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respectuosos amb el medi
ambient són els protagonis-
tes. Els assistents tenen
l’oportunitat de degustar els
productes que poden trobar
als seus mercats habituals, a
més de participar en tallers i
en barbacoes cuinant la carn,
el peix o les hortalisses que
comprin a les diferents para-
des de la fira. També hi ha un
espai dedicat als més petits.
L’horari d’avui és entre les 9 i
les 21 hores, període durant el
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%$"6#!54$ Unes tres-centes
personesvanassistir a l’home-
natgea lesBrigades Internacio-
nalsdedicata lesdonesbriga-
distes i a lesantifeixistes.La
presidentade l’Amicalde las
Brigades Internacionalsde
Catalunya,ConsolHernández,
vaconduir l’actea la rambladel
Carmel, on l’actriuMireiaCle-
menteva interpretar laPasio-
naria.LacanadencaJanette
Higgins, fillad’unbrigadistade
labatallade l’Ebre, l’escriptora
CeliaSantos (LanenadeRús-
sia), la conselleradeJustícia
GemmaUbasart (ERC) iRosa
Alcarcón(PSC) tambéhivan
intervenir./Redacció

Força ciutadans van voler tastar ahir els productes de la firaMercat deMercats
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+3!$45+$ 3 !$2#!1"0 Unjove
pròfugde25anysacusatde ser
l’autord’una temptativad’ho-
micidi enun localde lleurede
Vilanova i laGeltrúelnovem-
bredel 2021ha ingressat a la
presó.ElsMossosd’Esquadra,
encol·laboracióamb laGuàr-
diaCivil, el van localitzar enun
municipideLleó.Tenia reque-
riments judicialspendents a
Vilanova iBarcelona.Anteri-
orment, unaltre atacant s’ha-
via lliurat al jutjat que instruïa
el cas.Enels fetsdenunciats
duespersonesvanresultar
ferides, unadegreu iuna
altra enestat crític, per arma
blanca. /RamonFrancàs
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%$"6#!54$ Avui diumenge
és l’última oportunitat per
submergir-se en la suculenta
oferta gastronòmica de la fira
Mercat de Mercats de Barce-
lona, una proposta que en
l’actual edició presenta nove-
tats com ara la simulació
d’una subhasta de peix i actu-
acions musicals. La plaça de
les Glòries Catalanes és l’es-
cenari fins avui d’un esdeve-
niment en què els mercats i
els aliments de proximitat i

qual els visitants podran as-
sistir a un taller per veure
com es prepara sushi de sal-
mó, assistir a una conferència
sobre les bondats de la dieta
mediterrània, aprofundir en
el coneixement del cafè d’es-
pecialitat o degustar vins de
les denominacions catalanes.
A l’espai de restauració s’ofe-
reixen tapes elaborades per
restaurants de la ciutat, a 3 i 5
euros, i menús de 10 a 20
euros. / Redacció

"/%. Un jutge va decretar la
llibertat amb càrrecs per a la
dona de 45 anys detinguda el
17 del mes que som a Rubí per
presumptament suplantar de
manera reiterada identitats
per fer operacions fraudulen-
tes d’elevades quantitats de
diners en entitats bancàries.
La dona utilitzava els DNI,
que havia pres a clients del
banc en que efectuava les
operacions, i es feia passar per
les víctimes per dur a terme
reintegraments i transferènci-
es. Se li atribueixen vuit delic-
tes continuats d’estafa entre
l’agost i el setembre permés
74.000 euros. / Redacció
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-541,#""3 ElsMossosd’Es-
quadravandetenirahirun
conductorde26anysquepre-
sumptamentvaprovocar la
caigudadeduesciclistesque
vanresultar ferides lleus, a la
carreteraTV-2041, aMontferri
(AltCamp).Elvehiclevaavan-
çarungrupdeciclistes “recri-
minant-lesqueocupaventota
lavia”.Desprésd’avançar-les,
va frenarbruscament iva fer
caure lesduesqueanavenda-
vant i circulavenenparal·lel.El
conductorva fugir i els agents
elvandetenirdueshoresdes-
présal seudomicili, aBonastre.
El jovevadonarpositiuen
cocaïna ihaixix. /Agències

La seva oficina al millor preu

Porti’n
s el seu

pressu
post

Ens co
mprometem

a millorar-
lo

900 909 099

ofiprix.com

BARCELONA - MADRID - SARAGOSSA - BILBAO - VALÈNCIA - SEVILLA - ALACANT - VALLADOLID

GA-2010/0184 Comercial
ES-1379/2003

PROJECTES GRATUÏTS · LLIURAMENT IMMEDIAT · MUNTATGE I TRANSPORT GRATUÏTS* · SERVEI EXPRÉS 24 H.

Mobles d’oficina Li realitzarem un projecte
de la seva oficina gratuït
i sense compromís.

PROJECTE GRATIS

(*
*)
Pe
r
a
co
m
an
de
s
su
pe
rio
rs
a
20
0€

ia
un

ra
di
in
fe
rio
r
a
35

K
m
de

le
s
no
st
re
s
ex
po
si
ci
on
s.

Ara vostè pot llogar els seus mobles i
gaudir-los còmodament mitjançant un

contracte d’arrendament.

OFIPRIX RENTING
NO COMPRI ELS SEUS MOBLES, LLOGUI’LS

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

VIVIR

375000

73011

Diario

113 CM² - 10%

5580 €

5

España

23 Octubre, 2022

P.5



Brigada Abraham Lincoln. Al princi-
pi van considerar que no era vàlida 
pel fet de ser dona, però aviat va ser 
imprescindible. Va ser conductora 
d’ambulàncies (i de camions pe-
sants) del Servei Mèdic Republicà i 
sempre va estar a primera línia de 
combat. Conduïa sovint de nit, a les 
fosques, intentant evitar els forats 
que deixaven les bombes. Era ben ca-
paç de canviar una roda punxada i re-
parar un motor. L’indignava que els 
companys pensessin que era útil per 
conduir camions però que no hauria 
d’agafar una arma. Aquesta brigadis-
ta va tornar als Estats Units l’1 de de-
sembre del 1938 i va viatjar a Espa-
nya, de nou, després de la mort de 
Franco, el 1977, amb set brigadistes 
més. A l’hotel, va rebre un ram de 
flors i la nota d’una desconeguda que 
li agraïa profundament la seva visita. 

La violència masclista 
Marion Merriman va ser una altra 
dona de la Brigada Lincoln. Nascu-
da a Santa Barbara (Califòrnia) el 
1910 i llicenciada a Berkeley, va ar-
ribar a ser primera comandant. Va 
fer tasques administratives fins que 
el seu marit, el comandant Robert 
Hale Merriman, la va convèncer 
perquè a finals del 1937 tornés als 
Estats Units, on es va dedicar a re-
captar diners per a la causa republi-

cana. Aquesta brigadista va explicar 
que, mentre era a Espanya, un ofici-
al republicà la va violar. En aquell 
moment no ho va voler denunciar: 
“Segons ella mateixa va explicar, no 
volia crear conflictes interns i des-
estabilitzar la moral dels comba-
tents republicans”, detalla Prades. 

Confessions d’un oficial rebel 
Abans d’anar a cobrir la Guerra Ci-
vil, Virginia Cowles (Vermont, 1910) 
era una popular periodista de viat-
ges als Estats Units, però volia de-
mostrar que també podia ser una bo-
na corresponsal de guerra. Quan va 
arribar al Madrid assetjat tenia 26 
anys. Va anar al front i després va vo-
ler cobrir l’altre bàndol i va marxar a 
Biarritz. Va aconseguir que un alt co-
mandament del bàndol feixista ad-
metés que havien bombardejat 
Guernica. Com explica a Complicar-
se la vida (Tusquets), aquest coman-
dament li va dir: “I tant que va ser 
bombardejada. Vam bombardejar-
la, sí, vam bombardejar-la i, bé, per 
què no?” Cowles va cobrir també la 
Segona Guerra Mundial i va aconse-
guir una entrevista amb Mussolini.  

Dora Lorska va ser una metge po-
lonesa que amb els estalvis es va 
comprar una ambulància i va viatjar 
cap a Espanya. Va treballar com a ti-
nent mèdica a l’hospital de les Briga-

des Internacionals d’Albacete i a Be-
nicàssim. Cap al final de la guerra va 
estar a Mataró i Vic, i després a Fran-
ça, on va continuar atenent brigadis-
tes ferits a l’Hospital d’Aubonne fins 
a l’ocupació alemanya. Es va unir als 
serveis sanitaris de la Resistència 
francesa, però els nazis la van dete-
nir i la van enviar a Auschwitz. Allà 
va atendre els internats fins al maig 
del 1945. Després no va venir la pau, 
almenys per a ella. Instal·lada a Pra-
ga, el 1951 va ser empresonada pel 
govern stalinista txec. Alliberada el 
1953, va marxar a viure a Polònia, on 
va fer recerca sobre el càncer. 

No és l’única dona que va patir la 
repressió després de combatre con-
tra el feixisme. En el mateix procés 
que va condemnar Dora Lorska, la 
metge txeca Vlasta Wesela va ser 
acusada de dissidència, i es va suï-
cidar a la presó. L’hongaresa An-
namárija Révecz va treballar com 
a infermera. Va passar pels camps 
francesos i per la Resistència. Va 
sobreviure a Ravensbrück, però el 
seu marit va morir als camps de 
concentració. A ella la van acusar 
de revisionista, a Hongria, i la van 
acomiadar de la feina. La van reha-
bilitar el 1954. 

Hi ha molts noms més, com el de 
la catalana Maria Sans. Treballava en 
una fàbrica tèxtil a Mataró, però 
quan va esclatar la Guerra Civil va de-
cidir anar a ajudar a l’hospital mili-
tar. Tenia 17 anys i allà es va enamo-
rar d’un brigadista suec, Stig Berg-
green. “La participació de les dones a 
les Brigades Internacionals no va ser 
ni tan plàcida ni tan romàntica com 
la lectura ha reflectit. A més de la du-
resa del conflicte i de les situacions 
de perill a les quals s’havien d’en-
frontar, van patir en alguns casos les 
hostilitats dels mateixos companys 
brigadistes”, conclou Prades.e

Les dues guerres  
de les dones brigadistes

Les més de 1.300 dones que van lluitar amb les 
Brigades Internacionals reben un homenatge

Indignades 
“Em deien 
que les noies 
eren 
inferiors”, es 
lamentava 
Hutchins

Dificultats 
“Algunes  
van patir  
l’hostilitat 
dels 
companys”, 
diu Prades

“M’he sentit frustrada moltes vega-
des perquè no era un home... A algu-
nes noies potser no els fa res que no 
els permetin anar a l’exèrcit. Tothom 
em deia que no havia de fer això o que 
no havia de fer allò perquè les noies 
no fan aquestes coses. Em van dir 
moltes vegades que les noies eren in-
feriors als homes i que per aquest 
motiu els homes poden fer coses que 
les dones no podem fer. I jo no ho po-
dia suportar”, explicava Evelyn Hut-
chins (Washington, 1910-1982) en 
una entrevista. Hutchins va ser balla-
rina de burlesque a Nova York fins 
que la Gran Depressió li va posar les 
coses molt difícils. Quan va esclatar 
la Guerra Civil Espanyola, va decidir 
ingressar a l’American Medical Bu-
reau i marxar a Espanya a lluitar con-
tra el feixisme. 

Hi va arribar el 6 d’abril del 1937, 
i és una de les 1.345 dones que van ve-
nir a combatre a la Guerra Civil, se-
gons el Sistema d’Informació Digital 
sobre les Brigades Internacionals 
(Sidbrint) de la Universitat de Barce-
lona. A totes elles, l’Amical de les Bri-
gades Internacionals de Catalunya i 
l’Associació d’Ex-presos Polítics les 
homenatgen avui a la Rambla del 
Carmel de Barcelona. Sidbrint ja té 
documentats 38.000 brigadistes vin-
guts de 54 països. “Quan van comen-
çar no arribàvem a 10.000 i ara ja en 
tenim 38.000, una xifra que desmen-
teix la xifra de 35.000 que surt a mol-
ta bibliografia”, assegura Lourdes 
Prades, cap de la Biblioteca del Pave-
lló de la República i responsable del 
Sidbrint. La base de dades de la UB 
continua creixent.  

Hutchins va ser una de les vuitan-
ta dones que van formar part de la 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. Marion Merriman, primera comandant. ARXIUS DE LA BRIGADA ABRAHAM LINCOLN  02. La periodista Virgina Cowles. EFE  

03. Evelyn Hutchins va conduir ambulàncies i camions a primera línia de front. ARXIUS DE LA BRIGADA ABRAHAM LINCOLN
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vida a qui, com sol passar cada
vegada que es du a terme una
operació d’aquesta mena, els
era molest passar a viure d’un
dia a l’altre en carrers diferents
sense haver-se mogut del seu
domicili de sempre. Aquesta
vegada no hi ha hagut tants mi-
raments i a partir d’ara aquest
carrer que uneix Portaferrissa
amb Canuda, el del Decathlon
de Ciutat Vella, porta el nom de
Josefa Vilaret. LaNegreta reviu
ara al nomenclàtor per ajusti-
ciar simbòlicament el regent
d’Isabel II.
El duc sense nom de Ciutat

Vella no serà l’únic aristòcrata
víctima d’aquest nou episodi de
la revolta popular, feminista,
antimilitar i antimonàrquica
que hi està havent al nomenclà-
tor deBarcelonad’un temps en-
çà. Un altre il·lustre militar que
desapareixd’aquest llibred’his-
tòria de la ciutat que és la vostra

traductora morta fa deu anys.
Alhora que Josefa Vilaret i

Felícia Fuster s’incorporen al
nomenclàtor de Barcelona,
també hi entren tres donesmés.
Es tracta de Ramona Fossas i
Puig, veïna del Guinardó i im-
pulsora, entre altres iniciatives
socials, de l’Escola d’Adults,
que serà recordada en un espai
de confluència de diversos car-
rers al districte d’Horta-Gui-
nardó; Rosa Galobardes i Alsi-
na, activista social del mateix
barri, que rebrà idèntics ho-
nors; i AngelinaTrallero, una lí-
der veïnal que serà recordada
en una plaça del districte de
Sarrià-Sant Gervasi.
Angelina Trallero va estar

vinculada durant molts anys a
l’Associació de Veïns de Sarrià,
igual com Mariano Meseguer.
A proposta d’aquesta entitat,
l’Ajuntament de Barcelona ha
decidit donar els seus noms a
dues petites placetes de nova
creació al costat dels carrers
Salvador Mundi, Mare de Déu
deNúria iHort de la Vila, sorgi-
des de la construcció d’uns ha-
bitatges de nova planta. En
aquests casos, comen els deRa-
mona Fossas i RosaGalobardes,
no ha calgut fer fora del nomen-
clàtor cap altre personatge.
Fa una quinzena d’anys amb

prou feines un 5% de les vies
públiques de Barcelona home-
natjaven una dona. El procés de
feminització és lent –la llista
d’espera és llarga i l’aparició de
nous espais no és fàcil– i en l’ac-
tualitat entorn d’un 8% dels
carrers, places i jardins de la
ciutat estan dedicats a elles."

El que va ser carrer del Duc de la Victòria, i fins ara del Duc a seques, torna a
canviar de nom per honrar la líder d’una revolta popular de la Barcelona del 1789

‘LaNegreta’ guillotinael duc
$#!1" 0'/.
+*)('&%$*

J
osefa Vilaret va ser
una de les represalia-
des dels rebomboris
del pa, la revolta po-
pular contra la pujada

abusiva dels preus dels ali-
ments bàsics que va treure al
carrer més de 8.000 veïns de
Barcelona elmolt revolucionari
any del 1789. Va ser ajusticiada
a la forca, on avui hi ha el parc
de la Ciutadella, en una cerimò-
nia pública a què els barcelo-
nins, en senyal de protesta, no
van voler assistir. Dos-cents
trenta-tres anys després, la Ne-
greta, és a punt de cobrar-se re-
venja.
El Butlletí de la Província de

Barcelona (BOPB) va publicar
dimecres les noves denomina-
cions de diverses vies de la ciu-
tat. Una de les quals, al barri
Gòtic, al cordeCiutatVella, tor-
narà a canviar de nom, com ja
va passar fa 15 anys, quan
l’Ajuntament va decidir esbor-
rar del nomenclàtor el record
del duc de la Victòria, el general
BaldomeroEspartero, elmateix
que el 3 de desembre del 1842
va sufocar una insurrecció amb
una pluja de bombes sobre la
ciutat.
El 2007 el carrer del Duque

de la Victoria (catalanitzat el
1980 comDuc de la Victòria) va
passar a dir-se simplement del
Duc, unaristòcratadespersona-
litzat, una solució demitges tin-
tes per no revoltar en excés els
ànims d’alguns veïns de tota la

Una de les plaques del carrer que passa a anomenar-se Josefa Vilaret espera elmoment que serà despenjada
"2#!10!/.-,

guia de carrers és Joan Procopi
de Bassecourt Thieulaine i
Bryas López de Ochoa, un altre
militar de nom altisonant i
nombrosos cognoms amb títol
nobiliari –va ser capità general
de Catalunya i de Cuba– i amb
carrer a Ciutat Vella, el del

Comte de Santa Clara. Aquesta
via del barri de la Barceloneta
–una travessia del carrer Pepe
Rubianes, abans Almirall Cer-
vera– passa a anomenar-se Fe-
lícia Fuster i Viladecans, en re-
cord de la poetessa, pintora i

ElcomtedeSanta
Clara,unaaltra
‘víctima’delapurga
d’aristòcrates imilitars
alnomenclàtor

Elpasseigmarítimd’OriolBohigas

! Les pròximes setmanes
també es procedirà a can-
viar les plaques del passeig
Marítim de la Barceloneta,
que afegirà a la seva actual
denominació la d’Oriol
Bohigas i Guardiola, en
record de l’arquitecte i
urbanista que va tenir una
participació decisiva en la
definició del model urba-
nístic de Barcelona durant
la transició democràtica i
la transformació olímpica.

El 30 de novembre es com-
plirà el primer aniversari
de lamort de Bohigas. En
aquest cas, com que l’ar-
quitecte ha estat guardo-
nat amb laMedalla d’Or de
la ciutat, n’hi ha prou que
hagi passat un any per de-
dicar al personatge una via
en honor seu, sense neces-
sitat d’haver-se d’esperar
els cinc anys preceptius
que estableix el reglament
per a la resta de casos.

La justícia
desestima
laparalització
de lesobres
dels eixosverds

&%-#,,(+ +*)('&%$*

Nova llum verda als accele-
rats treballs enmarxaper te-
nir enllestits els eixos verds
de la superilla de l’Eixample
abans de les eleccionsmuni-
cipals de l’any que ve. El jut-
jat contenciós administratiu
de Barcelona ha desestimat
la demanda per la unió d’ei-
xos comercials turístics de
Barcelona per suspendre de
manera cautelar les obres a
les vies de l’Eixample on,
des del mes d’agost, s’està
duent a terme aquesta actu-
ació del govern municipal,
especialment el carrer Con-
sell de Cent, el projecte es-
trella d’aquest final de man-
dat.
Les magistrades que ha

dictat aquestes resolucions
han denegat la suspensió
dels treballs argumentant
principalment que una me-
sura d’aquest tipus tindria
un efecte “perniciós” per a la
ciutat, ja que, “entre altres
consideracions, aquesta via
continuaria amb unes obres
a mitges i sense poder ser
transitable fins que es dictés
sentència ferma en el pre-
sent recurs”.
La resolució judicial asse-

nyala que la sol·licitud per
parar les obres es va fer quan
el paviment ja estava com-
pletament aixecat i “el vial
és ara com ara intransitable
per al trànsit rodat”. Cal re-
cordar que l’Ajuntament de

Barcelona va començar les
obres en ple agost, un mes
inhàbil judicialment.
Aquest mateix projecte ja

va ser objecte d’un recurs
contenciós que va interpo-
sar la Cambra de la Propie-
tat Urbana de Barcelona en
què també es va sol·licitar la
suspensió de les obres i que
va ser així mateix denegat
per un altre jutjat de la ciu-
tat.
Les resolucions ara dicta-

des no prejutgen el sentit de
la sentència definitiva sobre
aquest polèmic projecte de
l’Ajuntament de Barcelona i
mantenen el dubte sobre el
caràcter irreversible o no de
les obres fetes, quementres-
tant continuen avançant a
un gran ritme. A més a més,
no imposa a la part deman-
dant el pagament de les cos-
tes corresponents a aquest
procés. "

Considera que
deixar els treballs
amitges, amb el
paviment ja aixecat,
seria “perniciós”
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ESPAÑA  i

G. GONZÁLEZ BARCELONA 
El Juzgado de Instrucción de Reus 
en funciones de guardia acordó el 
ingresó en el Centro de Interna-
miento de Extranjeros (CIE) de Bar-
celona del activista Mohamed Said 
Badoui, presidente de la Asociación 
en Defensa de la Comunidad Mu-
sulmana de Reus (Tarragona), dete-
nido esta semana tras ser acusado 
de adoctrinar mediante la «difu-
sión de postulados radicales pro-
yihadistas», sobre todo a menores.  

En su auto, el juez acuerda que el 
acusado permanecerá en el centro 

hasta que se ejecute la orden de ex-
pulsión de España, tal y como acor-
dó en septiembre Secretario de Esta-
do de Seguridad a partir de una de-
nuncia de la Comisaría General de 
Información que expone el radicalis-
mo ideológico del recurrente. 

Tras su detención esta semana, 
los abogados de Mohamed Said Ba-
daoui presentaron un recurso con-
tra la orden de expulsión ante la sa-
la de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional que fue 
rechazado. El tribunal consideró 
que deben prevalecer los intereses 

de carácter general frente a sus cir-
cunstancias personales y recuerda 
que el activista cometió una infrac-
ción muy grave y que tipifica como 
la de participar en actividades con-
trarias a la seguridad nacional o que 
puedan perjudicar las relaciones de 
España con otros países.  

Horas después de su detención, el 
Parlament aprobó una declaración 
de apoyo al líder de la comunidad is-
lámica Mohamed Said Badaoui tras 
su detención en la que insta a la Ge-
neralitat a «activar todas las herra-
mientas administrativas, jurídicas y 

diplomáticas para velar por los dere-
chos» del arrestado. Además, las for-
maciones independentistas y los co-

munes aseguraron que el activista es 
víctima de «represión política me-
diante la Ley de Extranjería». Unidas 
Podemos también pidió a Interior a 
frenar la expulsión de Mohamed 
Said Badaoui al entender que es un 
«atropello a sus derechos». 

El informe policial contra el ac-
tivista recuerda que supuestamen-
te realizó «adoctrinamiento en su 
comunidad con difusión de postu-
lados radicales proyihadistas, sien-

do uno de los principales referen-
tes en España del salafismo más 
ortodoxo, que predica, con una in-
fluencia tal que, desde su llegada 
se ha producido un aumento del 
radicalismo en la región de Tarra-
gona a causa de su discurso». 

Además, la Policía remarca que 
la actividad de Said Badaoui se 
centró en los colectivos más vulne-
rables, como menores no acompa-
ñados principalmente de origen 
marroquí, a los que presuntamen-
te adoctrinaba «en el salafismo 
más radical aprovechándose de su 
situación de vulnerabilidad, tenien-
do además vinculaciones con indi-
viduos radicales relacionados con 
el terrorismo, y llevando a cabo 
prácticas de fomento del victimis-
mo y la occidentalofobia».

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
El Govern de Pere Aragonès ha 
puesto el ojo en la Jefatura de la Po-
licía Nacional en Via Laietana, uno 
de los símbolos más representativos 
del Estado en Barcelona y que fue, 
durante los años del proceso inde-
pendentista, epicentro de numero-
sas protestas y enfrentamientos: los 
más violentos, en 2019, tras la sen-
tencia del Tribunal Supremo por se-
dición contra los líderes indepen-
dentistas.   

En concreto, la nueva consejera de 
Justicia, Derechos Sociales y Memo-
ria, Gemma Ubasart aseguró que 
una de las «primeras batallas» que 
abordará el Govern en sus reuniones 
con el Gobierno de Sánchez será el 
traspaso de este edificio policial que 
actualmente está de reformas. De es-
ta forma, la Generalitat quiere limi-
tar la presencia de la Policía del cen-
tro de la ciudad. 

Ubasart aseguró que «no es un 
proyecto nuevo, es un proyecto que 

ya hace mucho tiempo que cojea» ya 
que su antecesora en el cargo, Lour-
des Ciuró (JxCat) quería ubicar la se-
de del Memorial Democràtic en la 
Jefatura de Via Laietana. Precisa-
mente, con la puesta en marcha de la 
ley de Memoria Histórica abre la 
puerta a cumplir con esta 
reivindicación y por eso 
considera fundamental 
«recuperar» la comisaría 
de Via Laietana tras pedir-
la al Gobierno. El Govern 
pidió el traspaso del edifi-
cio en las reuniones de la 
comisión bilateral con el 
Ejecutivo de Sánchez. 

La intención de Ubasart, 
quien fue secretaria gene-
ral de Podemos en Catalu-
ña, podría chocar con sus 
antiguos socios de los co-

munes. El Ayuntamiento 
de Barcelona que lidera Ada Colau 
hace años que trabaja para conse-
guir la cesión de la actual Jefatura de 
Policía por parte del Estado. El con-
cejal del distrito de Ciutat Vella, Jor-
di Rabassa, aseguró a este medio 
que «celebramos que por primera 

vez la Generalitat habla de espacio 
memorial y no para llevar la sede del 
Memorial Democràtic, como decía el 
Govern hasta ahora».  

El concejal ya manifestó que el 
edificio debe convertirse en «un 
equipamiento de memoria, de repa-

ración de las personas represaliadas, 
un centro de divulgación, un espacio 
donde estén los archivos de la repre-
sión», así como crear un centro que 
recuerde qué significa «la represión 
política, la franquista y también la 
tortura que hay en todo el mundo». 

Durante los incidentes de 2019 tras 
la sentencia del Supremo, en las que 
miles de personas protestaban fren-
te a la Jefatura, el concejal pidió el 
traslado de la Policía de Via Laiatena 
ya que «no es el espacio idóneo» pa-
ra la comisaría ante las molestias 

que sufrían los vecinos. 
El Consistorio trabaja 

en un proyecto junto con 
las entidades de memoria 
histórica de la ciudad para 
crear un plan de usos del 
edificio, aunque antes de-
be finalizar el expediente 
para convertirlo en bien 
cultural de interés local de 
la ciudad. De esta forma, 
Ayuntamiento y Generali-
tat compiten para ver 
quién se marca el tanto de 
conseguir la cesión de este 
edificio por parte del Esta-

do a menos de medio año para cele-
brarse las elecciones municipales. El 
Ministerio del Interior sigue ajeno a 
esta pugna. Hace un año ordenó rea-
lizar reformas estructurales en la Je-
fatura ya que seguirá siendo la sede 
principal de la Policía.

El Govern quiere 
sacar a la Policía 
de Barcelona 
La consejera dice que mudar la Jefatura de Via 
Laietana será una de sus «primeras batallas»

Internan al activista aupado por el soberanismo 
El juzgado de Reus ordena que ingrese en el centro de extranjeros hasta su expulsión de España

Fernando Grande-
Marlaska sacó pecho 
ayer en Sevilla, 
donde presidió la 
inauguración de una 
nueva comisaría de la 
Policía Nacional, por 
los 10.000 detenidos y 
1.500 toneladas de 
droga incautadas 
desde que se 
implantó la primera 
fase del Plan de 
Seguridad para el 
Campo de Gibraltar, 
que se ha prorrogado 
dos veces. «Éxito». 
Con esa palabra 
resumió el ministro el 
resultado de la lucha 
contra el tráfico de 
drogas en la zona. 
FOTO: J. CORCHERO / E. PRESS

MARLASKA 
PRESUME 
DE LA LUCHA 
ANTIDROGA

Protesta frente a la sede del CNP. JAVI MARTÍNEZ 
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" Caminant entreBank i Barbi-
can i pujant per Wood Street,
llegeixo: “AI, more than Hu-
man”. Em poso davant una cà-
mera i començo a forçar ex-
pressions facials imitant estats
d’ànim. Un algoritme detecta
en temps real si estic content,
trist o enfadat. Investigo i des-
cobreixoqueelGovernbritànic
finançarà amb 23 milions de
lliures esterlines beques per a
investigació en Intel·ligència
Artificial i que la col·laboració
publicoprivadapujaa63bilions
de lliures en un ecosistema de
1.300 empreses. Quantes
d’aquestes empreses continua-
ranoperativesd’aquí tres anys?
Probablement entre un 10% i

un30%peròaixòfaelsectoran-
tifràgil. La inversió en aquesta
àrea és fonamental per crear
unaeconomiasòlida,queespu-
gui beneficiar de la volatilitat i
l’inesperat,comtambéd’equips
multidisciplinaris i que repre-
sentin minories i persones de
diferents ètnies. Sempre tinc la
temptació d’avaluar l’impacte
d’una tecnologia partint de
l’impacte en termes de PIB en
l’economia.Enaquestcashofa-
ré partint dels reptes que hem
d’afrontar com a societat: for-
mar en pensament crític i reso-
lució de problemes i crear un
marc ètic que ens permeti evi-
tar lamanipulació demercats o
lacreaciódemonopolis.
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"Hihauna sèrie de raons per
les quals Barcelona és un lloc
únic per a la investigació en
IA i la creació d’empreses. En
primer lloc, la ciutat té una
sòlida cultura d’innovació i
esperit empresarial, cosa que
proporciona un entorn de su-
port per als nous negocis. A
més, Barcelona acull institu-
cions d’investigació de pri-
mer nivell, com l’Institut de
SalutGlobal deBarcelona. Fi-
nalment, la ciutat també té
una gran quantitat de talent
universitari incloent-himolts
enginyers i informàtics, que
poden ajudar a crear i desen-
volupar nous productes i ser-
veis basats en IA. El paràgraf

superior ha estat escrit per
un agent d’IA d’una empresa
fundada a Barcelona. En
aquesta empresa s’hi concen-
tra el talent emprenedor,
l’ecosistema universitari de
la UPC i la capacitat de mirar
cap enfora. Les millors pràc-
tiques per aconseguir un po-
tent motor econòmic en
aquest àrea passen per infra-
estructures (en què tenim el
BSC-CNS), educació (en què
és clau incrementar la inver-
sió), regulació i, sobretot, fi-
nançament i inversió. Capítol
pendent i imprescindible per
no només retenir, sinó també
per poder atreure el talent de
fora.
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La intel·ligència artificial, el presentdel futur

litzar-la de manera fortuïta el
2020arrandelacaigudad’unar-
brequevadeixaraldescobertun
forat a la carretera ambunapro-
funditat de deu metres, aquest
espaisingularésobjected’estudi
per saber més detalls de la seva
història. Malgrat que al principi
escreiaqueeraunpolvorí soter-
rat, fonts de l’Institut deCultura
de Barcelona (Icub) expliquen
queesvapoderconfirmarposte-
riorment, després d’una inspec-
ció, que correspondria a una an-
tiga bateria feta durant el con-
flicte bèl·lic. “Es va començar a

Després de descobrir-se demanera fortuïta, l’Ajuntamentmira d’obtenir més
dades sobre una bateria subterrània que s’hauria construït durant la Guerra Civil

Elbúnquer fantasmadeMontjuïc

J(sús Sancho
9+)'%#!>+

L
es poques persones
que hi han pogut en-
trar l’hanbatejatcom
el búnquer invisible
deMontjuïc, tot ique

també podria rebre el qualifica-
tiu de fantasma. L’Ajuntament
deBarcelona investigael que se-
riaunaantigabateriaconstruïda
durant laGuerraCivil, ubicadaa
prop dels exteriors del castell, a
l’estdelrecinte.Desprésdeloca-

L’Ajuntament de Barcelona ha tapiat l’accés a la galeria subterrània per raons de seguretat
7543203.,*(

llen que, de manera periòdica,
fanaquestamenadevisites, aes-
pais com ara refugis antiaeris i
minesd’aigua.
Per la seva part, l’historiador

Josep Maria Contel, autor d’un
blog i de llibres sobre els refugis
antiaeris de Barcelona, assenya-
laqueentrelessevesinvestigaci-
ons no té constància que aquest
búnquer estigués operatiu du-
rant la Guerra Civil. “Al món de
laguerraesconstrueixenmoltes
estructures de defensa militar
quedesprésnohanentratmaien
servei”, destaca. Contel recorda
quemolt abans de la guerra ja hi
havia bateries de costa amb ca-
nons a mitja muntanya a Mont-
juïc, com ara les desaparegudes
ÁlvarezdeCastro–a l’antic parc
d’atraccions, als actuals jardins

construir a principis del 1938,
però no va entrarmai en funcio-
nament”, afegeixen lesmateixes
fonts.
Per obtenir més informació

sobre aquesta galeria subterrà-
nia, es farà una prospecció ar-
queològica mitjançant georadar
i tomografia elèctrica a finals de
novembre. “Aquesta actuació
només serà des de fora, atès que
l’objectiu principal és mirar de
trobar l’entrada de la bateria an-
tiaèria, que de moment no sa-
bem com és”, detalla l’Icub. Al-
tres dades que es volen esbrinar

intervenció arqueològica que
permeti accedir a labateria.
Després d’obrir-se el forat, la

unitat de subsòl dels Mossos
d’Esquadra hi va entrar fa uns
mesos, enelmarcdel convenide
col·laboració amb el servei d’ar-
queologia del Consistori. La po-
liciavainspeccionarprèviament
la galeria per comprovar si com-
plia les condicions favorables
perquè s’hi pogués fer una visita
posteriorment. Els Mossos van
trobar el lloc desocupat i també
van comprovar si hi havia prou
ventilació. Fonts policials deta-

és si aquesta estructura es va
acabar de construir tota, així
com laprofunditat exacta. Per la
documentació, se sap que hi ha
un tram d’uns 165 m2 amb una
cambra de planta circular, on es
creu que s’hauria d’haver ins-
tal·lat el canó. Un altre sector
que s’estudiarà està format per
uns 25 m2 i correspondria a un
poudeventilació.Desprésesva-
lorarà la possibilitat de fer una

Joan Brossa– i la de Buenavista,
instal·ladaalazonaonavuidiahi
haelmiradorde l’Alcalde. “Eren
canonsd’artilleriamòbils,adife-
rència dels que es van instal·lar
al turó de la Rovira, que sí que
eren fixos, perquè estaven cla-
vats a terra”, apunta l’historia-
dor.
L’entrada al búnquer, després

d’una primera inspecció, es va
tapiar per raons de seguretat.
Encara no se sap si aquest espai
seràvisitableenunfutur,perquè
araestreballaenlafaseperobte-
nirmésdades.!

Interiordelbúnquerdesprésdeserdescobert iabansdetapiar-lo
&($4*"=<:*89*.$6"
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El compte enrere del tancament 
dels grans magatzems d’El Corte 
Inglés al Portal de l’Àngel es va po-
sar a caminar el 17 d’octubre pas-
sat, quan la joint venture formada 
per la gestora immobiliària Re-
devco i un fons d’inversió van in-
formar que havien tancat la com-
pra de l’immoble que els allotja, 
l’històric edifici de Can Jorba, obert 
al públic sota aquesta marca el 25 
d’octubre de 1926, és a dir, que di-
marts se’n van complir exacta-
ment 96 anys. 

Els compradors invertiran 200 
milions d’euros en l’operació, en-
tre la compra i la reforma de l’im-
moble, que tindrà com a destí pro-
bable la conversió a oficines, més 
enllà que als baixos hi hagi comer-
ços. La venda és un final de trajec-
te per a l’edifici, per al carrer, un 
dels més rellevants des del punt 

comercial a Barcelona, per al Gòtic 
i per a Ciutat Vella, districte que 
acomiada així els seus últims grans 
magatzems, després d’haver-ne 
tingut alguns de molt representa-
tius l’últim segle. 

Dimarts passat, clients deam-
bulaven per les sis plantes i el 
soter rani, actualment centrat en 
productes esportius i alguna cosa 
de tecnologia. Encara no se sap 
amb concreció quan tancaran les 
seves portes els grans magatzems, 
i és una decisió que correspon al 
comprador, però tot apunta que 
passarà en els pròxims mesos. 

L’immoble situat al Portal de 
l’Àngel amb Santa Anna ha servit 
de seu a tres grans magatzems. 
Can Jorba el va inaugurar i el va 
ocupar del 1926 al 1963. Com devia 
ser el seu impacte a la ciutat que 
aquesta denominació no es va ar-
ribar a perdre mai. També hi va 
ajudar que a la segona etapa, a 
partir del 1963, quan va ser adqui-
rit per Galerías Preciados, la nova 
empresa propietària va optar pel 

nom Jorba Preciados. 
La tercera etapa és més recent. 

Una vegada Galerías Preciados va 
suspendre pagaments i es va veu-
re derrotada pel seu històric com-
petidor, El Corte Inglés, aquest va 
passar a ser el nou propietari de 
l’edifici. Va ser l’any 1995. I aque-
lla última etapa, que va començar 
amb la reobertura el 1998, s’ha 
prolongat 24 anys. 

El Siglo, els pioners 

La presència dels grans magat-
zems comença a Ciutat Vella el 
1881, quan obren els primers que hi 
va haver a Espanya, els magat-
zems El Siglo, situats al número 5 
de la Rambla. La seva etapa en 
aquesta seu va acabar abrupta-
ment el 1932, quan l’edifici es va 
cremar el dia de Nadal d’aquell 
any. El 1933, El Siglo va comprar 
l’edifici Can Damians, a Pelai, 54, 
on va reobrir el 1934. El 1979 va pa-
tir un altre incendi, no tan greu 
com l’anterior. 

El 1984, El Siglo va tancar defi-

nitivament, cinc anys després 
d’eludir aquest segon foc. Alesho-
res l’empresa estava en mans d’un 
controvertit empresari, Julio Mu-
ñoz Ramonet, un dels que més 
fortuna va reunir sota el paraigua 
del franquisme. L’any 1981, Mu-
ñoz Ramonet era també l’amo 
d’Almacenes El Águila, original-
ment propietat de Pere Bosch i 
obert el 1925 a la cantonada de Pe-
lai amb la plaça de la Universitat. 
L’edifici es va cremar el 6 de juny 
del 1981, i gairebé hi va haver més 
sospites que l’incendi va ser pro-
vocat que flames. 

A Pelai, 22, 24 i 26 es van ins-
tal·lar el 1917 els Magatzems Ale-
manes, que a partir de 1940 van 
donar pas als Magatzems Capitol. 
Van tancar a l’iniciar-se els anys 
80 del segle passat. A la llista de 
grans magatzems al centre histò-
ric de la ciutat s’hi ha de sumar el 
Sepu, instal·lat al número 120 de la 
Rambla del 1934 al 2002, i El Bara-
to, que es trobava al carrer de Ta-
marit amb la de Ronda de San An-

toni, a la frontera de Ciutat Vella, 
fins als anys 50, quan va donar pas 
als Magatzems Arias. Com s’ha 
vist, el foc i els grans magatzems 
van anar sovint de la mà. S’ha de 
remarcar que El Barato era de l’on-
cle de Muñoz Ramonet i que el lo-
cal també va ser pastura de les fla-
mes anys després quan ja era Ma-
gatzems Arias. També va passar el 
1981, al març. Van morir quatre 
persones i es va donar per fet que el 
foc va ser provocat. «Els grans ma-
gatzems a l’estil d’El Corte Inglés i 
abans d’El Siglo o El Águila van co-
mençar a morir quan van anar 
obrint grans superfícies comerci-
als a les entrades de la ciutat», 
afirma la presidenta de Barnacen-
tre, Teresa Llordes. 

Cita exemples com Glòries i La 
Maquinista, on «s’ofereix als cli-
ents restauració, cines, distracci-

ons i aparcament». Llordes remar-
ca que en tot cas El Corte Inglés de 
plaça de Catalunya és molt a prop: 
«Qualsevol local que es tanca és 
una pèrdua, però soc optimista, 
estic convençuda que el que s’obri-
rà serà de qualitat». «Crec que això 
no afectarà el petit comerç del Gò-
tic, malgrat que el Portal de l’Àngel 
és l’artèria d’entrada al barri, que 
ha patit els efectes de la pandèmia 
com cap altra zona. Però els petits 
comerciants som com serps: un 
dia estem amagats i l’endemà ens 
aixequem com si fóssim una cobra 
que es vol menjar el món». 

Fonts d’El Corte Inglés afirmen 
que en realitat al Portal de l’Àngel 
no tenen uns grans magatzems 
exactament sinó una botiga d’es-
ports en un 80% més una mica 
d’electrònica i restauració. I afe-
geixen que per això la venda no 
afecta «un actiu estratègic» com sí 
que consideren la seva seu de la 
plaça de Catalunya. «Es perd un 
dels grans comerços de Ciutat Ve-
lla», matisen les mateixes fonts. n

Adeu a un segle de grans 
magatzems a Ciutat Vella

COMERÇ

TONI SUST 
Barcelona

El Corte Inglés abandonarà d’aquí a uns mesos l’edifici que té al Portal  
de l’Àngel de Barcelona, que s’ha venut a un fons d’inversió i que es 

destinarà a oficines. Amb aquest tancament, el districte posa fi a més  
de 140 anys (des de 1881, de fet) de grans comerços multimarca.

Fins al 1963 l’edifici 
d’El Corte Inglés era 
Can Jorba i després, 
Jorba Preciados  
fins al 1998 

El nou propietari 
gastarà 200 milions 
entre la compra  
i la reforma del bloc 
per a oficines  

El Corte Inglés del Portal de l’Àngel de Barcelona.

Elisenda Pons

La seu de Can Jorba, al Portal de l’Àngel, el 1926.

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

Els Encants de Sant Antoni són 
una cosa curiosa i estètica, pe-
rò els Encants Vells estan dei-

xats de la mà de Déu, com es diu vul-
garment. [...] Per anar als Encants 
Vells no solament s’ha d’omplir de 
pols sinó que cal traspassar la via del 
tren i tot. El solc és ple de rocs i des-
nivellat de tal manera que recórrer to-
tes les parades fa cansar més que anar 
d’excursió a peu a Les Planes, per 
exemple. […] Als Encants Vells són 
tan vells els objectes posats a la ven-
da que sembla mentida que mai arri-
bin a trobar comprador. Entremig de 
la pols i de la brutícia s’amunteguen 
els objectes més estranys i més dife-
rents que mai us arribeu a imaginar. 
Davant nostre hi ha una parada que té 
exposats una pila de water-closets, du-
es o tres palanganes de porcellana es-
crostonades, un gerro de posar llet, 
llits... –Voleu dir que aquests llits no 
caminen sols? –pregunto amb una 

ABANSD’ARA

Encants Vells: llits, sabates, 
burilles (1929) 

Del reportatge de Rosa Maria Arquimbau (Barcelona, 1910-1991) al setmanari Imatges (29-X-1929), iniciativa innovadora dirigida 
pel malaguanyat Josep Maria Planes (Manresa, 1908 - Barcelona, 1936), assassinat l’agost del 36. Rosa Maria Arquimbau era una 

capdavantera de la jove fornada de periodistes republicanes que conreaven un reporterisme nou llavors, àgil, incisiu.         

fès, en teatres i pels carrers de Barce-
lona. La picadura de burilles ve a ésser 
com una mena de còctel de tabac. N’hi 
ha de totes marques: Capstan, Abdu-
lles, Kedives, Lucki Strake, Bodman. 
[...] –¿Com reconeixeu les marques? 
–Abans les seleccionàvem: burilles 
triades al Colón i a la Maison Dorée i 
les ajuntàvem amb les dels cafès del 
Paral·lel. Però les burilles anònimes 
recollides al carrer era impossible 
identificar-les. Per això, vàrem optar 
per apilar-les totes plegades. Estalvi-
em feina i el tabac no hi perd res, per-
què encara resulta més substanciós. 
–Qui són els compradors de burilles? 
–Gent de tota mena: captaires, apre-
nents jovenets que fumen d’amagat 
de casa seva. De vegades venen homes 
que no són ni captaires ni aprenents. 
Són els més bons clients: se les endu-
en totes sense regatejar. […]  

 
Rosa Maria Arquimbau 1929 

miqueta de fàstic. –I ca, mireu-los po-
bres llits!, ni per això que suposeu ser-
veixen, ja veieu si en són de desgraci-
ats. En efecte, aquests llits despintats 
i corcats de per tot arreu no fan res 
més que llàstima. ¡Pobres llits! qui 
sap quantes coses no dirien si po-
guessin parlar. Una dona crida: 
“Sabates a dues pessetes!...”. Una 
altra dona s’hi atansa, les mira, les 
toca i en fa escarafalls. Són massa 
velles. La venedora li contesta: 
“¿Doncs què crèieu, que si fossin no-
ves us les donaria per dues pessetes?” 
Als Encants es regateja. De les sabates 
que n’hem sentit demanar dues pes-
setes en veiem pagar vuitanta cèn-

tims. [...] Val més acontentar-se a gua-
nyar-hi més poc i vendre més que no 
pas guanyar-hi més i vendre més poc. 
Un home assegut damunt d’un tam-

boret plegable té al seu davant estès 
a terra un mocador de fer farcells 

ple de burilles de cigar. Per a què 
serveix això? –Per fumar, respon. 
–¿Això? –Sí, sí, això. D’aquest ta-
bac triat una mica i passat pel gar-

bell se’n fa una picadura deliciosa. 
–Però si d’aquest tabac recollit de 

per terra n’hi ha de totes menes? 
Com pot ésser això? –No hi fa pas res. 
És més bo, té un gust variadíssim. Ha-
veu de pensar que aquestes burilles 
han estat recollides en terrasses de ca-

 FONS GABRIEL CASAS I 
GALOBARDES / ARXIU 
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La novel·la de Gisela Pou, basada en fets reals, inicia la seva carrera internacional

ElsnensdeBarcelonaquevantenir tres
noms,pares jueus idesprésparesnazis

F7ED "!PO
75421/-5+

E
ls llibres calents
són, en l’argot de
Frankfurt, aquells
amb quèmés es co-
mercia, disputats

per les principals editorials.
Tot i que moltes negociacions
es fan durant les setmanes prè-
vies a la fira, i d’altres es culmi-
nen més tard, el contacte per-
sonal és insubstituïble en un
sector que viu de les històries...
I de com s’expliquen.
Un dels llibres sorpresa

d’aquest any–que ja ha comen-
çat a vendre’s a l’estranger ar-
ran de l’entusiasme dels edi-
tors de Polònia– és Els noms de
Ludka, de la catalana Gisela
Pou (Castellar del Vallès,
1959), inspirat en la història re-
al d’uns orfes –o, simplement,
sense pares coneguts– polone-
sosqueel 1946vanser acollits a
Barcelona.
La novel·la –que Planeta pu-

blicarà al generencastellà iCo-
lumna almarç en català– recull
el cas d’un grup de nens jueus
que van ser arrabassats als seus
pares –alguns, assassinats du-
rant l’Holocaust– per famílies
nazis, amb l’objectiu de con-
vertir-los en uns perfectes nois
aris a partir dels seus trets fí-
sics. D’altres havien de ser uti-
litzats en experiments eu-
genèsics. Quan es va acabar la
guerra els van enviar a hospi-
cis, entre d’altres un de Barce-
lona, en espera que els recla-
més algun familiar. Així doncs,

es va tractar de nens ambpares
primer jueus i després nazis. Al
cap de deu anys van ser tornats
a Polònia o van anar cap a al-
tres països, com Itàlia, Àustria
o els Estats Units. Algun també

es va quedar a Catalunya.
Inicialment es van allotjar en

una residència infantil al nú-
mero 49 del carrer Anglí i més
tard a la residència Vallcarca,
al mateix barri de la Bonanova.

La protagonista de la ficció
dePoués laLudka,unanenade
9 anys abans anomenada Hed-
da pels seus pares adoptius, un
oficial de les S.S. i la seva dona,
tot i que ella és incapaç de re-
cordar el seu veritable nom, el
que li vanposar quanvanéixer.
Es fa amiga de l’Emma, la filla
d’Isabel Andreu, una de les tre-
balladores de la residència,
membre de la resistència a
Franco, i que amaga el secret
que el seu marit no ha estat as-
sassinat pels nacionals, sinó
que és viu i està amagat a
França.
La Ludka és cuidada a Bar-

celona, com la resta del grup,
per Wanda Morbitzer, un per-
sonatge real que va ser conse-
llera del consolat polonès, i que
va resultar ser el més sem-
blant a una mare (fins i tot els
cantava cançons) que van tenir
aquells nois. La Ludka forma-
rà part del cor de l’escola po-
lonesadeBarcelona.Quan fa 19
anys, viatja a Polònia a la re-
cerca de la seva família, i entra
encontacte amb lagermanadel
seu pare, única supervivent de
les matances. Descobreix així
el seu veritable nom:EwaJedi-
nak.
Després se’n va a viure als

Estats Units. Passa el temps i
mésdecinquanta anysdesprés,
el 2008, l’Ajuntament de Bar-
celona i el consolat polonès
conviden tots els nens acollits,
ara persones grans, a un home-
natge a Wanda Morbitzer-To-
zer. El retrobament de les dues
amigues desencadenarà re-
cords i sentiments intensos."
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L’escriptoraexposa“unarelaciódepoder imanipulació”.Reconeixqueesvaatreviramb
aquestahistòria“persipodiaajudaralgú”iavançaqueellectortrobaràunacosasemblant
aunenamorament, “peròaviat s’adonaràqueenrealitat ésunaaltra cosa”. /L.Gómez
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U
mberto Eco deia que la
llenguad’Europaés la tra-
ducció. Pel que fa al món
audiovisual, a banda que
un servidor s’estimi més

veure sèries i pel·lícules en versió origi-
nal, en tots els casos cal la feina d’un
professionalde la traduccióperadaptar
els diàlegs o els subtítols a la llengua
d’arribada, el que tècnicament s’ano-
mena llenguameta.
Al llarg de la història hem vist grans

encerts i tambégransespifiadesa l’hora
detransportar lesparaulesoriginalsa la
nostra llengua.Hihatítolsdepel·lícules
memorables, comelmíticConfaldasya
lo loco, atribuït a un altre periodistamí-
tic, Jaime Arias, que va desenvolupar
bona part de la seva carrera a La Van-
guardia. L’original Some like it hot té
mala peça al teler. Es podria haver tra-
duït com “A alguns els agrada picant”,
però Arias explicava que a l’època (la
pel·lículadeBillyWilderésdel1959)es-
tava de moda la cançó A lo loco, amb
fragmentscom“a lo locosevivemejor”,

que va fer fortuna i va passar a ser una
expressiópopular.
Avui, sobretot amb les grans produc-

cionsdeHollywood, s’estilamésdeixar
el títol enversióoriginal.Noésreglage-

neral, però sí que és cada vegada més
freqüent. Partim de la base que l’anglès
ésd’úsmésomenysgeneral i que, enal-
guns casos, el títol en la llenguadeRosa
Parks témés encant quenopas una tra-
ducciómés omenys encertada. Els tra-
ductors ja fa temps que van deixar de
traduir el nom d’un dels carrers més
cars deManhattan, perquè no és elma-
teixviurea l’avingudadelParc, compo-
dem llegir en algunes traduccions anti-
gues, que aParkAvenue.
Als anys vuitanta, va irrompre el do-

blatge en català, que ens va regalar
grans perles, com la sempre referida de
“SueEllen, ets unpendó”. També és sa-
but que aquesta frase no es va dir mai
d’aquestamaneraenunepisodidelasè-
rieDallas,però es desprenia d’un retret
que el personatge del patriarca Jock
Ewing li feia a la seva jove: “El teumarit
s’està morint i tu mentrestant fent el
pendóves a saberperon”.
Aran’haarribatunadenova,queésel

colofód’aquestsquatredecennisdebon
doblatge en la llengua de Francesca

Bonnemaison. Es va produir en l’últim
capítol de la primera temporada d’Els
anellsdepoder.Celebrímborveuarribar
totaxopaGalàdriel i lideixaanar: “Vens
mésmollaqueuncòdolde riu”.La frase
és fidel a l’original anglès: “Galadriel,
you’re as wet as a river rock”. El que ha
estat sorprenent és que a les xarxes hi

hagi qui hamanifestat que no sabia què
voliadircòdol.Quarantaanysdedoblat-
geencatalàhanfetboncamí;peròla im-
mersió lingüística encara noha aconse-
guitquel’alumnatadquireixiunbondo-
mini de la llenguapròpiadeCatalunya.

Magí Camps

SueEllen
i el còdol de riu

No té el mateix encant
dir que algú viu

a l’avinguda del Parc
que a Park Avenue

El grup de nens polonesos a Barcelona
6
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PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

Dies enrere escrivíem en 
aquestes pàgines les ex-
cel·lències del museisme 

soviètic. Plau-nos avui de dir les 
excel·lències d’un sol d’aquests 
centenars de museus instaurats o 
ampliats pel govern comunista. 
Aquest museu és el Museu de l’Er-
mitage, a la ex capital de Rússia, 
l’abandonada i decaiguda ciutat de 
Leningrad [Sant Petersburg]. Co-
mençant pel començament, ens 
trobem l’any 1917 amb la Revolució 
triomfant, però també amb el país 
amenaçat per la invasió estrange-
ra. [...] Una de les primeres provi-
dències del govern en aquells mo-
ments tan crítics és la de salvar les 
obres d’art més importants de l’Er-
mitage. Hom embala curosament 
aquell preciós material i en fa una 
expedició a Moscou. [...] Al cap de 
tres anys, ben llunyà ja el perill 
d’invasió, hom repatria els objec-

ABANSD’ARA

Un museu rus  
(1932)

De l’article del crític d’art, dibuixant i pintor Feliu Elies (Barcelona, 1878-1948) a La Publicitat (10-VIII-1932) sobre l’Ermitage, un 
museu que revifava després de la Primera Guerra Mundial i que era poc conegut aquí, circumstància que explica el to divulgatiu 

d’aquesta peça. Cent anys després, no ha reeixit el projecte d’acollir-ne una seu a la Nova Bocana del Port de Barcelona. 

ment als museus, s’hi interessen al 
defora de l’interès veritable o s’hi 
irriten. Es comprèn que algú hagi 
etzibat aquella pensada que diu si 
les obres mestres són als museus 
com cadàvers en un cementiri. [...] 
A Rússia és tan copiosa la visita als 
museus que fa pensar molt. D’al-
tra banda, el contingent de ciuta-
dans radicats en la pròpia ciutat 
que visita el seu museu és molt su-
perior al que donaria una estadís-
tica de la nostra visita als museus. 
A Rússia tots els visitants són rus-
sos, i l’estadística russa d’aquest 
moviment museístic dona una al-
ça constant. En alguns llocs es do-
na el cas que els visitants a tal o tal 
museu de més renom sobrepassen 
de molt, per any, el nombre d’ha-
bitants de la localitat on radica el 
museu. [...]  

 
Feliu Elies ‘Joan Sacs’ 1932

tes d’art a l’Ermitage, els quals són 
reinstal·lats sense cap desperfec-
te. [...] La reobertura de l’Ermi-
tage esdevé l’any 1920, tot i 
que durant els anys de guer-
ra, de fam i de desori, des-
posseït de les obres més 
importants, seguí treba-
llant bo i organitzant expo-
sicions monogràfiques de 
gravats i d’altres matèries 
fàcilment movibles. [...] La 
instal·lació es va fer esplèndi-
dament, amb luxe no pas pom-
pós, sinó científic. [...] ¿Respon el 
públic a aquest enorme dispendi 
museístic? Sí: es veu que el govern 

soviètic ha sabut fer eficaç la visi-
ta als museus, tot i que el poble rus 

és més endarrerit que el nostre. 
A Catalunya, a Espanya en ge-

neral, àdhuc a França i a Ità-
lia, la visita als museus or-
ganitzada per les entitats 
més o menys culturals, 
pels col·legis i pel turisme 
–no cal dir la visita indivi-

dual i espontània de l’home 
del poble als museus– és una 

activitat lamentable, energi-
es perdudes, i probablement un 

esforç penós i contraproduent. Es 
veu ben bé que la majoria d’aquests 
visitants s’avorreixen gegantina-

GETTY
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La jutgessa torna
a arxivar la causa per
la ganivetadamortal
a un jove que esperava
l’autobús a Sabadell

%$"& !$0$$#"!

L’històric edifici de la Unió de
Cooperadors, ideat per funda-
dorsdelaGatcpac,obriràel12de
novembre com a equipament
destinat a impulsar l’economia
social i solidària, el cooperativis-
me, l’economiacircular i la inno-
vaciósocial.Desprésdelesobres
de rehabilitació, comandades
per l’arquitecta Meritxell Ina-
raja, l’enclavament recuperarà

l’essència original frustrada pel
franquisme. El 1936 tot estava a
punt per inaugurar-se, però l’es-
clatde laGuerraCivil va frustrar
elsplans.
L’edificació, situada en un

puntneuràlgiccomlaRamblade
Gavà, va adquirir durant dèca-
desdiferentsusos.Desde seude
la Falange fins a estudi de la rà-
dio local, passantper la comissa-
ria de la policia municipal. El
2016, després d’un temps sense
activitat, va arrencar un procés

temps. Les proves d’ADNpracti-
cades als dos sospitosos han do-
nat un resultat negatiu i no casen
amb els perfils genètics trobats
en dos gots de plàstic que van
aparèixeral’escenadelcrimique
la jutgessa i els Mossos atribuei-
xen als sospitosos sense conside-
rar que podrien ser de qualsevol
altra persona. Després del resul-
tatdelaprova,lajutgessahadeci-
dittornaraarxivarelcasconside-
rantque“nohihaproumitjansde
prova”permantenirlaimputació
dels dos sospitosos, com consta
en una interlocutòria a la qual ha
tingutaccésLaVanguardia.
La causa ja va ser arxivada el

2019 al cap de pocs mesos del
crim, després que els Mossos no

aconseguissin avançar en la in-
vestigació. En aquell moment
comptaven només amb les imat-
ges d’una càmera de seguretat
d’un banc amb una pèssima qua-
litat d’imatge en què apareixien
unhome iunadonaque s’acosta-
ven a l’Héctor i, després d’inter-
canviar-hi poques paraules, l’in-
dividu, de qui sí que s’intueixen
una gran complexió física i una
lleu coixesa, li clavava una gani-
vetada a la femoral que va deixar
la víctimaestès a terra finsquees
vadessagnar.
Aquelles imatges van ser difo-

ses el setembre del 2019 pels
Mossos, que van demanar col·la-
boració ciutadana per provar
d’identificar aquell assassí sense

rostre. Els esforços de la policia
van ser en va. Tot i això, el juliol
d’aquestany, i gràciesaunarticle
publicat per aquest diari en què
s’adjuntavaelvídeoamblesimat-
gesdels sospitosos, trespersones
van anar a una comissaria dels
Mossosperposarnomicognoms
als autors dels fets. Es tractava
d’Antonio P.G. iMaría E.C., dues
persones que vivien d’ocupes en
un pis del mateix carrer on hi va
haver l’assassinat iquenovanser
interrogats. Un d’ells, el suposat
autor material, està empresonat
preventivamentalapresódeLle-
doners per undelicte de robatori
ambviolència i lesions.
L’aparició de tres testimonis,

queno tenienresaveureentre si,

/$-*+()$#
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Les esperances d’identificar els
culpables de l’assassinat d’Héc-
torBalmayor, que va ser apunya-
lat gratuïtament el 2019 per una
parella ambqui es vacreuar aSa-
badell mentre esperava l’auto-
bús, han patit un dur contra-

Les proves d’ADNexculpen
els acusats del crimde l’Héctor

El germà i els tiets d’Héctor Balmayormostren una foto de la víctima, que va ser assassinat el 29 de juny del 2019
!B?=:87428 0 .,*(&

va suposar un important avenç
per a la investigació. La jutgessa
va decidir reobrir la causa des-
prés de tres anys paralitzada, i la
família de l’Héctor vapensarque
per fi es faria justícia. El fet de
tractar-se d’un crim en què vícti-
ma i autors no tenien cap relació
prèviadificultavalasevaidentifi-
cació. Però van aparèixer dos
gots a l’escena del crim que els
Mossos van pensar que podien
pertànyer als sospitosos, fins al
punt que van indicar que allà es
trobava l’ADNde l’autormalgrat
quealesimatgesanteriorsalcrim
no s’apreciï que els dos investi-
gatsportincapgotalamà. Lajut-
gessa va ordenar que se’ls pren-
gués una mostra genètica per
comparar-la amb les que es van
trobar als vasos, però ha resultat
infructuosa, fins al punt que la
jutgessa considera que s’ha con-
vertit en una prova de “descàr-
rec”, és adir, exculpatòria per als

sospitosos. “L’ADN no coinci-
deix amb lesmostres obtingudes
al lloc dels fets”, escriu. Així
doncs, no n’hi ha prou que tres
persones sense relació entre si
apuntessin als mateixos noms?
Després de la prova genètica, la
jutgessaassenyalaquela identifi-
cació dels tres testimonis prote-
gits“vasererrònia” inopreveula
possibilitat quepotser els gotsno
erenseus.LaFiscalia tambéesva
oposar a continuar investigant el
cas.Lafamíliade l’Héctorvapre-
sentar un recurs perquè els tes-
timonis poguessin declarar al
jutjat –fins ara només ho han fet
davant els Mossos– perquè la
magistradapoguésescoltardevi-
va veu com identificaven sense
capmenadedubteselsdossospi-
tosos , però la jutgessa ho va des-
estimaral·legantqueladiligència
pot ser “inerta”. La família de la
víctima, a través del seu advocat,
Lluís Anglada, presentarà un re-
curs davant l’Audiència de Bar-
celona per capgirar la situació i
queel casno torni acaureoblidat
en un calaix on ja va passar tres
llargsanys."

Lesmostres trobades
en dos gots propers
a l’escena del crim
no coincideixen amb
la dels dos sospitosos

LaUnió deCooperadors
deGavà rescata l’essència
robada pel franquisme

participatiu per decidir-ne els
usos. Ara el treball culmina des-
prés d’una inversió d’1,1 milions
d’eurosacàrrecdel’ÀreaMetro-
politana de Barcelona (AMB) i
els fonsFederde laUE.
“És molt convenient tenir un

equipament com aquest en un
moment en què l’economia es
repensa”, va dir ahir l’alcaldessa
de Gavà, Gemma Badia. “Hem
fet una mica més que recuperar
un edifici històric”, va conside-
rar el gerent de l’AMB, Ramon
Torra.“Elquelidonaràvidaserà
la xarxa que s’hi acabarà creant,
que tindrà un paraigua ampli”,
va insistir la coordinadora de
l’equipament,MiriamGonzález.
Per començar, l’Ajuntament

ha organitzat un cicle de sisme-
sos d’activitats per donar a co-
nèixer l’espai restaurat."LaUniódeCooperadorsahirenunapresentaciódavant lapremsa
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La comissió de l’Estatut
dels Diputats es reunirà
dijous de la setmana vi-
nent per abordar si l’escri-
dassada del diputat de
Junts Francesc de Dalma-
ses a una periodista de
TV3 vulnera el codi ètic de
la cambra. La mesa de la
comissió, presidida per
Jaume Alonso-Cuevillas,
va posar data ahir al matí a
la reunió de la comissió,
després que ERC, els co-
muns i la CUP la reclames-
sin coincidint amb la di-
missió de De Dalmases

com a vicepresident de
Junts i com a membre de
la comissió de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans
Audiovisuals. De Dalma-

ses, però, manté la presi-
dència de la comissió d’Ex-
teriors i la mateixa acta de
parlamentari, que dife-
rents veus, dins i fora del

seu partit, reclamen que
abandoni.

Alonso-Cuevillas dema-
narà a la mesa de la cam-
bra com s’ha de procedir,
ja que fins ara no s’ha apli-
cat mai el codi de conduc-
ta a cap diputat. De Dal-
mases es podria enfrontar
a una amonestació pública
o a una multa d’entre 600 i
12.000 euros per infrac-
cions lleus, tot i que el re-
glament preveu la possibi-
litat que el ple aprovi una
suspensió temporal per a
casos molt greus.

Dimarts De Dalmases
va tenir una afecció cardía-
ca, va ser visitat a l’hospital
de Sant Pau i ahir tenia ho-
ra amb un cardiòleg. Fonts
properes al diputat assegu-
ren que ha tingut “un so-
trac molt fort” per tot ple-
gat i ha agafat la baixa, la
primera de la seva vida.

D’altra banda, segons
comprovacions de Nació
Digital, rere el perfil fals de
la “periodista” Joana Mas-
deu, defensora de De Dal-
mases, hi hauria el col·la-
borador de Laura Borràs i
conseller nacional del par-
tit Rai López Calvet, que ho
nega. ■

Redacció
BARCELONA

El Parlament
avaluarà el cas De
Dalmases el dia 3
a Investigacions periodístiques situen Rai López Calvet rere el
perfil fals que es feia passar per periodista per defensar el diputat

Borràs i Alonso-Cuevillas, al Parlament ■ ACN

118651-1263364L

.

La comissió de Justícia del
Parlament va aprovar ahir
una proposta de resolució
del PSC que insta el govern
i la Paeria de Lleida a con-
solidar, conservar i senya-
litzar les posicions defensi-
ves republicanes que hi ha
als voltants de la serra de
Puigdevall, als afores de la
Bordeta, i a estudiar-ne la
integració a la Xarxa d’Es-
pais de Memòria. “Hi ha
risc de degradació, per les
antigues trinxeres hi pas-
sen motos de cros”, va la-
mentar el diputat socialis-
ta Ferran Pedret. Hi ha
pendent una visita conjun-

ta de Justícia i el consistori
als vestigis per abordar
aquesta qüestió. Tots els
grups hi van votar a favor,
llevat de Ciutadans, que es
va abstenir, i la ultradreta,
que hi va votar en contra.

Els mateixos grups van
reclamar que es convertei-
xi el Centre d’Interpretació
Ermengol Piró d’Alcoletge
en un punt d’entrada a iti-
neraris de memòria que re-
corrin el front del Segre. ■

Clam per recuperar
trinxeres del front
del Segre a Lleida

Emili Bella
BARCELONA

a El Parlament
insta a conservar i
senyalitzar vestigis a
l’entorn de la Bordeta

Centre d’Interpretació
Ermengol Piró ■ D. MARÍN
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Jesús P. H., el que fuera novio 
de Juana Canal en el momen-
to de su desaparición en 2003, 
confesó ayer cómo descuarti-
zó y ocultó el cadáver cerca 
de una finca de su familia en el 
municipio de Navalacruz (Ávi-
la), aunque no reconoció ser el 
autor de su muerte. Ahora, los 
agentes tratan de completar al-
gunas piezas del puzle de es-
te crimen. Hoy pasará a dispo-
sición judicial.  

La expareja de Juana, feriante 
de profesión, fue detenida este 

miércoles después de que el dis-
positivo de búsqueda hallara 
hace unos días más restos óseos 
en el mismo paraje de Ávila 
donde se localizaron huesos 
en 2019. El hombre fue arres-
tado cerca de Torrejón de Ardoz 
(Madrid) y se le trasladó a la fin-
ca de Ávila cercana al lugar don-
de aparecieron los restos en un 
dispositivo conjunto de la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil. 
Allí, confesó haberla enterra-
do en dos hoyos que señaló so-
bre el terreno a los agentes. 

Fuentes de la investigación 
confirmaron que en las batidas 

en la zona de Navalacruz se ha-
bían encontrado restos óseos, 
pendientes de análisis, perte-
necientes a un fémur y la cade-
ra. Además, la jueza que inves-
tiga el crimen de Juana autori-
zó el pasado septiembre un 
pinchazo telefónico para con-
trolar las conversaciones de 
la expareja de la víctima. 

Según las pesquisas, Jesús P. 
H. se habría delatado en una 
de las conversaciones telefóni-
cas e incluso habría apunta-
do a la posible participación de 
otra persona en el traslado del 
cadáver del piso de la madrile-
ña calle Boldano, en el distrito 
de Ciudad Lineal, donde se ha-
bría ejecutado presuntamente 
el crimen, a la zona boscosa de 
Ávila donde se están hallan-
do los restos.  

Según fuentes cercanas a la 
investigación, el sospechoso 
deslizó en una conversación 
telefónica con otra persona 
que no creía que la Policía le 
pillase, de lo que también se 
desprende que existiría al me-
nos un encubridor del supues-
to asesinato machista.  
19 AÑOS DESAPARECIDA 
Fue el pasado 17 de octubre 
cuando la Policía Nacional y la 
Guardia Civil de Ávila pusie-
ron en marcha en el término 
municipal de Navalacruz un 
dispositivo de búsqueda de 
restos mortales de Juana Ca-
nal, desaparecida en febrero 
de 2003. 

La búsqueda se centraba en 
esta parte de Ávila por ser fre-
cuentada por el sospechoso y 
por hallarse en ella restos del 
cadáver en 2019. Una de las hi-
pótesis de la Policía es que la 
víctima fue asesinada en su 
propio piso en Madrid y poste-
riormente su cadáver fue tras-
ladado. Los investigadores cre-
en que el arrestado la descuar-
tizó y ocultó sus restos. 

El 22 de febrero de 2003, Ca-
nal fue vista por última vez en 
el barrio donde vivía con su hi-
jo Sergio y su pareja Jesús. Te-
nía 38 años y acababa de salir 
de un divorcio complicado y 
una depresión. Esa noche su 
hijo Sergio no durmió en casa. 

Los únicos que se encontraban 
en la vivienda eran Juana y Je-
sús. Antes de desaparecer, 
Juana llamó a la Policía, según 
Caso Abierto. Después, salió de 
casa con un abrigo de piel ne-
gro, pero sin documentación, 
bolso ni teléfono. 

Cuando el hijo volvió a casa 
después de pasar la noche fue-
ra, se encontró con que el do-
micilio estaba revuelto y con 
una nota manuscrita por Je-
sús. En ella, reconocía que ha-
bían tenido una «fuerte discu-
sión» tras la que Juana habría 
«salido corriendo». Dos días 
después de la desaparición, Je-
sús se presentó en comisaría y 
puso una denuncia contra la 
mujer, que continuaba desa-
parecida, por agresión física.  

En los años posteriores a la 
desaparición de Juana, los fa-
miliares continuaron por su 
cuenta buscando a la mujer. 
La Policía paró la investiga-
ción por falta de pruebas con-
cluyentes, pero los conocidos 
de Canal no dejaron de pedir 
ayuda para localizar a la desa-
parecida.  

La investigación se reacti-
vó en mayo de 2019, cuando 
un senderista que paseaba 
por un monte cercano a Ávi-
la se encontró con un hueso 
del de que dio parte a la Guar-
dia Civil. ●

La Guardia Civil realiza un registro en la finca en la que fueron hallados los restos. RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE

LA POLICÍA investiga  
a Jesús P. H. como 
principal sospechoso 
de la muerte  
EL INVESTIGADO mostró  
a los agentes los dos 
hoyos en los que 
afirma que depositó 
los restos de Juana 
UN PINCHAZO en su 
teléfono permitió 
escuchar una 
conversación en  
la que se delataba 

La expareja de Canal 
dice que la descuartizó 
y la enterró en Ávila 20’’ 

Apuñalamiento 
masivo en Italia 
Una persona murió y otras cua-
tro resultaron heridas, entre ellas 
el futbolista español del Monza 
Pablo Marí Villar, al ser apuñala-
das ayer por un hombre en un 
supermercado de la localidad de 
Assago, en las afueras de Milán. 
El autor fue detenido. 

El grave efecto  
de las emisiones  
en las temperaturas 
La senda de emisiones actual 
a nivel mundial conllevará un 
incremento de la temperatura 
de 2,4 a 2,6 grados centígrados 
de aquí a final de siglo, según ha 
denunciado el Programa de Me-
dio Ambiente de la ONU. 

Retirada de la medalla 
a Francisco Franco 
La vicepresidenta segunda, 
Yolanda Díaz, anunció ayer 
la retirada de la medalla al mé-
rito del trabajo a Francisco 
Franco, en virtud de la entra-
da en vigor de la Ley de Memo-
ria Democracia. 

Tragedia en Sant  
Feliu de Llobregat 
Un niño de tres años murió 
ayer después de que cayera 
desde un noveno piso de un 
edificio del barrio de Can Cal-
ders de Sant Feliu de Llobre-
gat (Barcelona).

La exministra de Trabajo Mag-
dalena Valerio cumple con los 
criterios de idoneidad para ocu-
par la presidencia del Consejo 
de Estado, vacante por la renun-
cia de la exvicepresidenta del 
Gobierno María Teresa Fernán-
dez de la Vega. Así lo acreditó 
ayer el Congreso, cuya Comi-
sión Constitucional dio luz ver-
de al nombramiento de la exmi-
nistra como presidenta del ór-
gano, con la abstención del 
Partido Popular y el ‘no’ de Vox. 

En su comparecencia, la exmi-
nistra reivindicó el papel de De 
la Vega, que comunicó su re-
nuncia al cargo el 13 de octu-
bre con la intención de volver 
a su anterior puesto en la Comi-
sión Permanente del Consejo de 
Estado, con lo que recuperaría 
la condición de vitalicia que per-
dió al ser nombrada presidenta, 
así como su sueldo anterior, su-
perior al de la Presidencia. Vale-
rio aseguró que prevé moderni-
zar el funcionamiento de la ins-
titución –cuya función es 
consultiva– así como hacerlo 
más transparente y abierto a la 
ciudadanía. ● J. L. M.

El Congreso da 
luz verde a Valerio 
para presidir el 
Consejo de Estado

No hay un único Brasil. Tam-
poco dos. Pero sí son dos los mo-
delos que se enfrentan este do-
mingo en la segunda vuelta de 
las elecciones, con Luiz Inácio 
Lula da Silva y Jair Bolsonaro co-
mo los dos últimos en estar en li-
za y que además presentan dos 
proyectos de país completamen-
te diferentes. La foto de Brasil 
es compleja, con muchos mati-
ces que entender para saber qué 
puede pasar en las urnas. La di-

visión, las clases sociales, los dis-
cursos polarizadores y dos ideo-
logías que no tienen nada que 
ver marcan los comicios. 

Eduardo Puig de la Bellacasa, 
responsable internacional de 
América CEU-CEFAS, explica a 
20minutos que «la zona del 
norte y el nordeste es un Brasil 
mucho más pro-Lula; son las zo-
nas de las rentas más bajas. En 
cambio en sur, sin ser totalmen-
te pro-Bolsonaro, es donde más 

apoyo encuentra el actual pre-
sidente». Además, hay un com-
ponente importante: «En los es-
tados del norte para gobernado-
res salieron muchos vencedores 

del PT de Lula, y en cambio el 
candidato de Bolsonaro ya ganó 
en primera vuelta en Río de Ja-
neiro como parece que va a pasar 
también en Sao Paulo». «Hay un 

6% de indecisos, así que aten-
diendo a ese dato podría ganar 
cualquiera de los dos. Son unas 
elecciones mucho más ajustadas 
de lo que pensábamos», dice. 

Por otra parte, el papel de la 
Iglesia es «fundamental», pero 
no se trata de un elemento mo-
nolítico. «Brasil es la democracia 
laica más grande de América La-
tina. Pero a su vez es el país más 
católico y donde el electorado 
evangélico ha crecido», recuer-
da Marta Moya, analista en El Or-
den Mundial. Pero «no todas las 
iglesias están alineadas con Bol-
sonaro» y de hecho la Iglesia ca-
tólica hizo un llamamiento a 
combatir «el odio y la mentira» 
recientemente. ● E. ORDIZ

Brasil vuelve a las urnas 
con una clara brecha 
entre territorios

Lula, el candidato del Partido 
de los Trabajadores. EP

Bolsonaro, el candidato del 
Partido Liberal. EP

EL APUNTE 

Sin noticias 
hasta verano 
Pese al hallazgo de los res-
tos en 2019, la familia de 
Juana Canal no supo nada 
de su paradero hasta este 
verano, cuando la asocia-
ción SOS Desaparecidos le 
comunicó la coincidencia 
del ADN de los huesos en-
contrados con el perfil ge-
nético de la desaparecida. 
A partir de entonces, el juz-
gado de Instrucción núme-
ro 3 de Ávila impulsó dili-
gencias policiales dirigidas 
a investigar a su expareja.
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Joe Biden 
Presidente de 
Estados Unidos

La información La investigación El veredicto

Crece la preocupación por el estado de 
salud del presidente norteamericano, que 
saludó a la nada después de un discurso. 
Se han hecho virales unas imágenes del inquilino 
de la Casa Blanca, tomadas el pasado 20 de 
octubre en Pensilvania, en las que se observa 
cómo el mandatario norteamericano, que 
acababa de fi nalizar una intervención pública, 
saluda hacia la nada, con la mirada perdida y 
tras dar una vuelta en redondo para encontrar la 
salida de la tribuna. Al parecer, Biden ha sufrido 
varios episodios de este tipo.

 FALSO. Se trata de 

una interpretación 

maliciosa de unas 

imágenes del presidente 

estadounidense, que 

fomentan la idea de 

que el mandatario, de 

79 años, no está en 

condiciones de salud 

para gobernar el país.

Fact-checking

Las imágenes que circulan por las redes 
sociales son una sutil manipulación de la 
realidad. Se trata de una toma en plano 
cerrado del fi nal del acto en Pensilvania 
que hace creer que el presidente Biden 
saluda a una persona invisible. Pero otras 
tomas, con mayores ángulos, permiten 
observar que el mandatario se dirige a un 
grupo de personas que se encuentran 
detrás del público más próximo al 
estrado, que, por cierto, tenía dos salidas, 
lo que hizo dudar a Biden.

✖

Eco tontos

P
odría despotricar hoy, aquí, 
de lo carísimo que sale repos-
tar, de la recesión inevitable 
que se nos avecina, de las ce-
siones inauditas del Gobier-

no a nacionalistas e independentistas, con 
tal de que le aprueben los presupuestos. 
Podría elucubrar sobre el signifi cado real 
de los mensajes apocalípticos de Putin, 
ahora que sus tropas pierden terreno en 
Ucrania, pero…ha vuelto a ocurrir. Un 
grupo de individuos se han plantado ale-
gremente en la galería Mauritshuis, en 
La Haya, y han atacado nada menos que 
«La joven de la perla», obra maestra de 
Vermeer. Uno se untó pegamento y pegó 
su cabeza al cristal que protegía la pintu-
ra, mientras otro vertía sobre ella sopa de 
tomate ante el resto de los visitantes, que 
escuchaban atónitos la arenga clásica del 
activismo de «Stop Oil»: «¿Cómo te sientes 
al ver algo tan bonito y valioso siendo apa-
rentemente destrozado? Hay gente que se 
encuentra así, desprotegida», exclamaba 
uno de ellos… ¡Como si la obra de arte 
tuviera la culpa!  Un numerito más –y no 
será el último, me temo– de la campaña 
terrorífica de lanzamiento de líquidos 
varios que incluye a Los Girasoles de Van 
Gogh, a telas de Monet, Botticelli, Picasso 

o Rubens. Lo mismo les da eso que arrear-
le de repente un tartazo a la fi gura de cera 
del Rey Carlos III para luego subirlo a las 
redes, como si fueran ellos los auténticos 
héroes solitarios en un mundo de causas 
perdidas.
     En vista de que se expande sin remedio 
este fenómeno de «eco tontos», me llama 
la atención que nadie, en esa galería de 
Países Bajos, les hubiera detectado al en-
trar el pegamento y el bote de sopa. Cruzo 
los dedos para no tener que presenciar 
aquí un ataque similar a Las Meninas o 
al Guernica. Nuestros museos han toma-
do nota y, si ya de entrada te prohibían 
hacer fotos o acercarte mínimamente a 
según qué cuadros, ahora nos enfocarán 
con lupa. No vaya colarse, en cualquier 
momento, un espécimen de estas carac-
terísticas.
   No, chicos, no: el fi n no justifi ca los me-
dios. Cierto que el cambio climático es un 
problema gigantesco. Ahí están los datos 
y el aviso desesperado de la ONU, pero 
dejen el arte en paz, por favor. Usen su 
imaginación para hacerse escuchar de un 
modo constructivo. Hoy son las pinturas, 
¿a qué se atreverán mañana? Está más 
que comprobado que cuando los ideales 
se radicalizan, nada bueno puede salir de 
eso. Quienes ahora nos asaltan los mu-
seos son chavales nacidos y educados en 
Occidente, no lo olvidemos. Prototipos 
enfermos de un mundo globalizado en el 
que, a veces, por desgracia, importa más el 
número de visitas a tus redes sociales que 
la naturaleza de tu propio mensaje. Como 
diría Mafalda, está el patio para pedir que 
lo paren y salir corriendo.

Parresía

Sandra Golpe

Alfombra roja a la sedición

E
l debate de los presupues-
tos ha comenzado en el 
Congreso como un espejo 
de la situación a la que el 
sanchismo está llevando a 

España. Mientras una ley de esa tras-
cendencia comenzaba su andadura par-
lamentaria, el presidente del Gobierno 
se iba a Kenya –creyendo que estaba en 
Senegal– con más séquito que empre-
sarios, cuando el objetivo principal es 
económico, presuntamente.

En su ausencia, la ministra de Hacien-
da y fl amante vicesecretaria del PSOE, 
Mª Jesús Montero, anuncia desde la 
Tribuna lo que es ya secreto a voces; es 
decir, el peaje que exige ERC para apoyar 
sus presupuestos. Reformar a la baja las 
penas por el delito de sedición para que 
le mantengan en La Moncloa, cuando 
los indultados no se recatan en anunciar 
que lo «volverán a hacer», es ponerles 
una alfombra roja para que así sea, en 
efecto. El papel de la oposición no es el 
de facilitar que Sánchez pueda aparen-
tar ser simultáneamente un hombre de 
Estado, mientras cada día despedaza el 
país con sus constantes cesiones a los 
separatistas. Ya se le salvó la cara apo-
yándole para que se luciera ante la OTAN 

cuando sus socios y aliados le hubieran 
puesto en evidencia al ser contrarios a 
aumentar la inversión y el gasto en De-
fensa.

El PP no puede ser la muleta de Sán-
chez para que presuma de ser un gran 
socialdemócrata y próximo presidente 
de la Internacional Socialista, cuando 
gobierna con la versión española de 
los populistas y comunistas del Foro de 
Puebla. Pactar con Sánchez cuestiones 
de Estado, cuando encarna todo lo con-
trario, es una contradicción en sí misma. 
Un Gobierno que nació y que vive de los 
separatistas, Bildu, comunistas y nacio-
nalismos antiespañoles como el PNV, no 
puede tener políticas de Estado, y que el 
PP esté allí para salvarle cuando esa con-
tradicción afl ore. Eso no es un Gobierno, 
es una mezcolanza de todos los partidos 
al servicio de los intereses de Sánchez, 
que no paga él, sino España.

Ahora, cuarenta años después, toca 
apropiarse del triunfo del 28 de octubre 
de 1982 del PSOE, como si aquel parti-
do fuese el suyo actual. Las siglas son 
las mismas, pero Alfonso Guerra lo ha 
aclarado: «Es otro partido». En efecto, 
ahora es el PS, el «Partido Sanchista», y 
el servicio prestado a España no es para 
sentirse orgulloso precisamente. Cuan-
do la portavoz de Bildu expresa su satis-
facción con él, sobran más comentarios. 
A cambio, mirando al futuro, su vicepre-
sidenta y ministra ha retirado la medalla 
al Mérito en el Trabajo de Franco, y nos 
ha pedido disculpas. Ya podemos des-
cansar tranquilos.

El trípode

Jorge Fernández Díaz
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Con la sensación de los deberes 
hechos, con una holgada mayoría 
y con un debate menos bronco de 
lo habitual. Ayer, el Gobierno lo-
gró ofrecer la deseada fotografía 
de la estabilidad con sus socios 
parlamentarios en una legislatu-
ra marcada por una relación de 
reproches y desconfi anzas entre 
ambas partes. Los Presupuestos 
de 2023, los últimos que negocia-
rá el Gobierno en este mandato, 
pasaron el primer trámite al de-
caer las enmiendas a la totalidad 
que provenían del PP, Vox, Ciuda-

R. Esteban/J. Gallego. MADRID

►Pese al acuerdo,  
ERC y Bildu 
escenifi can dureza 
y avisan de que «no 
den por hechos 
nuestros votos» 

Los socios allanan a 
Sánchez la legislatura al 
salvar los Presupuestos

danos, Junts per Cataluña, CUP, 
los dos exdiputados de UPN y 
Foro Asturias, gracias al respaldo 
de ERC, Bildu y PNV, entre otros. 
Así, 186 diputados votaron en 
contra de las enmiendas, 159 a 
favor de las mismas y tres, opta-
ron por la abstención.

A pesar de superar dos jornadas 
de debate económico sin tener que 
luchar cada voto, el examen cons-
tante al Ejecutivo, se dejó sentir otra 
vez en la Cámara Baja, con avisos 
directos por parte de los principa-
les socios: «Su crédito se ha termi-
nado», reprochaban en ERC o «no 
den por hecho nuestros votos», ad-
vertían desde Bildu. Unos vatici-
nios que venían a decir que no 
habrá un cheque en blanco para 
apoyar los Presupuestos en no-
viembre, pero a los que el Gobierno 
contestó agradeciendo todos los 
apoyos y normalizando sus pactos 
con Esquerra o Bildu. «Son la ex-
presión más clara de cómo el 
acuerdo entre formaciones que 
somos tan diferentes es garantía 

para la democracia y un reconoci-
miento de la utilidad de la política», 
les concedió la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, encarga-
da de llevar a término las cuentas 
públicas. También agradeció el 
apoyo a su socio en Moncloa, Uni-
das Podemos, partido que evitó 
alzar la voz por las tensiones exis-
tentes por las leyes bloqueadas.

  Los Presupuestos enfi lan así 
su consolidación como las cuen-
tas con mayor gasto social de la 
historia, a pesar de las valoracio-
nes negativas que llegan de orga-
nismos públicos como la AIReF, 
que consideran que estas cuentas 
nacen «viciadas» por sus «defi -
ciencias» y por su «falta de realis-
mo». Un día antes, estas reproba-
ciones llegaron por parte de la 
oposición,  que acusaba al Ejecu-
tivo de no «atajar la recesión» y 
extender las «concesiones» a  re-
publicanos y nacionalistas.

El aval de las cuentas, que no es-
taba en cuestión, llegó de la mano 
de Esquerra, que anunció que vo-

EP

La vicepresidenta, 

Yolanda Díaz, ayer, en el 

Ministerio de Trabajo

taría en contra de las siete enmien-
das a la totalidad presentadas en el 
Congreso, a pesar de tener «muchas 
razones fundamentales para votar 
a favor». Trató de agitar al sentido 
de la responsabilidad, asegurando 
que a través de la negociación pre-
supuestaria pondrá sus votos «al 
servicio de la ciudadanía», una fra-
se que luego quedó en un sin senti-
do tras que la ministra de Hacienda 
confi rmara el compromiso del Go-
bierno de llevar al Congreso la pro-
puesta de reforma del delito de se-
dición. Los republicanos buscaron, 
eso sí, desmarcarse de la política 
económica que desprenden los 
presupuestos. «No son nuestros 
presupuestos porque continúan 
perpetuando un modelo de Estado 
que tampoco es el nuestro», alegó 
el diputado Joan Margall. «Más que 
servir a la ciudadanía, se sirve de 
ella para mantener los presupues-
tos a los de siempre», criticó, para 
afear el incremento del gasto de 
Defensa o la partida dedicada a la 
Monarquía.

Para ERC, las políticas económi-
cas «son solo parches, no dere-
chos», al entender que con las 
cuentas «no se han atrevido a ir a la 
raíz de las desigualdades». A pesar 
de reconocer que sintonizaban con 
algunas medidas sociales, el balan-
ce para los republicanos sigue sien-
do agridulce y avisan: «su crédito 
ya ha terminado». Más adverten-
cias desde el PNV. La diputada Ido-
ia Sagastizabal dejó claro que este 
apoyo a la tramitación de las cuen-
tas es solo el «punto de partida» y 
queda un «trecho» para aprobarlas. 
En este sentido, la diputada vasca 
ha apelado tanto a la «agenda vas-
ca» (transferencias de competen-
cias, acomodo de los nuevos im-
puestos para que puedan ser 
asumidos por la Hacienda foral o 
mejora de la cogobernanza de los 
fondos europeos) como al diseño 
de los propios presupuestos, que 
considera que tiene deficiencias 
tanto por las previsiones de creci-
miento económico como por las 
estimaciones de ingresos y gastos. 
Asimismo, también valoró correc-
tamente los impuestos a energéti-
cas y banca, pero ha advertido con-
tra una «carrera alocada» por los 
impuestos por motivos electoralis-
tas y «sin valorar el impacto econó-
mico» real de cada medida.

El portavoz de Bildu, Oskar Ma-
tute, también avisó al ejecutivo 
que tendrá que hacer esfuerzos 
para conseguir el apoyo defi nitivo 
de los cinco diputados de su gru-
po. «No den por hecho nuestros 
votos», alertó ya que estas cuentas 
tienen «falta de ambición» para 
afrontar las desigualdades y ha 
hecho énfasis en la necesidad de 
alumbrar algunas leyes pendien-
tes, como la de vivienda.

►La vicepresidenta 
segunda del Gobierno, 
Yolanda Díaz, confesó 
ayer su alegría, visible-
mente emocionada, al 
retirar la medalla al 
Mérito en el Trabajo a 
Francisco Franco y otros 
nueve cargos del 
franquismo. La ministra 
de Trabajo pidió perdón 
a las víctimas de la 
dictadura porque «se ha 
tardado demasiado 
tiempo». Aseguró que 
«a partir de hoy –por 
ayer– del Ministerio de 
Trabajo eliminamos el 
libro de la infamia. 
Nunca más». «No 
estamos volviendo al 
pasado en ningún caso, 
estamos mirando al 
futuro. Estamos 
asumiendo un mandato 
ético e ineludible».

Díaz llora al 
retirar una 
medalla a Franco
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Fa 80 anys Barcelona acollia una exposició inspirada per Albert Speer, l’arquitecte deHitler, que volia fascinar Europa

Arquitecturanazi alParlament català
#"%!0.,)(*$.
1/-+)'%#/

E
ll no va venir, però
l’octubre del 1942 va
ser el gran protago-
nista de la Barcelona
franquista. Amb 37

anys feia vuitmesos que ocupava
la cartera d’Armament i Produc-
cióalgabinetd’AdolfHitler.Afili-
at al PartitNazi l’any 1931, només
dosanysdesprés jahaviacaptivat
l’artista fracassat que era el Für-
her i el seupropagandista en cap,
JosephGoebbels.
Els dissenys del Camp Zeppe-

lin—el complex per acollir grans
desfilades a Nuremberg immor-
talitzat per Leni Riefensthal a El
triomf de la voluntat—o la cance-
lleria del Reich vandur unHitler
impressionat a encarregar-li la
redefinició urbanística de Berlín
per erigir-la en Welthauptstadt
Germania, la capital d’Europa. A
finals dels anys trenta ja formava
part delcercleíntimdelcanceller
nazi i era considerat “el primer
arquitecte”delTercerReich.
A l’inici de la Segona Guerra

Mundial,comaministreencarre-
gat de laproducciódeguerra, ex-
plotava la indústria bèl·lica al seu
favor i, ambestadístiques falseja-
des i gràcies a l’explotació demi-
lers de treballadors forçats, es
presentava com el responsable
del miracle armamentístic ale-
many. Sí, Albert Speer anava en
boca de tothom. Pels jerarques
franquistes acollir l’Exposició
d’Arquitectura Moderna Alema-
nya,dirigidaperell,eraunabene-
dicció.
La presència nazi a Catalunya,

però,comhaviadeixatclarlavisi-
tadeHeinrichHimmlerdosanys
abans i com van documentar els
historiadors Mireia Capdevila i
Francesc Vilanova al volum pro-
fusament il·lustratNazis aBarce-
lona (2017), no era excepcional.
En aquesta ocasió, la mostra no
pretenia donar a conèixer Berlín
oAlemanya, sinóactuardemetà-
fora del que havia de ser la nova
Europa urbana. Elmaig del 1942,
Francisco Franco havia acollit
l’exposició a Madrid, esforçant-
se per equiparar el seu règim al
nazisme.
A Barcelona, el dia abans de la

seva inauguració, el 19 d’octubre,
un grup selecte de periodistes i
autoritats locals van passar sota
les tres esvàstiques gegants que
adornaven la façana de l’edifici
quefinsalgenerdel1939acolliael
ParlamentdeCatalunya.Lespor-
tes de l’hemicicle on debatien
LluísCompanys, JoanComorera
o Pau Romeva s’havien segellat i
tapiat. Els espais de la planta bai-
xa s’havien reconvertit en sales
d’exposicions del Palau d’Art
Modernde laCiutadella.
El secretari de la Prefectura

Provincial de Premsa, Bernabé
Oliva,elpresidentde l’Associació
delaPremsa,DiegoRamírezPas-
tor, i representantsd’agències in-
formatives i directors de diaris
van poder contemplar models
d’edificis representatiusdelnaci-

onalsocialisme, com ara la plaça
Reial deMunic, la cancelleria del
Reich, la ciutatHermanGoering,
el Camp Zeppelin, el Palau de
Congressos de Nuremberg o la
gran plaça Rodona de Berlín.
També el projecte de Germania
que, segons l’ABC, “causa extra-
ordinàriaadmiració”.
El franquisme tenia un interès

especial en la presència de perio-
distes perquè, com va expressar
FrancescVilanova a l’articleBajo
elsignodelaesvásticadelarevista

acadèmica Diacronie (2014),
“aquests actuaven com a in-
tel·lectuals orgànics i eren la pri-
mera línia de combat cultural i
ideològic”. No es tractava només
d’informar, sinó de traslladar el
seu significat profund a la pobla-
ció.
Com a mostra, la ressenya del

crític d’art falangista i comissari
delaDefensadelPatrimoniArtís-
tic Nacional, Luis Monreal Teja-
da. L’exposició, “en aquests mo-
ments de lluita en defensa d’una
Civilizaciómil·lenària, represen-
taunsímboliunarealitat”,vares-

Lesportesde
l’hemicicleondebatien
LluísCompanysoJoan
Comoreras’havien
segellat i tapiat

Tres esvàstiques penjades de l’edifici del Parlament
!@=;9165320., * (&$

senyaraSolidaridadNacional.“El
neoclàssic hitlerià és de máxima
sobrietat. Es pot dir que presenta
un rigor filosòfic en la simple
composició de línies imasses. De
vegadesunsrelleusounesestàtu-
es animen el conjunt arquitectò-
nic. Però és sempre aquest el que
s’imposa i triomfa com a símbol
del pensament constructor dels
capitansde lanovaEuropa”.
L’endemà, 20 d’octubre, van

fer acte de presència a la inaugu-
racióel capitàgeneralde la IVre-

gió, Alfredo Kindelán; el gover-
nador civil i cap provincial del
Movimiento, Antonio de Correa;
el governador militar, el general
FernandoMorenoCalderón; l’al-
calde accidental de Barcelona i
veteràmembre de l’extremadre-
ta monàrquica, Aurelio Joani-
quet, i els màxims representants
delpoderpolític,militar, policial,
com també el nou estament aca-
dèmic i intel·lectual. La flor i nata
del règimaBarcelona.
Fent d’amfitrions els acompa-

nyaven l’ambaixador d’Alema-
nya a Espanya, Eberhard von

“La confluència
d’oficials falangistes
i nazis posava de
manifest la falsa
neutralitat espanyola”

Stohrer; Bern Hettlage, que re-
presentavaSpeer; el cònsol gene-
ral d’Alemanya, Rolf Jaeger; i els
caps del Partit Nazi a Barcelona i
a Espanya. “La confluència d’ofi-
cials falangistes inazis,dirigents i
responsablespolíticsimilitarses-
panyols i alemanys, posava de
manifest la imatge de falsa neu-
tralitat espanyolaenelmarcde la
SegonaGuerraMundial”, diuVi-
lanova.
En el seu parlament, Hettlage

vadestacarlaimportànciadel’ar-
quitectura “com a manifestació
més immediata i duradora de la
historia d’una nació” perquè una
construcció “sovint ofereix més
indicacions sobreels fetsd’un se-
gle sencer, que unmilió de docu-
ments impresos”.Mentre lamos-
tra nazi tenia la intenció de fasci-
nar Europa amb els seus
projectes urbanístics i arquitec-

tònics, Aurelio Joaniquet, sense
poder treure pit en aquest camp,
vaoblidar l’exposició i vapresen-
tar la Guerra Civil com a precur-
sora de la lluita del combat uni-
versal contrael comunisme.
L’arquitectura i l’urbanisme

eren una de les potes principals
del nou ordre que projectava el
nazisme. Hitler es presentava
comun gran constructor a tot ni-
vell.Speer,desdelseucàrreccom
a inspector general d’edificis de
Berlin, just abansde serministre,

l’ajudava a concretar allò que la
seva manca de formació i talent
l’impedienferaell.Ladestrucció,
permitjàde laproducciód’arma-
ment, i la construcció o remode-
lació, a través de l’arquitectura,
quedaven així sintetitzats en una
mateixa figura. Es destruïa per
construir.
El periodista Manuel Brunet

ho havia sabut veure. Un anys
abansaDestino llançavaunapre-
gunta retòrica. “No és una para-
doxa que els dos propulsors més
destacats que l’arquitectura ha
tingut a la nostra època, Hitler i

Mussolini, s’hagin de servir
d’aquesta armacontra l’arquitec-
tura?Nodubteuqueaaquestsdos
homes l’acció destructora dels
avions de bombardeig els horro-
ritza. Suposar que cadascun dels
dos homes encarna un geni de la
destrucció seriagrotesc.Totsdos
han creat o impulsat la construc-
ciódegransmonuments”.
Lamostra s’acompanyavad’un

llibre bilingüe alemany-espa-
nyol, La nueva arquitectura ale-
mana, preparat per Speer i molt
ben il·lustrat per reunir les nove-
tats arquitectòniques i urbanísti-
ques des queHitler havia accedit
a la cancelleria, l’any 1933. El
col·laborador de l’arquitecte, Ru-
dolfWolters,alpròlegendeixava
clara la intenció. “Les finalitats
que es persegueixen són ordre i
claredat.Esposamàa l’obraradi-
calment. Demoment no es tracta

de l’estil, de la forma. Es tracta,
més aviat, del que és fonamental:
elnouartarquitectònichad’ema-
narde lanovavida.Lesciutats iel
paisatge prenen un sentit especi-
aldinsdel tot”.
Fins el 4 de novembre, segons

el règim, van passar per la Ciuta-
della 30.000 visitants, des
d’alumnes d’instituts i universi-
tarisamembresdelFrentedeJu-
ventudes, militars i ciutadans ra-
sos.Elsintel·lectualsdelrègimlo-
cals no van escatimar en elogis.
Undels arquitectes de referència
del franquismebarceloní,Buena-
venturaBassegoda, va sentenciar
que l’exposició palesava un “mi-
raclearquitectònic”productedel
triomf de la “revolució nacional”
guiadaperHitler.
AlbertSpeertriomfavaalaBar-

celona franquista sense posar-hi
el peu. Tres anys després va ser
condemnat en els judicis de Nu-
remberg.Durantelsvintanysque
va passar a la presó va tenir molt
de temps per pensar en les seves
consecucions.
En sortir l’any 1966 va consta-

tarcomelseullegatarquitectònic
havia gairebé desaparegut. L’his-
toriador Martin Kitchen a L’ar-
quitecte de Hitler (2017) va des-
mentir elperfil de tecnòcrataque
s’havia fabricat i el seu desconei-
xement sobre els crimsdeguerra
delReich.
L’any 1942, però, era un astre

refulgent en el somni totalitari
del franquisme."

Speertriomfavaa
laBarcelonafranquista
senseposar-hielpeu;
tresanysdesprésera
condemnat

Lesautoritats a lamostra sobrearquitecturanazi aBarcelona
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que, malgrat tot, 
va respectar la inte-

gritat física d’Oliver. El 
tracte que li va dispen-
sar queda palès en una 
frase que l’anomenat 
Tigre de Catalunya va 
deixar per a la història: 
“Si tots els liberals fos-

sin com Oliver, jo també 
seria liberal”. 

UN COP ACABADA la Dècada Ominosa, 
els fets se succeeixen de manera accele-
rada: amnistia del 1832, esclat de la pri-
mera carlinada el 1833 i aixecament del 
1835. I a tot arreu Oliver, d’una mane-
ra o una altra, hi està implicat. El 1837 
va ser nomenat alcalde de Barcelona, 
just quan la ciutat estava sota la repres-
sió –una més– del capità general Ramón 
de Meer y Kindelán. Aquest no es va 
mostrar tan respectuós com Espagnac 
i, tan aviat com va poder, va fer detenir 
Oliver: una matinada d’octubre del 
1838, els Mossos d’Esquadra van entrar 
al seu domicili del carrer Montcada i se’l 
van endur detingut a les Drassanes, per 
després tancar-lo als calabossos de la 
Ciutadella. Tot això va desembocar en 
un nou exili a Mallorca. El retorn a Bar-
celona, quan De Meer ja havia estat des-
tituït, va ser celebrat al port de la ciu-
tat per milers de persones. Però l’alegria 
va durar poc perquè, amb la salut molt 
tocada, Oliver va acabar morint al cap 
de pocs dies.—David Valero Carreras

H O M E N O T S  I  D O N A S S E S  
L’alcalde de 

Barcelona que va 
patir la repressió 

borbònica 
Empresari i polític del segle XIX, 

Guillem Oliver va viatjar 
per Europa i va impulsar  
impostos més justos com 

a diputat a Madrid 

“NO HI HA raó per la qual Catalunya, 
després de pagar tants milions per tenir 
un govern que protegeixi la seva indús-
tria o, per dir-ho més bé, la seva propi-
etat, la més respectable de totes com és 
el treball, els serveixi només per fer-la 
tributària i esclava al mateix temps de 
les altres províncies i dels estrangers”. 
Aquest text, que en certa manera podria 
ser signat en temps actuals, és –segons 
va publicar l’economista Ernest Lluch 
al seu dia– un fragment d’un discurs del 
1822 de l’economista i empresari Gui-
llem Oliver Salvà, que ja en el seu temps 
posava negre sobre blanc un dels pro-
blemes seculars del país. 

Personatge irrepetible i hiperactiu, 
dormia només quatre hores i als 14 anys 
va ser testimoni en primera persona de 
la Revolució Francesa. Emprenedor, 
polític, teòric de l’economia i estudiós 
de tot el que se li posés al davant, Gui-
llem Oliver va tenir una vida trepidant, 
farcida de revolts, d’ascensos al poder 
i de caigudes a l’infern. Gràcies al domi-
ni de diverses llengües estrangeres va 
poder viatjar per Europa en una època 
en què això no era gens comú. Amb es-
tudis en dret i economia, de molt jove va 
posar-se a treballar com a administra-
dor del patrimoni de personatges ben 
situats de l’època, la qual cosa li va per-
metre acumular la quantitat de capital 
suficient per establir-se pel seu comp-
te. Primer com a tractant de cereals a 
Tarragona i, després, com a empresari 
amb negocis d’aiguardent –molt de mo-
da a l’època– i de sabó. 

Però abans ja havia entrat en política, 
la seva altra gran passió. Durant la Guer-
ra del Francès (1808-1814) va implicar-se 
molt en la defensa del Principat i va for-
mar part de manera molt visible de les en-
titats i comitès que es van crear amb 
aquest propòsit. Amb la caiguda de Tar-
ragona en mans dels francesos (1811) va 
haver de fugir a la seva Mallorca natal per 
continuar la tasca de resistència. El final 
del conflicte bèl·lic no va significar que 
deixés d’estar en perill, perquè aleshores 

va ser perseguit 
pels absolutistes a 
causa de les seves idees li-
berals, que havia escam-
pat als quatre vents.  

AMB L’ARRIBADA DEL 
Trienni Liberal (1820-
1823) per fi va poder 
aplicar tot allò en què 
creia. Durant aquest període va ser di-
putat a Madrid, des d’on va proposar 
una reforma de la Hisenda estatal amb 

quatre pilars bà-
sics: despeses mí-
nimes, màxima 
utilitat de la des-
pesa, impostos 
justos i proporcio-
nats i inversions 
amb criteri econò-
mic. Però el retorn 
dels absolutistes 
al poder el va obli-
gar a tornar a fu-
gir: el 1826 es va 
instal·lar a Barce-
lona i va començar 

un viatge per Europa en què va estudi-
ar millores per als seus negocis. Dels 
francesos va aprendre els avenços en 
la producció d’aiguardent, dels marse-
llesos les noves tècniques per elaborar 
sabó i dels suïssos, com fer més efici-
ent l’agricultura. A Barcelona va coin-
cidir amb el règim del terror imposat 
pel capità general Charles d’Espagnac 

Amb la 
caiguda de 
Tarragona  
a mans dels 
francesos,  
va haver de 
fugir a la seva 
Mallorca 
natal

Guillem 
Oliver 

1775-1839 
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Les velles glòries de la Rambla condemnades a l’oblit en un 
magatzem 
 

 

 

La reforma de l'emblemàtic passeig no preveu per ara la recuperació de les 
històriques columnes del metro del Liceu | L'Ajuntament no tanca la porta a la 
reposició de les estructures, però està estudiant la viabilitat de l'operació 
 

 

 

 

El 5 de juliol del 1925 marca un abans i un després en la història de la  Rambla. La primera línia del metro de 
Barcelona -que s’havia estrenat només sis mesos abans- arribava finalment al cor de l’emblemàtic passeig 
de la capital catalana amb la inauguració de l’estació del Liceu, que completava un recorregut que aleshores 
arribava fins a l’estació de Fontana, al barri de la Vila de Gràcia. Presidint els accessos de la flamant 
infraestructura es van col·locar dues grans columnes de ferro d’estil neo-modernista que van resistir 
estoicament més de quatre dècades abans de ser substituïdes per dues còpies l’any  1968. 
 
Més de mig segle després, aquestes dues columnes de ferro s’han convertit en un dels  darrers vestigis de la 
decoració que durant bona part del segle XX va adornar les estacions de la primera línia de metro  de la 
ciutat. Les històriques estructures es conserven des de la seva retirada en un magatzem ubicat a 
les cotxeres de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) al barri del Bon Pastor, on comparteixen espai 
amb vehicles i combois emblemàtics a l’espera de poder tornar a veure la llum en un futur. Precisament, 
l’esperat inici de les obres de reforma de la Rambla a principis d’aquest octubre  es veia com l’oportunitat 
perfecta per recuperar aquests forjats, introduint en el nou passeig una part del patrimoni de la capital 
catalana. Res més lluny de realitat. 
 
Sense restitució de les columnes 
Segons ha pogut saber el TOT Barcelona, l’actual projecte de remodelació d’aquesta artèria barcelonina no 
contempla la restitució de les dues columnes. Fonts municipals consultades per aquest mitjà matisen, però, 
que això no implica que l’Ajuntament descarti tornar a instal·lar les estructures de ferro. De fet,  el consistori 
estudia si seria viable i de quina forma concreta es podrien recuperar aquests elements per introduir-los a 
l’actual estació del metro del Liceu. 
 
Retirades per falta de “valor patrimonial” 
La recuperació dels històrics forjats d’aquesta parada barcelonina és una reivindicació que ve de lluny. En 
un procediment d’ofici que data del 2012, el Síndic de Greuges de Barcelona ja demanava a l’executiu local 
estudiar la possibilitat de fer marxa enrere i recuperar les estructures de ferro forjat que adornaven l’estació i 
que havien estat finalment completament retirades amb l’actuació de reforma de la infraestructura que va 
tenir lloc l’any 2006. 
 
L’ens qualificava aquestes estructures en la seva resolució com a part del “darrer patrimoni historicoartístic i 
de paisatge urbà” que quedava de tots els arcs i marquesines que un cop havien adornat les parades de 
metro de la ciutat. L’Ajuntament va justificar aleshores la decisió de no restituir els forjats argumentant que el 
conjunt no tenia “valor patrimonial” perquè les peces originals havien estat substituïdes per còpies. 
Tanmateix, aquest precepte no pot aplicar-se a les columnes, que van ser retirades i emmagatzemades en 
considerar que eren ‘elements afegits’, malgrat tractar-se de les mateixes columnes que es van instal·lar 
amb la inauguració de la infraestructura el 1925. 
 
Una dècada d’intents fallits 
En la mateixa línia es pronunciava el Síndic l’any 2016 arran d’una queixa ciutadana que alertava sobre la 
situació d’aquests dos pilars de ferro. L’ens reconeixia aleshores que en la reforma del 2006 no es van 
preservar “adequadament” els elements patrimonials de l’estació del Liceu i recomanava al consistori la 
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restitució de les columnes. Durant l’última dècada, diversos grups municipals, ERC i el PP, s’han fet ressò 
de les reivindicacions ciutadanes per provar de pressionar el govern local perquè recuperi aquests forjats, 
adoptant d’aquesta manera les recomanacions del Síndic. Tots els intents, però, han resultat fins 
ara infructuosos, malgrat que les estructures es troben en bon estat de conservació. 
 
Una de les persones que més ha lluitat perquè aquests pilars de ferro tornin a lluir a l’accés al metro del 
Liceu ha estat Manuel Marina. Aquest guia local i membre de la plataforma Transport Català és l’autor de 
moltes de les queixes que al llarg dels anys han rebut tant l’administració com el Defensor de la Ciutadania 
al respecte. “Aquests forjats són part del patrimoni de tots els barcelonins. Formen part de la  memòria 
històrica de la ciutat i recuperar-los és només una qüestió de voluntat política“, afirma Marina, que alerta que 
la situació de les columnes del metro del Liceu no és un cas aïllat. 
 
Dues peticions històriques als llimbs 
Des de la plataforma Transport Català fa temps que reclamen també que es tornin a col·locar 
les baranes que antigament flanquejaven els accessos al metro ubicats a la part alta del passeig de Gràcia, 
just davant del Palau Robert i de la Casa Batlló. En aquest cas, el consistori també té sobre la taula diverses 
resolucions del Síndic de Greuges -la darrera amb data del juny del 2021- on es recomana reiteradament a 
l’executiu que planifiqui de forma “concreta” quan es durà a terme aquesta restitució, una actuació per la 
qual “ja existeixen estudis i projecte”, insisteix l’ens. 
 
Amb la reivindicació del transport públic com a part del patrimoni històric de la ciutat com a context de fons, 
és impossible no pensar en els llimbs en els quals es troba actualment llargament reclamat  Museu del 
Transport. Aquest equipament -que podria ubicar-se en un dels pavellons lliures de la zona baixa de 
Montjuïc- continua sense data ni projecte d’execució. Les veus més optimistes confien, però, que això canviï 
de cara a l’any vinent, tenint en compte que enguany se celebra el  150è aniversari de la primera línia de 
tramvia i que tant l’empresa Gran Metropolitano de Barcelona -precursora de l’actual TMB- com la primera 
línia del metro de la capital catalana compliran el seu primer segle d’història el 2024. 
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POL~MICA

La pressi6 dels veFns del Clot no va aconse~luir
salvar la casa Estrella Coca perqub l ’ ajuntament
no va catalogar l’ edifici corn a b~ protegit.

Nffiez i Navarro
recrear la fa ana
d una finca demo lida
TONI SUST
Barcelona

La casa Estrella Coca estava situa
da en Pencreuamentdels carters
de Rogent i Valencia, al Clot
Camp de l~Arpa. Feia vuit dhcades
que era all~ fins que, el febrer pas
sat, va set demolida per la propie
tat, Pempresa Nfifiez i Navarro.
Res ho impedia, perqu~ PAjunta-
ment de Barcelona no havia cata-
logat la finca corn a b6 protegit,

es disposa a erigir all~ un altre im
moble, iho farh recreant la ta~ana
que hi havia. I~s una f6rmula que
no s~ha triat per la pressi6 veinal,
sin6 per decisi6 de la firma, se-
gons indiquen fonts d~aquesta,
que precisen que ja s~ha let en al
tres llocs. Un mal menor per a al
guns, una forma de mantenir la
imatge del barri per a d~altres.

Recreaooaproxunadadecomseralafa~anadel edifioque s er~giraonh~hawalacasa EstrellaCoca.

comdemanava la comissidde pa- pretaci6 que tan els arquitectes de que decorarh el solar mentre hi da~, explica Zafra, que remarca de l’Associacid de Veines iVeins
trimoniimem6riahist6ricade l’equip responsable de l’obra, creixelnouedifici, queelnouedificiserhsostenible, delClot Campdel’Arpa, parlare-
SantMartf, dsadir, elsveins, que OAB.Elstrebal]sestancomen~ant Dimarts,DennisSchuster, ar ~<amableperalvfffnabzASchustersignat:~<Valoremelgest, per6el
encaraplorenlafincaperduda, iescalculaqueacabarand’aqul tistaconegutcomaDXTR, vaco selivademanarunainterpretacid queenshagudsagradat6sconser
Ara, l’empresadeconstruccions tresanys.,No6slaprimeraobra men~aradibuixarunaobraque delque6sperellBarcelonail’obra var-nelata~anaoriginabz.

DanielZafra,capdemhrque enqu~hihaunarecreacid, hotem ocupa8ometresquadratsiserhla amagacincestrellesdelaSagrada
tingdeNflfieziNavarro, relata cadadia.Lacasanoestavaprote imatgequeesveurhalpassarpel Familiaperqu~eltranse0nts’en
queelqueesfarhamblafa~ana6s gida~, recalcaZafra, quitambd solar, ques’hacomen~atanetejar,trefinguiabuscar-les.
~<una reproducci6~ amb la inter destaca la instal.laci6 provisional ~<Hiha una llnia d’uralita rovella Miquel Catasfls, vicepresident
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40 A~OS DEL TRIUNFO DEL PSOE ESPA~A

28-0: la rio ria que cambi un pais
E1 mayor 6xito electoral de la democracia permiti6 al Gobierno de Felipe Gonzfilez poner

en pie una Espafia angustiada por la crisis econ6mica, el terrorismo y el golpismo

JOSE MANUEL ROMER0. Madrid
La democracia era tan reciente que nadie
podia imaginar que un partido de izquier-
das, prohibido durante los 36 afios de dicta-
dura (1939-1975), sumara mils de 10 millo-
nes de votos el 28 de octubre de 1982. Pero
sucedi6. El PSOE de Felipe Gonzfilez logr6
una victoria hist6rica, la mayor en los 44
afios de la reciente etapa democrfitica, con
el 48% de los sufragios y 202 diputados.
Tan excepcional resultado --26 escafios

por encima de la mayoria absoluta-- permi-
tia gobernar sin sobresaltos parlamenta-
rios un pals en construcci6n.

Gonzfilez habia hecho una oposici6n sin
pausa a un Gobierno tan dEbil como la de-
mocracia de aquel tiempo. El PSOE presen-
t6 una moci6n de censura en mayo de 1980
que perdi6 (152 votos a favor, 166 en contra
y 21 abstenciones) pero gan6. Apenas ocho
meses despuEs de aquel 6rdago, el presi-
dente Adolfo Sufirez dimiti6 (29 de enero

de 1981). Y solo 25 dias despuEs, una inten-
tona golpista asalt6 el Congreso mientras
se votaba la investidura de Leopoldo Cairo
Sotelo. Gonzfilez mostr6 asi su preocupa-
ci6n: "Cuando las palabras son sustituidas
y acalladas par las metralletas, dificilmen-
te se puede decir que la democracia estfi
empezando con fortaleza". Con su llegada
al poder, el golpismo se apag6. El Gobierno
devalu6 la peseta, subi6 la gasolina, redujo
la semana laboral a 40 horas, impuls6 la

reconversi6n industrial, intervino Ruma-
sa, se qued6 en la OTAN, prometi6 crear
800.000 empleos en la primera legislatura
y no cumpli6; aunque en la segunda cre6
1,2 millones. La sospecha de estar detrfis
de los GAL, grupos parapoliciales que hi-
cieron la guerra sucia contra ETA, persi-
gui6 a Gonzfilez en sus filtimos afios de
mandato. Su ministro del Interior, Jose
Barrionuevo, fue condenado a 10 afios
par el secuestro de Segundo Marey.

Alfonso Guerra y Felipe Gonz61ez saludaban desde un balc6n del hotel Palace en Madrid durante la noche electoral del 28 de octubre de 1982./CESAR LUCAS

MIGUEL GONZA, LEZ / ANABEL DiEZ
CARLOS E. CUE / JOSE MARCOS

Quince ministros --todos hom-
bres- formaron el primer Go-
bierno socialista tras la hist6ri-
ca victoria del 28 de octubre de
1982. Junto al presidente, Felipe
Gonzfilez, y el vicepresidente, Al-
fonso Guerra, constituyeron el 3
de diciembre de aquel afio el
binete que pondria en marcha
las reformas legislativas en va-
rios frentes que articularon la
Espafia inmediatamente poste-
rior a la Transici6n. Cuatro de
esos 15 ministros ya han falleci-
do; uno de ellos, Ernest Lluch,
asesinado po.r ETA en el afio
2000. EL PAIS ha hablado con
ocho miembros de aquel Gobier-
no del 82 para reconstruir a tra-
yes de sus testimonios el escena-
rio que se encontraron --politi-
co, econ6mico, social-- y el que
contribuyeron a levantar en los
afios siguientes.

Hubo que lidiar con el mons-
truo etarra, la reconversi6n in-
dustrial, la entrada en la UE (y
en la OTAN), el divorcio con los
sindicatos.., y hasta una polEmi-
ca y delicadisima restauraci6n
de Las Meninas. Hubo esperan-
za, dudas, errores, renuncias cla-

Ocho ministros del primer Gobierno del PSOE ’regresan’ a
1982 para recordar los retos y obst~culos de aquel momento

"Hubo que gestionar
las, ntradicciones"

morosas y sonadas alegrias. Es-
ta es su memoria.

El aterrizaje. "No pisdis mu-
chos callos". Lo primero que
acordaron --instrucci6n de Alfon-
so Guerra mediante-- fue que, al
hablar entre ellos en las reunio-
nes, se dafian unos a otros el trata-
miento de autoridad. "Asi como
’dice el ministro’ o ’de acuerdo
con el presidente’.., y cosas par el
estilo", explica Carlos Solchaga,
que tenia 38 afios cuando fue
nombrado ministro de Industria
y Energia (en 1985 pasaria a ocu-
par la cartera de Economia y Ha-
cienda). "Era importante conside-
rarnos a nosotros como ministros
de Espafia en una labor funda-
mental, al margen de como un

E1 presidente
queria avanzar con
cautela: reforma,
no ruptura

"Aqui no se vota; se
debate. Y una vez
agotado el debate, yo
decido", dijo Gonz~lez

grupo de amigos". Porque eso es
1o que era la mayoria de ellos: ami-
gos, compafieros de militancia y
de pronto aterrizados en el Pala-
cio de La Moncloa para gobernar
el pals. "Nos sentfibamos alli, en
la sala del Consejo de Ministros,
tentfindonos la ropa, como dicien-
do: ’Somos nosotros los que esta-
mos aqui".

Lo segundo fue dejar las cosas
claras, prosigue Solchaga: "Aqui
en el Consejo no vamos a votar’,
nos dijo Felipe. ’Aqui en el Conse-
jo vamos a debatir, todo el tiempo
que sea necesario. Y si no hemos
resuelto un tema 1o aplazamos al
siguiente Consejo. Pero, una vez
que yo yea que estfi el debate ago-
tado, yo tomarE la decisi6n y aqui
a todo el mundo le toca respaldar-

la y punto". En sus memorias,
Guerra dej6 escrito 1o mismo,
aunque atribuyEndose la autoria:
"Aqui no se vota", sostiene que les
dijo a los ministros. Fuese uno u
otro, Solchaga sostiene queen los
11 afios que El estuvo en el Gabine-
te esa regla no cambi6.

Gonzfilez les dijo mils cosas.
Javier Moscoso, designado minis-
tro de la Presidencia frisando ya
la cuarentena, constat6 de inme-
diato que el presidente queria
avanzar con cautela. De ahi su
invocaci6n inicial: "No pisEis de-
masiados callos". Reforma, no
ruptura. Cambio, no convulsi6n.
La situaci6n del pals no permitia,
resume Moscoso, ir tan deprisa
como algunos de los ministros hu-
bieran querido. Y a la petici6n de
no pisar callos se sumaba otra,
tambiEn habitual en Gonzfilez
cuando los asuntos se superpo-
nian en la mesa del Consejo:
"Eso, para mils adelante".

Joaquin Almunia, que tenia 34
afios, una hija de tres y un bebE
en camino, recuerda esos prime-
ros afios como "trabajar, traba-
jar y trabajar: mafiana, tarde y
noche". "Fumfibamos como ca-
rreteros. Se fumaba en el Conse-
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ESPA~A 40 AIqOS DEL TRIUNFO DEL PSOE

CARLOS SOLCHAGA
Ministro de Industria

"Estfibamos asustados.
Hab/a que devaluar la
peseta, subir la gasolina, la
industria estaba quebrada..."

JAVIER SOLANA
Ministro de Cultura

"Felipe me advirti6: ’Si
nos cargamos ’Las
Meninas’, nos tenemos
que ir para siempre"

JAVIER MOSCOSO
Ministro de Presidencia

"La democracia era
incompatible con el
socialismo marxista,
y 6ramos democr~itas"

NARCIS SERRA
Ministro de Defensa

"Mi misi6n era que
no hubiera mils golpes
de Estado mientras
estuviEramos gobernando"

jo de Ministros, se fumaba antes
y se fumaba despuEs". Cuando
afios mils tarde dej6 el Goblet-
no, Enrique Bar6n (Transpor-
tes, Turismo y Comunicaciones)
se llev6 de recuerdo de La Mon-
cloa un cenicero. Almunia, mi-
nistro de Trabajo y Seguridad So-
cial, dio un bote en su sill6n el
primer dia, cuando "de repente
se abri6 la puerta y entr6 un mi-
litar". Era el ayudante militar
del presidente del Gobierno,
una figura que afin existia enton-
ces. "Y luego el ministro de Eco-
nomia y Hacienda, Miguel Bo-
yer, nos dijo: ’Bueno, la primera
decisi6n que tenemos que adop-
tar es devaluar la peseta y des-
congelar los topes que hay en
los precios de la energia, porque
estfin creando una distorsi6n tre-
menda’. Y esas fueron las prime-
ras decisiones que tomamos: su-
bit la gasolina, devaluar la pese-
ta. iQuE alegria!"

La ausencia de mujeres en
aquella sala no llam6 la atenci6n
a casi nadie durante afios. "Dias
antes le preguntE a Felipe: ’Oye,
/.hay mujeres en el Gobierno?
Me contest6 que no 1o habia con-
seguido", cuenta Bar6n. "A poste-
riori, si... pero la verdad es queen
ese momento no 1o pensamos",
asume Jose Barrionuevo, primer
ministro del Interior. "Mi hija me
ha puesto a parir 200 veces esta
foto, [dice] que era un Gobierno
de machistas... De verdad que
no, pero la cosa era asi".

Por qu6 entonces si se pu-
do y por qu6 ya nunca mbs.
El PSOE logr6 en octubre de
1982 un total de 10.127.392 vo-
tos, el 48% de las papeletas villi-
das. Los ocho exministros coinci-
den, 40 afios despuEs, en que
una victoria como aquella es im-
pensable hoy en dia./.C6mo ex-
plicar aquel triunfo? Bar6n, en-
tonces con 38 afios, apunta a un
factor "de sentimiento" y a otto
politico. "Hubo dos corrimien-
tos de tierra: nosotros ganamos
muchos votos y UCD y el PCE se
hundieron. Las fundaciones, los
institutos de estudios europeos
nos decian: ’Aquila salida serfi
como en Francia e Italia, serfi
una derecha y el Partido Comu-
nista’. Y no fue asi".

"La gente queria votar una
opci6n distinta, daba la impre-
si6n de que todo 1o que habia
pasado desde la muerte de Fran-
co era como provisional, que la
democracia vendria cuando hu-
biese un Gobierno de izquier-

Foto de familia del primer Gobierno del PSOE, el 7 de diciembre de 1982 en la escalinata del Palacio de La Moncloa. / RAOL CANClO

E1 hundimiento
de UCD y del PCE
propici6 el
hist6rico resultado

La integraci6n en
Europa fue la guia
de aquel primer
Gabinete socialista

das", interpreta Javier Moscoso.
"Y hubo otto factor que impuls6
a mucha gente a votar: Europa.
Estfibamos los espafioles un po-
co cansados de set distintos, que-
riamos set europeos". A ese fac-
tor europeo apunta tambiEn To-
mils de la Quadra-Salcedo, pri-
mer ministro de AdministraciEn
Territorial, que sefiala igualmen-
te --todos lo hacen-- cufinto ayu-
d6 al PSOE la "descomposici6n
de UCD" despuEs de gestionar
una dificilisima Transici6n.

Almunia cree que, cuatro dE-
cadas despuEs, el bipartidismo
no ha muerto del todo, pero si
asume que la "autonomia" total

que logr6 el PSOE en 1982 "ya
no es viable": hay muchos mils
partidos con capacidad de in-
fluencia, un puzle mils complica-
do de cuadrar, y hay, de hecho,
un Gobierno de coalici6n. "El
multipartidismo obliga a hacer
equilibrios y concesiones", dice
De la Quadra-Salcedo. "Pero el
proyecto sigue siendo el mismo:
tener en cuenta a los desfavore-
cidos, las clases medias y me-
dias altas". Narcis Serra, que fue
con 39 afios ministro de Defen-
sa, considera que "ahora hay
problemas obvios, pero no hay
politicas que puedan convencer
a grandes mayorias".

"Hay una clara continuidad
[entre los Gobiernos de Gonzfi-
lez, Zapatero y Sfinchez]: la de-
fensa de la solidaridad y del Esta-
do del bienestar", dice Bar6n.
Sfinchez es "un socialdem6cra-
ta", remarca Moscoso. "Proba-
blemente su imagenes de algo
mils a la izquierda, pot contagio
con sus compafieros de gabine-
te. Pero es imagen, no realidad",
afirma. Asi que continuidad con
Sfinchez y, antes, con el Goblet-
no de Jose Luis Rodriguez Zapa-
tero. Pero tambiEn diferencias.

"Pues si, las hay", zanja Sol-
chaga. El "respeto" que sentia

Gonzfilez por los problemas de
politica internacional y econ6mi-
ca se perdi6 despuEs, sostiene;
"a cambio", Zapatero abord6
asuntos que en los afios ochenta
"no parecian 1o mils importante:
los problemas de gEnero, los ho-
mosexuales, el tema feminista".
La opini6n del exministro sobre
los actuales compafieros de via-
je "antisistema" de Sfinchez no
es la mejor, pero concede: "Ha
vivido situaciones que a cual-
quier otro Gobierno se 1o ha-
brian llevado pot delante".

En todo caso, concluye Sol-
chaga, hay algo claro: "El papel
omnipresente que tiene Pedro
Sfinchez al frente del Gobierno y
del partido.., ni en los mejores
momentos del carismfitico Feli-
pe Gonzfilez lleg6 a verse". "Gon-
zfilez queria que el protagonista
fuera el ministro del ramo en
cada cuesti6n. Solo salia para de-
cir: ’Yo respaldo a este ministro
al que le estfin pidiendo la dimi-
si6n’. Pero la reconversi6n in-
dustrial la defendia yo", asegu-
ra. "Eso empez6 a desaparecer
con Zapatero, que pensaba que
el Onico agente politico era El, y
ha llegado al extremo con Sfin-
chez./.QuE quiero decir? Hom-
bre, yo creo que es muy valioso

que el presidente del Gobierno
se presente en la isla de La Pal-
ma cuando ha habido una erup-
ci6n del volcfin. Pero que vaya
12 veces es sorprendente,/.no?".

Las dos almas. En aquel pri-
mer Gabinete de 1982 estaba
Guerra y estaba Boyer. Aparente-
mente, dos polos, si no opuestos,
si dificiles de conciliar. /.Eran
reales esas dos supuestas almas,
o el PSOE en el Gobierno siem-
pre fue esa mezcla? De la Qua-
dra, queen 1982, con 36 afios,
era de los mils j6venes del gru-
po, relata: "Yo llevaba en el
PSOE solo desde el afio 76 y per-
cibia que habia distintas posicio-
nes. Felipe Gonzfilez demostra-
ba claramente el apoyo a la li-
nea econ6mica. Boyer podia dar
tranquilidad a los mercados, pe-
ro era un hombre inequivoca-
mente socialdem6crata, 1o que
no quita que se vivieran algunos
momentos.., no diria yo de ten-
si6n sino de discrepancia, espe-
cialmente con Guerra. Pero no
percibi que hubiese en ningfin
momento una ruptura".

"Los partidos socialistas euro-
peos importantes habian evolu-
cionado hacia posiciones social-
dem6cratas. Y esa fue la evolu-
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ENRIQUE BARON
Ministro de Transportes

"eregunt6 al presidente si
bahia mujeres en el
Gobierno, me contest6 que
no lo bahia conseguido"

JOSI~ BARRIONUEVO
Ministro del Interior

"La Segunda Reptlblica
fracas6 por la inseguridad.
Nos comprometimos a
que no volveria a pasar"

TOMAS DE LA QUADRA
Ministro de Adm6n. Territorial

"El multipartidismo actual
obliga a hacer concesiones,
pero el proyecto socialista
sigue siendo el mismo"

JOAQU~N ALMUNIA
Ministro de Trabajo

"Cuando llegu4 tenfa la
mesa llena de problemas.
Habfa 100.000 parados
m~is cada mes"

Seguidores socialistas celebraban la victoria del PSOE en los alrededores del hotel Palace de Madrid el 28 de octubre de11982. / CHEMA CONESA

ci6n que tuvo el PSOE en Espa-
fia", resume Moscoso. "Segui-
mos llamfindonos Partido Socia-
lista Obrero Espafiol, pero es un
partido socialdem6crata. La de-
mocracia era incompatible con
un socialismo marxista. Y noso-
tros 6ramos dem6cratas".

Los desafios del 82. "Felipe
ha dicho que no se sentia asusta-
do aunque si abrumado. Bueno,
quizfi 61 no, pero una parte impor-
tante de los que componian su
primer Consejo de Ministros si
estfibamos bastante asustados. Y
teniamos razones", cuenta Sol-
chaga. "Esta era la situaci6n: ha-
bia que devaluar la peseta y subir
los precios de los carburantes,
los dos grupos industriales priva-
dos mils importantes estaban
quebrados: Rumasa y Explosivos
Riotinto. Menos de dos afios an-
tes hubo un golpe de Estado y
unos dias antes de formar el Go-
bierno tuvimos otra intentonK
ETA seguia asesinando de mane-
ra constante. Yteniamos que con-
vencer a todos, dentro y fuera, de
que los socialistas 6ramos capa-
ces de gobernar ese momento".

"Cuando llegu6 tenia la mesa
llena de problemas", prosigue AI-
munia. "El paro registrado lleva-

mo de 100.000 parados mils ca-
dames. El empleo se destruia
como si fuese agua que se esca-
pa por el agujero del lavabo. Era
una tormenta perfecta".

Gonzfilez habia acordado con
Narcis Serra que este siguiera
siendo alcalde de Barcelona, pe-
ro la intentona golpista del 27-0,
vispera de los comicios, cambi6
los planes. "Queria en Defensa a
alguien que hubiera mandado
aunque fuese una alcaldia. Y
acept6", cuenta Serra. La misi6n
encomendada fue clara: "Que no
haya mils golpes mientras este-
mos gobernando". La amenaza
no desapareci6, sin embargo,
hasta pasados unos afios: en
1985 arm hubo un intento de
atentado ultraderechista contra
el Rey en A Corufia.

Pronto, admiten varios exmi-
nistros, se dieron cuenta de que
tenian que aparcar algunos idea-
les; "gestionar las contradiccio-
nes" y bajar a 1o concreto, dice
De la Quadra-Salcedo: "La econo-
mia, el orden pfiblico, la compra
de aviones de combate cuando
veniamos del pacifismo contra
la guerra de Vietnam...". "El reto
importante", en todo caso, "era
que habia que entrar en Euro-

pa". Sin descuidar asuntos como
la reforma militar, que tenia que
hacerla Serra, "un catalfin que
no habia hecho la mill", subraya
Moscoso. A Barrionuevo, en la
reuni6n en la que le ofreci6 el
cargo, Gonzfilez le pidi6 garanti-
zar la seguridad ciudadana. "La
Segunda RepOblica fracas6 en
parte pot la inseguridad. Nos
comprometimos ambos a que
eso no volveria a pasar", explica
el extitular de Interior, que con-
taba entonces 40 afios.

Moscoso recuerda los "noes"
continuos de Boyer cada vez
que habia que pedir dinero pa-
ra algo. Una vez le llam6 muy
contento para contarle que ha-
bia llegado aun acuerdo con los
sindicatos de la funci6n pOblica
para aplicar una subida salarial
de apenas un 1%. "Una subida
ridicula, /.no? Pues me respon-
di6: ’No hay ni una peseta’. Y
colg6".

Sobre la mesa del 82 habia
tambiEn un frente caliente: el
de las relaciones internaciona-
les. Javier Solana, entonces mi-
nistro de Cultura, fue enviado
"discretamente" por Gonzfilez
a Cuba para entrevistarse con
Fidel Castro (la visita acabaria
filtrfindose y costando a Solana

La reconversi6n
industrial implic6
miles de despidos
y tens6 las calles

E1 cambio de
criterio sobre la
OTAN marc6 un
punto de inflexi6n

un "pequefio percance con
Morfin", que era el ministro de
Exteriores). En paralelo, el obje-
tivo era "tenet una buena rela-
ci6n con EE UU". "Fue dificil,
porque no estfibamos en la
OTAN, queriamos que las bases
[militates estadounidenses en
Espafia] salieran, algunas por
1o menos, teniamos a priori una
cierta tensi6n. Pero creo que
los Estados Unidos se quedaron
muy sorprendidos de ver que
esa Espafia democrfitica que sa-
lia tenia a personas de una cier-
ta solidez, gente responsable",
dice. I~1 acababa de entrar en la
cuarentena.

Los traumas: la reconver-
si6n industrial, la OTAN, el
choque con los sindicatos.
"Lo mils duro fue el terrorismo,
pero la reconversi6n fue muy du-
ra tambifn, porque era poner a
gente en la calle", sentencia Sola-
na cuando se le pide identificar
la cruz de aquellos primeros
afios. "Ahora la UE te permite
hacer ERE, pero entonces no ha-
bia recursos para eso", dice. La
reconversi6n industrial, que im-
plic6 recortes, cierres y miles de
despidos en el fimbito de la side-
rurgia, la construcci6n naval y
los aceros especiales, arroj6
pronto, en distintos puntos de
Espafia, la imagen de un sector
de los trabajadores en llamas
contra el Gobierno socialista.
"La reconversi6n fue dura. No
fue brutal, como se ha dicho, pe-
ro fue dura", afirma Solchaga,
ministro del ramo. "Habia que
transformar la industria bfisica
espafiola. El punto de vista del
presidente era en favor del rea-
lismo: bueno, pues si hay que ha-
cerlo, hay que hacerlo".

Almunia certifica: "Hubo que
tomar medidas muy duras que
afectaban a muchos trabajado-
res de empresas que no tenian
ya ninguna viabilidad de futuro.
Y aquello supuso un choque con
parte de la gente que nos habia
votado y que eran nuestros apo-
yos sociales: los sindicatos, los
trabajadores". Y no era el finico
frente econ6mico que se abria.
Entre los larguisimos Consejos
de Ministros de aquel primer
afio todos recuerdan el queen
febrero de 1983 aprob6 la inter-
venci6n de Rumasa, el conglo-
merado de empresas y bancos
de la familia Ruiz-Mateos, que
lleg6 a durar, dicen, "12 o 15 ho-
ras". Una expropiaci6n que no
dio lugar a otras pero queen
aquel momento supuso un terre-
moto politico y econ6mico.

Pero si hubo un punto de in-
flexi6n entre la previa campafia
electoral y la realidad del ejerci-
cio del Gobierno fue el cambio
de posici6n del PSOE sobre la en-
trada de Espafia en la OTAN. Sol-
chaga 1o explica asi: "Sabiamos
que la esperanza de que este pals
se homologara totalmente con el
entorno era la entrada en la UE.
Instalar a Espafia dentro de la UE
era condici6n sine qua non. Fue
ahi cuando se plante6 quizfi el ma-
yor problema del Gobierno desde
el punto de vista del ser o no ser,
que fue la permanencia en la
OTAN. Ahora caben mils f6rmu-
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las para estar dentro de la UE,
pero en aquella Epoca habria sido
un caso muy raro estar en la UE
sin estar en la OTAN. El Gobierno
tuvo que afrontarlo, y particu-
larmente Felipe Gonzfilez. Fue
quizfi la mayor piedra de toque".

"La decisi6n se tom6 el primer
viernes [primera reuni6n del
Gobierno] porque la semana si-
guiente ya habia Consejo Atlfinti-
co y Fernando Morfin tenia que
saber a quE atenerse", rememo-
ra Narcis Serra. "[Se acord6] no
retirarnos de la OTAN, congelar
la integraci6n, que nadie sabia
demasiado bien 1o que queria de-
cir, pero era [darnos tiempo] pa-
ra transitar de un no a un si [a la
OTAN]". Se pas6 asi de un refe-
rendum para salir de la OTAN
~1 que habia pedido el PSOE en
campafia-- a otto para quedar-
se. "El objetivo prioritario era
entrar en Europa, a ese objetivo
teniamos que sacrificar otros.
Obligamos a los espafioles a set
mils sensatos que nosotros al re-
dactar el programa electoral",
argumenta el exministro.

"Lo pasamos regular,
1o pasamos regular...", re-
conoce Javier Uoscoso,
quien cree que Gonzfilez
actu6 con "sentido del ho-
nor". "En la campafia ha-
bia dicho ’de entrada, no’.
Y habia cambiado de cri-
terio, asi que decidi6 so-
meterlo a referendum.
Recuerdo aquella noche,
en La Moncloa, esperan-
do los resultados. Estfiba-
mos nerviosos". "Habia
que hacerlo y cost6 mu-
cho trabajo a nivel del
partido, pero se hizo",
abunda Solan~ ’To enton-
ces era portavoz del Go-
bierno y creo que la gen-
te 1o entendi6... Me acuer-
do de que acompafiaba a Felipe
a los spots de televisi6n [pi-
diendo el si en el referendum] y
el Oltimo me pareci6 contunden-
te, preguntando:/~quiEn va ges-
tionar el no? Fue un final casi
dramfitico. No fue 1o mils brillan-
te que hicimos, pero si fue muy
brillante ganarlo".

Solchaga cree que el "deterio-
to" que sufri6 el Gobierno con el
episodio del referendum de la
OTAN fue el inicio de una serie
de desencantos que desemboca-
ria, ya en el segundo mandato
de Gonzfilez, en la gran huelga
general de 1988. "Todo fue su-
mando, digamos. Pot un lado la
insatisfacci6n de los sindicatos,
particularmente de UGT. La vi-
si6n que tenia UGT de 1o que
debia hacer un partido socialis-
ta en el Gobierno y la que tenia
Gonzfilez... Este sentimiento un
poco de la pErdida de gracia".

Hubo tambiEn, en aquel pri-
mer mandato del 82, momentos
criticos que se resolvieron feliz-
mente. Uno de ellos tuvo como
escenario el Museo del Prado en
1984. "Las Meninas estaban su-
cias y habia que limpiarlas",
cuenta Solana. "Yo era el minis-
troy doe que si, pero habia que
buscar a la persona mejor prepa-
rada para hacerlo. Y entonces
buscamos y el mils capacitado
estaba en el Metropolitan de
Nueva York. Era un ingles y hu-
bo resistencia en algunos conser-
vadores de El Prado. Entonces
es cuando hablo con Felipe y me
dice: ’TO eres el responsable. So-

de entrada

exige que
-te

exige un

Una mesa instalada por el PSOE en Madrid para recoger firmas contra la entrada de Espafia en la OTAN, en
septiembre de 1981. / ErE

Felipe Gonz61ez firmaba la adhesibn de Espafia en la CEE, el 12 de junio de 1985. A la derecha, funeral por el B;eneral de
divisibn Victor LaB;o, asesinado por ETA, el 5 de noviembre de 1982. / GARCiA FRANC~S / MANUEL ES~ALERA

Trabajadores del sector naval se enfrentaban a la policia en Bilbao en 1984. / LUIS ALBERTO GARCiA

lo te quiero advertir de que, si
nos cargamos Las Meninas, no
es que nos vayamos del Gobier-
no, es que nos vamos para siem-
pre’. Pero sail6 muy bien. No per-
mid que nadie viera Las Meni-
has limpias hasta que encontrE
a dos personas que las habian
visto antes [del franquismo]: AI-
berti y Buero Vallejo. Les dejE
solos y salieron llorando: ’Los co-
lores, se ve todo, es una maravi-
lla’. Y ya me quedE tranquilo".

ETA y la guerra sucia con-
tra ETA. El terrorismo etarra
mat6 a 40 personas en el afio
1982 y asesinaria a otras 41 el afio
siguiente, el primero de mandato
del Gobierno de Felipe Gonzfilez.
"Aquel primer afio fue horrible",

dice Barrionuevo. "Hubo veces en
que fui a un atentado y estando
alli cometian otto, el mismo dia.
Me ofende que digan que se ente-
rraba clandestinamente a los
muertos. Yo fui a todos los funera-
les, llevaba una banda de mOsica
eiba a poner flores al sitio donde
1o habian asesinado, hasta que los
servicios de seguridad me advir-
tieron de 1o peligroso que era ac-
mar siempre igual. La compafie-
ra de un policia me dijo que quien
tenia que estar dentro del atafid
era yo. Lo comprendo". "El Go-
bierno tuvo que dedicar muchos
esfuerzos a la politica contra el
terrorismo", abunda Solchaga.
"Tuvo que buscar una nueva rela-
ci6n con Francia que acabara con
1o que era un escfindalo, que es

que Francia de verdad era el san-
tuario del terrorismo".

En noviembre, pocos dias des-
puEs de la victoria electoral pero
antes de que el Gobierno tomara
posesi6n, fue asesinado en Ma-
drid el general Victor Lago Ro-
mfin, jefe de la Divisi6n Acoraza-
da Brunete. "ETA crey6 que era el
momento de golpear al EjErcito
para provocar una reacci6n en ca-
dena. Yo tuve dificultades para im-
pedir que el EjErcito interviniera
en la lucha contra ETA", rememo-
ra Narcis Serra. Y afiade: "La can-
tidad de asesinatos [de militares]
era enorme. Querian [intervenir].
Pero yo consideraba imprescindi-
ble que el EjErcito no se mezclara
en la lucha contra ETA, que 1o
considerfiramos un tema policial

y de informaci6n. Si luchaban co~
tra el EjErcito espafiol [eso podi;
interpretarse como que] no era
terroristas sino que estaban en It
cha contra Espafia. Me cost6 reu
niones dificiles".

En el camino de esa lucha p~
ra doblegar a ETA, el Estado ac~
b6 albergando en su seno la gue
rra sucia contra ETA. Barrionue
vo y su nfmero dos, Rafael Ver~
fueron condenados en 1998 a 1~
afios de cfircel pot autorizar e~
1983 el secuestro de Segundo Ms
rey, a quien agentes de polick
confundiEndolo con un etarra, de
tuvieron ilegalmente en su domi
cilio y mantuvieron oculto en
cabafia durante 10 dias. Cuatro d~
cadas despuEs, Barrionuevo sigu
negando que ordenara ese secue~’
tro --la primera acci6n atribuid~
a los Grupos Antiterroristas de Li
beraci6n (GAL)--, aunque no co~
sidera que la guerra sucia fuer~
contraproducente. "Ellos [los fra[
ceses] habian dicho que era me~
tira que los etarras estuvieran e]
el Pals Vasco frances. Los atent~
dos en Francia [contra etarra(

no todos acertados, mu
chos desacertados, pone~
de manifiesto que si que e~’
taban en Francia", dice.

"Sin duda, ese fue un,
de los graves problema
del Gobierno: la politica, di
gamos, policial contr~
ETA. No la politica en gene
ral contra ETA, pero si 1o
aspectos represivos, dond
evidentemente algunos s
pasaron de la raya", afirm
Solchaga, que niega la in~

plicaci6n del Gobierno. Se
gOn El, la lucha antiterrc
rista era "uno de esos te
mas delicados que sob
cuando habia algo muy
portante se traia al Conse
jo de Ministros". Lo mism,
subraya de la Quadra-Sa]

cedo: "No fue una estrategia de
Gobierno, ni mucho menos".

Un balance. "El primer Goblet
no yo creo que fue el mejor", afit
ma Almunia. "Se produjo un cam
bio impresionante. Luego ese in~
pulso sigui6 en los siguientes gc
biernos. Pero la energia, la capaci
dad de tomar decisiones sobre pc
liticas sobre las que habiamos
tado debatiendo mucho antes d
llegar al Gobierno... Eso produj~
un resultado que creo inigual~
hie. Entre otras cosas porque e
momento hist6rico de182 y de lo
afios precedentes de la Transi
ci6n no se va a volver a repetir’
Solchaga subraya tres aciertos
tratEgicos": "Sentar las bases d
un primer desarrollo del Estad,
del bienestar; encajar a Espafi;
en el concierto de las nacione~
abrirla al mundo, que los espafic
les perdieran en gran medida s~
viejo complejo de inferioridad;
los avances en educaci6n".

De la Quadra-Salcedo defie~
de, como Exito nfimero uno, la i~
corporaci6n a la UE; tambiEn L
lucha contra el terrorismo y el de
sarrollo de la educaci6n y la sani
dad universal Enrique Bar6n co~
cluye que aquel Ejecutivo estuv,
"a la altura de las expectativas’
"~ka estando fuera de la politic;
hace poco, durante una revisi6~
mEdica en el centro de salud, L
enfermera me mir6 y me dijo:
ro usted ha sido ministro’. Yyo l,
respondi: ’Si. Y he sobrevivido".

Con edici6n de Vera G. Calvo.
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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 

El Temps 2.000 

MEMORIA 

"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 
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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-
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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 
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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 
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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 
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--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-
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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 

11 octubre 2022 "M'odien, i aixo no té importancia¡ pero m'obliguen a odiar-los, i aixo .sí que en té." ~ 125 
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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." ~ 
127 
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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. • 

128 ~ "Que les vostres intencions siguin sempre bones. Us podran servir de coartada." 11 octubre 2022 
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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." 
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Los nuevos españoles de 
la Ley de Memoria, arma 
electoral de Sánchez

Andrés Bartolomé. MADRID

E
l Gobierno ha dado la 
orden de reforzar los 
consulados en previ-
sión de la avalancha de 
peticiones de nacio-

nalidad española tras la aproba-
ción de la Ley de Memoria Demo-
crática. Se trata de una maniobra 
que tiene una lectura electoral, 
con vistas a agilizar el proceso y 
disponer de cientos de miles de 
votos a favor del Ejecutivo en las 
elecciones generales que tendrán 
lugar en el mes de diciembre de 
2023. Unos comicios en los que, a 
tenor de las encuestas, Pedro Sán-
chez tendría complicado reeditar 
mandato ante el ascenso del líder 
del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La semana pasada trascendió 
que el ministro de Asuntos Exterio-
res, José Manuel Albares, emitió 
una circular interna a las embajadas 
y consulados de España en el ex-
tranjero en la que instaba a «refor-
zar» el personal en sedes diplomá-
ticas con vistas a agilizar los trámites 
de los solicitantes que quieran aco-
gerse a la llamada «Ley de Nietos» 
–como se refi eren  en Hispanoamé-
rica a la norma– y estar listos para 
recibir un «volumen signifi cativo» 
de solicitudes una vez entre en vi-

►Exteriores prevé una «avalancha» de solicitudes de nacionalidad 
entre los descendientes que viven en Hispanoamérica

de nuestro país tras la Guerra Civil 
o durante la dictadura. Para ejercer 
su derecho al sufragio, estos nuevos 
españoles actuarían desde sus paí-
ses de origen como los españoles 
residentes en el exterior, que pue-
den votar directamente en los con-
sulados, puesto que ya no es nece-
sario solicitar el voto rogado.

Un recuento de votos, por cierto, 
del que se ocupa Indra, cuyo control 
está en manos del Gobierno desde 
el pasado mes de junio a través de 
la Sociedad Estatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI), dominio 
reforzado por el 4,1% del capital en 
manos de Prisa, cuarto máximo 
accionista de la compañía.

El concurso de estos electores 
afi nes puede tener un papel crucial 
en el desenlace de las elecciones. 

Se calcula en torno a 

250.000 los hijos o 

nietos de exiliados 

interesados, 60.000 

de ellos de Argentina

gor, cosa que sucedió este viernes 
tras la publicación el día antes en el 
Boletín Ofi cial del Estado (BOE).

Serían alrededor de 250.000 hijos 
o nietos de exiliados que Pedro Sán-
chez va a nacionalizar antes de los 
próximos comicios, dispuesto a 
conceder la doble nacionalidad a 
miles de hispanos, un aluvión de 
votos –presumiblemente– de iz-
quierdas o nacionalistas, dado el 
carácter de la emigración que salió 

EFE

Porque en las pequeñas circuns-
cripciones donde el último escaño 
se lo disputan el PP y el PSOE por 
un puñado de votos puede suponer 
la pérdida de sufragios y el conse-
cuente quebranto de la mayoría. 
Una repercusión que podría llegar 
por parte de quienes no tienen ya 
arraigo en España, entre los que 
cabe dudar además sobre el alcan-
ce de su conocimiento de la reali-
dad actual y que no se han desen-
vuelto en nuestro país, pero pueden 
condicionar el resultado electoral. 
Caso distinto es el de los españoles 
que viven en el extranjero, sobre 
todo por motivos profesionales.

En el ámbito de los descendien-
tes de españoles en Argentina, 
México –país por excelencia del 
exilio tras la contienda– o Cuba hay 
expectación por la oportunidad 
que se presenta, y no faltan las in-
formaciones sobre la «gran noticia» 
que «permitirá que hijos y nietos de 
españoles consigan la nacionalidad 
española de manera directa, sin 
tener que residir en España ningún 
plazo de tiempo mínimo».

Hay tres supuestos para acogerse: 
el de «hijos o nietos nacidos fuera 
de España de padre, madre o abue-
lo/abuela españoles que fueron 
exiliados y salieron de España por 
motivos políticos, ideológicos o de 
creencia o de orientación e identi-
dad sexual, y que perdieron o re-
nunciaron a su nacionalidad espa-
ñola;  aquellos «hijos e hijas nacidos 
en el exterior de mujeres españolas 
que perdieron su nacionalidad por 
casarse con extranjeros antes de la 
entrada en vigor de la Constitución 
de 1978» y los «hijos e hijas mayores 
de edad de aquellos españoles a 
quienes les fue reconocida su na-
cionalidad de origen en virtud del 
derecho de opción de acuerdo a la 
Ley de Memoria Histórica [de 2007] 
o de la presente Ley de Memoria 
Democrática».

En Argentina, el diario «La Na-
ción» informó, citando fuentes con-
sulares españolas, que se prevé que 
pueda haber hasta 60.000 solicitu-
des, por delante de Cuba,  México, 
Uruguay y Chile. Ya en 2007, Zapa-
tero nacionalizó a 170.183 personas 
con derecho a voto.

La ley fi ja un plazo de dos años 
para presentar la documentación 
necesaria para tramitar la ciudada-
nía española, no establece un de-
terminado plazo de tiempo de resi-
dencia para obtener la ciudadanía 
y no presenta límites de edad.

Españoles votando en 

Buenos Aires en las 

elecciones de 2019

►Exteriores ya está 
inmerso en un proceso 
de digitalización de los 
consulados en todo el 
mundo para agilizar los 
trámites que realizan en 
sus sede. Para ello, 
según ha indicado la 
secretaria de Estado de 
Asuntos Exteriores, 
Ángeles Moreno, habrá 
además que «incremen-
tar las partidas de 
personal, aunque no lo 
hacemos a la velocidad 
que nos gusta». 

Digitalización 
y refuerzo 
de personal
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ART

obres. “Investigarem l’itinerari 
complet que van patir aquestes 
obres”, explica la responsable de 
l’ICRPC, Gemma Domènech: “Una 
bona part dels fons museístics actu-
als estan formats per obres cedides 
en dipòsit per l’SPDAN, però des-
proveïdes de la documentació que 
n’expliqui la procedència, cosa que 
n’impedeix la catalogació òptima”. 
Entre les obres que no es van tornar 
mai hi ha una part de la col·lecció ar-
queològica de Caterina Albert; el 
Tresor de Tivissa, que pertanyia des 
del 1929 als germans Simón de Gui-
lleuma; l’escultura romana Dama 
Flavià, que era dels Güell; un quadre 
propietat de l’industrial Antonio 
Maria Batllori d’Orovio, i algunes 
obres d’artistes contemporanis im-
portants. La llista pot ser molt més 
llarga. La qüestió és: què es farà si 
s’esbrina a qui pertanyen? 

Salvaguardar l’art en 
temps de guerra 
“L’esforç ingent que es va fer a Ca-
talunya per neutralitzar la destruc-
ció del patrimoni històric, artístic i 
científic es va orientar a recollir, 
confiscar, concentrar, protegir, or-
denar i desplaçar lluny dels escena-
ris de guerra, i sobretot de la guer-
ra aèria, tot el patrimoni moble que 
s’havia salvat de les flames i dels 
afanys destructius dels comitès i 
dels incontrolats”, explica el conse-
ller de Recerca i Universitats, Joa-
quim Nadal, també historiador i au-
tor de L’exposició de París (1937). 

L’art medieval català a París durant 
la Guerra Civil espanyola (Genera-
litat de Catalunya, 2022). Moltes 
obres d’art, procedents de col·lecci-
ons privades com l’Amatller, Bell-
lloc, Bosch, Cambó, Espona, Güell, 
Klein, Macaya, Mansana, Mateu, 
Muntades, Plandiura, Rocamora i 
Roviralta, van anar a parar a mans 
de la Generalitat i es van guardar en 
uns quants dipòsits de Barcelona, 
Olot, Manresa, Vic, Girona, Poblet, 
Viladrau...  

En una maniobra de salvaguarda 
i propaganda de l’art i la cultura ca-
talana, unes 200 peces del Romànic 
i el Gòtic van travessar la frontera 
per formar part de l’Exposició d’Art 
Medieval Català que es va fer a Pa-
rís el 1937. Com que la Guerra Civil 
s’allargava, es va decidir prolongar 
el dipòsit d’aquestes obres a França 
i, de fet, no van tornar a Barcelona 
fins al setembre del 1939. “Els res-
ponsables de l’administració de la 
Generalitat van propiciar la salva-
guarda de les peces fins a l’últim 
moment, les van embalar i etique-
tar i se’n van fer responsables per 
garantir el seu retorn a Catalunya”, 
diu Nadal. Van arribar a l’Estació de 
França, a Barcelona, el 17 de setem-
bre del 1939 en un tren custodiat 
per la Guàrdia Civil. La dictadura 
també es va fer càrrec de tot l’art que 
la Generalitat republicana havia 
emmagatzemat en dipòsits.  

Joaquim Folch i Torres era el di-
rector de Museus de Barcelona des-
plaçat a França des del febrer del 
1937 fins al setembre del 1939 i el 
custodi de les obres d’art que es van 
traslladar allà. “Folch i Torres parla 
d’un milió d’objectes d’art emma-
gatzemats a l’església de Sant Este-
ve d’Olot, però crec que és una xifra 
bastant exagerada”, diu l’historia-
dor d’art i autor d’El Noè del patri-
moni artístic català (Editorial Base, 
2022), Santos M. Mateos Rusillo. 

Quan arriba Franco, què 
es torna? 
Els organismes republicans que es 
van encarregar de custodiar l’art 
eren diferents a Catalunya i Espa-
nya. A Espanya ho gestionava la 
Junta Central del Tresor Artístic 
que, a mesura que avançaven els 
franquistes, va guardar obres d’art 

On és  
l’art ‘perdut’ de 
la Guerra Civil?

L’Institut Català de Recerca en Patrimoni engega un projecte  
per saber la destinació d’aquestes obres

Hi ha milers d’obres d’art que són 
on no haurien de ser. O sí, tot de-
pendrà de les decisions polítiques 
que es prenguin. Quan va esclatar la 
Guerra Civil, el juliol del 1936, la 
Generalitat va fer tot el que va po-
der per protegir el patrimoni. Per 
preservar-lo, va confiscar i traslla-
dar desenes de milers d’obres a di-
ferents dipòsits. Quan els franquis-
tes van guanyar la guerra, els repu-
blicans els van entregar voluntària-
ment totes les peces procedents de 
col·leccions privades i públiques, 
d’esglésies, parròquies i monestirs. 
Tot plegat va passar a mans del Ser-
vei de Defensa del Patrimoni Artís-
tic Nacional (SDPAN), que a partir 
del 1939 va començar a retornar-lo 
als seus propietaris. Però moltes 
devolucions no van culminar mai. 
Alguns van aprofitar l’oportunitat, 
com una falsa marquesa, per recla-
mar el que no era seu. Els que eren 
a la presó, s’havien exiliat o tenien 
un procés judicial obert per haver 
col·laborat amb el govern legítim 
de la Segona República difícilment 
podien anar a buscar res.  

Actualment, als magatzems dels 
museus catalans encara hi ha objec-
tes artístics que procedeixen de la 
confiscació de la Guerra Civil. L’Ins-
titut Català de Recerca en Patrimo-
ni (ICRPC) ha engegat una iniciati-
va per saber la destinació d’aquestes 
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peces a Madrid i a Barcelo-
na. “A Madrid li van entregar dife-
rents peces de col·leccionistes molt 
coneguts i aquí també va fer gesti-
ons per emportar-se peces d’art, 
però no els hi van donar. Evident-
ment, era una oportunista que es va 
aprofitar del descontrol”, afegeix 
Mateos Rusillo. Monreal explica a 
les seves memòries que algú es va 
presentar a Montjuïc i va reclamar 
la talla d’una marededéu d’alabas-
tre. “Pesava molts quilos i Monreal 
sabia que qui la reclamava l’enga-
nyava, perquè sabia que la peça era 
del Museu Episcopal de Vic. Li va 
dir que la vingués a buscar i va en-
viar dos operaris que evidentment 
no podien moure la marededéu”, 
diu l’historiador d’art. 

No a tothom li van tornar les pe-
ces. “Els germans Simón van recla-
mar el Tresor de Tivissa, però el di-
rector del Museu Arqueològic de 
Catalunya durant el franquisme, 
Martín Almagro, es va negar a tor-
nar-lo”, diu Mateos Rusillo. Alma-
gro tampoc va voler tornar la Dama 
Flavià a la família Güell. 

Què se n’ha fet, de  
la Caixa V? 
Enmig del caos de la Guerra Civil hi 
va haver peces que es van volatilit-
zar, com una important col·lecció 
numismàtica que era al dipòsit de 
Darnius (Alt Empordà). Entre el 7 
i el 18 de febrer del 1939 en va des-
aparèixer l’anomenada Caixa V del 
Gabinet Numismàtic de Catalunya, 
que contenia 1.445 monedes anti-
gues i dos quadres de Joaquim Mir 
i Isidre Nonell. Entre les monedes 
hi havia la dracma de plata de Bar-
keno del segle III aC, amb un anvers 
que representa un bust femení i un 
revers que és un cavall alat. És for-
ça excepcional, perquè és una de les 
dues úniques que hi ha al món amb 
la inscripció de Barkeno; l’altra és al 
Museu de Copenhaguen. Els fran-
quistes van obrir una investigació 
per saber què havia passat.  

Mateos Rusillo, que va consultar 
la documentació de Tresor Artístic 
i Cultura Roja de la Causa General, 
cita el testimoni de José Antonio Po-
veda Pérez, que havia estat l’encar-
regat del transport en el procés de 
confiscació i moviment d’obres pú-
bliques i privades entre el 1936 i el 
1938. Segons Poveda, el fuster de 
Dosrius, que es deia Cornado, li va 

dir que abans que arribessin els fran-
quistes s’havien presentat dues per-
sones, una d’elles amb uniforme re-
publicà, per treure del magatzem 
una caixa amb monedes. Li van dir 
que no s’havia de preocupar perquè 
l’enviaven a París, a Folch i Torres. 
Els dos individus, segons el fuster, 
també es van emportar unes teles. 
Més tard, el fuster ho va negar tot. Si-
gui com sigui, avui encara no se sap 
què va passar ni amb les monedes ni 
amb les obres de Mir i Nonell. 

Què fer, més de 80 anys 
després? 
Han passat més de 80 anys, però els 
museus encara conserven les obres 
que mai ningú va reclamar. “A la 
postguerra, els directors de museus 
prou feina tenien a reflotar-los. Sabi-
en que tenien aquelles peces allà, pe-
rò no les podien tocar ni fer-ne res 
–diu Caballé–. “No sabem les dimen-
sions de tot plegat, és una ínfima part 
de tot el que era als dipòsits, potser 
estaríem parlant de milers de peces. 
Actualment, no hi ha cap inventari 
amb tota la informació”.  

Segons la documentació fran-
quista, les obres s’havien de tornar 
als seus legítims propietaris, però la 
legislació de la Generalitat republi-
cana deia una altra cosa. Al Diari 
Oficial de la Generalitat, el 8 de ge-
ner del 1938, es publicava un decret 
que, entre altres coses, assegurava 
que “tots els béns mobles i immo-
bles d’interès històric, artístic o ci-
entífic existents a Catalunya, com-
presos en l’article I de la Llei del 
Parlament Català del 3 de juliol de 
1934 tant si pertanyen a particulars, 
com a entitats privades o organitza-
cions de qualsevol naturalesa, són 
propietat pública nacional, i corres-
pon a la Generalitat de disposar so-
bre llur conservació i utilització cul-
tural”. L’actual Generalitat, de mo-
ment, no es compromet a res fins 
que no conegui a fons els casos. “Als 
museus nacionals i de participació 
de la Generalitat, s’ha començat a 
recollir i revisar documentació his-
tòrica i jurídica”, assegura la direc-
ció general de Patrimoni. “És un 
procés d’estudi que cal fer curosa-
ment, perquè la voluntat que hi ha 
al darrere, tant des de la Generalitat 
com des de les altres institucions i 
equipaments implicats, és fer una 
reparació a les persones i entitats 
afectades”.e 

el primer acte com a consellera de Justícia de Gemma 
Ubasart. Hi va afirmar: “És la nostra obligació promoure 
una memòria democràtica que posi fre al nou feixisme”.

LES DONES 
BRIGADISTES

al monestir de Pedralbes, 
al castell de Sant Ferran de 
Figueres, al castell de Pe-
ralada i a la mina de talc de 
la Vajol. “Van fer camins 
diferents. Moltes d’aques-
tes obres custodiades per la 
Junta Central del Tresor 
Artístic van marxar en l’úl-
tim moment a Ginebra, jun-
tament amb algunes de cus-
todiades per la Generalitat, 
que van sortir cap a Suïssa de 
manera caòtica i sense inven-
tari per ordre del govern de la 
República espanyola”, asse-
gura Mateos Rusillo. 
L’SDPAN franquista, que es 
va fer càrrec del patrimoni ar-
quitectònic, documental, artístic, 
científic, arqueològic..., va obrir al 
públic els dipòsits perquè qui po-
gués acreditar que era propietari 
dels objectes els reclamés. A Barce-
lona, el principal dipòsit va ser l’ac-
tual seu de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, a Montjuïc.  

“Les col·leccions públiques va ser 
força senzill retornar-les perquè tot 
estava inventariat. En el cas de les 
privades, el retorn es va allargar des 
del 1939 fins als anys 50. El mateix 
Luis Monreal y Tejada, responsable 
de l’SDPAN a Catalunya, reconeixia 
a les seves memòries que van tenir 
força problemes”, explica Eduald 
Caballé, que fa una tesi doctoral so-
bre el tema i que forma part del pro-
jecte de l’ICRPC. Hi havia obres de 
les quals no se sabia el propietari 
perquè, malgrat que havien acabat a 
mans de la Generalitat, havien estat 
requisades per grups incontrolats 
durant els primers dies de la Guer-
ra Civil. A més, l’SDPAN havia de fer 
front a les pressions polítiques per 
prioritzar alguns suposats propieta-
ris i les seves demandes. No podia 
despistar-se tampoc, perquè hi va 
haver intents d’alguns d’endur-se el 
que no era seu. “L’SDPAN tampoc 
tenia gaire pressupost”, afegeix Ca-
ballé. El 1940 fins i tot es va publicar 
al BOE que si no apareixia el propi-
etari en un temps determinat, se li 
cobraria el cost de manutenció de 
l’objecte artístic en qüestió.  

Els falsos propietaris i les 
demandes perdudes 
El dipòsit de Montjuïc va estar 
obert del 1939 al 1947. Qui volia, i ho 
podia acreditar, s’hi podia presen-
tar i reclamar obres. Totes les que 
van passar per l’actual Institut Car-
togràfic de Catalunya tenen un se-
gell al darrere. “Sembla que a Cata-
lunya es va procedir amb més cura 
que a Madrid, on hi va haver més ca-
sos de frau”, diu Mateos Rusillo. Es 
van donar casos en què més d’una 
persona reclamava el mateix objec-
te. “La majoria de grans col·lecci-
onistes, que sintonitzaven amb el 
nou règim o no eren mal vistos, no 
van tenir problemes perquè els 
tornessin les obres i els objectes”, 
afegeix Mateos Rusillo. 

La falsa marquesa d’Arnuossa 
–s’ha comprovat que no existeix 
aquest títol nobiliari– va reclamar 

peces a Madrid i a Barcelo dir que abans que arribessin els fran
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Art segrestat pel franquisme
Quadres del pis del polític republicà Amadeu Hurtado, despenjats, fotografiats i després confiscats pels serveis de patrimoni franquistes ■ SDPAN (ACA)

CULTURA I ESPECTACLES. Planes 20-21

Destapen el primer cas d’una col·lecció espoliada a partidaris de la República

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

69000

19674

Diario

1792 CM² - 167%

18226 €

1,20-21

España

22 Octubre, 2022

P.41



Els perdedors de la Guerra
Civil van pagar car i amb
monedes diferents la seva
militància republicana.
També amb la moneda de
l’art, una part poc estudia-
da de la maquinària re-
pressora de Franco. Ara,
80 anys després, ha aflorat
un primer cas documen-
tat: el de l’advocat, perio-
dista i polític Amadeu Hur-
tado (1875-1950). El 22 de
març de 1939, els fran-
quistes van entrar a casa
seva, al número 49 del pas-
seig de Gràcia, i es van em-
portar tot el que hi van tro-
bar: llibres, objectes, mo-
bles i també obres d’art.
L’historiador de l’art Fran-
cesc Miralpeix ha localit-
zat els inventaris originals
i un reportatge fotogràfic
del material requisat, tot
inèdit, en el fons del Servi-
cio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional
(SDPAN), custodiat a l’Ar-
xiu de la Corona d’Aragó
(ACA).

Hurtado, que havia for-
mat part del govern de
Francesc Macià, ja feia
temps que era fora de Ca-
talunya. A finals del 1936
va marxar a París a buscar
el seu fill, arrestat per la
Gestapo per haver proveït
armament per la Repúbli-
ca. I va continuar a l’exili, a
Perpinyà, durant tota la
guerra. Els franquistes li la
tenien votada i, quan van
arribar al poder, el seu ven-
jatiu Tribunal de Respon-
sabilitats Polítiques el va
jutjar i el va condemnar in
absentia, el que significa-
va la ruïna total. El 1949,
va tornar a Barcelona, ma-

lalt, i sis mesos després va
morir. La vídua va fer un
pacte amb el règim: pagant
una multa de 100.000 pes-
setes li van desbloquejar
els comptes corrents.

“Domicilios de perso-
nas que han actuado du-
rante la dominación ro-
ja.” El SDPAN tenia clar
quins eren els seus objecti-
us ja el 1938, quan es pre-
parava per ocupar Barce-
lona. I Hurtado era una de
les preses més anhelades.

Els agents que van buidar
el seu pis van fer una pri-
mera llista, escrita a mà,
segurament in situ, i des-
prés la van passar a màqui-
na. Enlloc parlen de “con-
fiscació” dels fons, sinó
que utilitzen eufemismes:
“sacados” i “recogidos”.
En la documentació s’indi-
ca el lloc on van ser traslla-
dats: els artístics, al mo-
nestir de Pedralbes, i els bi-
bliogràfics, a la Universi-
tat de Barcelona.

L’inventari de l’espoli
recull una setantena de
possessions. Olis de Rusi-
ñol, Casas, Mercadé, Pide-
laserra..., dibuixos també
de Casas, Bagaria, i supo-
sadament de Degas... i gra-
vats de Nogués. Hurtado
havia tingut una relació in-
tensa amb la plana major

dels pintors de la Barcelo-
na del principi de segle.
“Freqüentava els Quatre
Gats, era l’advocat de Ca-
sas, íntim d’Utrillo, el pri-
mer que va comprar una
obra a Nonell... Molts artis-
tes van fer campanya per
ell el 1907 quan es va pre-
sentar per diputat de Soli-
daritat Catalana”, relata el
periodista i escriptor Joan
Safont, autor d’una tesi
doctoral que ressegueix el
seu periple vital fins al dal-
tabaix de la guerra.

Què se’n va fer de les se-
ves obres? Amadeu Cuito,
net d’Hurtado, es mostra
sorprès per la troballa que
li expliquem per telèfon.
“Conservem cartes en què
diu a la seva germana que
tregui les obres abans que
hi entrin els franquistes, i
així ho va fer”, explica Cui-
to, que té la prova a casa se-
va mateix que la germana
no s’ho va endur tot: un
quadre de Pidelaserra
amb l’etiqueta “recupera-
do del enemigo” al revers.
Un senyal que també té un
retrat de Casas que pos-
seeix un altre net, Víctor
Hurtado. Els dos descen-
dents relaten que els anys
vuitanta algú va avisar un
fill d’Hurtado que hi havia
algunes obres que li perta-
nyien abandonades a les
golfes de la universitat, i
les va passar a recollir. Ara
examinaran bé els inven-
taris i les imatges dels con-
fiscadors per esbrinar què
els falta.

Mentrestant, Miralpeix
continua investigant. L’es-
tudiós de la Universitat de
Girona va parlar del con-
trovertit afer Hurtado en
l’onzena jornada Mercat
de l’art, col·leccionisme i

museus, organitzada pels
Museus de Sitges i la UAB
recentment, en un mo-
ment en què les ombres
del franquisme sobre les
destinacions incertes del
patrimoni artístic són de
màxima actualitat.

Salvat i... no retornat
És temps de recerca que
estan duent a terme diver-
sos investigadors. L’Insti-
tut Català de Recerca en
Patrimoni Cultural ha en-
degat, com va publicar en
primícia aquest mitjà, un
projecte que ambiciona re-
soldre els casos, se sospita
que nombrosíssims i de
perfils variats, de propie-
taris que no es van retro-
bar amb les seves perti-
nences artístiques a l’alba
de la dictadura. A molts,
qui els les havia expropiat
era la Generalitat republi-
cana, però a fi de bé: sense
distincions de signe ideo-
lògic i amb l’objectiu de
protegir els tresors artís-
tics dels perills del conflic-
te, el foc dels incontrolats
de les mateixes files repu-
blicanes i els bombardeigs
feixistes. La foscor conti-
nua imperant en el que va
succeir en la immediata
postguerra amb aquest lle-
gat.

A poc a poc es va conei-
xent. I això és gràcies a la
recent aparició d’aquest
fons documental que va
generar la comissió dele-
gada de la IV Regió del
SDPAN, amb seu a Barce-
lona, l’organisme que va
agafar el control dels béns
culturals salvaguardats en
diversos dipòsits: a la capi-
tal, a Olot, en masos fron-
terers i a Ginebra.

Els agents del servei

franquista es van fer càr-
rec de les devolucions. Pe-
rò el 1939 molts propieta-
ris havien mort, eren a
l’exili o vivien amb por de
les represàlies. Un any
després els victoriosos so-
llevats van posar l’accele-
rador amb una llei que fi-
xava que si al cap de tres
mesos ningú passava a re-
collir les obres, l’Estat
n’assumia la propietat.
Aquest rebost d’objectes
artístics que ningú va reti-

rar va proveir museus pú-
blics, esglésies i edificis ofi-
cials de dipòsits que enca-
ra avui conserven amb
l’enigma intacte de qui
eren els seus veritables ti-
tulars.

“La febre d’or”, en diu
Miralpeix, dels filons d’in-
formacions noves que està
proporcionant, i més que
en proporcionarà, aquest
ingent volum de papers
que fins a finals dels anys
noranta estava ocult en les

Maria Palau
BARCELONA

L’historiador de l’art Francesc Miralpeix ha localitzat
els inventaris inèdits de la col·lecció de l’advocat,
periodista i polític republicà que els franquistes es
van emportar del seu domicili el 1939

Cas Amadeu Hurtado: l’a

A la llista de béns
requisats hi ha
olis de Casas i
Rusiñol, gravats
de Nogués i un
suposat dibuix
de Degas
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oficines dels Serveis Peri-
fèrics del Ministeri de Cul-
tura del carrer Mestre Ni-
colau. Els estudiosos no
van tenir-hi accés fins que
va ser traslladat a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó. I així
i tot encara queda una
part grossa pendent de ser
tractada arxivísticament i
de ser digitalitzada. Està
en procés. “És com un
gran iceberg, Estem tot
just a la punta i la part
amagada és enorme”, diu

Miralpeix.
En la seva intervenció a

Sitges, va remarcar que
els registres del SDPAN
“han obert una finestra al
temps”. “Són una font ri-
quíssima per a l’estudi del
fenomen del col·leccionis-
me artístic de la primera
meitat del segle XX a Cata-
lunya.” Més enllà de les fa-
moses col·leccions de les
grans fortunes (Cambó,
Bosch i Catarineu, Plan-
diura...), aquest arxiu pre-

serva informacions deta-
llades d’un teixit més ex-
tens de professionals libe-
rals, intel·lectuals i burge-
sos de classe mitjana que
també van crear fons d’art
“d’altíssima qualitat”.

Miralpeix va posar di-
versos exemples que, a di-
ferència d’Hurtado, dife-
rència important, sí que
van recuperar les seves
pertinences en acabar la
guerra. Com la col·lecció
de Joan Coma-Cros, “un

dels grans industrials que
va facilitar vaixells per al
transport d’armament del
bàndol republicà i més en-
davant de persones a l’exi-
li. Ni ell, que era dels seus,
es va escapar de les confis-
cacions”. Tampoc se’n van
deslliurar els artistes, com
el pintor i publicista Anto-
ni Rivière Manén, i el fill de
Modest Urgell. En canvi,
no hi ha constància que la
col·lecció d’Hurtado ha-
gués estat emmagatzema-

da en algun moment de la
guerra en els dipòsits de la
Generalitat.

La rellevància d’aques-
tes col·leccions particu-
lars que van passar per les
mans del SDPAN ha dei-
xat rastre en el degoteig de
subhastes dels últims
anys. Parlem d’obres de
pes, avisa Miralpeix. El
2017 es va vendre a Bal-
cli’s Retrat de Bonaventu-
ra d’Ortaffa de Vileplana,
el comandant general dels
miquelets durant la Guer-
ra de Successió, de Jacint
Rigau. La pintura, proce-
dent d’una col·lecció bar-
celonina pendent d’identi-
ficar, ja és lluny de les nos-
tres fronteres. També el
Museu del Prado va in-
gressar el 2019 un quadre
important via subhasta,
l’Autoretrat de Pedro de
Campaña (nom espanyo-
litzat de Pieter van Kem-
peneer). Miralpeix pensa
que provenia de la col·lec-
ció de l’historiador de l’art
Josep Gudiol i Ricart.

Els registres del servei
franquista contenen les
peces, de nou força d’inau-
dites, per construir un al-
tre puzle interessant: el de
les col·leccions de l’aristo-
cràcia catalana. “La del lli-
natge Fontcuberta, amb
obres cabdals de la històri-
ca col·lecció Dalmases; la
del marquès de Sentme-
nat; la del marquès de Cas-
telldosrius; la del duc de
Solferino; la del baró de
Romanyà...” Avui desgra-
ciadament la majoria es-
tan dispersades, amb he-
reus físicament, mental-
ment i emocionalment
desvinculats d’aquest lle-
gat, i el mercat es va no-
drint de tant en tant d’al-
gunes de les seves joies.

Una excepció significa-
tiva és la del patrimoni
dels comtes de Bell-lloc, un
cas minuciosament estu-
diat per l’historiador de
l’art Santos M. Mateos. La
Generalitat republicana
els va decomissar a la vora
de 1.500 peces, acabada la

guerra la comtessa Paoli-
na Pozzali Croti les va re-
cuperar, i des de mitjan
anys noranta formen un
museu públic dins, a més,
de la que va ser la seva resi-
dència, el Palau Mercader
de Cornellà.

Tot i que la propaganda
franquista va erigir el
SPDAN en el salvador dels
tresors artístics del país, la

realitat va ser una altra.
“El que va fer va ser aprofi-
tar-se dels inventaris que
havien fet els monument
men de la Generalitat, que
van fer una tasca heroica”,
sosté Miralpeix. “Una al-
tra cosa és que tendim a
pensar que només va re-
quisar el govern i el cert és
que no tot va passar pel
seu control”, detalla. “De
cap a cap del passeig de
Gràcia no hi ha dos propie-
taris que diguin que hi ha
passat la mateixa comis-
sió a casa seva”, revela Mi-
ralpeix, i posa el cas tan il-
lustratiu de la família de
Salvador Andreu, que
d’agost a desembre de
1936 va veure entrar als
seus pisos “la comissió de
museus de la Generalitat,
el sindicat únic del ram de
la construcció, el PSUC,
ERC i el comissariat de
l’habitatge”. “Tots confis-
caven.” I no tots van tenir
cura de catalogar els béns
ni de portar-los als grans
dipòsits de la Generalitat,
d’aquí el desgavell. “No va
ser una acció unificada”,
insisteix l’estudiós. I
d’aprofitats en un context
tan caòtic i tens, n’hi va
haver. ■

art confiscat per Franco

Imatges del material requisat al domicili
d’Hurtado. Un dels retrats que li va fer Casas,
conservat al MNAC ■ FONS SDPAN (ACA)/MNAC

La família va
recuperar
algunes obres ja
en democràcia
que eren a les
golfes de la
universitat
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Els dos països
pacten els seus
límits marítims
amb la mediació
dels Estats Units

El Líban i
Israel signen
un acord
històricEuropa - Món
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Itàlia Efemèride històrica

Avui fa cent anys de la
Marxa sobre Roma, l’esde-
veniment que es conside-
ra l’inici del feixisme histò-
ric. La Marxa va ser moltes
coses al mateix temps:
una demostració de força,
un cop d’estat i la culmina-
ció d’anys de dura violèn-
cia contra els dèbils i els ri-
vals polítics per part d’es-
camots feixistes –que cau-
saven terror als carrers,
sempre en grup i humi-
liant les víctimes–. Musso-
lini, al contrari del que se
sol imaginar, no va partici-
par a la Marxa al costat
dels joves i no tan joves en-
rabiats, mal equipats amb
pals, ganivets, punyals i
armes velles –i en molts

casos afamats– que van
venir des d’arreu d’Itàlia
en camions, trens o a peu a
la capital. Il Duce va seguir
l’esdeveniment organit-
zat pel Partit Nacional Fei-
xista que tenia com a ob-
jectiu dur-lo al poder des
de Milà, perquè si la cosa
no anava bé tenia molt
més fàcil la fugida cap a
Suïssa. Una constant dels
líders feixistes, sempre
tan fatxendes com co-
vards.

La Gran Guerra
Sense la Primera Guerra
Mundial no es pot enten-
dre l’èxit del feixisme. Ità-
lia va sortir de la Gran
Guerra vencedora però di-
vidida. Perquè ja hi va en-
trar ben dividida, a la guer-
ra, entre els partidaris i els
contraris d’intervenir-hi.

HISTÒRIA · El centenari de l’arribada al poder del Partit Feixista coincideix amb
l’arribada al poder dels seus hereus DESMEMÒRIA · Germans d’Itàlia, la
formació de la presidenta del govern, Giorgia Meloni, recull el llegat de Mussolini

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Cent anys de
la Marxa
sobre Roma

Roma

Alba
Sidera Gallart

La Marxa sobre Roma el
1922 ■ WIKIMEDIA

COMMONS
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Activisme climàtic
mal entès

Monet al Museu Barberini de Potsdam, a Alemanya; so-
pa de tomàquet sobre el quadre Els gira-sols, de Vin-
cent van Gogh, a la National Gallery de Londres, i s’han
enganxat les mans amb pega a un quadre de Pablo Pi-
casso a la National Gallery de Victoria, a Melbourne.
Són accions amb ressò arreu del món, però són efec-
tives per a l’activisme climàtic? Crec que no.Maria Pascual

Ahir dos activistes van llançar salsa de tomàquet prop
de l’obra La jove de la perla, de Johannes Vermeer, al
Museu Mauritshuis de la Haia, als Països Baixos, país
on dimarts un activista es va enganxar amb pega a la
taula del plató d’un programa del canal de televisió RTL
4. En les últimes setmanes, activistes climàtics han
llançat puré de patates contra un quadre de Claude
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Mussolini va ser, durant la
guerra, un dels defensors
més aferrissats de l’inter-
vencionisme. I quan es va
acabar va saber aprofitar
el complex estat d’ànim
generalitzat de la post-
guerra, amb una societat
habituada al llenguatge
bèl·lic, militaritzada, esgo-
tada, ferida, polititzada i
amb el patriotisme a flor
de pell, per liderar el movi-
ment dels fasci di combat-
timento. Mussolini s’ali-
mentava també de la ran-
cúnia cap al partit socialis-
ta –n’havia dirigit fins i tot
el diari, l’Avanti!, que des-
prés els feixistes incendia-
rien–, que no l’havia vol-
gut seguir en l’interven-
cionisme i en el fervor hi-
pernacionalista.

Els que marxaven cap a
Roma volien salvar el país

del “perill” del socialisme,
que, després de la Revolu-
ció Bolxevic de l’octubre
del 1917, estava en auge.
La classe treballadora es
revoltava contra la misè-
ria. Els obrers feien vagues
per reivindicar drets labo-
rals, els pagesos exigien la
terra, redefinir els contra-
ctes agraris. En aquest
context, els industrials i
els rics agraris, atemorits,
van donar suport al feixis-
me, finançant-lo.

Por del socialisme
I és que la por de la revolu-
ció socialista va fer que
Mussolini arribés al poder
amb el suport de la burge-
sia, de les classes dirigents
liberals, i que el Vaticà i les
forces de l’ordre miressin
cap a una altra banda. El
feixisme va obrir-se camí
al Parlament gràcies a una
aliança electoral amb els
conservadors i liberals,
que els van oferir escons a
canvi que els fessin la feina

bruta: que empressin la
violència per acoquinar els
molestos rivals socialistes.
Un cop al poder, Mussolini
va instaurar un règim de
terror, una dictadura que
va durar vint anys i va ins-
pirar Hitler i el nazisme, el
règim cosí germà del fei-
xisme, el seu gran col·labo-
rador.

Per una d’aquelles con-
comitàncies perverses de
la història, el centenari de
l’arribada al poder del Par-
tit Feixista ha coincidit
amb l’arribada al poder de
la seva formació hereva,
Germans d’Itàlia. El partit
fundat per Giorgia Meloni
i Ignazio La Russa recull el
llegat del Moviment Social
Italià, el partit declarada-
ment feixista creat el fe-
brer del 1946 pels jerar-
ques del règim de Mussoli-
ni que, després d’haver do-
minat el país com uns ca-
cics durant dues dècades,
no es van voler donar per
vençuts. Germans d’Itàlia
conserva el logo del Movi-
ment Social Italià, la flama

tricolor feixista.
El partit de la nova pre-

sidenta del govern d’Itàlia
té un lligam tan estret
amb el feixisme que té per
costum celebrar la Marxa
sobre Roma. Una de les ce-
lebracions més sonades va
ser la de d’octubre del
2019. Amb la pandèmia, a
Itàlia les restriccions van
deslluir les dues següents.
Aquell any, la plana major
de Germans d’Itàlia de la
regió de les Marques va or-
ganitzar un sopar de par-
tit per celebrar l’inici del
feixisme. L’esdeveniment,
malgrat l’estètica kitsch
–menú amb jocs de parau-
les feixistes, cites de Mus-
solini a tot arreu, decora-
cions de flors de plàstic al
costat de bustos d’Il Duce i
salutacions nazifeixistes–
hauria d’haver causat
alarma i rebuig. Un partit
polític que governava en
moltes regions del nord
des de feia dècades al cos-
tat de la Lliga i Força Itàlia,

que havia format part de
tots els governs de Berlus-
coni, lloava públicament el
feixisme. Però no va ser ai-
xí. El candidat de Ger-
mans d’Itàlia, Francesco
Acquaroli, que tots els
electors havien vist en el
sopar d’homenatge al fei-
xisme, va ser elegit en les
següents eleccions i és el
president de la regió de les
Marques.

Cada aniversari de la
Marxa sobre Roma els fei-
xistes es reuneixen a Pre-
dappio, la població natal
de Mussolini i on és enter-
rat. El 2019 més de 3.000
persones hi van desfilar en
formació militar i braç al-
çat. Aquest any de cente-
nari s’espera una convoca-
tòria massiva, així com ac-
tes arreu del país. Engua-
ny els feixistes tenen do-
ble motiu de celebració: el
centenari de la Marxa i
que els hereus i admira-
dors declarats de Mussoli-
ni, com Meloni, governen
les institucions del país. I
amb total normalitat. ■

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Mussolini va
arribar al poder
aliat amb les
classes dirigents
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El partit de la
primera ministra
té un estret lligam
amb el feixisme

olts carrers d’Itàlia s’han
llevat amb les parets empa-
perades de cartells que
commemoren la Marxa so-

bre Roma. Són de formacions neofei-
xistes que no renuncien a la violència
per obtenir els seus objectius polítics,
com ara CasaPound, grup neofeixista
potent a Roma que estava agermanat
amb Alba Daurada, l’organització cri-
minal neonazi grega que el 2016 el fla-
mant president del Parlament, Loren-
zo Fontana, ideòleg de Matteo Salvini
(i el seu padrí de casament) va definir
com a “amiga” de la Lliga i va dir que
compartien els objectius polítics.

Ignazio La Russa, cofundador amb
Giorgia Meloni de Germans d’Itàlia i ara
president del Senat, va participar el
2019 a l’acte nacional de CasaPound.
“Soc una peça per construir la necessà-
ria legitimació cultural d’aquest movi-
ment, que no serà mai més marginat!”,
va vantar-se. Es referia al feixisme, és
clar. Va rebre un aplaudiment eixorda-
dor. L’exministre de Defensa de Berlus-
coni va sintetitzar de forma cristal·lina
l’objectiu ideològic del seu partit: legiti-
mar el feixisme, que deixi de fer por,
treure’l dels marges. Meloni va explici-

M
tar el mateix en campanya.

Però la política és un joc d’aparences,
i la setmana passada Meloni va fer un
primer discurs al Parlament com a pri-
mera ministra farcit de notícies falses.
“No he tingut mai cap simpatia pel fei-
xisme”, va dir sense riure. Ella, que ha
aparegut a la televisió amb una cadena
amb la creu celta al coll o dient que Mus-
solini ha estat el millor polític d’Itàlia. Al
seu costat Salvini, que ha citat molts
cops Il Duce, la va aplaudir amb cara de
complicitat. Meloni va construir realitat
alternativa, com el seu admirat Donald
Trump. I en comptes de denunciar l’ai-
xecada de camisa, cert progressisme
italià se’n va alegrar, considerant-ho un
signe de “moderació”.

Avui el líder del centreesquerra, En-
rico Letta, visitarà el monument a Gia-
como Matteotti. L’ensenyament del po-
lític socialista que Mussolini va fer as-
sassinar va ser que amb els feixistes no
s’hi dialoga, perquè “el feixisme no és
una opinió, és un crim”. Tot el contrari
del que ha fet Letta, que no només ha
presentat rialler llibres revisionistes del
feixisme amb Meloni, sinó que ha parlat
a la festa de Germans d’Itàlia deixant-se
ovacionar per feixistes. Si el feixisme ha
deixat de fer por és en gran part gràcies
a aquest progressisme irresponsable
que l’ha legitimat. ■

El feixisme ja
no fa por

A. S. G.
ROMA

ÈXIT · Germans d’Itàlia i la Lliga han pogut normalitzar
la ideologia de Mussolini CÒMPLICES · El progressisme
majoritari italià ha estat clau en aquesta legitimació

Giorgia Meloni i els seus aliats durant el vot de confiança al Senat ■ R. ANTIMIANI / EFE
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E
l cineasta Isaki Lacuesta
commou i sembra dubtes
amb la seva pel·lícula sobre
l’atemptat de Bataclan, ba-
sadaenel llibredel supervi-

ventRamónGonzález Paz, amor y de-
ath metal. Acabada d’estrenar, Un año,
una noche suscita interrogants perquè,
llunyde servir a l’audiència un relat co-
herent sobre les conseqüències d’aque-
lla nit del novembre del 2015, prefereix
oferir unmosaic d’impressions que són
tant creïbles per si soles com discor-
dants en el seu conjunt.De fet, entre al-
tres temàtiques, Lacuesta també abor-
da la qüestió del record inventat. In-
ventat ja sigui perquè evoquem una
veritat que es va extraviar al laberint de
lamemòria o per la necessitat de negar
una realitat a què no volem enfrontar-
nos.
–Com ens entendran els altres si no

recordem el mateix?
–I qui vol entendre’ns?
Aquest diàleg entre els protagonis-

tes, incapaços de recordar uns mesos
després els detalls d’aquella nit tràgica,
suggereix la dificultat de superar l’es-
très posttraumàtic en companyia de les
altres víctimes, l’àrdua reinserció soci-
al. Però també la impossibilitat d’esta-
blir una veritat única i indiscutible, so-
bretot si es refereix a fets viscuts a flor
de pell. I el dubte, també, sobre si
aquesta veritat interessa a algú.
L’autor d’aquest article té una vivèn-

cia relacionada amb aquests atemptats.
Juntament ambmig centenar de perio-
distes més, vaig passar tota la nit del 13
al 14 de novembre parapetat rere el
cordó policial a Boulevard Voltaire
cantonada amb Richard-Lenoir, a uns
200metres de la sala de concerts, envi-
ant textos i vídeos a aquest diari. Poc
després d’escoltar fortes detonacions –

després sabríem que van ser causades
per la policia per sotmetre els terroris-
tes– va començar a circular la informa-
ció que el president de la República i
l’alcaldessa de París es disposaven a
passar amb cotxe pel lloc on érem.
No vam arribar a veure’ls, perquè al

final van accedir al lloc per una altra
avinguda. Encara no sé si la decisió de
desviar-los tenia a veure amb una in-
formació que va transcendir uns dies
després: al mateix espai que ocupàvem

els periodistes, al costat del cordó poli-
cial, va ser detectada la presència del
cervell dels atemptats, Abdelhamid
Abaaoud.Es desconeixien els seus pro-
pòsits, si pretenia immolar-se (potser
quan passessin les autoritats) o si no-
més responia al patródel psicòpata que
acudeix a delectar-se amb la contem-
plació de la seva obra mestra.
Quan va transcendir la notícia, vaig

intentar recordar les persones que
s’acostaven per darrere a tafanejar, la

majoria procedents dels restaurants i
bars propers. I, d’alguna manera, es va
fixar en la meva memòria la imatge
d’un jove desmanegat, moreno, que ho
observava tot amb un somriure irònic.
No he pogut aclarir mai el dubte de si
realment hi era, amb els trets sem-
blants als de l’assassí, o si es tracta d’un
record inventat com els que relaten els
protagonistes de la pel·lícula, fruit de
l’alteracióemocionald’unanitdiferent.
M’inclinomés aviat pel segon.
Entre altres coses, Lacuesta, en

aquesta exquisida pel·lícula, explica
unahistòriadedemolicióde lesveritats
absolutes. El film indueix apensar en la

distinció que fa TzvetanTodorov entre
la memòria literal i la memòria exem-
plar i, sobretot, en la seva crítica del re-
cord sacralitzat.
A la nostra societat bombolla, com-

partimentada en cel·les per les xarxes
socials, es tendeix a transmetre la his-
tòria a partir de testimonis que sem-
blen irrebatibles, sense valorar adequa-
dament la feblesa de la memòria. Cada
bombolla conté la seva pròpia veritat,
preservada entre els adeptes perquè no
es contamini amb la veritat dels altres.
Per això són dignes d’elogi les trames

construïdes a través de personatges
que són pura confusió i paradoxa. Com
el mateix fet de viure.

Miquel Molina

Bataclanoel problemade recordardiferent
Una de les aportacions de la pel·lícula del català Isaki La-
cuestaUnaño, una noche és abordar el temadel record que
inventem, ja sigui perquè la realitat s’ha extraviat al labe-
rintde lamemòriaoperquèneguemunaveritat incòmoda

Cal veure si fa efecte la petició d’Isaki Lacues-
ta que el públic acudeixi a les sales de cinema

per gaudir de la seva nova pel·lícula abans d’espe-
rar a veure-la a la televisió. En aquest cas, té més
sentitquemaipromoureelcinemacomunaexperi-
ència col·lectiva. Perquè va ser en part contra això
contra el que van atemptar els terroristes el 13 de
novembre del 2015: lamanera de viure d’una socie-
tatquetendeixareunir-sepergaudirdelsplaersde
la vida, en una sala de rock o a la terrassa d’un bar.

Unaexperiència col·lectiva
Qui havia de pensar fa uns anys que al web
d’una constructora com Núñez y Navarro hi

veuríem un espai dedicat a artistes grafiters?
L’explicació és l’inici des de la mateixa empresa
del projecte NNWallery, que promou el grafiti
artístic (necessàriament efímer) als murs d’obra,
abans que es construeixi l’edifici. L’artista Dennis
Schuster, que crea amb el pseudònim de DXTR,
treballarà en un solar del barri del Clot fins al
dia 26.

Art alsmursd’obra
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Més d’un centenar d’alcaldes de grans ciutats
han participat a Buenos Aires en la cimera del

C-40, la conferència que aborda la crisi climàtica i
de què Ada Colau és vicepresidenta europea. Amb
ella van hi acudir els batlles de París, Londres, No-
va York, Los Angeles, Buenos Aires i Amsterdam.
Va servistosa l’absènciade l’alcaldedeMadrid, Jo-
sé Luis Martínez Almeida, que durant la COP-25
s’havia esforçat a presentar la capital com a ciutat
compromesa amb la causa climàtica.

L’absènciade l’alcaldedeMadrid

La societat bombolla
prioritza la veritat absoluta
sense valorar la feblesa de
lamemòria compartida

Dues dones abraçant-se el 2016, el primer aniversari dels atemptats
!765432104/3. - ,+

BLUES
URBÀ

cia, el jove Damián acaba ama-
gat a l’armari d’una família
composta per Leonor Watling,
Àlex Brendemühl i la seva filla
María Romanillos. En Damián
té l’oportunitat de sortir de l’ar-
mari, peròdecideixquedar-s’hi.
Hi ha una cosa pertorbadora en
el seu comportament, però el
públic acaba comprenent-lo,
perquè “si et fiques al cap de

qualsevol persona, hi trobes un
pertorbat, tots hi tenim una pe-
drada”, diu León, que ha passat
per Valladolid per presentar la
pel·lícula.
“El voyeurisme és el primer

motor de la conducta d’en Da-
mián, que vol escoltar, veure i
ser invisible, però que a poc a
pocdesitjaunamicamés ihore-
cargola tot”, afegeix l’actor, que

Viscarret inaugura laSeminci i posaPaco
Leóna l’armari a ‘Nomires a losojos’
Félix Viscarret ha posat Paco
Leóna l’armari. L’actordonavi-
da a en Damián aNomires a los
ojos, l’última pel·lícula del di-
rector navarrès basada en la no-
vel·la de Juan JoséMillásDesde
la sombra, un film sobre la soli-
tud, el voyeurisme i l’autoconfi-
nament que va donar el tret de
sortida a la nova edició de la Se-
minci. Per una estranya peripè-

durant el rodatgevapassarmol-
ta estona a l’interior de l’armari,
on va arribar a sentir-se “còmo-
de”. “Tant, que durant els des-
cansosm’hi quedava tancat”.
León va passar el confina-

ment sol i recorda aquella etapa
com a “molt constructiva, per-
què em va permetre descobrir-
me amimateix”. I mentrestant,
perViscarret, la història permet
“observar el nostre comporta-
mentdesde l’altrecostatdelmi-
rall, perquè les coses que femde
manera quotidiana tenen un
punt surrealista”.
El director explica que la clau

de la pel·lícula “està en la lluita
entre dos desitjos. És com la
sensació que tens a l’hivern,
quan es fa fosc, els veïns ence-
nen els llums i et preguntes com
serà la vida a la casa de davant”.
El certamen val·lisoletà tam-

bé va projectar ahir L’inmensi-
tà, una pel·lícula d’Emanuele
Crialese protagonitzada per Pe-
nélope Cruz, en què el director
se submergeix en la seva pròpia
infantesa a Roma i relata el seu
desig de ser home al ritme de la
música de Raffaella Carrà i
altres artistes italianes dels se-
tanta. /LeonorMayorOrtega"
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Erdogan clausura la presó de presos polítics kurds de Diyarbakir, futur museu

Adeu a un símbol de la tortura
0#%/1 0#$( .$-#,
1/-+)'%#! :8776/58)/+#

A
bans-d’ahir va cau-
re un altre mur de
la guerra freda, que
per a desenes de
milers de famílies

kurdes és també un mur de les
lamentacions. dimarts a la nit,
les grues van començar a des-
mantellar el perímetre a prova
de bombes de la presó dediyar-
bakir, símbolde la repressióque
va implicar el cop militar del
1980.
en un altre cop, però de pres-

tidigitació, recep tayyip erdo-
gan havia anunciat in situ,
diumenge passat, la clausura
de la presó i la seva reconversió

“en un museu, una biblioteca i
uncentreartístic i cultural”.Les
seves divuit hectàrees, en ple
centre, donenper amolt.
en la seva infreqüent visita a

la capital oficiosa de la turquia
kurda, el president estava flan-
quejat per dos dels seus minis-
tres. el de Justícia va lliurar
les claus del centre penitenciari
al titular de cultura, Mehmet
nuri ersoy, per a qui el museu
“permetrà aprendre sobre er-
rors passats perquè no es repe-
teixin”.
La presódediyarbakir, que la

dictadura militar va omplir a
vessar, encara allotjava270pre-
sos fa dues setmanes, quan va
serbuidada, justabansdelavisi-
ta prevista d’erdogan, que va
haver de ser posposada per un

greu accidentminer.
Al costat de la Presó Militar

número 5 –el seu nom oficial–
les presons de l’exprés de Mit-
janit semblen pavellons de re-
pòs. Les instàncies de tortures,
electrocucions, vexacions i exe-
cucions extrajudicials depresos
polítics han estat àmpliament
documentades
Jordi tejel, especialista en

història dels kurds, rememora
elsrelatsd’horrorsentitsdeviva
veu: “no obliden l’alcaid, que es
passejava amb un gos entrenat
permossegarelsgenitals”.tejel
considera que la idea, “d’entra-
da és bona”, però que “caldrà
veure’n el contingut, perquè no
es reescrigui la història”. Així
mateix,diu, “voler ser tantesco-
ses en pot diluir el significat”.

un altre risc és “tancar en fals,
perquè el present no està resolt.
el gran rival d’erdogan a les zo-
neskurdes, selahattindemirtas
(HdP), està pres aedirne.
Quan fa tretze anys erdogan

va sondejar la conversió de la
presó en centres educatius, la
reacciódedemirtasvaserquesi
no s’enderrocava només podia
ser un museu. Ara, tot i això, la
successora de demirtas, Meral
danış beştaş, diu que erdogan
“està oferint una falsa primave-
ra a aquells de qui persegueix el
vot”.
un altre diputat de l’HdP va

més enllà i diu que erdogan
“tanca una presó després d’ha-
ver-ne inaugurat moltes més”.
després de les purgues posteri-
ors a l’intent colpista del 2016,

nodonaven l’abast.
Però ex presos com Abdurra-

him semavi, que hi va ingressar
amb16anysienvasortiramb23,
opina que el museu “preservarà
lamemòria d’una època fosca”.
noobstant això, l’escriptorde

diyarbakir,erhansunar,adver-
teix que la museïtzació “no té
sentit si abans no hi ha una in-
vestigació a fons d’aquest perío-
de que aclareixi responsabili-
tats”. “Als vuitanta”, recorda,
“hi va haver moltes morts per
tortures disfressades com a suï-
cidis”. Almenys 57 en tres anys.

Fa quinze mesos, erdogan ja
havia anticipat a la televisió que
convertiria aquestapresó, “sím-
bol de crueltat i tortura”, en un
centre cultural “per eliminar
aquestmalsonde lamemòria de
diyarbakir”.
Aquestanoserà laprimerave-

gada que el president turc re-
converteixi una presó. Fa més
d’una dècada, a Ankara, ja va
transformar en museu la presó
d’ulucanlar, onvanestarpresos
els escriptors nazim Hikmet i
YasarKemal.
el mateix erdogan va passar

quatre mesos empresonat a fi-
nals dels noranta, quan, sent al-
calde d’istanbul, va llegir en un
míting el poema d’un llibre de
text que deia: “i elsminarets se-
ran les nostres baionetes”.
cal dir que, sota erdogan, el

capitost del cop del 1980, el ge-
neralKenanevren,vaser jutjat i
va morir en arrest domiciliari,
coma soldat ras.
Malgrat que el primer cop

d’estat es remuntaal 1960,quan
el primer ministre conservador
AdnanMenderes,aquierdogan
admira, va ser executat després
d’un judici sumaríssimaYassia-
da, davant d’istanbul.
Aquesta diminuta illa va ser

reinaugurada fa dos anys com
illa de lademocracia i la Lliber-
tat. tot i que els seus detractors
l’han rebatejada com illa del ci-
ment, perquènovaquedarniun
arbre dret."

Els últims 270 presos
en ple centre de
Diyarbakir van ser
traslladats fa dues
setmanes

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, a lesmuralles deDiyarbakir
4320.,*4(&3$" < ;&99"
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del govern i no hi havia una ne-
cessitatd’unaimposicióarmada.
Hi havia hagut el xantatge. La
Marxa sobre Roma va ser un
xantatged’una forçamilitar i del
partit que dominava gran part
d’Itàlia sense ser contrarestada
per la força legal per obtenir el
govern.

Perquèelreivarenunciartan
fàcilment?
No és que renunciés tan fàcil-
ment. Els generals van avisar el
rei que l’exèrcit hauria estat fi-
del,peròcomquevandirqueera
millor no posar-los a prova, sen-
se la intervencióde l’exèrcit l’es-
tat de setge no tenia sentit. El
motiu principal, segons el meu
parer, és que es va adonar de la
seva decisió de posar el país en
risc d’una guerra civil després
que altres homes polítics d’Ità-
lia, el president Luigi Facta i
tots els altres ex primers minis-
tres,estavensecretament, isepa-
radament, ignorant-se els uns
alsaltres,negociantambMusso-
lini per portar-lo al govern amb
alguns feixistes. La seva decisió
va ser la conseqüència del com-

dels electors i amb el procedi-
mentnaturald’unasuccessiógo-
vernamental.Nohihacapintent
demarxarsobreRoma.Mussoli-
ni deia que el feixisme al poder
era irrevocable, araMeloni no fa
servir aquest adjectiu.

De jove era admiradora de
Mussolini. Vostè pensa que es
potrenunciar tan fàcilmentaun
pensamentcomaquest?
Gran part de la classe dirigent
dels partits, del Partit Comunis-
taaldemocristià, quevan fundar
la República antifeixista, excep-
te els dirigents que havien com-
batut el feixisme durant 20 anys
a l’exili, s’havien format en el rè-
gimfeixista,vanparticiparenles
activitats culturals del partit fei-
xista. Iquanel feixismevacaure,
comeraelseudret,vanentendre
que s’havien equivocat i es van
convertir a altres ideologies. Ai-
xòéspossible tambéper aMelo-
ni, espero.

Hihaquidiuquehihaunperill
del retorndel feixismeaItàlia.
Ésunabogeria,perquèaItàliano
se n’ha anat mai, el feixisme.
Vam tenir el Moviment Social
Italià (MSI), el partit neofeixista
més fort del 1946 al 1995, que
després es va convertir en una
dretanacionalihaformatpartde
totselsgovernsdeBerlusconi.El

feixismenoha tornat; no se n’ha
anatmai. Però laRepública anti-
feixistahasobreviscutdurant70
anystambéambunpartitneofei-
xista, que era lliure d’exercitar
totes les seves activitats políti-
ques, que va participar en l’elec-
ciódepresidentsde laRepública
italiana antifeixistes i democrà-
tics. Avui no hi ha cap novetat
perquè Meloni ja ha estat al go-
vern, i la República no ha mort.
Elmeutemorésque lademocrà-
cia estigui generantper simatei-
xael riscde la sevadestrucció.

S’ha fet servirmassa laparau-
la feixista?
Per als comunistes del 1947 en-
davant, els feixistes eren els de-
mocristians que eren al govern,
no només els de l’MSI. Tinc 76
anysihesentitparlardefeixistes
amb Truman, amb Eisenhower,
De Gaulle, Nixon, Adenauer...
Quan tot és feixisme, res no és
feixista.

Hem après a aprendre de la
història?
De la història se n’aprèn només
una cosa, que de la història no se
n’aprènres."

Sense resistència
“Els dirigents liberals
s’il·lusionaven amb la
idea de domesticar el
feixisme al poder”

“El feixisme no se
n’ha anat mai,
però la República
no ha mort”

Les conseqüències

A
vui divendres Itàlia
commemora un
centenari fosc, el de
la Marxa sobre Ro-
ma, que el 28 d’oc-

tubredel 1922vaobrir les portes
al poder a Benito Mussolini i va
iniciar així l’etapa més negra de
lahistòria italiana.EmilioGenti-
le (Bojano, 1946), historiador i
autor de diversos llibres com
Quién es fascista (Alianza Edito-
rial), és considerat l’expert més
important sobre aquests anys i
parla amb La Vanguardia a dies
de la formació del govern ultra
deGiorgiaMeloni.

Què va ser l’anomenadaMar-
xasobreRoma?
Un eslògan amb què el feixisme
va justificar la sevapròpiamobi-
lització insurreccional per im-
posar el govern de Benito Mus-
solini, mentre alhora ell i el se-
cretari del Partit Feixista,
Michele Bianchi, negociaven
per tenir una presència dels fei-
xistesa l’Executiu.Vaserunain-
surrecció que va tenir lloc lluny
de Roma, a les províncies on el
feixisme jadominavadurantdos
anys amb la força l’esquadrisme.
La decisió d’imposar amb un
xantatge el nomenament de
Mussolini com a primer minis-
tre va serpresa lanit del 26d’oc-
tubreperBianchi. Nohivahaver
una veritable i real Marxa sobre
Roma, perquè Mussolini va ob-
tenir l’encàrrec de formar go-
vernel29d’octubre,inomésel31
els feixistes que s’havien reunit
entornde la capital, al voltant de
25.000, van poder desfilar a la
capitalambòbviamentaltresde-
senes de milers de feixistes que
vanarribardesprésdelnomena-
ment. Així doncs, no hi va haver
el 28d’octubre unaMarxa sobre
Roma, sinóquevaser ladataque
el règim va triar per celebrar la
seva victòria; el primer any de
l’era feixista.

Per què ens imaginem les tro-
pesdeCèsarsobreRoma?
Formavapartde lamitologiana-
cional italiana que havia iniciat
Garibaldi. Totes les vegades que
s’intentava imposar un nou go-
vern es feia servir lametàfora de
marxar sobre Roma. El feixisme
lava transformarenunveritable
mite,perquèelsprimersquevan
parlar de la Marxa de Roma del
feixisme van ser els socialistes i
els comunistes. L’agost del 1922,
davant l’expansió del domini es-
quadrista a la Itàlia del nord i
central,vandirqueelfeixismees
prepara per marxar sobre la ca-
pital per conquerir el poder. I és
el que el feixisme efectivament
va ferquanva tenir l’encàrrecde
formar govern. Cert, l’exèrcit
podria haver sufocat lesmilícies
esquadristes, però ja dominaven
a les regions principals d’Itàlia
septentrional i central, per tant,

5(($ 432
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“Quan tot és feixista, res és feixista”

Cerimònia a l’altar de la Pàtria el novembre del 1922
=;:752/,), ',%/&3; $,"3:3E D 7B@@>

Historiador italià, expert en feixisme, sobre el centenari de la Marxa sobre Roma

Emilio Gentile

L’historiador Emilio Gentile
/B<@roudinB D $V

portament dels dirigents libe-
rals, que s’il·lusionaven amb do-
mesticar i desarmar el feixisme
alpoder.

Es vamenysprear el perill del
feixisme?
Tots el van menysprear, inclo-
ent-hi els socialistes i els comu-
nistes, perquè no van fer res du-
rant els dies de la Marxa sobre
Roma per impedir-ho. Si ha-
guessin fet si més no una petita
vagageneral, potserhaurien fra-
cassat. Mentre Mussolini anava
a Roma amb tren nocturn per
formar govern, els dirigents so-
cialistes i comunistes, amb tren
nocturn, anaven a Moscou per
participar en el IVCongrés de la
Internacional dient que a Itàlia
nohipassava res.

Avui es compleixen 100 anys
d’aquest fet.Ésunaniversari in-
còmode per l’actual situació po-
lítica italiana?
No ho crec, perquè no hi ha cap
relació entre el que va passar fa
cent anys i el que està passant
aquests dies. Encara que sigui
l’extrema dreta qui va al govern
hi va amb els vots de la majoria

era impossible fer servir la força
legal contra la força il·legal del
feixisme sense provocar una
guerracivil.

Nohivahaverresistència.
Cap,omillor,hivahaversituaci-
ons com a Bolonya o Cremona,
enquèl’exèrcitvareaccionarala
insurrecció esquadrista i hi va
haver 30morts feixistes en total,
però van ser deguts a desacords
locals.Quanvaserrevocat l’estat
de setge el 29 d’octubre, els fei-
xistes tenienel camíobert,Mus-
solini havia estat nomenat cap
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Impressionants les dades que ha recollit 
Juanjo Fernández sobre els atacs a les 
xarxes socials espanyoles des de Rússia 
coincidint amb la guerra a Ucraïna. La 
contrainformació no és un invent nou. 
Ha existit sempre i ha utilitzat els mitjans 
que ha tingut disponibles. I no s’ha de 
confondre els mitjans amb les finalitats. 
L’Alemanya de Hitler llançava pasquins 
sobre Londres per desanimar la resistèn-
cia britànica. I els aliats van fer el mateix 
després del desembarcament de Nor-
mandia. I cap de les coses feia detestable 
o meravellosa l’aviació. Una cosa sem-
blant passa amb les xarxes. Putin les uti-
litza per desestabilitzar els seus enemics, 
Trump per guanyar adeptes i moltes al-
tres organitzacions per empoderar els 
ciutadans per defensar les causes més 

nobles. El problema no són les xarxes si-
nó l’ús que se’n fa. Intoxicar en format 
digital és més barat, però no necessària-
ment ni més efectiu ni més eficient. Ni 
tampoc més màgic. Com demostra la in-
formació d’ELPERIÓDICO, impacta so-
bre els més crèduls. En aquest cas el 
col·lectiu antivacunes. 

En l’última dècada, hi ha una certa 
tendència a maximitzar el poder de la 
Rússia de Putin per desestabilitzar el món 
occidental. És veritat que la censura i el 
control de la informació donen avantat-
ges en situacions de confrontació. Però 
també és veritat que no tots els mals ens 
venen de la manipulació russa, encara 
que estigui al darrere de determinades 
amplificacions. Va ser el Partit Conserva-
dor el que va donar ales al Brexit. Van ser 

els polítics de l’establishment nord-ame-
ricà els que es van deixar corrompre per 
Trump fins a donar-li munició per gua-
nyar-los al seu terreny putrefacte. 

El mite rus ha arribat també a l’inde-
pendentisme català. Alguns il·luminats 
d’aquest moviment van jugar als espies 
amb l’entorn més llunyà del Kremlin. 
Van fantasiejar amb això en converses 
gravades per la policia, no sempre sota 
tutela judicial. Però van arribar a la taula 
d’un jutge i fins al moment ha decidit no 
mirar a una altra banda tot i no haver 
trobat res determinant. De tot plegat, 
dels russos, de la contrainformació, de 
les xarxes i de Catalunya se’n parlarà 
aquest dijous al Parlament Europeu. Es-
perem que els diputats treguin con -
clusions abans que titulars. n 

u En l’últim mig any, Espanya ha rebut una allau de 
missatges de desinformació russa (més 

de 42.000, segons els serveis d’in-
tel·ligència) que repliquen l’argumen-
tari del Kremlin sobre la guerra 
d’Ucraïna i contra les democràcies 

occidentals. Organismes oficials de 
Rússia i altres comptes prorussos els 

difonen per les xarxes socials per desestabilitzar. P. 6 

 Vladímir Putin 
 PRESIDENT DE RÚSSIA

u Destacats científics catalans van exposar la seva vi-
sió sobre el potencial de la supercom-

putació i la medicina personalitzada 
en una trobada organitzada per EL 
PERIÓDICO, en col·laboració amb el 
Barcelona Supercomputing Center 

(BSC) i La Caixa. Un diàleg en què es 
va parlar de futur, però també del pre-

sent i la necessitat d’invertir en ciència. P. 40

 Mateo Valero 
 DR. BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

u Després de tres dies de reflexions i intercanvi d’ide-
es, el primer Congrés Internacional d’Es-

pectadors de Teatre va tancar amb 
un manifest que reafirma la vigència 
de les arts escèniques i apunta els 
reptes actuals. Una cita històrica, 

impulsada per Àgora-Focus, que els 
assistents van celebrar com un èxit. 

Se’n promet segona edició. P. 43

 Daniel Martínez de Obregón 
 PRESIDENT DEL GRUP FOCUS

¡Que venen els russos!

Albert Sáez

Newsletter

La desinformació no neix amb les xarxes socials però amb aquestes és més barata
PAlbert Sáez és director d’EL PERIÓDICO

Des de la serenitat, em congratu-
la que per fi s’exhumin les restes 
del tinent general Gonzalo Quei-
po de Llano de la basílica de la 
Macarena, en compliment de la 
llei de memòria democràtica. El 
meu avi sevillà, que estaria a punt 
de complir 109 anys, se’n recor-
dava molt d’ell. Al caure la tarda, 
proferia el seu discurs habitual 
des d’Unión Radio Sevilla, la bra-
vata de torn: «Els nostres valents 
legionaris i regulars han ense-
nyat als rojos el que és ser homes. 
De passada, també a les dones 
dels rojos, que ara, per fi, han co-
negut homes de veritat i no cas-
trats milicians. Clavar puntades 
de peu i bramar no les salvarà» 
(23 de juliol de 1936). Es va avan-
çar a Joseph Goebbels, ministre 
de Propaganda del Tercer Reich, 
en l’ús de la ràdio com a instru-
ment per a la guerra psicològica. 
Queipo de Llano va deixar al sud 
un rastre de 45.000 morts i 700 
fosses comunes.   

Mentre escric aquestes línies, 
m’imagino un eixam de veus tènu-
es que se solapen, un brunzit mo-
nocord, un murmuri molt feble: 

–Quina murga, amb la guerra 
de l’avi. 

–Oblidin-se ja dels morts.  
–La Guerra Civil va ser un en-

frontament entre els que volien la 
democràcia sense llei i els que voli-
en llei sense democràcia (aquesta 
és de Pablo Casado). 

 
VIOLÈNCIA SELECTIVA 
Seria prudent examinar la figura 

de l’exhumat abans de treure 
l’artilleria verbal de l’equidistàn-
cia. Potser s’ha dispensat més 
atenció a altres episodis de la 
Guerra Civil (el bombardeig de 
Gernika, la batalla de l’Ebre o la 
caiguda de Barcelona), passant 
de puntetes sobre la violència se-
lectiva i l’estratègia repressiva 
que va aplicar el feixisme sobre 
Andalusia i Extremadura: una 
dalla cega. L’historiador extre-
meny Francisco Espinosa Maes-
tre, que durant anys s’ha cremat 
les celles als arxius militars, en 

l’assaig La justicia de Queipo qua-
lifica de «genocidi» la matança 
iniciada el 18 de juliol pels revol-
tats i culminada a finals d’agost 
del 1936 en aquestes terres. 

Demà es compleixen 40 anys 
de la victòria socialista, encarna-
da per Felipe González, període 
en què el país va viure la trans-
formació més ràpida i intensa de 
la seva història. Certament, a Es-
panya no la va reconèixer després 
«ni la mare que la va parir». En la 
novel·la Un tal González (Alfagua-
ra), Sergio del Molino ha tingut la 
valentia de reivindicar l’esforç de 
la Transició, que ara es critica des 
d’alguns sectors. 

Es va fer el que es va poder. 
Però queden alguns assumptes 
pendents. Els colpistes del 1936 
no es poden mantenir inhumats 
en un lloc preeminent d’accés 
públic. Ni els morts a les cunetes. 
Els que reivindiquen la memòria 
busquen justícia i reparació, no 
venjança.  n

La repressió va actuar com una dalla cega a Andalusia i Extremadura

Olga Merino 
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