’endevi-
nar, però un imagina que acabarà passant 
com amb tot en aquest país: que al final pre-
valdrà el poder polític i qui més poder tingui 
acabarà guanyant el capítol sense importar 
que sigui el just o no. Per començar, les condi-
cions que el Govern central exigeix a les ciu-
tats que aspiren a acollir els nous organismes 
ja són discriminatòries, ja que no totes les te-

nen i no per culpa seva precisament. Si del que 
es tractava era de corregir les desigualtats en-
tre províncies no es pot considerar les carèn-
cies inconvenients, sinó al revés, i, si el que es 
pretén és descentralitzar recursos i funciona-
ris, no es pot deixar l’elecció en mans de les 
autonomies, amb una tendència a la centra-
lització en molts casos més gran que la de 
Madrid, malgrat que la critiquin després.  

Que la guerra ha començat ho demostren 
els enfrontaments que ja s’estan produint 
entre les diferents autonomies, fins i tot entre 
les que tenen governs del mateix signe ideo-
lògic com Andalusia i Madrid, i, dins de cada 
autonomia, entre les províncies i les ciutats 
que aspiren a rebre el mannà estatal, el que 
asseguri la seva prosperitat o, en molts casos, 
la seva supervivència mateixa. És el que té la 
insolidaritat, aquest càncer que s’ha propagat 
des de fa molt per tot Espanya amb les exi-
gències d’uns i la claudicació d’altres, tot en 
nom de la governabilitat del país. n 

 

P Julio Llamazares és escriptor i guionista.

Calidoscopi

La guerra de  
les províncies

Julio Llamazares
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Mobiliari de l’exposicióGaudí a CentroCentroMadrid
0.,*,(%#!,=::86

La Biennal del Pensament mostra
com diversos ‘artivistes’ converteixen

el metavers en un espai per a l’emancipació

Larevolució
és a ‘Minecraft’

!+?'<9#%%#75<
543213

Gaudí va dividir els intel·lectuals
del seu temps –Eugeni d’Ors es
referia a laCasaMilà com“aque-
llapedrera troglodítica”–,però la
barcelonina Andrea Levy, dele-
gada de l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Madrid, espera
que ara serveixi per unir ciutats:
ahirvainaugurarenundelsgrans
espais expositius de la capital,
CentroCentro, davant la Cibeles,
la mostra Gaudí, 150 peces entre
plànols, maquetes, quadres, mo-
bles i fotografies d’època que re-
corren l’arquitectura del geni ca-

talà des del seu primer projecte
per a una cooperativa obrera a
Mataró –encara que després
sempre treballariapera laburge-
sia i l’Església– fins a la Sagrada
Família.
“El sentit d’aquesta exposició

ésmostrar un gran arquitecte es-
panyol, però també, i dono gràci-
es a l’Ajuntament de Barcelona
per haver-nos ajudat en tot, unir
ciutats que no s’han de separar o
competir de manera negativa;
commillor li va a Barcelona, mi-
llor li va aMadrid”, va assegurar
Levy. I va recordar que la setma-
na vinent obren al mateix edifici
la mostra sobre la contracultura
barceloninacomissariadaperPe-

AndreaLevyespera
“bastirponts”
ambunamostra
deGaudíaMadrid
L’espai municipal CentroCentro reuneix
150 peces sobre l’arquitecte català

pe Ribas. “És important que ex-
posicionscomaquestesserveixin
per bastir ponts. No prendrem el
modernisme a Barcelona, ni un
dels seus il·lustres arquitectes,
però fer aquests reconeixements
ens servirà per acostar-nos a la
seva història, cultura i bellesa en
lloc de distanciar-nos i voler se-
parar-nos. Tant de bo ens convi-
dessin amés exposicions deMa-
dridaBarcelona”, vadestacar.
Abans havia assegurat que

“fins a l’exposició del MoMA el
1957enquèesva reconèixer la fi-
gura de Gaudí no es va posar en
relleu el modernisme” i que a la
Pedrera“hivahaverunbingoiun
mercat hippy”. I la comissària de
la mostra, Charo Sanjuán, va as-
segurar que encara avui hi ha
moltesvegadesuna“visióestere-
otipadaisuperficial”delcreadori
que “sota l’originalitat de les for-
mes, l’ornamentació, el color i la
inspiració en la natura que resul-
ten atractives de les seves obres
enunprimermoment,sotaelque
és superficial, hi ha un gran ar-
quitecte que estudia a fons les
estructures, que parteix d’un co-
neixement del passat però que el
renova i crea a partir del que ja
s’ha fet formesnoves”.
La mostra arrenca amb un

Gaudí que treballa comaajudant
d’altres arquitectes per pagar-se
elsestudis–dibuixaelprojectede
façana de la catedral de Barcelo-
na ideat per Joan Martorell i
col·laboraen la fontmonumental
del parc de la Ciutadella– i passa
pels seus habitatges, casino, gim-
nàs i escola per a la societat coo-
perativaLaObreraMataronense,
de què es construiria poc. Des-
prés demostrar els seus sistemes
detreball i lasevarelacióambEu-
sebi Güell, recorre els seus edifi-
cis, el seumobiliari i una Sagrada
Família que els quadres de Joa-
quim Mir mostren en construc-
ció davant captaires en un des-
campat. Una Sagrada Família
que, al vídeo que tanca lamostra,
Dalí pinta sobre una gran lona
amb quitrà a la conferència hap-
pening que va fer al ParkGüell el
1956,enquèvaassegurar:“Passa-
ran molts segles abans que n’hi
hagi un altre que sigui igual que
Gaudí”."

El col·lectiu català Matriu.id
(representat per Natalia Santo-
laria i DanielMoreno) va parlar
del seu “tecnoteatre”, mostrant
escenes de la seva obra Ware.
Reinforced, que es va veure a la
Beckett i en què “les intel·ligèn-
cies artificials (IA) eren partí-
cips de la música, la dramatúr-
gia, fins i tot intèrprets...”.Ware
és una IA que aprèn del públic
que la ve a veure a la sala. “Al
pròlegfaunasimulaciódelahis-
tòria de la humanitat i veu que li
quedenunes quantes dècades, o
sigui que intenta enamorar els
usuaris perquè acceptin anar-
se’n a viure ambella almetavers
eternament”, ja que sap que,
sense els humans, ella tampoc
no existirà. “S’encarna en tres
performers per agradar al pú-
blic: una intel·lectual que té ac-
cés al coneixement infinit; una
altrademés íntima,queparlade
les seves pors i els seus somnis, i
després la part física, que crea
música a partir de moviments.
Després d’aquestes tres cites, el
públicvavotantcomcontinua la
trama”.LaIAensportaaunme-
tavers alternatiu, on ens reben
els alegres avatars d’Eudald Es-
pluga, Ingrid Guardiola i altres
referents que donen pistes per
arribar a una casa. “És unmeta-
vers horitzontal, arraconat als
ordinadorsdelsnostresavis”.
El polonès Marek Tuszynski,

de Tactical Studios, va parlar de
les seves anàlisis demés de cent
apps creades permitigar la pan-
dèmia.“Latecnologiaensprote-
geix de manera maternal, l’últi-
ma tendència és la intel·ligència
de conducta: t’ensenya a com-
portar-te, rentar-te les mans o
notocar-telacara,ocanviacom-
portamentsen l’espai laboral”."
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Envoltada de locals
comelKarma,l’Oca-
ña i el Jamboree, la
carpa que la Biennal
del Pensament va

instal·lar ahir al mig de la plaça
Reial –la forma recorda un cer-
vell amb els plecs– va acollir
també ahir un debat sobre els
metaversos en què van partici-
par artivistes europeus que van
dialogarambunnombróspúblic
i van mostrar diverses maneres
de capgirar la tecnologia i la vir-
tualitat per convertir-les en ins-
trumentsemancipadors.

El publicista alemany Tobias
Natterer va parlar d’Uncenso-
red Library, la biblioteca sense
censura queha creat dins del vi-
deojocMinecraft i que conté re-
portatges censurats en països
comMèxic, Rússia, el Vietnam,
Bielorússia, l’Aràbia Saudita, el
Brasil iEgiptequepodenservis-
tos sense problemes pels juga-
dors d’aquests llocs. “Hi havia
granscomunitatsdegaming, pe-
rònopodienaccediraaltresxar-
xes. El nostre és un dels edificis
mésgransdeMinecraft, janopot
créixermés,vamvolerimpressi-
onar els jugadors amb la mida i
seduir-losambelementsdejoc”.

El ‘tecnoteatre’
de ‘Ware’ puja
a l’escenari
una IA que aprèn
i sedueix el públic

“unataca lamemòriahistòrica”.
Elgovernde laRepúblicahavia

ordenat durant la retirada con-
centrar una trentena d’avions a
l’aeròdrom de Vilajuïga-Garri-
guella. Però quan es volien enlai-
rar cap a França van ser atacats
per sis Messerschmichtt Bf 109
de la LegióCòndor que ajudava a
Franco. El Polikarpov I-15, pilo-
tatperJosepFalcó,vaaconseguir

enlairar-se i abatre elMessers de
Windemuth en un combat que
avuiencaraésunenigmahistòric.
Un temps després es va instal·lar
unaestelaqueharesistit finsavui.
La destrucció pot tenir l’efecte
contrari del que es buscava: que
ensacabi fentoblidarelpassat."

L’Associació
d’Aviadors de la

República condemna
l’atac a un monòlit

Trontolla lamemòria de la guerra
des i de cops demartell. Un grup
radical l’havia inclòs en una llista
de símbols feixistes per eliminar.
L’absència d’algunamenadepla-
ca per contextualitzar el relat ha
contribuït a la confusió. Es deia
que les flors que periòdicament
apareixien al peu del monument
erendipositadespermembresde
l’extrema dreta. Però el pilot re-
publicà Josep Falcó, que va ser
qui va abatreWindemuth el 6 de
febrer del 1939, va revelar a La
Vanguardia el 2009 que cada es-
tiu tornava de la seva residència
de l’“exili” a Tolosa de Llengua-
doc per posar-hi unes flors ver-
melles. “Ensvamtrobarcaraaca-
ra, vamorir ell, peròpodriahaver
mort jo”, declarava Falcó als 92
anys.Entenien23anysel 1939.
La mateixa Associació d’Avia-

dors de la República (ADAR) ha
lamentat ara el que consideren

Peraunseraunmonumentdedi-
cat aunpilot.Perad’altres eraun
monòlitqueevocava l’últimcom-
bat aeri de laGuerraCivil a Cata-
lunya, en què l’aviació republica-
na va abatre al pilot Friedrich
Windemuth, de la Legió Còndor.
Abans-d’ahir, fruit d’una bretola-
da que es va fer coincidir amb el
diade laHispanitat,unsdescone-
gutsvandestrossaraquestmonò-
litdepedrasituata lacarreterade
Vilajuïga a Garriguella (Alt Em-
pordà), al costat del que va ser un
aeròdromrepublicà.
Aquesta estela funerària ja ha-

via estat objecte abans de pinta-
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Raça humana
Carme Vinyoles Casas

arcelona, 18 de
març del 1938.

Josep M. Faura a la
seva esposa Filo-
mena Augé, instal-
lada amb els fills a

la Segarra: “Cada vegada que sentim
xiular una bomba, quedem callats i
quiets esperant sentir-la petar. La gent
a les tres de la tarda ja omple els refugis
amb matalassos i mantes. Barcelona fa
llàstima, ha estat tocada per tot arreu,
el nombre de víctimes és incomptable.”
Camp d’internament Clocher (Gueret),
12 febrer del 1940, Teresa Prats a Joan
Tauler, secretari del president Compa-
nys, exiliat a París: “Em trobo en una
necessitat molt gran tant com tenir de
prendre dos cops per setmana dues in-
jeccions de calci. Si em podeu afavorir
en alguna cosa us ho agrairé. Saludeu
al nostre president, digueu-li que no
oblido els homes de lluita”. Llemotges,
29 d’agost del 1940, Mercè Rodoreda a
Anna Murià: “Vam deixar París amb
una gran recança. Quan ens faltaven
dues hores per arribar a Orleans ens
van fer decantar de camí, els ponts so-
bre el riu ja no existien i la ciutat crema-
va per tots quatre costats. Els alema-
nys l’endemà passaven el riu i nosaltres
només avançàvem intentant esquivar-
los...” Episodis d’una guerra –de dues,
en realitat– narrats per persones anòni-
mes i per un parell de cèlebres escrip-
tores, totes elles escrivint-se les seves
vicissituds. Els petits fragments reco-
llits formen part de l’exposició molt re-
comanable T’enyoro. Cartes per a la
memòria que es pot veure al Memorial
Democràtic; ens permet constatar com
n’és, de valuosa, la documentació pri-
vada per resseguir de primera mà la
història quotidiana i social d’una època.

B

Cartes per
a la memòria
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Gairebé sense adonar-nos-en, acabem 
cosificant les guerres i les reduïm a 
imatges en pla obert de bombardejos, 
plans curts d’edificis destruïts, alguns 
cadàvers i molts ferits. Ens costa explicar 
la guerra amb la cruesa que ho va fer Ku-
brick a La chaqueta metálica. Però encara 
ens costa més descompondre-la en his-
tòries concretes, no només de mort i 
destrucció, sinó també, i sobretot, de vi-
des truncades i canviades per sempre. 
Avui hem fet al diari un desplegament 
per millorar la nostra manera d’explicar 
la guerra i posar-hi cares. Hem parlat 
amb un pres que va estar en una presó 
russa a Ucraïna, amb un jove que ha arri-
bat a Espanya fugint de la mobilització 
militar de Putin, amb d’altres que se’n 
van anar a Turquia per evitar-ho i amb 

alguns que estan orgullosos de combatre 
per Rússia tot i que sigui la de Putin. 
Completem aquest mapatge amb una 
entrevista a Andrei Kurkov que acaba de 
publicar la primera novel·la sobre la in-
vasió russa del seu país. 

Per molts angles que li posem, el pe-
riodisme mai pot explicar la integritat de 
la guerra perquè se li escapen les aromes 
i el tacte de la mort i de la destrucció. Jor-
ge Semprún va descriure magistralment 
la seva incapacitat per reconèixer abans 
o després d’estar en els camps de con-
centració l’olor de carn humana cre-
mada que va inhalar durant el captiveri. I 
Primo Levi va morir turmentat pel sen-
timent de culpa per haver sobreviscut a 
una guerra, de la qual ens va explicar la 
seva lluita per no deixar-se arrossegar 

per la cosificació ambiental i com cuida-
va cada gest per continuar sent persona i 
no convertir-se en l’animal que hi veien 
els seus carcellers. 

Els bombardejos, aquestes boles de 
foc que posem sovint a la foto de portada, 
els cossos inerts de les víctimes... Aquesta 
és la iconografia quotidiana de la guerra, 
però als protagonistes que retratem avui, 
i que representen centenars de milers de 
persones, la guerra els ha canviat la vida 
molt més que a nosaltres, res tornarà ser 
com abans. El nostre propòsit sempre és 
posar les persones en el centre de les no-
tícies i de les històries que expliquem. En 
la guerra és difícil, però els nostres re-
porters ho han aconseguit una vegada 
més, per ajudar-los a entendre més, 
també la guerra. n

u El BBVA ha elevat el seu objectiu de mobilitzar finan-
çament sostenible fins als 300.000 mili-

ons d’euros en el període 2018-2025, 
un 50% més de la meta fixada al juli-
ol i el triple del seu objectiu inicial del 
2018. El president de l’entitat va des-

tacar que cal redoblar esforços «a fa-
vor de les energies netes i contra el 

canvi climàtic i la desigualtat». P. 17

 Carlos Torres Vila 
 PRESIDENT DEL BBVA

u L’atac cibernètic que van patir tres hospitals cata-
lans i una desena de centres assistenci-

als del Consorci Sanitari Integral ha 
suposat la publicació de dades con-
fidencials al web fosc. Un greu error 
de seguretat pel qual el Govern ha 

hagut de demanar a la població que 
extremi les precaucions si rep missat-

ges sospitosos per mail o mòbil. P. 34

 Manuel Álvarez del Castillo 
 DIR. GRAL. DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

u L’actor, que interpreta l’esclau Pseudolus, lidera el 
brillant repartiment de la divertida comè-

dia musical Golfus de Roma, en un 
muntatge dirigit per Daniel Anglès, 
avalat per Roger Julià. El Teatre 
Condal acull aquesta nova i celebra-

da reposició de l’obra que es va es-
trenar fa 60 anys a Broadway i que Ma-

rio Gas ja va dirigir el 1993. P. 43

 Jordi Bosch 
 ACTOR

Quan posem cares a la guerra

Albert Sáez

Newsletter

Hem parlat amb un fugitiu del reclutament de Putin i amb entusiastes del personatge
P Albert Sáez és director d’EL PERIÓDICO

Dimarts al vespre, mentre Barce-
lona sembla Nova York per la 
contraprogramació d’actes cul-
turals –¡bàrbar octubre!–, rava-
legem amb l’escriptor i periodis-
ta valencià Paco Cerdà i amb la 
seva companya, la també escrip-
tora Purificació Mascarell, pro-
fessora de Teoria de la Literatura 
a la Universitat de València. 
Compartim un beuratge descafe-
ïnat en una terrassa abans de la 
presentació del nou llibre del pri-
mer, 14 de abril, a La Central, 
apadrinat per l’assagista Jordi 
Amat i guardonat amb el premi 
de no ficció Libros del Asteroide. 

TREBALL D’INVESTIGACIÓ  

L’obra destaca sobretot pel tre-
ball d’investigació, la minuciosa 
rasclada d’hemeroteques, i la 
perspectiva d’abordar la procla-
mació de la Segona República no 
des dels grans vectors, les causes 
que conflueixen i les conseqüèn-
cies, sinó des de la pell i la tem-
peratura, el minutatge exacte del 

14 d’abril de 1931, la substància 
col·loidal i confusa en la qual flo-
ten centenars de vides en un ins-
tant decisiu, el pols dels qui an-
helen el canvi de règim i els qui el 
temen com una tempesta de so-
fre. El plantejament caleidoscò-
pic recorda el d’un altre llibre 
originalíssim d’Éric Vuillard i un 
altre històric dia 14, no d’abril, 
sinó de juliol, de 1789 en concret, 
quan la població de París pren a 
l’assalt la presó de la Bastilla. 

Desfilen per les pàgines de 
Cerdà els grans noms, com el del 
rei Alfons XIII i la seva comitiva, 

que creuen la Manxa amb rumb al 
port de Cartagena per sortir ràpi-
dament; la coixesa escarmentada 
del comte de Romanones; les 
mans petites, blanques, gairebé 
femenines de Francisco Franco, 
que es nega a hissar la bandera 
tricolor a l’Acadèmia General Mi-
litar de Saragossa llevat que rebi 
una ordre explícita i per escrit; o 
l’actriu Margarita Xirgu, qui, amb 
nafres en carn viva al braç es-
querre per un contratemps do-
mèstic amb aigua bullint, repre-
senta la seva obra al Teatre Mu-
ñoz Seca de Madrid amb la platea 

gairebé buida, perquè el 14 d’abril 
«el teatre està fora i és gratis». 
Però alhora, el llibre rescata l’èpi-
ca dels oblidats, com l’Emilio, un 
pobre enquadernador a l’atur 
que, a la sortida del cine, es veu 
embolicat en una turbamulta al 
passeig de Recoletos contra la 
qual carreguen els màusers. O el 
telegrafista Pàmies, que també 
mor en circumstàncies semblants 
davant la delegació de la policia de 
Drassanes. 

EXTREMA VOLATILITAT  

Decanten la balança d’una jor-
nada incerta la inhibició del ge-
neral Sanjurjo, cavall exhaust i 
cansat, i el pas ferm amb què Mi-
guel Maura entra a la seu del seu 
ministeri, senyors, pas al Govern 
de la República. El lector es que-
da amb la sensació d’una extre-
ma volatilitat, que podria haver 
succeït qualsevol cosa i la con-
trària. Com diu Vuillard, relatar 
la història és una manera de mi-
rar el present. n

‘14 de abril’ reescriu la crònica minúscula de la proclamació del 1931

Olga Merino 
 
 

P Olga Merino és  
periodista i escriptora

Les 24 primeres hores  
de la Segona República

L’espiral de la llibreta
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