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Barcelona instalará un memorial en Sarrià y conmemorará su 
centenario 
 

 

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, anuncia que el Ayuntamiento trabaja 
junto a la Fundació del Espanyol, y que ultima un programa de actos para el 
inminente 2023. 
 

 

 

 

Presentaba la presidenta del grupo Valents, Eva Parera, en el pleno municipal del viernes del Ayuntamiento 
de Barcelona, una propuesta surgida de la plataforma ‘Memorial Estadi de Sarrià’ que, como su nombre 
indica, tenía como fin dignificar el recuerdo del anfiteatro del Espanyol en unos terrenos donde hoy solo una 
pequeña placa evoca a la que fue la casa perica entre 1923 y 1997. Y no solo fue aprobado su ruego, sino 
que el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, anunció cómo el consistorio trabaja también en 
el centenario que se cumplirá el año entrante. 
 
“Aceptaremos el ruego por todo lo que significa el Espanyol para la ciudad de Barcelona y para muchos 
barceloneses, y por lo que significó el estadio para la ciudad, con un memorial que se instalará, y que se ha 
desarrollado en colaboración con la Fundació del Espanyol así como representantes del tejido asociativo del 
distrito de Sarrià”, desveló Collboni, quien añadió: “Desde antes del verano,  el Ayuntamiento, el distrito y el 
señor Batlle (Albert, regidor del distrito de Sant Gervasi) ya se han comprometido con la elaboración de un 
programa de conmemoración del centenario”. 
 
“El teatro de los sueños de muchos pericos” 
Antes, había glosado Collboni Sarrià al afirmar que “el estadio sigue muy presente en la memoria deportiva y 
colectiva de la ciudad. Fue símbolo de una época, de un club, de un barrio y de la ciudad de Barcelona .  
 
Fue el teatro de los sueños para muchos pericos y la casa de figuras del fútbol español e internacional 
como Zamora, Di Stéfano, Kubala o el amigo Raúl Tamudo. También acogió partidos del Mundial, como el 
mítico Italia-Brasil”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://as.com/futbol/primera/barcelona- instalara-un-memorial-en-sarria-y-conmemorara-su-centenario-n/?omnil=resrelrecom 
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Barcelona restaurarà un tram de la fortificació romana a
l’interior del centre ocupacional La Sínia per obrir-lo al públic

Lamuralla amagadade
Bàrcino, al descobert
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U
n tram ocult de la
muralla romana
de Barcelona es
restaurarà i es
museïtzarà per-

què sigui visitable a partir de
l’any que ve. Les restes històri-
ques de Bàrcino són a l’interior
d’un edifici, ben bé al cor del
Gòtic, al número 16 del carrer
Banys Nous, on actualment
s’allotja el centre ocupacional
La Sínia per a persones amb di-
versitat funcional.
Els vestigis sobretot corres-

ponen a parts de les antigues
torres de defensa 66 i 67, un
tram d’uns quatre metres. El
monument s’observa a la sala de
la planta baixamentre els usua-
ris fan diferents activitats. Els
grans blocs depedra s’alcen fins
al primer pis, al costat de la cui-
na i d’una altra estança.
A la ciutat s’hi conserven

fragments de dues muralles ro-
manes. La que va ordenar cons-
truir l’emperador August, fun-
dador de la colònia Bàrcino, cap
al segle I d.C., i la que es va aixe-
car a partir del segle III d.C. “La
muralla que hi ha al centre La
Sínia és de la segona meitat del
segle III d.C., ésmés defensiva i
s’agrupa amb la que August va
fer com a símbol de poder. A
partir del segle III d.C., quan
comencen les invasionsdel cen-
tre d’Europa, es fortifica la mu-
ralla existent”, explica Carme
Miró, responsabledel plaBàrci-
no del servei d’arqueologia de
l’Ajuntament de Barcelona, una
iniciativa que des de fa anys
prova de recuperar i difondre el
patrimoni romà de la ciutat.
En aquest tram del carrer

Banys Nous s’hi observa un re-
lleu que segurament forma part

d’una làpida sepulcral, ja que
per aixecar el mur defensiu so-
bretot es vandesmuntar elsmo-
numents funeraris de la ciutat
per disposar de pedra.
L’actuació compta amb el

vistiplau de la Comissió Terri-

torial del Patrimoni Cultural de
la ciutat de Barcelona del De-
partament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya. No s’ha
d’oblidarque lamuralla romana
és un element inclòs al catàleg
arquitectònic patrimoni histo-

ricoartístic de la ciutat amb el
nivell màxim de protecció i està
declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional.
Aquest projecte s’emmarca

dins els pressupostos participa-
tius de Ciutat Vella amb una
partida de 65.000 euros. Per
fer-ho possible s’ha signat fa
poc un conveni entre el Con-
sistori, l’Arquebisbat de Bar-
celona –propietari de l’immo-
ble– i el Consorci de Serveis
Socials de la ciutat, de què de-
pèn el centre públic.

A més de netejar-se el monu-
ment i millorar-se la ventilació,
s’adaptarà l’espai amb la pre-
missa que sigui accessible, tant
per a usuaris de cadires de ro-
des com per a persones invi-
dents, amb cartells explicatius
en braille i descripcions en àu-
dio.
Una altra motivació del pro-

jecte consisteix a garantir la se-
guretat, ja que hi va haver algun

L’espai esmuseïtzarà
perquè sigui
accessible per a
persones invidents i
en cadires de rodes

Muralles romanes de Bàrcino
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MURALLA FUNDACIONAL

SEGLE I D.C.
Perímetre: uns 1.300 m

Altura: al voltant de 9 m

Torres: es desconeix

si tenia torres

Portes: 4

Ferran Jaume I

FUTURES ACTUACIONS
PREVISTES

Centre Ocupacional
La Sínia

Banys Nous, 16

El Borsí. Avinyó, 23

Centre d’Interpretació
de la Muralla

Baixada de Viladecols, 5

Boqueria

Corders

Portaferrissa

MURALLA DEL SEGLE III D.C.
Perímetre: uns 1.300 m

Altura: al voltant 9 i 10 m

més un parapet d’1,5 m

Torres: 76

Altura de les torres:

entre 18 m i 20m

Portes: 4
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Usuaris del centre ocupacional La Sínia del Gòtic per a persones amb diversitat funcional conviuen amb lamuralla romana
"1#!0/.-#,/1

despreniment anys enrere, cosa
que vaobligar a fer una actuació
d’urgència el 2019.
Aquesta intervenció trans-

cendeix el que ésmerament pa-
trimonial. “El projecte té un do-
ble vessant. No només històric
pel mateix monument, sinó
també social. Les visites gene-
raran ocupació per a persones
amb diversitat funcional, ja que
seran elles les encarregades de
fer de guies”, remarca Valle
Grande, directora del centre,
molt arrelat al barri des que es
va instal·lar en aquest racó del
Gòtic fa més de tres dècades, el
1991.
La previsió és que durant el

novembre comencin els treballs
perquè el 2023 el projecte sigui
una realitat. Les visites es faran
en unhorari delimitat i en el cas
de grups més nombrosos, amb
avís previ perquè el centre pu-
gui desenvolupar la seva activi-
tat amb normalitat. També
s’obriran les portes durant es-
deveniments com la Nit dels
Museus i el festival d’arquitec-
tura OpenHouse.
A més dels vestigis a l’edifici

de La Sínia, altres trams de
l’època romana de la ciutat sor-
tiran a la llum. Per exemple, es
treballa en el projecte de remo-
delació del reivindicat Borsí
com a equipament del Gòtic,
que compta ambrestesde l’èpo-
ca al subsol.
D’altra banda, en el marc del

plaBàrcino, espreveu la creació
d’un centre d’interpretació de
la muralla en un edifici munici-
pal al carrer Baixada de Vilade-
cols. La finca està molt deterio-
rada, no té sostre i s’està pen-
dent d’aconseguir finançament.
En aquest punt hi ha restes de
les dues muralles romanes.
El passat de Bàrcino també

roman amagat a l’interior d’im-
mobles i llocs inesperats. Per
exemple, en un passadís del lo-
cal de l’Associació Excursionis-
ta d’Etnografia i Folklore (car-
rer Avinyó, 19) hi ha trams de
les dues fortificacions. Al nú-
mero 4 del carrer Banys Nous,
fins fa poc era possible prendre
una xocolata al costat del mo-
nument romà, abans del tanca-
ment del centenari establiment
La Granja durant la pandèmia.
Fins i tot en un habitatge parti-
cular del carrer Arc de Sant Ra-
mon del Call s’hi ha trobat pavi-
ment romàde dalt d’una torre. I
l’hotelMercer (carrer Lledó, 7),
ubicat en un palauet medieval,
conserva vestigis de l’antiga co-

lònia fundada per l’emperador
August cap al 10 a.C.
“Sabem que August era un

gran estadista i tenia una visió
llunyana. Va fundar Barcelona
perquèvoliaque fosunenclava-
ment administratiu, comercial i
de control del territori. Què és
Barcelona ara?Lapetita colònia
romana s’ha convertit en la ca-
pital de Catalunya”, conclou
Miró."

ElBorsí faràvisibleels
seusvestigisromansi
quedapendent
uncentreinterpretatiu
delamuralla
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FOGONAZO JESÚS MORALES
Es un error dejar fuera a los jóvenes. Las 
plazas de las principales ciudades de España 
colapsaron en mayo de 2011. Una marea de 
jóvenes desencantados acamparon para 
quejarse del trato que recibían de una sociedad 
que solo les ofrecía sueldos mileuristas. Era una 
reivindicación justa, que el tiempo muestra que 
fracasó. Muchos de los jóvenes de 2022 ya ni 
siquiera aspiran a ese sueldo. Un tercio está en 
paro y otros tienen sueldos aún menores. El 
presupuesto que tramita el Congreso incluye  
subidas del 8,5% para todas las pensiones, y de 
más del 4% para los funcionarios. ¿Y por qué no 
se han incluido en el mismo documento 
medidas legislativas para los jóvenes? Gobernar 
es priorizar, pero también repartir. ●

1 de cada 3 jóvenes españoles 
está en paro y sin esperanza de 
encontrar trabajo a corto plazo
DESEQUILIBRIO El porcentaje de paro en este sector es 18,3 puntos mayor que la media 
TEMPORALIDAD Llega al 60% en esta franja de edad, por el 22% en el resto de ocupados

PÁGINA 2

PISO 21: «EL EGO 
ES LO MÁS DIFÍCIL 
DE MANEJAR 
CUANDO 
TRIUNFAS»
Desde Colombia, y 15 años 
después de su primer tra-
bajo, Piso 21 presenta su 
cuarta creación, 777, ál-
bum en el que intervienen 
estrellas como Carín Le-
ón o Danny Ocean.
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ADIÓS A LA 
CHAMPIONS CON   
LA  CABEZA ALTA  
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2 4
VIKTORIA BARCELONA

Un joven murió apuñalado en la calle en la noche del día 
1 en Salou. Además, un menor agredió sexualmente a una 
chica en  una discoteca de La Rambla y una niña de 11 años 
sufrió tocamientos en un túnel del terror de Badalona. 
PÁGINA 6

ARQUEOLOGÍA 

El esprint de obras 
desentierra a palazos 
la antigua Barcelona
Barcelona está más levantada por obras de lo que 
acostumbra y los trabajos están dejando al des-
cubierto pedazos de la historia de la ciudad en Via 
Laietana, la masía de Can Valent, etc.  
PÁGINA 8

Discoteca donde se produjo el presunto abuso sexual. 

Un crimen y  
dos agresiones 
sexuales en un 
Halloween trágico
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Por 
Juanma 
Castaño

«El fracaso europeo»
PÁGINA 12

PÁGINA 13

MERCEDES 
COGHEN: 
 «LA ‘LEY TRANS’ 

ES UNA CIERTA 

AMENAZA PARA 

LA MUJER 

DEPORTISTA»
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Restos de un viejo monasterio, 
de las vías de un antiguo tran-
vía o de una acequia medieval. 
Como es habitual cuando se 
acercan las elecciones munici-
pales, y queda poco más de 
medio año, Barcelona está más 
levantada por obras de lo que 
acostumbra, y los trabajos es-
tán dejando al descubierto pe-
dazos de la historia de la capi-
tal catalana que fueron ente-
rrados tiempo atrás. La vieja 
ciudad, que parece querer re-
sucitar, está dando faena a los 
arqueólogos que trabajan para 
el Ajuntament.      
EL MONASTERIO DE SANTA 

MARIA DE JONQUERES 

Las obras de remodelación de 
la Via Laietana sacaron a la luz 
en septiembre restos del mo-
nasterio de Santa Maria de Jon-
queres, del siglo XIII. Cuando 
se construyó la calle, a media-
dos del siglo XIX, se trasladó 
piedra a piedra al Eixample. 
Hoy se conoce como la iglesia 
de la Concepció, en Roger de 
Llúria con Aragó. Se ha pedido 
al Servei de Patrimoni Cultural 
el desmontaje parcial de algu-
nos de los restos encontrados, 
porque no permitían la ejecu-
ción de los trabajos de reforma, 

pero la mayor parte se volverán 
a cubrir.   
LAS VÍAS DE UN VIEJO TRANVÍA 

Con la construcción de la  Su-
perilla Barcelona, que empe-
zó en agosto, quedaron al des-
cubierto las vías de un anti-
guo tranvía que circulaba por 
la calle Girona, así como vie-
jos adoquines y restos de una 
masía de entre los siglos XVI 
y XVII. La teniente de alcaldía 
de Urbanisme, Janet Sanz, 
anunció que las vías no se vol-
verán a cubrir en un tramo, 
para proteger la «memoria» 
de este medio de transporte. 
En cuanto a los adoquines, di-
jo que se integrarán algunos. 
La masía se volverá a tapar.   
UN POZO Y UN HORNO DE LEÑA 

En septiembre, durante la 
rehabilitación municipal de 
la masía de Can Valent, que da-
ta del siglo XVI o XVII, se en-
contraron un pozo, un horno 
de leña, dos cubos de vino, pa-
vimentos antiguos y restos de 
lo que podía haber sido una 
fresquera. Se están evaluan-
do estos restos para determinar 
su importancia.  
EL REC COMTAL 

Las obras de unión de los dos 
tramos del actual tranvía de-
senterraron hace unas sema-
nas un tramo del Rec Comtal, 

una acequia medieval. Se en-
contró otro en septiembre de 
2021 durante la reforma de la 
avenida Meridiana. Tras docu-
mentarlo, se volvió a cubrir. 
UN COMPLEJO AGRÍCOLA 

Los trabajos para construir el 
nuevo colector de la avenida 
Diagonal, necesarios para co-
menzar la unión del tranvía, 
también destaparon restos ar-
queológicos en abril de 2021. 
Eran 12 depósitos para almace-
nar líquidos de un complejo in-
dustrial agrícola de mediados 
del siglo XIX. Estaban cubier-
tos de baldosas estampadas a 
mano, que se llevaron al Ar-
xiu Arqueològic. 
PROYECTOS Y PERMISOS 
Desde el Institut de Cultura 
de Barcelona (ICUB) explican 
que cuando se hallan yaci-
mientos durante obras que no 
cuentan con un seguimiento 
arqueológico el Servei d’Ar-
queologia redacta un proyecto 
para que los promotores pue-
dan empezar una interven-
ción. Para ello deben contratar 
a profesionales del sector.  

 Por otro lado, cuando se en-
cuentran restos durante obras 
que sí que cuentan con un se-
guimiento arqueológico, el Ser-
vei d’Arqueologia, tras la ex-
cavación, los documenta. En 
ambos casos, los promotores 
deben obtener un permiso de 
la Direcció General del Patri-
moni Cultural de la Generali-
tat para tratar los materiales 
hallados. Este, en parte en fun-
ción de las necesidades de los 
trabajos, determina si los res-
tos se desmontan total o par-
cialmente, se vuelven a cubrir 
o se llevan al Arxiu Arqueològic 
de la Zona Franca. A veces se 
decide dejarlos al descubierto, 
como sucedió con los encon-
trados en el mercado del Born. 

Después de unos dos años de 
la finalización de la autoriza-
ción de la Generalitat, se entre-
ga una memoria de los trabajos 
de arqueología, que incluye do-
cumentación y un análisis de 
los hallazgos. ●          

#Arqueología

La Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat tiene la 
última palabra acerca del destino 
final de los restos hallados

Restos del monasterio de Santa Maria de Jonqueres encontrados durante la reforma de la Via 

Laietana. MIQUEL TAVERNA  

Las vías de un antiguo tranvía que han 

destapado los trabajos para construir la 

Superilla Barcelona. MIQUEL TAVERNA   

Los depósitos del complejo industrial agrícola 

que se hallaron al hacer las obras del colector de 

la Diagonal. AJUNTAMENT DE BARCELONA   

EL ESPRINT DE OBRAS DESENTIERRA 
A PALAZOS LA ANTIGUA BARCELONA 

BARCELONA

20’’ 

Reformarán el último 
barrio de casas baratas 
aún intacto de la ciudad  
El Ajuntament ha presupues-
tado la rehabilitación de las 
primeras ocho viviendas de 
las más de 600 del barrio de 
las casas baratas de Can Pe-
guera, el último de ese tipo in-
tacto de Barcelona. Las obras 
comenzarán en año y medio y 
costarán un millón de euros.  

Más de 87.400 visitas  
a los nueve cementerios 
Un total de 87.400 personas 
pasaron desde el pasado sába-

do hasta ayer a las 14 horas por 
los nueve cementerios de Bar-
celona  con motivo de Tots 
Sants. En 2019, antes de la  
pandemia, visitaron los cam-
posantos 94.924 ciudadanos. 

Mejor accesibilidad  
para los equipamientos 
públicos municipales 
Barcelona mejorará la acce-
sibilidad de sus equipamien-
tos municipales para hacerlos 
más apropiados para unos 
60.000 usuarios con disca-
pacidad visual, auditiva o in-
telectual. El Consistorio inver-
tirá a tal efecto un paquete de 
un millón de euros proceden-
tes de los fondos europeos 
Next Generation.  

Un total de 131 personas han 
fallecido en los 119 accidentes 
de tráfico registrados en lo que 
llevamos de año (hasta el pa-
sado 31 de octubre) en las ca-
rreteras interurbanas catala-
nas, según el Servei Català de 
Trànsit (SCT). Son un 16,6% 
menos que las 157 muertes en 
144 siniestros que tuvieron lu-
gar en el año 2019. El mes con 
más fallecidos en las carrete-
ras fue el de marzo, con siete 
víctimas mortales. El 79% de 

las 131 personas que han per-
dido la vida eran hombres, un 
total de 104, frente al 21% de 
mujeres (27). 

De los 131 fallecidos, 36 eran 
motoristas, menos que los 42 
de 2021 y los 41 de 2019. Los 
peatones muertos han sido 16, 
un 45,5% más que los 11 de 
2019. También han perdido la 
vida en lo que llevamos de año 
seis ciclistas y un usuario de 
un vehículo de movilidad per-
sonal (VMP). Estos últimos 
tienen prohibida la circula-
ción en las vías interurbanas 
catalanas, recuerda Trànsit.  

Las colisiones con más 
muertos hasta octubre han si-
do los choques frontales (38), 
el 29% del total. ●

131 muertos en 
las carreteras 
catalanas 
hasta octubre
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El Periódico Català https://kioscozeta.pressreader.com/el-periodico-catala/20221101
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38 1 Barcelona Olmarts, 1 denovembre det2o221 el PeriódiCO 

El barri de la Font d'en Fargues, a 
Horta-Guinardó, és d 'aquells que 
de u el no m a un moment concret 
de la histOria de Barcelona, com és 
elcasdelFmtPiencoelCongrésiel 
Indians. Sigui dit d'entrada que 
s'hauria de dir Fargas i no Fargues, 
jaque fa referencia aPere Fargas, 
martt de la senyora Montserrat de 
Casanovas, 1 'auténtica protago
nista d 'aquesta histOria, jaque la 
seva familia era la propietaria del 
lloc. La glOria, i el nom, perO, van 
quedarper al seu marit. I tot i que 
ellatélmcarreralaciutatiellnoen 
té cap, la capital catalana potser 
continua sense retre- li 1 'auténtic 
homenatgeque mereix. Coneixíem 
la terrible desviació de genere del 
nomencUttor (només elB% deis 
carrers estan dedicars a dones 
mentre que el 43% reten culte a 
homes), perO menysconeguda era 
lainvisibilitatenesferesmésaltes, 
com el nom de tot un balTL Un 
símptoma de la dificultat passada 
(¿i presenL.?) que w1a donadeixi la 
seva ernpremta a la ciutat 

Una mica de context abans 
d'ennaren materia 1 d'entrada cal 
dirqueno es tractad'ernbrutar el 
no m del senyor Fargas, que segur 
que també va tenir un paper im
portant en el desenvoJupament 
del barri, sinó de fer justicia amb el 
que realment va passar fa més de 
100 anys. Primer cal viatjar fins a 

Montserratde 
Casanovas va ser la 
impulsora del barrí, 
perolagloriasela 
vaendurelseumarit 

finals del segleXII, quanallloc es 
constmeix una torre de defensa 
que amb el pas deis segles va anar 
creixent fins a donar fom1a a una 
enonne masia, que és la_ que enca
ra es pot veure a l'avinguda de 
Fredelic Rahola, just al costat del 
passeig de Maragall 

La finca va anarpassantdege
neradóengeneració fins acaureen 
el cognom Casanovas. A finals del 
segleXIX, !'agricultura ja no era un 
negoci puixant, així que Montse
rratde<:asanovas (1860 -1948), tal 
com pot comprovar -se a1s arxius 
municipals, va comen\ar a sol·lid
tar permisos a l'ajuntament per 
urbanitzar la zona. 

somall897, preci.sament l'any 
que Barcelona es va annexionar 
santAndreu del Palomar, cosa que 
i.nclOia la Font d 'en Fargues i parts 
del Guinardóavuiintegradesal dis
nicted'Horta-Guinardó,delama
teixamaneraquePedralbesvapas
saren el seu momentde sarna a les 
COrts. Els plans d 'aquell projecte i 
de tots els que va presentar en anys 
¡x>stetiorsvan estar «alNegociatde 
Foment de la secretaria mw1icipal 
per espai de 20 dies, durant les ho-

BARCELONEJANT 

La capital catalana consagra aquest velnat d'Horta-Guinardó 
a la figura de Pedro Fargas, marit de Montserrat de Casan ovas, 

autentica artífex d 'aquesta ciutat jardí. 

LaFontd'enFargueso 
l'homenatge degut a una dona 

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL 
Barcelona 

carter de Montserrat de casan ovas, la dona que va impulsar la Font d'en Fargues. 

res d 'oficina, ambla finalitat que 
puguin presentar -se les reclama
cions de les persones a qui interes
sin els assumptes esmentats». 
L 'exposició pública de fa 125 anys. 
La idea era convertir eJs antics 
campsd'hortaivinyesenvivendes¡ 
una ciutat jardí com la que en 
aquells temps també projectava el 
doctor salvador Andreu al 'avingu
da del Tibidabo. 

Hi ha constancia de dones em
presartes a Barcelona des de l'edat 
mitjana. Marcarles molt de prop 
per uns gremis que reserva ven la 
majoria dels ofic.is per als homes, 
elles es van concenttarbasicament 

en la venda de comestibles i en 
l 'elaboració de teles, peces de ves
tir i complements. No era aquest el 
cas de Casan ovas, que es va dedi
car a adminisnar les propietats de 
laseva fam.ilia 

A totsels documents oficials, en 
totes les infonnac.ions de premsa 
de l 'época, el nom que apareixésel 
de Montserrat de Casanovas, 
perO en algun moment d 'aquesta 
histOria, per costum, per amor, 
coma homenatge, pel que sigui, i 
perqué ell també va ser part de la 
transfonnació, la font, de la qual 
emana va una aigua que van ani
baracomerdalitzar, va acabaren-

cunyant el nom del marit. Fins i tot 
de manera oficial, jaque té entre 
les seves pedres la inscriJXiÓ Far
gas i l'any 1900. Per0vaja,lU1a dis
criminació de genere que tampoc 
és tan difícil modificar més d'un 
segledesprés. Es ella, per exemple, 
laque el1922 va cedirels terrenys 
per construir l 'església de Sant 
Antoni de P3dua, inaugurada el 
1927. «Durant la major part de la 
histOria, AnOnim era el no m de la 
dona», va dir Virginia Woolf ... 
Qua.n va morir Pedro Fargas, el29 
d'abril de 1925 (a les duesdel mig
dia, pera mésdades), totes les re
feréncies a Casanovas a partir 

d 'aquell moment s 'acompanya
ven de l 'apéndix «vídua de Far
gas», cosa que era habitual El cas 
ésque 125 anys després que aque
lla ciutat jardí comencés a a gafar 
fomm, un dels 73 banis de Barce
lona menysté la persona que no 
només formava pan de l'estirp 
propietaria dellloc, sinó que tam
bé es va encarregar deis tractes 
amb l'ajuntament. Laciutat, aixO 
sí, li va dedicar lU1 caner no gaire 
llunydela font,mentrequeelma
Iit no apareix al nomenclator. 

Que Barcelona tingui una placa 
de mrubre dedicada a aquesta do
na no és cosa menor si tenim en 
compte que només el8% deis ca
rrers de la capital catalana tenen 
nom femeiú i la majoria estan de
dicarles a la noblesa, la monarquía 
o al santoraL Lamés llarga, de fet, 
ésladelaMaredeDéude Polt, en
treels batris de la Marina del Port i 
la Marina del PratVem1ell Per mi
da el segueixen el de la Mare de 
Dé u del Coll i el de la Mare de Déu 
de Montserrat. Per mirar d'esme
nar la situació (per ara, lUla tireta 
per tallar una tremenda hemo
rragia) el consistori va aprovar 
aquest any 21 noves denomina
cions femenines, moltes perbate
jar places, com les de Valerie 
Powles, Rosa Galobardes iAlsina o 
Lolita Torrentó. Bon gest, perO la 
cosa segueix estant malament ja 

Afinalsdel segleXIX 
vacomem;ara 
demanarels permisos 
perurbanitzarels 
terrenys deconreu 

que Barcelona disposa de 4.6oo 
espais públics ino arriba a 400 els 
que estan dedicats a dones. Per 
disu·ictes, el cas de l'Eixample de 
Cerda és sagnant, jaque només hi 
ha dos racons feminitzats: la plac;a 
d'Enriqueta Gallinat (2013) i els 
jardins de sato (2002). 

Abans d'acabar, tomem a 
Montserrat de Casan ovas i a Pe re 
Fargas. I::leiem que ¡xJtser és ella la 
que hauria de donar no m al barri: 
Font de na casanovas. PerO si apli
quem aquesta mateixa lbgica fins 
a les últimes conseqüéncies, ens 
trobem amb una dada prévia que 
fa ungir al guió. Al segle XV!ll, la 
masiaqueés 1 'origen de tot era co
neguda com a mas Pujol, amb re
ferencia a la família propietaria. 
Resulta que l 'última hereva, Maria 
Francisca Pujol, es va casar amb 
Antoni Casanovas Girona, tots 
dos, avis de Montserrat de Casa
novas. ¿Hauriem de parlar de Font 
de na Pujol? ¿Era 1' Ant011i elPere 
Fargas de principis del XIX? PerO 
noens ¡xJsarem tiquismiquis per
que aquest tranquil barri, si a algú 
deu la seva peculiaritat, és,com a 
mínim, a la senyora Montserrat. • 
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Quan els barcelonins van deixar de 
ser entenats a les seves par
rOquies, tan a prop de casa perO 
cada vegada més masegats, a tal 
punt que les seves restes acumu
larles amena<;aven la salut dels 
vius, vacomen<;ar una nova ma
nera d'acomiadar qui ja no toma
tia: calla portar- lo fins al cemen
tiri, tora de les muralles. A Barce
lona, el primer destí d'aquesta 
nova era va ser el cementiri de Po
blenou, obra de l'arquitecte italia 
AntonioGinesi el t8t9, després de 
la seva destrucció en w1a fase ini
cial idesprésdel fiascodel'assaig 
d'Wl altrecementiri a GdK:ia. 

Per portar el mort va néixer un 
ofici: el deis transportadors de di~ 
funrs. A ells els va correspondre 
d 'entrada un camí que nosempre 
era segur. Vofici no va durar gai
re. Davant l'amena<;a que la co
mitiva parís assalts, elllavors al
calde de Barcelona, ]osep Maria 
de Cabanes, va imposarel1836 
l'úsdecarrossesfúnebrestirades 
per cavalls. No va ser tma decisió 
ben acollida: a lagent li vasem
blar Wla falta de respecte que els 
seus difunts fossin transportats 
per animals. Hi va haver protes
tes, aldarulls, ideCabanesvami
rar d 'apaivagar els arums decla
rant gratuYt el primer trasllat a 
cavall cap a Poblenou. 

Carrosses de lloguer 

La Casa de la Caritat provei'a de 
carrosses les fa mili es deis morts: 
les hi llogaven. També els orfes 
quedepenien de la institució par
ticipaven en els enterraments 
pottant hachas, en ca tala atxes, és 
a dir, torxes. L' entitat comprava 
els vehicles a dues sagues. La més 
coneguda,la de la fanúlia Estrada. 
L 'altra era la casa Trias i Ramonet. 

Hi havia carrossesde luxe i car-

i@#•@[é)[el 
El cementiri de Montju.ic acull una exposició de transports 

fúnebres tirats per cavalls que van funcionar del1836 al1955. 
La presencia femenina només era tolerada si el mortera un nen o si la 

interessada anava dins del taüt, blanc, en el cas que fos religiosa o verge. 

Carrosses que acceptaven 
dones si anaven dins el taüt 

rosses per als més pobres. Un 
catáleg del1876 assenyala un preu 
de 250 pessetes pera un trasllat 
que indoi'a «espera a l'església», 
amb Wl suplement de 50 pessetes 
per rimpost de l'ajuntament. 
senseespera al'església, la tarifa 
baixava a 160 pessetes. Aquell 
mateixany, el trasllat coHectiu de 
tres o quatre morts les famílies 
delsquals no podien permetre's 
una carrossa individual costava 
una pesseta i mit ja. Si el grup de 
mmts el fom1ava:1 nensel costera 
de o, 75 pessetes: ocupen menys. 

Tots aquestsdetalls els ofereix, 
mentre es mou entre les car
rosses, Adri3 Tero!, historiador i 
gestor cultural a Cemen tiris de 
Barcelona. L'exp:>sició esta ober
ta al públic els caps de setmana, i 
avui Terol en fadl una visita guia
da a les 12.00 h. U historiador re
marca que en fundó deis recursos 
de cadascú es podia fer l1últim 
viatge sol o acompanyat i amb un 
nombre variable de cavalls, tot i 
que limitat . Com a núnim, un 
rossí. Coma mfudm, vuit. Només 
el Papa de Roma poclia portar 10 

TONISUST 
Barcelona 

JosepMariade 
cabanesvaimpusar 
eh8361'ús de 
carrossesfirnuebres 
tirades per cavalls 

Els caps de sebnana 
iawies poden 
contemplar les 13 
carrosses i els cotxes 
d'acompanyament 

cavalls al seu cotxe de morts. Un 
altre signe distintiu económic: el 
nombre de lacais i cotxes d 'a
companyamenr. 

Al segle llarg que va durar la 
vida professional de les carrosses 
es va produir una cosa que, pre
cisa Terol, va ser la norma fins a 
lacelebració del Concili Vatic3 11: 
les dones no estaven convidades 
als enterraments. se'ls reservava 
un dol domestic amb excepcions 
explicarles. Sí que podien anar a 
les can os ses si les mortes eren 
elles. 1 també si elcadaver cor
responiaal d'unnen Unaexcep
ció: alguna podia acudir a aco
miadar el seu marit si ho feia al 
cotxe de respecte, o cotxe de vi u
da, tot denegre. 

Llevar d'aquests casos, els en
terraments van ser durant molt 
temps un assumpte pera homes, 
com tants fins i tot no fa tant en 
tata la societat. Cert és que havien 
d'anar abastants, perqueelsnens 
morien com mosques fa w1 segle. 
Pera ells, fins als 12 anys, estaven 
rese1vats taüts i carrosses blan
ques, que també servien per a les 

religioses opera dones que no es 
casessin, cosa que pera aquella 
societat equivalia que fossin ver
ges. El taüt blanc esta vincular 
amb aquesta imatge: la que la 
marta no ha conegut el peca t. 

Viuda sota sos pita 

En la gran estan<;a on es tan con
se1vars els vehicles mortuoris, hi 
ha imatges que iHustren el que 
relata Tero l. Com la dona viuda 
era una persona sota sos pita si no 
es recloi'a i mantenia un dol vital 
intens. Per aixb el segon matri
moni era una manera d 'eludir 
aquest pseudoempresonament. 
Entre les imatges de 1' exposició 
destaca la de Roser segimon, que 
va quedar viuda jove de Josep 
Guardiola, indi3 multimilionari. 
Pere Mil3 li va demanar matri
moni i després amb els seus di
ners, el d'ella, heretat del primer 
matit, va encarregar la CasaMil3, 
la Pedrera Recorda Terolla frase 
en ca rala que va ter fortuna en 
I'epoca: «NosesapsiMifilésvaca
sar ambla vídua Guardia/a oamb la 
guardiofa de la vídua>>. Al morir, la 
dona va optar perque l'entenes
sin amb el se u primer marit. 

AMontjui'c hi ha 13 carrosses 
mortuóries, cinc cotxes d 'acom
panyament i tres de motor: un 
Hispano Suiza, un Buicki Wl Stu
debaker. A partir del 1956, la 
nacció animal s'acaba. Els cotxes 
de cavalls rnés barats eren els 
usuals, o aranyes. Entre els més 
cotitzats que es conserven, ique 
inclouen el Coupé, el Faetó i el 
Landa u, destacalacarrossa Im
perial, que el i920 va traslladar el 
cos de Benito Pérez Galdós i el 
1986, després de ser enviada amb 
tren a Madrid, va cobrir un dels 
trams del recorregut de 1 1alcalde 
Enrique Tiemo Galván. • 

P.10



 
Diumenge, 30 d'octubre de 2022. 05:30 

 

 

 
 

 

 

De cisterna oblidada a equipament inútil, el destí incert del Dipòsit 
del Rei Martí 
 

 

El Dipòsit del Rei Martí, situat a la Bonanova, és una edificació patrimonial 
rehabilitada que no té cap ús definit 
 

 

 

El carrer Bellesguard de Barcelona, situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi, té diversos punts d’interès, 
el més conegut dels quals és la torre Bellesguard, important obra d’Antoni Gaudí. Una construcció que 
rememora la grandesa medieval de Catalunya amb uns resultats molt sorprenents. A la mateixa alçada però 
a l’altra banda del carrer es pot observar un viaducte gaudinià fet amb el mateix estil que els  més coneguts 
del Park Güell. Ara bé, si es baixa una mica més pel carrer en direcció mar, el passejant inquiet trobarà 
un tercer punt d’interès en una construcció que per fora ofereix només una anodina portalada entre parets 
de formigó sense gaires indicacions del que es pot trobar dins. 
 
De fet, aquesta entrada tan aviat podria ser la d’un recinte industrial d’última generació com la d’un refugi per 
a una guerra nuclear, però no és ni una cosa ni l’altra, sinó que és la porta d’accés a una de les edificacions 
més insospitades de la ciutat de Barcelona, tant pel seu ús original, com per la història del seu 
redescobriment i rehabilitació així com, malauradament, per la seva situació d’absoluta inutilitat. Ras i curt 
un equipament perfectament restaurat i a punt de ser utilitzat per a… no se sap ben bé què. Amb tots 
vostès, el Dipòsit del Rei Martí. 
 
Situat al carrer Bellesguard, 14, al barri de la Bonanova, el Dipòsit del Rei Martí és una gran cisterna d’aigüa. 
Bàsicament, es tracta d’un quadrat de 30 per 30 metres, dividit en set naus longitudinals sostingudes per 30 
columnes, tot de maó i volta catalana construït a la segona meitat del segle XIX. És a dir, una sala hipòstila 
subterrània que cal imaginar en algun moment plena d’aigua -la capacitat és de més de 2.000 metres 
cúbics- provinent d’una mina de la zona documentada ja el 1361. Qui hagi visitat la  cisterna Yerebatan 
d’Istambul s’en pot fer una idea, malgrat que la barcelonina és setze vegades més petita i com a molt la 
meitat d’alta.  
 
Una edificació oblidada 
En tot cas, després d’una important rehabilitació l’any 2015 per part de l’estudi Archikubik,  l’espai està en 
perfectes condicions d’ús, el problema és que no se sap ben bé perquè, més enllà de ser  punt habitual de 
visita del festival d’arquitectura Open House. Anem a pams, el nom de dipòsit del Rei Martí és un nom 
modern que se li dona per la proximitat amb la Torre Bellesguard, emplaçada on hi havia el castell del 
mateix nom, última residència del rei Martí l’Humà, l’últim monarca de la casa de Barcelona, que va morir el 
1410. Per tant, no som davant d’una obra medieval per bé que hi ha documentada l’existència d’una font a 
mitjans del segle XIV.   
 
El dipòsit és una edificació escripturada l’any 1876 dins una sèrie d’obres hidràuliques destinades a  proveir 
d’aigua la zona de la Bonanova. És a dir, originalment servia per emmagatzemar l’aigua provinent de la 
mina, no d’aigües pluvials, i es va canalitzar el 1927 per redirigir-la a l’abastiment dels veïns de la zona. Ara 
bé, la singularitat de la construcció és que l’edificació, semienterrada al vessant de la muntanya, va quedar 
en desús a partir del 1968 i completament oblidada. Per sobre hi va créixer un bosc de pins i la parcel·la va 
quedar sense edificar com un espai adjacent a la torre gaudiniana.  
 
El cas és que en data tan recent com el març del 1997, en el marc de la construcció d’habitatges unifamiliars 
a la zona, va aflorar l'edificació. Segons va recollir ‘La Vanguardia’ en el moment de la troballa ja es va 
començar a estudiar la seva rehabilitació i fins i tot cita la intenció de l’aleshores regidor del districte, Jaume 
Ciurana, de reconvertir-la en algun tipus d’equipament cultural. Amb tot, la somiada rehabilitació va haver 
d’esperar anys, ja que no va tenir lloc fins a l’any 2015, en una de les ú ltimes intervencions del mandat de 
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Xavier Trias -i amb Ciurana com a regidor de Cultura-. I només es va intervenir a l’interior, però no a 
l’exterior, encara pendent de reurbanització. 
 
Obert un cop l’any? 
Com ja s’ha dit, el dipòsit del Rei Martí és un espai visitable durant el Festival d’Arquitectura 48Open 
House, que va tenir lloc el passat cap de setmana. El problema és que la seva activitat no va gaire més enllà 
d’aquestes jornades de portes obertes a les visites del públic. Tot i que es tracta d’un espai rehabilitat i 
modernitzat, amb jocs de llums que poden realçar la construcció, i amb un tractament de la sonoritat que li 
ha eliminat la peculiar ressonància original, l’Ajuntament de Barcelona, que gestiona l’espai, no sap ben bé 
què fer-ne. De fet, la mateixa web del consistori el considera un ‘espai cultural polivalent’, però sense definir-
ne gaire més l’ús. 
 
Cal tenir en compte que es tracta d’una sala plena de columnes, la qual cosa resta visibilitat per a 
determinats tipus d’espectacles o cerimònies que s’hi puguin dur a terme, així mateix, com li passa a l’obra 
de Gaudí situada just una mica més amunt del mateix carrer, està situada lluny dels espais de centralitat no 
només de Barcelona, sino del mateix districte de Sarrià-Sant Gervasi, cosa que fa que l’accés en transport 
públic es limiti a tres línies d’autobús i, una mica més lluny, l’estació d’FGC d’Avinguda Tibidabo. Un 
lloc prou allunyat per fer-hi exposicions. Amb tot, ha estat recentment reivindicat per Junts per Catalunya 
com un dels espais en desús del districte que el govern Colau té abandonat. Fins quan? 
 
Barcelona xocant 
En tot cas, el Dipòsit del Rei Martí entra per dret propi en el catàleg de les construccions  més sorprenents 
d'una Barcelona sempre xocant, on hi ha lloc per a contemplar el Guernica de Picasso al seu emplaçament 
'original', visitar una cotxera prefabricada a la falda de Collserola, gaudir d'un temple neoclàssic al cor de 
l'Eixample, admirar la bellesa d'un gratacel brutalista, descobrir que al costat del Palau de la Música hi ha 
una altra joia modernista o jugar a trobar el drac amagat de l'obra més catalanista de Gaudí. 
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Jordi Basté

EL DIETARI
D’‘EL MÓN’

L’exfutbolista Lineker recull el premi gros, el retroba-
ment amb Mikimoto, un grup de Barcelona que intenta
cantar en català a Eurovisió, un viatge de felicitat musi-
cal per a l’exconsellerArgimon i, per descomptat, el premi
Ondas per a ‘ElMón a RAC1’.

Setmana 9

-+))('&
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Avuieslliurala15aediciódelpremiInternacionaldeperio-
disme Vázquez Montalbán. El guanyador d’aquest any és
Lineker, exjugador del Barça però sobretot un excel·lent
comunicador. Inonoméscomentaristadepartitsde futbol
sinópresentador i líder absolut de l’esport en laBBC.L’en-
trevisto i té la desimboltura i la credibilitat comunicativa
dels grans. Lineker exigeix que LeoMessi torni al Barça i
m’explicaqueels seusquatre fills li demanenque repeteixi
entoteslesentrevistesaquestdesig.Veuremsiescompleix.

Gary Lineker
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Elsdos teníem17anys i, ambSergiCutillas, éremelsmés
jovesdeCatalunyaRàdioquanvancomençar les emissi-
onsel 1983.ViualnorddeWashington ihavingutquatre
dies aCatalunya. L’admiro i crec que és un talent comu-
nicatiu compocs. Es va presentar al projecte d’unanova
CatalunyaRàdio, peròno va guanyar. És un geni i recor-
dem,juntamentambQuimMonzó,totsaquellsanysamb
el Pasta Gansa,Mikimoto Club i, a TV3, Persones huma-
nes,Oh,Bongònia! iAfers exteriors. Enyorança absoluta.

Miquel Calçada i Olivella
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Aquesta banda barcelonina ha estat elegida d’entre 876
candidatscomundels 18 finalistesquecompetiranaBe-
nidormperserelcandidatdeRTVEaEurovisió.Undels
tresmembresésel coordinadord’ElMónaRAC1,Albert
Sort. Sort acostuma a ser un individu tranquil. Avui està
molt nerviós, a mig camí entre la felicitat i l’ansietat. I
l’Albert explicaqueahir a la tarda, quan li van trucarper
comunicar-li lanotícia,s’acabavadedespertardelamig-
diada. I juraquehasomiatquehavienestat seleccionats.

Siderland
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EnsvisitaeldoctorArgimondesprésdedeixarelcàrrecde
consellerdeSalut.Estàalliberat iparlaambunaironiaad-
mirable(“HetrucataJoanaMasdeu,perònoharespost”)
quanesrefereixalcomptedeTwitterfalsd’unmembrede
l’entorn de Laura Borràs. Al final, com cada vegada que
Argimon ha vingut a RAC1, recomana una cançó. Avui,
dues.Almarged’unadeBambino,unmúsicreferentpera
ell, avui porta Lucía perquè la setmana que ve viatjarà a
BuenosAiresperveureelconcertdeJoanManuelSerrat.

Josep Maria Argimon
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Ahir a les cinc de la tarda el secretari dels Ondas, Jaume
Serra, va llegir el veredictedel juratdelspremisméspres-
tigiosos de l’audiovisual. Salta la bomba: ElMón a RAC1,
Ondasalmillorprogramaderàdio.Hihaplors,abraçadesi
felicitat desfermada. És un honor compartir premi amb
gent com Buenafuente, Jordi Hurtado i Carles Francino,
Ondasalatrajectòria.Iricquanm’assabentoqueFrancino
no teniani ideaqueel guanyaria.Hihavídeos amb la cara
al·lucinadadelpresentadordeLaventanade laSer.Crac.

Jaume Serra

per unes fortes pluges el 2018.
Les obres de rehabilitació d’a-

quests espais són el primer pas.
Félez, tot i que un mica escèptic,
hi posa data: “La idea seria col·lo-
car-hi bastides a començaments
d’any”. Assegura que ja s’ha arri-
bat a alguns primers acords amb
elsarquitectesde l’Ajuntamentde
Barcelona, però es tornaran a as-
seure una vegada hagi signat per
“parlar d’algunes coses”.
A més, el pacte també planteja

una redistribució dels espais inte-
riors per fer-los més funcionals.
Però, sobretot, el centre està ex-
pectant laqueseràunanovaetapa
d’obertura. Jesús Félez diu que
volen lacreaciód’algunacosamés
“que un lloc on els emigrats es
reuneixin”. “Les empreses arago-
neses aquí hi tenen un espai, s’hi
faran fires, exposicions i esdeve-

niments”, explica. Un altre punt
és la renovació del restaurant de
menjar aragonès. En qualsevol
cas, aquestamodernitzaciónoex-
clourà els grups de jotes, que ara
s’han vist obligats a assajar en uns
locals llogats.
Aquest va ser un dels centres

culturals per antonomàsia durant
l’etapa franquista, però el lleure ja
no és elmateix, el folklore ja no és
el centre de la diversió i els socis
que el financen són molt grans.
Actualment són prop de 650,
mentre que quan es va fundar en
van ser uns 3.000. Per atreure pú-
blicnouesprogramaranaltres ac-
tivitats que complementin les tra-
dicionals, així comavantatges per
als socis. “Per a totes aquelles co-
ses que no siguem capaços d’ima-
ginar, estemoberts a la gent jove”,
declara el president, que espera
que hi hagi un “efecte crida”.
Fer canvis en tants aspectes re-

quereix un pressupostmolt supe-
rior al que els socis proporcionen.
“El que teníems’haviadedestinar
a tapar forats, i vam fer un crit
d’auxili al Govern d’Aragó, ja que
el centre no podia caure de cap
manera a mans privades, és molt
important històricament”, decla-
ra Félez. Afirma que també ha
parlat amb personal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per a la con-
cessió de subvencions.
Una escala en què es recolzen

exemplars del vellAndalán uneix
dues plantes amb més de 15.000
llibres de Goya, documents admi-
nistratius i una infinitat de publi-
cacions de temàtica aragonesa.
Aquest serà un dels pocs espais
que no suposarà una despesa eco-
nòmica, ja que va ser reformat el
2009. I també és un dels plats
forts del centre, que continua
obert sota demanda per a qualse-
vol persona que vulgui investigar
sobre algun aspecte relacionat
ambAragó."

Rescat del Centre
Aragonès deBarcelona
El Govern
d’Aragó adquireix
de franc la malmesa
seu de la casa
regional
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LaCatedral del guiñote, una de les
sales principals delCentreArago-
nès de Barcelona, tornarà a posar
lescartes sobre la tauladesprésde
més de dos anys pràcticament in-
utilitzada. El president de la junta
de socis, Jesús Félez, pretén anar
de manera imminent a Saragossa
per signar la cessió al Patrimoni
d’Aragó. Per la seva banda, el Go-
vern regional ja va acceptar fa poc
la cessió gratuïta, avalada gairebé
unànimement per l’assemblea de
socis.
L’edifici centenari, situat a pocs

passos de la plaça Universitat,

està catalogat per l’Ajuntament
de Barcelona com a bé d’interès
local. Un reconeixement que ha
servitdepocaaquestacasaambla
façana coberta de malla pels
danys als elements depedra i amb
forats als sostres interiors que
inunden les sales. “La distribució
de les cobertes no permet ab-
sorbir segons quines aigües”, as-
senyala el president, que re-
memora els problemes causats

El procés de
reforma externa
es complementarà
amb canvis en
les activitats internes

La distribució de les cobertes no permet l’absorció de grans quantitats d’aigua
"8#!7654321672 0 /.44-83,

Mésde 100anys
decultura
aragonesa

" El Centre Aragonès es va
crear com a institució el
1909 i l’actual seu es va
inaugurar el 7 de setembre
del 1916. Inicialment, les
finalitats eren la benefi-
cència i la instrucció, men-
tre que els estatuts prohi-
bien l’ús i la promoció de la
política. Es va unir al Cen-
tre Obrer Aragonès (Casa
d’Aragó) el 1998. Durant
tota la seva trajectòria ha
acollit infinitat de tertúli-
es, presentacions de tota
mena, penyes de futbol,
classes en múltiples àm-
bits, com la música, i so-
bretot, moltes obres al seu
teatre Goya.
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“Millor trencar un acord que
trair Espanya”. Aquesta frase,
pronunciada ahir pel coordina-
dorgeneral delPP,ElíasBendo-
do,resumeixlaposiciódelpartit
després de suspendre les nego-
ciacions per renovar el Poder
Judicial. Però ahir mateix els
popularsvanendurirlasevaexi-
gència per tornar a la taula de
negociació. Sánchez ja no no-
méshaderenunciaramodificar
eldelictedesedició.Hohadefer
perescrit.
La sedició és la línia vermella.

Però si es recupera el diàleg, en-
caraquedaarribaraunacordso-
bre la modificació de la llei per-
quèelsjutgeselegeixinelsjutges
que formenpart delConsellGe-

EstebanGonzálezPonsenunarodadepremsaalaseudelPP
%$#"3 ! 212

delicte de sedició. “Això es va
tractar en la primera reunió que
van tenir Sánchez i Feijóo a la
Moncloa, a la qual vam assistir
també Bolaños i jo”, va revelar
sobre la reuniódel 10d’octubre.
“Mentre el Govern assegura-

vaalPPquenoreformariaelde-
lictedesedició, jaestavanegoci-
ant ambERC canviar-lo”, va dir
Bendodo, que va llançar una
preguntaaSánchez:“Vallapena
fer això i desgastar Espanya per
estar-se sis o vuitmesosmésa la
Moncloa?”. Si la resposta és que
al president del Govern espa-
nyol li val la pena, la conclusió
del dirigent del PP és que
“Sánchez és un mal espanyol i
unmalsocialista”.Unmalsocia-
listaperquèelPPestàconvençut
que lamajoriadelPSOEnohau-
ria cedit a les pressions d’ERC.
Per reafirmar les seves tesis,
al·ludeix a la carta de l’expresi-
dent de la Generalitat Carles
Puigdemont, en què assegurava
que els socialistes li havienofert
“un bon tracte via reforma del
CodiPenal o indult” per posar fi
a la sevasituació.
El PP afirma que el president

del Govern central busca “una
amnistia total i inadmissible”, i
que això li passarà factura. En
primera instància en el PSOE.
Per això, els populars planteja-
ran mocions contra la reforma
del delicte de sedició en tots els
ajuntaments i comunitats autò-
nomes. Es tracta que els barons
socialistesesdefineixin.Decara
a les eleccionsdelmaig, abordar
la sedició pot ser un obstacle a
lessevesexpectativeselectorals,
que pot enfrontar-los a la direc-
ció federaldelPSOE."

neraldelPoderJudicial(CGPJ),
segons va revelar el negociador
del PP, Esteban González Pons,
enunaentrevistaaOndaCero.
Pons va recalcar que la nego-

ciació “no estava tancada” quan

el PP va decidir suspendre-la, ja
quequedavael“temaprincipal”,
que és un nou sistema d’elecció
delsmembresdelCGPJ.Totiai-
xò, sí que havia quedat clar, va
assegurar, que no hi hauria un
“abaratiment de les penes” pel

Els populars intenten
obrir unabretxadins
delPSOE ipromouran
votacions sobre el
canvi delCodiPenal

Sánchez recorda
les víctimesde
ladictadura
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Com estableix la llei de Memò-
ria Democràtica aprovada re-
centment, el Govern espanyol
varetrehomenatgeahir,31d’oc-
tubre,alesvíctimesdelaGuerra
Civil i ladictaduraambunactea
Madrid en què el president Pe-
dro Sánchez va remarcar que
l’avanç de “forces reaccionàri-
es” en diversos punts d’Europa
recorden que progrés i demo-
cràcia no són irreversibles.
“Avuihonremmoltesvidesper-
dudes sota una llosa, perdudes
en una guerra cruel, per l’exili,
per lapresó,per laviolència,per
la rancúniade ladictadura fran-
quista, que es resistia com una
bèstia ferida”, va dir Sánchez a
l’Auditori Nacional de Música,
en un homenatge al qual, amb
ambl’Executiuialtrespodersde
l’Estat –i en absència del líder
del PP, Alberto Núñez Feijóo–,
vanassistir associacionsmemo-
rialistes, familiars ivíctimes.

ElPPexigeix una renúncia
explícita a canviar la sedició
Feijóo no tornarà a negociar sense una garantia per escrit

El sector conservador del
TC amenaça d’impugnar
l’alternativa de l’Executiu

seus plans s’endarrereixin, el
PSOE va aprovar al juliol una
reforma de la llei orgànica del
Poder Judicial per exigir al
CGPJ que nomenés els seus dos
magistrats per al TC abans del
13 de setembre. L’explicació és
que la Constitució fixa la reno-
vaciódel tribunalper terços, co-
sa que significa que els magis-
tratshande ser elegitsdequatre
enquatre cada tres anys, perquè
compleixin un mandat total de
nou anys.
El debat intern obert aquests

últims mesos, i que ara torna a
un primer pla, és si el Govern
central pot nomenar els seus

dos magistrats sense comptar
amb els del CGPJ, perquè lla-
vors la renovació ja no es faria
per terços.
Dins el Constitucional, sobre-

tot des de l’ala conservadora, es
manté que tirar endavant
d’aquesta manera els nomena-
ments podria comportar el risc
de ser considerat inconstitucio-
nal. Fins i tot alguns magistrats
amenacen de negar el plàcet als
dos nomenaments si finalment
l’Executiu decideix actuar sol.
L’altre vessant afirma que el

Govern podria procedir a fer els
nomenaments sense esperar els
del CGPJ, sobretot tenint en

compte que l’òrgan dels jutges
ja porta un mes i mig de retard.
El bloc conservador del CGPJ
està bloquejant els seus nome-
naments com a mostra de dis-
conformitat per la reforma dels
socialistes per fixar-los un ter-
mini. Sobretot després de la re-
forma anterior, en què els va
prohibir fer nomenaments de
magistrats del Suprem, de tri-
bunals superiors de justícia i
audiències provincials mentre
estiguin en funcions.
Fonts ministerials defensen

que hi ha jurisprudència del
mateix TC que avalaria els no-
menaments sense haver de ser
exactament per terços, però la
realitat és que l’Executiu estava
esperant poder fer els quatre
nomenaments alhora i evitar
cap problema futur.
Dins el Govern espanyol de-

fensen que el retard és la conse-
qüènciad'un intent denoperju-
dicar la renovació del CGPJ,
que gairebé porta quatre anys
prorrogat, i de l’esperança que
finalment l’òrgan de govern
dels jutges arribi a un acord per
posar els dos noms –un de pro-
gressista i un de conservador–
sobre la taula.
Actualment al TC hi ha sis

magistrats considerats conser-
vadors, i cinc, progressistes.
Amb els noms previstos del Go-
vern passarien a ser quatre i set,
respectivament. Els conserva-
dors haurien de tenir unmagis-
trat més, però la dimissió d’Al-
fredo Montoya per malaltia els
en va deixar amb un menys.
Aquest magistrat hauria de ser
substituït per un altre que sigui
aprovatpel Senat, però senseun
acord entre el PP i el PSOE, no
tirarà endavant."

Ve de la pàgina anterior

Elcanvidetendència
alConstitucional,d’una
majoriaconservadora
aunadeprogressista,
aviva lapugnapolítica
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La gran exposició ‘Las Sinsombrero’ redescobreix al Centre Fernán
Gómez deMadrid la potència de les dones de la generació de Lorca

Lescreadoresoblidadesdel27

Una imatge de lamostra Las Sinsombrero al FernánGómez
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L’
última imatge de
l’exposició és de-
molidora. Una vi-
trina mostra els lli-
bresambquèfins fa

unes dècades estudiaven els
alumnes espanyols. En un d’ells,
la pàgina de la generació del 27
la presideix una gran foto plena
d’homes: Alberti, Lorca, Jorge
Guillén,Bergamín,DámasoAlon-
so,GerardoDiego.Imoltsmés.Ni
unadona,malgrat que la del 27 és
laprimerageneració enquèper fi
les universitats s’han obert a elles
–el 1910– i despleguen massiva-
mentel seu talent.Persort, al cos-
tat,unllibreescolardel2021jade-
dica una pàgina a les dones de la
generació del 27, ambuna foto de
l’actriuMargaridaXirgu imenci-
ons a la narradora María Teresa
León, les poetes Carmen Conde i
Ernestina de Champourcín, la
guionistaConchaMéndez...
La gran mostra, titulada Las

Sinsombrero, en reuneix moltes
més, des de les més conegudes
–comlespintoresMarujaMallo i
Ángeles Santos, la filòsofa María
Zambrano i l’escriptora Rosa
Chacel– fins a creadores el nom
de les quals va quedar increïble-
ment relegat, com les poderoses
pintores Delhy Tejero, Norah
Borges i Ruth Velázquez, les car-
tellistes Manuela Ballester i Jua-
naFranciscaRubio i la figurinista
Victorina Durán, els dissenys de
la qual s’avancen dècades al gè-
nere fluid. Las Simsombrero pre-
senta fins al 15 de gener al Centre
Cultural Fernán Gómez de Ma-

l’exposició –presidida per l’him-
ne 14 d’abril, compost per Adela
Anaya per a la República i dirigit
per ella mateixa a Las Ventas en
un acte multitudinari les imatges
del qual es projecten contínua-
ment– també és la de l’auge i cai-
gudadelsomnid’unpaís.Comen-
çaambunmurpledecarnetsuni-
versitaris d’estudiants dels anys
vint i, ja a prop del final, un altre
mur exhibeix desenes de carnets
d’exili de moltes d’aquestes do-
nes,quevanhaverdemarxardes-
présdelaGuerraCivil.Almig,po-
esia, filosofia, teatre,pintura i sor-
preses com les escultures rudes,
fortes i multiracials deMarga Gil
Roësset, llavors aclamada i que es
va suïcidar amb només 24 anys
desprésdedestruirbonapartdela
seva obra i lliurar el seu diari per-
sonalaJuanRamónJiménez."

drid400obres–sobretotpinturai
escultura– de desenes de creado-
res de la generació del 27 que tes-
tifiquen que aquestes dones van
protagonitzarel seu temps.
Comissariada per Tània Balló,

que porta més d’una dècada in-
vestigant les trajectòries d’aques-
tes pensadores i artistes i que as-
senyala que “la mostra pretén re-
escriure la història i incloure
dones no només per legitimitat i
justícia, sinó per rigor històric”,

Juntamblapinturade
MarujaMallo iÁngeles
Santosbrillenobres
deDelhyTejero
iRuthVelázquez

ElLiceupublica els seus
annals complets: 24.000
funcionsdesdel 1847
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El curt polonès Dalej jest
dzien, escrit i dirigit per Da-
mianKocur i rodat en blanc i
negre, sense guió i amb ac-
tors no professionals, es va
alçar amb el premi a lamillor
pel·lícula a la 48a edició del
FilmetsBadalonaFilmFesti-
val. De 25minuts de durada i
premiat en altres festivals in-
ternacionals, el curt narra el
vincle entre en Pawell, un
humil barquer d’un petit po-
ble polonès riberenc, i en
Mohammad, el refugiat que
rescatadel riu i acull a la seva
cabana.
“De fet, més que de la crisi

migratòria, tracta sobretot
de la solitud i de la necessitat
de relacionar-se”, va asse-
nyalar Kocur, per qui el riu
simbolitza aquest mar que
sovint es converteix en “una
trampa mortal” per a milers
d’immigrants. L’obra del re-
alitzador es va emportar la
Venus Badalona i 5.000 eu-
ros a la millor pel·lícula,
mentre que el premi especial
del jurat va anar a parar a
Bead brothers, un film turc
dirigit per Aykut Temel, i el

premi al productor emer-
gent va recaure en Ales Payá
i Gorka Lasaosa pel curt Po-
cos, buenos y seguros.
Per la seva part, Charlie

Surfer, de Pia Strømme (Ir-
landa), va guanyar el premi
del públic-La Vanguardia.El
guardó a la millor pel·lícula
d’animació va ser per a Air-
borne, d’Andrzej Jobczyk, i
el de millor producció do-
cumental, per a la francesa

Little Berlin, de Kate Mc-
Mullen.
Tu niño, de Sergi Castellà,

va ser distingit amb el premi
a la millor producció de Ba-
dalona, mentre que Harta,
de Júlia de Paz Solvas, va
merèixer lamillor producció
de Catalunya. De Paz Solvas
també va ser reconeguda
amb el millor guió amb Nú-
ria Dunjó López."

L’obra aborda
la crisi migratòria i
“tracta de la solitud
i de la necessitat
de relacionar-se”
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Per primera vegada es posa a
disposiciódelpúbliclahistòria
artística completa del Liceu,
des de la datad’inauguració, el
4d’abrildel1847, finsal’actua-
litat. Una tasca documental
queel teatrevacomençarapu-
blicar per trams el gener del
2020 –del més actual al més
antic– i que culmina ara amb
l’habilitació de l’última etapa
prevista, la que comprèn des
de l’any inaugural fins al pri-
mer incendi, un focqueel 1861
vaarrasar la sala i l’escenari.
Jaume Tribó, mestre apun-

tador del Gran Teatre des del
1975, és l’autor d’aquesta in-
vestigacióquereconstrueixles
temporades liceistes: òperes,
ballets i concerts,més fotogra-
fies i programes de mà. Cosa
que suposa prop de 24.000
funcions, unes 21.000 perso-
nes (entre artistes, composi-
tors, etcètera) i més de 1.200
programes de mà consulta-
bles.Unabasededadespera la
qual Tribó ha treballat junta-
ment amb l’arxiu de la Funda-
ciódelGranTeatredelLiceu.
El teatre que va néixer sent

elmésgrand’Europa,ambuna

capacitat per a 3.500 especta-
dorsiamblatecnologiaescèni-
caméscapdavantera, va fer gi-
rar les funcions,durantelspri-
mers anys, entorn d’una obra
teatral, una òpera, una sarsue-
la, un ballet o un concert, però
intercalantnúmerosdemàgia,
funambulisme o prestidigita-
ció. L’òpera representava, de
fet, un 25%de les funcions. La
primera que es va escoltar va
ser Anna Bolena de Donizetti

(el 17 d’abril del 1847). L’òpera
italiana tindria un lloc prefe-
rent en les programacions i
des del primer any que ja s’in-
corporaria l’obra de Verdi.
L’òpera francesa, però, no tri-
garia a ocupar també un espai:
les seves característiques de
grand opéra donaven sentit a
la grandiositat del Liceu. Els
compositors més interpretats
d’aquell període van ser Me-
yerbeer,Halévy iThomas."

Elsprimersanysdel
GranTeatre, l’òpera
representava
ambproufeinesun
25%deles funcions

El curtpolonès ‘Dalej
jest dzien’ triomfaa
la48aediciódelFilmets

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
3 al 6 de novembre «New(a)days de Park Keito / Kotomi Nis-
hiwaki i Miquel Casaponsa». Més info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
8 de novembre «Ejaculant Diarrea de Roger Pelàez». Més
info: www.anticteatre.com

AQUITÀNIA TEATRE - Avinguda Sarrià 33, Barcelona -
info@aquitaniateatre.esEl Poliamor és així (de complicat) de
Dj a Diu. No estoy bienDiss. On és la fada Alegría?Diss. i Diu

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) A partir
del 13/10 Orgull de Dostoievski. Direcció d’Oriol Broggi amb
Andreu Benito. Entrades a laperla29.cat i 1,5h abans de cada
funció a la taquilla del teatre.

CENTRE ARTS LLIURES 93 458 99 94 fundaciojoanbrossa.cat
La casa sin Bernarda Del 2 al 20/11, de dc a ds 20h (Ds 5 NO
hi ha funció), dg 6/11 12h, dg 13/11 12h i 18h. Preu: 20€.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Golfus de Roma,
dl. 31/10, 20 h; dt. 1/11, 17.30 h; dj. i dv. 20 h; ds. 17.30 i 21 h;
dg. 18 h. Desconcerto, última funció! dt. 1/11, 12.30 h. Tres
Mosqueters, dg. 12 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Els Secundaris. Cia.
Els Pirates Teatre. Amb Laura Aubert i Bernat Cot Per compra
d’entrades, consulta d’horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluís,64.T933518231 “Peajes“ 3/11 a 21h.
”No hi ha demà!" 5/11 a 17h. ”Impro a Gogó” 5/11 a 21:30h.
Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). La Trena, dt. 1/11,
18.30 h; dj. i ds., 17.30 i 20.30 h; dv., 20 h; dg. 18 h. Celebraré
mi muerte, dc. 20 h i dg. 20.30 h. Tinder sorpresa, dv., 22.30
h. I El Monstre de Colors, dg. 11 i 12.30 h. teatregoya.cat i
promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22. T. 932 181 512.
Programació familiar: Cia La Trepa "La frenètica faula de la
llebre i la tortuga". Recomanat a partir de 4 anys. Diumen-
ges, 12 h: "El misteri del Teatre Regina" Recomanat a partir
de 5 anys. Més info i entrades: www.tregina.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
El Tipo Del 03/11 al 26/11 20hs (Juev / Lunes)
www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). La merave-
llosa família Hardwicke, dt. 1/11, 18 h; de dc. a dv., 20 h; ds.
17.30 i 20.30 h; dg. 18 h. L'OffLaVillarroel: Sólo llamé para
decirte que te amo, dj. i dv. 22.15 h; dg. 12 h. lavillarroel.cat i
promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Paraíso perdido, de dt.
a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg., 17.30 h. teatreromea.cat i
promentrada.com

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606 Érem
tres germanes. Adaptació contemporània de José Sanchis
Sinisterra del clàssic de Txèkhov amb direcció de RaimonMo-
lins. Del 20/04 al 29/05. Venda d'entrades a www.atrium.cat

SAT! SANT ANDREU TEATRE c/ Neopàtria 54. T.933457930.
Del 29 d’octubre al 12 de novembre al “En Joan sense por i la
casa encantada” de La Roda Produccions. Espectacle fami-
liar de titelles a partir de 4 anys. Consulteu www.sat-teatre.cat

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Baixos22: Produït per Hit i Tantarantana presenten Fantàstic
Funeral Festiu del 10/11 al 4/12. Àtic22: Application Rejected
presenta Ubu Rex del 9/11 al 27/11. www.tantarantana.com

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. 93 443 39 99.
Estranys en un tren Dj i dv 20h, ds i dg 18h Boja Ds 21:30h.
Compra d’entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN.St Antoni Mª Claret 120.T:93 603 51 61
Fins 13/11: ‘Ojos verdes’ Dj Dv Ds 21h Dg17:30h Estrena
04/11: ‘Okupes particulars’ Dj a Ds19h Dg20h Estrena 5/11:
‘La Cupletista’ dissabtes a les 17h.

TEATRE LLIURE:Gràcia - 93 228 97 47. Montseny, 47. Fontana
L3. Concurso de malos talentos, de José y sus Hermanas.
Estrena 10/11. Fins al 4/12. Més informació i venda d’entrades
www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla
(Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE LLIURE:Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça.
Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. Yerma, de
F. García Lorca, dir J. C. Martel Bayod. Estrena 18/11. Fins
al 16/12. Més informació i venda d’entrades www.teatrelliu
re.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93
289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. Pl. de les Arts, 1. Sala Pe-
tita: Zona inundable de Marta Barceló. Dc. a ds. 19h; dg. 18h.
Sala Tallers: Intempèrie. Ds. 19h; dg. 18h. Venda entrades i
abonaments: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA: (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115).
Romeu i Julieta. Horaris: Dll. i dt., 20 h. Venda d’entrades a
teatrepoliorama.com

ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

GUIA TEMPS LLIURE

TEATRES

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.
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DIFUSIÓN:
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375000

73011
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352 CM² - 31%

9765 €
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Diario

649 CM² - 61%
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Memoria i patrimoni 

El projecte de memOria histOrica 
a l'lnstitut Quatre Ca tons 

Que no caigui en l'oblit! 
Quina és la millor manera d'estudiar 

historia? Bé, n'hi ha moltes, a través de 
!libres, documents de !'epoca, o parlant 
directament amb la gent que la va viure 
en primera persona. No cree que sigui 
senzill estudiar els dinosaures entre
vistant un velociraptor, pero quan és el 
franquisme del que parlem tenim el pri
vilegi de comptar amb un munt de per
sones properes a nosaltres pera les quals 
aquesta va ser la seva realitat durant una 
part considerable de la seva vida. 

Els Blocs de Recerca, Creació i Ser
veis, més coneguts com a BRCS, són 
una iniciativa de l'Institut Quatre Can
tons que busca que nosaltres, els alum
nes, aprenguem d'una manera nova i 
beneficiosa. No ens centrem només en 
el contingut teóric d'un projecte, ens 
centrem en la planificació d'aquest, en 
la seva execució, en aprendre a treba-

16 

llar. L'important no és només el produc
te final, sinó tot el trajecte que fem per 
arribar-hi. Un d'aquests BRCS ens va 
portar a alguns companys meus i a mi a 
estudiar els anys del franquisme i de la 
transició a partir de testimonis, posant el 
focus principalment en les lluites vei"nals 
i les dones. 

Pero no ens avancem. Abans de 
res, cal remarcar dues associacions 
que ens van ajudar molt. La primera 
és I'Associació d'Expresos Polítics del 
Franquisme. Gracies a elles i ells vam 
tenir el privilegi d'escoltar les histories 
de persones que van lluitar pels seus 
drets, i els nostres, en un temps en el 
qua! fer-ho era molt més perillós que no 
pas ara. La segona va ser La Voz Aho
gada, un projecte escenic que es dedica 
afer teatre de memoria histórica a partir 
de diferents testimonis, i que van venir 

a classe per ensenyar-nos el seu procedi
ment i aconsellar-nos. Gracies a tots dos 
grups vam poder tirar endavant el nos
tre treball. Vam escollir testimonis que 
van sortir tant de l'Associació com deis 
nostres propis familiars i els vam entre
vistar. A partir d'aquestes entrevistes 
vam crear escenes que ara ens serveixen 
per aclarir el que realment passava en el 
franquisme. 

Com ja he mencionat abans els ví
deos de les escenes, el nostre projecte 
final, és el menys rellevant. L'important 
és tot el que hem apres pel camí, tota 
!'experiencia. Hem escoltat histories de 
persones que de joves, com ara ho som 
nosaltres, van decidir sortir al carrer i 
tirar fulletons demanant drets humans, 
fins i tot si aixó els costava la llibertat. 
De dones que van demostrar que tenen 
coses a dir i quepas a pas van construir 

\f'l'lf•fl•••:t.l\1 

el barri que avui dia tots coneixem i estimem, el Poble
nou. De treballadors i treballadores que es van negar a 
ser explotats, d'empresonaments, de miseria, de tortu
res ... 

Cal recalcar el paper crucial que van tenir les do
nes en les lluites velnals. Queda ciar que fins i tot en un 
ambient altament sexista les dones continuen movent-se, 
formant part del que passa. Al principi del BRCS vam 
estudiar l'opinió del regim franquista sobre les dones, el 
manual de la bona esposa i aquestes coses. Aixó va fer 
un interessant contrast a )'hora de coneixer dones invo
lucrades en moviment velnals, que van demanar esco
les, autobusos , aigua, llum i recursos en general a través 
d'organitzar accions de protesta constantment, com ara 
robar autobusos o tancar-se a esglésies. 

Gracies a tot aixó, avui som joves una mica més 
conscients; entre totes les coses que hem apres destaca el 
fet de saber que el futur, el que volem que sigui la nostra 
llar, depen de nosaltres. 

Julia Baeza 

A final del curs escolar passat, 2021 ·2022, la Comissió Pedagogica 
de I'ACEPF (Associació Catalana Expresos Polítics del Franquisme) 
conjuntament ambla companyia de teatre documental La Voz Aho· 
gada va m realitzar una experiencia de recuperació de memoria his
torica a diversos instituts de secundaria del barri, entre ells l'lnstitut 
Quatre Cantons. 
Es tractava que nois i noies coneguessin la lluita de les dones al final 
del franquisme i a la transició, la repressió que aixo va su posar moltes 
vegades, la seva fortalesa i decisió per reivindicar serveis i drets que 
avui ja tenim conquerits i que ens semblen obvis i potser no valorem 
prou, pero que en molts casos van su posar lluites dures i llargues. 
El contacte entre les dues generacions va ser molt interessant i en · 
grescador, el jovent descobria un món desconegut i a nava prenent 
consciencia del que va significar el nostre passat, com s'havia de 
defensar els drets adquirits evitant de tates passades tornar a la si· 
tuació anterior. 
Un exemple de l'interés i entusiasme que aquest treball va signifi· 
car pera l'alumnat és aquest escrit que Julia Baeza de 4t d'ESO va 
escriure valorant aquesta forma d'aprenentatge. Felicitats, Julia, i 
felicitats, loseba, el professor de Quatre Cantons que ho ha facilitar. 

Carlota Falgueras 
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Cultura
MEMÒRIA HISTÒRICA

important: el besavi Salvador Miró 
i Llorens, fundador de la UGT a Bor-
riana segons consta al seu consell de 
guerra. Al repositori d’entrevistes 
que hi ha a la web del Grup n’hi ha 
una de la germana menuda del meu 
avi, la Rosa. Escoltar-la també em va 
obrir tot un món , ja que a casa amb 
prou feines es parlava del besavi. El 
Salvador va ser alcalde pedani de les 
Alqueries de Santa Bàrbara, a Bor-
riana, a l’imposar-se al candidat de 
la dreta.  

Quan l’entrevistadora pregunta a 
la filla quina ideologia professava 
son pare, la resposta és per emmar-
car: “Ell no era de cap partit, ell era 
dels pobres, tenia eixes idees. Era de 
qui ho necessitava. Per això va por-
tar la llum a les alqueries i va fer 
construir unes escoles. La gent es-
tava tan contenta que quan es va ca-
sar la meua germana tots els veïns 
van voler fer-li un regal. Els regals 
no cabien a casa!” 

El gran trauma de la família Mi-
ró, que en un moment donat tenia 
cinc fills al front defensant la Repú-
blica, era qui els va delatar quan van 
arribar dos d’ells, el Pepe i el Manu-
el, a casa. “No havia passat ni mitja 
hora que havien arribat i ja van ve-
nir per endur-se’ls”, explica Rosa. 
Evidentment, sospitaven dels falan-
gistes del poble, però mai van saber 
segur de qui va ser la iniciativa. 

El que va seguir després va ser un 
calvari amb final dramàtic. Per si no 
n’hi havia prou amb els fills, als quals 
es demanava la pena de mort, al pare, 
Salvador, també el van tancar al pe-
nal de l’illa de San Simón, a Galícia, 
un centre especial per a presos polí-
tics. Sentint la veu de la Rosa reme-
morar aquells dies 70 anys després 
se’m trenca el cor: “Ma mare i jo es-
tàvem soles a casa, dormíem juntes 
i ploràvem tota la nit”. 

Ni una trista placa 
La mare, de fet, mai va superar la 
mort del fill i no va durar gaire. El 
Salvador va tornar, però amb la sa-
lut molt tocada, per viure en l’ostra-
cisme fins a la seva mort. Avui dia a 
les Alqueries de Santa Bàrbara no hi 
ha ni una trista placa que recordi la 
seva figura. El regidor de Cultura, 
Vicent Granel, em promet que hi 
posaran remei. M’explica que al po-
ble s’acaba de publicar un llibre amb 
les històries dels borrianencs que 
van morir al Camp de Mauthausen, 
i que hi ha familiars que han desco-
bert tot just ara el que els va passar. 
D’altres es neguen directament a 
conèixer els fets. Com afirma Maria 
Isabel Peris, la dreta a Castelló, i per 
extensió a Espanya, és una “mura-
lla”. Per sort, cada cop hi ha més es-
querdes en aquest mur i la història 
va sortint a la llum gràcies a aquests 
activistes de la memòria.e

 Així vaig 
descobrir el meu 
besavi republicà 

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de 
Castelló aplega testimonis familiars de la repressió

01. Dones a la presó de Castelló als anys 40.  
02. Carta d’un pres a la seva dona. 03. Militars i 

clero a la presó de Castelló als anys 40.  
04. Homes al pati de la presó de Castelló; un 

dels presos, al costat de la pissarra, fa de 
mestre. GRUP PER LA RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CASTELLÓ  

 

La meva àvia Maria va morir el 2009, 
però la tia Glòria m’havia explicat 
que un dia va venir una dona a fer-li 
una entrevista sobre la Guerra Civil. 
Durant anys no se’n va saber res, 
d’aquella entrevista. No constava 
enlloc. Ningú en sabia res. Però 
aquest estiu la història va fer un gir 
inesperat. Una de les impulsores del 
Grup per la Recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló, Maria Isabel 
Peris, va trobar la cinta a casa seva. 
Per algun motiu l’havien descartat 
perquè no se sentia bé, però la rea-
litat era que sí que se sentia. És difí-
cil explicar la sensació de sentir la 
veu de la teva àvia tretze anys des-
prés de la seva mort. Al principi va 
costar de reconèixer, però després ja 
no hi ha dubte. Era ella. 

Parla seriosa, amb indignació pe-
rò amb dignitat, de totes les malves-
tats dels franquistes després de gua-
nyar la guerra. Ella tenia l’home i 
dos cunyats a la presó de Borriana, 
un antic convent avui reconvertit 
en Casa de Cultura. 

“Ai, les pallisses... Pegar s’ha pe-
gat molt, ahí a la presó. Perquè al car-
rer hi havia dones que s’hi arrima-
ven, d’ací de Borriana, i els sentien 
gemegar”, diu. 

El cas és que gràcies a aquella en-
trevista i a altres testimonis he po-
gut descobrir coses del passat fami-
liar que desconeixia. I el mateix fe-
nomen deu passar amb molts caste-
llonencs més. El meu avi 
Pepe se’n va sortir, però al 
seu germà Manuel el van 
afusellar. Els meus avis van 
viure tota la vida a prop dels 
delators que van extorsio-
nar la família i van provocar 
les tortures i la mort del Ma-
nuel. És impossible no pre-
guntar-se com ho van poder 
suportar i van decidir tirar 
endavant una família. 

Novetat editorial 
Es dona la circumstància que 
Maria Isabel Peris acaba de 
publicar la tercera edició am-
pliada d’Històries de vida al 
Castelló de la guerra i la post-
guerra (Universitat Jaume I, 2022), 
on apareixen molts dels testimonis 
recollits pel Grup per la Recerca. Pe-
ris explica la dificultat de trobar tes-
timonis d’aquells fets en una socie-
tat conservadora com la castello-
nenca, on la dreta encara té un poder 
social molt important. 

“Ens trobem sentiments oberts, 
amagats molt de temps, molt 
d’agraïment també. I també veus 
d’altres que no volen saber, veus in-
diferència en ells. Han sigut molts 
anys d’acomodació i adoctrinament 
polític. Poca rebel·lia, i és fort... Si 
penses tot el que va passar...”, diu 
Peris. 

Sentint les entrevistes es veu 
com tenen un efecte reparador per 
a les víctimes. “Impressiona quan 
parlen de com es vivia. Atemorits, 

CASTELLÓ
DAVID MIRÓ

Opressió  
Els avis van viure tota la vida  
a prop dels delators que van 
provocar la mort del Manuel

humiliats i sense poder parlar des-
prés d’afusellar un familiar, havent 
de conviure amb els delators, bot-
xins, l’espoli econòmic, la misèria 
humana, discriminació per treba-
llar, la fam...”, explica Peris. I ara per 
fi algú els escolta. 

L’enfocament de Peris, que tam-
bé és membre del Consell Valencià 
de Cultura, és el d’aproximar-ser al 
màxim a la vida quotidiana d’aque-
lla gent, i així es reflecteix en el lli-
bre. “Veus la il·lusió i la lluita pels 
drets més elementals, com poder 
menjar, tenir una casa, la situació 
econòmica dels treballadors davant 
les classes dominants”, relata 
d’aquell Castelló de l’època republi-
cana. És en aquell context on apa-
reix un altre personatge familiar 
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La llei de memòria democràtica espanyola 2022: trampes i 
ambigüitat 
 

 

El jurista Pep Cruanyes i el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Pep 
Morella, expliquen què falta a la llei 
 

 

 

La llei de memòria democràtica de l’Estat espanyol va entrar en vigor el 20 d’octubre passat, sense que el 
PSOE recollís cap de les esmenes d’ERC. Una anàlisi de la llei 20/2022, que substitueix la llei de 2007 amb 
el repte -segons s’assegura- d’emparar millor la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el 
franquisme, també crea recels entre experts i entitats catalanes. “És una llei plena de trampes”, afirma el 
jurista i historiador Pep Cruanyes, que és coordinador de la Comissió de la Dignitat, entitat memorialista 
creada fa vint anys per reclamar el retorn dels coneguts com a papers de Salamanca i que no ha deixat 
d’exigir el retorn del patrimoni espoliat als catalans. El president de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya (FAC), Pep Morella, qualifica la llei  20/2022 “d 'ambigua”. Cruanyes i Morella també reclamen 
que no es demori més l’aprovació de la llei de memòria democràtica catalana, l’avantprojecte de la qual està 
en fase d’incorporar o no les al·legacions presentades en l’exposició pública i que la seva aprovació pel 
Govern es pot veure endarrerida, ara pel trencament de l’acord entre ERC i Junts. Una novetat de la llei 
espanyola i de l’esborrany de la catalana és que contenen un  règim sancionador per evitar l’enaltiment del 
règim franquista i l’exhibició de simbologia del dictador espanyol. 
 
Pep Morella i altres representants de la Federació d’Ateneus de Catalunya van visitar el secretari d’Estat de 
Memòria Democràtica, Fernando Martínez López, el 6 d’octubre passat, justament l’endemà que el  Senat 
donés llum verd a la nova llei.  “Després de 45 anys de governs democràtics, la llei no ens convenç per la 
seva ambigüitat i falta de concreció en els terminis, però vam trobar predisposició del secretari d’Estat, el 
qual ens va assegurar que amb la llei està obligat a tancar aquesta ferida”,  declara Morella i afegeix, que la 
federació farà un “seguiment” dels compromisos acordats pel retorn dels béns espoliats pel franquisme, i si 
no es compleix ho denunciaran. 
 
Les víctimes del franquisme 
Pel jurista Pep Cruanyes la llei de memòria democràtica de 2022 no compleix els mandats internacionals 
perquè “no aborda que els crims del franquisme siguin jutjats”, quan des de Nacions Unides i tractats 
internacionals han indicat que els crims contra la humanitat no prescriuen, com van ser els ordenats pel 
règim de Franco, i assegura que no poden ser esborrats o tapats per la Llei d’Amnistia de 1977. Certament, 
la llei fixa que s’investigarà els crims, i es crearà la figura d’un “Fiscal de Sala per a la investigació dels fets 
que constitueixin violacions de Dret Internacional i drets humans, incloent-hi, el cop d’estat, la guerra i la 
dictadura”. No obstant això, es deixa clar que l’Estat espanyol no serà responsable, i es vincula la resposta a 
través de la norma de jurisdicció voluntària, que significa donar informació a l’afectat i prou. 
 
Una altra “trampa” a parer de l’advocat és que “tampoc hi ha una afirmació clara que es retornarà 
el patrimoni expoliat, sinó que detallen que ara es faran auditories i estudis”. En aquest sentit, Cruanyes és 
molt crític, ja que la llei recull la indemnització a partits i sindicats, però, “s’oblida totalment dels ciutadans”, a 
qui, per exemple, se’ls va requisar diners republicans que es van declarar il·legals, i que “el Banc d’España 
va documentar i és ben fàcil de provar”, segons Cruanyes.  També recorda el cas d’un veí de Lleida, a qui 
l’any 1939 se’l va castigar amb una multa de 100.000 pessetes (uns 3 milions d’euros actuals) i els seus 
hereus no seran rescabalats. 
 
La llengua catalana, perseguida 
Una fita assolida, segons Cruanyes, és que la llei sí que recull una de les esmenes reclamades i és que 
qualifica a la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i entitats catalanes com a “víctimes” de la guerra i 
del franquisme. També es reconeix la persecució de les llengües catalana, basca i gallega.  En concret, la 
llei afirma: “Es reconeix la política de persecució i repressió contra les llengües i cultures catalana, gallega, 
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basca, aragonesa, occitana i asturiana perpetrades pel règim dictatorial franquista durant el període de 
guerra, així com en les dècades posteriors de la dictadura.”  Amb aquest reconeixement l’advocat espera 
que es compleixi el respecte a la llengua pròpia de cada territori. No obstant això, en el cas català, continua 
el conflicte ben viu als tribunals, ara amb la sentència del 25% de castellà i la nova normativa catalana, 
recorreguda al Tribunal Constitucional.  
 
Pel que fa a les anul·lacions de judicis i processos franquistes, Cruanyes afirma que “l’Estat arriba tard. 
Primer ho va fer Catalunya el 2017 i ja s’han anul·lat uns 60.000 processos, com els de Txiqui, Puig Antich i 
el president Companys. ” En aquest sentit, ERC i el govern espanyol van mostrar el seu estira-i-arronsa, 
dimarts passat. La senadora d'ERC Sara Bailac va retreure al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que 
l'entrada en vigor de la Llei de la Memòria Democràtica la setmana passada no s'hagi traduït en un 
reconeixement per escrit de la nul·litat de la sentència a l'expresident de la Generalitat Lluís 
Companys. "Portem 82 anys esperant que es faci justícia i que s'anul·li la sentència que va condemnar a 
mort Lluís Companys, i esperem que ho facin", va afirmar Bailac durant la sessió de control al Senat. 
Bolaños va retreure a Bailac que plantegi aquesta pregunta una setmana després de l'entrada en vigor de la 
Llei de Memòria: "El que fa és precisament reparar les víctimes que havien estat afusellades i perseguides 
pel franquisme i la dictadura." 
 
Via Laietana, espai de memòria 
La llei estatal recull la delimitació d’espais de memòria, i Pep Cruanyes afirma que “un dels llocs 
més emblemàtics de la repressió i violència del franquisme” és la  Prefectura de la Policia espanyola de la 
Via Laietana, que entitats com la Comissió de la Dignitat i la sectorial de l’ANC reclamen que es converteixi 
en un centre d’interpretació i memòria de la repressió, i així ho reivindiquen en convocatòries davant l’edifici 
cada primer i tercer dimarts de cada mes, amb la intervenció de víctimes de les tortures i 
vexacions viscudes. El Govern i l’Ajuntament de Barcelona comparteixen que cal recuperar aquest edifici, al 
número 43 de la Via Laietana, per a la memòria democràtica però, inicialment, amb projectes diferents. 
 
El retorn dels 11 ateneus espoliats  
Pel que fa al retorn de patrimoni, la Federació d’Ateneus de Catalunya té documentats 11 ateneus espoliats i 
espera que el govern espanyol amb la nova llei no trigui a donar -hi resposta. La llei fixa un termini d’un any 
per fer una auditoria sobre els béns a retornar. El president de la FAC afirma que “un any és just” perquè el 
govern espanyol reclama una documentació “molt clara” de les propietats i en la majoria de casos va ser 
eliminada. Pep Morella espera que la secretaria d’Estat de Memòria Democràtica compleixi els seus 
compromisos de fer convenis amb universitats per documentar el patrimoni dels ateneus que encara 
continua en mans de l’Estat espanyol. Morella explica el cas de  l’ateneu republicà de Cervera, que està 
actiu, però la seva propietat està en mans del Ministeri de Treball, fet que per exemple li impedeix fer 
reformes. La recopilació de documentació és molt difícil perquè per exemple hi ha   el cas d' ateneus que 
estaven dins d’una cooperativa agrícola, ara desapareguda. 
 
“Els ateneus no són entitats memorialistes, sinó víctimes de la guerra i el franquisme”, insisteix Pep Morella i 
reivindica el paper clau que van jugar aquestes entitats, impulsades pel moviment obrer i associatiu català 
durant el segle XIX. Manifesta que són “espais de socialització i lliure pensament” ben necessaris en la 
societat actual, que està “molt individualitzada”. Morella afirma que els  ateneus  van ser “les 
primeres escoles de democràcia, republicanes, on les persones debatien i es formaven, mantenien la cultura 
popular i les tradicions, així com l’ús de la llengua catalana”. Per Morella, el dictador Franco va apoderar-se 
dels ateneus “com a botí de guerra i a punta de pistola”, i va aprofitar tots aquests equipaments que hi havia 
repartits pel país per a retallar llibertats i imposar-se. Una mostra evident és la fotografia principal que 
il·lustra aquesta notícia de la llei 20/2022, on es veu la instrucció militar dels nens del Centro Nacional, 
nom donat a l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, un cop extingit i requisat. 
 
La FAC va promocionar un estudi per demostrar aquest càstig al teixit associatiu català amb l’entrega dels 
seus béns als afectes al Movimento. L’estudi, realitzat per la doctora en Història Neus Moran, detalla “un 
saqueig metòdic i ben planificat”, per ara concretat en 298 immobles que pertanyien a 232 entitats 
diferents. Per exemple, s’han documentat els casos de: l’Orfeó Badaloní; la Casa del Poble de Blanes; 
l’Ateneu Centre Democràtic i Progressista, de Caldes de Montbui; el Centre Obrer Instructiu d’Unió 
Republicana, de Cervera; la Unió del Casal Gelidenc, de Gelida; el Centre Obrer, de La Sénia; Centre 
Agrícola i Social, El Pla del Penedès; l' Ateneu Santfeliuenc, de Sant Feliu de Llobregat; l' Ateneu Agrícola, 
de Sant Sadurní d’Anoia, i la Societat Coral La Unió Santcugatenca, Sant Cugat del Vallès. Pel que fa a 
l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, la FAC informa que ja ha recuperat els béns espoliats, i la Societat 
Coral Obrera La Glòria de Sentmenatenca li queda pendent de recuperar un local. 
Així doncs, els objectius de Veritat, Justícia, Reparació i No repetició anunciats en la llei 20/2022, de 
memòria democràtica, s’hauran de demostrar i comprovar. 
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18 ELPAIS 

ESPAÑA 

Feijóo, tras la exhumación 
de Queipo: "La política debe 
dejar a los muertos en paz" 
El ministro Bolaños pregunta a los populares: "¿Devolverían 
a los pies de la Macarena los restos de un genocida?" 

NA TALlA JUNQUERA. Madrid 
El presidente del Pa rtido Po pu· 
lar, Alberto Núñez Fe ijóo, mani
festó ayer su oposición :1! trasla
do de los restos del general fran
quista Gonza lo Queipo de Lla
no - a quien historiadores co
mo Paul Presta n responsabili
zan de 45.000 muertos en la re
presión durante la Guerra Civi
l- de la basí lica de la Macarena 
de Sevilla. "Creo que la política 
debe centrarse en los vivos y 
dejar a los muertos en paz, pero 
allá cada uno con sus priorida
des. Me preocupa mucho la si
tuación económica de mi país y 
yo no voy a hacer política con 

Una alfombra 
roja para tapar 
el hueco 

En el interior de la sevillana 
basílica de la Macarena a algu
nos feligreses se les iba la 
mirada ayer a los pies del altar 
mayor. Por primera vez, la 
vista no se topa con las lápidas 
del represor franquista Gonza· 
lo Queipo de llano y su espo
sa, Genoveva Martí. En su 
lugar, una alfombra roja ta pa 
el lugar donde estuvieron sus 
tumbas, que hacía apenas unas 
horas habían sido abiertas, de 
madrugada, para S.'lcar y trnsla· 
dar sus restos y cumplir así 
con la ley de Memoria Demo· 
crática. Los miembros de las 
distintas asociaciones memo
rialistas que tanto han luchado 
por sacar de la basílica los 
restos del general franquista, 
respons.'lblc de ordenar la 
muerte de 45.000 personas 
durante la Guerra Civil según 
Jos cálculos del historiador 
Paul Prestan, a frontaban el día 
de ayer con otra mirada. 1 E. s. 

los muertos, porque no creo 
que esa sea la prioridad de los 
ciudadanos en este momen to", 
dijo el líder conservador en un 
acto del partido en Guadalaja· 
ra. 

El presidente de Vox, Santia· 
go Abascal, también crit icó, e n 
su cuenta de Twitter, el trasla· 
do de los restos de Queipo d e 
Llano, en virtud de la Ley d e 
Memoria Democrática, que en
tró en v igor el 21 de octubre: 
"Estos días e n los que tantos es· 
pañales acuden a los cemente· 
ríos para recordar y honrar a 
sus difuntos ... los aprovechan 
Sánchez y sus secuaces para 

profanar sepulturas y pe rtur
bar el descanso de los muer
tos", escribió el líder del partí· 
do de extre ma d erecha. 

El ministro de la Presidencia 
y Memoria Democrática, Félix 
Bolaños, replicó a ambos: "Espa· 
ña se ha levantado más dig na, 
con u na democracia mejo r". Y 
preguntó a "los que dicen que 
de rogará n la Ley de Memoria 
Democrática" s i devolverían "a 
los pies de la Macarena los res
tos de un genocida que mandó 
fusilar a 45.000 personas". 

El traslado d e los restos de 
Queipo se ha realizado en cum· 
plimiento de la nueva Ley de 

Memoria Democrática, que es
tablece que Jos dir igentes fran· 
quistas no pueden permanece r 
inhuma dos en Jugares preemi· 
nentes cte acceso púhlico ctistin· 
tos a un cementerio. El objetivo 
es impedir cualquier exalta
ción, enaltecimiento o apología 
de los perpetradores de crím e
nes de lesa humanidad conde
nados por el Consejo de Europa 
en marzo de 2006 y evitar el 
menosprecio o humillación de 
las víctimas de l franquismo. 

Fe ijóo es, en este caso. cohe
re nte con sus pro pias declara
cio nes en el pasado y con la pos· 
tura de su predecesor, Pablo Ca
sado, quien encargó a Adolfo 
Suárez lllana un proyecto alter· 
nativo a la ley de memoria histó· 
r ica, anterior a la norma actual 
y que también pretendía dero
gar si llegaba a l Gobierno. Du· 
rante su eta pa como presidente 
del Ejecutivo, Mariano Rajoy la 
mantuvo, pero la dejó sin efecto 
al eliminar las partidas presu
puestarias para su aplicación . 
En 2019, el PP ya se opuso en el 
Parlame nto andaluz al tras lado 
de los restos de Queipo de Lla· 
no. No obstante, el ex vicesecre· 
tario de comunicación del PP. 

El Gobierno prepara la salida del Alcázar de 
Toledo del militar golpista Milans del Bosch 
La cri pta donde yace el teniente general, uno de los sublevados del 23-F, no está 
abierta al público, lo que no impide que se celebren homenajes en su honor 

N. J., Madrid 
Gonzalo Queipo de Llano decía 
en un bando militar en julio de 
1936: .. Serán pasadas por las ar· 
mas, sin formación de causa, las 
directivas de las organizaciones 
marxistas o comunistas que en el 
pueblo existan. y en el caso de no 
darse con tales directivas, serán 
ejecutados un número igual de 
afiliados arbitrariamente elegi
dos". Y declaró a Radio Sevilla: 

"¿Qué haré? Pues imponer un du
risimo cast igo para callar a esos 
idio tas congéneres de Azaña. Por 
eso faculto a todos los ciudadanos 
a que, cuando se tropiecen a uno 
de esos sujetos, Jo callen de un 
tiro. O me lo traigan a mí, que yo 
se lo pegaré". "Nuestros valientes 
legionarios y regulares han ense· 
ñado a los rojos lo que es ser hom
bre. De paso, también a las muje
res de los rojos, que ahora. por 

fm, han conocido hombre de ver
dad y no cast rados milicianos. 
Dar patadas y berrear no las salva
rá". El catedrático de historia con· 
temporánea Julián Casanova ex· 
plica que no solo era necesario 
exhumar sus restos de la Macar e
na. s ino que tenía que haberse he
cho mucho antes: "Queipo de Lla· 
no fue el principal responsable de 
las políticas de extermino que mi· 
litares y falangistas llevaron a ca-

bo en Sevilla en los primeros me
ses tras el golpe de Estado de julio 
de 1936 y estaba enterrado en 
una basílica católica". 

No es el único caso y la nueva 
ley de memoria democrática cxi· 
ge nuevos traslados en los próxi· 
mos meses. El senador de Com· 
promís Caries Mulet ha pregunta
do al Gobierno a lo largo de los 
años sobre la cripta del Alcázar 
de Toledo que alberga los restos 

Viernes 4 de noviembre de 2022 

El presidente del PP 
mantiene el 
rechazo de Casado 
a la ley de memoria 

Abascal: "Sánchez 
y sus secuaces 
aprovechan para 
profanar tumbas" 

Pablo Montesinos, se mostró 
ayer a favor: "Es un buen día 
para la salud democrática de 
nuestro país. No casaba que 
una persona que había hecho 
auténticas barbaridades estu· 
viera en un templo y en un lu· 
gar tan destacado de SeviJJa", 
declaró en La Sexta. 

En el caso de la exhumació n 
de los restos de Fra neo en el Va · 
lle de Cuelgamuros, los popula
res se abstuvieron en la votació n 
del Congreso en septiembre de 
2018. El traslado se llevó fina l
mente a cabo co n el aval de los 
tres poderes del Estado: el ej ecu· 
tivo, el legislativo y el judicial. 

del teniente general golpista Mi
Jans del Rosch y cte l gene rnl frnn
quis ta José Moscardó: "¿Ve de re
cibo el Gobierno que mientras mi· 
les de cuerpos de defensores de la 
democracia resten en cu netas y 
fosas comunes, generales golpis· 
tas reposen en criptas, con todos 
los honores, en edificios públi· 
cos?", rezaba su pregunta de sep· 
tiembre de 2021. El Ejecutivo con
testó e ntonces que dicha cripta 
no podía ser "visitada por el públi· 
co con carácter general" y que 
únicamente familiares de los ente
rrados podían acceder a ella en 
los días que el Museo estuviera 
cerrado. Pero la nueva ley de me· 
moria ampara el traslado de esos 
restos y el Gobierno ya ha inicia· 
do Jos estudios para ello. 

Moscardó fue jefe de los defen · 
sores del Alcázar. El teniente ge
neral Milans luchó en la División 
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Viernes 4 de noVIembre de 2022 

A lo largo de casi 15 a ños de 
debates sobre las políticas de 
memoria, los populares h an ca
lificado la ley de "'revanchista", 
"revisionista", "voladura de la 
T rans ición y de l espíritu cons ti
tucional", "ej emplo de totalita
rismo", y"rupturista con la con
vivencia", pese a que desde la 
entrada en vigor de la primera 
norma de memoria en 2007, no 
ha habido enfrentamientos y pe
se a que e l texto legal incluye 
loas a la Trans ición, "la base de 
la época de mayor esplendor y 
prosperidad que ha conocido e l 
país". 

Al poco de llegar a la pres i
dencia de los popular es, Casado 
se burló de "los carcas que es
tán todo e l día con la g uerra del 
abuelo, con la fosa de no sé 
quién". Isabel Díaz Ayuso h a 
asegurado que la ley "se ha pac
tado para blanquear a l entorno 
de ETA". El expresidente José 
Ma ría Aznar ha llegado a decir 
que es "u n disparate hecho por 
terroristas". La norma no alude 
a l terrorismo, cuyas víctimas 
tienen su propia legis lación de 
ayuda integral, pero la presiden
ta madrileña, como el PP al 
completo, la vincula a la banda 
porque EH Bildu votó a favor de 
la ley de memoria democrática. 
El PP ha votado lo mismo que la 
formación abertzale, por ejem
plo, en e l ingreso mínimo vita l 
en 2020 , que no se cons idera 
por e llo el ingreso mínimo vita l 
de ETA. 

Tanto Feijóo, como Ayuso y 
José Luis Martínez-Aimeida, 
fueron invitados por el Gobier
no al primer acto de Estado de 
homenaje a las víctimas de la 
Guerra Civil y la dictadura, cele
brado e l lunes e n Madrid. Nin
guno as is tió. El a lcalde de la ca
pital se excusó así: "Para mí ha
bía asuntos bastan te importan
tes para la ciudad de Madrid, 
para el futuro de la ciudad. Mi 
posición es de absoluto respeto 
a las víctimas, pero no voy a 
blanquear a Pedro Sánchez con 
sus pactos con Bildu, no voy a 
ser cómplice de un a ley secta
ria, revanchi sta, que impugn a 
lo mejor que hemos h echo los 
españoles, la Transició n y la 
Constitución española". El día 
que la ley fija para home najear 
a los represaliados es precisa
mente e l 31 de octubre, en con
memoración de la aprobación 
en las Cortes de la Constitución 
española de 1978. 

Azul (apoyando a los nazis) y fue 
uno de los líderes del golpe de Es
tado del 23-F. El lugar escogido 
para su enterramiento obedece a 
su condición de "héroes del alza
miento", argumentan ahora des
de el Gobierno, y el hecho de que 
las vis itas a la cripta sean restrin
gidas no impide, añaden, actos pú
blicos de exaltación del franquis
mo. De hecho, anualmente se cele
bran procesiones en su honor y el 
S de julio fue el lugar e legido por 
un grupo de neofascis tas ita lia
nos para homenajear al general 
Moscardó. La norma ha retirado, 
además, Jos títulos nobiliarios de 
los que disponían las familias de 
Queipo de Llano y Moscardó, ade
más de otros 31 descendientes de 
dirigentes franquis tas. 

La nueva ley también estable
ce que, "'cuando los e lementos 
contrarios a la memoria demo-

PAQUI MAQUEDA Presidenta de la Asociación Nuestra Memoria 

"No se puede cerrar una 
herida con nocturnidad" 

EVA SAIZ. Sevilla 
"¿Has vis to qué amanecer más 
bonito hace hoy?". Así saludaba 
Paqui Maqueda, presidenta de la 
Asociación Nuestra Memoria, cin
co h or as después de converti rse 
en la protagonista involuntaria 
de la exhumación del militar gol
pista Gonzalo Queipo de Llano, 
de la basílica de la Macarena. Los 
años de dolor de esta sevillana de 
58 años explotaron en una alocu
ción de un minuto y medio al es
cuchar Jos vitores que lanzaron 
los familiares del represor a l pa
so del coche fúnebre. 

Pregunta. ¿Por qué tenía tan 
claro que debía estar presente en 
ese momento? 

Respuesta. Porque soy activis
ta de la memoria y creo que el 
movi miento tenía que estar co
mo testigo. Pero también porque 
yo tenía una deuda personal con 
Queipo, por el gran destrozo que 
hizo con la familia de mi madre. 

P. ¿Tenía pensado h ablar 

La norma retira los 
títulos nobiliarios 
a las familias de 31 
jerarcas franquistas 

Los parientes de 
Primo de Rivera 
lo sacarán de 
Cuelgamuros 

crática estén ubicados en edifi· 
cios de carácter público", las ins
tituciones o personas jurídicas ti· 
rulares "serán responsables de 
su retirada ... La. titula ridad del in
mueble corresponde, en este ca
so, a l Museo del Ejército, depen-

cuando salieron los restos? 
R. Para nada. Solo quería es

tar presente cuando lo sacaran. 
Pero con los aplausos entendí 
que los Queipo no podían poner 
e l punto fina l, que el punto final 
de esta historia lo van a poner las 
víctimas. Y ento nces me salió lo 
del "honor y gloria a las víctimas 
del franquismo", y de pronto fue 
e l nombre de mi bisabuelo, de 
sus tres hijos y de su hija, mi 
abuela, que me llevaba de peque
ña a La Macarena a rezar y de la 
que nunca supe qué pensaba 
cuando pasaba por delante de la 
tumba del que fue responsable 
de que mataran a su padre, a sus 
hermanos, de que le quitaran la 
casa .. Fue un acto muy de baiTi
ga, no lo filtré. 

P. ¿Qué le ha parecido que la 
exhumación se Wciera de mane
ra tan secreta, en plena noche? 

R. Me hubiera gustado que 
fuera un acto público o que por lo 
menos se supiera la fecha. La ciu-

diente del Ministe rio de Defensa. 
José Antonio Primo de Rive

ra, fundador de Falange enterra
do en e l Valle de Cuelgamuros, 
podria permanecer en el comple
jo si la familia hubiese accedido a 
trasladarlo del lugar preeminen
te en e l que se encuentra ahora 
su tumba, junto a l a ltar, a una de 
las criptas, porque murió en la 
Guerra Civil. Pero sus familiares 
se llevarán los restos a otro lugar. 

Para Casanova, los milita res 
golpistas que fueron "enter rados 
durante la dictadura con todos 
Jos honores y el consentimiento 
o apoyo de obispos y arzobispos 
en criptas de recintos religiosos" 
debían haber sido exhumados 
"h ace tiem po, desde que ya en 
democracia, las investigaciones 
histór icas demostraron que lejos 
de ser honorables caballeros cris
tianos, contribuyeron con sus ar-

dadanía de Sevilla tiene derecho 
a saber de algo tan histórico. No 
es solo una cosa de las víctimas, 
se le hizo una herida socia l y co
mo sociedad tenemos la obliga
ción y el derecho de cerrarla. No 
se puede cer rar una herida de no
che y con nocturnidad 

P. ¿Le extrañó que después de 
tantos años luchando solo fuera 
usted la ú nica representante de 
los familiares de las víctimas que 
estuvo presente? 

R. Puede ser llamativo, pero 
no me sentí mal. Lo hemos dicho, 
la hora no acompañaba. Yo salía 
a las 0.15 de la noche, pero tenía 
que estar a llí para saldar mi deu
da personal. 

P. La nueva ley de memoria 
abre la via para inventariar las 
incautaciones. ¿No se plantea re
cuperar la vivienda familia r en 
Carmona? 

R. Mi deuda personal, la fam i· 
liar, está cerrada en cuanto a 
Queipo. Ha costado mucho por· 

mas a propagar la violencia". "Ha 
habido debates en muchos paí
ses sobre qué hacer con los res
tos de fascis tas, criminales de 
guerra o dictadores, incluidos los 
comunistas". a ñade, "pero esa 
inextricable unión entre política 
y re ligión católica es una de las 
peculiaridades de la historia de 
España". El historiador echa en 
fa lta "una posición clara de la je
rarquía de la Iglesia española, 
que duran te años defendió la bea
tificación de cientos de asesina
dos por los republicanos durante 
la Gue1Ta Civil, y sie mpre ha 
guardado s ilencio sobre la repre
sión falangista y militar que la 
misma Iglesia tanto bendijo des
de ju lio de 1936". 

Para el comisionado de Nacio
nes Unidas Pablo de Greiff, este 
tipo de políticas no son caprichos 
de un partido, s ino "asuntos de 
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que se nos ha negado socialmen· 
te, pero yo, pronunciando los 
nombres de mis fa milia res delan
te de los de Queipo, cerré mi heri
da familia r. Pero queda mucho 
por hacer. La casa la quiero yo, la 
quiero disfrutar y la ley establece 
que una comisión va a estudiar 
distintas incautaciones a nivel de 
Estado y que va a valorarlas, pero 
no establece cómo nos van a re
sarc ir. Yo no quiero el valor eco
nómico de mi casa, yo la quiero 
disfruta r y quiero que mi madre 
y mi tía la d isfruten. 

P. ¿Qué opina que los grandes 
hitos para eliminar prebendas y 
símbolos relacionados con Quei
po los haya impulsado e l movi
miento memorialista y nunca ha
yan ido precedidos de una volu n
tad de los partidos políticos o de 
la propia Hermandad? 

R. Es vergonzoso. Es algo que 
debería haber hecho a la Iglesia 
hace mucho tiempo. La basílica 
de la Macarena ha demostrado 
una crueldad con las víctimas tre
menda. Ha habido una resisten
cia tremenda a la voz de las vícti
mas. a su dolor y se han tapado 
frente al clamor que año tras año 
le hemos montado enfrente de su 
casa. Esto es una pena, pero apun
ta a que la Iglesia que colaboró 
con el régimen franquista, que tu· 
vo un papel en la represión muy 
potente y, que no ha pedido per
dón a las víctimas. 

P. ¿Y después de Queipo de 
Llano? 

R. Quedan muchas cosas por 
hacer. Hay que recuperar e l corti· 
jo de Gambogaz, que debe ser de 
propiedad pública y ser un lugar 
de memoria, todavía quedan mu
chos símbolos franquistas en alu
s ión a Queipo. Hay muchas deu
das pendientes, l14.000desapare
cidos, 700 fosas comunes solo en 
Andalucía ... Socialmente, vamos 
a estar a llí. 

P. Su madre padece demencia 
senil y no puede disfrutar de este 
momento. ¿Siente que la repara
ción ha llegado demasiado tarde? 

R. Me da mucha pena, pero 
hace 20 años, cuando me pidió 
encontrar a su abuelo, sí lo era y 
todos los logros que hemos conse
guido, el recomponer toda la his
toria familiar, siempre me lo ha 
agradecido mucho. 

P. ¿Visitará. la basílica de la 
Macarena? 

R. No tengo ningún interés es
pecial, aunque entraré, entraré y 
comprobaré. Pero considero que 
esa etapa ya la hemos superado. 

Estado, obligaciones inte rnacio
nales". "Una democracia tiene ra
zones, y más en esta época de 
regresión, para intentar reprodu
cir los valores sobre los cuales 
descansa" y eso incluye "la distri
bución del reconocimiento públi
co", es decir, los lugares de ente
r ramiento. De Greiff ha la menta
do los térm inos en que se ha pro
ducido en España el debate de la 
ley y está convencido de que "la 
democracia española es mucho 
más fuerte de Jo que esas opinio
nes sugieren". Para Casanova 
también está claro: "Si el PP no 
defiende la dictadura de Franco, 
debería esta r de acuerdo en dos 
cosas básicas: facilitar desde la 
gestión pública la búsqueda de 
restos de víctimas de la repre· 
sión y evitar la apología de aque
llos que defendieron con las ar
mas las políticas de violencia". 

P.29



MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

quel Iceta diu que encara cal “estu-
diar la millor manera de complir” la 
nova norma.  

“Per força hauran de passar pel 
filtre judicial i tot dependrà del que 
interpreti el jutge”, afegeix Lara. No 
serà fàcil, perquè no es demana no-
més fer apologia del franquisme: ha 
d’anar acompanyada d’humiliació a 
les víctimes. A més, un jutge pot 
considerar que entra en conflicte 
amb la llibertat d’associació o ex-
pressió o el dret de fundació. “La ju-
dicatura espanyola no és gaire sen-
sible a aquests temes i a donar co-
bertura a altres víctimes; el jutge no 
només pot donar la raó a la FNFF, 
sinó que fins i tot pot plantejar que 
el cas sigui portat al Constitucio-
nal”, conclou Lara.  

La Constitució espanyola no re-
cull el precepte específic de prohibir 
partits polítics. D’altra banda, hi ha 
precedents a Europa en què ha pre-
valgut el dret a la llibertat d’expres-
sió, com va ser el cas Lehideux i Isor-
ni, autors d’un manifest que defen-
sava la memòria del mariscal Pétain, 
que simbolitza la col·laboració de 
França amb l’invasor nazi. La justí-
cia francesa va condemnar Lehideux 
i Isorni, però el Tribunal d’Estras-
burg va determinar que havia de 
prevaldre la llibertat d’expressió. 
“No serà una cosa automàtica i no 
tinc clar que es pugui acabar disso-
lent, perquè la llei és poc explícita. El 
que fan les fundacions és adaptar-
s’hi i canviar els estatuts per evitar 

que se’ls acusi de fer apologia del 
franquisme. La FNFF, per exemple, 
diu que es dedica a difondre i pro-
moure els estudis sobre la vida i el 
pensament de Franco. Això és fer 
apologia? Si es perd la demanda da-
vant un jutge, no ens podrem treu-
re la FNFF ni amb aigua calenta”, 
lamenta l’advocat i professor d’his-
tòria de la UAB Daniel Vallès.  

Què passarà  
amb l’arxiu de Franco? 
Segons la nova llei, els arxius i docu-
ments del govern de la dictadura, en 
particular del cap d’estat, que estan 
en mans d’entitats privades o perso-
nes físiques, una vegada superats els 
tràmits legals, hauran de ser de titu-
laritat pública i anar al Centre Do-
cumental de la Memòria Històrica 
o a l’arxiu de l’organisme públic que 
es determini. El 2001, durant el go-
vern d’Aznar, es va donar una sub-
venció a la FNFF perquè digitalitzés  
una part de la seva documentació. 
El 2009 el Centre Documental va 
rebre una còpia en microfilm del 
fons i un inventari amb una descrip-
ció. Els documents inventariats es-
tan numerats des de l’1 fins al 
27.490, però la fundació no els va 
lliurar tots: només els compresos 
entre l’1 i el 27.357. “És un inventa-
ri que han fet ells i, per tant, no ens 
queda més remei que confiar-hi fins 
que no puguem veure’n tot el con-
tingut”, explica Henar Alonso, que 
forma part de la junta directiva de 

¿Desapareixerà la 
Fundación Francisco 

Franco amb la nova llei?
Serà un jutge qui decidirà el futur de l’entitat dedicada a enaltir la dictadura

l’Associació Arxivers Espanyols en 
la Funció Pública. Alonso lamenta 
que a Espanya hi ha en general con-
fusió entre el que és públic i el que és 
privat: “Hi ha una tendència molt 
clara a apropiar-se la documentació 
pública. Passa amb els papers dels 
presidents espanyols, que se’ls en-
duen a casa”. Tot plegat, amb el pe-
rill que es pugui destruir molta do-
cumentació. “Treballo en un arxiu 
militar i ens arriben nets i besnets 
amb papers que els avis i besavis que 
eren a l’exèrcit es van endur a casa”. 
Alonso no creu que sigui compli-
cat que els documents de Franco 
acabin sent de titularitat pública: 
“Hi ha una clara voluntat política 
perquè sigui així”. 

Què canviarà a 
Cuelgamuros? 
De moment, ja no es diu Valle de los 
Caídos sinó Valle de Cuelgamuros 
i se n’ha canviat la senyalització i els 
tiquets d’entrada. Les explicacions, 
almenys a la web, també han canvi-
at de cap a peus i ara s’explicita que 
és un monument franquista i que 
Franco va fer un cop d’estat contra 
el govern legítim de la República.  

Fa més d’un any que la secretaria 
d’estat de Memòria Democràtica 
ho té tot a punt per entrar a les crip-
tes i intentar identificar i exhumar 
les víctimes que hi van ser enterra-
des sense el coneixement dels fami-
liars. Hi ha famílies que fa anys que 
lluiten per endur-se’n els seus morts, 

Una de les anomalies d’Espanya és 
que, després de més de quaranta 
anys de democràcia, hi continua ha-
vent una fundació dedicada a Fran-
cisco Franco, responsable de cente-
nars de milers d’assassinats i de des-
aparicions. En el passat, els intents 
perquè la fundació fos il·legalitza-
da no han tingut èxit. Ara que la no-
va llei de memòria democràtica es-
panyola ja és una realitat, desapa-
reixerà? I què passarà amb la resta? 
Perquè Espanya és el paradís de les 
fundacions feixistes: hi ha la Funda-
ción José Antonio, fundada el 1996, 
en plena democràcia, i dedicada a 
José Antonio Primo de Rivera, fun-
dador de la Falange; la Fundación 
Yagüe, que recorda Juan Yagüe, 
més conegut com el carnisser de Ba-
dajoz; la Fundación Pro Infancia 
Queipo de Llano, el militar que ani-
mava des de la ràdio a assassinar i vi-
olar; la Fundación Serrano Suñer, el 
ministre que volia aliar-se amb Hit-
ler; la Fundación Ramiro Ledesma 
Ramos, i la Fundación las Hijas de 
Millán Astray y Capitán Cortés.  

Els jutges s’hauran de pronunciar 
De moment, la Fundación Nacional 
Francisco Franco (FNFF) treu pit: 
“¿Dir que Franco va construir 600 
pantans és fer-ne apologia? Els jut-
ges s’hauran de pronunciar”, asse-
gura el president executiu de la fun-
dació, Juan Chicharro. La llei no de-
clara il·legals cap d’aquestes funda-
cions explícitament. Tan sols diu 
que se’n pot demanar la dissolució 
si fan apologia del franquisme, enal-
teixen el cop d’estat i la dictadura i 
menyspreen i humilien les víctimes.  

“El que no passarà és que els pa-
tronats d’aquestes fundacions con-
sensuïn de manera voluntària la se-
va extinció”, assegura l’advocat Ja-
cinto Lara. El govern espanyol té la 
intenció d’instar l’autoritat judicial 
a fer-ho, però encara no ha explicat 
públicament com serà ni quan. Se-
gons la llei, és el Protectorat de Fun-
dacions, que depèn del ministeri de 
Cultura, qui en té la competència. 
Consultat per l’ARA, el departa-
ment que encapçala el ministre Mi-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS Justícia  

“Tot dependrà 
del que 
interpreti el 
jutge”, diu 
l’advocat 
Jacinto Lara

Risc  
Si es perd 
la demanda, 
no ens 
podrem treure 
la FNFF ni amb 
aigua calenta
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moltes vegades víctimes de la dicta-
dura, però altra vegada els obsta-
cles els han posat els jutges. El cas 
ha entrat en una espècie de laberint 
que fa que l’espera de les famílies 
s’eternitzi. Tot es va complicar, i 
molt, quan el novembre del 2021 el 
jutjat contenciós administratiu nú-
mero 10 de Madrid va acceptar un 
recurs de l’Associació per la Recon-
ciliació i la Veritat Històrica. Es va 
considerar que els treballs de l’ex-
humació podrien causar danys a 
l’edifici, cosa que la secretaria d’es-
tat de Memòria Democràtica del 
govern espanyol sempre ha negat. 
El juny passat el Tribunal Superi-
or de Justícia de Madrid va aixecar 
les mesures cautelars que impedi-
en treure’n les restes de les vícti-
mes. Però tot seguit es va presentar 
un nou obstacle: l’alcaldessa d’El 
Escorial, Carlota López, es va negar 
a renovar la llicència per autoritzar 
l’accés a les criptes i el jutjat con-
tenciós administratiu de Madrid li 
va donar la raó. Els familiars de les 
víctimes van posar una querella per 
un presumpte delicte de prevarica-
ció, perquè contravenia dues reso-
lucions judicials. Ara està en mans 
del Tribunal Suprem.  

Els monjos benedictins del Valle 
de Cuelgamuros ara són més dis-
crets, però no s’han quedat de bra-
ços plegats. Derogada la llei fran-
quista del 1957, que especificava 
que l’orde benedictí havia de vetllar 
pel monument, ja no hi tenen cap 

01. Flors a la 
tomba del 
falangista José 
Antonio Primo 
de Rivera, a 
Cuelgamuros. 
BORJA MÉNDEZ / EFE 

02. El general 
franquista 
Gonzalo 
Queipo de 
Llano a Radio 
Sevilla el 1936. 
JALÓN ÁNGEL / EFE 

03. Franquistes 
a la tomba de 
Franco a 
Mingorrubio. 
RODRIGO JIMÉNEZ / EFE 

04. El dictador 
Francisco 
Franco al 
Pardo el 1956. 
MIGUEL CORTÉS / EFE 

poder, però continuaran allà, tam-
bé amb l’escolania, fins que no hi ha-
gi un nou decret llei que especifiqui 
quin serà el nou estatut jurídic del 
monument. Mentrestant, els bene-
dictins van fer peticions per a noves 
canonitzacions i hi ha sol·licituds 
per enterrar morts a les criptes del 
monument feixista. Una altra mani-
obra ha sigut obtenir el rècord 
Guinness per a la creu monumental. 

L’exhumació de José 
Antonio Primo de Rivera 
Qui segurament sortirà abans del 
Valle de Cuelgamuros serà José 
Antonio Primo de Rivera. La famí-
lia, que està bastant enfadada per-

què acaben de perdre els títols no-
biliaris per culpa de la nova llei de 
memòria, volia treure’l abans que 
s’aprovés la llei i així no haver de 
negociar amb el govern espanyol, 
però no va poder ser. Després de 
l’exhumació de Franco, Primo de 
Rivera es va quedar sol en un lloc 
prominent d’accés públic. No hi té 
dret, segons la nova llei. Una de les 
alternatives de la secretaria de Me-
mòria era enterrar-los amb la res-
ta de víctimes, més de 33.000 ho-
mes, actualment del tot invisibilit-
zats, una opció que la família des-
carta del tot. La família diu que vol 
que Primo de Rivera “mantingui el 
lloc preeminent que li correspon en 

la memòria de molts espanyols” i 
no sigui “objecte de més humilia-
cions”, perquè serà el quart trasllat 
del cos que es fa des de la seva mort 
i el cinquè enterrament. Segons el 
govern espanyol, tenen dret a en-
terrar-lo on vulguin sempre que si-
gui en un cementiri i no en un lloc 
on se’l pugui enaltir.  

El cas de Queipo de Llano 
Més imminent és l’exhumació de les 
restes de Queipo de Llano i Francis-
co Bohórquez Vecina. El 24 d’octu-
bre, tan sols sis dies després que la 
nova llei entrés en vigor, el secreta-
ri d’estat de Memòria Democràtica, 
Fernando Martínez, va enviar una 
carta a la Germandat de la Macare-
na demanant facilitar “com més avi-
at millor la realització dels tràmits 
necessaris per exhumar les restes 
de Gonzalo Queipo de Llano i de 
Francisco Bohórquez Vecina”. Ac-
tualment són a la capella que hi ha al 
darrere de l’altar de la Mare de Déu 
de la basílica de Santa María de la 
Esperanza Macarena de Sevilla, un 
lloc de gran importància simbòlica 
i força central. Bohórquez va ser au-
ditor de guerra i el responsable de 
moltes sentències que van condem-
nar a mort els defensors del govern 
legítim de la República. Queipo de 
Llano va dirigir una bona part de la 
repressió a Andalusia i va ordenar 
milers d’assassinats. La previsió és 
que la seva exhumació es faci abans 
del desembre.e
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Cuando Queipo de Llano 
pisó la tumba de Lorca

El militar visitó al año del asesinato del poeta el lugar en el que había 
tenido lugar el crimen y donde había sido enterrado el autor de «Yerma»

Víctor Fernández. BARCELONA

E
stamos en agosto de 
1937, en Víznar, y la 
guerra sigue avanzan-
do de manera sinies-
tra y sangrienta. Como 

ha hecho en otras ocasiones, el 
Hotel Victoria de la ciudad de la 
Alhambra acoge estos días a quien 
las autoridades granadinas califi -
can como un huésped ilustre. No 
es para menos porque se trata de 
quien muchos llaman el «Virrey de 
Andalucía». Para otros es uno de 
los generales más temidos por la 
dureza de la represión que ha 

Cultura
PATRONATO GARCÍA LORCA

Una imagen de la visita de Queipo de Llano, acompañado de Nestares, a Víznar, a poca distancia de la tumba de Lorca

puesto en marcha y que se extien-
de con una especial dureza contra 
la población civil. Gonzalo Queipo 
de Llano ha vuelto a Granada, pero 
con un objetivo tan macabro como 
muchos de sus actos durante la 
contienda.

El 28 de agosto de 1936, Queipo 
se traslada al frente de Víznar. Allí 
es recibido por el responsable de 
lo que es algo más que un puesto 
de mando. El capitán José Nesta-
res es quien dirige uno de los luga-
res a los que son destinados los 
desaparecidos del nuevo régimen. 
Son aquellos que no tienen nin-
gún tipo de juicio, de los que no se 
tiene constancia ofi cial en docu-

mento alguno, los que no llegaron 
a estar encerrados en la cárcel a la 
espera de juicio. Son, en defi nitiva, 
los muertos de los que se ha per-
dido su rastro al acabar en una fosa 
común tras ser asesinados por 
grupos como la Escuadra Negra, 
en algún punto entre Víznar y Al-
facar. 

Prácticamente un año exacto 
antes de la llegada de Queipo a 
este lugar había tenido lugar el 
asesinato que ha dado triste fama 
a esta zona y que ha servido para 
que no se olvide todo el terror que 
allí se vivió. Federico García Lorca, 
tras haber sido detenido el 16 de 
agosto de 1936 en el domicilio de 

la familia del poeta Luis Rosales, 
había sido conducido al Gobierno 
Civil en una operación capitanea-
da por el diputado de la CEDA 
Ramón Ruiz Alonso y con el visto 
bueno del gobernador civil José 
Valdés Guzmán. Allí, ofi cialmente, 
se perdió su rastro para siempre. 
Extraofi cialmente se sabe que Lor-
ca fue conducido hasta Víznar 
para ser asesinado en un paraje de 
Alfacar junto a otras tres personas: 
Francisco Galadí Melgar, Joaquín 
Arcollas Cabezas y Dióscoro Ga-
lindo González. Queipo lo sabía 
todo, especialmente el gran lío que 
se montó tras empezar a circular 
la noticia del crimen.

¿Tuvo algo que ver con el asesi-
nato del poeta quien será ahora 
expulsado de una tumba en la ba-
sílica de la Macarena de Sevilla? 
Ese ha sido un tema de debate para 
los historiadores durante años. La 
nieta del militar, Ana Quevedo y 
Queipo de Llano, ha sido una de 
las personas que más ha insistido 
en desmentir este asunto, como 
apuntó en su apasionado libro 
«Queipo de Llano. Gloria e infor-
tunio de un general». Según ella, 
cuando su abuelo fue informado 

Ruiz Alonso 

confi rmó que la 

orden de ejecución 

fue dada desde 

Sevilla

El general habría 

dicho, según su nieta, 

que el crimen había 

sido «un error 

político»
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de la muerte de Lorca dio un pu-
ñetazo en la mesa y clamó que «en 
toda guerra hay muertes y son in-
evitables, pero esta es un error 
político imperdonable; un error 
político que pagaremos caro».

¿Realmente dijo eso? Hay testi-
monios que apuntan lo contrario. 
Uno de los más interesantes es el 
de Germán Fernández Ramos, 
compañero de tertulias y partidas 
de cartas del gobernador Valdés 
en el Bar Jandilla y el Café Royal, 
ambas en Granada. Antes de mo-
rir, Fernández Ramos le hizo una 
confesión a su amigo Vicente Ló-
pez Jiménez, casado con una pri-
ma de Lorca. Había oído llamar a 
Valdés en dos ocasiones a Sevilla, 
a Queipo de Llano. En la segunda 
llamada, tras informarle que tenía 
preso al poeta y ante la duda de 
qué hacer con él, el general le con-
testó: «A ese, café, mucho café». 
Café quería decir: «Camaradas 
Arriba Falange Española». Tras 
esa comunicación, García Lorca 
fue inmediatamente llevado a Víz-
nar. Ramón Ruiz Alonso también 
confi rmó, en este caso al investi-
gador Eduardo Molina Fajardo, 
que Queipo le dio la orden a Valdés 
para que se asesinara al autor de 
«La casa de Bernarda Alba». «[Val-
dés] me contó que había sido fu-
silado durante la noche, que le 
habían dado la orden desde Sevi-
lla», dijo Ruiz Alonso. 

Curiosamente, como ha subra-
yado Ian Gibson en sus trabajos 
sobre el caso, no deja de llamar la 
atención que en los días del asesi-
nato, concretamente el 20 de agos-
to de 1936, corrió la voz de que los 
republicanos habían asesinado a 
Jacinto Benavente, los hermanos 
Álvarez Quintero y Pedro Muñoz 
Seca. Hoy sería considerada una 
«fake news». Serafín y Joaquín Ál-
varez Quintero fallecieron de 
muerte natural en 1938 y 1944, 
respectivamente, mientras que el 
Nobel Benavente falleció en 1954. 
Muñoz Seca fue asesinado en no-
viembre de 1936 por los republi-
canos en Paracuellos del Jarama, 
mucho después de que lo anun-
ciara Queipo.

Esta historia empezó y acaba 
con Gonzalo Queipo de Llano en 
Víznar. Es el 28 de agosto de 1936. 
El general, como lo demuestra una 
fotografía de la época, paseó por 
los escenarios de las últimas horas 
de vida de Federico García Lorca. 
También pisó donde permanecen 
enterradas muchas víctimas de la 
brutal represión que él puso en 
marcha. Es como si hubiera reali-
zado una visita turística por los 
decorados del terror, como si el 
verdugo hubiera querido saber 
dónde estaba una de sus vícti-
mas.

Los documentos rescatados de 
la muerte del general Campíns

Miguel Campíns decidió ser fi el 
al gobierno republicano, aun-
que sabía que eso le iba a costar 
la vida. Este general de brigada 
era en julio de 1936 el responsa-
ble de la Comandancia Militar 
de Granada. Queipo de Llano lo 
despreciaba. Franco lo conside-
raba uno de sus mejores amigos 
desde que se conocieron en la 
Academia General Militar de 
Zaragoza. Queipo no lo dudó: 
ordenó su arresto y que fuera 
llevado a Sevilla para ser some-
tido a un proceso de guerra, cuya 
sentencia estaba dictada. El 16 
de agosto de 1936 era ejecutado 
Campíns por quien Franco llegó 
a pedir clemencia ante los oídos 
sordos de Queipo.

Existen pocos, muy pocos do-
cumentos relacionados con la 
represión del «virrey de Andalu-
cía». Los relacionados con el caso 
Campíns son una excepción y se 
han salvado gracias al poeta Ben-
jamín Prado. «Es algo que pasó 
hace mucho tiempo, hará unos 
cuarenta años, mientras hacía el 
servicio militar en Sevilla», expli-
ca Prado a este diario. «Tenía la 
esperanza de encontrar el expe-
diente de Lorca, pero no fue así. 

Me enseñaron algunas cosas y 
alguien me pasó los documentos 
de Campíns», rememora el escri-
tor. Prado no lo dudó y se los en-
tregó al hispanista Ian Gibson 
quien los depositó en su arhivo, 
hoy en el Patronato García Lorca 
de la Diputación de Granada.

Entre esos papeles, reproduci-
dos en esta página, se encuentra 
el telegrama a Queipo en el que 

Dolores Roda pedía noticias so-
bre su marido Miguel Campíns. 
Es del 16 de agosto cuando ya ha 
sido ejecutado Campíns. Prado 
también salvó la lacónica comu-
nicación a Roda de la muerte de 
su marido, casi como si hubiera 
sido un accidente. «Se ha destrui-
do mucha documentación. Hay 
que saber qué pasó y no se puede 
ocultar», concluye Prado.

V. F. BARCELONA

El escritor 

Benjamín Prado 
logró salvar 
documentos sobre 
una de las víctimas 
de Queipo de Llano

Telegrama a Queipo de Llano de Dolores Roda preguntando por el destino de Miguel Campíns

La fría notifi cación de la muerte de Campíns a su esposa

El 4 de noviembre de 1922 el 
arqueólogo Howard Carter 
descubría, por fi n, la ansiada 
tumba del faraón niño, tras 
años de fracasos y sinsabores. 
Qué lección más importante 
para nuestra juventud (cuan-
do se queja de las difi cultades 
que encuentran en su vida): el 
empeño -y la fe en uno mis-
mo- que este arqueólogo in-
glés se impuso ante lo que 
parecía un imposible. A este 
propósito, se ha reeditado el 
libro «Tutankhamón. Howard 
Carter en España. El duque de 
Alba y las conferencias del 
egiptólogo en Madrid», por la 
editorial Almuzara, con pró-
logo de Zahi Hawass. A mí me 
introdujeron en este maravi-
lloso mundo de la egiptología 
mi admirado Javier Sierra, 
Jean-Paul Bauvard y el «egip-
toloco» más genial de este 
mundo que es Nacho Ares. 

A partir de ellos, todo lo que 
cae en mis manos sobre esta 
extraordinaria civilización lo 
devoro, como he hecho con 
este ameno e instructivo libro. 
Es una obra que rinde dos me-
recidísimos homenajes: a 
Howard Carter, por su fe in-
quebrantable en que algo 
muy grande iba a descubrir. 
Pero también es un homenaje 
a Jacobo Fitz-James Stuart y 
Falcó, abuelo del actual du-
que de Alba, y una persona 
clave para que la «egiptoma-
nía» se asentara en España en 
los años veinte del siglo pasa-
do de la mano del entonces 
arqueólogo más famoso e im-
portante de su época. Fue un 
auténtico acontecimiento 
cultural el hecho de que vinie-
ra a España Carter y el revuelo 
se refl ejó en la abundante in-
formación gráfi ca de la mayor 
parte de los periódicos de en-
tonces. Mucho debe España a 
los Alba. Y el más inglés de los 
duques de esta señorial Casa 
dio muestras de una genero-
sidad inconmensurable al 
traer a este arqueólogo para 
que, solo dos años después 
del descubrimiento, viniera a 
España su descubridor para 
contarlo de primera mano.

El centenario de 

Tutankhamón

El poder de 
la palabra

Fernando Vilches
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SEVILLA Exhumados los restos
del golpista Queipo de Llano
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Un coche ft~nebre salia anoche de la basilica de La Macarena con los restos del auditor militar Francisco Boh6rquez. / PACO PUENTES

La Macarena exhuma los restos del
general golpista Queipo de Llano
La basilica sevillana retira tambi n los cuerpos de su esposa y un auditor militar

EVA SAIZ, Sevilla
La cofradia de la Macarena cum-
pli6 anoche la orden del Gobier-
no de sacar de su basilica de 8evi-
lla los restos del teniente gene-
ral golpista, Gonzalo Queipo de
Llano, de su mujer, Genoveva
Marti, y del auditor militar Fran-
cisco Boh6rquez. Ya pasada la
medianoche, del templo comen-
z6 a salir ruido de percutores y
taladros. Los descendientes de
las dos familias habian llegado
unas horas ante y esperaron en
el interior hasta que los coches
ffinebres sacaron los restos mot-
tales. Queipo de Llano (naci-
do en 1875 en Tordesillas, Valla-
dolid, y fallecido en 1951 en Sevi-
lla) rue responsable de la muerte
de 48.000 victimas durante la

Guerra Civil, y estaba enterrado
en La Macarena desde el afio de
su muerte. Una de sus nietas,
Ana Quevedo Queipo de Llano,
recordaba en su libro Queipo de
Llano: Gloria e infortunio de un
general, que su abuelo rue ente-
rrado con la tfinica de la herman-
dad, la medalla de hermano ma-
yor y la Gran Cruz Laureada de
San Fernando. Su cuerpo y el de
su mujer, asi como el de
Boh6rquez, fueron embalsama-
dos, una circunstancia que no
deberia afectar a la exhumaci6n,
segfin explic6 a este diario el psi-
quiatra forense, Jose Cabrera:
"Eso solo es formol, el cuerpo
quedaria acartonado y se podria
fragmentar f~icilmente".

Conforme las noticias de la ex-

humaci6n corrian por las redes
sociales, miembros de distintas
asociaciones memorialistas iban
preguntando a tray, s de Whats-
App si era verdad y qu6 ambien-
te habia. "QuE dia tan bonito,
quE especial. C6mo me estoy
acordando de tantas victimas,
de mi familia’, explica entre l~-
grimas de alegria y muy emocio-
nada Lourdes FarratelL cuyo
abuelo yace entre los miles de
cadS.veres de represaliados que
se encuentran en la fosa de Pico
Reja de1 cementerio de San Fer-
nando de Sevilla, la mayor fosa
comfin de Espafia. Ella es miem-
bro de la Plataforma Gambogaz,
una de las que m~.s ha luchado
pot la exhumaci6n de Queipo de
Llano y la primera que solicit6

que se llevara a efecto el mismo
dia en que entr6 en vigor la Ley
de Memoria Democr~tica.

El principal representante
de la hermandad ya tenia a fina-
les de octubre el protocolo para
proceder al traslado de los res-
tos, que un dia antes le habia
comunicado el secretario de Es-
tado de Memoria Democrfitica
en el que se estipula que el Go-
bierno estarS, presente como ob-
servador, junto a los familiares
y al secretario de la Herman-
dad, que deber~ levantar acta
de 1o que acontezca, segfin el
documento al que tuvo acceso
EL PA~S.

El protocolo, titulado Reco-
mendaciones para llevar a cabo
la exhumaci6n en la Basflica de

la Hermandad de la Macarena,
recoge nueve indicaciones que
incluian los siguiemes pasos a
seguir: la contrataci6n de una
empresa funeraria para que pue-
da prestar los servicios bajo cri-
terios profesionales; la extrac-
ci6n de los restos mortales y su
preparaci6n en cajas de reduc-
ci6n para su traslado e inhuma-
ci6n en el cementerio que dis-
pongan sus familiares o para
set incinerados; previamente, la
familia deber~, comunicar a la
Hermandad el nuevo lugar don-
de vayan a reposar los restos pa-
ra que la empresa funeraria pue-
da planificar el operativo y la
entidad deber~ comunicar este
particular a la Secretaria de Es-
tado; en el proceso de exhuma-
ci6n podrS.n estar presentes co-
mo observadores representan-
tes de la familia, del Gobierno

que tendr~n que ser designa-
dos con antelaci6n suficiente al
momento en el que se vaya a
llevar a cabo la exhumaci6n-- y
el secretario de la Hermandad,
que deber~ levantar acta y remi-
tit copias a los familiares, la Se-
cretaria de Estado y la propia
Macarena. Las recomendacio-
nes garantizan "la confidenciali-
dad de todos los asistentes res-
pecto de lo actuado".

E1 articulo 38.3 de la nueva
Ley de Memoria Democrfitica es-
tablece que: "Los restos morta-
les de dirigentes del golpe mill-
tar de 1936 no podr/m set ni per-
manecer inhumados en un lu-
gar preeminente de acceso pftbli-
co, distinto a un cementerio" y el
35.5 sefiala que "cuando los ele-
mentos contrarios a la memoria
democr/ttica est6n ubicados en
edificios de car~icter privado o
religioso, pero con proyecci6n a
un espacio o uso p~blico, las per-
sonas o instituciones titulares o
propietarias de los mismos debe-
rfin retirarlos o eliminarlos",
una disposici6n que mandata a
la Hermandad de La Macarena.

La cofradia, segfin asegur6 el
hermano mayor de la Herman-
dad de la Macarena, Jos6 Anto-
nio Fernfmdez Cabrero, en octu-
bre, tenia previsto realizar am-
bos procesos de exhumaci6n
con la mayor discreci6n yen la
intimidad, y no hacer pflblico
cufindo se iban a retirar los res-
tos, algo que ocurri6 finalmente
anoche.

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

761000

68181

Diario

882 CM² - 78%

50778 €

1,20

España

3 Noviembre, 2022

P.36



1/ LA VANGUARDIA DIUMENGE, 30 OCTUBRE 2022

mare sovint –assenyala Simon–.
Deiaquea lavidaresnoésblanco
negre, gairebé sempre és gris; la
sevaactituderaambivalent”.
Sobre l’antisemitisme, la prota-

gonista expressa l’aguda clarivi-
dènciaquel’ajudariaasobreviure.
“Vaig tenir clar que el mateix ho-
me ari que covava un odi mortal
contrael jueuricde lacasadelda-
vant que potser l’havia enganyat
un dia en la venda d’un terreny i
que desitjava ferventment que
aquell home desaparegués per
quedar-se la catifa del seu saló,
aquell mateix home no tenia res
contra els centenars de noies que
treballaven tan dur com ell”, diu
Jalowicz referint-se als capatas-
sos que va tenir coma treballado-
ra forçadaa l’empresaSiemens.
Tenia 19 anys quan, filla única i

sola després de morir els pares
(ella de càncer, el 1938; ell de pe-
núries, el 1941), esvaocultar lluny
delasevaclassesocial idels jueus,
però a Berlín. Va aconseguir elu-
dir laGestapoquan l’anavenade-
tenir, es va arrencar l’estrella gro-
ga ivapassara laclandestinitat.
“A Berlín, ella coneixia lamen-

talitat, la parla dialectal, els car-
rers; la manera de comportar-se

La juevaquevasobreviureaBerlín
Marie Jalowicz relata a ‘Clandestina’ com es va salvar circulant per la ciutat

alsPeriférica iErrataNaturae).
Simon i Stratenwerthvan resu-

mir i vaneditar ambcura elmate-
rialgravat,peròel tovívid iautèn-
tic de la narració ja hi era. Jalo-
wicz Simonmostra talent literari
en relatar de manera lacònica i
descarnada, de vegades amb hu-
mor, comva succeir tot. “Sento la
veu de la meva mare en cada lí-
nia”, asseguraHermannSimon.

És un llibre dememòries d’una
víctima de la persecució nazi que
resulta inusual,amèi torbador,en
el qual la frontera entre bons i do-
lents es difumina. Homes antifei-
xistes exigeixen sexeaJalowicza
canvi d’empara i nazis declarats
ques’assabentendels seusproble-
mes de raça no la denuncien. “Els
herois no existeixen, i tot en la vi-
da té un preu; això deia la meva

LaburgesaMarieva
serprotegidapergent
humil icomunista,però
hivahavernazisqueno
lavandenunciar

-+)'+%#+! =;97!
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E
l junydel 1942, amb la
Segona Guerra Mun-
dial en curs i l’Alema-
nyanazienelseuapo-
geu, la jove juevaMa-

rie Jalowicz va triar una manera
per intentar salvar-sede ladepor-
tació i lamortque,aprimeravista,
semblava insensata iperillosa: ca-
muflar-se fentvidanormala lase-
va pròpia ciutat, Berlín. Així, aju-
dada per coneguts o estranys,
obligada a fer coses quenohauria
imaginatmai coma fillade labur-
gesia, icanviantdecasasovint,Ja-
lowicz va aconseguir sobreviure.
Acabada la guerra, no va parlar
mai en públic de la seva terrible
experiència, fins que mig segle
després, gran i malalta, va accep-
tar la proposta del seu fill, l’histo-
riador Hermann Simon, de rela-
tarels seus records.
“Josabiaquelasevahistòriaha-

via de ser preservada, però per a
ella mai no era un bon moment,
deia que quedava gent viva, etcè-
tera. Quan ja estavamolt malalta,
el 26 de desembre del 1997, vaig
posar una enregistradora a sobre
delataula i livaigdemanarqueho
expliqués tot”, explica Hermann
Simon, de 73 anys, en un cafè al
costat d’un dels edificis en què la
seva mare va viure refugiada, el
número 126 de l’avinguda Schön-
hauserAllee.
Marie Jalowicz Simon –va ad-

quirirelcognomSimonpermatri-
monidesprésdelaguerra–vapar-
lar en sessions d’una hora durant
vuitmesos.Vagravarl’últimadot-
ze dies abans demorir el 16 de se-
tembre del 1998, als 76 anys. Ha-
via estat professora de Filosofia i
Filologia Clàssica a la Universitat
Humboldt, i “sabiacompresentar
un tema oralment; es va preparar
les sessions com si fossin classes,
narrava cronològicament i jo no
la interrompia amb preguntes”,

detallaHermannSimon.
El seu relat de viva veu va om-

plir 77 cassets. Transcrites, resu-
mides i editadespel seu fill i per la
periodistaIreneStratenwerth, les
memòries de Marie Jalowicz Si-
mon es van convertir en un llibre,
publicat a Alemanya el 2014 i que
aquest octubre ha arribat a Espa-
nya, traduït per Ibon Zubiaur,
amb el títol Clandestina (editori-

Pocabansdemorir,
Jalowiczvagravar
elsseusrecordsen77
cassets; l’hivademanar
elseufill,Hermann
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I
bercamera va obrir temporada dilluns amb
unconcert la segonapartdelqual va seruna
festa per a l’oïda. L’Orquestra da Camera,
amb la seva vintena d’instruments de corda
deliciosament conjuntats, va oferir una

gran versió de laNit transfigurada de Schoenberg.
L’atmosfera sonora creadava ser subtil i envoltant,
i en alguns passatges, quan tots els instruments
semblaven fondre’s en un, el so colorista, emotiu i
captivador va transportar nombrosos assistents.
Cada concert és una experiència efímera que la

memòria difícilment pot retenir en tota la seva in-
tensitat.Demanera inexorable,el recordaniràper-
dentvigor, i elsmolts tonsqueensvasemblarapre-
ciar en la interpretació empal·lidiran a poc a poc.
EnaixòpensavaquanvaigsortirdelPalau,commo-
gut per la bellesa escoltada i, també, afligit per la
certesa que els seus esclats, tan enlluernadors no-
mésunsminuts abans, s’apagarien.
Lesnostresautoritats fanmoltaatencióaalgunes

memòries. Per exemple, a la històrica. Però no en
dediquen tanta a lamemòriade l’art i la bellesa.Al-
gunes disciplines artístiques, és veritat, es defen-
sen soles (imillor qued’altres). Famil·lennis queel
Partenó atenès o el Panteó romà recorden als seus
visitants lesexcel·lènciesde l’arquitectura.Lesarts
escèniques són figuesd’unaltrepaner, hi impera la
fugacitat. En cas que nohi hagi enregistrament, un
concert com el de dilluns ja s’allunya cap a l’oblit.
Unapena.
Ditaixò,afegiréquenototelquesalvemenlame-

mòria històricamereix ser conservat. És cert que a
Espanya ens permet tornar la dignitat a molts dels
assassinats durant la guerra civil. Però tambého és
que propicia la conservació d’edificis com la Mo-
del, quedonaràmillor servei quearaquan sigui en-
derrocada i substituïda per un parc o nous serveis.

En nom de la memòria històrica conservem o re-
femcoses i ideesquepocoresensaporten.Quemi-
renmés el passat que el futur i, de passada, fomen-
ten el victimismeo, de vegades, fins i tot el ridícul.
Lahistòriaésplenad’episodisatroços.Però tam-

bé és o hauria de ser, i potser demanera preferent,
el refugi de les nostres millors expressions, de les
nostres vivències més enriquidores. Cal preocu-
par-se unamicamenys pel que ja no té remei. I cal
trobar la manera de preservar en tota la seva di-
mensió el record de les experiències que ens
han fet progressar. George Santayana va dir, i des-
prés molts ho han repetit com si fossin lloros, que
qui no recorda la història està condemnat a repe-
tir-la. Entre tots vam donar per fet que es referia
als episodis més ombrívols de la història. D’una
història–nohooblidem–enquè,amésdetenebres,
hi ha belleses, el record de les quals seria bo prio-
ritzar i renovar sempre que la seva qualitat ho jus-
tifiqui."

Llàtzer Moix

Lamemòria
de labellesa

No tot el que
salvem en la memòria

històrica mereix
ser conservat
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Últim dia de la segona edició de Shops, una concept store efímera que acull a les Reials
Drassanes de Barcelona una selecció de dissenyadors de moda i marques locals, a més
de gastronomia, accessoris, joieria, òptica, bellesa i artesania.
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nocridaval’atenció”,diuelseufill
Hermann. S’estima que 7.000 ju-
eusesvanamagaraixíalacapital, i
1.500d’ells vansobreviure.
Acollida o protegida per gent

d’extraccióhumil–obrers estran-
gers, prostitutes, bombers, buga-
deres, acròbates; la majoria anti-
nazis o comunistes, però també
alguns entusiastes de Hitler–, i
auxiliadaalprincipitambéperco-
neguts jueus, Jalowicz va sobre-
viureabatudes, fred,gana,violèn-
cia i malalties fins al final de la
guerra el maig del 1945. Com que
depenia de gent pobra i inculta,
Jalowicz –que tenia el batxille-
rat– amagava la seva cultura i el
seu origen acomodat per no crear
conflictes. “Hi havia ressenti-
ment, fins i toten lagentque l’aju-
dava; una de les seves salvadores
eracomunista, odiava laburgesia,
i lamareerauna juevaperseguida
a qui protegir, però també una
persona de classe social elevada”,
recordaSimon.
Durant tres anys, Jalowicz va

residir en 17 llocs de la llavors ca-
pital del Tercer Reich –de vega-
des uns dies, d’altres mesos–, a

part de dos viatges aMagdeburg i
a la capital búlgara, Sofia. Va in-
tentar un matrimoni de conveni-
ènciaambunxinès,perònovapo-
derser.Vacompartircasaenrela-
cions estables amb un búlgar i
amb un neerlandès, i va haver de
ficar-sealllitambbastantshomes.
Amb les instruccions d’unmet-

ge, es va autopracticar un avorta-
ment. “No vaig tenir escrúpols
morals: volia viure inoemqueda-
va cap altra opció. Però estava
trista”, revela.Després,elssoldats
soviètics alliberadors violaven les
dones casa per casa. “Ami també
em va tocar, és clar”, informa Ja-
lowicz sense afectació. “El factor
sexualvatenirungranrolenlasu-
pervivènciademoltesdones,però
moltpoquesenvanparlar-nedes-
prés de la guerra, i ho comprenc”,
reflexionael fill.
En acabat la guerra, sent ja lliu-

re, Jalowicz va fer una llistamen-
tal del quenovolia fer, resultat de
la seva experiència. “No volia es-
copir més perquè era incivilitzat.
Novolia tornaraasseure’menca-
diresdevímetnicasar-meambun
no jueu. Preferia estar sola a tenir
una parella sense educació supe-
rior.Voliacontinuarsenthonesta,
com sempre ho havien estat els
meuspares i avantpassats.Novo-
lia tutejar-meambqualsevol,com
erahabitualalsbars.Novoliamal-
parlar dels alemanys de manera
indiscriminada. Ni ser injusta ni
ingrata amb gent com els Koch,
quem’havienajudat”,diual llibre.
Es va fer comunista, i va viure a
Berlín est com a ciutadana de
l’RDA. Malgrat tot, no va voler
abandonarAlemanya."

“El factor sexual va
tenirungranpaper
en la supervivència
demoltesdones”, diu
l’historiadorSimon
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IDÉES 

ITAll t 

Le fascisme, 
une histoire 

d'aujourd'hui 
Il y a cent ans, le 28 octobre 1922, la marche sur 

Rome permettait à Mussolini de prendre le pouvoir. 
Et dans quelques jours, Giorgia Meloni, une ancienne 

néofasciste, deviendra présidente du Conseil. L'occasion 
de se rappeler comment meurt une démocratie ... 

Par FRANÇOIS REYNAERT 

S 
inistre clin d'œil de l'histoire ou pur 
hasard dû aux aléas du parlementa
risme? Pour Giorgia Meloni, prési
dente du Conseil italien pressentie, 
le choc des dates est fâcheux. Alors 

que la patronne de Fratelli d'Italia s'échine à faire 
oublier qu'elle dirige un parti issu de la nostalgie 
du fascisme, elle devrait prendre les commandes 
de l'Italie presque exactement cent ans après la 
prise de pouvoir de Mussolini. Durant les quatre 
derniers jours d'octobre 1922 eut lieu l'épisode 
de la marche sur Rome, l'acte de naissance de 
l'épopée fasciste. Sans forcer une comparaison 
qui serait outrancière entre hier et aujourd'hui, 
il n'est pas inutile pour nous de revenir sur ce 
moment d'histoire. 

Celui-là est, avant tout, le fruit d'un gigan
tesque traumatisme : la sortie de la Première 
Guerre mondiale. Alliée, depuis le début du 
siècle, à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne, 

[lLJ AKG-IMAGES (PHOTO COLORISÉE ET RETOUCHÉE) 

l'Italie, à l'été 1914, prend la sage décision de 
rester neutre. Poussée dans le dos par un conglo
mérat de nationalistes et de révolutionnaires 
adeptes du chaos salvateur, alléchée surtout par 
les promesses franco-anglaises de provinces 
dans le Tyrol et de l'autre côté de l'Adriatique en 
cas de victoire, elle entre dans le conflit en 1915 
au côté des Alliés. Fin 1918, elle en sort dans le 
camp des vainqueurs, mais exsangue et amère. 
Le pays, qui pleure ses 650 000 morts, est ruiné, 
les prix ont atteint d.es niveaux astronomiques, 
la misère des prolétariats ouvrier et _agricole 
est immense, et aucune des riches compensa
tions territoriales attendues ne vient mettre 
le baume espéré sur ces plaies ouvertes. Les 
fourbes alliés d'hier ont finalement donné la 
plupart des riches terres promises au nouveau 
royaume des Serbes, Croates et Slovènes, future 
Yougoslavie. Les fragiles coalitions libérales qui 
se succèdent pour diriger la ronronnante .,. 
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► Le 28 octobre 
1922, les chemises 
noires atteignent 
le pont Salario, 
près de Rome. 

À LIRE 
rexcellenr MUSSOLINI 
de Pierre Milza (Fayard, 
1999) ou encore 
la plus récenre 
biographie de 
VICTOR-EMMANUEL Ill 
par Frédéric Le Moal 
(Perrin, 2015). 

M monarchie parlementaire semblent bien inca
pables de trouver le moyen de remettre d'aplomb 
un pays aussi meurtri. Au contraire, il semble prêt à 
basculer. Mais de quel côté? 

ANNÉES ROUGES 
Dans un premier temps, tout porte à croire que ce 
sera vers la gauche. On est dans l'effervescence de 
l'après-Révolution russe. Accompagnées par les syn
dicats et l'extrême gauche, les grèves, les occupations 
d'usines ou de terres dans les latifundia se multiplient. 
En 1919-1920, le pays vit ce que les Italiens nomment le 
Biennio rosso, les « deux années rouges». Terrifiés, les 
classes dirigeantes et l'électorat modéré, catholique, 
en viennent à rêver de celui qui remettrait de l'ordre. 
Le grand leader nationaliste du moment s'appelle 
D½nnunzio (1863-1938), poète, dandy et ancien com
battant, fou d'action et de coups d'éclat Il est obsédé . 
par une quête : effacer l'humiliation de la « victoire 
mutilée » par la trahison des Alliés. En 1919, il fait ce 
dont, selon lui, les timorés du gouvernement sont inca
pables. Avec son propre corps d'armée, il prend Fiume, 
ex-possession autrichienne, dont il fait un éphémère 
« Etat libre ». Contrainte par Londres et Paris, l'Ita
lie envoie sa marine l'en déloger à la fin de 1920. Son 
étoile pâlit d'un coup. La place est libre pour un autre 
César. Il s'appelle Benito Mussolini. 

Né en 1883 d'un forgeron et d'une institutrice, insti
tuteur lui-même avant de devenir journaliste, il a été 
un socialiste radical avant de virercasaque. Pacifiste 
en 1914, il devient en 1915 un des plus ardents parti
sans de l'entrée en guerre. Il la fait lui-même tout en 
accomplissant sa métamorphose en figure de l'extrême 
droite. En 1919, il crée les Faisceaux italiens de Combat 
Le mot, référence aux bâtons que portaient les licteurs 
de l'Empire romain, est promis à un grand avenir. C'est 
de ces fasd que dérive le terme« fascisme». Son pre
mier programme, assaisonné de mesures sociales, est 
attrape-tout Le fond de sauce caractéristique de l'idéo
logie qu'il invente est là: le culte du chef qui va tout 
résoudre; l'obsession nationaliste de la« grandeur ita
lienne»; la promesse de l'ordre; l'exaltation de la force 
et dela violence, pulsion jugée noble et purificatrice. 

GOURDINS ET BOUTEILLES DE RICIN 
Modeste au départ, le mouvement connaît ses premiers 
succès électoraux dès le printemps 1921 : 35 députés 
entrent au Parlement En novembre, le futur Duce peut 
s'inscrire dans le paysage en créant son Parti national 
fasciste, l'armée qui l'accompagnera au pouvoir, et peau
finer la stratégie qui lui permettra d'y accéder. Il y a les 
rodomontades de tribune, les chemises noires et saluts 
romains piqués à D½nnunzio~ toute cette théâtralité 
pensée pour éblouir les masses. Il y a, dans le même 
temps, l'introduction.dans le programme de tous les 
gages qu'il faut pour rassurer la grande bourgeoisie. Il 
y a enfin le sinistre travail de terrain du bras armé de 
l'organisation, lessquadre d'azione, des escouades de ner
vis armés de gourdins et de bouteilles d'huile de ricin, 
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un puissantlaxatif. Ils ont pour mission de reprendre la 
rue aux« rouges» par la tèrreur et l'humiliation 

En 1922, les crises parlementaires se suivent et les 
dignes messieurs grisâtres se succèdent à la présidence 
du Conseil. Un temps hésitant ( comme souvent), poussé 
entre autres par sa maîtresse, Mussolini décide, à l'au
tomne, de saisir son destin Le 24 octobre, lors du congrès 
de son parti à Naples, il martèle:« Soit ils nous donnent le 
pouvoir, soit nous le prenons en allant à Rome.» Il charge 
quatre compagnons, les quadrumviri, d'organiser une 
gigantesque manifestation vers la capitale pour concréti
ser sa menace tout en quadrillant le reste de la péninsule. 
Dans la dernière semaine d'octobre, les fascistes inves
tissent les commissariats, les centraux téléphoniques, 
les gares d'un certain nombre de villes pour montrer 
qu'ils tiennent le pays. Le 27, 26000 militants en che
mise noire, divisés en trois colonnes, commencent leur 
progression C'est le début de la« marche sur Rome». 
Quel a été son poids réel sur celle de l'histoire? Pour 
les fascistes, c'est l'épopée grandiose et fondatrice. Les 
historiens décrivent une réalité moins reluisante. 

Détrempés par des pluies torrentielles, les mar
cheurs ont en réalité campé aux portes de la capi
tale sans savoir s'ils pourraient y entrer ou pas. 
Et les heures ont été plus incertaines qu'espéré. 
Mussolini lui-même n'était pas présent, mais cal
feutré dans son bureau, à Milan. Est-ce, comme on 
l'a prétendu, pour être prêt à s'exiler en Suisse en cas 
d'échec de la tentative? Est-ce au nom d'une habile 
« stratégie à double détente», comme l'écrit l'historien 
Pierre Milza? L'idée était de laisser ses militants faire 
pression sur le terrain, tandis que lui-même attendait 
que le pouvoir lui tombe dans les mains avec l'appa
rence de la légalité. De fait, c'est ce qui s'est passé, 
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grâce à ou plutôt à cause d'un personnage clé, le roi 
Victor-Emmanuel III. Lui seul aurait pu faire basculer 
les événements. Le 27, il penche du côté du légalisme. 
Il accepte le décret qui lui permettra d'ordonner à 
l'armée de soumettre les factieux. Avec 30 000 sol
dats contre 26000 manifestants, la mission n'a rien 
d'impossible. Le 28, il se ravise, et refuse. de signer. 
Pourquoi? A-t-il eu peur d'une guerre civile, comme 
ont pu le dire ses défenseurs? Etait-il au contraire ravi, 
comme l'ont dit ses détracteurs, d'offrir le pouvoir à 
celui qui le débarrasserait de la menace communiste? 

NAÏVE ILLUSION 
Le 29, il envoie un premier télégramme à Milan, propo
sant à Mussolini d'entrer auguuvemement; puis, devant 
le refus catégurique du putschiste, un deuxième lui 
offrant la présidence du Conseil. Aux., l'élu accepte, 
saute dans le train de nuit et débarque en milieu de mati
née au palais du Quirinal pour une première entrevue 
avec le monarque. Il estvêtu d'une chemise noire. C'est 
un gage envoyé à la base campant aux portes. De retour 
l'après-midi, il est en frac protocolaire, et la liste déjà 
bouclée qu'il présente est très modérée : les fascistes 
n'y ont que quelques portefeuilles. Il s'agit de montrer 
au souverain ce que celui-ci veut encore croire: comme 
tous les autres, ce trublion se fondra bientôt dans le bon 
vieux système parlementaire. Naïve illusion. IJaprès
midi même, les marcheurs ont été autorisés à entrer 
dans Rome pour une parade. Ils ont aussitôt célébré leur 
victoire en passant à tabac les démocrates de gauche 
qui leur tombaient sous le guurdin. Le 16 novembre, le 
nouveau Mussolini prononce son premier discours, déjà 
violemment antiparlementaire. Il est pourtant investi 
par 316 voix pour - et seulement 116 contre. ■ 

IDÉES 

"L'antifascisme 
parle moins 
aux nouvelles 
générations" 
L'historienne Marie-Anne Matard
Bonucci revient sur la nature du régime 
fasciste et sur l'amnésie qui l'a suivi. 
Selon elle, le danger que représente 
Giorgia Meloni est d'un autre type 

Propos 
recueillis 
par.JULIE 
CLARINI 
et 
XAVIER 
DE LA 
PORTE 

Le fascisme est-il une doctrine ou une adaptation 
pragmatiqueaucoursdeschoses? · 
C'est une vraie question. IJhistorienEmilio Gentile dirait 
que le fascisme naît d'emblée totalitaire. Pour ma part, 
j'ai tendance à penser qu'il se radicalise avec les événe
ments. La doctrine. fasciste a un noyau dur - l'hyper
nationalisme, l'opposition aux Lumières, à la démocratie, 
au libéralisme et au communisme. Mais c'est au départ 
une vision du monde plus qu'une doctrine.« Notre doc
trine est le fait», répète Mussolini. IJidentité fasciste s'est 
construite dans l'action et à travers la violence (pendant 
la Première Guerre mondiale puis dans la répression du 
mouvement ouvrier). La théorie est assimilée àla vieille 
politique. Et donc, comme dans le national-socialisme, 
le programme politique importe moins qu'une certaine 
idée de la société, de l'existence etde l'homme qui exalte 
des valeurs telles que la force, la discipline etl'autorité. 

Ainsi le premier programme de mars 1919 compte-t-il 
des mesures sociales qu'on peut dire de gauche, aban
données dans le nouveau programme du Parti natio
nal fasciste, en novembre 1921. Néanmoins, sous M 

L'OBS/N"3028·20/I0/2022 79 P.43



BIO EXPRESS 

Professeure d'histoire 
contemporaine 

à Paris-VIII, directrice 
de la• Revue Alarmer •, 

MARIE·ANNE 
MATARD-BDNUCCI 

est spécialiste de l'Italie. 
Ses travaux portent sur 
la· Mafia, le fascisme et 
les lois raciales. Elle est 
notamment l'auteure de 
• Totalitarisme fasciste • 

(CNRS Editions, 2018). 

JM l'influence du philosophe Giovanni Gentile, une 
doctrine se construit peu à peu, qui sera explicitée en 
1932. Elle reste sous le sceau del'« actualisme » - la pen
sée et l'action sont une seule même chose - mais plaèe 
l'Etat en son cœur. « Tout dans l'Etat, rien en dehors de 
l'Etat», selon la formule de Mussolini : c'est bien une 
conception totalitaire qui s'exprime là 
Pour nous, le national-socialisme est l'épouvan
tail, le fascisme nous apparaissant comme sa ver
sion édulcorée. N'est-ce pas une torsion du regard 
français? 
Pas seulement français. La mémoire du national
socialisme a occulté les crimes du fascisme. Mais on a 
oublié la dette des nazis à son égard. Dans les années 1920, 
Mussolini est le modèle de tous les nationalistes d'Eu
rope, y compris de Hitler, qui a installé son buste à la 
Maison brune à Munich [quartier général du Parti nazi 
de1920à1945,NDLR]. Tout change dans les annéesl930 
quand les nazis accèdent au pouvoir et poussent plus 
loin le fascisme, en particulier dans la construction tota
litaire. Mais il y a d'autres raisons à cette édulcoration. 
D'abord ne jamais oublier que l'Italie a changé de camp 
pendant la guerre - du moins le « gouvern~Qlent du 
Sud» après septembre 1943. Cela a pérmis aux Italiens 
de ne pas être trop maltraités juste après, mais aussi de 
faire oublier le passé fasciste. Ensuite, les Italiens ont 
l'image- non dénuée de fondement - d'un pays huma
niste, foyer artistique, patrie du catholicisme, bel paese 
(« beau pays») en somme, comme si tout cela les immu
nisait contre le fascisme. C'est le mythe du bravo italiano, 
très enraciné à l'étranger et en Italie même. 

Tout ensemble, cela a contribué à une forme d'am
nésie qui a duré jusqu'aux années 1980. Elle n'est pas 
terminée d'ailleurs: continue de circuler la vulgate que 
si les Italiens avaient adopté des lois antisémites, c'était 
sur pression de l'Allemagne, alors même que depuis les 
années 1960, des travaux historiques montrent que c'est 
de sa propre initiative que Mussolini a pris ces mesures. 
L'épuration italienne a-t-elle été plus légère qu'en 
France? 
Non. Il y a aussi eu en Italie une épuration intense. 
Une épuration« sauvage» - qui permet aujourd'hui à 
l'extrême droite de mettre l'accent, dans une perspec
tive clairement révisionniste, sur les crimes commis 
par les partisans. Et une épuration institutionnelle et 
judiciaire. Mais celle-ci a été de courte durée. Un gros 
coup d'éponge a été donné dès 1946 sous l'impulsion 
de Togliatti, ministre de la Justice et leader du Parti 
communiste. Il faut se souvenir que le fascisme a duré 
plus de vingt ans en Italie : rares étaient les élites qui 
n'étaient pas compromises. 
Lapersistanced'unpartisedisantfascisteesttout 
de mêmetrèsétonnante.EnFrance, l'extrême droite 
disparait presque après la guerre. 
Sans craindre le stéréotype, on pourrait dire qu'il s'agit 
d'une situation« à l'italienne». D'un côté, le pays se dote 
en 1948 d'une des Constitutions les plus progressistes 
au monde - dont un des articles interdit la reconstitu
tion « du parti fasciste dissous» - , de l'autre, un parti 
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néofasciste, le Mouvement social italien (MSI), est 
déjà né un an avant sous l'impulsion de Giorgio Alnri
rante, ancien secrétaire de rédaction de la revue raciste 
« la Difesa della razza » (« la défense de la race »). Il 
rassemble des gens dont l'idée commune est de faire 
vivre le fascisme, donnant lieu à des débats infinis sur 
la stratégie à suivre.Almirante finit par imposer le dop
pio binario, la « double voie », qui consiste à jouer le 
jeu de la démocratie libérale, tout en restant fidèle à 
l'idéal fasciste. D'un côté, le MSI prend acte du fait que 
s'est établi un lien très fort entre culture républicaine et 
antifascisme et que la voie démocratique s'impose pour 
arriver au pouvoir; de l'autre, il conserve des liens avec 
les groupes radicaux d'extrême droite qui vont jusqu'à 
poser des bombes pendant les années de plomb. Il n'y a 
jamais de rupture complète avec la culture de la violence. 
Que sepasse-t-ilpourquel'antifascismecessed'être 
un pilier de l'identité des partis républicains? 
Le temps, bien sûr, fait son œuvre. Peu à peu, les protago
nistes de cette histoire disparaissent L'antifascisme parle 
moins aux nouvelles générations. Par ailleurs, l'usure du· 
pouvoir agit sur les partis de gouvernement Une par
tie de la classe politique qui a gouverné l'Italie pendant 
plusieurs décennies a été mise en cause dans des scan
dales de toutes sortes. D'autre part, Silvio Berlusconi, 
en appelant les néofascistes au gouvernement, a accé
léré leur« dédiabolisation » et s'en est d'ailleurs vanté. 
Que penser de GiorgiaMeloni? De quelle façon est
e/le, ou non, l'héritière du fascisme? 
Meloni n'est ni fasciste, ni néofasciste, ni postfasciste. 
Certes, elle a adhéré au MSI, qui est néofasciste, et 
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◄ Le Premier 
ministre hongrois, 
Viktor Orban, et 
Giorgia Meloni lors 
de la fête de 
Frate/li d'Italia, 
àRome,en 
septembre 2019. 

on cite souvent 
une déclaration de 
1995 où elle affirme 
que Mussolini est 
un grand homme 
d'Etat n est bien 
possible qu'elle 
le pense encore 
aujourd'hui, tant 
dans ses Mémoires 
elle raconte avec 
exaltation ses 
années de formation 
au MSI, sans rien 
dire des violences 
de l'extrême droite. 
Mais sous l'impul

sion de Gianfranco Fini, le MSI est devenu Alleanza 
nazionale (Alliance nationale, AN) et a pris ses distances 
avec le fascisme. Après une visite à Yad Vashem [l'insti
tut pour la mémoire de la Shoah, à Jérosalem] en 2003, 
Fini qualifia les lois raciales de« mal absolu». C'est sans 
doute sincèrement qu'il entre dans la peau d'un homme 
d'Etat de la droite conservatrice. Melo ni épouse en partie 
cette ligne : condamnation du fascisme par morceaux 
- suppression de la démocratie, lois raciales-, mais pas 
dans sa globalité. Elle dit même « ne pas comprendre» 
le lien entre le fascisme etles lois raciales, ce qui revient 
à ignorer la nature du fascisme. 
Donc, elle n'est pas fasciste ni néofasciste, mais 
pourquoi ne pas la dire« postfasciste »? 
Je n'aime pas beaucoup ce vocable qui n'a cours, du reste, 
qu'en France. Signifie-t-il que ces gens ont vraiment 
tourné la page, ou qu'ils l'ont tournée sans la tourner? 
On a l'impression qu'il sert à dire qu'ils sont fascistes, 
tout en évitant de l'affirmer. Pour ma part,je considère 
que le programme de Meloni est un programme d'ex
trême droite radicale populiste, si on veut être précis, 
mais pas fasciste. Il est certain que la culture politique 
de Meloni reste largement tributaire du fascisme et 
qu'il y a dans son entourage de vrais nostalgiques de 
ce régime. Mais le contexte politique n'est plus celui 
des années 1920. La démocratie s'est enracinée en Italie. 
Cela dit, certains points peuvent susciter l'inquiétude. 
La très forte xénophobie qui est la sienne, d'abord. Le 
fait qu'elle veuille introduire en Italie un régime prési
dentiel, ensuite. Enfin, et c'est le point qui m'inquiète le 
plus, son usage du christianisme qu'elle brandit comme 

un étendard et dont elle a une conception ethnoraciale. n 
lui sert à tracer une ligne de démarcation entre l'Europe 
et le reste du monde. Elle pourrait s'en servir pour faire 
alliance avec Orban en Hongrie, avec le PiS en Pologne 
ou les Le Pen en France - peut :être plus avec Marion 
Maréchal qu'avec Marine Le Pen, d'ailleurs. 
Comment pouvez-vous être si certaine que la déntoc 
cratie est enracinée en Italie? 
La démocratie italienne a traversé de dures épreuves 
dans son passé. Pas toujours dans le plus strict respect 
des libertés, certes - voir par exemple les fameuses lois 
spéciales qui donnaient des pouvoirs considérables à 
la police pendant les années de plomb-, mais malgré 
tout, elle a tenu le coup. 

Si je suis inquiète, ce n'est donc pas pour le régime lui
même. Je ne crois pas à l'instauration d'un parti unique 
et à des défilés de chemises noires. Le fascisme est un 
projet politique qui vise à créer une société totalitaire 
et à réaliser une révolution anthropologique en faisant 
advenir un homme nouveau. Les fascistes arrivent au 
pouvoir dans un bain de sang, restent au pouvoir par 
la répression et exaltent la violence. Je ne vois rien de 
cela aujourd'hui. Deux 

IDÉES 

scénarios me semblent 
possibles. L'un, le moins 
catastrophiste : disons 
qu'elle se contente d'une 
forme de gestion des 
affaires courantes sans se 
priver toutefois de don
ner le change à ses élec
teurs sur les questions de 
société, de migration et 
de mœurs. L'autre, pessi
miste, est un scénario à la 
hongroise sur fond de crise 
économique et de consé-

LE CONTEXTE 
POLITIQUE N'EST 
PLUS CELUI DES 
ANNÉES 1920. LA 

DÉMOCRATIE S'EST 
ENRACINÉE EN ITALIE. 

quences énergétiques de la guerre en Ukraine: Meloni 
met la crise à profit pour accroître sa popularité, faire 
alliance avec les gouvernements « frères » et changer 
la nature même de l'Europe ... 
Pourquoi le terme de <<fascisme» est-il si couram
ment utilisé pour décrire des réalités politiques 
contemporaines? 
Le fascisme est devenu synonyme de suppression des 
libertés, alors que le nazisme, lui, évoque sans doute 
davantage la violence. « Fascisme » désigne une réa
lité historique mais c'est aussi un terme de combat en 
politique. On ne peut évidemment pas empêcher un 
tel usage mais il est difficile, pour l'historienne, de faire 
abstraction de ce que fut le fascisme réel. De plus, sous 
un angle strictement politique, son usage hors de pro
pos peut être contre-productif Si l'on considère Giorgia 
Meloni maintenant comme une fasciste, comment la 
qualifier s'il y a effectivement une dérive vers un pou
voir autoritaire? Plutôt que de traiter précipitamment 
les adversaires politiques de fascistes, la gauche devrait 
penser à se réinventer et à imaginer un programme sus
ceptible de rallier l'électorat des partis populistes. ■ 
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“Els professors, a secundària,
hem d’explicar tota la història,
desde laprehistòria finsa la tran-
sició”, explica Miquel Perelló,
professor de l’institut escola
Montsant, al Priorat. “Desgracia-
dament, no tenim temps per ex-
plicar-ho tot, perquè ésmolt difí-
cil complir amb precisió la pro-
gramació i això afecta l’últim
període històric”. El professor
Perelló es refereix als esdeveni-
ments de la Segona República, la
Guerra Civil, la dictadura i la
transició, que, a diferència del
que passa a l’ESO, sí que formen

partdel temari del curriculumde
batxillerat.
“Molts professors creuen que

com que una part significativa
dels alumnes aniran a batxillerat,
jahoaprendran”.Peròhihaaltres
docents, subratlla, que volen in-
formar activamentd’aquesta eta-
pa perquè formi part de l’educa-
ció formativa i ciutadana de tots,
inclosos aquells que estudiaran
ungraudeFormacióProfessional
(FP). “Hemde combatre la frivo-
litatdelfeixismealesxarxes”,ad-
verteix.
Noespotnoexplicar, segons la

sevaopinió,lafaltaabsolutadelli-
bertats, la repressió, l’exili, les
execucions, el desastre econò-
mic, la integració i la geopolítica
quevanpermetre40anysdedic-

tadura i el ressò de la qual arriba
finsalpresent.Això,queesvaviu-
refapoc,peròquealhorajaéshis-
tòria, tan història per molts pro-
fessors com altres períodes que
els alumnes també han d’apren-
dre.“D’aquía10anyssecelebrarà
el primer centenari de la pro-
clamació de la II República”, avi-
sa Perelló de la llunyania en el
temps.
“Sé que costa moltíssim i en-

tenc que la majoria dels profes-
sors d’història als centres de se-
cundària els és molt difícil expli-
car aquest període, i que gairebé
nos’arribamaial final,peròhefet
conferències en desenes de cen-
tres per totEspanya i veig interès
en els alumnes”, descriu Julián
Casanova, professor distingit de

laUniversitatdeMichigan.
Al batxillerat hi ha quatre te-

mes concrets que cobreixen fins
als primers anys de la democrà-
cia. Però, altra vegada, s’estudien
durantl’últimtrimestredelsegon
curs de l’etapa. I tal com explica-
ven els joves que van aparèixer al
reportatgesobrememòriademo-
cràtica publicat ahir en aquestes
mateixes pàgines, les últimes lli-
çons gairebé s’encavalquen amb
lesclassesderepàsdeselectivitat.
Però,perunconsenstàcitoexplí-
cit entre els que dissenyen les
provesd’accésa launiversitata la
majoria de comunitats autòno-
mes, a l’examen hi ha preguntes
de lahistòriaposterioral 1931.Ai-
xí doncs, tot i que tard i concen-
trat,hoacabenestudiant.

Elfranquisme, l’últimalliçód’història
d’Espanyaqueambproufeiness’explica
Els professors lamenten que el segle XX queda gairebé relegat a 2n de batxillerat

Visita escolar a una exposició sobre els refugis antiaeris situats a la plaça de l’Altozano (Albacete), bombardejada per la Legió Còndor
#"!/ - +)+
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Una altra cosa és com ho estu-
dien.Lagrancríticademoltshis-
toriadorsésques’ensenyadema-
nera memorística, sense contex-
tualitzar amb els esdeveniments
succeïts a la resta d’Europa, cosa
quedificultaque s’hi aprofundei-
xi. “Lahistòria té caràcter forma-
tiu, i no perquè doni dades sobre
noms i dates”, assenyala la cate-
dràtica enHistòria Contemporà-
nia de la UAB, Carme Molinero.
L’essencial, a parer seu, és com-
prendre que hi va haver un cop
d’Estatperposar fialprojectede-
mocràtic que representava la Se-
gonaRepública. “Noera tornaral
1931. Era impedir la democràcia,
si fos possible, pels segles dels se-
gles”,manifesta.
Segons Mónica Domínguez,

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

375000

73011

Diario

1383 CM² - 122%

38430 €

20-21

España

31 Octubre, 2022

P.48



DILLUNS, 31 OCTUBRE 2022 * ) ( ' & % $ % LA VANGUARDIA #!

directorageneral d’Avaluaciódel
Ministeri d’Educació i FP, els
currículums derivats de la nova
lleid’Educació(Lomloe),quehan
començat a aplicar-se aquest any
als cursos senars, són competen-
cials i impulsen una aproximació
a la història diferent, menys me-
morística, encoratjant el pensa-
ment analític. Els professors han
de facilitar, segonseldecretd’en-
senyaments mínims de batxille-
rat, “processos inductius id’inda-
gació relacionats amb estratègies
associadesa lautilitzaciódefonts
i proves, a la recerca i tractament
de la informació, a l’accés adocu-
ments de diferent naturalesa en
plataformes digitals, i al seu con-
trast, contextualització i inter-
pretació, que permetrà entendre
lahistòriacomunàmbitdeconei-
xement en constant revisió i can-
vi apartirdenovesevidències”.
Malgrat la millora que suposa,

Casanova aspirava a un currícu-
lummés connectat amb els joves
contemporanis i la seva manera
d’aprendre per revisitar el passat

des dels seus interessos. “El segle
XX és el segle de la modernitza-
ció, però tambéel de l’Holocaust;
és el dels avenços tecnològics i el
delautilitzaciód’aquestsavenços
pera ladestrucció, i éseldelcolo-
nialismeieldeladescolonització.
És a dir, el que passa al segle XX
afectatantelpresent,queamiem
semblavaquemereixiaunamira-
da molt més àmplia”, lamenta
l’historiador.
Comhapassat sempre, els pro-

fessors marcaran la diferència,
tot i que, segons els historiadors,
seriadesitjableunareflexiósobre
comcomunicarbé lahistòria.
LanovalleideMemòriaDemo-

cràtica, publicadael 19d’octubre,
exigeixlainclusiódelscontinguts
de memòria a l’ESO i batxillerat.
“Als nous currículums, es tracta
de manera transversal. És a dir,
formen part de lesmatèries ordi-
nàrieselstemesdeprevencióire-
coneixementdetotamenadevio-
lència, des de primària fins a
l’ESO”, explica la directora gene-
ral. A 5è i 6è de primària també
s’handeproporcionarcontinguts
ètics específics (la guerra, el ter-
rorismeiviolènciespolítiques).A
l’ESO,al’àreadegeografiaihistò-
ria, també s’inclouen conceptes i
had’impartir-se, amés, l’assigna-
tura d’educació en valors cívics i
ètics.
L’objectiu és que quedi assen-

tada des de la infantesa la cultura
democràtica i la manera no vio-
lentaderesoldreelsconflictes. Al
final, tal comsubratlla el catedrà-
ticd’Històriade laUB,RicardVi-
nyes, “l’important és tenir prou
instruments per saber quins va-
lors defensa una dictadura, i
quins, lademocràcia”."

En totes les etapes
es tracta lamemòria
democràtica amb
el reconeixement
de les violències

deleguem en la màquina caiem
en l’opacitat, perquè no sabem
quinscriteriss’hanfacilitatal’al-
goritme per decidir. I pensem
que,perquèhodiulamàquina, la
seva decisió és imparcial, objec-
tiva. Però no ho és, perquè els
desenvolupadors i programa-
dors són persones concretes i hi
traslladen la seva subjectivitat i
els biaixos. No volem ser titelles
que esmouen a cops del disseny
algorítmic.

Llavors, és una qüestió de fal-
tadetransparència?
Tambédedesequilibri depoder,
perquè el llenguatge algorítmic
és un argot tan críptic i sofisticat
que qui el domina pot desenvo-
lupar-lo sense retre comptes,
perquè la majoria de la gent no
l’entén i,per tant, és fàcil abusar-
ne. I aquest àmbit tecnològic ca-
davegadaésunvedatmésprivat
del qual la ciutadania queda al
marge, de manera que seria im-
portant democratitzar aquest
llenguatge perquè la ciutadania
puguiexpressarcomvoldriaque
fosaquestaprogramació.Perquè
tambéestemdeleganten lesmà-
quines moltes tasques i feines, i
necessitem preguntar-nos si no
hihatasquesquehandeserfetes

només per humans, com ara
educarocuidaralgú.

Comespot avançar en aques-
tademocratització?
Per mi, la solució són comitès
d’èticainterdisciplinàriacomels
que operen en l’àmbit sanitari i
delsserveissocials, enquès’ana-
litzen problemes molt comple-
xos des de múltiples perspecti-
ves: ladel’advocat,elmetge, l’in-
fermer, el filòsof, l’economista...
Això no es dona quan es desen-
volupaunalgoritme;esdonaper
fet que el criteri dels tecnòlegs
serveix.

I com funcionarien aquests
comitèsd’èticaalgorítmica?
L’única clau és que ens puguem
asseure junts, humanistes i tec-
nòlegs, i que puguem entendre
mútuament els nostres respec-
tius llenguatges i que no es po-
den desenvolupar màquines
d’intel·ligència artificial sense
avaluar-ne les conseqüències
econòmiques, mediambientals i
socials. És un error pensar que
més tecnologia sempre és més
progrés. Ens fa més rendibles,
però més humans? Així doncs,
cal establir criterisdelqueésde-
sitjable ono, del queéshumana-
ment irreemplaçable.

Tenint en compte que les em-
preses i les eines tecnològiques
són globals, com creu que es po-
denimposaraquestscriteris?
Éscert, latraçabilitatdelatecno-
logia és difícil: la desenvolupen
tecnòlegs de diferents llocs i en
diverses circumstàncies, i es ve-
nen endiferents països. Per això
necessitem una tecnoètica glo-
bal, si és local no servirà. És clau
queaquestsòrgansèticssiguinel
més plurals possibles –interdis-
ciplinaris, interculturals, inter-
sexuals...– i que tinguin un únic
referent: laDeclaracióUniversal
dels Drets Humans. Analitzar
d’aquesta manera el dispositiu
que es vulgui posar en funciona-
ment farà que no incorri en dis-
criminació, perquè hi ha un cri-
teri d’equitat a la Declaració. I
criterisd’integritat, d’intimitat...

Quinpaperpottenirenaixòla
filosofia?
Per a les preguntes que la tec-
nologia ens planteja no ens ser-
veixen les receptes dels filòsofs
clàssics. Plató, Aristòtil, Scho-
penhauer, etcètera es van plan-
tejar com governar amb justícia
les polis, el suïcidi, el robatori o
les mentides pietoses; però si
una màquina es pot cuidar sola
d’una persona o conduir per la
ciutat són dilemes fora del seu
horitzómental.

Així que cal desenvolupar no-
vesreceptes...
Sí, però en comunitats interdis-
ciplinàriesiencomitèsenquèsi-
guipossibledebatre-lesiaplicar-
les sense sotmetre’ns a gurus.
D’altra banda, que en els filòsofs
clàssicsnotinguemlesrespostes
no vol dir que no serveixin de
font d’inspiració. Kant no parla
de si és lícit construir un avatar
perparlar ambun familiarmort,
peròsíqueplantejaquenoespot
fer servirunapersonacoma ins-
trument."

Francesc Torralba en una imatge d’aquesta setmana a Barcelona
*)('&%$"&(3(#!

A
vui la tecnologia ja
no és un objecte, és
un sistema, l’esfera
en què ens movem,
ens desenvolupem,

produïm,ensdivertim,busquem
parella...El filòsofFrancescTor-
ralba (Barcelona, 1967) diu que
és “una mena d’úter social per-
què,comlipassaalnasciturus (la
persona abans de néixer) amb
l’útermatern, endepenem: sen-
setecnologiajanopodemdesen-
volupar les nostres tasques quo-
tidianes,perquèhaalterat lama-
neradetreballar, lesrelacions, la
presadedecisions...”.
“Hi ha qui veu en aquest des-

envolupament tecnològic la so-
lució a tots els problemes demo-
cràtics, socials i, fins i tot, de
l’ànima” (els anomenats tecno-
optimistes), i qui augura que ens
arrossegacapaun futurdistòpic
i deshumanitzat (els tecnopessi-
mistes). “L’ideal seria que tots
fóssim tecnoescèptics, que ens
qüestionéssim què implica cada
dispositiu,similloraonolesnos-
tres vides, si ens fa més lliures o
mésesclaus, si és just odiscrimi-
na...”, opinaTorralba, quehade-
dicat el seu últim llibre, L’ètica
algorítmica (Edicions 62), a ana-
litzar com cal donar resposta a
aquestsdesafiaments.

Quins són els problemes ètics
principals que plantegen els al-
goritmes?
N’hi ha un de molt clar, que és
que deleguem decisions molt
importants en els algoritmes i
això suposa renunciar al lliure
albir, aunacapacitatmoltgenuï-
nament humana: l’autonomia
moral. Però és que, a més, quan

4$"%& 3'21
210/.-,+1

0/.30-,*.+ “No volem ser
titelles del poder
algorítmic”

Filòsof i autor de ‘L’ètica algorítmica’
Francesc Torralba
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GeneracióZ: “Francovaserun
dictadorqueesvapassardospobles”
" Sis estudiants comparteixen
amb ‘LaVanguardia’ què saben
i què opinen de la dictadura

"Lamemòria del franquisme es
continua transmetent en la
família, paral·lelament a l’escola

"Els historiadors insisteixen
que s’expliqui la II República i
es contraposi als anys foscos

0.,*(&$!(,<,97

-+)'& %&$#
;: 98 798531/F9D B@><

Y9X189W1 V9WD581F DUT1 R8P9N
W9DD1P V9W F1 TRDPLWR1 "9F D9!F9
]] "9D \[9 9W1 1"5F9DZ98P, [81
R8ZFR81ZRó \[9 R8RZR1FX98P 85
9W1 1F D9[ Z9WZF9 D5ZR1F "9 FUR8DN
PRP[P. /-+ )'%# !C@ >' ><:' )@87
4+2@'0@.@2,* (@%& 8$ )@8'2,@7

%"8 (@% ,+, @B !C@ #8 (+B$,'4<A.
:5FíPRZ1 98 9F D98PRP 9DPWRZP9,
V9W\[è Dí \[9 TR T1 “VW95Z[V1N
ZR58D !989W1ZR581FD” \[9 9FD
j539D Z5XV1WP9Rx98. /?+ ,'24 C2
4@%4B@ =<8,<2, :%<2 @4+B+:'8,<

' (<%B@. )@ B;<28'@,<, !C@ @28

(%+9+4< <!C@8,< 4%'8'A. E8
1\[9DP D98PRP, V1WPRZRV1 98
;WR"1yD f5W ;[P[W9, FU5W!18RPz1N
ZRó RXV[FD1"1 V9W GW9P1 TT[8N
/9W!, "5D 18yDXéD j539 \[9 9FF,
R éD X9X/W9 "9 F1 /W18Z1 j[39N
8RF "9F DR8"RZ1P CC.OO. 79DV9ZN
P9 1 F1 V5DDR/RFRP1P "9 V9W"W9
Z9WPD "W9PD D5ZR1FD R V5FíPRZD,
5VR81 \[9 Z1F D9W V5DRPR[. “CW9Z
\[9 F1 D5ZR9P1P D9Wà Z1V1ç "9
W9DV58"W9 1 1\[9DP1 X981
"U1X981Z9D”.

654321/,4-15

"!/+.#+,)#*+#(
EDP["R18P "9 :5FíPR\[9D B@><

L1 TRDPLWR1 R F1 V5FíPRZ1 T18 9DP1P
D9XVW9 VW9D98PD 98 F9D Z5839WN
D9D f1XRFR1WD R D5ZR1FD. AW1 P1X/é
98PW9 9FD D9[D Z5XV18yD "9 F1
U8R39WDRP1P :5XV9[ ;1/W1. “J5
85XRFRP5 98 Z1V V1WPRP, V9WL Dí
\[9 PR8Z 1XRZD \[9 9DP18 98
j5398P[PD "9D "9FD >4 5 >5 18yD R
35F98 f9W Z1WW9W1 98 9F V1WPRP”.
C58DR"9W1 \[9 9F Z5V "UEDP1P
\[9 31 98"9WW5Z1W F1 II 79Vú/FRZ1
9D "93R1 3R[W9 1X/ !W18 R89DP1N
/RFRP1P. /L@8 ')@+B+:'@8 9<2
<%%'=<% < 8@(<%<% B@8 f<.$B'@8A+ I
D98P R8\[R9P[" D5/W9 9F X5X98P
1ZP[1F, 1X/ FU1[!9 "9 F1 [FPW1"W9N
P1 1 EDV18y1 R 1FPW9D V1ïD5D Z5X
IPàFR1. “;R8D R P5P "R8D "UE[W5V1 TR
T1 V1WPRPD 98 \[è 85 9D W9DV9ZP1
F1 FFR/9WP1P "U9xVW9DDRó 5 9FD
"W9PD LGTBI, R F1 UE 85 V5P fW9N
81WNT5”.V@C 8@.=B<24@8 @2,%@
@B (@%$+)@ <4,C<B ' B;<2,@%'+% <B8

f@'0'8.@8* ' )<9<2, B< =<2<B',<,

)@ B@8 0<%0@8* 9+B )+2<% <B 8@C

@2,+%2 @B 4+2@'0@.@2, <)!C'%',

< B< f<4CB,<,.

,*(&$* !*((?(*<
:&86&*4&$323<*
)'%#";:8'

“Franco va ser un dictador espa-
nyolqueesvapassardospobles”,
responambun somriure l’Arnau,
de17anys,quanse lipreguntaqui
va ser Franco. Però no es queda
aquí. En absolut. Deplora l’auto-
ritarisme, explica que l’intent del
dictador “que Espanya creixés
econòmicament imposant les se-
ves lleis no va funcionar”, i tanca
ambunafrasequesembladedica-
da als que sempre subestimen els
joves: “Al final el que desenvolu-
paunpaísi faquesiguipoderósés
lademocràcia”.ArnauEscobarés
un dels sis estudiants amb qui ha
parlatLaVanguardia–el vídeoés
alwebdeldiari–perrecolliralgu-
nes idees sobre ladictaduraentre
la generació Z, joves entorn dels
vintanys.
QuèsabenArnauEscobar,Alba

Senabre (19), Jaume León (21),
Ariadna Muntané (21), Paula del
Río (22) i Víctor Fernández (22)?
En termes generals, saben l’es-
sencial, queFranco va ser undic-
tador i que a la Guerra Civil hi va
haver vencedors i vençuts i el rè-
gim va exercir la repressió sobre
elsperdedors. Imoltsd’ellssaben
que a la dictadura es van retallar
drets i llibertats de la Segona Re-
pública i que Franco va morir al
llit, “la frase icònica, que va sortir
entotselstelenotícies”,comasse-
nyalaund’ells.Inoésunconeixe-
mentmenyspreable.
“Probablement, els joves saben

elquehandesaber,ésadir,elque
els expliquen els adults”, adver-
teix Ricard Vinyes, catedràtic
d’Història Contemporània de la
Universitat de Barcelona (UB).
“Peralsjoves, lesformesdetrans-
missió són la família, l’escola i

CarmeMolinero
“Handeconèixer el
segleXXespanyol, tot, i
explicat; s’avorreixen si
només els donemdades”

“Cal combatre la
propaganda i mentides
sobre el franquisme
explicant la història”

Julián Casanova
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Elconeixement limitat sobre la
dictaduranoésnoméscosade les
generacions joves, encara que hi
hagi estudis –esbiaixats– i circu-
lin vídeos per internet que reco-
pileniposenl’accentenelsdisba-
ratsd’algunsestudiants.
“No es pot generalitzar. Surt

gent als mitjans de comunicació
dient ‘fixeu-vos,quehacomparat
Franco amb Felip II’. És veritat
que hi ha un dèficit d’educació,
d’història, però és també veritat
que el tenien els adults que es
queixenqueelsjovesnosabenres
d’aquell període”, constata un al-
trecatedràticd’HistòriaContem-

l’administració, i en saben més o
ensabenmenysenfunciódelare-
lació que hi ha entre aquests tres
elementsi,pertant,delsprojectes
familiars i vitals, educatius, i els
de l’administració, respectealco-
neixementdelpassat”, afegeix.
A les noves generacions, la dis-

tància cronològica afavoreix el
desconeixement sobre el fran-
quisme. Però no és l’únic motiu.
Carme Molinero, catedràtica
d’Història Contemporània de la
Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB), incideix en la impor-
tància del mètode. “Moltes vega-
des els estudiants s’avorreixen
perquè se’ls planteja la història
comuna narració de fets, una se-
qüència temporal. Quan se’ls hi
explica,inose’ndonenexclusiva-
mentdades,ésmoltmésfàcilcon-
nectar amb ells. Però en general
també en saben poc pels progra-
mesde laSecundària”,destaca.
Centrar-se en les dades distreu

de l’objectiu pedagògic, alerta
tambéRicardVinyes, que qüesti-
ona fins a quin punt és necessari,
perexemple,saberqueel18deju-
liol hi va haver un cop d’Estat.
“No dic que no sigui important,
perònohoés tant comtenir prou
elements per saber quins valors
defensa una dictadura i quins va-
lors defensa una democràcia”,
constata.
Els joves hi coincideixen. “Es

posa èmfasi en el que va passar,
dades puntuals, que és el que es
preguntaalaselectivitat–assegu-
ra l’Arnau–, però no s’aprofun-
deix enper què vapassar, comva

passar iquèvacausar”.“Aixòs’ha
d’explicar, no podem oblidar-ho.
Ara tenimgranscrisis, però sipo-
demvotarcadaquatreanys,sipo-
demdecidir és pel que vapassar i
n’hem de ser conscients. S’ha
d’explicar a casa, a les escoles, a
les universitats”, subratlla Paula
delRío.
Els Z saben que Franco va ser

undictador. Però lamajoria –i ai-
xòvamésenllàde la sevagenera-
ció,avisenelsexpertsconsultats–
tenen llacunes i confonen aspec-
tesclaudelamemòriademocràti-
ca, com el per què es va desenca-
denar la guerra, subratlla Carme
Molinero: “És imprescindible
que coneguin el segle XX espa-
nyol, no exclusivament la dicta-
dura. S’associa la Guerra Civil
ambel conflicte, la radicalització,
i s’oblidaque l’origende laguerra
va ser un cop d’Estat per intentar
posar fi al projecte democràtic
que representava la Segona Re-
pública”.

Ricard Vinyes
“L’important és que
puguin distingir els
valors de la dictadura
i de la democràcia”

“El temari és ampli, i
el calendari, molt just,
però no podem deixar
d’explicar l’essencial”

Miquel Perelló
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porània,JuliánCasanova,en l’ac-
tualitat professor resident a la
Universitat deMichigan, que as-
senyala als docents: “Hem tingut
molt de temps, a part de queixar-
nos que els joves no saben res, els
historiadors, els professors, per
anar més enllà de l’aula i dir a la
gent que aquestes mentides,
aquests tòpics, aquesta propa-
ganda sobre la guerra, la dictadu-
ra, cal contrarestar-la. No tant

atacant-la, sinó amb alternatives
clares de com ensenyar la histò-
ria, com escriure-la, com difon-
dre-la”, subratlla Casanova, un
actiu divulgador de la història, la
seva presència és habitual a les
xarxes socials i elsmitjans de co-
municació.
Internet, les xarxes socials...,

per aquests canals naveguen les
generacions joves i per allà circu-
len sense fre les simplificacions,

quan no les falòrnies sobre qual-
sevol tema. “Ens informem per
les xarxes socials, internet, i els
grups de WhatsApp que passen
informació o notícies que pensen
que al grup ens pot afectar. Tele i
diaris no ho toquemgaire”, cons-
tataAlbaSenabre.
Una mentida habitual és asse-

nyalarque laviolènciaesvaexer-
cirperigualperpartdelsdosbàn-
dols, en la guerra i el períodepos-

terior. “El pitjor verí és l’equipa-
ració –alerta Ricard Vinyes–.
L’equiparacióvoldirquetotsllui-
tavenperunanaciómillor, i noés
així. N’hi havia uns que lluitaven
perunanaciómillor id’altresque
volien la seva nació per a ells ex-
clusivament. No tots som iguals i
a més el bé i el mal existeixen. El
mal és ladictadura i el béés lade-
mocràcia. Això dit així és molt
simple. A l’escola, a l’administra-

Elshistoriadorsadverteixende la falta
deconeixementsen joves i adults
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ció, a la família, és complex.
Doncs és qüestió d’abordar
aquestacomplexitat”.
Aquestmeshaentratenvigorla

llei de Memòria Democràtica,
que estableix l’actualització dels
continguts curriculars d’ESO, FP
ibatxilleratperavançarenaques-
ta línia.MiquelPerelló, professor
d’Història a l’ESO, subratlla les
dificultats per complir el temari i
nodeixar-se el fonamental: “Han
de conèixer que la Segona Repú-
blica va suposar un avenç en les
llibertats col·lectives i personals.
I que les reformes que va impul-
sar, de descentralització de l’Es-
tat, emancipació de la dona, etcè-
tera, són el detonador d’un cop
delsmilitars–ambels sectorsque
els donen suport– que fracassa i
desencadena una guerra que cul-
mina amb una dictadura de 40
anys”,detalla.
Una altra via d’accés al conei-

xement de la dictadura ha estat i
és la família, a través de les histò-
ries personals. “Soc extremeny i
al meu besavi se’l van emportar
decasa,almeupoble, livandonar
una motxilla, unes botes i el van
enviar a la batalla de l’Ebre”, re-
cordaJaumeLeón.“Lamevaàvia
era,durantel franquisme,unare-
bel, com ella diu, i es dedicava a
amagar persones perseguides
pels seus ideals polítics, i vaig te-

nirunbesonclequevalluitarenel
bàndol dels rojos comunistes,
com se’ls deia”, explica Ariadna
Muntané.
Entre els joves entrevistats, al-

guns expressen un temor que es-
tiguinenrisc la llibertatd’expres-
sió, el divorci, l’avortament, o els
drets LGTBI. D’altres són opti-
mistes. “Per com hem avançat,
podemarribaramés.Jotinc feen
la humanitat”, subratlla Víctor
Fernández.
Tot i això, ladesafecciópolítica

sí que és un sentiment que agafa
força en aquesta generació. “Els
joves d’ara són molt més hereus
de la crisi del 2008quedel passat
franquista o dels primers anys de
la democràcia”, assenyala Carme
Molinero. “El canvi climàtic, tot
el que passa els afectarà –alerta
Julián Casanova–. La nostra ge-
neració tenia esperances, per a
ells la crisidel capitalismedesdel
2008, la corrupciópolítica, tot ai-
xòmodifica unapercepció que fa
queelsmésconscientsdiguinque
això té poc remei i els menys
conscients se sumin al discurs
queenpolítica són tots iguals”.
Conèixer la història pot evitar

que alguns períodes es repetei-
xin. Però no és una garantia. “El
coneixement ens dona instru-
ments, però no ens protegeix
–avisa Vinyes–. A Alemanya, des
de molt petits se’ls informa dels
valors negatius del feixisme, tots
saben perfectament qui és Hitler
i, en canvi, no és cert que estan
sorgint moviments? Doncs
aquestaés la reflexió”."

Els canals
Lamemòriade
ladictadura es transmet
per l’escola, la família
i les administracions
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Ravalejant (I)

Gemma SardàNo ens avancem
Gairebé s’acaba el mes d’octubre i quan pas-
sejo pel carrer veig que ja estan instal·lats els
llums de Nadal. No ho entenc, encara no ha
arribat la castanyada i ja ens comencen a pre-
parar per posar-nos en unmood nadalenc. Ni
tan sols el temps acompanya, ja fa unmes que
és tardor i encara no hem tret els jerseis.
Quina necessitat tenim d’avançar-nos tant

a les festivitats?Després quanarriben sembla
que ja n’hi ha prou. Que ja les haguem ce-
lebrat.

411. ).'.' %#!GDB

Montmeló

Halloween o castanyes?
Diem octubre i ens ve al cap Halloween o la
castanyada? Sembla més divertit celebrar la
festa americana que la nostra, que es percep
com a antiga i avorrida. No és nova aquesta
lluita entre les tradicions pròpies i les ameri-
canitzacions, però fins a quin punt estemdes-
valoritzant les nostres i fins a quin punt en
som conscients?
Personalment, en parlar de la castanyada,

em venen al cap les tardes amb l’àvia fent pa-
nellets, pelant castanyes i els jocs de taula que
ho precedia. Però només són això, records.
Es poden celebrar totes dues. Halloween,

però també la castanyada: ambdues poden
conviure. Està bé enriquir-se amb diferents
cultures; tanmateix, no hauríem d’apropiar-
nos-les i deixar de banda les nostres pròpies,
fent que caiguin en l’oblit.
No deixem que es perdi aquesta peculiar

olor de torrar castanyes que impregna els
carrers catalans i ensdiferenciade la restadel
món.

@.1. >.<#D. ;B18.6B 30#-G

Barcelona

A los que ya no estáis
El día de Todos los Santos es vuestro. Las zo-
nas comunes están ornadas con los vivos co-
lores de flores con fecha de caducidad. El
mármol pulido y limpio, los dorados bruñi-
dos, las identidades brillantes. Noto el tiro-
neo en mi bocamanga mientras camino entre
vosotros.Todosqueriendo contar suhistoria.
Vidas de sufrimiento, trabajo y dolor, a veces,
de bellos momentos felices.
Nopareceré irreverente si osdigoquenoes

necesarioqueos levantéispormí.Yoosatien-
do y visito con gusto y aprecio vuestras son-
risas, tal vez, desproporcionadas. Prometo
que sacaré tiempo para todos, gozamos de
una eternidad. Y al final del día unmortecino
atardecer encenderá la célula que activa la
luz que ahora alumbra vuestros sueños eter-
nos. Esperaré, con melancolía, todo un año
para gozar, otra vez, de vuestra tranquila
compañía.Para losque fueronrecuerdoyaún
lo son.
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El Run (Huesca)

cubrir los déficits en invierno.
Incentivados por evitar pérdi-
das enel transportedeelectrici-
dad y reducir la huella ecológi-
ca, han logrado superar en po-
tencia instalada a España,
Portugal e Italia juntas. Se au-
toabastecen logrando que el
punto de producción y el de
consumoseanelmismo, sin res-
tricciones de distancias para un
segundo punto de generación o
segunda vivienda.
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Hernani

Descomptes trampa

Jo també vaig saltar d’alegria
quan vaig llegir que s’allargava
fins als 30 anys la T-Jove, però
fent una mica de reflexió m’he
adonat de com és de trist el ver-
dader motiu que hi ha darrere.
Aquest canvi no és fruit d’una
extrema generositat del Go-
vern, “regalem més descomp-
tes, va!”, sinóqueésun intentde
salvar la creixent situació de
precarietat entre els joves (i no
tan joves).
Fa un temps, amb 30 anys po-

dies optar a un sou digne, una
independència econòmica i
l’opció de començar a construir
una vida.
Actualment, pots estar prou

agraït si has aconseguit sortir
d’una posició de becari i d’un
pis compartit amb quatre per-
sones més. Necessitem solu-
cions reals!
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Barcelona

La cultura de l’alcohol

La cultura de l’alcohol a les fes-
tes, cada cop més, genera una
pressió sobre els joves que han
decidit que no els cal alcohol
per passar-ho bé. “Ah, però tu
ets abstemi?” o “estàs prenent
antibiòtics i per això avui no
beus?” són algunes de les pre-
guntes que se senten a les sales
de festa. Compot ser que hàgim
deixat de basar la nostra felici-
tat en les amistats o les experi-
ències, i només aconseguim tro-
bar-la amb els sentits inhibits?
Els constants qüestionaments,
miradesd’incredulitat, increpa-
cions, etcètera són el nostre pa
de cada dia per aquests joves
que, probablement, només bus-
quen, com tothom, els seus pro-
pis camins de la felicitat.
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Movilidad eficiente

Estoy totalmente de acuerdo
conel editorial “Porunamovili-
dad eficiente” (Opinión, 22/IX/
2022), pero es clamar al cielo.
Colau no se rige por la eficien-
cia, jamás lo ha pretendido. Efi-
ciencia representa un término
del sistema económico que su
ideología repudia. Simple y lla-
namente pretende hacer la vida
imposible a los ciudadanos con-
ductores y a otros muchos. Es
su mantra, que poco tiene que
ver con la tan recurrente “soste-
nibilidad”. Su diktat es imponer
unilateralmente su ideología,
despreciando cualquier otra
propuesta o idea. El resultado
esunaBarcelona incómoda, im-
provisada, sucia, pintarrajeada,
populachera, low cost y en una
permanente pretendida perfor-
mance social. Todo lo opuesto a
la calidad de sus edificios, sus
avenidas, suEixampley suama-
bilidad urbanística.
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Un Barça desconocido

Viendo el Barça en La Liga y en
Europa, me quedo con una tris-
te sensación. Es un Barça des-
conocido.
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Granollers

Pericos acostumbrados

Desde que tengo uso de razón,
soy del Espanyol, y es un caso
curioso debido a que mi madre
es culé y mi padre, del Real Za-
ragoza. La razón por la que me
hice perico no fue otra que la
pena que me provocaba un hu-
milde equipo de mi ciudad que
era el hazmerreír de la bestia de
Barcelona, el Barcelona. Ahora
que lo pienso, no tengo claro si
me hice perico por temas de
empatía opor llevar la contraria
a todo el mundo. De todos mo-
dos, he seguido apoyando a mi
equipo hasta hoy, pero no ha si-
do un camino de rosas.
Siendo realistas, el Espanyol

noesunequipoacostumbradoa
ganar. Muchos estaréis sintien-
do pena por los pericos de Bar-
celona, pero no os preocupéis,
nosotros hemos desarrollado
una resistencia y personalidad
de las quemuchos carecen.
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Sant Just Desvern
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L
a vorera de casa meva
pertany al barri de Sant
Antoni de Barcelona, la
del davant ja és Raval.
De vegades travesso el

Raval ambpressa per arribar a l’al-
tra frontera, la Rambla. D’altres
vegades m’hi endinso amb calma
per anar a la llibreria, al museu, a
l’herbolari, al forn, a la sabateria, a
un restaurant, a la tintoreria, a la
biblioteca a tornar un llibre o a l’al-
tra biblioteca per veure una funció
teatre. També pot ser que em trobi
un carrer tallat per la policia que
escorcolla un narcopís. O que l’ar-
tèriaprincipalqueésHospitaldes-
prengui bones flaires de mel, ro-
maní i fruita confitada.
MontserratMoreraEscarré aca-

ba de publicar Ravals (Bromera),
una novel·la on surt tot això i molt
més. I no està escrita amb un ull al
Google Street View, sinó que tot el
que s’hi narra es percep com a vis-
cut, tant els llocs com les persones,
del passat i del present. Morera
pren com a excusa el retorn de la

Mar, una dona nascuda al barri
que ha fet la vida a Anglaterra i ha
de buidar el pis de la mare morta.
Alternant present i passat passe-
gemper tot el barri i convivimamb
unmunt de vides, dels orígensmés
diversos. “Un laberint de carrers
estrafets, edificis que, comels con-
tenidors del port, no saps què por-
ten dins. Construccions noves: pe-
daçosd’unmal collage. S’hihades-
truït i s’ha esponjat, però hi han
quedat ferides mal cicatritzades.
En fi, el barri xino, on el mercat
immobiliari i el turisme sexual
s’han globalitzat i on tot sempre
està en construcció”.
Morera ens parla d’un barri en

constant evolució, amb la duresa
de la postguerra i les nits de Sant
Joan al terrat, l’exili i l’atemptat de
laRambla, les veïnes, els botiguers,
la droga i la prostitució, les cadires
al carrer, els nouvinguts i els pas-
savolants. Però encaran’hi hamés:
“El deixar fer amb alegria, el cos-
tum d’acollir des de fa tant de
temps, la solidaritat senzilla… No
hi podríem viure si no fos per la
humanitat que s’hi respira”.
Ara, quan hi torni a passar amb

calma veuré la Mar, carregada de
records, anant cap al Casal, laHala
que surt de classe a la Massana, el
capellà dels pobres i una monja
que no ho sembla, l’Anarkali, que
ha demanat ajuda als serveis so-
cials per escapar-se d’unmatrimo-
ni arreglat..."

Tot el que Morera
narra a ‘Ravals’ es

percep com a viscut,
passat i present
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I
bercamera va obrir temporada dilluns amb
unconcert la segonapartdelqual va seruna
festa per a l’oïda. L’Orquestra da Camera,
amb la seva vintena d’instruments de corda
deliciosament conjuntats, va oferir una

gran versió de laNit transfigurada de Schoenberg.
L’atmosfera sonora creadava ser subtil i envoltant,
i en alguns passatges, quan tots els instruments
semblaven fondre’s en un, el so colorista, emotiu i
captivador va transportar nombrosos assistents.
Cada concert és una experiència efímera que la

memòria difícilment pot retenir en tota la seva in-
tensitat.Demanera inexorable,el recordaniràper-
dentvigor, i elsmolts tonsqueensvasemblarapre-
ciar en la interpretació empal·lidiran a poc a poc.
EnaixòpensavaquanvaigsortirdelPalau,commo-
gut per la bellesa escoltada i, també, afligit per la
certesa que els seus esclats, tan enlluernadors no-
mésunsminuts abans, s’apagarien.
Lesnostresautoritats fanmoltaatencióaalgunes

memòries. Per exemple, a la històrica. Però no en
dediquen tanta a lamemòriade l’art i la bellesa.Al-
gunes disciplines artístiques, és veritat, es defen-
sen soles (imillor qued’altres). Famil·lennis queel
Partenó atenès o el Panteó romà recorden als seus
visitants lesexcel·lènciesde l’arquitectura.Lesarts
escèniques són figuesd’unaltrepaner, hi impera la
fugacitat. En cas que nohi hagi enregistrament, un
concert com el de dilluns ja s’allunya cap a l’oblit.
Unapena.
Ditaixò,afegiréquenototelquesalvemenlame-

mòria històricamereix ser conservat. És cert que a
Espanya ens permet tornar la dignitat a molts dels
assassinats durant la guerra civil. Però tambého és
que propicia la conservació d’edificis com la Mo-
del, quedonaràmillor servei quearaquan sigui en-
derrocada i substituïda per un parc o nous serveis.

En nom de la memòria històrica conservem o re-
femcoses i ideesquepocoresensaporten.Quemi-
renmés el passat que el futur i, de passada, fomen-
ten el victimismeo, de vegades, fins i tot el ridícul.
Lahistòriaésplenad’episodisatroços.Però tam-

bé és o hauria de ser, i potser demanera preferent,
el refugi de les nostres millors expressions, de les
nostres vivències més enriquidores. Cal preocu-
par-se unamicamenys pel que ja no té remei. I cal
trobar la manera de preservar en tota la seva di-
mensió el record de les experiències que ens
han fet progressar. George Santayana va dir, i des-
prés molts ho han repetit com si fossin lloros, que
qui no recorda la història està condemnat a repe-
tir-la. Entre tots vam donar per fet que es referia
als episodis més ombrívols de la història. D’una
història–nohooblidem–enquè,amésdetenebres,
hi ha belleses, el record de les quals seria bo prio-
ritzar i renovar sempre que la seva qualitat ho jus-
tifiqui."

Llàtzer Moix

Lamemòria
de labellesa

No tot el que
salvem en la memòria

històrica mereix
ser conservat
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Últim dia de la segona edició de Shops, una concept store efímera que acull a les Reials
Drassanes de Barcelona una selecció de dissenyadors de moda i marques locals, a més
de gastronomia, accessoris, joieria, òptica, bellesa i artesania.
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nocridaval’atenció”,diuelseufill
Hermann. S’estima que 7.000 ju-
eusesvanamagaraixíalacapital, i
1.500d’ells vansobreviure.
Acollida o protegida per gent

d’extraccióhumil–obrers estran-
gers, prostitutes, bombers, buga-
deres, acròbates; la majoria anti-
nazis o comunistes, però també
alguns entusiastes de Hitler–, i
auxiliadaalprincipitambéperco-
neguts jueus, Jalowicz va sobre-
viureabatudes, fred,gana,violèn-
cia i malalties fins al final de la
guerra el maig del 1945. Com que
depenia de gent pobra i inculta,
Jalowicz –que tenia el batxille-
rat– amagava la seva cultura i el
seu origen acomodat per no crear
conflictes. “Hi havia ressenti-
ment, fins i toten lagentque l’aju-
dava; una de les seves salvadores
eracomunista, odiava laburgesia,
i lamareerauna juevaperseguida
a qui protegir, però també una
persona de classe social elevada”,
recordaSimon.
Durant tres anys, Jalowicz va

residir en 17 llocs de la llavors ca-
pital del Tercer Reich –de vega-
des uns dies, d’altres mesos–, a

part de dos viatges aMagdeburg i
a la capital búlgara, Sofia. Va in-
tentar un matrimoni de conveni-
ènciaambunxinès,perònovapo-
derser.Vacompartircasaenrela-
cions estables amb un búlgar i
amb un neerlandès, i va haver de
ficar-sealllitambbastantshomes.
Amb les instruccions d’unmet-

ge, es va autopracticar un avorta-
ment. “No vaig tenir escrúpols
morals: volia viure inoemqueda-
va cap altra opció. Però estava
trista”, revela.Després,elssoldats
soviètics alliberadors violaven les
dones casa per casa. “Ami també
em va tocar, és clar”, informa Ja-
lowicz sense afectació. “El factor
sexualvatenirungranrolenlasu-
pervivènciademoltesdones,però
moltpoquesenvanparlar-nedes-
prés de la guerra, i ho comprenc”,
reflexionael fill.
En acabat la guerra, sent ja lliu-

re, Jalowicz va fer una llistamen-
tal del quenovolia fer, resultat de
la seva experiència. “No volia es-
copir més perquè era incivilitzat.
Novolia tornaraasseure’menca-
diresdevímetnicasar-meambun
no jueu. Preferia estar sola a tenir
una parella sense educació supe-
rior.Voliacontinuarsenthonesta,
com sempre ho havien estat els
meuspares i avantpassats.Novo-
lia tutejar-meambqualsevol,com
erahabitualalsbars.Novoliamal-
parlar dels alemanys de manera
indiscriminada. Ni ser injusta ni
ingrata amb gent com els Koch,
quem’havienajudat”,diual llibre.
Es va fer comunista, i va viure a
Berlín est com a ciutadana de
l’RDA. Malgrat tot, no va voler
abandonarAlemanya."

“El factor sexual va
tenirungranpaper
en la supervivència
demoltesdones”, diu
l’historiadorSimon
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Memoria democrática-memoria socialista

L
a joya de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas fue la Re-
pública Democrática Alemana, 
RDA, que de democrática tenía 
poco, al contrario que la Repú-

blica Federal de Alemania que no presumía 
de ello y era liberal y democrática. A pesar 
de lo que la propaganda comunista decía, 
la RDA se disolvió en 1989 como terrón de 
azúcar en agua. Por eso mismo, que un par-
tido socialista ponga adjetivo a la memoria, 
menuda ocurrencia, y la llame además «de-
mocrática» me hace pensar mal.

El preámbulo de la Ley 20/2022 de 19 de 
octubre publicada en el BOE 252 titulada 
«Memoria Democrática» indica que los 
procesos de memoria son esenciales para 
el desarrollo de las sociedades y por ello de 
las naciones y los Estados, confundiendo 
que es la Historia de las sociedades y las 
naciones las que forman su componente 
esencial y no la memoria. La historia, el re-
lato justo, preciso y documentado de los 
hechos de una nación, es incontrovertible, 
a pesar de las manipulaciones, no así la me-
moria que cada cual tiene la suya.

Supongo que los españoles cuyas familias 
fueron asesinadas en los meses de «terror 
rojo», especialmente desde julio de 1936 
hasta marzo de 1937, por ejemplo en los dos 
trenes de la muerte que procedentes de An-
dalucía trasladaban a «peligrosos sedicio-
sos», hombres, mujeres y niños por el único 
delito de ser católicos y que fueron asesina-

rusa, quizá es lo que deseaba Stalin, pero le 
salió mal. Fácil de comprobar en las heme-
rotecas las enormes imágenes de Stalin que 
«adornaban» la Puerta del Sol, la Puerta de 
Alcalá entre otras, materializando esa deri-
va hacia una República Socialista del tipo 
que componía la Unión Soviética. Stalin 
nunca olvidó la derrota de aquella Repúbli-
ca Popular en España.

Lo que olvida también el preámbulo es 
que la propia República observaba con es-
tupor como se materializaban dos movi-
mientos contrapuestos, uno revolucionario 
socialista y otro conservador. El primero, el 
que más temía, se materializó con el inten-
to de golpe de Estado perpetrado por los 
partidos de izquierda contra la República 
en 1934, después de que en 1933 la violencia 
de las milicias de izquierda se manifestara 
cotidianamente. En 1936 el movimiento 
conservador se manifestó mediante un le-
vantamiento del Ejército de África que se 
alzó en armas precisamente para «defender 
a la República» de la deriva de extrema iz-
quierda que la estaba destruyendo. Tanto 
es así que hasta pasado un año de la con-
tienda las unidades sublevadas combatían 
con la bandera tricolor.

El texto de la Ley es injusto y tendencioso, 
ocultando muchos aspectos de la verdad 
histórica y estableciendo un relato de bue-
nos y malos que nadie medianamente cul-
tivado se cree. Tengo para mí que esta me-
moria es más socialista que democrática y 
que trata de cambiar la interpretación de la 
Historia en su propio benefi cio partidista, 
no en benefi cio de todos.

dos en masa cerca de Madrid o aquellos que 
murieron fusilados por la espalda, niños de 
14 años incluidos, en las matanzas de Pa-
racuellos del Jarama, tendrán su memoria 
familiar de aquellos execrables hechos. Al 
igual que la tendrán aquellos españoles cu-
yas familias sufrieron la represión y violen-
cia de las milicias falangistas o carlistas, por 
ejemplo, donde se produjo. Esa memoria 
pasó por el poder del perdón de unos y otros 
que supuso la transición a la Democracia y 
que esta ley, junto con la anterior de Memo-
ria Histórica, tratan de subvertir y traicio-
nar. 

Si Alemania, Francia o Gran Bretaña, en-
tre muchos otros países europeos, estuvie-
ran reviviendo permanentemente las ma-
tanzas que sufrieron unos y otros durante 
la guerra, la reconciliación que supusieron 
las Comunidades Europeas y la actual 
Unión se habría desmoronado.

Centrándome en los juicios de valor, ver-
tidos en el texto, sobre la evolución de la 
República española desde 1931 a 1939, es 
interesante observar cómo los autores del 
texto parecen desconocer que la española 
nació como una república liberal, burguesa 
e incluso me atrevería a decir con tintes ma-
sónicos, como muchas, y que muchos es-
critores, intelectuales y científi cos ayudaron 
a su instauración, aunque la mayoría aban-
donó ese apoyo a la vista de su evolución 
revolucionaria.

Efectivamente, la República burguesa 
pronto tuvo que enfrentarse a un movi-
miento revolucionario de izquierdas, prin-
cipalmente socialista, que quería transfor-
marla en una República Popular, como la 
China o Corea del Norte, o República De-
mocrática como la alemana citada antes o 
República Socialista, tipo soviético como la 
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Mar en calma

Olivia

N
o hay dolor más 
profundo que el 
que deja la pérdi-
da de un ser que-
rido, especial-

mente un hijo al que hemos de 
cuidar y proteger. La Delegación 
contra la Violencia de Género 
contabiliza los homicidios come-
tidos por los padres, pero no los 
efectuados por mujeres. Sin em-
bargo, desde 2007 de los cin-
cuenta asesinatos cometidos, 24 
menores perdieron la vida a ma-
nos de sus padres y 26 de sus ma-
dres. 

La violencia no entiende de 
género sino de una enfermiza y 
dañina voluntad. Se ejerce cuan-
do se puede y, lamentablemente, 
con un niño pueden tanto ellos 
como ellas. 

La violencia vicaria, ejercida 
contra los descendientes para 
causar el mayor dolor a la madre 
o al padre de las víctimas morta-
les, es la más despiadada, busca 
provocar en la ex pareja el daño 
más desgarrador, salvaje y cruel 
que un ser humano puede reci-
bir. Atentar contra los hijos tiene 
un fi n: venganza. Y «si quieres ser 
feliz un día: véngate, pero si quie-
res ser feliz para siempre: perdo-
na». Representa el fatal desenla-
ce de dejarse llevar por los 
instintos más primitivos e inhu-
manos. 

Admiro a Beatriz Zimmer-
mann, la madre de las niñas de 
Tenerife Anna y Olivia, de uno y 
seis años, asesinadas por su pa-
dre, Tomás Gimeno. Consiguió 
dar un sentido trascendental a su 
partida y perdonar. Un día antes 
del primer aniversario de la des-
aparición de sus pequeñas, nació 
su tercera hija: Elsa, llenando su 
vida de amor y significado. Sin 
embargo, actuar desde el odio y 
la venganza, solo trae amargura. 

La madre de Olivia había ad-
vertido que haría lo que fuera 
para que su hija no viviera con su 
padre. Cuando él consiguió su 
custodia, tras cinco años de lu-
cha, con el calvario de denuncias 
falsas incluido, había conseguido 
su sueño: llevar a su hija a Sego-
via donde le esperaba una vida 
feliz. 

Como él dice: «Esto no va de 
hombres ni de mujeres». «Es un 
dolor inmenso».

Irene Villa
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