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que “no toleraremque es posi en
dubte la sevaprofessionalitat”.
El sindicat policial ja ha dema-

nat una reunió “urgent” amb el
conseller d’Interior, Joan Ignasi
Elena.Unsindicatquenodescar-
ta, adverteix lanota, convocarun
congrés extraordinari per “ana-
litzar la situació actual i escoltar
la majoria dels comandaments”.
El text, difós al compte de Twit-
terdelsindicat,asseguraque“ne-
cessitem estabilitat i continuïtat,
i respecte a la direcció del cos”. I

El sindicatdecomandamentsdelsMossos
demana la continuïtat del comissariEstela

!%0/%,%*%$$-
,*)('&%$*

Amb una contundència i un to
gens habitual en els comunicats
del sindicat de comandaments
dels Mossos d’Esquadra, el SIC-
ME ahir a la nit va difondre qua-
trelíniesperposicionar-sealcos-
tatdelcomissariencapdelapoli-
ciacatalana,JosepMariaEstela, i
va assegurar que “no entendrí-
em” el seu cessament i advertien

acaba recordant que “som la
segonainstituciómésbenvalora-
da del país i per això exigim res-
pecte”.
Les últimes informacions pu-

blicades aquest cap de setmana,
entre les quals la deLaVanguar-
dia avançant els plans d’Interior
de col·locar el comissari Eduard
Sallent al capdavant de la policia
fins a Nadal i donant Estela per
amortitzat, els han posat efecti-
vamentenpeudeguerra.
Aquestdillunsserà intensaIn-

terior i als Mossos. El departa-
ment que dirigeix Joan Ignasi
Elena espera que Estela presenti
la seva carta de dimissió. Però el
frontobertpelSICMEincorpora
méselementsal tauler."JosepMaria Estela

":#!98765496329 1 0/0

L’aprovació de la llei de Me-
mòria Democràtica suposa
un important avenç per a
l’enfortiment de la demo-
cràcia espanyola i la culmi-

nació del camí de reconciliació emprès
amb la transició. Perquè d’això es tracta
ambaquesta llei,decompletar latransició,
que va tenir un objectiu lloable i exitós, la
reconciliació dels espanyols, que es va
plasmar a la Constitució del
1978,peròqueva feroblidar les
víctimesdel franquisme, jaque
les del camp colpista ja havien
estat àmpliament reconegudes
i reparades.
La finalitat de la llei és apro-

fundir en el reconeixement
delsquevanexperimentarper-
secució o violència durant la
GuerraCivil i ladictadurafinsa
l’entrada en vigor de la Consti-
tució del 1978, la recuperació,
salvaguarda i difusió de laMe-
mòria Democràtica i la reivin-
dicaciódelsvalorsdemocràtics
i els drets i llibertats fonamen-
tals al llarg de la nostra edat
contemporània, incloent-hi
per primera vegada el repudi i
condemna del cop militar del
juliol del 1936 i la dictadura
franquista, així com la declara-
cióde la seva il·legalitat.
Ho fa amb fonament en els

principisdeveritat, justícia, re-
paració i garantia de no repeti-
ció, per als quals el nostre país
va ser requerit per successius
informes d’organismes inter-
nacionals.Entreells,eldelrelatorespecial
de l’ONUPablodeGreiff del 2014, que re-
clamava polítiques públiques a favor de
la memòria i assenyalava que “l’assistèn-
ciaa lesvíctimesnoésunaqüestiódepolí-
tiques partidistes o programes polítics, si-
nó de principis i drets que ens concernei-
xena tots”.
La llei busca, doncs, el reconeixement i

reparació moral, política i jurídica de les
víctimes i la seva memòria. Ha estat una
conquestade lamodernitat il·lustradaque
nohiha justícianidignitat sensememòria

i que la història no pot construir-se des
delsvencedors, sinó, tal comvaassenyalar
WalterBenjamin,comahistòriadelesvíc-
times i des de les víctimes. Fonamental-
mentde les oblidades, lesdel franquisme i
ladictadura,peròincloent-hitoteslesdela
Guerra Civil. Juan Sisinio Pérez Garzón
recalcava en un recent article que la Llei
inclou totes les víctimesde la guerra, tam-
bé lesquehovanserenterritori republicà.
La dreta s’oposa a la nova llei ambargu-

ments fal·laços, que no deriven ni del text
ni dels objectius recollits a l’exposició de
motius, i menys encara de l’actuació dels
socialistes durant la dictadura i la transi-
ció. Ja ho van fer amb la llei de Memòria

Històrica de Zapatero del 2007 i quan el
2012 van arribar al govern, Rajoy es va va-
nagloriar de destinar “0 euros” a la seva
aplicació.
EneldebatalSenatelsrepresentantsdel

PP no van fer cap referència al contingut
dela llei, sinóqueambunllenguatgeencès
la van rebutjar denunciant una inventada
ruptura del consens sobre el pacte consti-
tucional i l’esperit de la transició, inclosa
l’amnistia, i que es pretén perseguir delic-
tes fins al 1983 com a concessió a ETA i
als seushereus. S’ha arribat a escriureque

és una iniciativa contra els socialistes i
comunistesquevanpactar latransició,co-
sa que ha reiterat la Fundació Transició
Espanyola.
Elssocialistesvamcontribuirdemanera

decisiva en la transició i laConstitució del
1978, un delsmomentsmés brillants de la
història d’Espanya, fins i tot amb les seves
limitacions. Alhora defensem la memòria
democràticacomlaculminaciódelprocés
de reconciliació emprès amb la transició,
que s’havia de completar amb el reconei-
xementa lesvíctimesdel franquisme.
Ésrotundament incertquela lleideMe-

mòriaDemocràtica suposi la rupturade la
transició o el pacte constitucional, perquè

elsdestacaienalteixdemanera
expressa i clara al preàmbul,
queafirmaque“lavigentCons-
titució es va fonamentar en un
ampli compromís social i polí-
tic (...). Aquest consens va ser
l’esperit de la nostra transició
política, i ha estat la base de
l’època de més esplendor i
prosperitat que ha conegut el
nostrepaís”.
Però alhora assenyala que

“en aquestmarc, la societat es-
panyola té un deure dememò-
ria amb les persones que van
ser perseguides, empresona-
des, torturades, van perdre els
seusbéns i fins i tot la sevaprò-
piavidaendefensade lademo-
cràcia i la llibertat”, perquè
la reconciliació no té ni pot te-
nir les seves arrels en l’oblit, ni
hi pot haver concòrdia sense
memòria.
Lalleitambéposaenrelleula

llei d’Amnistia, “una reclama-
ció històrica de l’oposició anti-
franquista”, alhora expressió
“de lavoluntatde reconciliació
i de construcció d’una societat

democràtica avançada”, pel que les esme-
nesd’ERCoBildudederogaciótotalopar-
cialde la lleid’Amnistiavanserrebutjades
pel PSOE, com anteriorment s’havia opo-
sat a altres iniciatives parlamentàries que
enpretenien laderogació.
Quiafirmique lanova llei trenca la tran-

sicióielpacteconstitucionalonol’hallegi-
da –cosa que sens dubte els passa a molts
dels seus crítics–, o simplement la falseja.
Perquè la dreta espanyola té una assigna-
turapendent: continua lligadaemocional-
mental franquisme.

La llei de la Memòria Democràtica,
culminació de la transició

TRIBUNA

Manuel de la Rocha Rubí
Francisca Sauquillo
Exparlamentaris socialistes

El Congrés dels Diputats
-982 -+3.

BARCELONA - GIJÓN
MADRID - SEVILLA

VALENCIA

902 31 32 42
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recomanem avui Albert un acte d'homenatge al castellà entre demà i dissabte a les brigades internacionals Barcelona l'acta
principals de dissabte a les 11:00 la Rambla del Carmel però també hi haurà una obra de teatre Olímpia tractar-me 9:30 o la
presentació del llibret divendres el Espai Jove boca Nord

Entre mañana y el sábado se celebra un acto de
homenaje a las Brigadas Internacionales en

Barcelona.

RAC 1 PROGRAMA: EL MON A RAC 1 OTS: 212000

HORA EMISIÓN: 07:23 AVE: 1470 €

DURACIÓN: 14 s PAÍS: Spain

▶ 19 octubre 2022 > Clica aquí para acceder al archivo
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Se celebra el 25è Homenatge a les Brigades Internacionals 
dedicat a les dones 
 

 

L’homenatge s’ha convertit en un dels actes més rellevants de memòria històrica a 
Catalunya. L’acte principal tindrà lloc a la Rambla del Carmel de Barcelona el 
dissabte 22 d’octubre a les 11 h a la Rambla del Carmel de Barcelona 
 

 

 

L’Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya i l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del 
Franquisme organitzen, juntament amb el Memorial Democràtic i l’Ajuntament de Barcelona, el 25è 
Homenatge a les Brigades Internacionals, en commemoració del 84è aniversari del seu massiu comiat a 
Barcelona. A l’octubre de 1938 més de 250.000 civils varen aplegar -se als carrers de la ciutat per dir adeu a 
milers de voluntaris vinguts de tot el món que s’havien desplaçat a Espanya per lluitar en la Guerra Civil.  
 
Com cada any, l’acte tindrà lloc davant del monument dedicat a la Brigada Lincoln, al barri del Carmel, on es 
farà una ofrena floral. Enguany se celebrarà el dissabte 22 d’octubre i hi  intervindran Celia Santos, autora 
del llibre La niña de Rusia i especialista en la figura de la brigadista Salaria Kee, i l’actriu  Mireia Clemente, 
que dirà les paraules de comiat a les Brigades Internacionals que la Pasionaria va pronunciar el 28 d’octubre 
de 1938 a Barcelona. Hi haurà una interpretació musical de Rosa Zaragoza, a més de parlaments per part 
de representants del Memorial Democràtic i de l’Ajuntament.  
 
La celebració de l’efemèride inclou dues activitats més: el dijous 20 d’octubre  La Voz Ahogada projecte 
escènic, companyia teatral especialitzada en memòria històrica i guanyadora del primer Premi Filadora 
2021, representarà l’obra Una nova primavera. La història de les Brigades Internacionals, al Golem’s Teatre 
de Barcelona i amb entrada gratuïta. El divendres 21 d’octubre es presentarà per primera vegada  Coratge 
sota el foc, escrit la periodista catalana resident a Nova York Helena G. Vancells i publicat per Neret 
Edicions. El llibre narra la història real de vint dones nord-americanes que varen arriscar la seva vida 
defensant la República a la Guerra Civil Espanyola. 
 
En paraules d’Eduard Amouroux, president de l’Amical de les Brigades, «és important recordar en aquests 
moments de retorn d’actituds feixistes l’exemple dels brigadistes. Si el fe ixisme-nazisme va ser el 
protagonista i causant del capítols més negres i dramàtics del segle vint, ells van protagonitzar un dels actes 
de solidaritat i de generositat més grans que ha conegut la història de la humanitat». L’Homenatge a les 
Brigades Internacionals pretén rememorar els fets dramàtics ocorreguts durant la Guerra Civil per reflexionar 
sobre el present en què vivim. Després de 25 anys celebrant aquesta efemèride i amb una exitosa 
participació ciutadana, l’homenatge s’ha convertit en un dels ac tes clau de memòria història a Catalunya. 
Reconeixement a les dones brigadistes i a les dones antifeixistes 
 
La 25a edició de l’homenatge està dedicada a les presència de les dones en les Brigades Internacionals. 
Les brigades varen ser unitats militars formades per voluntaris vinguts de més de 54 països per lluitar contra 
el feixisme en la Guerra Civil espanyola i per defensar les llibertats de la República. Segons dades del 
SIBRINT (Sistema d’Informació Digital sobre las Brigades Internacionals), més de 40.000 persones varen 
desplaçar-se voluntàriament per lluitar en les Brigades Internacionals. D’aquestes, es ca lcula que 
aproximadament 1.300 dones varen formar-hi part directament, sense tenir en compte les que van 
col·laborar-hi externament. 
 
Per Amouroux aquest homenatge recorda «les dones de molt països que van venir a prendre les armes per 
defensar la Segona República, però també aquelles que amb tasques als hospitals o com a interpretes, 
passant per totes les feines que puguem imaginar van tenir un protagonisme que ha costat molta tinta i molt 
discurs reivindicar». 
 
 

https://catalunyaplural.cat/ca/se-celebra-el-25e-homenatge-a- les-brigades-internac ionals-dedicat-a-les-dones/ 
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Persones >

Barcelona

El guerriller Che Guevara, l’em-
perador Carlemany, i el papa Joan 
Pau II fan cua a l’Ajuntament de 
Barcelona. No estan sols en una 
mena de fantasmal sala d’espera 
plena de celebritats de la història, 
totes mortes fa anys, si no segles. 
Al mateix despatx segueixen atra-
pats el novel·lista Julio Cortázar, 
l’expresident dels EUA Theodore 
Roosevelt, l’exalcalde de Madrid 
Enrique Tierno Galván, l’oceanò-
graf Jacques Cousteau... Fins i tot 
un il·lustre personatge de còmic, el 
Capitán Trueno, espera torn per-
què es compleixi el que el consis-
tori va emparaular el 2008, quan 
va beneir que el nom de l’heroi 
lluís en un carrer arran d’una 
campanya d’EL PERIÓDICO.  

L’ajuntament amuntega 208 
denominacions als llimbs, mal-
grat que alguna vegada van rebre 
el beneplàcit de la ponència del 
nomenclàtor, l’òrgan que valida 
quins suggeriments per batejar 
espais de l’urbs són acceptats. La 
relació resulta tan extensa que 
sembla improbable que Barcelona 
digereixi tot el repertori pendent.  

De tot el cúmul, 164 noms cor-
responen a personalitats que el 
consistori va recolzar. Tot i així, es 
mantenen orfes d’un racó per de-
nominar. Tot un contrasentit. 
«Tenim molts noms pendents per 
a una ciutat que no creix i amb un 
nomenclàtor que està molt con-

solidat», reconeix el regidor i pre-
sident de la ponència del nomen-
clàtor, Jordi Rabassa. «És per això 
que el criteri actual és no acceptar 
que es debati cap nom nou sense 
una proposta d’ubicació», afegeix.  

Una enciclopèdia breu 

El catàleg de seleccionats a qui es 
deu una artèria bé podria configu-
rar una breu enciclopèdia. Englo-
ba religiosos com el fundador dels 
maristes, Marcellin Champagnat, 
i revolucionaris com el general Jo-

sé de San Martín, un dels lliberta-
dors de l’Argentina, Xile i el Perú; 
polítics com el dirigent del PSUC 
Gregorio López Raimundo, el re-
publicà Heribert Barrera, l’anti-
franquista Lluís Maria Xirinacs i el 
pare de la Constitució Jordi Solé 
Tura; artistes com l’escultor Josep 
Maria Subirachs, el vocalista de 
Sau, Carles Sabater, i el còmic 
Cassen; militars com Antonio Es-
cobar i José Aranguren, tots dos 
afusellats pel franquisme, i una 
nòmina llarga d’escriptors i in-
tel·lectuals rellevants: Antoine de 
Saint Exupéry, Émile Zola, Paco 
Candel, Jorge Luis Borges i Pío Ba-
roja, entre d’altres.  

NOMENCLÀTOR

Més de 160 personatges il·lustres 
esperen ‘el seu carrer’ a Barcelona 

L’ajuntament amuntega 208 propostes, totes ja aprovades, per batejar vies i places. Algunes fa quatre 
dècades que estan pendents que els assignin espais als quals donar nom. Entre el repertori, hi ha  
sis noms de dones i denominacions com ara pesseta, Shoah i Víctimes del Terrorisme.

JORDI RIBALAYGUE 
Barcelona

La llista a qui es 
deu una via aplega, 
entre altres , 
autors, polítics, 
artistes i religiosos 

Un activista penja un cartell per reivindicar el carrer del Duc per al guerriller Che Guevara. 

Agustí Carbonell

Joan Pau II

Alguns personatges als 
quals la ciutat els deu una via 

Che Guevara
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Fins i tot sent tan extens i he-
terogeni, l’índex només inclou 
sis dones: les religioses Anna 
Maria Janer i Santa Maria Jo-
sepa; la dirigent comunista Do-
lores Ibárruri; la compositora 
Lluïsa Casagemas; l’arquitecta 
Rosa Barba Casanovas, i l’estre-
lla de circ Annie Oakley, una ti-
radora  que va deixar parats els 
barcelonins amb la seva punte-
ria quan el xou de Buffalo Bill va 
recalar al carrer de Muntaner, 
l’any 1889.   

Alguns candidats han quedat 
relegats a l’oblit des que van ser 
declarats aptes pels primers 
governs democràtics després de 
la Transició. Li passa a Ramón 
María del Valle-Inclán, a qui 
Barcelona deu un carrer des de 
fa 41 anys, quan Narcís Serra 
era alcalde.  

La documentació entregada per 
l’ajuntament, a petició d’aquest 
diari, no precisa en tots els casos les 
dates en què es van convalidar  
les denominacions, però permet 
identificar que almenys 44 espe-
ren que se’ls adjudiqui una via 
des de fa més de dues dècades.  

Vinculació amb el barri 

Rabassa explica que el llistat en 
la reserva es revisa quan s’obre 
el procés per batejar llocs de 
l’urbs. «Es fa per si té sentit in-
cloure’n alguna, però és impor-
tant que tingui una vinculació 
amb l’espai o el barri», contra-
posa el regidor, que apunta que 
resulta «difícil» que veïns tole-
rin noms sense un nexe amb la 
ciutat. Rabassa calcula que no-
més mitja dotzena de candidats 
s’han esborrat de l’inventari 
l’últim any a l’aconseguir in-
corporar-se a la llista de carrers. 
«I a part de les que queden, re-
bem propostes cada setmana», 
postil·la.  

Malgrat que han merescut el 
crèdit de l’oficina municipal, fa 
molt de temps que estan enca-
llades les candidatures del can-
tant Freddie Mercury, l’escrip-
tor Graham Greene, el nobel de 
literatura Vicente Aleixandre i 
el rei Pere III el Cerimoniós. 

També diversos topònims acu-
mulen més de 20 anys de de-
mora, inclosos països com Tu-
nísia; ciutats com  Lió i Sant Pe-
tersburg; autonomies com la 
Rioja, i comarques com la Cer-
danya i l’Alt Urgell. Altres sug-
geriments també han embar-
rancat, com les de Cine, Espe-
ranto i Homilies d’Organyà. 

L’executiu municipal prio-
ritza els noms femenins per re-
vertir el desequilibri en què pre-
dominen els patronímics mas-
culins, així com figures destaca-
des en les lluites veïnals i la vida 
dels barris. «Posar noms a car-
rers i places és un acte polític, no 
administratiu», postula Rabas-
sa, que admet que el barem ac-
tual «fa difícil encaixar alguns 
noms aprovats amb criteris de 
fa 30, 40 o 50 anys».  

«Potser ara no els escollirí-
em», pensa el regidor. En tot cas, 
matisa que el consistori no re-
butja cap de les propostes pos-
tergades fins ara. «Falta trobar-
los el lloc adequat i que rebin 
consens. De vegades no el te-
nim», addueix. De tota manera, 
el retard s’estén a denominaci-
ons en les quals s’intueix que no 
faltaria un assentiment genera-
litzat. Entre d’altres, falta per 
trobar una ubicació per a la pes-
seta, la Shoah, les Víctimes del 
Terrorisme, l’expresident sud-
africà Nelson Mandela, i el cirur-
già Moisès Broggi. n

El consistori 
prioritza figures 
femenines i 
personatges de 
les lluites veïnals  

«Posar noms a 
carrers i places és 
un acte polític», 
afirma el regidor 
Jordi Rabassa 

Julio Carbó

Vista aèria de Barcelona amb l’Hotel Arts i la Torre 
Mapfre en primer pla. 

Jorge Luis Borges Dolores Ibárruri Nelson Mandela Freddie Mercury Moisès Broggi Jordi Solé Tura
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Justquanel governcatalà comp-
ta amb el menor suport parla-
mentari de la història, el presi-
dent de la Generalitat advoca
per governar per a “tot Catalu-

nya”(“laCatalunyasencera”).Opotserés
per aquesta debilitat quePereAragonès
recorre a aquesta declaració d’intenci-
ons, perquè necessita la bona disposició
delarestadepartits.ERCsesentallibera-
dad’unarelacióambJuntsqueviviacom
a tòxica, però encara no està preparada
per obrir-se al PSC. Per tant, els republi-
cansprovarand’aplicar la“geometriava-
riable”quevapopularitzarZapatero,pe-
rò amb númerosmés escassos i un clima
marcat encara per les línies vermelles
que va traçar el procés, que fanque el ca-
mísiguigairebé intransitable.
Quel’aliançaambJuntsnodonavamés

desieraevidentdesdefeiatemps.Elpac-
tedegovern ja es va forjar amb l’oposició
de figures tan destacades com Carles
Puigdemont. Però una vegada acordat,
Juntsesvaconformarambla ideaqueels
seusconsellersdemostrarienmésdestre-
sa que els d’ERC i això es veuria recom-
pensat en les enquestes. En va. Amesura
quepassavenelsmesos,mésdirigents de
Junts consideraven impossible diferen-
ciar-se d’ERCdes de dins del govern.No
podien marcar perfil en assumptes com
l’aeroport o els impostos i havien d’assu-
mir el possibilisme dels republicans so-
bre la taula de diàleg. Qualsevol intent
d’oferirunapropostadiferentalsseusvo-
tants, més cap a la dreta imés combativa
sobre la independència, xocava amb la
contradicciódecontinuaralpoder.
La nova direcció de Junts, amb Jordi

Turullal capdavant, vacomençarapres-
sionar ERC al juliol. Delegacions de les
dues parts vanmantenir gairebé una de-
senade reunions.ElsdeJunts volienque
els seus socis transigissin en la creació
d’unadireccióestratègicasobrelaviacap

a la independènciaosobre lacoordinació
políticaaMadrid.Algunacosaquejustifi-
qués la sevapermanència alGovern.Van
toparambunmurinfranquejable.Enuna
trobada de principis de setembre, des-
prés de reiterar les seves negatives, un
delsrepublicansvaacabarambundesafi-
ament lapidari: “No i no, i vosaltres usho
empassareu”. Aquell xoc va desembocar
en una reunió al Palau de Pedralbes que
va començar amb un dinar i va acabar a
l’horadelsopar,senseresultat.VaserTu-
rullquivaposarsobrelataula,enunareu-

nióambmotiudeldebatdepolíticagene-
ral amb Laura Borràs, Jordi Puigneró,
Albert Batet i JosepRius, elmíssil de la
qüestió de confiança per obligar Arago-
nèsamoure’s.L’artefacteva sortirdispa-
rat i l’explosió va desencadenar el cessa-
ment del vicepresident, la consulta a la
militànciadeJunts i, finalment, lasortida
delGovern.
El president sap que no aconseguirà el

suportdeJunts alspressupostos. Inovol
el del PSC per no alimentar el relat que
s’acostaunnoutripartit ipernoperdre la

clau que els permeti arrencar avenços al
PSOE,senseelsqualsJuntstreuràpitdels
seusmalsauguris sobre la tauladediàleg.
Si Juntsnopresentaunamociódecen-

suracontraAragonèsésperquèhauriade
votar aSalvador Illapera lapresidència.
PeròelsdeTurull exerciranunaoposició
dura.Tenen informació privilegiadadels
quiacabendesortirde l’executiu idecàr-
recs que continuen als seus llocs. No do-
naran ni aigua a Aragonès i confien a re-
sistirfinsalesmunicipalsambelcombus-
tible de cridar els seus a venjar-se de la
insolència dels republicans. La lluita en-
tre Junts i ERC que Puigdemont i Oriol

Junqueras van portar al clímax no ha
acabat.Totespreparaperalcombatelec-
toraldelmaig.
Aragonèsprorrogaràelspressupostos i

buscarà suports puntuals a algunes me-
sures socials. Però si noméspot comptar,
pel cap alt, amb un terç dels diputats del
Parlament, l’ambició d’aquest govern és
molt limitada i difícilment respondrà a la
voluntatencomiabledegovernarperatot
Catalunya. Si el president es refereix a
aglutinarmés simpatia per la via d’un re-
ferèndumpactat, enaquestafanytampoc
nocomptaambprousuportpolític.Entot
cas, governar a gust de tots no només
és impossible, sinó que condueix a l’im-
mobilisme. Potser ja és un èxit governar,
si no per a tots, per a alguns més que els
propis."

Lola García

Noespot governarper a tothom

Lavotacióen la consultadeJuntsque
va acabar amb la sortida del Govern
català va ser molt disputada. Els par-
tidaris de continuar a l’Executiu con-
siderenqueun42%de suport aconse-
guit no és un resultat menor i estan
convençuts que podrien haver gua-
nyat si el secretari general, Jordi Tu-
rull, enquiconfiaven, s’haguésmullat
per ells i no s’hagués mantingut neu-

tral.Encanvi, elsvencedorsde lacon-
sulta, partidaris de donar un cop de
portaaERC, subratllen l’ascendència
que té Carles Puigdemont sobre el
partit, malgrat que, en teoria, ara és
un simplemilitant. I li atorguenel po-
der d’haver decantat la balança no-
més ambunretuit d’unarticle del seu
excap de gabinet, Josep Rius, que de-
manava de sortir del Govern.

Guanyarambunretuit
L’exalcalde de Barcelona Xavier
Trias continua esfullant lamargarida
sobre si tornara a ser el candidat
de Junts en les municipals del maig.
Trias en té ganes, però encara no
ha donat el sí definitiu. Amb la sorti-
dadeJunts del governde laGenerali-
tat, la seva responsabilitat és més
gran, ja que es tracta del recurs més
importantque té el partit per aconse-

guirunbonresultat en lesmunicipals
davant d’ERC. La batalla de Barcelo-
na ja no és només entreAdaColau i la
resta de candidats, sinó que també és
crucial per a la particular pugna en-
tre ERC i Junts. I a Trias li resultarà
difícil dir que no i deixar tirats els
seus companys de partit. La competi-
ció electoral a Barcelona tindrà mol-
tes lectures.

UnagranresponsabilitatperaTrias

ERC rebutja un pacte de
pressupostos amb el PSC
per no donar a Junts

el relat que ve el tripartit

0.,*('%*#!*B*?,=*(.%*;97

Aragonès subratlla que governarà per a “tot Catalunya”,
però ERC s’alegra de la sortida de Junts del govern i no
vol pactar ambel PSC. La governabilitat aCatalunya con-
tinuamarcadaper la lluita entrepartits independentistes.

Pere Aragonès i Oriol Junqueras ahir en l’homenatge a Lluís Companys
631/-+)&$-/"/A @ >&

SENSE
PERMÍS

una setmana després de la rup-
tura del Govern de coalició.
Com és habitual cada 15 d’oc-

tubre, diverses formacions polí-
tiques, com ara les independen-
tistes, el PSC o els comuns, a
mésd’institucions coml’Execu-
tiu català o el Parlament, van fer
un homenatge al president que
va ser afusellat pel franquisme
al castell deMontjuïc."

Homenatge a lamemòria
deCompanys aMontjuïc

"!0#%%&/ 30-+)'%#0

Partits i entitats independentis-
tes van reivindicar ahir la figura
de l’expresident de la Generali-
tat Lluís Companys en el 82è
aniversari del seu afusellament,
un homenatge en què va tornar
a aflorar el xoc estratègic sobre
el rumb del procés sobiranista, Vergés, Aragonès i Colau ahir al castell deMontjuïc

<)-": 8/"m$- @ 6CN

Acampada
de l’ANCa

laplaçaCatalunya

! L’Assemblea Nacional
Catalana ahir va iniciar
una acampada de dos
dies a la plaça Catalunya
de Barcelona per denun-
ciar la “persecució” que
creuen que hi ha contra
l’independentisme.

,#*%!)+$#
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E
l llibre, que se centra en les vivèn-
cies de la família Quintana des 
que s’instal·la a les cases barates, 
i en el qual apareixen nombrosos 
personatges -ficticis i també re-

als-, és fruit de cinc anys d’investigació de 
l’autor. Segons Villagrasa, “la novel·la és 
un homenatge als primers líders obrers i 
veïnals del barri, amb les condicions tan 
difícils que hi havia aleshores”. “Per al pú-
blic en general, és més assequible una no-
vel·la que un llibre històric”, explica l’au-
tor. Per això va escollir aquest format: 
“Per poder fer arribar a la gent les vivèn-
cies dels obrers durant la dictadura de 
Primo de Rivera i la República”.

Villagrasa va néixer el 1957 i amb només 
un any va arribar a Baró de Viver, on ha 
viscut sempre. A final del 1976, va ser un 
dels fundadors de l’AV de Pi i Margall -nom 
del barri durant la República- i va partici-
par de forma activa en el pla de remodela-
ció, iniciat el 1985 amb la col·locació de la 
primera pedra dels blocs d’edificis que ara 
poblen el barri. Per la seva tasca a Baró de 
Viver i en el moviment veïnal de Sant An-
dreu, el 2000 va rebre la Medalla d’Honor 
de Barcelona. La seva dona, Trinidad Roca, 
va néixer a les cases barates de Baró de Vi-
ver i també ha tingut una participació ac-
tiva en el moviment veïnal del barri.

Colomencs, fins al 1945
L’origen de les cases barates, promogudes 
pel Patronato de la Habitación de Barce-
lona, es remunta al 1929, amb l’aixeca-
ment de quatre nuclis, llavors anomenats 
Eduardo Aunós -a Montjuïc-, Ramón 

Albó -avui Can Peguera, a Nou Barris-, 
Milans del Bosch -al Bon Pastor- i Baró de 
Viver. Aquests dos darrers s’ubicaven en 
terrenys de Santa Coloma de Gramenet, 
fins que l’1 de gener del 1945 es van agre-
gar a Barcelona. A Baró de Viver -nom que 
correspon al títol aristocràtic de Darius 
Romeu, que fou alcalde de la capital ca-
talana-, es van construir 381 habitatges.

Com diu Villagrasa, “a les cases bara-
tes hi havia un esperit més solidari, més 
de comunitat, més de carrer, i s’hi orga-
nitzaven festes. Evidentment, ningú can-
viaria aquells temps pels actuals, sobre-
tot per la millora en la qualitat de vida”. 
L’enderroc de les cases barates de Baró de 
Viver va començar el 1988, any en què es 
va adjudicar el primer habitatge dels 
nous blocs d’edificis.

Obrer, sense feina i anarquista
Hi ha dos aspectes que tenen prou relle-
vància al llarg del relat: la força de l’anar-
quisme en aquests nuclis i com la Guer-
ra Civil va incidir en els habitants. El 
perfil predominant és el d’un obrer, sen-
se feina -un terç de la població estava a 
l’atur-, amb molts fills i anarquista, ja 
que hi havia una majoria d’afiliats a la 
Confederació Nacional del Treball (CNT). 
Un fet molt important a l’època va ser la 
vaga de lloguers que, com explica Villa-
grasa, “es va declarar a Barcelona el 5 de 
juliol del 1931 i va arribar a tenir 100.000 
adscrits a tot Catalunya, segons dades de 
Solidaridad Obrera. Però a les cases bara-
tes es va iniciar abans, el 7 de maig, poc 
després de declarar-se la República. La 

Un viatge literari  
al Baró de Viver 
primigeni

un barri nou 
i encara 
solidari
En aquests gairebé cent anys, Baró 
de Viver ha canviat radicalment des-
prés d’una remodelació total. “Però 
encara queda aquell esperit solidari 
de les cases barates; aquest és un 
petit poble on tots ens coneixem. 
Aquí és més fàcil que algú t’ajudi, 
perquè no s’ha perdut del tot la soli-
daritat entre els veïns”, manté Villa-
grasa. Avui, el barri compta amb un 
casal d’avis, un centre cívic, una es-
cola bressol i diverses escoles, un 
camp de futbol i la pèrgola on s’ubi-
ca el Club de Lluita Baró de Viver, 
que és un dels més importants d’Es-
panya i fins i tot a nivell internacional.

30 | CarrEr 161 | octubre 2022

La novel·la ‘Una casita junto al río’ ens transporta als 
inicis del barri del Baró de Viver, a una època -final 
dels anys vint i trenta del segle passat- marcada per 
la sacsejada política i social que va viure Espanya

BarCElonEs

Genaro Villagrasa, amb el seu llibre, a les cases barates del bon Pastor. joAn Linux

La Xarxa Veïnal del Raval ha 
presentat un recurs contenci-
ós administratiu pel que 
s’oposa a la modificació del 
Pla General Metropolità 
(PGM), que arrabassa al barri 
908 m² d’espai públic a la pla-
ça dels Àngels perquè el 
Macba pugui aixecar un edifi-
ci que taparà del tot el Con-
vent dels Àngels. El Raval és 
un dels barris més densos de 
Barcelona i no es pot permetre 
perdre espais públics. El re-
curs ha estat admès a tràmit.

El projecte inicial s’ha modifi-
cat per les protestes veïnals. 
S’han reduït 10.000 m² d’usos 
industrials i 5.000 més d’usos 
residencials. Els 1.450 habitat-
ges previstos es redueixen a 
1.300. El 40%, a preu assequible 
-la meitat, de lloguer-, i el 60%, 
lliures. La permuta d’usos s’ha 
realitzat amb un altre solar 
del Bon Pastor, un antic camp 
de futbol, on aniran els 10.000 
m² industrials eliminats. Ara, 
s’obre un període d’informa-
ció pública de dos mesos i se-
gueix el procés participatiu. El 
veïnat, tot i valorar positiva-
ment els canvis en el projecte, 
alerta que les alçades dels pi-
sos superen les que es van 
anunciar i demanen estudiar 
a fons la mobilitat.

Contra 
l’ampliació 
del Macba

Menys 
habitatges 
a la Mercedes

BREUS dE BaRRi

Una CaSita jUntO al RíO

Genaro Villagrasa
Grupo Editorial Círculo Rojo SL, 2022
322 pàgines. 15,50 €

Cambra de la Propietat va lluitar amb 
tots els seus mitjans perquè la vaga fos 
declarada il·legal i a final del 1931 ja no 
hi havia vaga a nivell general, tot i que a 
les cases barates es va mantenir fins des-
prés de la guerra. És, potser, el període 
més llarg d’una mobilització obrera 
d’aquesta envergadura: vuit anys fent 
boicot al pagament dels lloguers”.

de Pi i Margall a Primo de Rivera
Pel que fa a la guerra, va influir en la ne-
cessitat de proveir-se de queviures per 
l’escassetat de menjar; en la creació dels 
menjadors populars de la República, com 
el que hi havia a Baró de Viver, instal·lat 
al grup escolar Pi i Margall, que era el 
centre neuràlgic del barri i que va comp-
tar amb bons pedagogs, com Lluís Ala-
bart i Josep Albagés; en l’organització re-
volucionària al principi, amb la creació 
de les patrulles de control; i també en els 
soldats que van anar al front, ja que 
molts joves de les cases barates es van 
allistar com a voluntaris, principalment 
a les milícies anarcosindicalistes. Amb la 
victòria franquista, la repressió va arri-
bar a tots els nivells i, segons apunta Vi-
llagrasa, “a Baró de Viver li va tocar la 
grossa de la reconversió: l’escola Pi i Mar-
gall es va batejar com José Antonio Pri-
mo de Rivera”. MaRC villORO
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L
os mayores del lugar 
todavía recuerdan 
cuando al Raval de 
Barcelona se le lla-
maba Barrio Chino, 

aunque nunca viesen a un solo 
oriental por sus calles. Como mu-
cho recuerdan al extraño dragón 
que, a modo de gárgola, recibe a 
los visitantes en la Casa Bruno 
Cuadros (La Rambla, 82). Pero 
incluso el mitológico animal tiene 
poco de chino. Era un guiño a la 
tienda de paraguas, sombrillas, 
abanicos y bastones ubicada en 
su interior a fi nales del XIX.  

No obstante, la capital catalana 
sí que tuvo un barrio chino, cono-
cido como el barrio de Pekín, que, 
por peripecias de la vida, hundía 
sus raíces en Cuba. El barrio nace, 
también de fi nales del XIX, cuan-
do un grupo de familias chinas 
procedentes del Caribe se insta-
laron en los márgenes de Barce-
lona huyendo de las guerras de 
independencia. Según parece, 
estas familias, en el nuevo mun-
do, fueron convertidos en escla-
vos, pero prosperaron y se hicie-
ron comerciantes. Algunos se 
casaron con mujeres cubanas y se 
convirtieron al catolicismo. Con 
la guerra de la Independencia, 
quienes estaban a favor de la co-
rona española huyeron de la isla 
y muchos de ellosllegaron a Bar-
celona. En la playa, entre el mar, 
el ferrocarril y la fábrica de mate-
rial ferroviario Can Girona, en 
Poble Nou, construyeron sus cha-
bolas. Corría el año 1870. Otra 
versión sobre el origen del barrio 
explica que, en realidad, los nue-
vos habitantes de los núcleos cha-
bolistas de la playa eran origina-
rios de Filipinas, que también fue 
descolonizado en esa época.

El barrio, en cualquier caso, es-
taba formado por un entramado 
de barracas sin pavimento ni al-
cantarillado, y alguna que otra 
casa, además de la iglesia de Sant 
Pere Pescador (incendiada du-
rante la Semana Trágica), un dis-
pensario y una escuela. La mise-
ria endémica del barrio se 
agravaba con los temporales que 
periódicamente lo arrasaban. Fue 
especialmente grave el de 1917, 
que terminó por completo con el 
barrio. El páramo resultante, sin 
embargo, fue reconstruido y 
reocupado con inmigrantes del 
resto de España que trabajaban 
en las obras de la Exposición de 
1929. En los años cincuenta llega-
ba hasta el Camp de la Bota. A 
principios de los años setenta ha-
bía unas 400 barracas en las que 
vivían alrededor de 8.000 perso-

nas. Al fi nal de la década el barrio 
desapareció y la mayoría de sus 
habitantes fueron trasladados a 
los barrios de la Mina de Sant 
Adrià de Besòs y del Bruc de Ba-
dalona.

El Raval
El Barrio Chino, por su parte, es 
una historia completamente di-
ferente. Quién sabe si alguno de 
esos emigrantes acabó viviendo 
en el Raval. Pero la nomenclatura 
tiene un origen muy diferente. El 
Raval siempre tuvo mala fama. 
Incluso en nuestros días. Al fi n y 

David J. Fernández. BARCELONA

►La capital catalana ha tenido en los últimos siglos dos zonas 
con nombres, o sobrenombres, orientales sin ninguna conexión 

aparente pese a su nomenclatura

La Barcelona asiática: 
del barrio de Pekín

al Barrio Chino

El dragón oriental de las Ramblas que da la bienvenida en el Raval

EFE

al cabo su propio nombre indica 
que se trataba del arrabal de la 
ciudad, con problemas crónicos 
de congestión demográfi ca y de 
degradación (insalubridad, mala 
habitabilidad, inseguridad etc.), 
que fueron abordados con varios 
proyectos de reforma, entre ellos 
el de Àngel Baixeras (1879), tras la 
Guerra Civil y el más reciente, du-
rante la Barcelona olímpica. Nin-
guno de ellos ha funcionado. Al 
menos no como las administra-
ciones tenían en mente. El Raval 
mantiene el espíritu rebelde y 
desaliñado que le caracteriza. 

doble vida de la burguesía catala-
na. En especial, la Arc del Teatre y 
las calles adyacentes, que ya por 
entonces formaban un conjunto 
muy denso de bares, cafés, caba-
rets, tablados fl amencos y prostí-
bulos. Parece que el nombre fue 
lanzado por el periodista Francis-
co Madrid en su libro «Sangre en 
Atarazanas», publicado hacia 
1926 en el que se recogían sus ar-
tículos y una serie de relatos titu-
lada «Los bajos fondos de Barce-
lona» Hacía referencia a un bar 
popular de entonces, La Mina, 
que describía como «la gran ta-
berna del barrio chino. Porque el 
distrito quinto, como Nueva York, 
como Buenos Aires, como Mos-
cú, tiene su barrio chino». O lo 
que es lo mismo, el Barrio Chino 
recibía su nombre de la analogía 
con los bajos fondos de cualquier 
otra ciudad, en este caso, el Chi-
natown de Manhattan. La prensa 
sensacionalista puso el resto y el 
nombre hizo fortuna. Y así fue 
hasta la llegada de los Juegos 
Olímpicos, cuando las adminis-
traciones pusieron especial es-
mero en «limpiar» el barrio expul-
sando sin miramientos a buena 
parte de sus habitantes y, con 
ellos, al nombre.  

Quizás fue eso lo que fascinó a 
bohemios, escritores y artistas, 
como Hemingway o Picasso, que 
hicieron del barrio el campo base 
para sus juergas nocturnas con la 
absenta como protagonista. Tam-
bién servía como refugio para la 

El barrio de Pekín se 

formó con la llegada 

de una comunidad 

asiática proveniente 

de Cuba

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUNYA

11000

51373

Diario

829 CM² - 80%

27125 €

36

España

17 Octubre, 2022

P.14



El nou escut de la 
Cambra no va ser un 
canvi antimonàrquic

amb la corona reial ni amb la políti-
ca, té a veure amb la intenció de 
modernitat que es vol donar a la 
Cambra”. Segons comenta el repre-
sentant de la Llotja de Mar, tot va 
començar quan es va decidir que 
aquest emblemàtic edifici es posa-
ria a disposició del gran públic per 
fer-hi visites guiades.  

“Mentre preparàvem el guió de 
les explicacions per a les visites em 
vaig adonar que alguna cosa no qua-
drava”, explica Aragall a aquest dia-
ri. “Hi havia un escut al sostre del 
Saló de Contractacions que no sabí-
em identificar del tot i vaig agafar un 
dron per fer-hi fotografies i veure’l 
millor. Per a sorpresa de tots, va re-
sultar ser un escut preciós del Con-
solat de Mar que després, fent re-
cerca, hem vist que deu ser del 1300 
aproximadament, perquè està gra-
vat a la mateixa pedra i, per tant, es-
peculem que devien gravar-lo quan 
es va construir la Llotja”, explica 
aquest alt càrrec de l’entitat.  

De fet, la primera referència que 
es té d’aquell escut, esculpit en 
pedra en un dels arcs de mig 
punt del Saló de Contracta-
cions, és la que surt a la 
portada del Llibre del Con-
solat de Mar imprès a 
Barcelona el 1592. “Tot i 
ser més antic, ens va 
agradar molt i el vam tro-
bar més modern que no 
pas el que fèiem servir 
fins ara, que és del 1758 i té 
un aire molt més rococó”, 
afegeix Aragall.  

Així, aprofitant que s’estava 
treballant en un canvi d’imatge de 
la Cambra en general –una trans-
formació que inclou el canvi de lo-
gotip i també tot un seguit de refor-
mes que s’han anat fent a la seu de 
l’organisme–, es va optar per pro-
posar recuperar l’antic escut del 
Consolat de Mar en comptes d’uti-
litzar l’actual.

“Des que Eines de Pa-
ís va guanyar les elecci-
ons de la Cambra fa tres 

anys s’ha apostat per fer 
una transformació interna 

i externa per aproximar la 
Cambra a les empreses i fer-la 

més propera, i s’han anat creant 
productes i serveis més en línia 
amb les necessitats de les pimes, un 
canvi d’imatge entrava en l’estratè-
gia de renovació de la institució”, 
diuen des de la Cambra. “Pensàvem 
que el canvi de logo portaria més 
cua al ple, però, en canvi, el focus es 
va posar  en el tema de l’escut. Hi ha 
qui pensava que com que l’anterior

s’havia fet servir des de feia molts 
anys no es podia canviar, però les 
coses evolucionen”, diu Aragall.  

Imminent canvi d’imatge 
“Els mitjans, quan ho van saber, rà-
pidament van dir que el canvi era 
per eliminar el símbol monàrquic, 
sense saber-ne la història. Després 
resulta que som nosaltres els que 
fem política”, diu entre rialles Ara-
gall. L’escut és el mateix a la resta 
de cambres, de manera que la gran 
majoria han dit que també canvia-
ran el seu. El dia 18 d’octubre la 
Cambra farà públic oficialment el 
canvi d’imatge.e

L’organisme ha triat un nou emblema  
per a la Llotja, però no per raons polítiques

A finals de juny, la Cambra de Co-
merç de Barcelona va omplir els ti-
tulars dels mitjans amb una notícia 
insòlita: l’aprovació de retirar la co-
rona reial de l’escut de la Llotja de 
Mar. O, almenys, això és el que 
molts mitjans van concloure d’una 
decisió que es va “malinterpretar”, 
segons expliquen des de la mateixa 
institució.  

La notícia va eclipsar, en part, les 
decisions més importants que es 
van aprovar en aquell ple, com ara 
rebaixar al mínim el nombre de ca-
dires de pagament del ple cameral o 
redissenyar la imatge general de la 
institució, amb un canvi de logo i 
una rentada de cara.  

Tot i que a la notícia del canvi 
d’escut se li va donar intencionali-
tat política pel fet de voler eliminar 
els símbols monàrquics, el cert és 
que “no hi havia cap intencionalitat 
d’aquesta mena”, expliquen des de 
la Cambra. I això malgrat que la llis-
ta Eines de País, que va aconseguir 
entrar al ple de la Cambra el 2018 
sota el paraigua de l’ANC, ja deixa-
va clar des del principi que el seu ob-
jectiu era la independència de Cata-
lunya i que rebutjava –entre altres 
coses– la monarquia espanyola. No 
sobta, doncs, que alguns mitjans 
fessin aquesta connexió, però diver-
sos membres del ple asseguren que 
no hi té res a veure.  

El nou escut 
L’anècdota real té un protagonista, 
Jaume Aragall, l’actual represen-
tant institucional de la Llotja de 
Mar i un dels membres d’Eines de 
País més aficionats a la història de 
Catalunya.  

En una conversa amb l’ARA, 
Aragall explica que la decisió de 
canviar l’escut “no té res a veure

BARCELONA
CARLOTA SERRA LLAGOSTERA

02 

01. L’escut de la 
Llotja de Mar 
que inspira el 
nou emblema.  
02. L’antic 
escut de la 
Cambra.  
CAMBRA DE COMERÇ / ARA
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ELCLASSICÒMAN

Les Soriano
La Carme i l’Enriqueta van revolucionar l’esport femení amb les seves gestes a la piscina

Entreelsprimersgransídolsde
masses de l’esport dels anys
vint i trenta, se solen esmen-
tar noms comels de Samitier,
Zamora, Cañardo, Gironès...

sempre homes. Però l’esport femení, que
començava a obrir-se pas, també va
comptarambfiguresadmiradesienespe-
cial ho van ser dues germanes, Carme i
Enriqueta Soriano, dues nedadores de
gran nivell que només la Guerra Civil va
impedirqueanessinalsJocsOlímpicsdel
1936, aBerlín.
Les germanes Soriano van establir rè-

cords en gairebé totes les distàncies i es-
tils, i els van millorar amb el seu esforç i
plenadedicació,vanprotagonitzarrepor-
tatges ientrevistes ivanocuparportades i
espais rellevants a la premsa, en què eren
unànimementaclamades.
Carme Soriano Tresserra (Barcelona

1917-1996) va acumular 31 rècords d’Es-
panya en 12 proves diferents, i 13 més en
disciplines d’equip. Alguns van resistir el
pas del temps, fins als seixanta. L’Enri-
queta (Barcelona 1920-1983) va créixer
esportivament a l’ombra de la seva ger-
mana i va haver d’acceptar el segon lloc
darrere laCarmeennombrosesocasions,
però també va acabar superant-se i esta-
blint rècordsde llargadurada.
El pare de les Soriano importava mà-

quines d’escriure de la casaUnderwood i
va poder permetre’s educar la Carme en
una escola anglesa de la Bonanova on es
fomentava lapràcticade l’esport.Lesger-
manes Soriano van demostrar les seves
capacitats en competicions infantils de
natació imolt aviat vanentraralClubNa-
tacióBarcelona,ambelscarnetsfemenins
números 17 i 20, respectivament. Allà les
vaacollirper impulsar la sevacarreraEn-
ric Granados, fill del compositor, olímpic
el 1920 i el 1924, i elogiat formador dene-
dadors iwaterpolistes.
El 1932, amb14anys,CarmeSorianova

aparèixerduesvegadesatotaportadaaLa
Vanguardia ivaprotagonitzaramblaseva
germana un extens reportatge al setma-
nari gràficAs.Hi explicava que compagi-
nava la natació amb l’escola, que en dos
anys imig no s’havia saltat ni undia d’en-
trenament i que com a molt es permetia
esporàdicament prendre una gasosa al
bar del club. Coma gran i única decepció

assenyalava la seva recent derrota a París
davant Suzanne Imbert –que havia batut
a Barcelona– en trobar-se amb una pisci-
na d’aigua dolça, a diferència de la seva
habitual.
En aquell moment, Carme Soriano te-

niaelsrècordsespanyolsde100i200bra-
ça, 50, 100, 200, 300 i 400 lliure, d’altres
enrelleusiaviatvaexpandirelseudomini
als500,800 i 1.000m.Igualmentesvaes-
pecialitzar en la CopaNadal, que va con-
querir sisvegades, rècordvigent.Després
lavencedoravaser l’Enriqueta .
LacarreradeCarmeSorianovatenirun

extraordinari impuls per la competència
que va trobar en la nedadora francesa,
d’origen colombià, Solita Salgado. La ri-
valitat la va impulsar amillorarmarques.
La senzillesa i naturalitat de les dues ger-
manes apareix en totes les referències i
articles consultats. Com elles mateixes

explicaven, la natació va ser “més un joc
quenounaocupacióperanosaltres”.
La Carme va ser una ferma defensora

de l’emancipació femenina. En els temps
de llibertat de la República es vamostrar
partidària del divorci i va explicar que un
delsmomentsmés emotius viscuts va ser
l’arribada aBarcelona dels parlamentaris
catalans després de l’aprovació de l’Esta-
tut, el setembredel 1932.Criticavaqueen
certsàmbitsesconsiderés “immoral”que
lesdonesesbanyessin.
El 1936 va ser l’elegida per al servei

d’honor de l’homenatge a Samitier a les
Corts.Al’establimentdelseuparehirebia
cartesdiàriament, fins i totde l’estranger,
demanant-li una fotografia firmadao fins
i tot una cita personal.No solia contestar.
“Per a què? Són els petits inconvenients
delacelebritat,quanemretiri janoemre-
cordaràningú”,deia.
Les dues germanes van ser incloses a

l’equipolímpicdel1936,Jocsaquènovan
anarmai, una decepció difícil de superar.
Passada la guerra i després de contreure
matrimoni, totes dues van abandonar la
competició.Esvancasarambwaterpolis-
tes: laCarmeambGasparBurcet, i l’Enri-
queta, amb Joan-Ricard Gamper, fill del
fundadordelFCBarcelona.
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Lesduesgermanesformaven
partdel’equipespanyolper
alsJocsdel1936,aquèjano
vanpoderanar
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ECA@O;CristianoRonaldoha
estat castigatpelManchester
Uniteddesprésdemarxar
abansd’horadimecresenel
partit contraelTottenham.
“Noformaràpartde laconvo-
catòriadissabtecontrael
Chelsea”, vaexplicarel cluben
uncomunicat.Quanquedava
unminutperal finalCristiano
se’nvaanardel campveient
queno jugaria. /Redacció
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NAAA3IÓ PauRibes,pionerde
l’artísticamasculina, vaanun-
ciar la retiradaals27anys.En
l’adeu,Ribesvaestaracompa-
nyatper la sevaprimeracom-
panya,GemmaMengual.Dei-
xa lacompeticiódesprés
d’aconseguira l’estiudues
platesa l’Europeu formant
partdelduomixtambEmma
García, entrealtrespodisacon-
seguitsdesde2016. /Redacció
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HAND@O; ElBarça va resoldre
el seuúltimmatxde la fasede
grups contra l’Espérance
tunisià (37-24, amb23atura-
desdePérezdeVargas i 7 gols
deFàbregas) i es va classificar
per a la semifinal delMundial
de clubs a l’Aràbia Saudita.
Els blaugrana s’enfrontaran
alKielce, demà (19.30h), un
mesdesprésdel 32-28de
Champions alPalau. /T.L.J.
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f9(b.l LadefensadelBarça
LaiaCodinas’estarà foradels
terrenysde joc lespròximes
sis setmanesperuna luxacióa
l’espatlladreta.La futbolista
catalanava tenirunadura
caigudadurantelpartitde
Championsdedimecrescon-
traelBenfica i vahaverdeser
substituïdaperTorrejónmi-
nutsdesprésd’haverentratal
terrenyde joc./E.C.
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f9(b.l El 11 de novembre a
les 12.30 hores Luis Enrique
farà pública la convocatòria
definitiva per al Mundial de
Qatar. La llista ha d’incloure
entre 23 i 26 futbolistes, que
quedaran concentrats a Las
Rozas el dilluns 14. Abans
del debut mundialista contra
Costa Rica (23/XI), Espanya
s’enfrontarà a Jordània en un
amistós el dia 17. / Redacció
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MEMÒRIA HISTÒRICA

“L’excavació de Son Coletes ha 
revolucionat l’estudi de la repressió 
franquista”, va afirmar Jurado. A la 
fossa de Porreres s’havien identifi-
cat les restes del pare d’Aurora, Ga-
briel Picornell, però no les de la se-
va filla. Ara la família decidirà on en-
terrarà Aurora, però l’entrega de les 
restes “tindrà tota la cerimònia que 
mereix”, deia Yllanes.  

Una vida brillant i tràgica 
Amb un nom de marcades ressonàn-
cies revolucionàries, Aurora Picor-
nell formava part d’una família de 
classe treballadora activa política-
ment. Als 14 anys va començar a tre-
ballar com a sastressa i aviat es va im-
plicar en la política per canviar la 
conservadora i clerical societat de 
l’època. Va començar a escriure en 
revistes. Als 18 anys ja era vocal de la 
Lliga Laica de Mallorca –fundada pel 
lliurepensador comunista Ateu Mar-
tí–, i després de la proclamació de la 
Segona República va ser responsable 
de l’organització de dones del Partit 
Comunista de les Illes Balears. Sin-
dicalista i feminista, va impulsar el 
primer Dia de la Dona Treballadora 
a Mallorca el 1934.  

Va ser inevitable que es convertís 
en un símbol de les idees progressis-
tes a l’illa. Tenia una gran oratòria 
i era empàtica. Sempre era victore-
jada en totes les seves intervencions 
públiques. Un periodista de l’època 
la comparava amb la màrtir liberal 
granadina Mariana Pineda.  

El 1932 va iniciar una relació amb 
un agent de la Internacional Comu-
nista natural de Moldàvia, conegut 
com Heriberto Quiñones, amb qui va 
tenir una filla, Octubrina Roja, el 
1934, amb 22 anys. El 1935 va passar 
dos mesos a la presó per primera ve-
gada, per haver repartit propaganda. 
Durant una visita a Madrid, va dir 
que no a Dolores Ibárruri, la Passio-
nària, quan li va proposar ocupar un 
càrrec en l’organigrama del partit.  

La seva vida es va truncar l’ende-
mà del cop d’estat del 1936, quan va 
ser detinguda amb Palma sota el 
control dels militars colpistes. El 18 
de juliol havia estat a punt d’embar-
car cap a Barcelona, però al saber 
que hi havia hagut un cop d’estat es 
va voler quedar per organitzar la re-
sistència. De la presó va desaparèi-
xer, amb les seves companyes, el 5 
de gener del 1937, pensant-se que 
gaudirien d’un permís. El seu pare, 
Gabriel Picornell Serra, va ser as-
sassinat a Porreres el mateix mes i 
els seus germans, Ignasi i Gabriel, 
poc després. El seu company va ser 
detingut, torturat i executat a Ma-
drid el 1942. El seu germà Joan va 
acabar en un camp de concentració 
nazi. Només van sobreviure tres do-
nes: la mare, la germana Llibertat i 
la seva filla, fins als 35 anys.e

Localitzen les 
restes d’Aurora 

Picornell
Va ser assassinada pels feixistes la nit de Reis del 1937 

i enterrada amb les Roges del Molinar en una fossa

“Aurora torna a casa”. Així va anun-
ciar ahir el vicepresident del govern 
balear, Juan Pedro Yllanes, que les 
restes d’Aurora Picornell (1912-1937) 
han estat identificades a la fossa de 
Son Coletes, a Manacor. La sindica-
lista i militant del Partit Comunista, 
coneguda a l’Estat com la Passionà-
ria mallorquina, va ser assassinada 
amb 24 anys el 5 de gener del 1937 al 
cementiri manacorí, contràriament 
a la hipòtesi historiogràfica més ge-
neralitzada, que ubicava la seva mort 
a Porreres.  

“Hem trobat les restes de cinc do-
nes i hem tingut la sort d’identificar 
les d’Aurora. És un dia històric per 
a les Balears”, va afegir un emocio-
nat Yllanes. Pel que fa a les altres do-
nes, que amb tota certesa són les Ro-
ges del Molinar, es tractaria de les 
companyes de Picornell: Berlarmi-
na González Rodríguez, Catalina 
Flaquer Pasqual i les seves filles An-
tònia i Maria Pasqual, totes elles llui-
tadores antifeixistes. Són conegudes 
com les Tretze Roses mallorquines. 
El seu nom simbolitza la repressió 
franquista a Mallorca.  

Les proves d’ADN confirmen la 
troballa, gràcies al fet que s’han po-
gut comparar amb les del seu germà, 
Ignasi. Els cossos d’Aurora i les Ro-
ges del Molinar es van trobar a la fos-
sa número 3 del cementiri de Son 
Coletes entre el novembre i el de-
sembre del 2021, durant la segona 
fase d’excavacions i exhumacions. 
L’esquelet d’Aurora estava ben con-
servat i presentava cinc forats per 
trets d’arma de foc: tres al cap, un al 
pit i un altre en un braç. També tenia 
una fractura al peroné dret.  

Amb les restes d’Aurora Picor-
nell han aparegut diversos objectes. 
Per primera vegada s’ha trobat una 
ploma estilogràfica amb el cos 
d’una dona; la duia al tòrax dret i 
s’està restaurant. “Era la seva arma 
contra el feixisme”, deia ahir la pre-
sidenta de Memòria de Mallorca, 
Maria Antònia Oliver, que assegu-
rava que la troballa és “una victòria 
de la democràcia contra el feixis-
me”. Polítics i investigadors es van 
confessar emocionats per la notícia, 
des de la presidenta balear, Franci-
na Armengol, fins a la vicepresiden-
ta del govern espanyol i ministra de 
Treball, Yolanda Díaz. La professo-
ra de la UIB i diputada de Més per 
Mallorca Margalida Capellà, que va 
impulsar la llei de memòria demo-
cràtica, va recordar les últimes pa-
raules d’Aurora Picornell als feixis-
tes que la van afusellar: “Podeu ma-
tar homes, dones, infants. Però, i les 
idees? ¿Amb quines bales matareu 
les idees?” 

MANACOR / PALMA
M. LLULL / A. JANER TORRENS

01. Aurora Picornell, en una imatge d’arxiu. ARA BALEARS 02. Les restes de les Roges del 
Molinar. GOIB 03. La fossa del cementiri de Manacor de Son Coletes ahir. ISAAC BUJ

Restes  
Tenia cinc forats d’arma de foc 
i per primer cop un cos de dona 
apareix amb una estilogràfica

Resistència  
La van empresonar l’endemà 
del cop d’estat perquè no es  
va embarcar cap a Barcelona  
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es va abstenir mentre la resta de
grupshivanvotara favor.
La contundència amb què el

PSC es pronuncia sobre aquesta
crisi es queda aquí de moment.
Tot i que el portaveu d’Interior
del grup, Ramon Espadaler, va
amenaçar de reprovarElena si no
hihauncanvi important respecte
als Mossos, Salvador Illa, va allu-

nyar aquesta possibilitat per faci-
litar un acord de pressupostos
ambelGovern.
El líder socialista va ser categò-

ric a Catalunya Ràdio quan va as-
segurarqueelconsellerhaexercit
“ingerències polítiques” alsMos-
soscessantEstelapernohaverac-
ceptat les seves propostes per als
nous comissaris. “Jo preferiria

queesquedéselcomissariEstela i
pleguéselconsellerElena”,vadir.
Però “vull fer una negociació
pressupostària clàssica”, va prio-
ritzar,aixídoncs,“nobarrejarélli-
bretes i nodemanaré coses exter-
nes a la negociació pressupostà-
ria”, vaaclarir.
Elena, que compareixerà di-

marts al Parlament, va defensar a
RAC1 la destitució d’Estela per-
quènocompartiael“modelcoral”
de prefectura del Govern, que vol
“accelerar” la feminització del
cos: “Ell creia que els noms de la
prefectura els havia de nomenar
ell”, va justificar. Però va descar-
tar rellevar l’actual comissari en
cap, Eduard Sallent, per una co-
missàriaelspròximsmesos.
ElGovernpotpresumird’haver

sortit sencer, araper ara, d’aques-
ta crisi, però patirà per sumar
complicitatsdesprésdelqueesva
veure altre cop ahir al Parlament,
onl’oposicióesvaconjurardenou
perconstatar“el fracàs”delacon-
selleria d’Acció Climàtica en ma-
tèriaderenovables."

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, al ple d’aquesta setmana al Parlament
*)( '&%$)"3

ERC, Junts i la CUP eviten la censura
de la gestió política d’Interior
Illa allunya la reprovació del conseller Elena per facilitar un acord pressupostari

Trobades
aManacor
les restes de
la ‘Passionària
deMallorca’
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Malgrat que Junts creu que “és
unaevidènciaque faltaunprojec-
tepolític sobre seguretatpública i
elsMossos d’Esquadra”, els post-
convergents van evitar reprovar
ahir alParlament lagestiódelGo-
vernenladirecciódelcosarrande
la destitució del comissari en cap
JosepMariaEstela.
Junts va unir els seus vots a

ERC i la CUP contra un punt
d’una moció del PSC-Units que
constata l’“existència de reiterats
intents de politització del cos de
Mossos”. Els postconvergents,
quehanportat lesregnesd’Interi-
or abans que ERC, es van negar a
admetre aquesta politització sen-
sedelimitar-la,pernotirarpedres
sobre la sevapròpia teulada.
Així, per unsmoments es va re-

editar l’entesa que va fer possible
la investidura de Pere Aragonès.
Perònovasermésqueunmiratge
en comprovar les crítiques queva
vessar Junts sobre la gestió del
conseller d’Interior, Joan Ignasi
Elena. Els postconvergents van
responsabilitzarelpresident: “No
potposar-sedeperfil perquè és el
màxim responsable polític de la
policia”. I la CUPva defensar que
noéselGovernquiexerceixlapo-
litització alsMossos, sinó la resta

degrups, enespecial elPSC.
El Parlament sí que va aprovar,

encanvi, lapartde lamociósocia-
lista que insta el Govern a evitar
“ingerències”polítiquesenlesde-
cisions tècniques dels Mossos i
“intromissions” en les investiga-
cions de la policia judicial. Junts

El Parlament insta
el Govern a no
entremetre’s en
les investigacions de
la policia judicial

JxCat, contra lesocupacionsconflictives

! ElParlament va aprovar
ahir unamoció de JxCat
sobre les ocupacions con-
flictives ambels vots favo-
rables dePSC,Ciutadans,
PP iVox. Esquerra es va
abstenir i els comuns i la
CUPhi van votar en contra.
El text demana canvis le-
gislatius per lluitar amb les
ocupacions conflictives i
que es facilitin eines jurídi-
ques als ajuntaments i a les

comunitats de veïns, per-
què “puguin actuar contra
les ocupacions delinqüen-
cials”. La qüestió era a
l’agenda de Junts quan era
al Govern i les exconselle-
res LourdesCiuró iViolant
Cervera havien anunciat
mesures en aquest sentit,
un fet que va provocar
malestar a les files republi-
canes, ja que no es va infor-
mar prèviament a Interior.

El Consell de la República va
obrir ahir una delegació a
Frankfurt, en un acte en
què van intervenir el presi-
dent de l’entitat sobiranista,
Carles Puigdemont, el vice-
president, Toni Comín, i el
delegat exterior a Alemanya
del Consell, Axel Schönber-
ger. La delegació forma part
del pla de l’entitat de tenir
delegats per tot el món, com
si fosunministeri d’exteriors
català. /Redacció

2108/1.5 -13,(7(
,!/+!

Les restes d’Aurora Picornell,
coneguda com la Passionària
deMallorca,hanestatidentifi-
cades enuna fossa comunade
Manacor gairebé 86 anys des-
prés del seu assassinat per un
grup de feixistes la nit deReis
del 1937. El vicepresident del
Govern balear, Juan Pedro
Yllanes, va informar ahir que
les proves d’ADN han confir-
mat que les restes trobades
són de la militant del PCE re-
presaliada mesos després de
l’inicide laGuerraCivil.
Al costat del cos de Picor-

nellesvantrobarelsdequatre
dones més, que molt proba-
blement corresponen aBelar-
mina González, Catalina
Flaquer i les seves dues filles,
Antònia i Maria, conegudes
totes elles com les Roges des
Molinar.
La confirmació de la identi-

tatdePicornellvaarribar,pre-
cisament, elmateixdia enquè
elBOEpublicavalalleideMe-
mòria Democràtica, que avui
divendresentraenvigor.A les
Balears, els partits que gover-
nen –PSOE, Podem i Més–
van aprovar una llei deFosses
la legislatura passada que ha
possibilitat l’obertura d’al-
guns d’aquests enterraments,
entreelsqualseldeManacor.
Picornell va ser detinguda

els primers dies del cop mili-
tar i tancada a la presó de Pal-
ma i després a la presó de do-
nes deCan Sales, però va des-
aparèixer, juntament amb les
sevesquatrecompanyes, lanit
del 5 de gener del 1937. Era
responsable de l’organització
de dones del PC a lesBalears i
també havia estat membre de
ladirectivadelaLligaLaicade
Mallorca. Sindicalista i femi-
nista, va ser la primera impul-
sora del dia de laDonaTreba-
lladoraaMallorca."

ElConsell de
la República
obre delegació
a Frankfurt
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El Temps 2.000 

MEMORIA 

La memOria 
inesborrable 
Miquel Payeras 

Alllarg de les últimes quatre 
decades, les víctimes del 
franquisme, i els seus familiars, 
han lluitat per preservar el 
record del que passa. Han assolit 
molt, pero les institucions encara 
ten en molt més per fer. 

. la página anterior, una exhumació en el cementiri adjacent- foren alguns deis escenaris de l'horror franquista . 
El parapet de Barcelona -dalt- 1 el de Paterna -a 

112 ~ "Només ambla mort t'alliberaras de tu mateix. Resigna't, dones, a no ser lliure mai." 

H
a co tat mé de quatre deca
des de lluita. A la fi 'ha apro
vat -el passat juJiol- una 
Llei de memoria democdUi

ca que qualifica d'il·legal el franquisme. 
Era una constant reivindicació e\ e les 
víctimes de la repressió feixista i dels 
seus familiars. Queda, pero, molt per fer. 
I sobretot el que queda és una feina que 
sembla impossible: derogar la ignomi
niosa Llei d'amnistia de 1977, que es va 
vendre en el seu moment com la de la 
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"reconciliació'; quan, en realitat, no és 
més que l'escut legal per impedir la per
secució deis crims feixistes. 

La historia memorialista d'aquestes 
últimes 2.000 setmanes és la de diversos 
grapats de persones que han lluitat amb 
perseveraw;:a, enmig de la incompren
sió general i a vegades davant l'hostilitat 
també, guanyant apoca poc compren
sió i solidaritat de la gent de bona fe fins 
que han venc;ut l'oblit i comencen a veu
re -massa tard, massa lentament-la 
justa preservació de la memoria. 

Precisament, un dels elements més 
importants per preservar la memoria 
són els llocs físics de referencia, els in
drets que foren els escenaris rellevants 
de la repressió. Poden ser les seus ideals 
de centres per a la interpretació de tot 
el que passa. Instruments perque no es 
perdi la memoria. 

A Catalunya el castell de Montju'ic, 
que era presó militar i lloc d'afusella
ment -també ho fou durant la Repúbli
ca-, avui guanyat pera la ciutat de Bar
celona, n'és un dels escenaris. Igual que 
ho és el Camp de la Bota, on el monu
ment "Parapet de les executades i execu
tats a Barcelona, 1939-1952" és un recor
datori de la infamia perpetrada contra 
els democrates. Són només dos exem
ples de com els indrets físics poden aju
dar el memorialisme. 

A les Illes i el País Valencia no pass a 
ben bé igual. A Balears, la presó de refe
rencia durant la Guerra Civil, la de Can 
Mir, a Palma, va desapareixer i, avui, en 
l'edifici que ocupa el seu lloc, només 
una placa -que gairebé passa desa
percebuda- el recorda. El gran lloc fí
sic per a la memoria podría ser el fortí 
d'Illetes, a Calvia, un antic emplac;ament 
militar, de propietat privada -pendent 
d'expropiar per part de l'Ajuntament-, 
abandonat de fa decades, que fou la pre
só on, durant el conflicte i fins all941, 
es van afusellar democrates. 

A pesar de tenir el pas barrat i amb 
moltes indicacions de perill -ates el 

mal estat de les construccions-, aquest 
setmanari hi va entrar de lama de la 
presidenta de Memoria de Mallorca, 
Maria Antonia Oliver (Inca, 1957). A !'es
planada interior s'hi traba un gran rec
tangle excavat, d'uns quatre o cinc me
tres de profunditat, al fons del qual es va 
construir un habitad e on els franquistes 
tenien els presoners republicans. Alla, 
cada nit un oficialllegia els noms dels 
que moririen afusellats l'endema a la 
matinada. 

Just devora del fortí hi ha el Bosc de 
la Memoria, unes oliveres -sembra
rles per l'associació citada- cadascuna 
de les quals honora alguns dels que alla 
foren assassinats. Pero no basta. El for
tí seria un centre d'interpretació ideal. 
"Serviría per honorar la memoria dels 
que lluitaren perla llibertat'; explica Olí
ver, neta d'Andreu París Martorell, socia
lista i membre de La Justicia, un sindicat 
sabater. EllO d'agost de 1936 el varen 
detenir: "Va estar tancat uns mesos als 
calabossos del quarter d'Inca i poste
riorment se'l varen endura Can Mir': 
Com tants d'altres, París va patir el que 
en dret internacional es diu una "desa
parició forc;ada': Maria Antonia ho con
ta així: "Ma mare, que tenia aleshores 
12 anys, li duia a la presó el que podia, 
perque no tot ho deixaven entrar; i un 
dia, quan arriba a Can Mir, no la deixa
ren passar, perque, segons li van dir, son 
pareja no hiera, l'havien deixat lliure. 
Era mentida. T'ho has d'imaginar: pen
sar que ton pare és lliure i en arribar a 
casa que no hi és, no és per enlloc ... Fins 
que arribes a la conclusió que l'han as
sassinat': La família mai ha sabut on po
drien haver enterrat el cadaver. "Tenim 
la sospita que pugui ser a [la fossa co
muna de] Porreres, perque ens varen dir 
que als inquers els solien assassinar alla, 
pero no en tenim la certesa': 

Maria Antonia ha fet tot el que ha es
tatal seu abast per reclamar judicial
ment. Tant aquí com a Argentina, on des 
de 2010 hi ha o berta la investigació -en --7 

"No ens hem pas d'enganyar: l'honradesa és un luxe caríssim." ~ 113 
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-o- "No esperis ni temis, i seras perjecte." 

~ la qua! s'ha personat individualment i a 
través de l'associació que pre ideix- per 
crims d 1 franquisme. El recurs a la jus
tícia argentina s'i:nicia per crims contra 
la humanitat i genocidi de l'Estat espa
nyol entre el17 de julio! de 1936 i el15 
de juny de 1977. Malgrat que es va invo
car el dret internacional i la no prescrip
ció deis crims esmentats, tots els intents 
de reclamar persones que poguessin 
haver estat responsables dels delictes 
esmentats s'han trobat amb el boicot de 
les autoritats judicials i governamentals 
espanyole , que argumenten que els po
tencials delicte han pre crit a Espanya 

11 octubre 2022 

i que, a més, la Llei d'amnistla impo -
sibilita la insrrucció judicial. "Sempre 
s'invoca aquesta llei i s'atura tot, pero 
no ens rendí m, seguirem reclamant'; diu 
Maria Antonia. 

Oliver celebra els avenyos memori
alistes dels últims anys. En especial a 
Balears, on el Govern de Francina Ar-
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mengol, des de 2015, "esta al nostre cos
tat': Tanmateix lamenta que durant les 
últimes decades la incomprensió s'ha 
anat vencent "massa a poc a poc" i que 
moltes víctimes i familiars han mort en 
democracia sense sentir el suport ins
titucional. Reconeix que la nova Llei de 
memoria democratica és "un aven9 im
portant perque declara il·legal el fran
quisme i anul·la les condemnes, a més 
d'assumir les exhumacions a les comu
nitats on els seus governs no les han as
sumirles': Pero alhora lamenta que no 
es derogui la Llei d'amni tia, que é el 
ltgran entrebanc pera la per ecució legal 
del franquisme': "Tarnpoc no as egura 
la reparació integral d le víctimes i fa
miliars; tan sols ho fa simbolicament o 
moralment, per descomptat no entra en 
reparacions de ti pus economic ni en la 
qüestió del robatori de nens ... Esta bé, 
pero, certament, podría haver estat molt 
millor': 

Pel que fa al País Valencia, ellloc fí
sic més important de la repressió és el 
famós parapet de Paterna. És el mur 
contra el qual foren afusellades 2.238 
persones -de tot l'Estat- des de l'any 
1939 fins al1956. En les diferent fosses 
comunes del cementiri que hi ha just al 
co tat s'amtmteguen les restes dels as
sassinats, els familiars dels quals han 
lluitat perque s'hi construeixi un colum
bari que aculli els ossos exhumats dels 
afusellats que no es podran identificar. 
Un somni que la Generalitat Valenciana 
fara realitat després del conveni signat, 
el mary passat, amb el consistori local. 

En una de les fosses, la 120, es van 
poder exhumar i identificar a principi 
d'any quatre deJs executa'ts. La neta d'un 
d'ells és Amparo Belmonte (Alboraia, 
1968), presidenta de I'Associació de Fa
miliars de Víctimes del Franquisme de 
la Fossa 120 de Paterna. El seu avi, José 
Horts Alberto, morí alla el23 d'octubre -7 
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Amparo Belmonte, presidenta de I'Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 120 de 
Paterna, i la seva mare tingueren a principi d'any la satisfacció de recuperar les restes de l'avi i pare, 
assassinat en el tristament famós parapet. 

-7 de 1940. Havia estat detingut per ser re
gidor d'esquerres al seu poble, Melia
na. "Quan acaba la guerra, encara que 
alguns li digueren que li convenía fu
gir, el! decidí quedar-se, perque esta
va segur que no havia participa! en cap 
acció que mereixera alguna represalia': 
S'equivoca. El detingueren i !'acusaren 
"d'adhesió a la rebel·lió'; la formulació 
generica que se salia emprar per em
mascarar la repressió. Judici sumaríssim 
i afusellat. La família "va ser advertida 
per algú i els dos fills volgueren almenys 
saber on l'enterraven" per tal de recupe
rar el cos algun dia, di u Amparo. Hi van 
fer acte de presencia i els permeteren 
acomiadar-se del pare. "T'ho has d'ima
ginar, amb 14 i 17 anys veient el cada
ver del pare, amb els forats de bala, in
dos el tret de gracia al cap, ple de sang, 
i dedicant-se a fer-Io net per enterrar-lo 
amb la dignitat mínima i, sobretot, amb 
la fortalesa d'anim per col·locar en una 
butxaca el nom complet que permete-

ra identificar-lo en el futur i enterrar-lo 
al poble, tal com la família desitjava. Ma 
mare -que fou tancada a la presó per 
ser "dona de roig"- sempre explica que 
els meus ancles mai no tornaren a estar 
bé, que allo els afecta i marca la resta de 
la seua vida, cosa ben comprensible': 

Amparo coneixia a grans trets el que 
havia passat, pero, com tants al tres des
cendents de represaliats, no prengué 
consciencia exacta dels fets fins fa uns 
pocs anys, quan comen<;aren a sovin
tejar les notícies d'exhumacions. "Un 
dia quema mare havia vist una notícia 
d'aquestes a la televisió, vingué i en di
gué: 'Tu creus que nosaltres podríem fer 
el mateix?: La vaig mirar i en veure-li la 
cara que feia, en aquell just instant vaig 
entendre la importancia que tenia pera 
ella. Així va néixer el meu compromís. La 
nostra lluita familiar per recuperar el cos 
del meu avi tingué exit grades a saber 
exactament on havia estat enterrat, i així 
poguérem recuperar-lo i enterrar-lo en 

116 * "¿Estat totalitari? ¿No és aixo una tautologia?" 

el seu poble. En el moment que donaren 
la capsa amb les restes a ma mare, ella 
la mira, !'abrí, agafa amb les dues mans 
el crani i el besa. La cara que feia ... Era ... 
Era la de la satisfacció de tancar el do!, 
m'entens? ... Vuitanta-dos anys després:' 

Amparo va entendre que el seu cas 
no era el mateix que el de la majoria, 
que no poden identificar les restes i les 
famílies seguiran sense poder enter
rar-les com cal. Per aixo crear espais 
com el columbari de Paterna li sembla 
"imprescindible': Tot i que la qüestió de 
la memoria ha millorat molt en les últi
mes decades, la lluita no ha acabat. "No 
pararem'; perque, al seu entendre, fins 
que no es derogui ]'encara vigent Llei 
d'amnistia de 1977 "no hi haura vertade
ra justícia per al record deis assassinats': 

Méshorror 
Els parapets de Barcelona i Paterna o el 
fortí d'Illetes foren alguns deis escenaris 
de !'horror franquista. Pero la dictadu
ra va durar quaranta anys i altres llocs 
també tingueren la seva quota de prota
gonisme en la repressió. És el cas de les 
comissaries. 

La de Via Laietana, a Barcelona, fou 
l'epicentre de les tortures a Catalunya 
durant la dictadura. Juntament amb la 
de Puerta del Sol -seu de la Direcció 
General de Seguretat, a Madrid, on por
taven els detinguts acusats de "terro
risme" era un deis grans llocs de la re
pressió salvatge, que transcendí la fi del 
dictador. 

Del pas pe! centre de tortura que eren 
els calabossos de Via Laietana en dona 
fe Caries Vallejo (Barcelona, 1950). És 
dels que pensen que, vist amb perspec
tiva, "no s'ha fet suficient" en aquestes 
decades per "honorar la memoria de les 
víctimes" del franquisme. I que res del 
que s'ha aconseguit esta assegurat. Per 
aixo cal seguir insistint-hi, diu, i donar 
exemple a les generacions més joves. 

Vallejo és fill d'un destacat dirigent 
del PCE a Madrid durant la Sega na Re-

11 octubre zoz; 
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públíca, Juan José Vallejo (Toledo, 1925) 
-que fou president del Club de Futbol 
Madrid (el Reial Madrid d'ara) durant 
la República i participa en l'organitza
ció de l'Olimpfada Popular de Barcelo
na, a més de ser comandant de l'exercit 
durant la Guerra Civil-, condemnat a 
tnort amb pena commutada i que e ti
gué tancat fins al1943. En sortir con i
dera que Madrid no era segur i partí cap 
a Barcelona, on el seu fill Caries va néi
~er al cap de set anys. "A casa sempre es 
Va parlar dar; per aixo vaig créixer cons
cient de qui era el meu pare:' 

El jove Caries inicia l'activisme polí
lic durant els estudis d'enginyeria tec
nica. Entra a les Joventuts Comunistes 

1¡ octubre 2022 
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i després al PSUC. Comen¡;:a a fer feina 
a la Seat: "En aquell moment el regim 
temia la potencia sindical que existía 
a !'empresa i fins i tot tenia poli ejes in
filtrats fent de trebaJladors': El desem
bre de 1970 tot el país estava sota l'estat 
d'excepció en ocasió del famós procés 
de Bw·gos, el qua! provoca importants 
protestes internacionals. I internes, a les 
principals ciutats. 

En aquel! context, Caries fou l'en
carregat de repartir fulletons exigint la 
llibertat dels jutjats. Un dia, en sortir 
de la feina, de sobre va entir com algú 
l'i.ntentava agafar amb violencia per 
l'esquena i reacciona empenyent-lo, ti
rant-lo a terra. Era un agent de la Briga-

da Política i Social. Un altre policia el va 
detenir. L'acusaren "d'agressió a l'autori
tat'; entre al tres delictes. El tancaren a la 
comissaria de Via Laietana: "Cada gra
pat d'hores em portaven a interrogar i 
em pegaven una pallissa rere l'altra. Així, 
vint dies. Després em varen enviar a la 
Model i, encara que soni estrany, fou un 
aHeugeriment, perque almenys no em 
torturaven': 

Sortí al cap de sis mesos, l'acomia
daren de la Seat, el tornaren a detenir i 
en sortir de beiJ nou i davant la possibi
Utat d'acabar essent condemnat a prou 
anys de presó, 'ex.ilia ell971 a París i, 
després, a Roma i Mil a. ''Gdtcies que co
neixia idiomes vaig e tar treballant a la -7 

"Un polític és oportunista o no és polític." <>e 119 
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-7 Delegació Exterior de Comissions Obre
res, tanta Fran<;a com a Italia, fins que el 
1976 vaig poder tornar i, amb !'amnistía 
laboral, vaig reincorporar-me a la Seat': 

Des d'aleshores s'implica en les tas
ques memorialistes. Es mostra s~ti.sfet 
perla feina feta en aquests quas1 cm
quanta anys, pero "és un procés llarg en 
el qua! hi ha diverses velocitats': "A Ca
talunya el Govern de la Generalitat ha 
assumit les reivindicacions de les asso
ciacions memoria listes, pero no per tot 
passa igual'; subratlla. "Estem millar que 
en els anys vuitanta, quan el Govern del 
PSOE de Felipe González ni es va plan
tejar mai res de memoria, pero queda 
molt per fer'; exposa. Vallejo es congra
tula que s'hagi declarat el franquisme un 
regim il·legal, "pero ni aix.í és suficient'; 
perque "no s'ha volgut entrar en aspec
tes fonamentals, com va ser, per exem
ple, la rapinya economica dels feixistes 
durant i després de la Guerra Civil': Per 

120 
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sobre de tot, diu, "hem d'assegurar-nos 
que la memoria perdura en les noves ge
neracions, que no s'oblidi el que passa'; 
cosa que intenta des de l'Associació Ca
talana d'Expresos del Franquisme, enti
tat que presideix des de 2018. 

Un altre testimoni del pas per sinis
tres comissaries és el de Domenec Mar
tínez (Terrassa, Valles Occidental, 1949). 
El seu cas demostra que la repressió i la 
tortura transcendiren la mort del dic
tador: "El que em va passar no té im
portancia excepte per demostrar que 
el1976, un cop mort Franco, encara es 
torturava en aquest país. I aixo no es vol 
recordar': Valora positivament la nova 
llei, si bé, com totes les víctimes, troba 
que arriba "molt tard" i que no recull to 
tes les reivindicacions: "No és tot el que 
voldríem, pero és més del que teníem'; 
resumeix. 

Fill de militant republica víctima de 
la repressió feixista a Andalusia -mo-

tiu pel qual son pare va deixar el poble 
natal i fixa la residencia a Barcelona-, 
s'inicia a curta edat en el compromís 
polític: "Vaig entrar afer feina al textil 
als 11 anys, fent de comercial i admi
nistratiu. El compromís polític vingué 
de forma natural, seguint el que havia 
fet la meva família. De jovenet ja assis
tia a festes de l'l de Maig en el camp, 
on sovintejaven sindicalistes i militants 
del PSUC. Als 17 anys, després d'una 
d'aquestes festes, la de 1966, em varen 
oferir entrar al PSUC i aix.í ho vaig fer': 

Tres vegades fou detingut, apallissat, 
torturat... Pero no en vol parlar: "Molts 
companys ho pass aren molt pitjor i em 
fa cosa parlar de la meva experiencia 
directa': Fou elegit secretad general de 
la Joventut Comunista de Catalunya el 
1970. Fruit del carrec participa, aMa
drid, en la preparació de la Conferencia 
de la Unió de les foventuts Comunistes 
d'Espanya que tingué !loe !'abril de 1976· 

-<> "Tothom és liberal fins a cert punt, i no conec cap anarquis 

"Un vespre, quan ·ortíem d'un sopar 
de preparació de la Conferencia, ens va 
detenir la policia. Ens aplicaren la Llei 
antiterrorista." A la comissaria va ser tor
turat. "No en vull parlar'; repeteix, pero 
vol que quedi dar que "a l'Espanya de 

quan Franco ja havia mort i el mi
nistre [de )'Interior] era Manuel Fraga, 
encara es torturava': 

Una vegada en llibertat, Domimec 
interessant per la historia de son 

pare i, aix.í, arriba a entendre que "era 
no només de la memoria de la 

rneva família sinó de tots els que pati-
la repressió': Des de la jubilació es 

a fer conferencies, xerrades a les 
· ·~ ·-v•""' participa en congressos ... Han 

molts anys d'empimyer els polí-
cs d'esquerra perque fessin passes. Ha 

pero a poca poc s'han obtin-
t fruits de l'esfor<;. Domenec és dels 

creuen que I'actualllei "su posa una 
endavant molt importan! respec-
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te de tot el que s'havia fet en el passat 
en qüestions de memoria': Tot i aixo, 
manté certa desconfian¡;:a respecte a 
"com s'implementara a la practica': Pas
sa pena que un futur govern de dreta la 
pugui fer mal bé: "És que tot depen de la 
voluntat política i, si canviés el govern, 
el nou no en tindria gens, de voluntat': 

A Felipe Moreno (Almeria, 1946) Ji 
toca passar per la tetrica comissaria de 
Puerta del Sol, on fou torturat pel sinis
tre inspector Billy el Niño. Felipe arriba 
amb un any a Barcelona, on son pare 
s'instal·la després de veure's obligat a 
deixar la seva terra natal perque el pas
sat de voluntari en el bando! republica 
durant la guerra el convertí en objec-
te de permanent sospita i no Ji donaven 
cap feina. Felipe entra a militar als 23 
anys en el PCE- Marxista Leninista i el 
1975 fou detingut per primera vegada. El 
Govern franquista considerava aques-
ta formació com a terrorista i, per tant, 

que no sigui anarquista nomésfins a cert punt." 

a qualsevol persona que en fes part se li 
aplicava la Llei antiterrorista. I com a tot 
detingut per aquest moti u, se l'emporta
ren a Madrid, a la seu de la Direcció Ge
neral de Seguretat. Sabia el que !'espera
va: "Quan militaves, assumies que caure 
en mans de la policia era sinonim de ser 
torturar': 

Ho conta ara, als 76 anys, amb la veu 
tranquil·la, segura, recordant els detalls. 
"No n'he fet mai un espectacle, pero no 
callo; si m'ho demanen, ho conto tot, 
ho recordo perfectament': Del trista
ment famós Antonio González Pacheco, 
Billy el Niño, tampoc no n'estalvia de
talls. "Li agradava torturar i era amb di
ferencia qui més et pegava. Em tingue
ren tretze dies als calabossos i cada dia 
em tortura. Em pegava cops de puny per 
tot el cos, pero sobretot Ji agradava pe
gar-me amb una porra a la planta deis 
peus. El mal era terrible. Em trencaren 
alguns dels ossos petits, se m' inflaren 

121 

P.23



--7 els peus ... 1 després m'obligaven a cami
nar, pero no podia, perque senzillament 
no m'aguantaven': Val a dir que el tortu
rador, nas cut el mateix any que Felipe, 
morí el maig de 2020 víctima de la covid: 
el virus no va ser del tot maligne. 

Després el portaren a Carabanchel. 
Alla rebé la notícia de la mort del dicta
dor, el20 de novembre de 1975: "Serien 
les set del m a tí quan arriba la notícia, no 
sé com, pero si sé que tots els interns es
dataren en crits d'alegria, davant la mi
rada estupefacta deis funcionaris que no 
sabien que havien de fer': Amb la desa
parició de Franco, els processos judici
als com el seu acabaren sent arxivats. Al 
cap de sis m esos sortia de la presó i po
dia tornar a casa, a Barcelona. 

Ara mira enrere i critica amb vehe
mencia !'actitud que les últimes decades 
han tingut "els partits que ens han go
vernat i el que ens governen ara" en re
lació ambla memoria. "No els interes
sa de veritat enfrontar-se a la realitat del 
que va passar. Alguns basen la feina en 
la recuperació deis cossos deis assassi
nats i soterrats en fosses comunes, i esta 
molt bé, pero no es tracta només d'aixo. 
Ni tampoc es tracta de buscar respon
sabilitats individuals -com diuen al
guns-, sinó de deixar ben dar que els 
assassins i els torturadors no actuaren 
a iniciativa particular, sínó que existeix 
una responsabilítat política de l'Estat. El 
que reclamem, per tant, és el reconeixe
ment formal d'aquesta responsabilitat. 
No soc optimista, amb els que ens go
vernen sera difícil que ho vegi. Pero no 
m' importa, la lluita seguira': 

Com tates les víctimes, Felipe es 
plany que no s'hagi derogat la Llei d'am
nistía: "No pretén res de concordia sinó 
tapar, que no es pugui assenyalar els 
culpables': Ell fou un deis actívistes que 
reclamaren a la justícia argentina que 
actul contra el franquisme basant-se en 
crims contra la humanitat, que no pres
criuen: "També s'ha empantanant alla, 
pero seguirem endavant, no pararem': 
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Massa a poc a poc 
Hi ha una coincidencia general. La nova 
llei arriba massa tard í les reparacions 
simboliques i polítiques es fan massa 
lentament. Ho subscriu Francisco Mar
tínez Pérez, antic guerriller contra el 
franquisme. Viu al Campello (I'Alacantí) 
pero va néixer el1925 al petit poble de 
Cabañas Raras, situat a la comarca lleo
nesa del Bierzo. 

És Quico, l'últim guerriller. Amb un 
cap totalment dar als seus 97 anys, ex
plica amb passió militant la seva histo
ria política, iniciada als 11 anys, quan 
s'instaura la República. Fill d'una famí
lia molt militant, el fet de participar en 
manifestacions í ajudar en qualsevol 
acte solidari era quelcom normal. 1 més 
encara quan esclata la guerra, el1936. 

HI HA COINCIDENCIA 
GENERAL. LA NOVA LLEI 

ARRIBA MASSA TARD 
I LES REPARACIONS 

SIMBOLIQUES I 
POLÍTIQUES ES FAN 
MASSA A POCA POC 

Amb la derrota, "la família ajuda els 
guerrillers, igual com feren milers de fa
mílies de la zona': Ell vigilava els camins 
"per si apareixía" la Guardia Civil. 

Quan Ji arriba el moment de fer el 
servei militar, com a altres joves de la 
zona, se li oferí la possibilitat de subs
tituir-lo pe! mateix temps de feina a la 
minería. Així ho va fer. Sense cessar en 
el compromís polític. Tot el contrari: va 
entrar en els Serveis d'lnformació Repu
blicana, que es dedicaven, entre altres 
missions, a canalitzar propaganda anti
franquista, mantenir el contacte ambles 
famílies que ajudaven els guerril!ers ... 
Quan tenia 17 anys, li encomanaren que 

convencés una viuda de republica que 
coneixía perque li presentés el seu ger
ma policía, "que traficava amb armes'; 
per comprar-U pistoles. La dona, pero, 
ho comenta abans a un altre germa, quí 
ho denuncia a la Guardia Civil. Quan 
ella se n'assabenta, avisa Quico perque 
fugís. Pels pels: "Els guardies entraven 
per una porta i jo n'eixía per una altra': 

Aleshores els companys de la clan
destinitat el posaren en contacte amb la 
guerrilla "i de forma natural m'hi vaig 
enrolar': Fins al1951 va ser guerriller. 
Aquel! any s'exilia a Fran<;a amb altres 
tres companys. Hi va fer diferents feines 
-a una fabrica, a la construcció ... -, 
al mateix temps que milítava en el PCE 
a l'exili. Després de la mort de Franco 
-"ho celebrarem amb una festa" -,es 
traba que ell977 podía tornar, pero da
vant la perspectiva de no trabar feína 
s'estíma més quedar-s'hi: "Ja tenia una 
edat í no podía quedar-me sense res, raó 
perla qua! vaig seguir alla fins a la jubi·· 
lació, ell992': Abans, pero, va fer prou 
viatges, en especial a Madrid, en qualitat 
de membre del Comite Central del PCE. 
En un deis despla<;aments conegué en el 
tren una dona amb la qua! inicia una re
lació sentimental i així arriba a Alacant, 
on va instal·lar-se un cap jubilat. 

Mírant enrere, analitza la Transició 
-"teníem esperances, si més no a l'íní
ci"- amb ulls molts crítics. Se sent de
cebut perque "no s'ha volgut fer justícia 
amb el franquisme': Traba que, "grades 
a !'empenta de les associacions memo
rialistes [ambles quals col· labora, fent 
xerrades a escales, participant en actes 
i homenatges ... ], els polítics d'esquer
ra s'han sentit obligats a reaccionar un 
poc i hem aconseguit coses'; pero "mas
sa a poc a poc': Quico creu que el bessó 
de tot és "que els crims franquistes són 
contra la humanitat, no prescriuen i, 
per tant, cal condemnar-los'; pero la Llei 
d'amnístia "fins ara ho ha impedít': 

Una lectura analoga en fa Toni-
na Mercada! Serra (sa Pobla, Mallorca, 
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1946). Afirma que més que la Transi-
• ció el que hi bagué fou una "transacció" 

entre !'esquerra i el franquisme, que, 
en síntesi, suposa blindar els franquis
tes a través de la Llei d'amnistia perque 
no se'ls pogués perseguir pels crims que 
perpetraren, dos deis quals els patí la 
seva família. 

Un ancle seu, Jaume Serra Cardell, 
fou assassinat 1'1 de man; de 1937 a l'es
mentat fortí d'Illetes. I son pare, Miquel 
Mercadal Ramis, va ser tancat de 1936 
a 1943. Mestre d'escola i militant del 
PSOE, en esclatar la rebel·lió fou apres
sat, jutjat i condemnat a mort. La sen
tencia fou commutada per trenta anys 
de presó i, després d'estar tancat aMa
llorca, l'enviaren a Canaries, on final-

lll Temps 2.000 

MEMORIA 

ment fou alliberat el1943. Aleshores 
pensa a fugir, pero el record d'una al· lo
ta que el visitava quan va estar tancat 
a Mallorca el va fer tornar. Ella a nava a 
visitar familiars presoners i els passa-
va notícies del món exterior en paperets 
que amagava en els doblecs de la roba. 
Els guardian l'enxamparen j Ji feren 
beure oli de ricf coma castig. Quan Mi
que! torna, es ca a amb ella. 

Tonina va créixer sentint a parlar de 
polftica: "De ben petita record que a ca 
nostra es parla va de la República, els 
meus pares mai van ser deis que calla
ren. Dins ca no tra,perque a fora ja era 
una altra co a. La policía política perio
dicament apareixia per regi n·ar-ho tot 
i veure si hi trobaven res -com llibres 

Francisco Martínez Pérez, 
Quico, l'últim guerriller contra el 

franquisme, avui llui ta amb el 
seu testimoni contra l'ob lit de les 

víctimes de la dictadura. 

prohibits, per exemple- que pogués in
criminar mon pare. A més, l'Ajuntament 
franquista de Sa Pobla estava molt da
munt de nosaltres, vigilant el que feien 
mon pare i mamare. A vegades ella sor
tia al carrer ben a posta amb una camisa 
roja i li feien llevar. Sempre feren aquests 
petits gestos, mai no abaixaren la cara': 

A pesar de tots els controls, son pare 
sovinteja durant molts d'anys una tertú
lia a un cafe de Palma on conversava de 
política amb uns altres companys repu
blicans. Els temps anaren canviant i Mi
que] Mercada! aconseguí, per fi, recupe
rar la eva plac;:a de mestre. Era el1973, 
un any abans de jubilar-se. Ben poca 
cosa després de quasi quaranta anys de 
repressió. -7 
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7 Amb la Transició pareixia que les co
ses podien canviar: "Jo me la vaig creu
re, pensava que ens portaria la demo
cracia total i que el franquisme seria 
tractat com la il·legalitat que havia estat'; 
diu Tonina. Es va fer del PSOE, igual que 
ho havia estat son pare, i fou elegida re-

ENTRE LES BESTIESES 
PERPETRADESPEL 
FRANQUISME ENCARA 
CUEJA EL MASSIU 
ROBATORI DELS 
NADONS DE DONES 
REPUBLICANES PER, 
AIXÍ, "CURAR-LOS" 
DE LA IDEO LOGIA 
DELSPARES 
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gidora de l'Ajuntament de S a Pobla a les 
primeres eleccions municipals, ell979. 
Pero tot d'una veié que les coses no eren 
com havia pensat: la rehabilitació deis 
antifranquistes no només no era una 
prioritat, sinó que es deixava de ban-
da. "Mon pare arrufa el nas quan veia 
tot allo de la Transició, no se la va creu
re mai. I va tenir raó': Decebuda amb el 
PSOE, !'abandona. Son pare morí el1980 
sense veure cap gest ni restitució sim
bülica de cap tipus cap a la República i 
l'antifranquisme. 

Tonina és molt crítica amb tot el que 
ha fet !'esquerra d'aleshores enc;:a en 
qüestions de memoria democratica. 
S'ha fet "massa tard, massa a poc a poc i 
no suficientment': Sobretot recrimina als 
polítics que segueixi vigent la Llei d'am
nistia del1977, que impedeix perseguir 
legalment els crims de la dictadura fins i 
tot a Argentina, una causa a la qual esta 
personada: "És tot quan es pugui dir 

que hagués de ser una jutgessa d'Argen
tina la que intentas portar justícia a les 
víctimes del franquisme': 

Tonina té bones paraules per als go
verns autonomics que, com el balear, 
s'han implicat fort ferm en la localitza
ció de les fosses i la identificació de les 
restes deis afusellats. "Aixo esta molt bé'; 
diu. Pero traba que tot el que no sigui la 
deroga ció de la citada llei topara un dia 
o un altre ambla voluntat política d'un 
futur govern de dretes, cosa que "molt 
em tem que suposara perdre el que hem 
pogut avanc;:ar" en les últimes decades. 

Entre les bestieses perpetrades pel 
franquisme encara cueja el massiu ro
batori deis nadons de dones republica
nes per, així, "curar-los" de la ideología 
deis pares. Era una de les aberrants teo
ries del psiqtúatre Antonio Vallejo-Náje
ra. Teoritza que un nadó podía heretar 
el "gen roig" deis pares republicans, im
possible d'extirpar, pero que, tanmateix, 

si s'alliberava la criatura de la perniciosa 
influencia paterna i materna abans deis 
tres anys, donant-la a una família cato
lica perque la criés com calla, e podria 
assolir l'objectiu de crear ciutadans ac
ceptables peral regim imperant. Els cal
culs fets per Amnistia Internacional par
len d'uns 51.000 casos. 

Antonia Jover (Alcalá de Henares, 
Madrid, 1939), resident a Barcelona, va 
estar a punt de ser un d'aquests nadons 
robats. La mare va ser presa pels feixis
tes el maig de 1939, quan estava em
barassada de vuit m esos. El progenitor, 
també fet presoner, fou condemnat a 
mort. A la mare li permeteren, com pas
sava a vegades, parir a casa seva i quan 
el nadó complí dos mesas entraren ta
tes dues a la presó, on s'hi van estar tres 
anys. Pero hauria pogut ser prou dife
rent. "Es presentaren tres falangistes i 
comunicaren al director que ho prepa
rés tot perque al cap d'uns dies vendrien 
a buscar-me. Aleshores la família de ma 
mare contacta ambla d'una amiga seva 
de la infancia, que resultava que era fi
lla d'un prohom falangista d'AicaJá. 1 a 
aquesta amiga se li va ocórrer la idea de 
batejar-me i ser la meva padrina jove, 
pensant que, com que la seva família era 
prou coneguda al poble, aixo podría evi-
tar que em robessin. 1 funciona': 

Antonia fou educada per uns fami
liars mentre sa m are era a la presó i 
quan sortí es dedica a atendre son pare 
en el que podia, el qual va estar tancat 
molts d'anys a diverses presons -Múr
cia, Valencia, Madrid ... -, després que Ji 
commutessin la pena de mort: "El meu 
pare va rebre pallisses i tortures sense fi, 
fins al punt que Ji destrossaren el siste
ma digestiu, mai pogué tornar a menjar 
normal, sempre va e tara regim i mai 
recupera del tot la salut'; rememora la 
filia. "Quan sortí de la presó, fou des
terrat de Madrid i s'instal·la a Barcelo
na. Havia estat rnúsic, pero, en arribar 
aquí, hagué de treballar del que podia. 
Jo no vaig poder venir fins als 16 anys, 
que va ser quan el vaig coneixer': A Bar
celona li ana bé, a son pare, fins al punt 
que pagué posar "una botiga de gelats, 
Helados Jover, que vaig heretar a la seva 
nwrt, ell984, ion he fet feina fins a la 
lubilació': 
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Com molts altres, Antonia s'adona que 
preservar Ja memoria del que Ji havia 
passat a son pare i asa mare s'havia d'es
tendre als casos deis milers i milers d'al
tres farnilies que patiTen la repressió fran
qui ta. Així, es va convertir en una de les 
impul ores de I'Associació Catalana d'Ex
presos Polítics del Franquisme, creada el 
1976. Actualment, n'és vicepresidenta. 

Lamenta que s'hagi avanc,;at massa a 
poc a poc en qüestions de memoria en 
aquestes decades, tal com ho exernpli
fica la nova llei que arriba "molt tard': 
Tot i aixo, la saluda: "Sempre hi ha coses 
que podrien anar més enlla, pero la pas-
sa que s'ha fet és molt impmtant. Sem-
pre hem lluitat perque el franquisme si
gui declarat un regim il·legal, i així ho fa 7 

126 ~ "Si almenys hi hagués algun dimoni amb el qual poguéssim fer un pacte!" 11 octubre 2022 11 octubre 2022 "Qualsevol poder és abús de poder. Aixó va en la mateixa natura/esa de les coses." ~ 
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Isabel Cervera, com molts al tres familiars de 
víctimes, creu que nonié's !'empenta de les 
associacions memorialistes ha fet que s'hagi 
avan<;at en la recuperació de la memoria, 
pero massa apoca poc per mor deis polítics. 
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-7 la nova llei. A partir d'aquí comen<;arem 
a reprendre la via legal i ja veurem que 
passa, pero si més no ens obri la porta 
a invocar el dret internacional, a pesar 
que, aixo és vera, no s'ha derogat la Llei 
d'amnistia de 1977': 

"Tot és massa lent, costa massa'; la
menta Isabel Cervera Grau (Valencia, 
1967), neta del capita republica Vicente 
Cervera Grau. I;avi va servir a Menorca 
durant la Guerra Civil i, en tornar ferit al 
seu poble, Dosaigües (Foia de Bunyol), 
fou detingut i empresonat a Mont-Oli
vet (Va!Emcia). Els franquistes menor
quins el reclamaren com a acusat pels 
fets del vaixell presó Atlante -del qua! 
van ser trets 75 presoners acusats de col
laboració amb la revolta feixista i afuse
llats-, fou jutjat a Maó i condemnat a 
trenta anys. Pero a algú no li basta i va 
ser novament jutjat i, a la segona vega
da, condemnat a mort. Finalment, va 
ser afusellat, juntament amb altres tres 
companys. "A diferencia de molts fami
liars d'assassinats, nosaltres poguérem 
saber on !'enterraren grades a una dona 
coneguda de la família que identifica on 
ficaren els cadavers. Així vam localitzar 
les restes del meu avi': 

Isabel pensa que en aquestes decades 
si quelcom és destacable són "els esfor
<;os de les associacions memorialistes, 
que són la for<;a que ha permes arribar 
on estem ara. La feina de les instituci
ons, pero, ha estat molt decebedora. Les 
coses canvien massa a poc a poc i se
gueix existint l'escull fonamental per a 
la plena reparació de la memoria de les 
víctimes, com és la Llei d'amnistia que 
no valen derogar': 

Els aven<;os en les últimes 2.000 set
manes han estat insuficients, s'han tor
bat molt i han arribat amb comptagotes, 
pero esta fora de dubte que sense l'em-· 
penta de les víctimes i familiars el pano
rama seria molt pitjor. Són ells, a través 
de les associacions, el batee que assegu
ra la preservació de la memoria per a les 
generacions futures. • 
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Reparació a dues velocitats L:exhumació de fosses comunes no s'aturara, pero resulta urgent accelerar 
la dignificació del Valle de los Caídos, el monument on s'identifiquen plenament els nostalgics del regim. 

EXTIRPAR EL SÍMBOL 
FRANQUISTA PER SOTERRAR 
LA DICTADURA 

i quelcom s'ha visten els 

darrers anys i es pot albirar 

que es mantindra en els pro

pers, és la polititzac ió de la 

memoria histórica. Tot indi 

ca que les accions i actuac i

ons que es faran des de les 

al voltant deis quals es discuteix com ha 

de ser llegit el passat i com aquest s'ha de 

projectar cap al futur. El monumental mig 

del riu Ebre a Tortosa o el de Sa Feixina 

diverses adm inistracions estaran en fun

ció del partit que governi, com de fet ha 

anat succei tlt Fins ara. Tot i que en els dar

rers anys s'han anat aprovant en regions 

i comunitats au tónomes lleis i normatives 

QUERAL T SOLÉ 
@QBru 

a Palma de Mallorca en són exemples. El 

debat és viu i es mantindra un temps, fins 

que es reso lgu i qué ha de prevaldre, si el 

fet que encara tenen un fo rt significat per 

als qui enyoren la dictadura i els represen 

ta, 1, per tant, mt llor enderroca r-los, o bé el 

valo r monumental i pedagogic que poden 

arribar a tenir i, en conseqüéncia, mante

nir-los per explica r la historia recent. diverses centrades a actuar per recupe

rar la memoria histórica o democratica, 

en el passat ja ha quedat demostrat que, 

(Barcelona, 1976) 
Professora de la UB 

quan convé, les 1/eis no es consideren d'obligat compliment 

a I'Estat. També es té !'experiencia respecte de les exhuma

cions de fosses comunes. Aquestes es mantindran mentre 

hi hag i possibilitats economiques que facilitin les adminis

tracions, perqu é de voluntat per part de les famílies afec

tades no en faltara . Potser inclús i com ja ha passat, si els 

governs locals, comarcals, provincials, autonomics i estatals 

no ajuden i no afavore ixen les exhumacions, les famílies 

continuaran la 1/uita a partir de cercar finan~ament privat. 

Pero, amb alts i baixos, les exhumacions de fosses es man

tindran mentre es mantinguin morts de la Guerra Civil en 

ter-rats indignament, dins o fora el s cementiris. 

El s noms deis carrers franquistes als Falsos Catalans 

es van ca nviar de seguida ambla mort de Franco, pero 

no va succe ir a molts indrets d'Espanya, i no se mbla que 

aquesta situació hagi de variar. Els veTns i les adm in istra 

cions loca ls no semblen sentir-se incomodes amb una no

menclatura heretada de la dictadura. 1 el mateix succeeix 

amb els monuments: molts van ser retirats de la via públi 

ca, pero en queden d'al t res que s'estan conver tint en nuclis 

En aquest sentit, és una incógnita qué 

pot passar amb el Val le de los Caídos, que 

es manté com el monument on s'identifiquen plenament 

els nosUilgics del régim i que no ha var iat gens el seu sig

nificat ni la seva forma des que va se r inaugu rat. El dicta 

dor en va ser exhumat !'octubre de l'any 2019, i aquest fet 

va provocar que hi hagués certa desapropiació franquista 

del monument, que alhora és la fossa comuna més gran de 

I'Estat. Pero, malgrat queja no és el mausoleu de Franco, 

encara hi és ente rrat en un lloc d'honor el fundador de Fa

lange Española, José Antonio Primo de Rivera . En les crip

tes reposen desenes de milers de restes de soldats i ci vi ls 

morts durant la Guerra, alguns deis quals són reclamats 

pe ls seus fami liars, el monument cont inua estant viu i és la 

icona i el símbol franquista més gran que es manté en peu 
al seg le XX I. 

És una situació insostenibl e pera qua lsevol govern de

mocratic que abjuri de la dictadura franquista, pero a l'exe 

cutiu espanyol, en funció de qui governi I'Estat central , al 

Va lle de los Caídos es faran actuacions per intentar ext irpa r 

d'alguna manera el símbol franqu ista que encara és, o bé 

es mantind ra tal com esta, amb el que aixó significa. • 

eO- "No he admirat mai cap home d'acció. Ho lamento." 

P.28
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Quan fa 11 anys del final de la violència, incorporar la joventut al debat sobre la memòria és un dels reptes

Lageneració queha crescut senseETA

#!10/.(-(2,2
*)('&%

Una bretxa genera-
cional divideix la
societat basca en-
tre els qui van viu-
re de manera quo-

tidiana l’Euskadimarcada per la
violència d’ETA i els qui amb
prou feines en guarden records.
L’anhel d’una societat basca en
pau, d’una joventut que pogués
créixer sense el flagell del terro-
risme, s’ha complert, i ara emer-
geix el debat de la memòria,
marcat per una especial inquie-
tud cap als menors de 25 anys.
Enalgunscasos, l’anuncidelces-
sament definitiu de la violència,
del qual aquest dijous es com-
pleixen 11 anys, és el recordmés
nítid que guarden sobre un pas-
sat recent que, malgrat tot, des-
perta el seu interès.
En els darrers anys s’han pu-

blicatdiferentsinformesrespec-
te al grau de coneixement de la
joventutentornde laviolènciaal
PaísBasc.Entreelsquehanpres
comamostra estrictament la jo-
ventut basca, el més complet el
va realitzar l’Institut Pedro Ar-
rupedelaUniversitatdeDeusto.
Enl’estudi,elaboratentreunmi-
ler d’universitaris bascos, gaire-
bé el 60% considerava tenir un
coneixement “mitjà o alt” sobre
“el terrorisme i les vulneracions
dels drets humans a Euskadi” i

un percentatge similar deia que
l’últimanyhaviaparticipatenal-
guna activitat relacionada amb
lapau i la convivència.Almateix
temps,però,pocmésdelameitat
dels enquestats van identificar
correctament l’atemptat d’Hi-
percor (el 50%), l’assassinat de
Miguel Ángel Blanco (el 53%) o
el cas Lasa i Zabala (el 54%).
L’enquesta deixava, per tant,
llums i ombres.
JoséAntonioRodríguezRanz,

viceconseller deDretsHumans,
Memòria i Cooperació del Go-
vern basc, considera que, més
enllà del coneixement sobre fi-
tes concretes, s’ha de veure amb
perspectiva la feinaque es fa per
“incorporar la joventut al debat
sobre la memòria i la convivèn-
cia”.Subratlla la importànciadel
programaAdi-adien, queporta a
lesaulesel testimonide lesvícti-
mes.Desdel 2014hihanpartici-
pat 27.700 estudiants d’ESO i
Batxillerat de 230 centres edu-
catius. El mòdul ha arribat tam-
béa launiversitat.
“Estemparlantd’unprograma

que suposa una experiència ab-
solutament transformadora. El
mòduls’acompanyad’unalectu-
ra més àmplia sobre la història
d’ETA, però sabem que els fets
es contextualitzen millor quan
es complementen amb testimo-
nis. En aquest cas, l’experiència
de les víctimes del terrorisme
d’ETAitambéd’unaltretipusde
vulneracions és el millor instru-

recent del País Basc. “Coneixen
algunesdatesoalgunsnoms,pe-
rò moltes vegades són dades
confusesidifuses”, indica.Olabe
assenyalaelprogramaAdi-adien
entre les fonts que han afavorit
un coneixementmés gran a part
de la joventut; també esmenta
records de la infantesa, vivènci-
es de familiars o “la importància
de pel·lícules i sèries”. Reclama
més esforç per abordar el tema,
d’una manera crítica, a escoles i
universitats.
ElperfildeLoreaArrillaga,es-

tudiant de Comunicació Audio-
visual a la Universitat deNavar-
ra, s’acostamoltalspatronsdefi-
nits perOlabe. Té 23 anys i és de
Pamplona,peròambproufeines
guardarecordsnítidssobrelavi-
olència. En els darrers anys, tot i
això, dues circumstàncies n’han
despertat lacuriositat: laprolife-
ració de sèries i pel·lícules sobre
ETA i el contingut d’una de les
assignatures de la carrera, Nar-
rativa, violència i memòria: “He
buscat informació ihevist sèries
o pel·lícules. Molts joves volem
saber-ne més i conèixer altres
puntsdevista”.
És en aquest punt que García

Arrizabalagaveuunagranopor-
tunitat: “Cada cop ens truquen
deméscentres iestemarribanta
unpuntenquènohihaprouper-
sones per satisfer la demanda
quehiha.Hihaundesigdesaber
i preguntar d’una part de la jo-
ventut; hemderespondre”."

Un grup de joves es diverteix al costat delmonument a les víctimes del terrorisme, a Vitòria
$# "!,+

ment per deslegitimar la violèn-
cia”, indica.
Iñaki García Arrizabalaga és

fill de JuanManuel García Cor-
dero, delegat deTelefónica aGi-
puzkoa assassinat el 1980 pels
Comandos Autònoms Anticapi-
talistes. Participa activament
tant en el mòdul Adi-adien com
en Eskutik, el programa homò-
leg desenvolupat aNavarra. Co-
incideix plenament en la visió
positivasobreelpotencialqueté
la iniciativa: “Efectivament, és

transformadora. L’atenció, el
respecte, l’interès i l’empatia
amb què s’acosten és de lloança.
Es queden descol·locats quan
veuen que algú amb un familiar
assassinat no reacciona amb un
desig de revenja. A més a més,
s’ha aconseguit reunir víctimes
moltpluralsenl’espectrepolític,
peròmolt homogènies en lama-
nera de reaccionar davant del
dolor”.
Professor d’Economia a la

Universitat de Deusto, García
Arrizabalaga es mostra menys
optimista respecte al graudeco-

ElsprogramesAdi-
adieniEskutikduenla
veudelesvíctimesales
aules,unaexperiència
“transformadora”

neixement que els joves tenen
del fenomen del terrorisme: “El
coneixement ésmolt baix, en al-
guns casos mínim, amb un des-
coneixementtotalquanestracta
de quantificar, per exemple, el
nombre de víctimes que van po-
dercausarETAoelsGAL.Enal-
trescasosespensenquehivaha-
verdivisióentrebarris, comaIr-
landadelNord,oquehivahaver
unaespèciedeguerra civil”.
També aprecia clarobscurs al

voltantde ladeslegitimacióde la

violència: “Els obscurs són
menys obscurs que fa uns anys,
però quedamolt a fer”. La preo-
cupació d’Arrizabalaga témolt a
veure amb un estudi, elaborat
des de laUniversitat deDeusto i
queveuràlallumalgener,enquè
aprecien una certa tebiesa res-
pectea ladeslegitimacióde lavi-
olència en joves universitaris
ambunperfilmolt concret.
Lapresidentade l’Observatori

Basc de la Joventut, Maialen
Olabe, considera que els joves
tenenunconeixement“general-
mentmolt bàsic” sobre el passat

Desdel’Observatori
BascdelaJoventut
diuenqueels jovesen
tenen unconeixement
“moltbàsic”
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V int anys després, Lula da Silva
anhelatornaralapresidènciadel
Brasil per posar fi al malson de
l’extrema dreta. Ha guanyat la
primeravolta i,malgratunespri-

meres valoracions malastrugues, és favorit
per imposar-se a l’actual capd’Estat, JairBol-
sonaro,el30d’octubre.Perònoseràfàcil,com
s’ha vist en l’àcid i corrosiu debat televisiu
d’aquesta setmana. No es tracta de guanyar,
sinó d’impedir que l’altre guanyi. Així, el Bra-
sil es troba davant d’una elecció de rebutjos.
Els dos candidats generen animadversió, re-
presentenuna realitat intolerable per a gaire-
bé lameitat dels ciutadans. Però hi ha una di-
ferència substancial: Bolsonaro va anunciant
que el resultat, si no l’afavoreix, haurà estat
manipulat.Unacosa javistaalsEUAoBolívia,
perexemple.
Lula da Silva i la seva successora, Dilma

Roussef, van aplicar polítiques de redistribu-
ció socialmai vistes al país, però les seves ges-
tions van quedar embassades en la corrupció.
PermoltsbrasilersBolsonaroésunmanipula-
dor amb tics dictatorials que crea i difon fake
news, atia fòbies i revindica torturadors. Però
nodeixadeserelrepresentantdelesforcesde
dreta, immerses en una travessia del desert,
apartades del poder, durant quinze anys.
Gràcies que la dreta i bona part dels mitjans
de comunicació han mirat a una altra banda,
Bolsonaro noha eliminat la democràcia, però
n’ha soscavat els fonaments. Va impulsar la
destitucióarbitràriadeDilmaRoussef, i el seu
nucli d’influència va aconseguir empresonar
Lulagairebédosanys, finsquelacondemnaes
va invalidarper irregularitats.
Lapremsabrasileraesveuatrapada,comels

electors, entre dues propostes antagòniques.
LuladaSilvafinsitothaentrateneljocbruten
campanya, difonent un vídeo en què es veu
Bolsonaro afirmant que, si fa falta, està dispo-
sat amenjar carn humana com fan els indíge-
nes. La comissió electoral ha obligat a retirar
el vídeo, però ha calat la idea que els yanoma-
ni,elsindígenesaquiesrefereixBolsonaro,no
hantingutmai tradicionsohàbits caníbals.
Aquest episodi és unametàfora del caniba-

lismequepateixelBrasil,queambLulavapas-
sar de la il·lusió a la decepció de la corrupció i
quearapateixunlíderassetjatpercausesjudi-
cialsper“formarungrupparamilitardigital” i
negar la covid i les atencions mèdiques a mi-
lions de brasilers. Com deia la cançó famosa,
tristezanão temfim, felicidade sim. Elpitjor és
que el retrat de campanya del Brasil té sem-
blancesambmoltspaïsosdelmón."

David Dusster
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història la imatge del faraó
nen. La seva espectacular
màscaraera l’objecteméscè-
lebre d’un tresor que va en-
lluernar i enlluerna el públic
de tot el món. Des d’alesho-
res, l’enigmàtic monarca del
Nil ha acaparat l’atenció in-
formativa, fins al punt que es
potparlarde tutmania.
Malgratquelallegendapar-

Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda
del Nord.
LaBBC es va formar el 18 d’octubre

del 1922 però no va ser fins al 14 de
novembre quan es va emetre el pri-
mer programa: un informatiu. Deu
anys més tard, el progrés va ser tal
que el rei Jordi V es va dirigir a l’Im-
peri Britànic per ràdio: va ser el co-
mençament del BBC Empire Service,
l’antecessor de l’actual BBC World
Service. La veu del rei va ser escolta-
da per primera vegada permilions de

Brasil
‘canibalitzat’

Marconi i un grup de pioners de les telecomunicacions van fundar
l’emissora amb l’objectiu de crear una indústria de la comunicació

BBCRadiocompleixunsegle
210/..-, +*)('&%$*

I nstitució imprescin-
dible en el panorama
audiovisual britànic,
la BBC celebra aques-
ta setmana el seu cen-

tenari enmigdedubtes, entre
la competència de les plata-
formes de pagament i les
amenaces al futur del seu fi-
nançament públic. “Sempre
hem innovat, hem canviat i
ens hem adaptat”, ha mani-
festat el president de la BBC,
Richard Sharp, que ha dema-
nat que en aquest aniversari
es miri cap al futur. “El nos-
tre camí sempre ha estat gui-
at per les necessitats del pú-
blic i a continuar posant els
oients en primer lloc, conti-
nuarem informant, educant i
entretenint per a un nou se-
gle”, ha prosseguit.
Va ser l’italià Guglielmo Marconi i

un grupdepioners de les telecomuni-
cacions els que van fundar en un
apartament de Londres la BBC, una
corporació demitjans que va evoluci-
onar ràpidament fins a convertir-se
en un dels pilars de la cultura britàni-
ca durant l’últim segle.
Nascuda com a emissora de ràdio

poc després de la partició d’Irlanda,
la cadena va contribuir a promoure
una identitat comuna entre les quatre
nacions històriques del Regne Unit:

persones simultàniament.
Els primers temps de la rà-

dio van estar marcats per re-
transmissions d’aficionats
que emetien de manera dis-
persa, sense horaris ni con-
tinguts fixos. La ideadeMar-
coni i els seus socis era posar
ordre a aquell sistema i crear
una veritable indústria de la
comunicació.
El 1927 la companyia es va

convertir, per recomanació
del Parlament britànic, en
una corporació pública con-
trolada per un consell de 12
membres designats pel mo-
narca del Regne Unit. Onze
anys més tard, l’emissora va
llançar el primer servei de te-
levisió programat regular-
ment del món.
Les retransmissions de

moments històrics com l’ab-
dicació de rei Eduard VII, la
coronació i lamortd’Elisabet

II –amb 70 anys de diferència– o el
paper clau de la cadena durant la Se-
gona Guerra Mundial han marcat la
memòria compartida dels britànics.
Ambuna audiènciamundial de 492

milions de persones per setmana,
programes en uns quaranta idiomes,
la BBC s’estén molt més enllà de les
fronteres del Regne Unit, del qual
constitueix una eina molt poderosa
de soft power (poder tou) amb què el
Regne Unit ha afermat la seva influ-
ència global."

Unlocutoranuncia l’abdicaciódelreiEduardVIII
8#!76543#7210 / .377-

Tutankamon, símbol
d’Egipte, a ‘HistoriayVida’

210/..-, +*)('&%$*

Quan va obrir la cambra fu-
nerària de Tutankamon, el
britànic Howard Carter no
vapoder reprimiruncomen-
tari de sorpresa: “Veig coses
meravelloses!”. Es complei-
xen 100 anys d’aquesta esce-
na, que va rescatar per a la

la de la suposada maledicció
quevacastigarelsprotagonis-
tesde la troballa, el queva tro-
bar Egipte va ser una autènti-
ca benedicció en termes
d’imatge. Al número d’Histo-
ria y Vida de novembre, ja als
quioscos, s’aborda com la fi-
gura del faraó ha arribat a te-
nirunpaperrellevant,finsitot
en qüestions diplomàtiques.
Per això el país es prepara per
commemorar la gesta de Car-
ter amb la inauguració d’una
galeriadelGranMuseuEgipci
destinada a exposar tots els
objectesdeTutankamon."Portada de la revista
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Miquel Molina 

Pregunta't que pot fer el jazz per la teva ciutat 

Avís a !'audiencia: en aquest 
article h i ha expressions que 
poden ferir la sensibili rat 
d'aquells que pensen que en 
cap ca.s no es pot parlar de 

cultura en termes de promoció turísti
ca i, encara menys, per refon;ar el marke
tini il i mercantilista concepte de marca de 
ciutat .) 

Que consti que la principal aportació 
del jazz és la fo rmació d'una ciutadania 
més crítica. Pocs estils musicals perme
ten expressar els sentiments de manera 
tan lliure, amb un apass ionant i continu 
jocd'acceptació i ruptura de les regles que 
el defineixen. La paleta d'avantatges és 
generosa: diverteix, forma, estimula, ex
cita,calma. I , persi no n'hi hagués prou, és 
la música que més es presta al mestissat
ge, una practica tan necessfi.ria en aquesta 
era en que abunden e ls neofeudalismes. 
No h.i ha cap escenari més col·laboratiu al 
món que unajam session, si es permet l'ús 
de la hiperbole, encoratjada per !'escolta, 
en el moment d1escriure aquest text, d 'un 
combo del trompetista Jerry González. 

Dit aixO, que impedeix que una c iutat 
tregui profit de l fetd 'haver estat contarni
nada durant decades pe l vi rus del millor 
jazz? Per que s'ha de preservar el tresor 
per agaudi exclusiu de l'afi ció? Perque no 
es comparteix amb el món? 

Vegem el cas de Barcelona, on urgeix 
una política ambiciosa de promoció cul
tural que permeti seleccionar el tu risme 
que atreu. Perque captar visitants amb 
l'esquer de la cultura no massifica ni gen
trifica, sinó que ajuda a obrirels ulls a tors 
e ls estaments del sector perque vegin 
quin és el tipus de turista que més convé, 
ja sigu i milionari o gairebé mileurista. 

El fet és que no són gaires les ciutats eu
ro pees que poden promocionar-se a rra
vés del jazz. I Barcelona té la sort de for
mar part de les escollides. Per diversos 

Barcelona és una de les capitals europees del jazz per tradi
ció, festivals, clubs, músics, públic i escales, pero molta gent 
ho ignora dins i fora de la ciutat. Quan hi haura una celebració 
del dia mundial del Jazz amb ('ambició que mereix el genere? 

Aquest dream team actua el 26 al festival: Blade, Mehldau, Redman i McBride 

motius: el primer, ser seu d'un Festival In
ternacional de Jazz pelqual han passat - i 
passen- les eso-e lles del genere. Fer-ne 
una relació exhaustiva és ociós. Més aviat 
caldria enumerar qui no ha vingut. Louis 
Armstrong? Cert, el fes tival encara no 
exist ia quanSatchmova visitar Barcelona 
el 1955, convidar pel Hot Club. Duke 
Ellington?Si, vaser-hi!A l'ediciódel 1969, 
amb un (asseguren) memorable concert a 
Santa Maria de l Mar. 

D'aquí a uns d ies, el 26 d'octubre, acu-

di r3 al festival un autentic dream team del 
genere: el que fo rmen Joshua Redman 
(saxo), Brad Mehldau (piano), Christi
an McBride (contrabaix) i Brian Blade 
(bateria). La festa contínua. 

A més del festival i d 'una serie de festi
vals especialitzats, hi ha els clubs, que 
proliferen a Barcelona ma1grar que 
aquesta és una ciutat poc amable amb to t 
el que sigui susceptible de molestar el vei
nat. El degit, el mític J amboree, s'ha atre
vit a obrir una tercera sala a la plac;a Reia1. 

Capital del pensament." _ una gran grua literaria. .. 

També h i ha el públic, contingut pero fi
del, i hi ha les escoles, com el Taller de 
Músics, el Conservatori del Liceu, l'Es
m uc, la J am Session o la inesgotable pe
drera de talent que lidera Joan Chamor
ro a Sant Andreu. I , gr3cies a elles, m úsics 
joves i talentosos. 

Que falta? Probablement, que s'assa
benti el món i, de passada, molts barcelo
n ins que no ten en per que fer-se adeptes al 
jazz, perO sí que els agradara saber que la 
sevaciutat sobresurt enelgenere. Una bo
na manera de promocionar aquesta cam
panya seria celebrar de veritat - com sí 
que fa Madrid- el dia internacional del 
J azz, que és el 30 d'abril. Amb impuls de 

El festival internacional 
hauria de servir coma 

base per potenciar la crida 
del genere a Barcelona 

l'Ajuntament i lideratge del fes tival, perO 
integranr totes les parts. Aquest any es va 
fer una tímidacelebració, perO !'aposta ha 
de sermés valen ta i had'anar acompanya
da d'una promoció agressiva. Es t:racta de 
fer el primer pas per incorporar e l jazz -
des del clfi.ssic finsa1 més avantguardista
en els valors de la marca de ciutat. 

Malgrat la precarietat general de la mú
sica en viu, malgrar que no hi ha bona sin
tonia entre e Is principals actors del sector, 
malgrat que el jazz no és prioritari pe r a 
les administracions, a Barcelona hi conti
nua gaudint de bona salut. Per tant, a par
tir d'ara no et preguntis que pot fer la ciu
tat pel jazz, sinó qué pot fer el jazz perla 
tevaciutat. 

@miquelmolina 

_ i un festival exquisit 

e Una vetllada de poesia liderada per la nord
americana Aune Waldman avui posara fi a la 

Biennal de Pensament 2022. Amb l'ajuda indesitja
da de la crisi clim3.tica i l'estiu etern, ha estat una 
magnífica edició que col-loca la ciutat com un refe
rent en el debat cultural, social, econOmic i polític. 
Impulsat per I' Ajuntament, aquest festival torna el 
2024, un any en que la ciutat ta.robé acollir3 dos es
devenirnents excepciona.Is: la Biennal d' Art Mani
festa i la Copa de I' America. 

e DosapuntssobreelPlaneta: persegongranes
deveniment llibresc consecutiu (el Sant Jordi i 

aquesta gala), la vicepresidenta segona del Govern, 
Yolanda Díaz, assisteix coma maxima autoritat de 
l'Executiu. La van acompanyar els ministres Miquel 
Iceta, Joan Subirats, Alberto Garzóni Pilar Alegría. 
I dos: altra vegada el president de la Generalitat no 
assisteix a un deis actes culturals amb més projecció 
global deis que acull Barcelona. Sí que hi va ser Na ta
lla Garriga, consellera arnb vocació de bastir ponts. 

La quarta edició del Festival de Literatura 
Llatinoamericana Lata Peinada es va clausuw 

rar ahir al seductor empla~ament de la llibreria al 
Raval, al número 10 del carrer de la Verge. Per pri
mera vegada aquest comer~ cultural, que també té 
botiga a Madrid, ha estes les activitats del festival a 
la capital d'Espanya. Així dones, avis per a la comuw 
nitat d'amants deis llibres de Barcelona: cal acom
panyar amb més entusiasme que mai aquest exqui
sit esdeveniment. Madrid ho fa amb els seus. 
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El polític que va inventar Montjuïc

“Al contrari que a 
París, a Barcelo-
na, com a totes 
les ciutats me-
diterrànies, les 

coses singulars es mostren mig ama-
gades”. M’ho diu l’escultor Antoni 
Llena, cada dia més savi, sempre tan 
discret. Fa uns dies, gràcies a l’entra-
nyable professor jubilat Josep Fa-
bra, historiador local del Poble-sec, 
vaig descobrir en un racó feréstec de 
Montjuïc el monument escultòric al 
Nobel provençal Frederic Mistral, 
inaugurat en ocasió del centenari del 
seu naixement, el 1930. Consta d’un 
pedestal –com una columna esvel-
ta– al capdamunt de la qual hi ha un 
bust del poeta, obra d’Eusebi Arnau. 
Igual com la literatura provençal 
resta oblidada, agònica, també el seu 
monument es conserva congelat en 
el temps, mig emboscat, a prop del 
MNAC. Potser tindria més sentit si-
tuar-lo a l’avinguda Mistral. O pot-
ser no: l’ocultació dona un sentit fi-
dedigne a la precària supervivència 
de la cultura occitana.  

Tot és caduc i alhora tot conti-
nua i es transforma Barcelona per

exemple: sempre fugint 
endavant, eternament 
adolescent. Obsedida a 
semblar moderna, el 
passat sovint li fa nosa. 
Però no hi ha futur sen-
se memòria. A més de 
Mistral, la passejada per 
Montjuïc amb Josep Fa-
bra m’ha portat a Cam-
bó. El polític de la Lliga 
va liderar des de l’Ajun-
tament el projecte de 
convertir la muntanya en jardí, 
amb l’Exposició Internacional com 
a excusa. D’entrada semblava una 
follia pensar a fer el certamen allí: 
era un lloc inhòspit, boterut, mar-
ginal, ple de pedreres (l’actual Tea-
tre Grec n’era una), amb masos dis-
persos, terrenys en pendent, l’odi-
at castell dels militars... I, tanma-
teix, gràcies a la zona de protecció 
militar, no hi havia arribat l’especu-
lació immobiliària.  

En contra de les pretensions dels 
propietaris dels terrenys, Cambó va 
jugar hàbilment la carta de l’exèrcit 
per evitar que s’hi fes un nou barri. 
A Madrid va aconseguir que s’apro

mòries. La dictadura de Primo de 
Rivera va acabar aprofitant aquella 
feina per fer-se seva l’Exposició In-
ternacional, que convenientment 
espanyolitzada es va celebrar el 
1929: d’aquí el Poble Espanyol i l’en-
derroc de les quatre columnes cata-
lanistes de Puig i Cadafalch. 

Efectivament, la gent ha oblidat 
el Cambó de Montjuïc. Segur que a 
aquest homenot li mancava modès-
tia, però Barcelona va escassa de 
memòria. El polític lligaire, ja se sap, 
va caure en desgràcia, primer al ser 
superat per les esquerres catalanis-
tes durant la República i després al 
posar-se al costat del militar colpis-
ta i futur dictador Francisco Franco 
amb l’esclat de la Guerra Civil. No es 
tracta aquí de valorar la seva figura. 
Ja ho farà aviat, i de manera exhaus-
tiva, Borja de Riquer, que porta anys 
estudiant el personatge com a polí-
tic, mecenes cultural i empresari. 
En tot cas, i cenyint-nos a Montjuïc, 
la part de Renaixement i Barroc del 
MNAC seria misèrrima sense les 
obres donades per Cambó. I ni el 
Palau Nacional ni el gran parc 
potser no existirien

vés una llei que hi per-
metés fer un parc i que, 
en canvi, limités molt les 
edificacions i la seva al-
çària. Això passava el 
1914. A partir d’aquí, va 
posar en marxa el talent 
dels arquitectes Josep 
Amargós i Josep Puig i 
Cadafalch, de l’enginyer 
Marià Rubió i Tudurí, 
del polític, gran propie-
tari i expert forestal Car-

les de Camps (marquès de Camps) 
i del dissenyador de jardins Jean-
Claude Forestier, amb qui Cambó 
va tenir una gran sintonia.  

“Les hores passades assistint i di-
rigit la transformació de la munta-
nya de Montjuïc figuren entre les 
més felices de la meva vida. Jo soc, 
per damunt de tot, un realitzador, i 
les realitzacions plàstiques, sobre-
tot si hi ha bellesa i estan destinades 
a un servei públic, em donen un pla-
er tan intens com cap altre s’hi pu-
gui comparar. Què se me’n dóna si la 
gent oblida que el Montjuïc que ad-
miren i estimen és cosa principal-
ment meva” escriu a les seves me

IGNASI ARAGAY
DIRECTOR ADJUNT

“Què se 
me’n dóna 
si la gent 

oblida que 
el Montjuïc 

que 
admiren i 

estimen és 
cosa meva” 
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Lluís Permanyer

L a Rambla era, des
que va ser inaugu-
rada com a passeig
l’últim terç del se-
gle XVIII, l’esce-

nari indiscutible de Barcelo-
na. Ihoconfirmendetalls com
el que aporta aquesta fotogra-
fia. Una qualitat com aquesta
no li va ser imposada, sinó que
l’hi van atorgar els mateixos
ciutadans amb tota naturali-
tat. Sí, perquè quan la feien
servir comatalnonomés li re-
coneixien aquesta condició
excepcional, sinó que passa-
ven a treure-li elmillor profit.
Quan el fotoperiodista Fre-

deric Ballell va decidir al llarg
de dos anys, el 1907 i el 1908,
dedicar-se a captar la varietat
de personatges i usos que la
distingien, es va adonar que
els homes anunci constituïen
unapresènciamereixedorade
ser fotografiada.
El total dels lectors de

premsa sumaven una xifra
respectable, però constituïen
una minoria de la població;
per això van fer servir un altre

mètodeper informar laresta. I
a això es van dedicar, mitjan-
çant un enginy curiós, els que
decidien donar a conèixer al-
gunproducte, fosnovetatono.
Els homes anunci desfila-

ven amb pas carregós per la
Rambla; era l’únic espai reco-
negut com el millor per oferir

la informació sobre temes de
caràcter popular, senzill i as-
sequible. El passeig de Gràcia
era un altre mana d’escenari i
ben diferent, que no va encai-
xarmai ambaquest recurspu-
blicitari poc elegant.
En aquest cas, crida l’aten-

ció que l’actuació captada està
formada per quatre homes
anunci, atès que no era gens

comuna la presència d’un
grup tan nombrós; l’habitual
eraunúnic individu.
Unaaltra singularitat és que

la informació hi surt reparti-
da;elsdosportadorsdelcarte-
llot que hi ha al costat dret i
pròxims a la calçada ostenten
el nom del producte: sopa de
neu. El que ocupa el lloc cen-
tral exhibeix el preu: 50 cèn-
tims. I el que s’entreveu en se-
gon pla a l’esquerra enarbora
el qualificatiu:molt sana.
Ballell, al seu recorregut sis-

temàtic, va fotografiar altres
homes anunci, comper exem-
ple el queportavaunagran sa-
bata, que, per cert, cridava
l’atenció,perquèeraunexem-
plarmolt ben representat.
Aquest estil va anar desapa-

reixent.Noméshevistunaco-
sa semblant: un anglès excèn-
tric i ben vistós que dedicava
elscapsdesetmanaadenunci-
ar el que li venia de gust, que
erad’allòmés variat."

La saludable sopadeneu
mereixia ser coneguda

L’ÀLBUM

No era habitual que quatre treballadors es concentressin en només una promoció

Els homes anunci
dedicaven la jornada
a exhibir publicitat
en cartells al llarg de
la Rambla

%#!B?<:874%?
L’Ajuntamenthadecidit
intervenirenel temadels
plàtansd’ombraquepresi-
deixenambmarcadatotali-
tat l’arbratgede l’Eixample.
Vasera iniciativad’Ildefons
Cerdà inspiradaenelpaisat-
ge francès.Elsexemplarsque
hagindesereliminats seran
substituïtsperunaaltraes-
pèciea fidereduir l’al·lèrgia
queprovocaelpol·len
d’aquesta.Ja fauntempsque

esvaprendreunadecisió
semblant, encaraqueperun
motiubendiferent:prevenir
unaamenaçad’epidèmia
detectadaaFrança, comla
quedelmava lespalmeres,
quepodriadeixarassolat
l’Eixample. Iaixívacomen-
çaruna intervencióennom-
brososxamfrans, abased’ar-
bresquetenenflors.Hado-
natbonresultat, i a la
primavera la imatgeésd’allò
mésatractiva.Endestaquen

trescarrersqueexigeixenun
tractediferencial ipersona-
litzat.Cadatil·lerquehagide
serarrencata laramblaCa-
talunyanoméshadeserre-
posatperunaltre til·ler.
M’imaginoqueningúnoho
discutirà.L’intenspaisatge
originalde laRambla idel
passeigdeGràciaésunabe-
llesaconsolidadadesd’antic
quevedonadapelsplàtans.A
cadaplàtantalat l’hadesuc-
ceir,per tant,unaltreplàtan.
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(4*&,:#%4 Lacimeramundial
d’alcaldesdeC40vaarrencar
ahiraBuenosAires reivindi-
cantelpaperde lesciutatsper
afrontarels reptesde l’emer-
gènciaclimàticaenunmón
postcovid.Barcelona, l’única
ciutatespanyolapresenten
aquest fòrum,ocupaunpaper
actiudurant la sevacelebració

0..,*(& & #!,*B?
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finsdivendres.L’alcaldessa
AdaColauesvareunirambel
comitèdedirecciódeC40,de
laqualésvicepresidenta i líder
degrupsdegransciutatseuro-
peesambl’alcaldedeMilà,
GiuseppeSala.AvuiColau
també intervindràen laprime-
ra sessióplenàriade lacimera
sotael títol “Unitsperuna
transició justa i inclusiva”amb
els seushomòlegsaLosAnge-
les,EricGarcetti, iAccra (Gha-
na),ElizabethNaaKwatsoe
TawiahSackey./JesúsSancho

"A@)-@ L’emblemàtic restau-
rantHorchervaacollirdimarts
la segona trobadaentreels
equipsdecuina i salad’aquest
restaurantde lacapital idel
barceloníViaVeneto.En l’es-
pectacular sopar,organitzatper
laGuiaMacarfi, fundadaper
ManuelCarrerasFisas (a la foto
ambDavidAndrés,PereMonje,
ElisabethHorcher iMiguel
Hermann)esvanservir clàssics
de lesduescases, comel llomde
cabirol alnatural, d’Horcher,o
el colomíWellingtonambceps
deViaVeneto./Redacció
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Els artífexs de la trobada
-+

(4*&,:#%4 La promoció del
número 22 del carrer Binè-
far, a Sant Martí, la primera
residencial de fusta de
l’Ajuntament de Barcelona,
va posar ahir la primera pe-
dra simbòlica. Aquest bloc
amb 24 habitatges, que ha
d’estar a punt en 14 mesos, és
un dels sis, amb un total de

#&.(,;B*& =*=(=& ,;?
+.=9,.? )&@='&'>,?
+<@;=(? 7, :!?'&

277 habitatges, que l’Institut
Municipal de l’Habitatge
(Imhab) promourà prò-
ximament de manera indus-
trialitzada (amb els elements
principals prefabricats).
D’aquesta manera es vol re-
duir el temps de l’obra i l’im-
pacte ambiental. Els altres
també seran a Sant Martí
–a Pallars, amb 42 habitatges,
Dolores Iturbe (40) i Marroc
(45)– i a Sant Andreu, amb
dos edificis a Casernes de
70 i 56 pisos. / Redacció

>A=;9o- @' llo9)'gA; El
Governvaanunciar ahiruna
inversióde63milionsd’euros
perdesencallar laC-245,un
delsprojectesd’infraestructu-
res endarreritsdesde fadèca-
des, la variantdeSantBoide
Llobregat.Es construiran2,26
quilòmetresnousd’autovia i es
connectarandiversesvies amb

839=;=B*? +,.
7,?,*(&;;&. ,; N!?
7,; L;B@.,>&'

l’objectiudemillorar lamobi-
litat alBaixLlobregat, just en
unazonaon les retencionsde
vehicles sónhabituals.Elpro-
jecte, anomenatperalguns
comelNusdelLlobregat, es va
redactar el 1991.Peròencara
que lesobres esvan iniciarmai
esvanarribar a finalitzar, dei-
xant la curiosaestampad’unes
columnes sense res a sostenir.
Elnouprojecte s’ajusta a la
normativaactual, comptaamb
carril bici i inclouconnexions
ambvies locals. /Redacció

Imatge d’arxiu de les obres amig fer a Sant Boi
)'&%$#"!&/#' . ',*!(
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Memoria democrática

Jueves 20.10.2022

La falsedad del memorialismo

La izquierda «woke», 
revolucionaria y justiciera, 
busca ocultar su activismo en 
un relato histórico falso que 
santifi ca a los represaliados 
y borra episodios violentos 
y sanguinarios del pasado

Jorge Vilches. MADRID

H
ay una cosa llamada «memorialismo». 
Según la RAE cuando se aplica el sufi -
jo -ismo nos referimos a una doctrina, 
movimiento o cualidad con cierto aro-
ma «científico». De esta manera, el 

memorialismo sería el movimiento para conservar la 
memoria.

Ahora bien, memoria y verdad en Historia no van 
de la mano por varias circunstancias. La primera es 
que el cerebro juega con los recuerdos según la cir-
cunstancia actual, no la pasada. La segunda, y más 
grave, es que esos memorialistas son izquierdistas que 
chapotean en el odio y quieren tres cosas: un relato 
político, el apartamiento del otro, y una subvención. 
En suma, el memorialismo es un activismo izquier-
dista más, no una fuente de conocimiento científi co. 

Los memorialistas son la vanguardia de la izquierda 
«woke». Son los que quieren derribar estatuas que les 
parecen políticamente incorrectas o que no son pro-
gresistas, aunque no sean franquistas. Por ejemplo, el 
ayuntamiento de Jerez, del PSOE, se negó a la exigen-
cia de los memorialistas de tirar la estatua del dictador 
Primo de Rivera. La justifi cación técnica fue que la 
obra es de 1929, y se sale del marco temporal de la ley 
de memoria democrática. 

¿Qué dijeron los memorialistas de aquello? Pues 

de España distorsionada, falsa o maniquea. Voy a 
poner un ejemplo. El meorialismo dice que en Ale-
mania, Francia e Italia hay una «historiografía ofi cial 
antifascista» que ha convertido a la «Resistencia co-
munista» en los creadores de la democracia tras 1945. 
Esto es un tópico falso, una de esas cosas nacidas de 
la propaganda sin raíz en la realidad. En España, sigue 
la trola, continuó el «fascismo» gracias a EEUU y al 
Vaticano, que pactaron con Franco en los años 50. No 
solo el dictador ya no era fascista en esa época, sino 
que EEUU ya había pactado con el resto de Europa el 
llamado «Plan Marshall». Sobre la potencia nuclear 
que representaba la Santa Sede, que era la gran ame-
naza de la URSS, no tengo palabras. Pretenden que su 
historieta sea la memoria ofi cial del Estado, como si 
estuviéramos en Corea del Norte o en la China de Xi 
Jinping. En el mundo libre no hay una historia ofi cial 
que excluye al resto, sino que es legítimo y legal de-
fender opiniones contrarias. Esto el memorialismo lo 
lleva muy mal y llama «fascista» a todo aquel que no 
se calla o que no opina lo mismo. 

Luego está la santifi cación de los represaliados, a 
los que presentan como bondadosas y honradas per-
sonas que defendieron la democracia, y que nunca 
tocaron un pelo a nadie. No está de más recordar el 
episodio contado por Andrés Trapiello en su último 
libro, titulado «Madrid 1945: La noche de los Cuatro 
Caminos». Un comando de maquis asaltó un cuartel 
de la Falange, y mató a dos personas. Bien, pues los 

asesinos comunistas son considerados 
héroes por la libertad y la democracia.

A ver. A los memorialistas les importa 
un higo los derechos humanos. Aplau-
den las dictaduras comunistas y boliva-
rianas, y blanquean a ETA y el terrorismo 
de izquierdas. No solo son contradicto-
rios en cuanto al derecho a la vida, sino 
también al respecto del resto de dere-
chos. Quieren ilegalizar fundaciones, 
asociaciones y partidos, acabar con ins-
tituciones como la monarquía, y niegan 
la legitimidad de la libertad de expresión 
política e histórica, el libre mercado y el 
derecho de propiedad. 

Su idea de República no es una forma 
de Estado democrática, sino una revolu-
ción socialista descarada y justiciera. No 
son demócratas, sino totalitarios que 
creen llegado su momento. Es una pena, 
pero esta ley de memoria democrática 
da el sello de legitimidad y verosimilitud 
científi ca a todos estos grupúsculos que 
no sirven para asentar la armonía, sino 
levantar odios.

El atentado del cuartel de 

Cuatro Caminos por parte 

de un comando de maquis 

dejó dos muertos en 1945

que era una excusa «leguleya» que solo servía para 
«homenajear al fascismo». Es curioso, pero el gran 
apoyo del dictador Primo de Rivera fueron el PSOE y 
la UGT, que participaron en la Organización Corpo-
rativa y callaron ante el asesinato de anarcosindicalis-
tas porque les benefi ciaba. Para esto no hay memo-
rialismo, para recordar la colaboración de los 
socialistas con la dictadura asesina no hay ni una mí-
sera línea, una placa o una banderita. 

Además, los activistas del memorialismo son esos 
que en psicología se llaman monomaniacos, que se-
gún la RAE, es un «delirio parcial sobre una sola idea 
o un solo orden de ideas». Es decir; que toda su vida 
está canalizada a ese fi n. No hay nada más. Es el crite-
rio que marca su día a día, pensamientos, deseos y 
acciones, amistades y enemistades. Normalmente, el 
memorialista no sabe nada más, y cuenta una historia 

ED. DESTINO
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