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tes ocupendiferents espais
emblemàtics delBarriGòtic i
expressen la seva indignació
davant la inaccióhumanaper
salvar lanatura.Aquesta edició
ret homenatge aModestCui-

Ocàs i futur
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Furordelpúblic, gairebéunquart
d’hora d’ovacions, en un concert
Wagner-Strauss que passarà a la
memòria col·lectiva del liceista.
Es va presentar oficialment la so-
prano noruega Lise Davidsen
(Stokke, 1987), potència vocal
ideal per al repertori germànic,
ambuninstrumentllustrós,sense
comparació en l’actual panorama
líric. La més jove de les tres can-
tants de raça que van protagonit-
zar la vetllada va demostrar per
què a la Davidsen se la disputen
totselscoliseuslíricsdelmón.Ac-
tualreinadeBayreuth,mecawag-
neriana, on ja ha estat Elisabeth i
Sieglinde, es vamenjar la sala del
Liceu amb el seu inabastable re-
gistre, de greus mòrbids i aguts
boreals. A més va demostrar una
inusitadamestriaenlamodulació
de la veu, apianant i controlant
l’emissió.

La sueca de Gislaven Iréne
Theorin (n. 1963) ha estat la
Brunnhildamés expressiva i esti-
madadel segleXXIper a lahistò-
ria del Liceu. Sempre emotiva, va
buscar colors, matisos i va com-
pensar un registre ja castigat
d’agutsqueencarasónimponents
però mancats de brillantor, i un
registre greu que ha perdut pre-
sència. ComaElektra, va esclatar
la seva personalitat amb un en-
frontamentvocalambKlitemnes-
traesquitxatdedrama i lirisme.
El comiat oficial dels escenaris

espanyols de la granmezzoWal-
traudMeier(Würzburg, 1956),va
ser un regal a l’ocàs d’una perso-
nalitat operística llegendària. La
Meier va mostrar el seu carisma
ambunaescenatalladadelmonò-
leg deWaltraute, del Götterdäm-
merungwagnerià, perdesprés re-
matarcomaKlitemnestra,enquè
vamostrareldominidel’articula-
ció, l’expressió idiomàtica iaquell
cantmagnèticcaracterísticúnic.
L’orquestra del Liceu va lluir

seccions, sobretot el metall i les
fustes,ambdetallsenelssolos,iva
mostrarlasevareconegudamillo-
ra dequalitat general, ambunJo-
sepPonsdigne,peròmancatd’in-
cisióemocional."

CRÍTICA DE LÍRICA
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Artemis 3, de l’artista israelià Rani Bruchstein
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$%&%8!6!7#!5$&!( La26a
ediciódeDrap-Art, el Festival
Internacional d’Art Sostenible,
exposa les obres construïdes a
partir dels rebutjosde la socie-
tat de consum.Mésde40artis-

432Untotal de 19 creadors
contemporanis dediferents
generacions s’uneixenper
reivindicar ambel seu art la
memòriadels silenciats pel
règim franquista a lamostra
Unaltre fi. La resta.Art i anti-
franquisme. Comissariadaper
NoraAncarola iAmanda
Cuesta, l’exposició espodrà
visitar demanera gratuïta al
BornCentredeCultura iMe-
mòria (BornCCM), aBarcelo-
na, fins al proper 16d’abril.
El resultat ésunconjuntde22
obres creades apartir dels
anys setantaque “s’inspirenen
la rebel·lia silenciadad’aquella
etapa i quepermetenobservar
com lesdiferents generacions
han transformat la resistència
col·lectiva enuncrit contra
l’oblit”, va avançar ahir la
directoradel centre,Marta
Marín-Dòmine, durant la seva
presentació.Obresmolt diver-
ses, entre les quals també s’in-
tercalen testimonis orals i
imatgeshistòriques, així com
una seleccióde llibres.
Els artistes participants en la
mostra sónPepAgut,Alán
Carrasco,Domènec,Marcelo
Expósito,DoraGarcía,Maria
AmparoGomarVidal,Carles
Guerra,AntoniHervàs,
ConchaJerez,LolaLasurt,
MarcoNoris,NdongObama,
FilibertoObama,AnaTeresa
Ortega,MaríaRueda, Joan
AntonSerra, JaumeSerra,
FrancescTorres iGuillem
Viladot. /LaraGómezRuiz

xart i destaca les composicions
artístiquesdeMacroplásticos,
Reduce /Reuse /RecycleyArte-
mis 3 , que contraposa la
natura i la tecnologia a l’ésser
humà. /YasminaNaranjo
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110/3-+ L’editorDanielFer-
nándezhaestatnomenatpresi-
dentdelReialPatronatde la
BibliotecaNacionald’Espanya,
ensubstitucióde l’escriptora
ElviraLindo.Fernández(Bar-
celona, 1961)és tambépresident
de laFederaciódeGremis
d’Editorsd’Espanya (FGEE) i
delCentreEspanyoldeDrets
Reprogràfics (Cedro), així com
de leseditorialsEdhasa iCasta-
lia.Prèviament, va serdirector
generald’EdicionesGrijalbo,
director literaridelgrupGrijal-
bo-Mondadori i responsablede
publicacionscomSaber i
L’Avenç. /Redacció
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5!78.$ L’Alternativa, elFesti-
valdeCinemaIndependentde
Barcelona,quees faentreel 18
denovembre iel4dedesembre,
programarà146pel·lículesde35
països, entreelsqualsdestaca
Espanya, amb55 propostes,
seguidadeFrança (8) iAlema-
nya (7).En les sessionsoficials
competiran14 llargmetratges i
32curts i, dels filmsprogramats,
48sóndeno-ficció i52de ficció,
24delsqualsd’animació. 54de
lesobresestan firmadesper
dones,un37%del total, que
augmentaaun57%a les secci-
onsoficials, onhiha treballs
d’UlrichSeidl, SantiagoFillol,
CarlaSimón,LucreciaMartel i
JerzySkolimowski. /Redacció

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
24 al 27 de novembre «Pupilas pintaban mis sábanas. Qua-
dre #1: Cheli de Lalínea».Més info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
18 al 20 de novembre «Mi voz es un jarrón de Paula
Miralles». Més info: www.anticteatre.com

AQUITÀNIA TEATRE - Avinguda Sarrià 33, Barcelona -
info@aquitaniateatre.es Misteris entrellaçats dx. La Salsa
Diss. i Diu. Un pedacito de mí Div. No estoy bien Diss. On és
la fada Alegría? Diu.

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,
de dt. a dv., 20 h; ds. 17.30 i 21 h; dg., 18 h. Una llum tímida,
dl. 20 h. I Tres Mosqueters, dg. 12 h. teatrecondal.cat i pro
mentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Adéu, Jane ¡. Cia,
L’Excèntrica Poema Inacabat. Cia Lo Nostro Per compra
d’entrades, consulta d’horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluís,64.T933518231 “Alta flipamen-
ta“17/11 a 20:30h.”Les tres senyores"18/11 a 21:30h.”No hi
ha demà 19/11 a 17h.Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). La Trena, dc. i dv.,
20 h; dj. i ds., 17.30 i 20.30 h; dg. 18 h. Fins 22 nov. Celebraré
mi muerte, dt. 20 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: “El Viatge de l’elefanta Sara” Reco-
manat a partir de 3 anys. Diumenges 12 h: “El misteri del
Teatre Regina” Recomanat a partir de 5 anys. Més Info i en-
trades: www.jtregina.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 93 024 5140.
Alma 10/11 al 28/11 20hs (Juev/Lunes) www.labadabadoc-
teatro.com

LA PUNTUAL C/Allada Vermell, 15. <M>Jaume I. 639 305 353
“Gnoma” Cia. Pea Green Boat. Titelles de taula. Espectacle fa-
miliar + 2 anys. Dv. 18h.; Ds. 12h. i 18h.; Dg. 12h. i 17h. A par-
tir de 9€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). Fins 27 nov.
La meravellosa família Hardwicke, de dt. a dv., 20 h; dss.,
17.30 i 20.30 h; dg., 18 h. L'OffLaVillarroel: Sólo llamé para
decirte que te amo, dj. i dv., 22.15 h i dg. 27/11, 12 h. lavilla
rroel.cat i promentrada.com

L'AUTÈNTICA C/ Martí 18 - 931854840 lautenticateatro.com ·
El sol i la lluna- Div.18h, Diss. 11h, 12h i 17h, Dg. 11h i 12h.
(0 a 3 anys).

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 ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com
Dissabte: “Monstres” a les 11h, " La Sireneta " a les 16:30h,
"Ellas y ellos" a les 18:00h, "Crimen Perfecto" a les 21:30h i
"Master Sex" a les 23:30h

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606
Infanticida de Víctor Català i Clara Peya. Del 23/11 al 11/12.
De dx a ds a es 20h i dg a les 18:30h. Venda d'entrades a
www.atrium.cat

SALA BECKETT. Tocar mare. Del 09/11 al 04/12. Dx a Ds 20h.
Dg 18:30h. El desig del cor. Del 10 al 27/11. Dj a Ds 19:30h.
Dg 18h. Més info i entrades: www.salabeckett.cat. Carrer de
Pere IV, 228-232. BCN.

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 AKADÈMIA. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. 934951447
El Papa, d’Anthony McCarten. Del 3/11 al 4/12. De dx a dss a
les 20h i dg a les 18h. Entrades: teatreakademia.cat.

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
Estrena 17/11: ‘M’esperaràs’ Dj Dv Ds 21h Dg18h ‘Okupes
particulars’ Dc a Ds19hDg20h ‘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.
Fins al 4/12. Més info. 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 info. www.teatrelliure.com, taquilles del teatre,
Ticket Rambla (Rambla, 99) i 93 289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. Pl. de les Arts, 1. Sala
Gran: Triptych de Peeping Tom. Dt., dc., dv. i dss., 19 h;
dg., 18 h. Sala Petita: Moriu-vos. Una creació de Cultura
i Conflicte. Dj. a dss., 19 h; dg., 18 h. Venda entrades i abona-
ments: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115).
Pares normals Horaris: Dv. 20.30 h; Dss. 17.30 h i 20 h; Dg.
18.30 h. Venda d’entrades a teatrepoliorama.com

FUNDACIÓ VILA CASAS. Espais Volart. De Proust a Marsans, a
la recerca del temps perdut. Oscar Tusquets - Cossos, ciutats,
interiors. (Una antològica, 1972-2022).

FUNDACIÓ VILA CASAS.Museu Can Framis. Eugènia Balcells -
Ella, una i altra vegada.

FUNDACIÓ VILA CASAS. Museu d'escultura contemporània
catalana. Subirachs - De l'expressionisme a l'abstracció
(1953-1965).

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

GUIA TEMPS LLIURE

TEATRES

MUSEUS

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

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

375000

73011

Diario

113 CM² - 10%

3150 €
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Dilluns, 14 de novembre de 2022. 19:19 
 
 
 
 
 
 

Enèsim atac contra el faristol en memòria de les persones 
torturades a Via Laietana 
 
 
 

Reclamen per tercera vegada al govern espanyol que obri una investigació pels atacs 
contra el faristol de Via Laietana 
 
 
 

Enèsim atac contra el faristol en memòria de les persones torturades a Via Laietana, poc més d'un mes 
després de l'últim acte vandàlic. La Comissió de la Dignitat ha denunciat aquest dilluns "un nou atemptat" 
contra la placa, "contra la memòria de les persones torturades i represaliades". "Reclamem per tercera 
vegada a la delegada del govern espanyol (Maria Eugènia Gay) que obri una investigació. Prou impunitat!", 
ha afegit l'entitat en una piulada. Encara es desconeix l'autor o autora de l'atac, que ha consistit a pintar de 
color vermell el faristol que denuncia les tortures a la comissaria de Via Laietana durant el franquisme. 
 
L'atemptat ha tingut lloc just un dia abans que s'organitzi una concentració a Via Laietana, organitzada per la 
mateixa Comissió de la Dignitat. "La prefectura ha de ser un centre de memòria", expressen de l'entitat, en 
línia de les seves tres consignes principals: "No volem la comissaria", "Volem un centre d'interpretació i 
memòria de la repressió" i "Denunciem els torturadors, les tortures, les vexacions i els maltractaments". La 
concentració comptarà amb el testimoni de Pep Martínez i el de Jordi Conill, explicat pel periodista Antoni 
Batista. Així mateix, l'actriu Pepa Arenós recitarà poemes de Manuel Ladrón. 
 
La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va anunciar a finals d'octubre que tornarà a plantejar la 
recuperació de la comissaria de Via Laietana com a símbol de memòria i futura seu del Memorial 
Democràtic. Al respecte, va recordar que aquest és un projecte que cueja i va instar a aprofitar l'oportunitat 
de la posada en marxa de la llei de memòria històrica a l'estat espanyol. "Ara és el moment", va reivindicar. 
De fet, aquesta serà una de les "primeres batalles" que emprendrà com a consellera. Recordem que 
aquesta llei pretén reforçar el compromís de l'Estat en la recerca de desapareguts de la Guerra Civil i el 
franquisme, alhora que obre la porta a estudiar possibles vulneracions de drets humans entre el 1978 i finals 
del 1983. 
 
El regidor de Ciutat Vella i Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Rabassa, va celebrar 
que "la Generalitat parli, per fi, d'espai memorial" per al futur de la comissaria de Via Laietana. Però, de la 
mateixa manera, es va mostrar contrari al fet que s'hi encabeixi el Memorial Democràtic. "Compte, ha de ser 
tot espai memorial, de reflexió sobre la repressió franquista i la tortura. No hi ha d'encabir el Memorial 
Democràtic", va indicar en una piulada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/enesim-atac-faristol-memoria-persones-torturades-via-laietana_917097_102.html 
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Nou atac a la placa en
què s’explica la història
negra de la prefectura

POLÍTICA

Amb la mateixa pintura de
sempre, i amb el mateix tipus
de dibuix de sempre. Per ter-
cera vegada, des del mes de
setembre passat, la placa que
explica la història negra de la
prefectura de la policia espa-
nyola a la via Laietana ha es-
tat vandalitzada. L’atac a la
placa consisteix a pintar el
text i les fotografies que hi ha
de tal manera que es dificulti
la lectura dels textos en cata-
là, castellà i anglès. El plafó
forma part d’un conjunt d’es-
crits informatius que l’Ajunta-
ment de Barcelona va distri-
buir per la ciutat per fer me-
mòria d’espais vinculats amb
la repressió. L’atac a la placa
de Via Laietana coincideix

amb una nova convocatòria,
per a avui a les set de la tarda,
dels actes de reivindicació del
tancament de la prefectura
que organitzen la Comissió de
la Dignitat i l’ANC. El mes de
setembre passat, la Comissió
de la Dignitat es va dirigir a la
delegada del govern a Catalu-
nya, Maria Eugènia Gay, per
demanar protecció en relació
amb la placa, ja que hi ha vigi-
lància policial a escassos me-
tres, i una investigació sobre
l’autoria dels desperfectes al
text del faristol. La resposta va
ser una evasiva argumentant
que la placa ja s’havia restau-
rat i que es donava part de la
qüestió a la Policía Nacional.
■ JORDI PANYELLA

La placa guixada amb pintura vermella, en el faristol situat a
escassos metres de l’edifici policial ■ J.P.F.

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

NACIONAL

69000

19674

Diario

150 CM² - 14%

1273 €
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Membria

Primera querella
contra policies
franquistes de
la comissaria
de Via Laietana

L~entitat pro drets humans Iri
dia ha presentat una querella
criminal per crims de lesa hu
manitat contra sis membres de
la policia franquista que van
torturar presos politics el 197o i
1971 a la comissaria de Via Laie
tana, a Barcelona. La presenta
ci6 de la querella torma part de
la campanya Via Laietana, 43.
Fem justfcia, [em mem6rio, hn
pulsada per 0mnium Culturali
Irldia juntament arab entitats
memorialistes, en la qual es re
clama convertir la comissaria en
un centre de mem6ria i conser
vaci6 d~arxius i que deixi de ser
<<un espaipoliciald~impunitat>>,
segons va dir ahir el president
d~0mnium, Xavier Antich.

En la querella, que es pre
senta en nora de Carlos Valle -
jo, vlctima de tortures en la Di
recci6, s’exigeLx, aLxi mateix,
la preservaci6 de l’edifici de
Via Laietana corn a <<lloc dels
tets>~, a etectes <<de resignifi-
caci6 i reparaci6 ales v~ctimes
del franquisme>z

En concret, Ir~dia iVallejo
es querellen contra Vicente
Juan Creix, comissari en cap
de la Policia aVia Laietana, i
Genuino Navales, que exercia
de comissari al mateix centre,
a m~s de quatre inspectors
m~s del cos policial als quals
acusen de crims de lesa
manitat per tortures.

L’advocada d’Ir~dia Laura
Medina va assegurar que l’Es -
tat <<t~ el deure d~investigar els
crims de lesa humanitat>>, ai
:6 corn <<identificar i reparar
les seves victimes>>. Medina va
recordar que fins ara <<no hi ha
hagut una sola investigaci6
efectiva dels crims del fran
quisme>> i que P actual quere -
lla ~s la primera que es pre
senta en relaci6 amb la comis
saria de Via Laietana.

Vallejo va explicar que no ha
sigut <<una actitud personal>~ la
que l’ha portat a implicar seen
la detensa de la mem6ria dels
perseg~its per la dictadura, sin6
el seu <<deure de testimoni i
mem6ria>~.Aquest diumenge 2o
de novembre ~mnium Cultural
portar~ a terme un acte davant
la Prefectura Superior de Poll
cia, segons ha explicat AnticK ̄

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

Diario

138 CM² - 13%

2611 €
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1,20€

NACIONAL P4-5

Revifalla insuficient
L’economia catalana recupera terreny però no atrapa l’escenari precovid

El creixement del 2021 va ser del 5,8%, però molt desigual al territori
Lleida, Ebre, Centre i Barcelona es refaran més ràpid d’una caiguda menor

Fins a la Lluna i més enllà
Moment de l’enlairament de l’Artemis I de la NASA, ahir a la matinada, al Centre Espacial Kennedy, a cap Canaveral (Florida) ■ BILL INGALLS / EFE

EUROPA-MÓN. Plana 19

La NASA llança l’Artemis I pensant a establir una base al satèl·lit i mirar cap a Mart

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calella Marc Buch
Alcalde (Junts) Nacional. Planes 10 i 11

Protagonistes Peyu
Actor Nacional. Planes 14 i 15

Tres querelles
contra les
tortures a la
prefectura de
Via Laietana
Busquen el tancament
de l’edifici policial
NACIONAL. Plana 7 El faristol que recull les tortures, a tocar de la façana ■ ACN

L’OTAN
descarta que
fos Rússia
qui va atacar
Polònia
L’Aliança, però, en fa
responsable Moscou
EUROPA-MÓN. Planes 16-17

Subtitularan
al català el
film de
101 hores
d’Albert Serra
‘Els tres porquets’ es
veurà a la Fabra i Coats
CULTURA-ESPECTACLES. Planes 20-21
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La Barcelona de les
paneroles
b D’aquesta Barcelona en fugen al-
guns dibuixant una altra Barcelona
utòpica en les entrevistes. Els proble-
mes sempre tenen una dimensió, pe-
rò aquest que us passo a detallar no-
més en té una: gran, greu i és total-
ment objectiva. Hi ha una situació pre-
ocupant de plagues de paneroles ac-
tualment al clavegueram de la ciutat,
en particular us parlo una mica de la
protagonista: és la panerola america-
na, de la família Blattidae i el seu nom
científic és Periplaneta americana i es-
tà per tot arreu. Quan es pon el sol,
surt a l’exterior, n’he vist a molts car-
rers de Barcelona. El més greu és que
surten de nit amb la foscor a buscar
menjar i són capaces d’esmunyir-se
per llocs impensables i degut a la “su-
perpoblació descontrolada” del clave-
gueram entren a les cases i als edificis.
La pregunta: és acceptable que Bar-
celona tingui un problema important
de plagues de paneroles i que no
s’acabi de solucionar del tot? Barcelo-
na és un ciutat immillorable, plena de
màgia i cabdal en arquitectura, en cul-
tura, en investigació, en tecnologia, en
innovació i un llarg etcètera que l’ha fet
brillar sempre. Una ciutat oberta al
món i sempre a l’avantguarda de tot.
La Barcelona d’avui és una Barcelona,
com a mínim, de les paneroles, i vol-
dria que tornés a ser la Barcelona dels
èxits. Comencem a dissoldre el fum
dels grans projectes per a centrar-nos
primer a teixir solucions per als petits
problemes si volem fer possible justa-
ment aquests grans projectes.
LAURA PREGONAS
Barcelona

En termes de salut,
com ens trobem?
b Un fet que s’ha evidenciat després
de la pandèmia de la covid-19 és que
la sanitat pública a Espanya està lluny
de ser un referent en termes de servei
i atenció als ciutadans. Les dades de-
mostren que gairebé la meitat dels
espanyols consideren que la sanitat
pública ha empitjorat des del 2020, i
s’exalta que hi ha una preocupació
elevada envers les llistes d’espera, la
falta de professionals i la saturació
dels centres mèdics. Sembla que no
pugui ser que els governs no estiguin
actuant per enfortir una necessitat
tan bàsica dels éssers humans com
és el servei sanitari. Fa l’efecte que no
fan més que empobrir-lo i mantenir-
se no reaccionaris davant aquesta si-
tuació. Tot això, si més no, hauria
d’avergonyir els grups polítics; al final,
és només a les seves mans el futur de
la societat.
MARIONA ORMO
Lleida

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de
telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix,
cal que no superin els mil caràcters d’extensió. El Punt Avui es
reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran
cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos
s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

legeixo amb certa tristesa i un pèl
de ràbia que el govern de comuns i
PSC de l’Ajuntament de Barcelo-

na ha rebutjat prioritzar el català en els
pregons de la Mercè tal com els dema-
nava ERC. L’argument del regidor de
Cultura, Jordi Martí, és d’aquells que
corroboren per què a la capital catalana
hi ha hagut un retrocés tan perillós de
la nostra llengua. Martí, segons recu-
llen els mitjans, assegura que acceptar
la priorització significaria donar la raó
a aquells que diuen que es vol “imposar”
una llengua sobre una altra i que es po-
dria estar “excloent” una part de la po-
blació. Més enllà de si el regidor es creu
les seves pròpies paraules, que aquestes
vinguin del representant d’una ciutat
on les darreres estadístiques eviden-
cien que el català és llengua estrangera
en més d’un barri és de traca i mocador.
Com pot ser que davant d’una situació
d’emergència lingüística com la que té

L “Castellà i català
a la Ciutat Comtal, i a
bona part del país
malauradament, no
parteixen de la
mateixa posició

Barcelona es torni a caure en el parany
de la “imposició” i de l’“exclusió” do-
nant per bo un escenari que és menti-
da? Castellà i català a la Ciutat Comtal,
i a bona part del país malauradament,
no parteixen de la mateixa posició i, per
tant, mai no poden ser tractats de la

mateixa manera. No en farem pas res,
de lamentar-nos perquè el català no es
parla ni s’entén a casa seva si no es po-
sen els mecanismes necessaris perquè
aquesta realitat canviï. Tots els meca-
nismes, i no només aquells que omplen
titulars i responen a interessos parti-
distes que sovint ni s’acaben aplicant.

Si el català està a l’UCI la seva recu-
peració ens afecta a tots, ja fem tard
per trencar amb els estereotips de sem-
pre que ens obliguen “per educació” a
adreçar-nos als nouvinguts o a fer la pu-
blicitat en castellà perquè segur que ai-
xí ens entén tothom. Menys educació
imposada i més consciència que si no
militem amb la llengua que ens és prò-
pia acabarem plorant la seva desapari-
ció. Prioritzar el català en els actes cul-
turals, esportius, socials i de tota mena
no “imposa” res, només ajuda a equipa-
rar, a igualar, a equilibrar. En una pa-
raula, a sobreviure. ■

Per un català “mal” educat
Teresa Márquez / @Teresa_Marquez_A la tres.

Les cares de la notícia

La sanció a Lewandowski de tres par-
tits pel gest de tocar-se el nas després
de ser expulsat al camp de l’Osasuna
és una exageració descarada destina-
da a fer mal al Barça prenent-li el juga-
dor més decisiu. Mentrestant els sos-
pitosos habituals poden continuar
apuntant als turmells.

Memòria democràtica

PRESIDENTA DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ RFEF

-+
Maurici Lucena

La querella per delictes de lesa huma-
nitat dirigides contra policies nacio-
nals que van treballar a la prefectura
de la Via Laietana hauria de ser el pre-
ludi, com a mínim, del tancament d’un
espai que s’ha demostrat que va ser
un lloc de tortura sistemàtic. Com
sempre, la dreta hi està en contra.

VÍCTIMA DE TORTURES

-+
PRESIDENT D’AENA

-+
Carmen Pérez

El president de l’organisme estatal
continua acusant el govern de negar-
se a ampliar l’aeroport del Prat, però
la seva incapacitat de negociació ha
impedit que qualsevol proposta alter-
nativa s’hagi pogut discutir. Ni tan sols
s’ha reunit amb el nou conseller de
Territori, Juli Fernàndez.

Sense diàlegPassant-se de frenada
Carles Vallejo

HERMES COMUNICACIONS SA
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a comissària d’una exposició a
Alemanya de Piet Mondrian acaba
de descobrir que un quadre de

l’artista, New York City I, ha lluït de
cap per avall durant més de 75 anys. La
culpa, diuen els experts, la tenen els
transportistes que van traslladar l’obra
de l’estudi de Mondrian al primer mu-
seu on va ser exposada, el 1945, al Mo-
MA de Nova York. L’error no es va de-
tectar i sempre més es va exhibir capgi-
rada, també a la Kunstsammlung de
Düsseldorf, que la posseeix des dels
anys vuitanta. Els transportistes, tu.
Com si jo ara acusés de les cagades dels
meus articles el servei de neteja del dia-
ri per haver pressionat massa fort el

L drap de la pols sobre el teclat de l’ordi-
nador. A vegades el món de l’art s’ho
hauria de fer mirar, del dret i del revés.
Seria divertit recopilar la mar de coses
que els experts deuen haver dit i escrit
d’aquesta pintura de cintes vermelles,
blaves i grogues que en una foto del ta-
ller de Mondrian surt en la posició cor-
recta. Era “obvi” que aquest gir de 180
graus no l’afavoria, engalten ara. Però
no pensen rectificar-ho perquè tenen
por que 75 anys després el quadre es
desintegri si el pengen bé. Sigui com si-
gui, com a campanya publicitària per
anar a veure l’exposició, que a més és
commemorativa del 150è aniversari
del naixement de Mondrian, és de deu.

De reüll

Art del revés

Maria
Palau
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Desídia a
Via Laietana

L’APUNT perfectament domesticat–, encara estiguem així, des-
prés de totes les lleis de memòria que es fan i es des-
fan. Diumenge, 20-N, hi ha convocada una protesta
davant la comissaria per reclamar la resignificació de
l’edifici com a espai de memòria i centre d’interpreta-
ció de la impunitat i la tortura durant el franquisme. I,
hi afegeixo, de la desídia durant la democràcia.Emili Bella

El PSOE acusa el PP de Núñez Feijóo d’estar acomple-
xat per la ultradreta mediàtica i parlamentària, però és
incapaç de fer sortir la policia espanyola del centre de
tortura del règim que va ser la prefectura de Via La-
ietana per la mateixa por. Si no, no s’explica que, amb
els socialistes a La Moncloa –no esmento Podem per-
què hi és poc més que irrellevant, Pedro Sánchez el té

cil, i algunes zones tenen
més camí per recórrer
abans de poder reabsorbir
el que es va perdre”, va re-
flexionar.

En l’anuari s’analitza
com l’economia catalana
va entrar en col·lapse el
2020 per la caiguda inèdi-
ta del PIB (un 11,7%), i
que això va fer que la con-
tracció del teixit econòmic
fos superior a la de regions
europees similars. Així, va
posar d’exemple Hanno-
ver (-4,2%), Baden-Würt-
temberg (-5,4%), la Llom-
bardia (-8,7%) o el Vènet
(-9,5%). Tot i que el PIB ca-
talà encara no ha recupe-
rat els nivells del 2019, sí
que ho ha fet pel que fa a
ocupació durant el 2021,
ja que l’afiliació va créixer
un 3,6%, fins als 3,4 mi-
lions d’afiliats, i va recupe-
rar el nivell de llocs de tre-
ball del 2019.

Sectors destinats al que
Oliver anomena “serveis
personals” s’han anat re-
cuperant a bon ritme. És el
cas del comerç, l’entrete-
niment, la restauració,
l’hostaleria o el transport.
Tot i que el 2021 la situa-
ció pandèmica es va co-

mençar a esmorteir, no se-
rà fins l’any vinent, quan
es tinguin les dades
d’aquest 2022, que es po-
drà fer un balanç complet
pel que fa a la recuperació
d’aquests sectors. L’agri-
cultura va créixer un
2,9%, sobretot en el vi i el
raïm, la fruita fresca, la se-
ca i els cítrics, i en la cons-
trucció es va registrar un
increment de l’1,6%, me-
nys que l’augment d’afilia-
cions (+4,9%).

Comarques en vermell
La Val d’Aran (-29,8%),
l’Alta Ribagorça (-20,1%),
el Pallars Sobirà (-17,5%) i
la Cerdanya (-14%) lideren
la llista de territoris amb
una caiguda més pronun-
ciada del valor afegit brut
entre el 2019 i el 2021. La
davallada del sector de la
producció d’energia i aigua
es va notar especialment a
les comarques de munta-
nya (-15,6%) i de Tarrago-
na (-7,5%). També mos-
tren descensos impor-
tants la Selva (-12,8%), el
Baix Camp (-11,5%), l’Alt
Empordà i el Maresme
(-10,7%) i la Conca de Bar-
berà (-10,3%). ■

VAB  per components 
de l’oferta
Taxes de variació interanual 
en %. Any 2021

Primari

VAL D'ARAN

PALLARS
SOBIRÀ

ALTA
RIBAGORÇA

ALT URGELL

CERDANYA

RIPOLLÈS

GARROTXA

ALT EMPORDÀ

PLA DE
L'ESTANYBERGUEDÀ

OSONA
GIRONÈS

SOLSONÈS

SELVA

MARESME

VALLÈS
ORIENTAL

BAGES

VALLÈS
OCCIDENTAL

BARCELONÈSBAIX
LLOBREGAT

GARRAF

BAIX
PENEDÈS

TARRAGONÈSBAIX
CAMP

BAIX EBRE

MONTSIÀ

PRIORAT

ALT 
CAMP

GARRIGUES

SEGRIÀ

PLA
D'URGELL

URGELL

SEGARRA

CONCA DE
BARBERÀ

ALT
PENEDÈS

ANOIA

NOGUERA

TERRA
ALTA

BAIX
EMPORDÀ

MOIANÈS

Construcció

Indústria

Serveis

VAB  per grans eixos territorials
Taxes reals de variació 
interanual en %

Barcelona Girona Lleida Tarragona
-0,7

1,4

5,2
5,9

7,8
7,3

6,9

3,4
2,2

1,7-0,4

2,8

5,3
5,6

8,0

1,8

Eix Metropolità

Eix Gironí

Comarques Centrals

Camp de Tarragona

Terres de l’Ebre

Pla de Lleida

Comarques de Muntanya

2020 2021

-11,2

-14,4
-11,5

-14,4
-9,8

-10,1
-19,0

5,5

6,9
6,7

7,4
5,1

5,8
4,2

Les dades del mercat im-
mobiliari l’any passat van
ser extraordinàries, amb
prop de 90.000 compra-
vendes a Catalunya.
Aquest any encara s’han
mantingut els guanys i els
preus, amb lleugers mati-
sos, seguint aquesta dinà-
mica. Però les coses can-
viaran l’any que ve. El por-
tal immobiliari Pisos.com
preveu que el mercat de
l’habitatge es moderi el
2023 en el nombre d’ope-
racions, però descarta
“grans caigudes” de preus
en les compravendes i en
els lloguers. El director
d’estudis de l’empresa,
Ferran Font, destaca que
aquesta desacceleració
“és a conseqüència d’una
demanda que manté l’in-
terès, però que va perdent
capacitat de compra i des-
pesa a causa de la inflació”.
D’altra banda, l’informe
constata que Barcelona és
una de les grans ciutats on
menys augmenten els pre-
us dels pisos en venda, si-
tuació diferent a la del
mercat de lloguer.

Respecte a les xifres
d’operacions, difícilment
es repetiran les obtingu-
des aquest any, un exerci-
ci “excepcionalment actiu
en transaccions i hipote-
ques”. Malgrat que hi pot
haver un alentiment en di-
versos indrets, hi ha un
missatge de tranquil·litat
per als mercats “molt as-
sentats” com els de les de-
marcacions de Barcelona,
Girona o Tarragona, que
també tenen molt d’inter-
ès en compradors estra-
ngers i grups inversors.
Concretament “els mer-
cats tradicionalment di-
nàmics romandran esta-
bles i llançaran repunts
raonables, però a les zones

amb menys tracció els
ajustaments no es faran
esperar”, reconeix Font

Un element “clau” per a
l’evolució del sector immo-

biliari el 2023 serà el con-
trol de la inflació. “Els pre-
us de l’habitatge han pujat
de manera moderada al
llarg del 2022, molt lluny

dels nivells aconseguits
per la inflació”, assenyala
el portal immobiliari. Per
al 2023 es preveu des d’un
retrocés de l’1% si la infla-
ció triga a controlar-se a
un increment màxim del
3% si l’escenari millora a la
primavera.

L’empresa també esti-
ma que l’any que ve es con-
cediran 360.000 hipote-
ques a tot l’Estat, la qual
cosa representa un 17%
menys que enguany, i re-
corda que aquest és un any
“rècord” i que els ajusta-
ments “no resten puixan-
ça al sector”. En canvi, el
preu del lloguer dependrà
de l’inici de l’aplicació de
les noves lleis del sector i
de l’evolució general de
l’economia. Segons apun-
ten, “el lloguer és un mer-
cat molt reactiu: si s’arriba
a la capacitat màxima de
despesa de les famílies, la
corba a la baixa no trigarà
a visualitzar-se”. ■

a Un informe del portal Pisos.com preveu la desacceleració a causa de la
menor capacitat de compra a Els preus no han pujat al ritme de la inflació

El mercat immobiliari es
moderarà per la inflació
després d’un any rècord

Roger Palós
BARCELONA

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

La xifra
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

L’any passat es van vendre
87.903 habitatges a Catalu-
nya, segons dades de l’Ides-
cat. D’aquests, 15.0003 eren
nous. Aquesta xifra és molt
superior a la que va assolir el
sector l’any 2020, marcat per
la pandèmia, amb 64.673

17
per cent menys d’hipote-
ques es concediran l’any que
ve a tot l’Estat, segons l’esti-
mació.

“Els preus de
l’habitatge han pujat
moderadament el
2022, lluny dels nivells
de la inflació”
Ferran Font
DIRECTOR D’ESTUDIS DE PISOS.COM

Un pis en venda a Girona, en una imatge d’arxiu ■ ACN

compravendes efectuades.
Però també superava amb
escreix les dades del 2019,
amb 79.950 compravendes i
les del 2020, amb 80.920.
L’any que ve s’entra en una
etapa de moderació, pendent
de la inflació.

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

D’anys de bonança a la moderació
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Els jutjats de Barcelona
tindran aviat, damunt la
taula, tres querelles pel de-
licte de lesa humanitat di-
rigides contra agents de la
Policía Nacional que van
treballar a la prefectura de
Via Laietana i hi van come-
tre actes de tortura contra
els detinguts. Les denún-
cies són part d’una campa-
nya secundada per deu en-
titats cíviques que perse-
gueix l’objectiu d’aconse-
guir el tancament de l’edi-
fici policial i la seva trans-
formació en un espai de
memòria històrica.

La iniciativa es va pre-
sentar ahir, així com la pri-
mera de les tres querelles,
que acusa sis policies per
les tortures que va rebre
Carlos Vallejo quan va es-
tar detingut durant vint
dies a Via Laietana. Els

querellats són Vicente
Juan Creix, que va ser co-
missari en cap, Genuino
Nicolás Navales, que era
comissari, i els inspectors
de la sisena brigada regio-
nal d’informació social Ra-
fal Núñez, Francisco Ja-
vier Vázquez, José Anto-
nio González i Francisco
Manuel Escobedo. Pel pas
del temps, es dona la cir-
cumstància que dos dels
querellats , Vicente Creix i
Genunino Navales, ja són
morts. Aquest últim va
morir de forma traumàti-
ca, perquè el seu cos va
aparèixer al fons d’un pou
a Zamora el 1995.

La querella demana que
s’investigui el cas basant-
se en la legislació interna-
cional subscrita per l’Estat
espanyol i en el fet que els
delictes de lesa humanitat
no prescriuen mai. En l’ar-
gumentari també se cita la
recentment aprovada llei

de memòria històrica.
En una de les diligèn-

cies que es demana a la
querella se sol·licita que es
preservi el lloc on es van
dur a terme les tortures,
l’edifici de la prefectura,
que s’acordi prohibir
obres que en modifiquin
l’estructura i que es faci
també un plànol de l’im-
moble i es facin fotogra-
fies.

La querella, signada per
les advocades Laura Medi-
na i Sonia Olivella, és el
primer d’altres dos escrits
d’acusació que es presen-
taran aviat. La segona
querella anirà dirigida
contra els policies que van
torturar els germans José
i Maribel Ferrandiz, dos
militants comunistes que
van ser detinguts a Via La-
ietana durant 32 dies el
1971. La tercera querella
se centrarà en el cas de la
militant independentista

Blanca Serra, detinguda i
represaliada en més d’una
ocasió.

Fins a la data d’avui
s’han presentat 80 quere-
lles a tot l’Estat espanyol
per investigar crims co-
mesos durant el franquis-
me i sempre s’ha topat
amb la llei d’amnistia o la
prescripció dels delictes. A
la querella pel cas Carles
Novo es recorda que el ju-
ny passat el jutjat d’ins-
trucció número 3 de Va-
lència va acceptar a tràmit
una querella pel delicte de
lesa humanitat per tortu-
res en el franquisme., ■

a Deu entitats engeguen una campanya per fer tancar la
prefectura a La primera denúncia és d’un cas de 1970

Tres querelles
per les tortures
a Via Laietana

Jordi Panyella
BARCELONA

L’advocada Medina, al centre, amb Vallejo, a la seva esquerra, presenten la querella ■ JPF

La campanya Via Laietana 43,
fem justícia, fem memòria té
la pota social amb l’impuls de
les entitats Amical de Maut-
hausen i Altres Camps, l’As-
sociació Catalana d’Expresos
Polítics del Franquisme, l’Ate-
neu Memòria Popular, la Co-
missió de la Dignitat, la Co-
missió de la Memòria Històri-
ca del Col·legi de l’Advocacia,
l’European Observatory on
Memories (EUROM), la Fun-
dació Cipriano Garcia, Irídia,
la Mesa de Catalunya d’Enti-

tats Memorialistes i Òmnium
Cultural. Ahir, Xavier Antich,
president d’Òmnium, va fer
una crida a afegir-se a l’acte
que es farà aquest diumenge
davant mateix de l’edifici de
la Via Laietana, coincidint
amb el 47è aniversari de la
mort del dictador Francisco
Franco. Antich va denunciar
que el franquisme persisteix
i que “els espais que van ser
lloc de tortura continuen
com si res no hagués pas-
sat”.

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

Un gran acte de protesta el 20-N

Després d’uns dies de tre-
va, el govern reprendrà el
fil de les negociacions pel
pressupost amb reunions
avui amb el PSC i demà
amb Junts, grup que fonts
consultades ahir confir-
maven que encara no ha
presentat el decàleg de
condicions que hi va anun-
ciar fa un parell de setma-
nes. Totes dues, això sí, se-
ran trobades tècniques i no
hi seran ni les conselleres

de la Presidència, Laura
Vilagrà, ni la d’Economia,
Natàlia Mas Guix, segons
fonts de Palau apuntades
per diverses agències. Fins
ara l’executiu ja ha cele-
brat dues reunions tècni-
ques amb els comuns, amb
els quals tenen les conver-
ses més avançades, si bé
s’han queixat que encara
no han entrat al detall.

Tampoc ho va fer ahir
Mas en la seva comparei-
xença a la comissió d’Eco-
nomia, en què va confiar a
presentar el projecte “en
les pròximes setmanes” i
va insistir a apel·lar als
grups, sobretot a Junts,
que prioritzin l’interès de
país. “El cost d’oportunitat
de no tenir pressupost en

el moment actual és extre-
madament elevat”, va ad-
vertir, ja que no permetria
fer créixer els ingressos en
3.000 milions, un 10% més
que ara, que ajudarien a
afrontar la inflació i altres
despeses i inversions “ne-
cessàries” per reactivar
l’economia. Mas va asse-
nyalar com les tres grans
prioritats la dotació d’un
escut social, l’acceleració
de la transformació verda i
la implantació de políti-
ques de “prosperitat com-
partida”, que facin arribar
a tothom el creixement.
En aquest sentit, la conse-
llera sí que citava algunes
mesures concretes que
proposa, com ara una ma-
jor dotació per a la política

industrial i tecnològica,
més recursos per al món lo-
cal o el desplegament de
punts de recàrrega per a la
mobilitat elèctrica.

Mas, en tot cas, va dei-
xar clar que no pensa en
una “eliminació o rebaixa
generalitzada d’impos-
tos”, però sí que està dispo-
sada a analitzar “mesures

precises” per a certs sec-
tors o col·lectius, fet que va
refermar després de la in-
tervenció dels comuns,
que veuen marge per “re-
forçar la fiscalitat” i fins i
tot van desenterrar la idea
d’un “consorci tributari”
amb l’Estat, ja inclòs en
l’Estatut, per millorar l’efi-
ciència recaptatòria. Mas

va recordar, en tot cas, que
no vol renunciar a esgotar
la capacitat normativa que
té el govern en tributs pro-
pis i cedits.

Entre les prioritats del
departament també hi ha
noves lleis de contractació
pública i de patrimoni de la
Generalitat –també feia
una crida a recuperar la del
pla estadístic, tombada pel
Parlament fa unes setma-
nes–, l’emissió de deute als
mercats, el reforç de
l’Agència Tributària o la
millora en l’avaluació in-
terna de les polítiques pú-
bliques. A més, per estal-
viar costos ja s’estudia el
trasllat de més departa-
ments a la Zona Franca.

Junts no va fer cap al·lu-
sió als comptes i el PSC li va
reclamar “màxima celeri-
tat” per buscar complici-
tats. La CUP va constatar
que seria “temerari” anar a
una pròrroga, però que no
pot estar d’acord amb el
que proposen. ■

a Hi farà avui i demà
“reunions tècniques”,
mentre Mas avisa del
cost de no aprovar-los

Òscar Palau
BARCELONA

El govern reprèn el fil dels
comptes amb el PSC i Junts

La consellera d’Economia, ahir al Parlament ■ EFE
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Un vell lluitador 
denuncia els 

policies que el 
van torturar a la 

Via Laietana
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d’inspectors, adscrits a la Sisena 
Brigada Regional de Recerca Soci-
al de la Prefectura Superior de Po-
licia. Són Vicente Juan Creix, Ge-
nuino Nicolás Navales García, Ra-
fael Núñez Valverde, Francisco Ja-
vier Vázquez Torres, José Antonio 
González Juan i Francisco Manuel 
Escobedo García. Navales era qui 
dirigia els interrogatoris i les tor-
tures. Vallejo recorda que li va dir: 
“Jo soc policia professional amb 
Franco, seré policia professional 
amb la democràcia i seré policia 
professional quan governin els 
teus”. Molts dels querellats ja són 
morts. Navales va morir el 1995. Va 
patir un accident: va caure en un 
pou a Zamora. 

“La nostra intenció és presentar 
més querelles més endavant”, ma-
tisa Medina. “Sé que m’implico en 
un fet traumàtic, però faig aquest 
pas pel deure de memòria. I ho faig 
pensant en els milers de persones 
anònimes que al llarg de la dictadu-
ra i la Transició van patir la tortu-
ra i la repressió més ferotge, en me-
mòria de tots els antifranquistes, i 
per fer possible el dret de memòria 
de les noves generacions”, diu Va-
llejo, que fa anys i panys que va als 
instituts per explicar els crims que 
va cometre la dictadura. A Vallejo 

el van detenir per la seva activitat 
sindical i política.  

La querella forma part d’una 
campanya impulsada per deu enti-
tats de memòria (l’Associació Cata-
lana d’Expresos, Òmnium Cultural, 
Ateneu Memòria Popular, la Co-
missió de la Dignitat, EUROM, 
Fundació Cipriano García - CCOO 
CAT, Amical de Mauthausen, Co-
missió de la Memòria Històrica - 
ICAB, Irídia i Mesa de Catalunya 
d’Entitats Memorialistes) per “cul-
minar” la resignificació de la comis-

Primera querella per tortures a  
la comissaria de la Via Laietana

Carles Vallejo s’acull a la nova la llei de memòria democràtica per denunciar els seus torturadors

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

A Carles Vallejo el van detenir el 
desembre del 1970. Era l’estat 
d’excepció i la policia va poder te-
nir-lo detingut tot un mes a Via 
Laietana. Els policies van utilitzar 
contra ell diferents tècniques de 
tortura, totes molt doloroses, com 
lligar-li les mans per sota de les ca-
mes, amb cops de puny i de peu 
constants. Va arribar a tenir la 
panxa negra dels cops que li van 
donar. El van tornar a detenir i a 
torturar el 3 de novembre del 1971. 
Exobrer de la Seat, va formar part 
de l’organització clandestina del 
sindicat Comissions Obreres 
(CCOO) i des de fa molts anys llui-
ta a través de l’Associació Catala-
na d’Expresos Polítics del Fran-
quisme perquè es reconegui les 
víctimes de la dictadura i es con-
demni els criminals franquistes. 
Ahir Vallejo va presentar una que-
rella de lesa humanitat contra els 
seus torturadors. 

“Es tracta de la primera querella 
que s’interposa a l’estat espanyol 
per crims franquistes després de 
l’aprovació de la nova llei de me-
mòria”, segons explica l’advocada 
d’Irídia Laura Medina. “L’estat es-
panyol té el deure d’investigar els 
crims de lesa humanitat, identifi-
car i condemnar els seus responsa-
bles i escoltar i reparar les vícti-
mes: és una obligació internacio-
nal”, afegeix Medina. 

Crims de lesa humanitat 
Amb la nova llei de memòria de-
mocràtica s’ha creat la figura d’un 
fiscal de sala de drets humans i 
memòria democràtica que ha 
d’impulsar la investigació dels 
crims franquistes, però no es fa 
cap referència expressa al fet que 
la investigació dels crims compor-
ti l’enjudiciament dels seus res-
ponsables i el seu càstig penal. La 
nova llei també matisa que els 
crims de guerra, de lesa humani-
tat, el genocidi i la tortura són im-
prescriptibles i, per tant, no són 
amnistiables. Aquesta és l’esclet-
xa que els advocats esperen poder 
aprofitar per aconseguir una cosa 
fins ara impossible: jutjar els 
crims franquistes.  

A la querella s’identifiquen sis 
membres del Cos General de Poli-
cia, el primer amb la categoria de 
comissari en cap, el segon de co-
missari i la resta amb la categoria 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. La prefectura de policia de la Via Laietana de Barcelona. MARC ROVIRA 02. Carles Vallejo en una imatge d’arxiu. MANOLO GARCÍA

saria que va ser el centre de tortu-
res del franquisme a Barcelona. Les 
entitats exigeixen que Via Laietana 
43 “deixi de ser un espai policial 
d’impunitat i esdevingui un espai 
de memòria, conservació d’arxius 
i un centre d’interpretació de la tor-
tura”. Aquest diumenge, 20 de no-
vembre, quan es compleixen preci-
sament 47 anys de la mort de Fran-
co, les entitats faran un acte reivin-
dicatiu davant la comissaria. 

A Carles Vallejo s’hi afegiran al-
tres víctimes de les tortures de la 
policia tant de Catalunya com de 
l’estat espanyol. Moltes d’aquestes 
víctimes fa mesos que expliquen el 
seu testimoni davant la comissaria 
de la Via Laietana, dues vegades al 
mes, en diferents actes reivindica-
tius que organitza la Comissió de la 
Dignitat. Algunes d’aquestes vícti-
mes van patir tortures ja en demo-
cràcia, com és el cas de Blanca Ser-
ra, que va ser torturada el 1977, 
1979 i 1981. A la lingüista catalana, 
aleshores membre del Partit Soci-
alista d’Alliberament Nacional 
dels Països Catalans (PSAN), la van 
torturar físicament i psicològica-
ment tant a Barcelona com a Ma-
drid. Durant 40 anys va ser incapaç 
de passar per davant de la comissa-
ria de Via Laietana.e

Dignitat 
“Faig aquest 
pas pel deure 
de memòria”, 
diu Carles 
Vallejo

01 
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14 de novembre de 2022 a les 11:07 
 
 
 
 
 
 

Enèsim intent perquè Barcelona inclogui als seus carrers Guillem 
Agulló, Neus Català o l'U d'Octubre 
 
 
 

El grup d'ERC ha recordat al govern Colau que fa anys que hi ha propostes 
aprovades, si bé algunes d'elles estan bloquejades per la fredor del PSC amb les 
iniciatives 
 
 
 

El grup municipal d'ERC reclamarà a l'Ajuntament de Barcelona que acabi amb el bloqueig dels noms que 
haurien d'arribar a carrers i places de la ciutat, per majories polítiques, i que no hi ha manera que avancin. 
De fet, la crida dels republicans cita quatre exemples que, com a mínim, fa gairebé quatre anys que van 
rebre llum verda política i que després s'han trobat amb l'entrebanc intern del consistori. En concret, es 
tracta dels noms de Neus Català, Natividad Yarza, Guillem Agulló i l'U d'Octubre. Algunes d'aquestes 
iniciatives, tal com explicava NacióDigital recentment, són víctimes de la fredor d'un dels socis de govern -el 
PSC- per tirar-les endavant. Ara, Esquerra Republicana introdueix un prec a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports perquè s'elevin finalment totes aquestes propostes  a la Ponència del Nomenclàtor de 
Barcelona, així com també es proposa afegir el nom de l'antifeixista i comunista Marina Ginestà. 
 
Segons ha explicat la regidora Gemma Sendra, el prec busca acabar amb "la paràlisi" i la voluntat de 
posar "al calaix de l'oblit" algunes propostes que vestirien els carrers de la ciutat. Entre elles, però, ha 
lamentat que es discrimini les propostes que tenen a veure amb l'antifeixisme, amb la repressió policial o 
amb una generació de dones víctimes de la repressió per les seves conviccions demòcrates i republicanes. 
Treball quan els bicitaxis desapareguin 
 
Al marge d'aquesta proposta, des d'ERC també es reclamarà a l'Ajuntament de Barcelona que enllesteixi un 
pla laboral per donar feina als treballadors dels coneguts com a trixis o bicitaxis que tindran prohibida la 
circulació a la ciutat a partir del 2023. Amb una línia similar del que es va plantejar quan es va iniciar la 
pressió policial sobre el top manta, ara el portaveu del republicans, Jordi Coronas, ha demanat obrir "camins 
i alternatives" per "no condemnar a desenes de persones", ja que són un col·lectiu especialment precaritzat. 
A més, es reclamarà els motius de la nova proposta sobre la ronda de Sant Antoni, que divideix el govern 
municipal i no satisfà els veïns. També es passarà factura a les promeses laborals al primer tinent d'alcaldia, 
Jaume Collboni, que va calcular que el pla per obrir en caps de setmana i festius durant els mesos estivals 
aportaria 3.200 nous llocs de treball i ara ERC demana aclarir quants se'n van crear realment. Igualment, es 
demanarà que l'Ajuntament i els seus representants prioritzin el català, especialment a les activitats a zones 
amb usos més baixos de la llengua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.naciodigital.cat/noticia/242107/enesim-intent-perque-barcelona-inclogui-seus-carrers-guillem-agullo-neus-catala-octubre 
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Tot són veus de la Barcelona tar-
dofranquista en la transgressora 
1969. D’estudiants, sindicalistes, 
homosexuals, mestresses de ca-
sa, obrers, de gent d’extrema 
dreta i extrema esquerra, armada 
o no, nacionalistes, catalanistes..., 
però, també, les que es deixen 
sentir en un discurs de Carrero 
Blanco, el mateix Franco, Pilar 
Primo de Rivera, d’una declaració 
policial a la comissaria, un full de 
mà subversiu o cartes de l’abat de 
Montserrat al governador civil. 
«Aquest riu de vides de tot l’es-
pectre polític i social», l’ha reco-
pilat Eduard Márquez (1960) du-
rant els últims vuit anys, en un 
titànic treball de documentació 
en arxius i hemeroteques i testi-
monis orals. 

Amb aquestes veus, l’escriptor 
barceloní ha fet un «enorme 
exercici d’acoblament, com si 
fossin unes puntes de coixí, sense 
que cap veu passi per sobre d’una 
altra» per construir, després d’un 
tenaç procés de creació (que va 
culminar després de dos bloque-
jos), «una novel·la total», però 
«no pas una novel·la política de 
denúncia», aclareix, sobre un any 
que va significar «el comença-
ment del final de la dictadura 
franquista».   

1969, que es publica en versió 
del mateix autor en castellà a Na-
vona i en català a L’Altra Edito-
rial, que a més ha rellançat El si-
lenci dels arbres, implica un arris-
cat salt mortal en la trajectòria de 
Márquez, autor amb fama d’orfe-
bre literari, que venia d’una lite-
ratura molt continguda, de no-
vel·les curtes com Cinc nits de fe-
brer, La decisió de Brandes o L’últim 
dia abans de demà.  

«És una novel·la que no té res 
del que defineix una novel·la con-
vencional, sense personatges, 
narrador, peripècia, ni el tradici-
onal plantejament, nus i desen-
llaç», admet, i insisteix que «és 
una novel·la perquè està constru-
ïda perquè funcioni narrativa-
ment, amb tensió i tractament 

narratiu i emocional, amb cada 
peça dialogant amb la següent per 
generar un moviment constant 
que atrapi el lector». Per a Már-
quez, la 1969 és «la novel·la sal-
vatge, aquella que no ens atrevim 
a escriure, tal com l’anomenava 
Enrique de Hériz [a la memòria 
del qual dedica el llibre] en un dels 
seus articles a EL PERIÓDICO. Ell 
em va ensenyar que era el mo-
ment de posar el comptador a ze-
ro i fer un salt endavant». La pre-
senta com una obra autònoma, 
però espera que pugui ser la pri-
mera d’un ambiciós projecte de 
sis volums fins a arribar al 1980, 
per reflectir tota la transició. 

S’estava debilitant... 

El 1969 va ser un any important, 
argumenta Márquez: «Malgrat la 
severitat de la repressió franquis-
ta, que empitjoraria a partir del 
1970, l’oposició era conscient que 
el règim estava debilitat, sobretot 
a Barcelona, però també a Madrid 
i al País Basc». «Va ser el nostre 
maig del 68, l’ona expansiva del 
qual va arribar un any després. Va 
estar marcat per l’estat d’excep-
ció arreu del país firmat per Fran-
co al gener per parar les impor-
tants revoltes estudiantils i labo-
rals del moment, amb l’assalt al 
rectorat de la Universitat de Bar-
celona, amb la defenestració del 
bust de Franco i amb la mort sos-
pitosa a Madrid de l’estudiant 
Enrique Ruano», desgrana.  

«L’oposició, en comptes de 
retrocedir, va fer un pas enda-
vant en la seva voluntat de revol-
ta creixent –continua–. I tota la 
documentació demostra que dins 
del règim estaven extremada-
ment preocupats per això. Des-
prés ens van col·locar el discurs 
de successió, que tot quedava lli-
gat i ben lligat en la figura de Joan 
Carles de Borbó. I va esclatar el 
cas Matesa, el gran escàndol 
econòmic i polític del franquisme 
que va portar a una crisi de go-
vern i del qual van sortir els sec-
tors més falangistes. I va ser un 
any molt potent pel que va passar 
al carrer: les primeres organitza-
cions polítiques, a fàbriques, ba-
rris i universitats, les primeres 

cèl·lules armades...».  
Durant les visites setmanals a 

l’arxiu històric del Govern Civil 
(ha fet 25.000 fotocòpies a 20 
cèntims cada una), ha estat en 
contacte «amb l’aparell repressor 
i les clavegueres de l’Estat veient 
informes dels serveis secrets, de 
la Policia», assegura Márquez. 
«Crec que ens vam empassar du-
rant molt temps que la transició 

va ser cosa de mitja dotzena 
d’herois il·luminats, unes ments 
preclares –el Rei, Carrillo, Felipe 
González, bla-bla-bla...– i vam 
convertir aquest procés en mo-
dèlic. Després, noves fornades 
d’historiadors van començar a 
qüestionar-s’ho i van ampliar el 
focus a una estructura d’organit-
zacions socials, polítiques, sindi-
cals, veïnals, obreres... que van 
plantar cara». La seva percepció 
va més enllà: «He vist un grau de 
control de l’Estat exhaustiu sobre 
un soroll de fons generalitzat al 
carrer molt més elevat del que 
ens han venut: es feien informes 
diaris del que passava a cada au-
la de la universitat, amb infiltrats 
a les fàbriques grans com la Seat 
o la Maquinista, però també a ta-
llers de Gràcia o del Poblenou, 
amb espies a les homilies de les 
misses de diumenge o els infor-
mes que passaven les porteres i 
els taxistes, espiant reunions 
clandestines de gent que s’esta-
va jugant la pell». 

Fa 11 anys, quan va acabar L’úl-
tim dia abans de demà, va decidir 

«iniciar un període de guaret per 
buscar noves maneres de narrar, 
perquè havia culminat un procés 
estilístic i conceptual». La seva 
primera idea va ser escriure «una 
novel·la a l’estil de Dickens, com 
ara Una història de dues ciutats, 
llarga i amb molts personatges, 
una obra de tipus convencional, 
amb protagonistes convencionals 
i les veus dels testimonis ficcio-
nades. Però al cap de cinc anys 
vaig veure que no funcionava. Te-
nia problemes de versemblança i 
fidelitat a les veus. I em vaig sen-
tir perdut», assumeix. 

«Vaig eliminar el ninot» 

Després d’un altre període de 
guaret, ja en confinament per la 
pandèmia, va decidir mantenir la 
ficció, però amb documentació, i 
donar veu als testimonis en pri-
mera persona, i sumar-hi la me-
taliteratura, «el jo, reflexionant 
sobre tot». Però tampoc funcio-
nava. «I vaig renunciar a la ficció i 
vaig eliminar el principal ninot 
del regne, o sigui, jo. I llavors les 
veus van començar a brillar». n

 ‘1969’, la «novel·la 
total» sobre la BCN 
tardofranquista

Eduard Márquez torna després d’11 anys amb una 
novel·la sense ficció, composta de testimonis reals de 
«l’inici del final de la dictadura» a la capital catalana.

LLIBRES

ANNA ABELLA 
Barcelona

Eduard Márquez, fotografiat aquesta setmana al Teatre Romea de Barcelona.

Laura Guerrero

Hi havia infiltrats  
a les fàbriques,  
a les homilies... 
Porteres i taxistes 
passaven informes 

El 1969 va estar 
marcat per  
l’estat d’excepció 
per aturar  
les revoltes
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Com van arribar 
2.500 ossets de 
conill al Born?
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ARQUEOLOGIA

bach-Watt, per exemple, haurien ex-
portat, desenes i centenars de milers 
de pells de conill des de Barcelona (al 
voltant de 500.000 del 1425 al 1446). 
El peatge de Calataiud, en un sol dia –
dijous 16 de març de 1396–, va regis-
trar 101 mantons de conills. 

La pell de conill era de les més 
econòmiques i tenia molts usos: 
abrics, mantons, barrets, sabates, 
mantes, bosses... El retorn de les lleis 
sumptuàries, a més, en va afavorir el 
comerç. Les lleis sumptuàries es re-
munten a l’Antiga Grècia i a Roma, 
i després de 300 anys en desús van 
retornar amb força el segle XII amb 
l’objectiu de limitar l’excés i l’osten-
tació. Van afectar el comerç de pells 
com la de la guineu però no la de co-
nills, que no es considerava que fos 
un producte de luxe.  

“Trobar restes com aquestes és 
impossible en altres intervencions. 
Al Born ho hem pogut fer perquè és 
un jaciment obert, vam excavar en 
dos espais molt petits i vam passar 
el 100% del sediment per garbells 
amb malles de 4 mm”, diu Triay. 
Poder analitzar de manera tan ex-
haustiva, impossible en altres llocs 
on es fan intervencions urbanísti-
ques, ha permès l’estudi de restes 
òssies tan petites.e

Com van anar a parar al Born 
2.522 ossets de conill?

Una excavació arqueològica fa aflorar un dipòsit inusual d’extremitats inferiors de lepòrids

Al jaciment del Born, on més tard 
s’hi van construir les cases Riera i 
Oliach, entre el Rec Comtal i el Mer-
dançar –una gran claveguera de la 
Barcelona medieval–, van aflorar 
2.522 ossets de conill durant una 
campanya d’excavació l’estiu del 
2021, dins el projecte Arqueoborn . 
Pertanyien a uns 152 conills i eren 
tan sols les parts inferiors de les po-
tes. Estaven totes ennegrides i no 
havien passat pel foc. Per tant, no 
havien estat cuinades, i els talls eren 
exactament els mateixos en totes les 
peces. No hi havia cap altra resta de 
carcassa, tan sols les extremitats. 
“La fragmentació dels ossos s’havia 
fet de manera estandarditzada, a es-
cala industrial i en fresc, poc després 
de la mort de l’animal”, diu l’arque-
òleg i investigador de la Universitat 
de Barcelona, Lluís Lloveras. Les 
marques que hi ha als ossos i el fet 
que només quedés part de les extre-
mitats inferiors demostren que als 
conills se’ls treia la pell. “No és el 
procés d’escorxament habitual, per-
què normalment es deixa la carcas-
sa sencera del conill; el fet que dei-
xessin els ossets de les extremitats 
inferiors devia ser un requeriment 
dels adobers per poder treballar mi-
llor la pell”, assegura Lloveras.  

“No conec cap altre jaciment, ni a 
la península Ibèrica ni a Europa, on 
s’hagi trobat un dipòsit de restes de 
conill amb aquestes característiques, 
és la primera prova arqueològica que 
tenim del comerç de pell de conill, 
que va ser tan important a la Barce-
lona medieval”, afegeix Lloveras. To-
tes les restes serien de la segona mei-
tat del segle XIII, quan Barcelona 
despuntava com a ciutat pelletera. 

La potent indústria adobera 
“Pot ser que les restes òssies de co-
nill provinguessin de les adoberies 
que hi havia a pocs centenars de 
metres, o que encara no hàgim tro-
bat l’adoberia on es treballava la 
pell de conill i que estaria a la ma-
teixa zona del Born”, assenyala l’ar-
queòloga Vanesa Triay. Al barri de 
la Ribera,  entre els carrers Prince-
sa, Montcada, Corders, Colomines 
i Boquer, des del segle XII i durant 
tota l’època medieval van proliferar 
les adoberies que treballaven la 
pell. Se sabia que a Barcelona hi ha-
via una gran presència de pells de 
diferents animals ja als segles X i 
XI, gràcies a la informació obtingu-
da dels testaments . 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

Les adoberies eren a banda i ban-
da del Rec Comtal i del Merdançar, 
i hi ha també referències de l’exis-
tència de l’ofici d’adober l’any 1079 
en un document on es parla de tres 
pelleters, un blanquer i dos saba-
ters. La rellevància d’aquest ofici, en 
un barri que a l’època medieval era 
el motor econòmic de la ciutat, va 
fer que els adobers tinguessin la 
protecció dels monarques de la Co-
rona Catalanoaragonesa. De fet, les 
primeres ordenances que regulen 
l’ofici es remunten al 1292. 

Les de conill no són les úniques 
extremitats que s’han trobat en 
aquest petit espai del Born. També hi 
havia restes d’altra fauna, com ove-
lles, cabres –s’han localitzat extremi-
tats i banyes–, gats, guineus i un cà-
nid gran, que no està clar si es podria 
tractar d’un gos o d’un llop. Es creu 
que de tots ells se’n va aprofitar la 
pell. A partir del segle XI, el negoci 
adober va créixer considerablement. 
Sempre ho va fer a prop del Merdan-
çar i del Rec Comtal, ja que necessi-
taven l’aigua per treballar i també un 
canal per llençar-hi les deixalles. 

Moltes operacions relacionades 
amb aquesta indústria es feien a l’ai-
re lliure, davant el canal d’aigua: pri-
mer es posaven en remull les pells;  

després s’estovava la pell amb aigua 
i calç, es passava pel pelat i descar-
nat, amb un ganivet es feien saltar 
els pèls, el greix i les restes de carn; 
i després venia l’alumat, que, en 
principi, s’havia de fer amb sulfat de 
potassi i alumini, però com que 
l’alumini no abundava a Catalunya 
i podia encarir molt el procés, sovint 
s’utilitzaven excrements d’aus i al-
tres animals. Finalment, es deixa-
va en remull amb sabó i posterior-
ment amb tanins. L’assaonador 
s’encarregava de penjar les pells, 
perquè perdessin humitat, i de tre-
ballar-les amb greix fins a deixar-les 
acabades. Amb els conills, tot aquest 
procés se simplificava i s’abaratia. 
La carn es venia a les carnisseries. 

Exportacions al Bàltic 
Els conills ibèrics eren molt apreci-
ats. Lloveras no creu que els conills 
localitzats al Born provinguessin de 
cap granja creada per a aquest ús, si-
nó que eren caçats, segurament amb 
trampes. La seva pell era un article de 
gran comerç i arribava fins a Gènova 
i Venècia, Londres, Bruges i fins i tot 
al Bàltic. De fet, Barcelona va ser un 
dels centres pelleters més destaca-
bles de l’Europa occidental. La gran 
Societat de Ravensbourg o la Dies-

Imatges del procés d’anàlisi de les restes òssies de conills localitzades al jaciment del Born. BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA

Únic 
És la primera 
prova 
arqueològica 
del comerç de 
pell de conill

Indústria 
Barcelona 
exportava 
centenars de 
milers de pells 
de conill 
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La UPC cancel.la una exposici6 sobre
Ucr na pel perfil nazi del fotbgraf
Kozatski, tamb soldat, apareixia amb esvhstiques i un admimdor d’Azov

JAVIER RICOU Lleida

Va ser una decisi6 immediata. I
en pie mati de diumenge. La
Universitat Polit+cnica de Cata-
lunya (UPC) va cancel.lar ahir
una exposici6 de fotografies de
soldats ucrainesos al camp de
batalla al front rus, despr~s de
saber que l’autor d’aquestes ins-
tant~mies enalfia el nazisme ales
xarxes socials i tamb~ als seus
perfils personals.

L’exposici6 Volya Libertad va
ser inaugurada el passat 13 d’oc-
tubre a la biblioteca Gabriel Fer-
rat~ de Barcelonaihavia de clau-
surar-se divendres vinent. Va
ser una iniciativa, informa Blan-
ca Veciana, cap de premsa de la

UPC, de l’Associaci6 de Veins de
la Zona Universithria.

"Es una prhcfica molt habitu-
al -afegeix Veciana- ja que la
UPC, sempre que pot, col.labora
cedint espais o donant cobertura
a activitats culturals proposades
per entitats i associacions del
barri".

I ~s el que ha passat en aquest
cas. No obstant aix6, aquest pa-
per de segon convidat de la uni-
versitat no li ha restat poder a
l’hora d’acordar la cancel.laci6
immediata de l’exposici6. La de-
cisi6 es va prendre despr~s de
publicar-se diversos tuits -in-
formaci6 avan~ada per ElDia-
rio.es- en qu~ aquest fotbgraf,
Dmitro Kozatski, apareixia en
diverses publicacions (algunes

als seus propis comptes de xar-
xes socials) lluint esvhstiques,
simbologia nazi o mostrant su-
port a l’ultranacionalista batall6
Azov.

La universitat precisa
que ells nom6s van
cedir un local a una
assoeiaei6 per exhibit
aquestes imatges

D’aquesta manera justificava
ahir a mig marl la UPC al seu
compte de Twitter la fulminant
decisi6: "Arab relaci6 ales reve-
lacions sobre l’autor de les obres

de l’exposici6 de la Biblioteca
Ferrat6, informem que les obres
s’han retirat i que la Universitat
desconeixia la ideologia de la
persona que les firma. La UPC
rebutja radicalment el nazisme i
lamenta la situaci6".

E1 que sembla clar en aquest
cas ~s que ni laUPC no esvainte-
ressar per conbixer els antece-
dents de Kozatski, conegut tam-
b6 arab el pseud6nim Orest ("si
l’exposici6 l’hagu~ssim organit-
zat nosaltres, segur que aquesta
prevenci6 s’hauria pres", apunta
la portaveu de la UPC), ni tam-
poc no ho va fer l’Associaci6 de
Veins de la Zona Universitaria,
arab la qual la universitat va in-
tentar contactar ahir, sense 6xit.

N’hi hauria hagut prou amb

entrar al perfil de Twitter
d’aquest fot6graf soldat i repas-
sar les seves publications, per
conbixer la seva ideologia. En
aquest canal, Kozatski -sdn les
fotos publicades les que han
provocat la cancel.laci6 de l’ex-
posicid a Barcelona- apareix da-
vant d’un plat arab una esvkstica
dibuixada en unaesp+cie de pas-
tis i l’"artista" s’havia fotografiat
tamb6 lluint una samarreta arab
l’escut ucrffin+s, amb dos nflme-
ros estampats relacionats arab
la simbologia nazi. E114 -les 14
paraules d’un lema racista- i el
88, el nflmero de la vuitenalletra
de l’abecedari (H) Heil Hitler.

Per6 el m~s vistds del seu per-
fil de Twitter, arab gaireb6
55.000 seguidors, ~s que l’flnic
enlla~ d’aquest c ompte porta a la
phgina de l’ultranacionalista ba-
tall6 Azoz, protagonista de bona
part de les imatges d’aquest fo-
t6graf, que tamb6 lluita ales
trinxeres. Azov forma part de la
GuSxdia Nacional d’Ucraina i 6s
una controvertida unitat forma-
da per membres de la ultradreta
i descarats simpatitzants del
nazisme.o
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La historia oculta de cuando
Barcelona acogia el nazismo

I’E1 libro t~La ciudad
y la esv~sticm>
refine informaciSn
desconocida sobre
hitlerianos en la
capital catalana

VictorFern~ndez. BARCELONA

La histodograffa alrededor de Bar-
celona est~viviendo un buen mo-
mento con la publicaci6n de una
serie de t/tulos que nos invitan a
conocer m~s y mejor del pasado,
en ocasiones inc6modo, de una
ciudad en constante transfom]a-
ci6n. Un nuevo t/tulo viene a su-
marse a esa bibliograffa, aunque
no se trata de unlibro m~s sino de
una aut6ntica aportaci6n que, a
partir de ahora, deber~ set tenida
en cuenta cuando hab/amos dela
capital catalana en las d6cadas de
los afios treinta y cuarenta. Se tra-

ta de ~La ciudad yla esv/tsfica,, un
monumental trabajo del invesfi-
gador Manu Valent/n que llega de
la mano de Comanegra.

Esta obra es fruto de una ambi-
ciosa investigaci6n que ha permi-
tido la localizaci6n de documen-
taci6n in6dita, siendo
especialmente valiosa la proce-
dente del Archivo Estatal Ruso de
Historia Pol/tico-Social. Gracias a
este materialpodemos saber mu-
cho m/ts de laimpunidad que tuvo
el nazismo en Barcelona durante
los afios republicanos yen los pri-
meros tiempos delaposguerra, sin
olvidar lovivido en eltiempo en el
que dur6 la Guerra Civil.

Valentin dibuja un retrato de un
tiempo y una ciudad que se inicia
con la llegada de/a Segunda Re-
pflblica y el papel de las colonias
alemanas e italianas en Barcelona
que se fueron nazificando hasta el
punto de vet con muybuenos ojos
todo elpoder queibaacumulando
Adolf Hitler. No se trataba de algo
local. Buena prueba de ello es que

el 24 de septiembre de 1932, la
Agencia de Inteligencia francesa
recibi6 un documento de uno de
sus confidentes en Barcelona. En
61 se indicaba que ~la banca y las
principales casas de comercio y
firmas industriales alemanes de la
ciudad, estaban financiando al
grupo nazi de la capital catalana.
Igualmente otto confidente infor-
maba dela creaci6n, en elnf~mero
17 de la calle Ferran Puig, de un
centro dedicado a Hitler.

Tambi6n hubo voces criticas
dentro de la ciudad, como es el
caso dellider dela Uni6 Socialista
de Catalunya, loan Comorera,
quien advirti6 en sede paflamen-
taria que Barcelona se estabacon-
virtiendo en ~campo de manio-
bras del fascismo internacional,.
Comorera tambi6n apuntaba al
hecho de que~los funcionarios de
los consu/ados de Italia y Alema-
nia no son m/ts que espias a sueldo
delas respectivas dictaduras,~. Na-
die le hizo caso pese a/a seriedad
de sus advertencias.

En septiembre de
1932 se advertia que
banca y comercios
financiaban en la
ciudad el nazismo

La avenida Repfiblica
Argentina era en los
afios treinta una
especie de ~pequefia
Berlim~

ANC

Una de las muchas virtudes de
~La ciudad y la esvgtstica, es la de
construir la car[ograffa del terror
en Barcelona, sefialando d6nde se
encontrabanlos centros enlos que
se promovia el nazismo. Uno de
los casos m/ts significativos es el
de la avenida Repfiblica Argentina
queen los afios treinta, en pala-
bras de Manu Valent/n, se convir-
ti5 en ~una pequefia Berlin,. En
ella habia~comerciantes exitosos,
nazis enfervorecidos, refugiados
anarquistas, espias huidizos, za-
pateros remendones, fot6grafos
vanguardistas, etc6tera,.

Cuando el golpe de Estado mi-
litar fracas6 en Barcelona, muchos
refugiados antifascistas aprove-
charon el momento para asaltar
algunas de las entidades que esta-
ban relacionadas con elentrama-
do nazi en la ciudad. En el libro
quedan reflejadas cu/tles eran,
como elColegio Alem/tn, enla ca-
lie MoiSt, 4; la C~mara de Comercio
Alemana, en la Ronda Universitat,
nflmero 10, Sedas Gutermarm S.A.
enla calle Diputaci6, nflmero 239,
o la Caja de Socorro Alem/tn, en la
calle Canuda. El Hotel Falc6n,
considerado un centro de difusi6n
del ideario fascista, tambi6n rue
asaltado.

La operaciSn se verda preparan-
do, todo hay que deciflo, desde
finales de 1935. El c6nsul general
deAlemania, en uninforme de124
de julio de 1936, aseguraba que
detr~s de la operaci6n estaba ~el
liderazgo de judios y comunistas
alemanes,. Precisamente, un dia
despu6s de set redactado ese do-
cumento, una publicaci6n, el~Bo-
letin del Servicio de Informaci6n
de CNT-FAI-AIT, aseguraba que
se habia desmantelado el entra-
mado nazi barcelon6s.

Cuando el 26 de enero de 1939,
/as tropas de Franco entraron pot
la avenida Diagonal, muchos de
los sfibditos alemanes e italianos
que habian huido, regresaron a
Barcelona para seguir en los car-
gos quehabian dejado en I936. En
este sentido es significativo que
casi un mes mgts tarde, el 24 de fe-
brero, la organizaci6n naziAuxilio
Social Alem/tn envi6 a Barcelona
un barco lleno de v/veres, ~un ob-
sequio delr6gimen nazialGobier-
no municipal, para paliar la crisis
de suministros que estaba pade-
ciendo la ciudad,. Es el inicio de
una colaboraci6n~sin complejos,
yen la que muchos se beneficia-
ton con suculentos beneficios. En
uncapitulo dellibro aparecen esos
~dntocables, alemanes que logra-
ton hacer fortuna.

Exposicidn de [ibros
nazis en I.a Universidad
de Barcelona
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LaSagradaFamília corona la
torredeLluc a 135metres d’altura
Aquest pinacle i el
dedicat a l’evangelista
Marc s’il·luminaran
per primera vegada el
16 de desembre a la nit
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La intervenció arqueològica
que es du a terme als números
32 a 50 del carrer Gran de la Sa-
grera, on es construeix un edifi-
ci d’habitatges, ha permès des-
cobrir noves restesdepassat ro-
màd’aquesta zonade laBàrcino
extramurs. L’actuació, que va
començar a finals de febrer, di-
rigida per l’arqueòleg Pau Gó-
mez Aramburu, ha permès

completar el coneixement his-
tòric i arqueològicdelbarride la
Sagrera, la població del qual es
remunta fins a 5.000 anys abans
deCrist.
Les últimes troballes al carrer

Gran de la Sagrera han docu-
mentat un canal d’aigua de
grans dimensions (90metres de
llarg i entre dos i cinc d’ample),
excavat al subsol, que possible-
ment proveiria d’aigua les vies
de la vil·la romana del Pont del
Treball, tres tombes de diverses

LaBarcelona romana
aflora a les obres
d’un edifici a la Sagrera

característiques i una sitja amb
material ceràmic associat amb
l’edat del bronze.
La intervenció continuarà

fins a finals d’any i permetrà
ampliar el coneixement
d’aquest sector de la ciutat,
on fins i tot s’han trobat vestigis
del neolític antic, com 14 sitges
per emmagatzemar gra, que
faria pensar en l’existència
d’unapetita comunitatqueesva
establir no gaire lluny de les es-
tructures d’emmagatzematge
recuperades.
D’època ibèrica es va docu-

mentar el fons d’una sitja, i
d’època romana també es va lo-
calitzarundipòsitdegra i restes
que podrien correspondre a ra-
ses de vinya, amb una cronolo-
gia compresa entre els segles I i
IVdesprés deCrist."Unade les tombesromanestrobadesrecentmenta laSagrera

0.,)'%#! < 976#5,#%

El cap de bou es va elevar amb la grua per després encaixar-la dalt de l’estructura; és obra de l’escultor XavierMedina Campeny i pesa gairebé nou tones
49321/0-3+/9

-#'# -#,*
*(&$";:8(

Les obres per culminar les qua-
tre torres dels evangelistes de la
Sagrada Família continuen a
bon ritme. Ahir al matí va ser el

torn del cap de bou de la torre
de Lluc, de gairebé nou tones.
Amb l’escultura, obra deXavier
Medina Campeny, culmina la
primera d’aquestes quatre tor-
res, a 135 metres d’altura. La
pròxima peça que emprendrà
el vol serà el lleó de Marc, sím-
bol de força, coratge i reialesa.
Una vegada comprovades les

condicions meteorològiques,
sense vent ni pluja, els operaris
van iniciar ahir al matí l’opera-
ció per subjectar la peça a la
grua i elevar-la fins a més
amunt d’aquests 135 metres
per després dipositar-la dalt de

la torre. Aquest procés, que re-
quereix la màxima precisió
perquè quedi garantida la segu-
retat del pinacle, va exigir di-
verses hores de feina. El bou,
animal de càrrega tranquil i hu-
mil, corona una de les quatre
torres dels evangelistes, que
envolten la torre inacabada de
Jesús i on també s’està treba-
llant amb l’objectiu de tenir-la
enllestida durant el 2026.
Quan aquests quatre pinacles

estiguin acabats, seran els ter-
cers més alts de la Sagrada Fa-
mília, després de la torre de Je-
sús (172 metres) i la torre de

Maria (138 metres). Durant les
properes setmanes, a mesura
que s’acabin les obres a la torre
de Lluc i la de Marc, s’aniran
retirant les bastides i així el
conjunt escultòric quedarà a la
vista. Està previst que aquestes

dues estructures es puguin
il·luminar per primera vegada
el 16 de desembre després del
tradicional concert deNadal de
la Sagrada Família.
Gaudí va projectar les figures

del tetramorf amb el llibre i les
ales –el conjunt fa uns 4,5 me-
tres– per identificar quin evan-
gelista representa cada torre: el
bou en el cas de la de Lluc, el
lleó en el cas de la deMarc, una
àguila en la de Joan i un home o
un àngel en la de Mateu. Les
ales, que són iguals per a les
quatre torres, estan construï-
des en formigó amb un armat
d’acer de gran complexitat geo-
mètrica, seguint la que utilitza-
va Gaudí amb un gran hiperbo-
loide de secció el·líptica de
9 metres d’alt, i amb una resis-
tència especial. El procés de
culminació de cada torre serà el
mateix: primer les ales,
després el llibre i finalment
l’escultura. "

Durant les pròximes
setmanes es retiraran
les bastides, i el
conjunt escultòric
quedarà a la vistaSECCIÓN:
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Dos nous investigats pel 
‘robatori’ d’un nen durant 
el franquisme a Catalunya

inscripció que van fer els seus pares 
biològics i una nova partida en la 
qual els seus pares adoptius el van 
inscriure com a fill biològic amb els 
seus cognoms al registre de Sant 
Adrià de Besòs, lluny d’on havia nas-
cut i d’on el portarien a viure des-
prés, a Banyoles. 

Aquest segon document el va 
condemnar a viure durant anys amb 
una identitat falsa, fins que una jut-
ge va ordenar eliminar-la, per irre-
gular. Després d’això en Joan va tor-
nar a obrir la via penal i va acusar els 
pares adoptius d’haver-li falsejat la 
identitat. Com que la partida origi-
nal es va mantenir, en Joan va tenir, 
sense saber-ho, dues identitats du-
rant dècades, cosa que va generar si-
tuacions surrealistes com que el de-
claressin pròfug perquè l’havien cri-
dat per fer el servei militar amb la 
seva identitat original, però mai ho 
va saber i no s’hi va poder presentar. 

Els dos nous investigats, segons 
fonts consultades, són la mare 
adoptiva del querellant (el pare va 
morir) i un metge que hauria tingut 
algun paper, presumptament, en els 
documents falsejats. Tots dos estan 
citats a declarar el febrer de l’any 
que ve. El jutge també prendrà de-
claració a quatre persones més, pe-
rò en qualitat de testimonis. La cau-
sa està oberta pels delictes de deten-
ció il·legal, suposició de part i false-
dat documental. 

Fins ara el jutge només havia pres 
declaració al Joan, com a querellant, 
el desembre del 2020. Inicialment, 
l’instructor va arxivar el procedi-
ment, perquè considerava que els 
delictes que s’hi denunciaven havi-
en prescrit. Però finalment l’Audi-
ència de Barcelona va ordenar que el 
cas tirés endavant perquè, segons el 
tribunal, el delicte de detenció il·le-
gal es mantenia vigent.e

Joan Beamonte Isern en una imatge del desembre del 2020, quan va declarar en un jutjat 
de Badalona que investiga el seu suposat robatori quan era petit. CÈLIA ATSET

Un informe dels Mossos d’Esquadra dona 
un nou impuls al cas del ‘nen robat’ de Banyoles

Fa anys que Joan Beamonte Isern 
lluita per reconstruir el puzle de la 
seva vida, fer justícia i que el recone-
guin com un nen robat. Després 
d’anys de batalla als tribunals, el 
2018 el Joan va aconseguir que li res-
tituïssin el que no hauria d’haver 
perdut mai, els cognoms del seu pare 
biològic, i que s’anul·lés la partida de 
naixement irregular en la qual els pa-
res adoptius el van inscriure com a 
fill biològic. Aleshores va engegar un 
nou procediment als jutjats contra 
aquest matrimoni per haver-li false-
jat la identitat. D’això fa més de tres 
anys, però ara el jutge ha premut l’ac-
celerador del cas després de rebre un 
informe dels Mossos d’Esquadra i ha 
citat a declarar dues persones com a 
investigades, segons fonts judicials 
consultades per l’ARA. 

El titular del jutjat d’instrucció 
número 3 de Badalona ha pres la de-
cisió després de llegir les conclusi-
ons de l’informe policial que, segons 
ha pogut confirmar aquest diari, 
considera que hi ha prou indicis per 
pensar que es van cometre irregula-
ritats en el procés d’adopció del Jo-
an, d’acord amb els testimonis als 
quals ha pogut prendre declaració 
i les proves que ha recollit del cas. Es 
tracta d’un punt clau per a la inves-
tigació de l’únic procediment que hi 
ha ara mateix a Catalunya per un cas 
de nens robats. 

El cas d’en Joan té la particula-
ritat que va viure els primers anys 
de vida amb el seu pare i la família 
paterna. Quan el pare es va posar 
malalt, l’àvia el va portar a un inter-
nat. La família el visitava sovint, fins 
que un dia un matrimoni a qui el Jo-
an no coneixia se’l va emportar. 
Després es va assabentar que l’àvia 
va morir sense saber mai què li ha-
via passat al seu net. 

Dècades després en Joan va co-
mençar a reconstruir el puzle de la 
seva vida. Des de fa uns anys viu 
amb la certesa que va arribar a te-
nir dues partides de naixement: la 
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Ingrid Asensio i Fernando
Sanz aviat seran avis

L’exfutbolistaFernandoSanz(48)i laseva
esposa, Ingrid Asensio (48), compten els
dies per conèixer la sevaneta. La seva filla
gran, Ingrid (24), espera el seu primer fill
amb Ilies Hassaine, jugador del Rayo Va-
llecano.SeràunanenaqueesdiràMicaela.
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SantaEulalia (passeigdeGràcia,
93)ésundelsestablimentsdere-
ferència deBarcelona. Franque-
jar les seves portes és trobar les
marques de moda internacio-
nals més capdavanteres del sec-
tor del luxe, però també és des-
cobrir lahistòriadel’altacostura
d’Espanya.
Des d’avui i fins al 22 de gener

del 2023, el Palau Robert acull
l’exposició Santa Eulalia, 180
anysdemoda. “Gairebéunmira-
cle en els temps que corren, que
celebrarem l’any que ve”, asse-
guraLluís Sans, actual propieta-
ri de la botiga. La mostra ocupa
tres sales, en què s’exposen una
quarantena de vestits i barrets
femenins des dels anys trenta
fins als noranta. SantaEulalia va
sermembre fundadorde laCoo-
perativadel’AltaCosturaiunre-
ferent del món de la moda amb
PedroRodríguez,AsunciónBas-
tida,ManuelPertegaz iElDique
Flotante. Eren coneguts amb el
sobrenom d’Els cinc grans de la
costura espanyola, juntament
amb el mestre Cristóbal Balen-
ciaga.
“El 1926, Santa Eulalia, que va

néixercomabotigade teixits, va
ser pionera en l’organització de
desfilades d’alta costura –expli-
ca Lluís Sans, quarta generació
de la família propietària–. Du-
rant 50 anys Barcelona va ser
l’epicentrede lamodaaEspanya
i una de les referències a Euro-
pa”. Durant aquella època van
arribaratreballar finsa750cosi-
dores als tallers i tot i que les cli-
entes eren principalment de
Barcelona,tambéenveniendela
resta d’Espanya, d’Europa, fins i
tot dels Estats Units. “Hi havia
èpoques frenètiques, com quan
començava la temporada del Li-
ceu o a la primavera, perquè hi
havia casaments i posades de
llarg”, comentaSans.
Encadatemporadasecelebra-

venduesdesfilades,unapera les
clientes i una altra per a les mo-
distes. “Venien de tot Espanya a
comprar els nostres teixits i pa-
trons per a les seves pròpies cli-
entes.AmancioOrtega,elfunda-
dor d’Inditex, em va dir un dia
quedepetit havia vingut a Santa
Eulaliaamblasevamare,queera
modistaaGalícia”.
Els vestits que formen lamos-

trasóndedia,decòctel,denit,de

Taberner va obrir una botiga
amb el seu cognom a la Rambla,
alportalon,segonslatradició,va
ser martiritzada la santa. Per ai-
xò els veïns solien anomenar
l’establimentSantaEulalia.
Al cap de poc temps hi va en-

trarcomasociunavantpassatde
LluísSans,peròvaserelseubes-
avi, Pere Formosa, qui va com-
prar la part dels Taberner, es va
quedar amb la totalitat delnego-
ci i va impulsar l’alta costura. El
1941 Santa Eulalia es va traslla-
dar al passeig de Gràcia, però al
número 60. “La inauguració es
va haver d’endarrerir perquè va
coincidir amb lamort del rei Al-
fons XIII i Espanya va decretar
tresdiesdedoloficial”. explica.
Santa Eulalia s’ha anat adap-

tant als temps. El 1962, junta-
mentambl’altacostura,vaintro-
duirelpret-à-porterialsnoranta
es va transformar en una botiga
multimarca. “Busquem mar-
ques i dissenyadors internacio-
nalsquepuguinaportarunacosa
significativa a la moda, perquè
en un món globalitzat com l’ac-
tual, tenir una botiga multimar-
caambveupròpiaéstotunèxit”.
Desprésdelapandèmia,Santa

Eulalia ha intensificat el comerç
en línia, “tot i que la venda més
forta encara es fa a la botiga”, i
ha tornat a les desfilades per a
les seves clientes al mateix esta-
bliment."

Vanéixercomabotiga
deteixits iamitjans
delsegleXXtenia
750cosidoresque
cosienvestitsamida

Al projecte no hi ha
cançons d’Oasis: “El
torracollons amargat
les ha bloquejat”,
ha escrit el cantant
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SantaEulalia revisa 180anysdemoda
El palau Robert acull una mostra de vestits d’alta costura de la botiga
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nia una ressaca terrible. En Liam
el va demandar per injúries. Cinc
dies després, mentre esperaven
per tocar en un altre festival, va
començar una discussió que va
acabar amb en Liam brandant la
guitarra del seu germà com si fos
unadestral. “Janoetselmeuger-
mà”, li cridava mentre el perse-
guiaper agredir-lo.Aquella bara-
lla va marcar el final d’Oasis. Ni
tan sols van sortir a tocar aquella
nit. L’endemà en Noel va emetre
un comunicat: “Amb cert pesar i
alleujament renuncio a Oasis. La
gent escriurà i dirà el que vulgui,
però simplement no podia conti-
nuartreballantambenLiamniun
dia més. És rude, arrogant, inti-
midador i gandul. És l’homemés
irasciblequeespotconèixer”.
Sobre la remota possibilitat de

tornar-seareunir,el2011enNoel
va dir: “Elmeu germà és un estú-
pid, un energumen absolut, però
crecqueunavegadahopodré fer.
Potseralgundia.Araperaraestic
moltocupat”.IenLiamassegura-
va:“Prefereixomenjar-melaprò-
pia merda abans que tornar a es-
tarenunabandaambell”.
Pel que sembla, l’origen

d’aquestaguerrasesituaenl’ado-
lescència. En Liam va confessar
que unamatinada que ell va arri-
bar borratxo a la casa familiar, a
Manchester, es va pixar sobre
l’equip de música nou d’en Noel.
Apartird’aquellanit, larelacióno
esvapoderreconfigurarperape-
na de la seva mare, Peggy, la que
pateixmésenaquestahistòria."

4:#3:226810/ - +011.
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casament i de posada de llarg.
Han estat cedits per la Fundació
Antoni deMontpalau, elMuseu
del Disseny de Barcelona, el
Centre de Documentació i Mu-
seuTèxtil deTerrassa, elMuseu
del Vestit de Madrid i el mateix
ArxiudeSantaEulalia. “Elsnos-
tres fons s’han creat ambels dis-
senysquellavorsvamconfeccio-
naramidapera lesclientes ique
anysméstardellesmateixesoels
seus hereus ens han cedit per
preservar-neelllegat,perquèsa-
ben el valor que tenen i no volen
queacabinenuncontenidor”,va
explicarSansen lapresentació.
SantaEulalia deuel seunoma

la patrona de Barcelona. Josep
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MISMOS DERECHOS 

Cobertura sanitaria 

Al convertirse en españoles de 
origen, los descendientes de 
emigrantes quedarán cubiertos 
por el sistema público de salud 
tanto s i vienen a residir a España 
como si se mantienen en sus países. 

Ayudas a retornados 

Tanto el Estado como las comuni
dades cuentan con planes de ayuda 
para los españoles que se fueron a 
trabajar a otro país y han decidido 
regresar. Hay apoyo económico, 
laboral e incluso psicológico. 

Los nacionalizados con 
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la Ley de Memoria tendrán 
ayudas económicas y sanidad 
..,. Podrán acogerse a las prestaciones 

previstas por el Estado y autonomías 
para los ciudadanos que regresan 

... Aunque no trasladen su residencia 
podrán someterse a intervenciones 
y tratamientos médicos en España 

ANA l. SÁNCHEZ 
MADRID 

T
odos los descendientes de es
pañoles que adquieran la na
cionalidad de origen gracias 
a la nueva Ley de Memoria De

mocrática tendrán los mismos dere
chos que un ciudadano nacido en te
rritorio español. Ello implica que. ade
más de poder votar en las elecciones 
generales, autonómicas y comunita
rias. aquellos hijos. nietos y bisnietos 
de españoles que adquieran la ciuda
danía y se trasladen a nuestro país ten
drán acceso al elenco de ayudas y pres
taciones públicas, incluyendo vivien
da social en el caso de cumplir los 
requisitos. 

Para Jos que tengan situaciones de 
bajos ingresos. además del Ingreso Mí
nimo Vita l. el subsidio para mayores 
de ss años o el acceso a pensiones no 
contributivas siempre que se cumplan 
las condiciones (ver página siguien
te), el Estado. las autonomías y Jos 
ayuntamientos otorgan ayudas espe
cíficas para los españoles que retor
nan al país. a las que. según fuentes de 
la asistencia social, podrían acogerse 
los nuevos nacionalizados s in haber 
contribuido nunca a las arcas públi 
cas. 

Entre estas ayudas se e ncue ntran 
el subsidio por desempleo para retor
nados al que tienen derecho Jos nacio
nales que vuelven tras trabajar en otras 
naciones. con un importe de 463 eu
ros actualmente. y una duración que 
en el caso de Jos mayores de 52 años 

se extiende hasta que el beneficiario 
encuentre trabajo o pueda acceder a 
una pensión contributiva de jubila
ción. Para los menores de 52 años. la 
duración de esta paga es de seis me
ses, pero cuando se agota entra en jue
go ot ra: la renta activa de inserción 
para retornados. Se trata de un auxi
lio extraordinario para personas con 
gran dificultad para encontrar traba
jo y en situación de necesidad econó
mica, que tiene el mismo importe que 
el subsidio. pero puede percibirse du
rante once meses. 

Una reforma opaca 
que no calcula 
el gasto social 
El Gobierno no ha compartido 
la previsión de aumento del 
gasto por las nuevas naciona
lizaciones que se produzcan a 
tenor de la Ley de Memoria 
Democrática, y la reforma de 
la misma realizada posterior
mente por la puerta de atrás. 
La memoria económica que 
acompañó a la ley no hizo 
mención alguna al acceso a la 
sanidad pública. pensiones y 
prestaciones de los descen
dientes de exiliados. y la 
instrucción que abrió la 
puerta a la nacionalización de 
todos Jos descendientes de 
emigrantes no recoge ningún 
cálculo. 

Al margen de estas pagas. el Esta
do ofrece ayudas destinadas a atender 
los gastos extraordinarios derivados 
del retorno también en casos de nece
sidad. Y más allá de la protección eco
nómica. la Secretaría de Estado de Mi
graciones cuenta con el llamado 'Plan 
de Retorno a España' que incluye unas 
50 medidas para facilitar la vuelta y 
que se agrupan en distintas áreas. Des
de apoyo para definir un proyecto pro
fesional. a ayuda para planificar la vuel
ta e instalarse. pasando por la crea
ción de espacios para la participación 
y ambiente positivo para el retorno. o 
acompañamiento psicológico del pro
ceso migratorio. 

Galicia, desde 3.900 euros 
De forma complementaria. cada co
munidad autónoma ha desarrollado 
su propio plan de ayuda a Jos españo
les retornados. con distintas medidas 
que incluye n muchas veces auxilios 
económicos. Así. por ejemplo. Galicia 
abona hasta 3.900 euros por unidad 
familiar para hacer frente a las causas 
sobrevenidas derivadas de la vuelta 
que requieren atención perentoria. Y, 
en el caso de familias con menores, 
esta comunidad ayuda con 1.000 eu
ros por descendiente menor de edad. 
cantidad que se eleva a 1.500 euros a 
partir del tercero. 

En cuanto a la sanidad. todos los 
descendientes de españoles que se na
cionalicen quedarán automáticamen
te cubiertos por el s istema público. 
aunque no cambien su residencia a Es
paña. De este modo, podrán viajar a 
nuestro país a someterse a interven
ciones quirúrg icas o cualquier otro 
tipo de tratamiento médico. y también 
quedarán cubiertos aquellos familia
res que les acompañen. Además. con 
la Tarjeta Sanitaria Europea podrán 
acceder a las prestaciones de salud que 
necesiten cuando se desplacen a cual
quier país del Espacio Económico Eu
ropeo. Reino Unido o Suiza. 

Esta circunstancia abre la puerta a 
una suerte de turis mo sanitario, se-
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gún reflexionan fuentes de Ex
tranjería. «Ante cua lquier interven· 
ción o enfermedad grave, o tratamien
to que requiera de los últimos avan· 
ces, es evidente que aquellos que 
residan en países con sistemas sani· 
talios de menor calidad y se lo puedan 
permitir vendrán a recibir tratamien· 
toa España», señalan. Las mismas 
fuentes ponen el foco en que la mayor 
colonia de descendientes de emigran
tes españoles se encuentra en Latinoa· 
mérica, donde la cobertura sanitaria 
se encuentra «a años luz de la es paño· 
la>>. 

España, más desequilibrada 
El acceso de los nuevos nacionaliza· 
dos a los sistemas de pensiones, sub
s idios y prestaciones se va a producir 
en un momento económicamente muy 
diferente al de 2007, cuando e l expre
sidente socialista José Luis Rodríguez 
Zapatero aprobó la Ley de Memoria 
Histórica con un proceso de concesión 
de ciudadanía mucho más restrictivo. 

De un lado, la situación política y 
económica de La tinoamérica se en· 
cuentra mucho más deteriorada que 
entonces. Ese deterioro hace prever a 
los expertos en migraciones que «el 
apetito por la nacionalidad española 
vaya a ser ahora muy superior al que 
existió en 2007)> y que se concretó en 
algo más de 170.000 nuevos ciudada
nos. Aunque la situación varía mucho 
de un país a otro, el PIB per cápita de 
América Latina cerró el año pasado en 
16.624 dólares, con una elevada tasa 
de pobreza monetaria (30 por ciento), 
y una marcada pérdida del poder ad
quisitivo d e los hogares más vulnera
bles por el incremento de la inflación. 
Y ello en un entorno de mayor inesta
bilidad social e institucional. Si en Perú 
han destacado las ten siones entre el 
poder legislativo y el ejecutivo, Chile 
ha vivido una crisis política al fraca
sar el intento de reformar la Constitu
ción, mientras Colombia y Brasil han 
pasado por agitadas elecciones presi
dencia les. Las condiciones de vida se 
siguen deteriorando de forma extraor· 
dinaria en Venezuela y Cuba, mientras 
la situación económica de Argentina 
es ya peor que en 2001. cuando se pro
dujo el «Corralito». 

Deterioro de Latinoamérica 
Para lelamente, también han aumen
tado los desequilibrios de la economía 
española. Y esto provocará que el es
fuerzo que tendrá que hacer el Esta
do por cada nuevo nacionalizado será 
superior al que hizo el Gobierno de Ro
dríguez Zapatero. Así, en 2007 la deu
d a pública española se quedaba en 

Subsidios y pago del coste 

Los nacionalizados que vengan 
podrán pedir las ayudas para 
españoles retornados. si cumplen 
los demás requisitos. Existen pagas 
para sufragar el coste del traslado, 
o subsidios ante la falta de empleo. 

384.662 millones y ret rocedía en tér
minos de PIB hasta el 35,8 por ciento, 
pero ahora alcanza los 1.4 billones que 
suponen ell18,30 por ciento del PIB. 
En estos quince años la riqueza ha ere· 
cido más bien poco y la renta per cá
pita se encuentra en 25.500 euros fren
te a los 23.780 euros de entonces. Pero 
lo que sí ha crecido, además de la deu
da, es el gasto, que alcanzó el año pa
sado los 610.864 millones, desde los 
422.204 millones de 2007. Dentro de 
esta evolución del gasto destaca la casi 
duplicación de la inversión en pensio· 
nes, que ha pasado de los 91.458 mi
llones de 2007 a los 171.140 millones 
del año pasado, sin plan que asegure 
sus viabilidad a medio plazo. 

Todo ello aumenta la gravedad de 
la trampa jurídica del Gobierno. que 
ha actuado a espaldas del Congreso 
para ampliar la con cesión de la nacio· 
nalidad española a los descendientes 
de todos los emigrantes españoles. La 
nueva Ley de Memoria estipula que 
solo dispensaría a los hijos, nietos y 
bisnietos de exiliados políticos. 

La ministra de justicia, Pilar Llop 1/ EP 

Pensión no contributiva 

Se abre un abanico de ayudas no 
contributivas para quienes residan. 
La invalidez y jubilación requiere 
residencia en España, entre cinco y 
diez años, y otorga derecho a pagas 
de entre 490 y 510 euros de media. 

ESPAÑA 15 

Ingreso Mínimo Vital 

Es la ayuda estatal más laxa. Se 
puede acceder desde el segundo 
año de residencia en España. Y si se 
justifica una escasez de ingresos se 
podrán percibir de prestación 
entre 491 y 1.189 euros al mes. 

Desde pensiones no 
contributivas al ingreso 
mínimo vital 
., Las personas recién 

nacionalizadas tienen 
acceso a prestaciones 
desde el segundo año 

G.O. V. 
MADRID 

A ojos de la Seguridad Social y del 
SEPE. estas personas recién nacio· 
na! izadas deberán labrar un ligero 
historial en España para poder acce
der a las prestaciones, tanto contri
butivas como asis tenciales, que se 
ofrece desde el organismo estatal cen-

tral. al margen de las ayudas que tam
bién prestan otros organismos en los 
diferentes niveles de la Administra
ción. 

Sin ir más lejos. para poder acce
der a la prestación estrella del Go
bierno. el ingreso mínimo vital. los 
posibles beneficiarios podrán solici
tarlo tras haber residido un año en 
España. Según el tamaño de la uni
dad familiar, accederán a ayudas de 
entre 491,6 euros mensuales y 1.189,75 
euros -para familias con tres o más 
menores-. 

Invalidez y jubilación 
Para poder recibir una pensión no 
contribut iva de invalidez o de jubi
lación se deberá haber residido en 
España un mínimo de cinco años, 
para la primera. y diez años, para la 
segu nda. Y dos de ellos deben ser 
justo antes de la solicitud en ambos 
casos. También deberán justifica r 
escasez de ingresos. Se percibiría en 
caso de invalidez un mínimo de 105 
euros, aunque de media las pagas 
ascienden a 531 euros. En el caso de 
la jubilación se parte del mismo sue
lo y la media se sitúa en los 490 eu
ros. 

Nacimiento 

Isabel Rodríguez carga a Pilar Llop 
la reforma por la puerta de atrás 

Las personas que tengan un parto de 
dos o más hijos podrán recibir una 
ayuda directa si reside legalmente en 
España. La ayuda llega a un pago de 
12.000 euros si se adopta o dan a luz 
a cuatro o más menores. En caso de 
estar la persona trabajando en Espa
ña. también tendrá derecho a un aba
nico de prestaciones por una cuan· 
tía similar al salario durante el pe
r iodo de gestación y durante el de 
lactancia en caso de riesgo. Y tam
bién tendrán derecho a los permisos 
de cuidado remunerados, tanto para 
el padre como para la madre. 

A. l. S. MADRID 

La portavoz del Gobierno. Isabel Ro
dríguez. echó balones fuera y remi
tió al Ministerio de justicia cuando 
fue preguntada ayer por qué si la 
nueva Ley de Memoria Democráti· 
ca prevé la concesión de nacionali· 
dad española a descendientes de exi
liados del Franquismo, el Ejecutivo 
ha decidido abrir el proceso a todos 
los descendientes de emigrantes a 
espaldas de las Cortes. 

Además de no explicar los moti
vos del Gobierno para actuar de esta 

forma. Rodríguez tampoco contes
tó a la pregunta de quién ordenó am
pliar el contenido de la nueva Ley 
mediante un proceso de dudosa le
galidad. como es la publicación de 
una instrucción ministerial. Esta he· 
rramienta tiene rango inferior al de 
las leyes y, por tanto. no puede mo
dificar estas. Aún así fue el Ministe
rio de just icia el que emitió la cita
da instrucción, presuponiéndose que 
actuaba por orden de La Moncloa. 
La respuesta de Rodríguez deja la 
responsabilidad en el aire. 

Escolarización 
Estos menores tendr án derecho a 
ayudas y becas de formación a par
tir del segundo año de escolariza
ción. 
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Ayuso se abre a blindar
el Valle de los Caidos
Vox reclama proteger el complejo frente
a la Ley de Memoria Democrfitica

JUAN JOSE MATE0, Madrid
El Gobierno de la Comunidad de
Madrid, que preside Isabel Diaz
Ayuso, ha abierto la puerta a blin-
dar la integridad estructural del
Valle de los Caidos, como le exige
Vox desde hace semanas. La extre-
ma derecha reclama que el com-
plejo levantado pot la dictadura
franquista se declare Bien de Inte-
r6s Cultural para impedir que se
"resignifique" como "lugar de me-
moria democriltica", como prey6
la Ley de Memoria Democrfitica.

Aunque Diaz Ayuso aduce que
no tiene competencias para hacer-
lo, pues el conjunto pertenece a
Patrimonio Nacional, su E.jecuti-
vo cree haber encontrado una via
que puede garantizar que no se
toque ni una sola piedra, seg’On
dos thentes de su mfixima confi.an-
za: la Ley de Patrimonio Cultural
de la Comunidad de Madrid, que

;ca se tramita en la Asamblea, y
que incluye en su articulo 70.c co-
mo bienes del patrimonio etno-
grfifico "la arquitectura religiosa,
incluyendo los calvarios tradicio-
nales y las cruces".

Sin embargo, matizan en el
Ejecutivo, la decisi6n no estil to-
maria: "Esa menci6n [del articulo
70.c] a la protecci6n de las cruces
podria aplicarse a la Cruz del Va-
lie de los Caidos, ubicada en San
Lorenzo de E1 Escorial y gestiona-
da pot Patrimonio Nacional. Pero
como ocurre con la ley actual, el
procedimiento reglado para la
protecci6n quedaria en manos de
los t6cnicos, que tendrian que de-
terminar el valor patrimonial de
los bienes a proteger".

Concebido pot el dictador
Francisco Franco para inmortali-
zar su victoria en la Guerra Civil,
el Valle de Cuelgamuros (nombre

El Valle de los Caidos./SANTI BURGOS

que ha recibido el complejo por la
aplicaci6n de la Ley de Memoria
Democriltica) es tambi6n la tum-
ba de miles de victimas de la dicta-
dura enterradas alli sin el consen-
timiento de sus familiares. En me-
dio de la negociaci6n para que el
PP y Vox aprueben los Presupues-
tos de 2023, Rocio Monasterio,
portavoz regional de la extrema
derecha, ya puso sobre la mesa su
petici6n de proteger el monumen-
to. La CS.mara regional votaril

hoy 1as enmiendas a la totalidad
presentadas contra la ley de patri-
monio pot la oposici6n. Si la nor-
ma supera ese trilmite, como es
previsible, el Valle de los Caidos
estarfi mils cerca de blindarse con-
tra cualquier cambio producto de
la ~plicaci6n de la ley.

E1 compromiso de Diaz Ayuso
con el mantenimiento del comple-
jo en su actual estado es conoci-
do. En octubre contest6 una carta
que le bahia dirigido un represen-

tante de Manos Limpias asegu-
rando que "nunca" darfi permiso
para demoler ni la cruz ni ningfln
otro elemento del Valle de Cuelga-
muros, en caso de que el Gobier-
no quisiera llevar a cabo algfln ti-
po de intervenci6n mils allfi de la
conservaci6n en el complejo mo-
numental, segfln public6 la web
El Independiente.

Trus la aprobaci6n de la Ley
de Memoria Democriltica, la car-
teleria del Valle de los Caidos ha
empezado a sustituirse pot la de
Valle de Cuelgamuros. E1 Goblet-
no ultima el nuevo portal sobre el
monumento, que incluiril toda la
documentaci6n reunida pot ex-
pertos sobre su construcci6n y los
traslados de restos (mils de
33.000), ademils de los discursos
pronunciados durunte la dictadu-
ra relacionados con el mausoleo y
referencias a documentales y peli-
culas. Un decreto de pr6xima pu-
blicaci6n estableceri el nuevo r~-
gimen juridico del recinto y su-
pondrfi la salida de la comunidad
benedictina del lugar. El plan de
resignificaci6n del complejo, ini-
ciado con el traslado de los restos
de Franco en 2019, culminari
con un centro de interpretaci6n,
para 1o cual el Gobierno prev6
convocar un concurso de ideas.
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PABLO R. ROCES MADRID  
La reforma integral del Hospital de 
la Paz, con la luz verde definitiva de 
la Comunidad de Madrid desde mar-
zo de 2021, mantendrá la ubicación 
del plan inicial y comenzará por los 
hospitales periféricos. Las fases 0 y 
1 que el Gobierno regional pretende 
poner en marcha a lo largo del pró-
ximo año se centrarán en el Isabel 
Zendal, el Carlos III y el de Canto-
blanco así como en los centros de es-

pecialidades José Marvá, Peña Gran-
de y Colmenar Viejo. Porque serán 
esos los que albergarán los servicios 
mientras se desarrollan las reformas. 

El Zendal, inaugurado en di-
ciembre de 2020, será donde se 
concentre gran parte de las prime-
ras actuaciones porque el centro 
ubicado en Valdebebas acogerá 
parte de los pacientes que se deri-
ven de La Paz durante el derrumbe 
y posterior remodelación. En el 

Gobierno regional apuntan que se 
llevará a cabo «una adecuación de 
las instalaciones» que consistirá en 
habilitar consultas externas y usos 
administrativos; crear seis quirófa-
nos, entre los que se incluirán ciru-
gía robótica y quirófano híbrido, 
puestos de recuperación posanes-
tésica y conexión a la Unidad de 
Críticos existente que será la futu-
ra reanimación; introducir módu-
los de hospitalización de media es-
tancia, e instalar áreas de los servi-
cios de Genética y Farmacia. 

En el ejecutivo de Isabel Díaz 
Ayuso afirman que estas reformas 
son «de gran importancia» para 
poder derivar cirugías del Hospital 
de la Paz y mantener el servicio 
mientras se lleva a cabo la cons-
trucción del nuevo módulo quirúr-
gico en el centro. Actualmente el 
Zendal no cuenta con estos espa-
cios que son necesarios para poder 
acoger los servicios que se prestan 
en La Paz. 

El segundo de los centros que se 
someterá a reformas como parte 
del plan centrado en La Paz, que 
incluye la demolición total de sus 
edificios a excepción de la torre 
circular, es el Hospital Carlos III. 
En él se producirá una reordena-

ción de las áreas internas que afec-
tará a unos 12.000 metros cuadra-
dos y una ampliación del área qui-
rúrgica en la que se ejecutarán tres 
nuevas salas para completar las 
tres que existen actualmente. 

Además se desarrollará una nue-
va zona de consultas y se habilita-
rá la séptima planta del actual edi-
ficio como zona administrativa. Se-
gún indican fuentes de la Puerta 
del Sol, «estas obras son previas a 

Imagen de la reforma que se desarrollará en el Hospital Carlos III como parte de la renovación integral de La Paz. CAM

OBRAS LA REFORMA SE INICIARÁ EN 2023  

La nueva Paz 
comienza 

 por sus aledaños 
 

Los hospitales Zendal, Carlos III y Cantoblanco 
se renovarán para poder acoger sus servicios

las de una futura ampliación de es-
te centro sanitario que se acomete-
rá en fases posteriores». 

El trío de hospitales periféricos 
lo completa el de Cantoblanco, 
donde la Comunidad de Madrid le-
vantará un nuevo edificio de 9.000 
metros cuadrados, que servirá co-
mo arranque de una futura refor-
ma total. En su entorno ya se ha 
comenzado a construir una roton-
da intercalada en la vía de servicio 
de la autovía que permita regular 
tanto los acceso al hospital como la 
entrada sur de la Universidad Au-
tónoma de Madrid.  

También serán tres los centros 
especializados dependientes de La 
Paz en los que se actuará en estas 
primeras fases. En el José Marvá 
habrá una rehabilitación de una 
superficie de unos 6.000 metros 
cuadrados porque allí se concen-
trarán áreas de radiodiagnóstico, 
de alta resolución y consultas del 
hospital principal. En Peña Grande 
y Colmenar Viejo, la rehabilitación 
será en todo el conjunto. 

De este modo, el Gobierno de 
Ayuso mantendrá la ubicación del 
centro hospitalario aunque, tal y 
como reconoció el portavoz regio-
nal, Enrique Ossorio, hace dos se-
manas en la rueda de prensa del 
Consejo de Gobierno, en la Puerta 
del Sol se valoraron otras opciones 
como los terrenos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autó-
noma.  «Nosotros todas las posibi-
lidades que sean buenas para La 
Paz y para los madrileños podemos 
estudiarlas», afirmó el también con-
sejero de Educación sobre un pro-
yecto que lleva años con la luz ver-
de para los pliegos del contrato y 
con diversas fechas de inicio. 

Concretamente las bases y el plie-
go de prescripciones técnicas fueron 
aprobadas en abril de 2019 con un 
período de construcción de una dé-
cada. Y en noviembre de este año se 
eligió mediante concurso el diseño 
conjunto presentado por  por los es-
tudios de arquitectura Mapa, Arqui-
tectos Consultores y Burgos & Garri-
do. Año y medio después, en marzo 
de 2021, el Consejo de Gobierno 
aprobó el proyecto definitivo de re-
forma tras la adjudicación del con-
curso para la redacción del plan y la 
propia Ayuso fijó marzo de 2022 co-
mo fecha para inicio de las obras, 
que finalmente comenzarán en 2023.

PABLO R. ROCES MADRID 
El choque de fuerzas de Sol y Mon-
cloa ha encontrado en el Valle de los 
Caídos un nuevo escenario. Porque 
la Ley de Patrimonio Cultural que el 

Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha 
enviado a la Asamblea regional re-
coge en su artículo 73c la creación 
de un nueva protección para bienes 
de patrimonio etnográfico. Y ahí se 

recogería la Cruz del Valle levanta-
do por el dictador Francisco Franco. 

Hace semanas, coincidiendo con 
la publicación en el BOE de la Ley 
de Memoria Democrática, Vox pro-
puso declarar Bien de Interés Cultu-
ral el Valle de los Caídos para tratar 
de esquivar la nueva legislación es-
tatal. Y precisamente en el nuevo 
texto legislativo de la Comunidad de 
Madrid se hace referencia a esa po-
sibilidad «siempre y cuando los téc-
nicos así lo estimaran», apuntan 
desde el equipo de la presidenta. 

Según el texto que ha sido remiti-
do a la Asamblea y cuyas enmien-
das a la totalidad de la izquierda se 
votan este jueves, con pocas opcio-
nes de prosperar ante las previsibles 

negativas de PP y Vox, la Comuni-
dad protegerá «todos los bienes 
muebles, inmuebles, inmateriales, 
espacios o elementos que constitu-
yan testimonio y expresión significa-
tivos de la identidad, la cultura y las 
formas de vida tradicionales de la 
Comunidad de Madrid». 

Entre ellos, el artículo 73c explici-
ta «la arquitectura religiosa, inclu-
yendo los calvarios tradicionales y 
las cruces, así como los elementos 
decorativos y bienes muebles rela-
cionados directamente como el bien 
patrimonial a proteger». Ahí sería 
donde podría tener encaje la cruz 
del Valle de los Caídos, ubicada en 
San Lorenzo de El Escorial y gestio-
nada por Patrimonio Nacional.   

«En cualquier caso, como ocurre 
con la Ley actual, el procedimiento 
reglado para la protección quedaría 
en manos de los técnicos, que ten-
drían que determinar el valor patri-
monial de los bienes a proteger den-
tro de esta categoría», apuntan en el 
Gobierno regional que fija como fe-
cha máxima para la aprobación de-
finitiva de la ley mayo de 2023. 

La portavoz de Vox, Rocio Monas-
terio, ya había pedido en octubre que 
se adoptara esta medida. Y ahora po-
dría verla cumplida a falta de la 
aprobación de la ley y de saber si es-
ta legislación autonómica podría ser 
ejecutada o podría ser frenada por la 
estatal, en este caso, la Ley de Me-
moria Democrática al superponerse.

MEMORIA HISTÓRICA COMO RECLAMA VOX  
 

Ayuso, dispuesta a blindar 
el Valle de los Caídos 

 

Se abre a proteger la Cruz para esquivar  
la Ley de Memoria Democrática

La Comunidad 
mantiene el plan 

inicial y no lo lleva 
a los terrenos de la 

Autónoma 

El hospital de 
pandemias tendrá 

seis quirófanos 
para pacientes 

derivados
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Gobierno y Unidas Podemos debaten este viernes en el Congreso 
sobre las “víctimas de la Transición” 
 

 

 

El Congreso de los Diputados acogerá este viernes la jornada ‘Víctimas de la 
Transición y Ley de Memoria Democrática’, que organiza Unidas Podemos (UP) y 
que contará con presencia de representantes del Gobierno, varias autonomías y el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 

 

 

 
 

El Congreso de los Diputados acogerá este viernes la jornada ‘Víctimas de la Transición y Ley de Memoria 
Democrática’, que organiza Unidas Podemos (UP) y que contará con presencia de representantes del 
Gobierno, varias autonomías y el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Según informa la Cámara Baja, la jornada, que se iniciará a las 9.30 horas, será presentada por la diputada 
de UP Martina Velarde y por el secretario de Estado Memoria Democrática, Fernando Martínez, dependiente 
del Ministerio de la Presidencia. 
 
Posteriormente se proyectará el documental ‘Caso Almería’, de la Asociación Desmemoriados, de 
Cantabria. Asistirán a la sesión familiares de las víctimas de este caso. 
 
A continuación, se celebrará la mesa redonda ‘Víctimas de la Transición: una tarea pendiente’, en la que 
intervendrán Manuel Ruiz García, del Colectivo de Olvidados por la Transición; Francisco Mañas, familiar 
víctima del ‘caso Almería’; y Tino Andrés, de la Asociación Desmemoriados.  
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
Después, está programada la mesa redonda ‘Experiencias en políticas públicas de memoria democrática’, 
que moderará el diputado de UP y secretario general del PCE, Enrique Santiago.  
 
En este debate intervendrán Iñaki Pérez Rico, director general de calidad democrática de la Generalitat 
Valenciana; y Jesús J. Jurado, secretario autonómico de Memoria Democrática de Baleares.  
También tomarán parte en esta mesa Zoraida Hijosa, directora general de Patrimonio y Memoria Histórica 
del Gobierno de Cantabria, y Jordi Rabassa, concejal de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://w ww.lavanguardia.com/politica/20221117/8611439/gobierno-unidas-debaten-viernes-congreso-sobre-victimas-transicion.html 

P.31

https://www.lavanguardia.com/politica/20221117/8611439/gobierno-unidas-debaten-viernes-congreso-sobre-victimas-transicion.html


 
16/11/2022 - 9:37 am 
 
 
 
 
 

El caso Almería protagoniza este viernes en el Congreso una 
jornada sobre las víctimas de la transición 
 
 

Con la participación de familiares, Desmemoriados y la directora general de Memoria 
Histórica 
 
 

El caso Almería, el asesinato de tres jóvenes que iban de Santander a Andalucía y que fueron confundidos 
con terroristas por la Guardia Civil, protagoniza este viernes una jornada sobre las víctimas de la transición. 
En ella intervendrán familiares de las víctimas, además del colectivo de recuperación de memoria histórica 
Desmemoriados, protagonista de un empeño especial por recuperar la memoria de este episodio que se 
produjo ya en democracia, así como la directora general de Patrimonio y Memoria Histórica del Gobierno de 
Cantabria, Zoraida Hijosa  (Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte). 
 
La cita la organiza el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y podrá 
seguirse en directo en streaming en este enlace. 
 
Si bien la simplificación de los períodos históricos trató de trazar un muro férreo entre dictadura y 
democracia con la aprobación de la Constitución del 78 como frontera, también es cierto que los procesos 
nunca son tan delimitados: ya hay bibliografía que apunta a la existencia de episodios de violencia política, 
concepto que venían utilizando desde hace décadas los historiadores. 
 
Es a esa realidad a la que ha querido atender la recientemente aprobada por el Gobierno central Ley de 
Memoria Democrática, que incluía entre sus medidas la posibilidad de que un grupo de expertos valore 
incluir y reconocer elementos que excedan el límite de 1978. Entre ellas podría encajarse la historia del caso 
Almería, que evidenció la pervivencia de elementos reaccionarios en el seno de las fuerzas del orden. 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA 
La jornada se desarrollará el viernes en el Congreso de los Diputados y arrancará a las 9.30 horas, con las 
intervenciones de Marina Velarde, diputada de UP-EPC-GC; y Fernando Martínez, secretario de Estado de 
Memoria Democrática. 
 
Después se proyectará el documental ‘Caso Almería’, producido por la asociación Desmemoriados, con 
presencia en el evento de familiares de las víctimas. 
 
A las 10.30 horas se desarrollará la mesa redonda ‘Víctimas de la transición: una tarea pendiente’, en la que 
participarán Manuel Ruiz García, del colectivo Olvidados por la Transición; y Francisco Mañas, familiar de 
una de las víctimas; y Tino Andrés, del colectivo cántabro Desmemoriados, moderados por la diputada 
Marina Velarde. 
 
Posteriormente, a las 11.30 horas, una segunda mesa redonda se centrará en ‘Experiencias en políticas 
públicas de memoria democrática’, en la que estarán como ponentes Iñaki Pérez del Río, director general de 
Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana; Jesús J.Jurado, secretario autonómico de Memoria 
Democrático del Gobierno balear; Jordi Rabassa, concejal de Memoria  del Ayuntamiento de Barcelona; y 
Zoraida Hijosa, directora general de Patrimonio y Memoria Democrática del Gobierno de Cantabria 
(Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte), moderados por Enrique Santiago, diputado de 
UP-EPC-GC y secretario general del Partido Comunista. 
 
EL CASO ALMERÍA 
El 10 de mayo de 1981, tres jóvenes trabajadores de Cantabria aparecieron calcinados en una carretera de 
Gérgal (Almería). Habían sido detenidos dos días antes por la Guardia Civil y supuestamente confundidos 
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con unos etarras que unos días antes habían atentado contra un teniente general, jefe de la Casa del Rey, 
en Madrid. Pocos días después, el Gobierno reconoció que se había tratado de un trágico error. 
Los tres jóvenes salieron en coche de Cantabria y se quedaron a dormir en Madrid, el mismo día en que el 
general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sufrió un atentado en la capital. Al día siguiente, las 
víctimas retomaron el viaje, pero su coche se averió y alquilaron otro vehículo en una localidad de Ciudad 
Real. 
 
Una de las personas con las que coincidieron ese día mientras buscaban una solución para poder llegar 
hasta Almería creyó reconocerles como los tres terroristas que aparecían como presuntos autores del 
atentado en una imagen publicada por los medios de comunicación y se lo comunicó a la Guardia Civil, que 
les detuvo el día 9 en Roquetas de Mar. 
 
El 10 de mayo aparecieron en el coche alquilado los cuerpos de los tres jóvenes «calcinados, 
desmembrados y con múltiples balazos». La versión oficial fue que murieron en un tiroteo tras un intento de 
fuga aunque las familias nunca lo creyeron. 
 
En 1984, la familia de Mañas recibió una carta anónima y redactada a máquina por un supuesto guardia civil 
en la que se detallaba la implicación de 11 agentes de la Benemérita en el secuestro y asesinato de los 
jóvenes, entre ellos el teniente coronel Castillo Quero. 
 
Únicamente este alto mando de la Guardia Civil, que fue el jefe del operativo en el marco del cual se detuvo 
a los tres jóvenes, y otros dos agentes fueron procesados y condenados por el ‘caso Almería’. 
Incluso, la Guardia Civil trató de falsear hechos y eliminar indicios, la investigación y el juicio estuvieron 
llenos de irregularidades y amenazas, sólo tres de los once participantes cumplieron condena (mínima y 
luego rebajada con indultos) . 
 
Gracias al dolor de los familiares, a la tenaz actividad de su abogado (que soportó múltiples amenazas e 
incluso intentos de hacer explotar su coche) y al apoyo de algunos periodistas, se pudo poner en duda la 
versión oficial y procesar a tres de los once guardias civiles implicados en el secuestro y asesinato de las 
víctimas. 
 
Finalmente sólo esos tres procesados fueron condenados por 3 homicidios (no asesinatos): El Jefe del 
Operativo, Teniente Coronel Castillo Quero, a 24 años de prisión y dos de sus subordinados a 15 y 9 años 
de prisión, aplicando el Tribunal la circunstancia atenuante de cumplimiento del deber, como eximente 
incompleta, en el primer condenado, y con la circunstancia atenuante de obediencia debida, como eximente 
incompleta en los otros dos. 
 
Además, cumplieron tan sólo una parte de las condenas: Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió 
en libertad condicional en 1992, con lo que estuvo 11 años en prisión, dos de ellos en régimen abierto. Murió 
libre, de muerte natural, en 1994. Gómez Torres estuvo en la cárcel 7 años y Fernández Llamas no llegó a 5 
años. El cumplimiento de las penas fue en unas condiciones privilegiadas, hasta que la prensa lo destapó, 
recluidos en establecimientos militares. 
 
Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas fueron los tres jóvenes asesinados, en un caso que tuvo seguimiento 
en medios de comunicación y sobre el que existe incluso una película. En los últimos años ha logrado 
reconocimiento institucional, con declaraciones de apoyo en el Ayuntamiento de Santander o el Parlamento 
de Cantabria, así como un monumento conmemorativo en las estaciones, de Nacho Zubelzu. 
 
SEMANA DE MEMORIA: MIRANDO AL PASADO Y FUTURO DE CAMPOO 
Esta semana Desmemoriados tiene otra cita con el recuerdo, en este caso con su documental sobre los 
sucesos de Reinosa en 1987 (la rebelión de todo un pueblo en defensa de su modelo industrial, fuertemente 
reprimida y con un fallecido, Gonzalo), que se proyectará este jueves en Comisiones Obreras. 
La proyección se produce justo en una semana en la que la comarca se moviliza, convocada por los 
sindicatos, en defensa de la industria en Campoo. 
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El alcalde, José Luis Martínez-Almei-
da, acabó la rueda de prensa de la 
Junta de Gobierno celebrada ayer en 
Barajas acusando a Ortega Smith de 
chantajista. La negociación de los 
Presupuestos municipales está enca-
llada. Según Almeida, «por las líneas 
rojas de Javier Ortega, que ni está ni 
se le espera en Madrid. No vamos a 
ceder al chantaje. No puede hablar 
de líneas rojas antes de  negociar. El 

problema es Ortega Smith y no 
Vox», dijo el alcalde. 

¿Qué pasa con Ortega Smith? Ce-
sado como secretario general del 
partido que lidera Santiago Abascal, 
el portavoz en el Ayuntamiento de 
Madrid ha endurecido su trato en las 
últimas semanas. O al menos eso 
deslizan fuentes del Partido Popular. 
A Ortega Smith se le describe como 
«un muro». Vox ha pasado de ser ne-
cesario en la proclamación de Almei-

da como alcalde a establecer una re-
lación política con el PP, cuanto me-
nos, distante. «La única reivindica-
ción que hace es la derogación de 
Madrid Central. Pero no dice cómo 
lo hará porque no puede». Almeida  
describió su disposición: «Los madri-
leños no tendrán Presupuestos por-
que a Ortega Smith le apetece circu-
lar en su coche por Gran Vía». 

Entre Rocío Monasterio y Ayuso 
fluye la relación. Almeida echa de 
menos esa confianza. «¿Alguien en-
tiende que en la Comunidad la porta-
voz diga que no tiene líneas rojas y 
que en el Ayuntamiento sea al revés?» 

Desde el grupo municipal de Vox 
tienen claro que al hablar de Comu-
nidad y Ayuntamiento se habla de 
escenarios diferentes. «Y, por lo tan-
to, de prestaciones diferentes. En la 
Comunidad no había un grupo mix-
to fraudulento, por ejemplo. Sacar lo 
del coche en la Gran Vía es directa-
mente demagogia», señalan las fuen-
tes consultadas. «No queremos dero-

gar Madrid Central, sí aplicarlo de 
forma diferente. Lo difícil es legislar 
atendiendo a todas las necesidades. 
No tenemos problema». 

Almeida ofrece la negociación de 
los Presupuestos «a todos. No nos 
vamos a rendir» aunque el Ejecuti-
vo que dirige ya trabaja en la posi-
bilidad de prorrogar las cuentas. 
«Sería una irresponsabilidad no ha-
cerlo. Los Presupuestos aplican una 
mejora del 65% en la dotación de 
Seguridad y Emergencias. A ver có-
mo lo explica Ortega Smith a la Po-
licía Local». 

En el PSOE consideran el encon-
tronazo entre Ortega Smith y el al-
calde «una escenificación». Creen 
que la intención de Almeida es pro-
rrogar los Presupuestos. «Son como 
Pimpinela. Ahora necesita a Vox sí o 
sí. Así que o se los aprueba Vox o los 
prorroga». De esta forma, Almeida 
estaría apurando sus posibilidades 
de cara a la reelección. «Puede que 
su estrategia sea culpar a los demás 
grupos de la prórroga de las cuentas. 
Lleva diciendo mucho tiempo que se 
va a sentar con los grupos y todavía 
no los ha convocado».

PABLO R. ROCES MADRID 

La búsqueda de la protección de la 
cruz del Valle de los Caídos que per-
sigue el Gobierno de Isabel Díaz 
Ayuso con su nueva Ley de Patri-
monio Cultural como bien etnográ-
fico lleva aparejado una doble estra-
tegia política y jurídica. Política en 
su oposición a la Ley de Memoria 
Democrática, publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado el pasado 20 
de octubre, que la presidenta lleva 
ejerciendo desde que se hiciera 
efectiva. Y jurídica en un futuro pro-
ceso que se pudiera dar en el caso 
de que el Ejecutivo central optara 
por algún tipo de intervención sobre 
este elemento, que no se recoge en 
el texto actual de la ley estatal.  

Porque entienden en la Puerta 
del Sol que si los técnicos decidie-
ran proteger la cruz basándose en 
el artículo 73C de la nueva Ley de 
Patrimonio Histórico, que el Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid elevó a la Asamblea el 
pasado 19 de octubre, un día antes 
de la publicación en el BOE de la 
Ley de Memoria Democrática, con-
tarían con «mayores argumentos 
jurídicos» para poder frenar una 
intervención en esa zona del Valle 
si fueran a los tribunales.  

El actual texto de la legislación es-
tatal no hace referencia alguna a la 

cruz del Valle de los Caídos, ahora 
renombrado por esa normativa Valle 
de Cuelgamuros. Sí recoge que «se 
declara extinguida la Fundación de 
la Santa Cruz del Valle de los Caí-
dos», que «en ningún lugar del recin-
to podrán llevarse a cabo actos de 
naturaleza política ni de exaltación 
de la Guerra, de sus protagonistas o 
de la Dictadura» y que «las criptas 
adyacentes a la Basílica y los enterra-

mientos existentes en la misma tie-
nen el carácter de cementerio civil». 

La presidenta regional, Isabel Dí-
az Ayuso, detalló ayer durante la se-
sión de control al Gobierno en el 
Pleno de la Asamblea que el fin de 

su Ley de Patrimonio Histórico, cu-
ya tramitación continúa tras tumbar 
el PP y Vox las enmiendas de la iz-
quierda, busca «proteger la van-
guardia y las tradiciones» con la in-
corporación de un apartado dedica-
do a los bienes etnográficos. «Por 
eso, con esta ley queremos defender 
la cultura, el patrimonio cultural y 
también los símbolos religiosos  de 
todos en la Comunidad de Madrid», 

remarcó la dirigente popular. 
La nueva norma de la Comunidad 

de Madrid recoge como bienes etno-
gráficos protegidos «la arquitectura 
religiosa, incluyendo los calvarios 
tradicionales y las cruces, así como 
los elementos decorativos y bienes 
muebles relacionados directamente 
con el bien patrimonial a proteger». 
Y ahí sería donde se podría encua-
drar la cruz del Valle, el símbolo más 

representativo de este 
espacio que gestiona 
Patrimonio Nacional, si 
finalmente los técnicos 
accedieran a darle esta 
categoría. 

Desde Patrimonio 
Nacional, que depen-
den del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memo-
ria Democrática, afir-
man aún no pueden 
pronunciarse sobre la 
posible protección es-
pecial de la cruz  hasta 
que «se analice el tex-
to» de la legislación au-
tonómica ni a quien co-
rrespondería determi-
nar si ésta se debe 
aprobar o no. En el Go-
bierno regional insisten 
en que el artículo 73C 
de su ley «podría apli-
carse a la cruz del Valle 
de los Caídos, ubicada 
en San Lorenzo de El 
Escorial». 

La defensa a esta 
medida planteada por 
el Gobierno de Ayuso 
también ha llegado 
desde la Dirección Na-
cional del PP. Ayer, el 
vicesecretario de Coor-
dinación Autonómica y 
Local, Pedro Rollán, 
señaló que se debe 
«dotar de una protec-
ción arquitectónica e 
histórica a esta cons-
trucción», es decir, 
«darle única y exclusi-
vamente la interpreta-

ción que tiene», según recoge EFE. 
La Ley de Memoria Democrática 
defiende, por su parte, que hay que 
darle una «resignificación» para 
«conocer, a través de planes y meca-
nismos de investigación y difusión, 
las circunstancias de su construc-
ción, el periodo histórico en el que 
se inserta y su significado, con el fin 
de fortalecer los valores constitucio-
nales y democráticos».

POLÍTICA CON LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

La cruz del Valle, 
una herramienta 

jurídica 
 

El Gobierno de Ayuso entiende que protegién-
dola tendrá «mayores argumentos» en un litigio 

PRESUPUESTOS VOX Y PP 
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El alcalde acusa al portavoz de chantajear 
al Ejecutivo: «Ni está ni se le espera»

Un parque infantil en San Lorenzo del Escorial, ante la cruz del Valle. ANTONIO HEREDIA

Almeida, en Barajas. E.M.
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religiosos», afirma 

la presidenta 

La tramitación 
sigue al rechazar 

PP y Vox las 
enmiendas  

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

MADRID

438000

51620

Diario

736 CM² - 71%

31098 €

6

España

18 Noviembre, 2022

P.35



FOCUS MEMORIA DEMOCRATICA 

El patrimoni valencia 
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FOCUS 1 MEMORIA DEMOCRATICA 

Amb una proposició no de llei urgent a les Corts, Vox ha sol·licitat 
protegir, "pel seu interes historie, artístic, cultural o monumental", 

prop d'una trentena de vestigis franquistes del País Valencia. 
.En molts deis casos ja han estat retirats, pero la iniciativa permet 
entreveure com seria l'acció de govern d'aquest partit si arribara 

a la Generalitat de bracet del PP. EL TEMPS usen mostra el cataleg. 

Text Víctor Maceda @VictorMoceda 

Fotos David Correoso, Eva Máñez, e arme Ripolles 

e o m si es tractara d'un frescos 
gotics, una portalada barroca o 
una barana modernista, el grup 
de Vox a les Corts ha reclamat 

de protegir, "pel seu interes historie, ar
tístic, cultural o monumental'; vora una 
trentena de vestigis de l'epoca franquista 
-mausoleus, creus deis caiguts, sím
bols de Falange ... - que encara són vius 
-¡Presentes!- al País Valencia. 

La iniciativa té les mateixes opcions 
de prosperar que Franco de ressusci
tar, pero denota quines serien les línies 
mestres d'un hipotetic govern de la Ge
neralitat coparticipat per PP i aquesta 
forma ció ultradretana. I denota, tam
bé, la poca laboriositat deis diputats va
lencians de Vox, ates que hi han indos 
nombrases relíquies retirades en virtut 
de la Llei de memoria democratica esta
tal -com és popularment coneguda des 
de 2007, l'any de la seua aprovació- i 
de la Llei de memoria democratica i per 
a la convivencia, que va veure la Hum al 
País Valencia en 2017. 

La proposició no de llei que la síndica 
Ana Vega i el diputat David García Go
mis van registrar el 21 d'octubre passat 
és un pastitx que, no obstant, ha aconse
guit concentrar l'atenció de tothom. 

No és gaire habitual que, a !'Europa 
occidental, una formació política inste 
una institució de govern a blindar una 
placa en record d'un aviador alemany 
de la legió Candor, el jou i les fletxes 
que decoren la fac;ana d'una almassera 
abandonada o una inscripció a !'entrada 

8 

d'una església que lloa la figura de José 
Antonio Primo de Rivera. Tampoc no és 
gaire habitual, certament, que l'inventa
ri incloga elements queja han desapa
regut de !'escena pública i que, per tant, 
són impossibles de protegir. 

El grup parlamentad de Vox a les 
Corts valencianes ha estat pioner a !'ho
ra de presentar una iniciativa d'aquestes 
característiques, pero la idea no ha sor
git deis nou membres que el conformen, 
sinó que prové de les més al tes instanci
es del partit a l'ambit estatal. 

Girem per un moment la vista eme
re. Al matí del17 d'octubre d'enguany. 
Aquell dia, l'eurodiputat i portaveu es
tatal de Vox, Jorge Buxadé, compareixia 
davant la premsa com cada dilluns. Ad
vocat de l'Estat nascut a Barcelona, can
didat de Falange en 1995 i 1996, afiliat 
del PP entre 2004 i 2014 i un deis impul
sors de la plataforma Societat Civil Cata
lana, Buxadé estrenava aquella setma
na amb el seu to energic tan particular. 
Amb un emfasi paramilitar. 

"No podem permetre que, amb !'ex
cusa del fanatisme ideologic, aquests 
vandals destruisquen una part del nos
tre patrimoni nacional'; asseverava Bu
xadé. Sota aquesta justificació anun
ciava la presentació -tant al Congrés 
com a totes les autonomies on Vox té es
cons- de diverses iniciatives parlamen
taries per tal de "catalogar com a béns 
d'interes cultural els edificis, construc
cions, creus, plaques i insígnies" que re-
carden la dictadura franquista. -7 

0Vallibona 
Placa dedicada als caiguts amb el lema 
"Por Dios y por España". 

GAdemús 
Creu deis caiguts. 

Ocaudiel 
Creu amb la inscripció "Por Dios y por 
España". 

O Toga 

0 Aranyel 
Creu deis 
caiguts a la 
fa~ana de 
l'església 
parroquial. 

Escut franquista al carrer de la Puríssima. 

8 Figueroles 
Creu deis 

caiguts. 

0Vilafamés 
Placa a la cava de Bolimini. 
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8Vila-real 
Placa als caiguts a 

l'església arxiprestal. 

GBetxí 
Monolit a un soldat alemany de la legió Candor. 

Creu deis caiguts a la porta del Calvari. 

CDLa 
Vilavella 

Creu deis 
caiguts. 

G) La Pobla de Vallbona 
Mausoleu als caiguts. 

EL TEMPS • 8 novembre 2022 

G Les Alcubles 
Mural ceramic a la 
fa~ana principal de 
l'antiga almassera 
amb el símbol de 
la Falange. 

<D Rafelbunyol 
• Monolit als caiguts. 

e Mausoleu als caiguts. 

o 

O Castelló de la Plana 
Escut franquista a !'entrada de !'hospital 
de la Magdalena. e 

Gravat sobre la fa~ana principal de 
l'església de la Trinitat. e 

Gravat sobre la fa~ana de l'església de 
Sant Agustí. e 

Creu deis caiguts al pare Ribalta. e 

G Torrent. ere u deis caiguts. O Benifaió. Monument als caiguts. 

• EXJSTEIXEN 

• NO EXISTEIXEN 

G)Sueca 
Es cut franquista 
en una oficina 
de Correus en 
desús. 

()Gavarda 
Creu deis caiguts. 

G) Banyeres de Mariola 
Monument als caiguts. 

e Benissa 
Creu situada a la pla~a de 

!'Ermita de la partida de Pinós. 

1 RESIGNJFJCATS 

GEl Fondó deis Frares 
Creu deis caiguts. G Aiacant 

Vidriera amb l'escut 
de l'aguila de San Juan 

al Banc d'Espanya. 

G Guardamar del Segura 
Placa en creu amb la inscripció "Por Dios y por la Patria". 
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FOCUS MEMORIA DEMOCRÁTICA 

A ALACANT VOX S'OPOSA A LA RETIRADA DE LA 
VIDRIERA AMB L' AGUILA DE SANT JOAN DEL BANC 
D'ESPANYA I L'ALCALDE, DEL PP, SE'N DESENTÉN 

-7 En aquest sentit, el grup valencia 
n'ha estat capdavanter. No havien trans
corregut ni quatre dies des de l'anunci 
de Buxadé que la síndica Vega i el dipu
tat García Gomis ja tenien a punt la seua 
proposició. Potser a conseqü{mcia de les 
presses, la llista que van registrar el21 
d'octubre esta plena d'incorreccions. 

És, ras i curt, un simple extracte de les 
llistes -centenars de refer{mcies- de 
vestigis de l'epoca franquista que tenia 
identificats la Conselleria del ram, diri
gida per la coordinadora general d'Es
querra Unida del País Valencia, Rosa 
Pérez Garijo. Hi abunden les plaques de 
!'Instituto Nacional de Vivienda, els car
rers de nomenclatura predemocratica 
o el nomenament de fills predilectes a 
personatges significats de la dictadura. 

Vox ha deixat de banda aquestes refe
rencies i s'ha centrat en les relíquies més 
voluminoses i cridaneres, "davant els in
tents d'enderrocar-les, alterar-les greu
ment o causar-les mal'; sense compro
var que moltes d'elles han sigut retirades 
-o resignificades, a fi d'eliminar les 
exaltacions- alllarg dels darrers anys. 

Noude28 
Fervents admiradors dels terc;os de 
Flandes, a Vox han detectat exactament 
aquesta quantitat de vestigis. Un terc; 
d'encerts. De les 28 referencies citades a 
les Corts, en romanen intactes nou. 

EL TEMPS ha pogut comprovar que 
la gran majoria de símbols ja no existei
xen o han esborrat la seua petjada fran
quista. En la majoria dels casos, creus 
que recordaven els caiguts del bando! 
insurrecte o escuts preconstitucionals. 

De nord a sud del País Valencia és 
possible resseguir la pista deis vestigis 
que Vox ha indos en la seua proposició 
no de llei. Quins d'ells hi són encara i 
quins altres han passat a millor vida. 

A Vallibona, a la comarca dels Ports, 
la "placa dedicada als caiguts amb el 
lema por Dios y por España" que Vox 
demana preservar no existeix. De fet, 
ningú no la recorda. Ni tan sols !'alcalde. 

lO 

A l'Alt Millars, encara és visible la ins
cripció "Gloria a los caídos" que acom
panya una creu a la fac;ana de l'església 
parroquial d'Aranyel, per bé que el pas 
del temps practicament l'ha desdibuixa
da bastant. Ben a prop, a Toga, l'escut de 
reminiscencies franquistes que hi havia 
al carrer de la Puríssima sí que no hi és. 

Més al sud, a Caudiel, la creu que 
decorava !'exterior de l'església local 
d'aquesta població de l'Alt Palancia tam
poc no es manté dreta. Només hi ha un 
buit que en permet entreveure la feso
mia, que segurament sera cobert amb 
una altra creu que no incloga cap ins
cripció predemocratica. Vanterior glori
ficava els "caídos por Dios y por España': 

En el cas de Figueroles, a l'Alcalatén, 
la creu dels caiguts de la carretera de 
!'Alcora continua estable, tot i que forc;a 
bruta. A penes s'hi llegeix el text. 

A Vilafamés (Plana Alta) tampoc no 
podem llegir la placa que antigament 
ens donava la salutació a la cova Bolimi
ni i que recordava la seua fundó de re
fugi deis insurrectes davant els atacs del 
bando! republica. 

Pel que fa a Castelló de la Plana, l'es
cut franquista que donava la benvinguda 
a !'hospital de la Magdalena ja no és de 
fa anys. En canvi, sí que es poden con
templar els gravats -que Vox demana 
protegir- presents a les fac;anes de les 
esglésies de la Trinitat i de Sant Agusti, 
amb el nom de José Antonio Primo de Ri
vera i ellogotip de Falange ben visibles. 
La famosa creu del pare de Ribalta, no 
sense tibantors entre l'equip de govern 
municipal, es traba en procés de des
mantellament. Després que s'eliminaren 
les referencies al bando! franquista i que 
es generalitzara "a les víctimes de la vio
lencia'; és a un pas de quedar eliminada 
per complet, amb l'oposició manifesta de 
grupuscles castellonencs. 

A la Plana Baixa, l'església arxiprestal 
de Vila-real ja no compta ambles al·lu
sions que enaltien Primo de Rivera i els 
"caídos por España'; tot i que mantenen 
els noms dels veins del bando! insur-

recte a que ret homenatge. A la Vilavella 
s'ha eliminat, igualment, qualsevol refe
rencia als caiguts a la creu que presideix 
el carrer del Barranc. I a Betxí, el govern 
local dirigit per Compromís ha esborrat 
les referencies al soldat alemany de la 
legió Candor mort en 1938, així coma la 
creu del Calvari de la població, que ara 
no inclou cap mena d'inscripció. 

A Ademús, la creu dels caiguts de l'es
glésia de Sant Pere i Sant Pau també ha 
perdut qualsevol referencia al passat i 
ara és una creu a seques. Als Serrans, les 
Alcubles sí que manté un mural ceramic 
de Falange a l'antiga almassera. 

A la Pobla de Vallbona (Camp de Tú
ria), un mausoleu també ha estat refor
mulat sota el govern de Compromís i ara 
és un mausoleu "en memoria dels cai
guts de la Guerra Civil espanyola': 

Ben a prop de Valencia, a l'Horta 
Nord, Rafelbunyol ha tombat el mono
lit que hi havia junt el Calvari de la po
blació, on ara hi ha un solar abandonat, 
pero de moment manté el mausoleu als 
"caídos por Dios y por España': 

A la Ribera Alta, els socialistes van 
desmuntar el monument als caiguts de 
Benifaió i la creu dels caiguts de Gavar
da s'ha retirat recentment. Tampoc no 
existeix l'escut franquista que encap
c;alava l'antiga seu de Correus de Sueca 
(Ribera Baixa) ni se sap res d'una creu 
dels caiguts de Torrent, a l'Horta Sud. 

Més al sud, el monument als caiguts 
de Banyeres (Alcoia) ha estat resignificat 
i ara fa esment, genericament, "als nos
tres avantpassats': La creu dels caiguts 
de Fondó dels Frares (Vinalopó Mitja) 
ha estat desmuntada i es traba estesa a 
terra al cementeri. Tampoc no hi és la 
creu de Guardamar del Segura. 

Sí que continuen amb vida la creu de 
la plac;a de !'Ermita del Pinós, a Benissa 
(Marina Baixa) i la vidriera amb l'aguila 
de Sant Joan que corona el Banc d'Espa
nya a Alacant. V alcalde Luis Barcala, del 
PP, se'n desentén, i Vox s'oposa de ple a 
la retirada ... Un assaig del que podria ser 
un govern compartit a la Generalitat. • 
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REPÚBLICA RESILIENT 

.. ••••a pocs dies va morir Herman 
Daly, referent de l'economia eco
logica, aquell corrent que con
sidera primordial incorporar 

.. •••• els límits biofísics del planeta a 
qualsevol analisi o previsió eco
nomica. En una de les darre-
res entrevistes que va concedir, 

aquest estiu al New York Times, afirmava el 
següent: "En cert moment vaig estar a favor 
d'un govern global. No sé que em va fer can
viar d'opinió. Potser passar sis anys al Banc 
Mundial em va fer pensar que la governan-
~a global és com una quimera. Cree que es
tem atrapats amb els estats nació. Pero el 
globalisme s'oposa a l'internacionalisme. El 
globalisme diu que cal esborrar les fronteres 
nacionals ( ... ). L'internacionalisme diu que les 
fronteres nacionals són importants, pero no 
són la cosa definitiva". 

Perla seva banda, Eudald Carbonell, que 
acaba de publicar un llibre sobre el futur de la 
humanitat, afirmava també en una entrevista 
d'aquest estiu que "des del punt de vista evo
lutiu, la globalització és l'error més gran de la 
historia humana, perque tendeix a uniformit
zar el sistema en lloc de mantenir la diversi
tat". 1 afegia el següent "En cas de crisi, com 
que no hi ha diversitat, no hi ha alternatives, 
fet que porta al col·lapse del sistema. Aquest 
és el punten que estem ara". 

Amb tota probabilitat, la crisi deis com
bustibles fossils portara, per l'encariment del 
transport, a revertir el transit global de mer
caderies i aixo significara una relocalització 
de l'economia. Materies primeres, algunes de 
les quals comencen a escassejar, com ara els 
minerals; manufactures que depenen d'aques
tes materies primeres, i aliments, la producció 
deis quals també es veura afectada pel canvi 
climatic; són tres mercaderies que a una socie
tat com la nostra li arriben deis llocs més re
condits. 1 aixo ja esta comen~ant a canviar. 
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La pregunta que se'n despren és si 
aque'sta relocalització de l'economia impli
cara una relocalització de la sobirania. Si la 
nova era que comen~a. la que combina la crisi 
climatica amb un ineludible descens energe
tic, mantindra les formes polítiques actuals o 
també es veuran afecta des. Com en la refle
xió de Daly, no cree que els estats puguin des
apareixer. Tampoc cree que un món articulat 
en estats sigui contradictori a bastir, a partir 
de l'internacionalisme, solucions d'abast pla
netari. La qüestió clau, sempre, esta en mans 
de quins sectors i classes socials es troba el 
poder estatal. La pregunta no és si amb es
tats o sense, sinó quina mena d'estats. 

Tradicionalment, els estats han estat una 
eina en mans de les classes dominants, per 
bé que sempre hi ha hagut lluites al seu inte
rior que han permes la conquesta de drets i 
benestar material pera les classes populars. 
No és el mateix, per entendre'ns, una monar
quia dictatorial que una república constitu
cional. Amb la globalització, el poder de les 
classes dominants no ha minvat, ans al con
trari. 1 el desdibuixament deis estats només 
ho ha estat en alguns aspectes, per facilitar 
la circulació del capital. Perque en les últi
mes decades l'estat no ha desaparegut pas: 
les fronteres s'han endurit, com per exem
ple el Mediterrani; els pressupostos militars 
han augmentat, i fins i tot en !'anterior crisi 
vam veure com acudien al rescat deis negocis 
d'aquestes classes dominants. 

Sabem a quins interessos ha beneficiat 
l'actual Estat espanyol i el seu regim del 78. 
Sabem, pero, que cal utilitzar el poder deis 
estats pera fer la transició ecosocial, pera 
superar el capitalisme fossil. La qüestió que 
ens hauria de preocupar és respondre per 
que una República Catalana, a les nostres 
mans, és l'eina més valida pera la resiliencia 
als efectes del canvi climatic i el descens ener
getic. En continuarem parlant. 
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Martes 15.11.2022

La Historia está en los detalles

El general Rojo (dcha.) junto a José Miaja, en los primeros compases de la Guerra Civil

escalonamiento del mando.
En el terreno político. 1º. Porque la República no 

se había fi jado un fi n político, propio de un pueblo 
dueño de sus destinos o que aspiraba a serlo; 2º. 
Porque el Gobierno republicano fue impotente fren-
te a las infl uencias sobre él ejercidas para desarrollar 
una acción verdaderamente rectora de las activida-
des del país; 3º. Porque los errores diplomáticos de 
los republicanos le dieron el triunfo al adversario 
antes de que pudiera producirse la derrota militar.

En el terreno social y humano. 1º. Porque Franco 
logró la superioridad moral en el exterior y en el 
interior; 2º. Porque supo asegurarse una coopera-
ción internacional permanente y pródiga. 

Y añade: «Franco ha vencido por su superioridad; 
una superioridad lograda, tanto o más que por su 
acción directa, por nuestros errores. Hemos sido 
nosotros los que le hemos dado la superioridad en 
todos los órdenes: económico, diplomático, indus-
trial, orgánico social, fi nanciero, marítimo, aéreo, 
humano, material, técnico, estratégico y moral. Y se 
la hemos dado porque no hemos sabido organizar-

nos, administrarnos y subordi-
narnos a un fi n y a una autori-
dad; ni sostener, elevar y exaltar 
unas fuerzas morales que te-
níamos a torrentes; ni gober-
narnos, en cuanto la función de 
gobierno implica armonía, co-
ordinación, acción de conjun-
to inteligentemente dirigida, 
disciplina impuesta, orden so-
cial y abnegación en el trabajo 
y en el consumo. La república 
tuvo en sus manos la superio-
ridad y los mejores resortes 
para sostenerla y acentuarla, y 
ha dejado que se le escape de 
las manos como si un secreto 
designio impidiese prosperar 
a la obra republicana. Más no 
ha habido tal secreto designio, 
sino, simplemente, dos reali-
dades, las determinantes de 
que le hayamos dado la supe-
rioridad: falta de gobierno, por-
que los que ha habido, a pesar 
de sus buenos deseos, han sido 
impotentes para mandar y para 
dirigir una política de guerra 
exterior e interior; y falta de 
mando, porque el jefe, en la 
verdadera acepción de la pala-
bra y de la función, no ha exis-
tido. Por ello podemos plasmar 
de manera más explícita nues-
tras conclusiones, diciendo 
que hemos perdido la guerra 
por el fracaso de los sistemas y 
de los procedimientos segui-
dos en el desarrollo de la doc-
trina democrática, que sí, su-
blime en sus esencias, no ha 
sabido hallar    -en aquellos sis-
temas y procedimientos- fór-
mulas creadoras para desarro-
llarse».

L
a historia del general Vicente Rojo Lluch 
y Francisco Franco es la de dos amigos 
que la guerra civil truncó. Sin embargo, 
siempre estuvo latente. Rojo era católi-
co, conservador y fiel a la República. 

¿Por qué? Cuando acudió como emisario del Go-
bierno republicano ante el coronel Moscardó, du-
rante el asedio del Alcázar de Toledo, los que ahí 
estaban le comentaron que, siendo de ellos, no se 
marchara. Rojo les comento que no podía, porque 
su familia estaba en Madrid. Es de aquellos militares 
que antepusieron las razones familiares contra las 
militares o de pensamiento.

Rojo tuvo un papel importantísimo en la defensa 
de Madrid, junto al general Miaja. Como miembro 
del Estado Mayor estuvo en Brunete, Teruel, Gua-
dalajara, Belchite o Ebro, entre otros lugares. Al per-
der muchas de esas batallas se le conoció como el 
«general de las derrotas». Fue acusado de desleal a 
la República y de poco profe-
sional. Cuando Cataluña esta-
ba prácticamente ocupada por 
las tropas nacionales, informó 
a Azaña y a Negrín que era me-
jor rendirse. El fi nal de la gue-
rra lo cogió en París, visitando 
a Manuel Azaña.

En 1939 viajó a la República 
Argentina y Bolivia. Regresó a 
España en 1957. Lo juzgaron 
por el delito de rebelión. Lo 
condenaron a treinta años de 
reclusión. Al poco Franco lo 
indultó. Aunque en un bando 
contrario, seguía siendo su 
amigo. Sin embargo, afirmo 
que «se me ha reducido a la 
muerte civil». Rojo murió en la 
calle Ríos Rosas 48 de Madrid, 
el 15 de junio de 1966. Al día 
siguiente fue enterrado en el 
cementerio de San Justo. Aquel 
día Franco pidió ir a los toros. 
Una rareza en Franco. Mien-
tras la comitiva de Rojo iba al 
cementerio, se cruzaron con la 
de Franco. De manera indirec-
ta Franco se despedía de su 
amigo. En «¡Alerta los pue-
blos!», de 1939, Rojo analiza el 
fi nal de la guerra y lo divide en 
tres aspectos.

En el terreno militar. 1º. Por-
que lo exigía la ciencia militar, 
el arte de la guerra. El ejército 
republicano no tuvo organiza-
ción, disciplina, unidad moral, 
instrucción; 2º. Porque los re-
publicanos carecieron de los 
medos materiales indispensa-
bles para sostener la lucha; 3º. 
Porque la dirección técnica de 
la guerra fue, en el bando repu-
blicano, defectuosa en todo el 

César Alcalá. MADRID

Conocido como «el general 
de las derrotas», fue uno
de los mejores amigos del 
dictador hasta que estalló

la Guerra Civil, donde militó
en el bando republicano

Vicente 
Rojo, el mejor 

enemigo
de Franco
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Membria viva dAuschwitz
"El pitjor e’s que el m6n oblidi", diu Leon Weintraub, que publ :a un ll

MAR|A-PAZ L~PEZ
Beflfn.Corresponsal

M
6S de 75 anys despr6s del final
del seu calvari a Auschwitz i
en altres camps nazis de la
mort, el nonagenarimetgeju-
eu Leon Weintraub es va de-

cidir a posar la seva vida per escrit. Les mem6-
ties, publicades fa any i mig a la seva Pol6nia
natal, arriben ara a Alemanya arab el tltol Die
Versi~hnung mit dem B&en. Geschichte eines
Weiterlebens (La reconciliaci6 arab el real.
Hist6ria d’una vida despr6s), escrites arab la
periodista Magda Jaros. Els qui van patir de
manera directa els horrors de l’Holocaust van
desapareixent, i el testimoni deIs que queden
6s fonamental.

"Mentre pugui, continuar6 explicant la me-
va experi6ncia, perqu6 nom6s hi ha uns quants
testimonis contemporanis corn jo; el pitjor 6s
que el m6n oblidi", diu el protagonista abans
de la presentaci6 delllibre a l’acadbmia annexa
al Museu Jueu de Berlin. La vellesa de Leon
Weintraub, que t6 ara 96 anysiviu a Su6cia des
de11969, 6s elegant i jovial. Quan li demanen
que es coI.loqui davant una paret arab plafons
de fusta per a la foto, respon fent broma: "No
ser~ per af~sellar-me, veritat?"

Despr6s del moment de distensi6, Wein-
n-aub falavista enrerei s’explica davant l’audi-
tori. Cinqu6 fill d’una familia pobra -el pare,
que va motif poc despr6s de n6ixer ell el 1926,
era drapaire;ila mare, bugadera-, tenia 13 anys
quan l’Memanya nazi va envair Pol6nia el se-
tembre de11939. Vivien a Lodz, i Weintraub,
que havia acabat l’escola primaria, ja no va po-
der anar a l’institut. "Tinc el record acflstic de
les bores dels soldats alemanys marxant; corn
tots els jueus, la meva mare, les reeves quatre
germanes i jo vain ser tancats al gueto; vaig
veure una escena que no he oblidat mai: un soi-
dat li va arrencar la barba arab la baioneta a un
ancW’. L’adolescent Leon Weintraub va set
u’eballador format durant quatre anys, fins que
els nazis van dest~’uir el g~eto de Lodz i a l’estiu
de11944 van enviar els captius al camp de con-
centraci6 i extermini d’Auschwitz.

"M tren cr6iem que anMem a una nova
feina. En arribar ala tampa, van separar ho-
mes i dones. La meva mare tenia 50 anys,
per6 semblava gran despr6s de tants pati-
ments. Ella em va cridar: ’Ens veiem dins’.
Va set l’flltima vegada que la vaig veure’.
Arab 17 anys, Leon Weint~’aub va set selec-
cionat per treballar. "Un home arab unifor-
me de presoner em va arrencar la motxilla
de les roans; li vaig explicar que hi portava
els segells, i em va dir: ’Aqul no es vea viu-

Testimoni de
I’Holocaust

Leon Welntraub, a
racad~m~a annexa al
Museu Jueu de Berlin,
onva presentar elseu
libre de mem6rle~ A
sota, el camet de tre-
ballador forcjat peb
ocupants na~s de Po-
16nla al gueto de
Lodz, quan era ado-
lescent.

re’". La mare de Weintraub i una tia van set as-
sassinades ales cambres de gas.

Sis setmanes despr6s, gr/~cies a un cop d’en-
giny, va aconseguir sortir d’Auschwitz. "Vaig
veure entre dos barracons un grup d’homes
nus i em van dir que estaven esperant roba per
anar fora a treballar. Tamb6 em vaigdespullar i
em vaigficar entre ells. Ningxl no em va contro-
lar. Ens van fer pujar a un tren iens van enviar
al camp de Gross-Rosen".

Els filtims mesos de guen’a, Weintraub va
set deportat a Flossenbtirg, Natzweiler-Strut-
hof i Offenburg, al sud i sud-oest d’Memanya
L’abtil de11945 va arribar per a ell l’allibera-
ment. "M final vaigpoder dormir; vaig men jar
molt poc, eIs nostres est6macs estaven tan

buits que no haurien pogut suportar-ho,
era perill6s. M setembre vaig saber que les
reeves germanes havien sobreviscut al
camp de Bergen-Belsen; no estava tan sol".

E11946, Leon Weintraub va comen~ar a
estudiar Medicina a la Universitat de Go-
tinga, sense haver cursat secund/~ria i gai-
feb6 sense saber alemany, per6 se’n va sot-
tit gr~cies ales semblances arab l’idix, la
seva llengua materna. All/~ va con6ixer la
berlinesa I(atja, es van casar i van tenir el

primer fill. E11950 va tornar a Polbnia arab la
seva familia i va treballar corn a ginec61eg a
Vars6via. Per6vavenir un amargtomb deldes-
tL Per contenh" el descontentament social el
1968, el Govern comunista va esperonar l’anti-
semitisme latent a la societat polonesa. Molts
jueus van abandonar el pais. La familia Wein-
traub va emigrar a Su6cia. "Per a nosaltres, su-
pervivents de l’Holocaust, 6s molt pertorba-

Amb 96 anys, aquest metgejueu
supervivent de camps nazis
relata qu6 li van dir quan va
arriba . Aqul no s hi vea vmre

dot que homesjoves utilitzin lemes nazis".
A Leon Weintraub, pare de tres fills i una fi-

lla, I’afligeix la mort de la seva primera dona el
1970 poc desprds d’instal.lar-se a Estocolm, on
ell va reprendre la seva activitat m6dica i es va
casar rods tard arab l’Evamaria. "Quan opera-
va, tallant arab el bisturl, tota la gent era igual’,
sentencia, conscient que el racisme continua i
encara 6s necessari reiterar l’evident.
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La transformació olímpica de Barcelona en 3.000 hores de 
gravacions: parlem amb l’autor i l’arxiver 
 
 

La creació de la Vila Olímpica, la recuperació de les platges i les voladures controlades, com la dels blocs 
militars de la via Favència per construir la ronda de Dalt són alguns dels moments històrics de la 
transformació de Barcelona per rebre els Jocs Olímpics del 92. 
 
 
 
A principis d’agost del 1987 van començar els enderrocs i les càmeres de Clara Films ho van enregistrar tot. 
Josep Clanchet explicava ara fa 10 anys que eren conscients de la transcendència del moment i per això a 
Clara Films van prendre una decisió: situar punts fixos a tota l’àrea de transformació per aconseguir 
un document audiovisual que mostrés, en poca estona, com es transformava la ciutat des de diversos punts. 
I gràcies a aquesta decisió, ara, 30 anys després, es pot visualitzar com va ser aquest canvi. Al ‘bàsics’ hem 
parlat amb Emili Vendrell, fundador de Clara Films i realitzador, i Joaquim Borràs, arxiver en cap de 
l’Ajuntament de Barcelona sobre aquestes més de 3.000 hores de gravacions emmagatzemades en 
unes 6.000 cintes que mostren l’abans i el després dels Jocs i, ara, la productora que les va enregistrar les 
ha cedides a l’Arxiu Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://beteve.cat/basics/la-transformacio-de-la-barcelona-preolimpica-en-3-000-hores-de-gravacions-en-parlem-amb-els-autors/ 
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L’any 2025 farà mig 
segle de la mort del 
dictador Francisco 
Franco, el militar 
que va donar un cop 

d’estat contra la democràcia repu-
blicana, que va provocar una llarga 
i fratricida guerra civil i que va allar-
gar el seu règim autoritari, venjatiu 
i repressor durant gairebé quaranta 
anys, fins a morir al llit encara en 
l’exercici del poder. Cap dels autors 
dels crims del seu règim –i 
les víctimes es compten per 
centenars de milers– no ha 
estat mai jutjat. És una llo-
sa que pesa damunt el règim 
constitucional del 1978, in-
capaç d’assumir el seu pas-
sat negre. La tolerància cap al fran-
quisme persisteix, i cada cop és més 
indissimulada per part d’amplis sec-
tors enquadrats en els partits de 
dreta, que un cop més s’han posici-
onat contra la nova llei de la memò-
ria històrica. Una llei, per cert, que 
tot i suposar un pas endavant, ha 
quedat lluny del que demanaven les 
víctimes de la dictadura, tant alguns 
vells lluitadors com molts familiars 
que encara busquen fer justícia als 
seus parents. 

Una d’aquestes víctimes és Carles 
Vallejo, antic obrer de la fàbrica Se-
at i membre del sindicat CCOO, ales-
hores clandestí. El 1970 va ser detin-
gut i durament torturat durant un 
mes a la comissaria de la Via Laietana 
de Barcelona. El 1971 de nou va tornar 
a caure i a rebre, també al número 43 
de la Via Laietana, que malgrat les in-
sistents peticions ciutadanes de con-
vertir l’espai en un lloc de memòria 
sobre els crims de la dictadura, conti-

nua sent una seu policial. Cap govern 
espanyol ha tingut fins avui la míni-
ma sensibilitat per entendre el sim-
bolisme ofensiu d’aquesta terrible 
continuïtat. Ciutats com Budapest, la 
capital de l’Hongria d’Orbán, un pa-
ís que no es distingeix precisament 
per la qualitat del seu estat de dret, fa 
anys que van convertir l’escenari del 
terror repressiu del nazisme i el co-
munisme en un espai museïtzat per 
lluitar contra l’oblit. Aquí sembla que 
això no és possible: la democràcia es-

panyola ensopega a cada pas amb els 
límits autoimposats: el passat fran-
quista val més no remenar-lo gaire. 
Persisteix una por difusa que empara 
la impunitat de molts crims i el 
menyspreu a les víctimes. 

Però la nova llei de la memòria, 
malgrat les seves llacunes i ambigüi-
tats, obre escletxes que s’han d’apro-
fitar. I això és el que ara es proposa 
Vallejo, membre des de fa dècades de 
l’Associació Catalana d’Expresos Po-

lítics del Franquisme, amb el 
suport de la qual –i de nou 
entitats més de memòria– ha 
presentat una querella de le-
sa humanitat contra els seus 
torturadors. És la primera 
que es presenta a l’Estat un 

cop aprovada la nova llei, que, tot i 
que no fa referència expressa al fet 
que la investigació dels crims com-
porti l’enjudiciament dels seus res-
ponsables i el seu càstig penal, sí que 
fa constar que els crims de guerra, de 
lesa humanitat, el genocidi i la tortu-
ra són imprescriptibles i, per tant, no 
són amnistiables. Caldrà veure si la 
justícia obre aquesta porta. Ja aniria 
sent hora que els torturadors de Va-
llejo –alguns dels quals encara són 
vius– paguessin pels seus crims.

Quan pagaran pels seus crims 
els torturadors franquistes?

L’EDITORIAL

La nova llei de la memòria, malgrat 
les seves llacunes i ambigüitats, 

obre escletxes que s’han d’aprofitar
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La Barcelona alegre, ociosa, la Bar-
celona movedissa, no la busquin 
sinó al passeig de Gràcia, i ara més 

que mai d’ençà de l’ensanche, malviat-
ge la paraula! Lo passeig de Gràcia és 
més passeig que la Rambla, perquè és 
molt més ample; perquè té vistes més di-
latades i amenes; perquè los edificis que 
ara comencen a vorejar-lo no recorden, 
com los de la Rambla, lo càstig del treball 
i la codícia de la indústria, sinó lo grat 
descans, lo benestar, la riquesa, lo luxo. 
Per allí s’esplaia lo cor veient les temp-
tatives artístiques de les fatxades, sis-
quera no sempre lo bon gust hagi inspi-
rat l’arquitecte: los ulls no se troben mai 
traïdorament ofesos per un carreró as-
querós com lo de detràs de Correus ni lo 
arc de Trentaclaus. No se desvaneix lo 
plaer de la contemplació amb les refle-
xions que inspiren vint perruquers que 
amb sos grans rètols, sos fanals il·lumi-
nats, sos aparadors, sos cartells i ses cu-
es penjades, fan meditar en los afanys de 

lo lloguer, la contribució, los aliments i 
lo vestit, i qui diu perruquers diu sastres, 
guanters, cafeters i tota aquella gent que 
viu de lo que guanya, 
treballant per força. 
Lo passeig de Gràcia 
ens ofereix a la vista 
lo mig cèrcol de mun-
tanyes guardant un 
pla deliciós, ara co-
bert de blat verd i ro-
ges roselles, ara dau-
rat per lo brillant ros-
toll. En tot son àmbit 
no s’hi veu ningú que 
sembli estar-hi per 
força, sinó al contra-
ri, per acte propi de voler, encaminat a 
proporcionar un goig. Gent que va, gent 
que ve, gent que va i ve, ningú no porta 

en son aspecte les senyals d’agitació for-
çosa que regna en la ciutat. Lo corredor 
va tan a poc a poc com lo hisendat; lo es-

tudiant no es recorda 
de los llibres; lo ma-
lalt se sent aliviat per 
lo sa de l’aire i lo pa-
norama que el rode-
ja. Que diguin lo que 
vulguin, no hi ha com 
lo passeig de Gràcia! 
A l’hivern es va de 
tarda al passeig de 
Gràcia. A lo estiu, de-
matí i vespre, es va al 
passeig de Gràcia. 
Per a anar los nume-

rosos poblets del voltant, s’aprofita, 
sempre que es pot, la proporció de pas-
sar per lo passeig de Gràcia. A tot foras-

ter se li pregunta: ¿ja ha vist lo passeig de 
Gràcia? L’animació, a l’estiu, comença  
amb lo dia. Antes que los òmnibus vagin 
i vinguen, ja hi transita gran munió de 
jornalers, que amb pas lleuger, àgils de 
cames i sens calor, s’encaminen a Barce-
lona, amb lo gec al coll (si en porten) i 
lo esmorzar embolicat en un mocador 
de quadros blaus. Al mateix temps bai-
xa, amb ells, gent que venen a vendre po-
llastres, forcs d’alls i cebes, pebrots i to-
màtecs, esbergínies i ous i fruites. En 
sortir lo sol, varia, no minva, lo gènere 
de transitants, que llavors, per un gene-
ral, no van de Gràcia a Barcelona, sinó de 
Barcelona a Gràcia. Són gent que tenen 
família a Gràcia, Sant Gervasi, al Putxet 
i a Vallcarca, que havent-se’n anat a fo-
ra per passar lo estiu més tranquils, no 
paren mai d’entrar i sortir, i al cap de 
tres mesos han viatjat més que si ha-
guessin anat i vingut d’Amèrica. [...] 

 
Robert Robert 1865

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

ABANSD’ARA

Lo passeig de Gràcia (1865) 

De l’article de Robert Robert (Barcelona, 1830 - Madrid, 1873) a Un Tros de Paper (8-X-1865) de quan urbanitzaven el passeig de 
Gràcia seguint el traçat d’un antic camí de carros. Des d’ara fins al 2024 es commemoren els 200 anys de l’avinguda dels edificis  

i elements modernistes. Imatge: oli (2001) de Vives Fierro amb un banc-fanal dissenyat el 1906 per Pere Falqués.
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TRIBUNA

Mem6ria i futur

Jaume Castro
Comunitat de Sant Egidi

Lanit del 9 a110 de novembre de
1938 6s conegIlda com la nit dels
vidres trencats (Kristallnacht).

Aquell dia, un progrom de PAle-
manya nazi contra els jueus va
dur a la mort mds de 90 perso-
nes. A Alemanya i a Austria es
van incendiar i destruir cente-
nars de sinagog~aes, es van pro-
fanar cementiris, es van destruir
milers de petits negocis i es van
detenir m6s de trenta miljueus.
Hi ha moments de la histbria,
corn la Kristallnacht, que sdn
decisius. No s’hauria d’haver
arribat mai a una nit com aque-
lla, que va ser fruit dels discur-
sos d’odi, de la propagaci6 de les
lleis racials, de la propaganda
incendiHria, de notlcies falses i
de la indifer 6nciageneralitzada.
Aquella nit constitueix un mo-
ment crucial de la histbria del
segle XX. Va donar pas a la pri-
mera gran deportaci6 de jueus,
durant la Segona Guerra Mun-
dial, i desprds a l’Holocaust.

Amb el lema "No hi ha futur
sense membria", la Comunitat
de Sant Egidi ha recordat a Bm’-
celonaim’reu d’Europal’inicide
la deportaci6 dels jueus amb
marxes i manifestacions. Me-
mbria i futur van plegats. Me-
mbria i futur sdn decisius en un

moment en qu6 vivim esclafats
per un presentisme sense me-
mbria i sense visi6, sense histb-
ria i sense projecte de futur.
Hannah Arendt deia que "me-
mbria i profunditat sdn el ma-
teix, o mds ben dit, l’home no-
m~s pot assolir la profunditat a
travds de la mem6ria". La pro-
funditat ~s un recurs que lliure-
ment podem conquistar davant
els simplificadors prepotents
del nostre temps. Vivim un
temps complex i in-
quietant que no es
pot explicm" amb
simplificacions. La
proliferaci6 de con-
flictes en molts llocs
del mdn, la g~erra
que torna a dessag-
nar Europa i el re-
torn dels discursos
d’odi ens poden fer
pensm" que la huma-
nitat 6s incapa~
d’aprendre dels seus
errors. No podem
perdre la mem6ria:
ens ha de d’acom-
panyar sempre i ha
d’evitar que repefim errors trH-

Hi ha un exercici de mem6ria
que fern junts recordant, ente-
nent, estudiant, sabent qu6 pas-
sa. Sino ho fern aixi ens oblidem
rHpidament de les lli$ons de la
histbria. Per construir un fi~tur
en pau hem de deixar enrere els

greuges que hem patit iles raons
que tenim, hem de curar-nos de
la superficiahtat, delapolaritza-
ci6 i dels esquemes ideol6gics.

Cada moment de la hist6ria6s
diferent per6 el clima beHicds i
els discursos d’exclusi6 contra
els refugiats, els pobres o les
persones d’ahres pa’/sos, cultu-
res o religions que estan sovin-
tejant sdn preocupants. Els pre-
judicis envers les minories i la
divisi6 de lasocietat sdn Pavan>

Marxa en membria de la comunitat jueva

sala de mals pitjors. Jaime Van-
dor, que va viure la seva infHncia
a Bucm’est al caire de l’Holo-
caust, afirmava que ’Thome es
m6s propens a la passi6 que a la
reflexid i els pobles tenenla me-
mbria curta’. Sempre va des-
confiar de la seg~retat amb qu6
es vivia a Europa, un continent

en qu6, afortunadament, hi va
haver pau tota la segona meitat
del segle XX. Apuntava que "el
mal 6s una opci6 oberta i no
s’adorm mai definitivament". I
afegia: "Tot es pot repetir. Man-
tinguem la consci6ncia alerta".
Fer mem6ria 6s mantenir-se
alerta i permet evitar els errors
del passat i construir el futur
arab esperan~a.

No podem deixar sol ni isolar
cap poble, corn es vafer arab el

poble jueu durant la
Segona Guerra
Mundial. En la g~e-
rra passen les coses
m6s terribles, es des-
envolupen els senti-
ments m6s terribles:
l’odi, el racisme,
l’antisemitisme. A la
viol6ncia i a la gue-
rra no se’ls pot dei-
xar cap espai, per-
qu6 quart es desen-
cadenen engoleixen
la vida de les perso-
nes i dels pobles, i
sempre deixen el
m6n pitjor de corn

l’han trobat. No podem oblidar
la saviesa dels testimonis de la
guerra que han afirmat arab
c, onvicci6: "Mai m~s la g~erra".
Es imprescindible, arnb parau-
les del papa Francesc, "posar la
pau al cot del futur, corn aobjec-
tiu central del nostre comporta-
ment personal, social i politic".
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L ’any que ve es compliran cent anys de la presentaci6
del tango can~6 a la capital catalana. Avui arab prou feines queden

~estigis de la ciutat m~s tan~uera i, per e×tensi~ rn~s bohemia.

/.Barcelona ja
no tanguera?

E1 setembre de11923, un cantant
argent~de virtuts discutides, Fran
cisco Poncho Spaventa, actuava al
teatre Novedades, delcarrer Casp
(avuiliquidat), presentant el tan
go caned, evolucid d~una mfisica
per ballar agafat, en frec llibertl i
hTcnoral, que feia furor als salons
parisencs. Ja havia passat per aqu~
Linda Thelma, amenitzant els tes
dansaires, per6 Spaventa va set
<<qui de veritat va introduir el tan
go cantata Barcelona,s, comcons-
tata l’ent~s m~s important en la
mat~ria, Xavier Febr~s, en un dels
seus lh~bres referencials, Barcelona,
tercem pdtria del tango (que va fir
mar amb Pa/~cia Oabancho; Qua
derns Crema, 199o). ~_Tercera
tria del tango? Aix~ va batejar la

Jordi Bianciotto

ciutat Enrique Cadlcamo, despr~s
d~aterrar-hi a partir de11928. E1
port de Barcelona era escala esta
ble en la ruta a Par~s, i va cobrar
torma el triangle. A Photel Ofiente,
de la Rambla, despr~s de demanar
un caf~ doble i un conyac, iencen
dre un altre cigarret turc, Cadlca
mo va escriure d~una rirada la lie

tra d’Anclao en PaKs. Una pe~a que
taria seva Carlos Gardel, figura
destinada a llaurar-se aqu~ sim
phtics vincles: amics futbolers corn
Piera, Zamorai Samitier.

Nohihacap recordator~ a Pho
tel d~aquesta fita tanguera, corn
tampoc n~hiha alTeatre Goya, on,
el 1925, Gardelva oticiar elseu de
but europeu corn a solista. M~ex
plica Febr~s que va plantejar alGo
ya fauns anys la col.locacid d~una
placa commemorativa, per6 la
proposta no va causar efluvis
d~euf6ria. No som gaire experts en
aquesta ciutat a cuidar i lluir elca-
pital acumulat, la mem6ria, quan
parlem de mfisica popular.

Aquell vincle transatlhntic es
tava destinat a reanimar se, all
mentat en bona mesura per les
dihspores de11976 (cop militar) 
2ool (corralito). La catalanlssima
rumba lava elevar a poesia un
orii~nd de BuenosAires, Gato P~
fez, iha sigut notable el desfilar de
veus, mfisics, creadors: d~un Ho
racio Fumero, c6mplice de Tete
Montoliu, a Nathy Peluso, a trav~s
de Serglo Makaroft, MarceloMer
cadante o Sandra Rehder, que fa
uns anys obse~vava en aquest dia-
ri que ~<Barcelona ~s tanguera,
per6 litalta bohemia>>.

Una parella balla al Festival de Tango de Barcelona, el 2ol/+.

Nosomgaire
experts en aquesta

ciutatacuidar
i Iluirel capital
acumulatquan

parlemde
m~sica popular

~_I ~s possible ser tanguero sen
se boh~mia?Tanguero coma acti
tud, esgotant Pespuma dels dies (i
les nits).Alguna cosa d’aix6 es/~o
ba a faltar en aquesta Barcelona on
no nom& s’han anat desdibuixant
els circuits associats al g~nere, si
n6 que cada dia se’n va a dormir
m~s d’hora, i que despr~s de la
pand~mia ha retallat una mica
m~s els horaris de la restauraci6
perqu~ l’endem5 cal aixecar-se
<<ben d’hora, ben d’hora>>.¯

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

Diario

532 CM² - 50%

10042 €

44

España

14 Noviembre, 2022

P.49



La frase que dona títol a l’article afalaga el meu 
narcisisme, però és evident que no té res a 
veure amb mi. La va escriure Carles Riba el 

1920. Es referia al seu amic, artista i crític d’art 
noucentista Josep Aragay (1889-1973), després 
que aquest publiqués El nacionalisme de l’art, text 
de combat on reivindicava un art propi català com 
a condició per a l’alliberament polític. En concret, 
la citació sencera és aquesta, extreta d’una carta 
del poeta adreçada al també poeta Josep Maria Ló-
pez-Picó: “L’estil va molt barat: un capbussó en 
qualsevol avantguardista de París o del Pombo i 
hom se n’unta. Hem de fer-nos feréstecs, sortits 
del bosc, cantelluts, forçuts i peluts, com uns Ara-
gays; si no els catalans no anirem enlloc, i us cer-
tifico que l’Aragay és no solament l’home que té 
més raó de Catalunya, sinó dels que escriuen mi-
llor”. Déu-n’hi-do. 

Qui era, aquest Aragay? Us avanço que no hi 
tinc un parentiu directe documentat. Però tam-
bé em queda clar, després de llegir el llibre que 
ara li dedica Xavier Castanyer i Angelet, estudi-
ós i director del Museu Aragay de Breda, que és 
un Aragay dels que dins la meva extensa família 
en diem autèntic: radicalment convençut de la 
seva veritat, militant insubornable de les pròpi-
es idees, persistent, lluitador, tossut. Els Aragays 
autèntics són persones de fe, d’una sola peça. 

Contra l’academicisme neoclàssic, però tam-
bé contra el Modernisme i les avantguardes –per 
a ell, el cubisme i el futurisme eren dues tragèdi-
es–, Josep Aragay va ser un noucentista pur, or-
todox, que bevia d’Eugeni d’Ors, Joaquim Folch 
i Torres, Joaquim Torres-García... Però així com 
els seus referents van evolucionar, l’Aragay no. 
No admetia cap interferència en el que conside-
rava l’essència de l’art català: el mediterranisme 
italianitzant. El seu viatge al país transalpí el 
1916-1917, becat per l’Ajuntament de Barcelona, 
li va canviar la vida. “Els artistes han d’ésser els 
constructors ideals de la ciutat”, va escriure al seu 
dietari, que ocupa 1.200 pàgines i on defensa la 
idea de l’artista total, renaixentista, al servei de la 
civilitat –ell mateix pintava, feia ceràmica, escri-
via poesia, teoritzava sobre l’art, polemitzava als 
diaris...– i arrelat en els valors de la simplicitat, 
la bellesa, la sobrietat i l’harmonia. 

Als plafons ceràmics de la font de Santa Anna 
(1918), al Portal de l’Àngel de Barcelona, és on 
mostra “de manera més clara l’assumpció d’aquell 
llenguatge clàssic, senzill, rotund, basat en l’har-
monització de les formes populars. Les quatre do-
nes femenines [...] contenen, en sintonia amb la 
totalitat del conjunt, l’essència més pura de la ico-
nografia noucentista”, anota Castanyer en aquest 
llibre publicat per l’Abadia de Montserrat. 

Amb els seus amics Riba, Obiols, Garcés, Foix, 
Pujols, Nogués i Millàs-Raurell, Aragay va formar 
part del pinyol noucentista. Però a diferència de 
la majoria, per exemple del mateix J.V. Foix, no va 
ser gens porós a la convivència amb les avantguar-
des i es va girar d’esquena a la influència parisenca. 
La seva intransigència li va generar retrets contun-
dents de part de la crítica, per exemple de Rafael 
Benet, Romà Jori i Joan Sacs (Feliu Elias). 

Hi ha un episodi que revela la seva obstinada 
contundència. El 1920, en ple debat sobre la ur-
banització de la plaça Catalunya –la qual no es-
tava prevista al pla Cerdà–, Aragay va proposar fer 

una rèplica exacta de l’Arc de Berà enfront de la 
rambla de Canaletes, amb el lema: “Aquest arc el 
construí la ciutat de Barcelona per fer honor a la 
memòria dels llegionaris [sic] catalans que mo-
riren a França defensant la civilitat llatina contra 
la germànica”. S’havia acabat feia poc la Prime-
ra Guerra Mundial. L’escarni a la premsa va ser 
fabulós. L’Aragay va quedar anímicament tocat. 
A causa d’això, i de la dictadura de Primo de Rive-
ra, el 1924 va decidir abandonar Barcelona i ins-
tal·lar-se a Breda, on tenia arrels familiars, per 
centrar-se en la ceràmica. 

Quan amb la República va tornar a escriure a la 
premsa, no havia tocat ni una coma del seu discurs 
estètic i ideològic. Militant d’Acció Catalana, par-
tit dels joves intel·lectuals noucentistes escindits 
de la Lliga, va esdevenir regidor per aquesta forma-
ció a Breda (1934-1936), des d’on va reprendre 
l’ideal de la Catalunya ciutat. Empresonat pels Fets 
d’Octubre del 1934, quan va sortir de la presó es va 
casar (ja tenia 45 anys) amb la mestra del munici-
pi, Teresa Solà. El 1939 tots dos van ser depurats i 
empresonats. Van sortir en llibertat, però marcats 
com a desafectos, el 1941. 

A la postguerra va crear una empresa de fabrica-
ció de ceràmica utilitària, va escriure novel·les cur-
tes en castellà (inèdites), força poesia (també in-
èdita), un tractat de ceràmica i un altre sobre dibuix 
i pintura. Van ser anys de silenci públic, aferrat a 
les antigues conviccions. Tant, que el 1961, en una 
entrevista a la premsa, quan se li pregunta sobre 
Tàpies, Miró, Tharrats i Cuixart, respon: “Són so-
bradament intel·ligents per comprendre que s’han 
ficat en un carreró sense sortida”. I un any abans de 
morir diu al seu amic Salvador Riera, propietari 
de la galeria Dau al Set: “Us asseguro que hi haurà 
Noucentisme fins al 1999”. ✍

L’Aragay és l’home que té  
més raó de Catalunya

IGNASI 
ARAGAY

Els llibres i les coses

Font de Santa Anna, al Portal de l’Àngel, amb 
els plafons ceràmics de Josep Aragay. WAYRA FICAPAL

Opinió
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CLAM PER UNA SANITAT PÚBLICA DE QUALITAT AMADRID

Barcelona recupera línies cap a Singapur
i Corea del Sud, i Madridmonopolitza les
connexions amb la Xina

El Prat i Barajas pugnen per
aconseguir elmercat asiàtic

Lacapital dominael trànsit in-
ternacional, amb 73 destina-
cions a l’estranger, mentre
que Barcelona en té 42. ECO-

NOMIA / P. 47, 48 I EDITORIAL

Dues-centesmil persones, segons laDele-
gació del Govern; set-centes mil, segons
els organitzadors, es van concentrar ahir

al centre deMadrid per participar en una
multitudinària manifestació amb l’ob-
jectiu de reclamar al Govern autonòmic

queencapçala IsabelDíazAyusounasani-
tat pública amb més professionals i més
qualitat. SOCIETAT / P. 24 I 25
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“Ésmillor
un país
amb els

pressupostos
aprovats”

Els dubtes dels populars sobre
l’oportunitatde frenar la reno-
vació del Poder Judicial ja són
menors: consideren que la re-
forma de la sedició els donarà
elvotcentrista.POLÍTICA / P. 13
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Els demòcrates retenen
el Senat i traslladen
la crisi als republicans
El resultat advers dels comicis a la Cambra Alta suposa una nova

humiliació per a un Donald Trump que perd carisma

DILLUNS, 14 DE NOVEMBRE DEL 2022. NÚMERO 50.719

ElPPespera
que la reforma
de la sedició
li reporti
el vot centrista

Fundada el 1881 per Don Carlos i Don Bartolomé Godó
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L
a tardor de 1924 Jo-
sep Pla escriu a
Francesc Macià. Vol
col·laborar en algun
dels butlletins que

aquest impulsa des del seu exili
parisenc. El líder d’Estat Català
hi està interessat, però prou fei-
na té ambmantenir l’estol de jo-
ves de l’exèrcit amateur amb
què pretén promoure una in-
surrecció a Catalunya per alli-
berar-la de la dictadura de Pri-
mo de Rivera i proclamar la Re-
pública. Les missives entre
ambdós es troben a l’Arxiu Na-
cional de Catalunya.
L’empordanès visita, junt

amb el també periodista Eugeni
Xammar, l’oficina del movi-
ment politicomilitar a Bois-Co-
lombes, als afores de París. En
coneix les pretensions, però la
seva implicació no passa d’aquí.
En començar el novembre del
1926, quan l’empresa dels fets
de Prats de Molló fracassa, es-
criu des de Leeds a Joan Estel-
rich. “AmbMacià tots heu por-
tat una política equivocada –
diu a l’estret col·laborador de
Francesc Cambó–. Heu partit,
tots els partits, de la base que
era una cosa negligible quan de
fet era i és l’única cosa bona per
a aquestmoment: bo per la pro-
paganda, per l’acció i, si voleu
fum, per la ximpleria. Nohaurí-
eu corregut cap risc controlant
a sota aigua el moviment”.
I a continuació detalla allò

que al seu parer la Lliga Regio-
nalista hauria hagut de fer per
instrumentalitzar la insurrec-
ció. “Si en elmomentde la bom-
ba [l’inici de l’operació] hagués-
siu tingut l’agència Havas i Le
Temps a les vostres mans, hau-
ríeu pogut fer verdaderes fili-
granes. Si treballant de qualse-
vol manera la vostra oficina
[Expansió Catalana] ha pogut
notòriament influir sobre la
premsa francesa, calculeu si tot
hagués estat preparat”. El rao-
nament al periodista mallorquí
segueix. “Hauria pogut treba-
llar tothom sense el menor risc,
la gent d’en Macià no produiri-
en avui la impressió d’isolats
escanyats que fan i el resultat,
que ja és bo aixís i tot, hauria si-
gut més gran”. Es refereix al
ressò propagandístic de la de-
tenció al vessant nord del Piri-
neu del centenar de macianis-
tes.
“Si l’avort de Perpinyà ha fet

tant soroll, què hauria arribat si
aquests xicots haguessin pogut
tirar quatre tiros? Hauria sigut
sensacional i a totEspanya s’ha-
gués produït una convulsió de
conseqüències jo crec opti-
místicament imponderables”. I
afegeix: “Heu de saber que el
Comintern li hagués donat di-
ners si en Macià hagués portat
poders dels altres nuclis cata-
lans d’opinió. Amb aquests po-
ders, Amèrica, per altra part ha-
gués respost més. Tothom ha
cregut que en Macià no faria

Plavolia
queCambó
s’acostés a
Macià

La correspondència amb
Estelrich revela aspectes
fins ara desconeguts

res i tothom s’ha equivocat”.
La desconeguda missiva, que

contribueix a esclarir el joc en-
tre catalanismes durant la dic-
tadura primoriverista, es recull
a Joan Estelrich – Josep Pla. Pe-
riodisme i llibertat. Cartes 1920-
1950. Volum que publica l’edi-
torial Destino, fruit de la col·la-
boració amb la càtedra de
l’empordanès a la Universitat
deGirona i del fons del primer a
la Biblioteca de Catalunya. Síl-
via Coll-Vinent, responsable de
l’edició, situa en una introduc-
ció molt esclaridora el context
del centenar de cartes que res-
segueix la trajectòria i relació
d’aquests dos companys de ge-
neració.
Estelrich és el gran valedor

de Pla davant el mecenatge de
Francesc Cambó. Enemistat
amb Antoni Rovira i Virgili i,
com a conseqüència, amb les
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Judici pels fets de Prats deMolló el 1927 a París;Macià apareix a la dreta de la foto
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La violinista vigatana reuneix al seu primer CD en solitari obres de compositors bar-
rocs, gravades amb instruments de l’època, amb d’altres dels segles XX i XXI. Avui
presenta un tast d’aquest Baroque/Modern al Palau de laMúsica. /Maricel Chavarría
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E
ls dissabtes, a la llibreria Obaga de Barce-
lona, a dalt de tot del carrerGirona, hi fan
el vermut. Són vermuts literaris, esclar, i
que serveixen d’excusa per parlar de lli-
bresienraonarambelsautors.Aquestdis-

sabte, la capdecartell eraNúriaCadenes,mentreque
JoaquimCarbófeia“detestimoni”.Aixíéscomespre-
sentava als assistents abans d’ocupar les cadires que
van deixar petita la llibreria. Durant l’hora de la pre-
sentació, amb la historiadora Bea Porqueres, que ha-
viaestatprofessoradeCadenesal’institutValldemos-
sa deNouBarris, Carbóno va badar boca. Als queha-
via anunciat que venia de testimoni, el seu silenci ho
confirmava.Peròquanal finalvaparlar,vaposar laci-
rereta al pastís d’una conversa deliciosa al voltant de
ManueldePedrolo i el seuTempsobert.
El1963, l’escriptorde laSegarrava ferunaaposta li-

teràriamonumental, formadapernounovel·les, idela
primera ja en va fer néixer dues més. Ara l’editorial
Comanegravolcontinuaraquestjocireeditaaquestes
duesnovel·lesquel’autorvaescriuredinsdelasegona
part del cicleTemps obert i, alhora, comença la publi-
cació dels llibres que vuit autors contemporanis hi
afegiran, dos cadascun, a cadascun dels vuit llibres
originals restants. Les novel·les de Pedrolo són autò-
nomes i especulen sobre les vides possibles del seu
protagonista, Daniel Bastida, després d’un bombar-
deigfeixistaaBarcelonael1938.L’escriptor javafer la
proposta que la vida del seu protagonista, diferent a
cada llibre, es multipliqués infinitament si, potser en
elfutur,algunescriptorposavafila l’agulla icontinua-
va la seva idea.
Aquest futur ja ha arribat i al setembre s’han publi-

cat les duesnovel·les deCadenes (La terra s’hoporta i

Nohandonat la llum,encara) i lesduesdeCarbó(L’as-
cens deDaniel Bastida iLa caiguda deDaniel Bastida),
quesónelsprimersfruitsdelnouTempsobertmésen-
llàdePedrolo.A l’Obaga, totsdosautorsvancoincidir
aesmentarl’hemerotecadeLaVanguardia,accessible
enlíniaidefranc,perdocumentar-sesobrelaBarcelo-
nade l’època,comara lespel·lículesquefeienencine-
mesavuidesapareguts, comCanPistoles (Capitol).
Deia queCarbóvaposar la cirereta, i ho va fer quan

va recordar un conte de Pedrolo, El millor novel·lista
delmón, en què el protagonista escriu la història d’un
personatge a partir de totes les possibilitats que té a
l’hora de prendre una decisió: anar a peu a la feina,
agafarl’autobúsobaixaralmetro,fetquemultiplicava
per tres la història, i així fins a l’infinit. Tancat en un
manicomi, els altres ingressats, però també el perso-
nal sanitari, el de neteja, etcètera, acabaven partici-
pant d’aquesta proposta escrivint lesmúltiples histò-
ries que se’n derivaven. Una idea del 1952 que, amb
Tempsobert,vaencetar l’any1963 iqueavuicontinua.
Sónbojos, aquestsescriptors!

L’hemeroteca de
‘La Vanguardia’ es revela com
una eina útil per als escriptors
a l’hora de documentar-se

Pedrolo infinit

Magí Camps

LLETRA PETITA

.,*.('&%*$*#"!*0/-*+)'

portes tancades a La Publicitat,
el de Palafrugell acaba conver-
tit en ploma essencial a La Veu
de Catalunya dels anys trenta i,
comEstelrich, en alfil d’Expan-
sióCatalana, l’oficinad’interna-
cionalització del catalanisme.
Ambdós es reconeixen assalari-
ats del líder lligaire i que es de-
uen “al burgès”. Són conserva-
dors de soca-rel, lletraferits, vi-
atjats i apassionats per
Mallorca.
La professora de literatura

catalana de la Universitat Ra-
mon Llull serveix al final de la
correspondència creuada un
text inèdit en què Estelrich
analitza el Pla literari. D’ell diu
que reïx a humanitzar un pai-
satge i a copsar tipus vivents,
però que no és bo per la intriga,
ni té el do de la invenció. No pot
ser un bon novel·lista, conclou.
Després de la Guerra Civil, la

“AmbMacià tots heu
portat una política
equivocada”, diu Pla a
l’estret col·laborador
de Cambó

relació es refreda. Per Pla, l’in-
tel·lectual i polític de Felanitx
té “la gran condició dels capi-
tans del treball, fer donar molt
rendiment per poc preu”.
Estelrich va col·laborar amb

la revista Destino a partir del
març del 1946. Allí es retroba
amb Pla, que hi escrivia des del
febrer del 1940. També a partir
de la col·laboració amb la seva
càtedra i amb el projecte oceà-
nic de digitalització de tots els
seus articles que aquesta im-
pulsa, Xavier Febrés presenta
Calendario sin fechas, també a
l’editorial Destino. Una selec-
ció de cinquanta-dues colum-
nes d’entre les escrites cada set-
mana sota aquest títol fins al
1980. Articles mai abans reedi-
tats en la seva versió originària.
En ells, d’acord amb el precís

estudi inicial de l’expert planià,
s’alterna localisme i cosmopoli-
tisme amb “un estilo en cuanto
al modelo de lengua castellana,
plagado de giros catalanes sin
ninguna intención de disimu-
larlo”. Escrits des de la militàn-

cia de voler-ho fer en català,
fins i tot quan no podia. I ne-
gant-se que pogués ser catalo-
gat d’escriptor bilingüe. “El bi-
lingüismo no es una peripecia –
deia Pla en un dels articles–,
sino una tragedia”.
El volum recorre el canvi

d’època, l’evolució del règim,
els viatges –a Ceret, en un pe-
trolier–, el paper creixent de la
dona, o hi explica com escriure
un bon article, mentre aprofita
les escletxes que permet la cen-
sura. I també el desencís, a par-
tir de l’any 1975, després que el
fundador, Josep Vergés, ven-
gués la revista. El nou propieta-
ri, tal com va consignar a Notes
del capvesprol, era “un engreído
de gran ambición política lla-
mado Jordi Pujol, de la Banca
Catalana. Este señor, riquísimo,
que primero propugnó para es-
te país la implantación del soci-
alismo sueco –en este país los
suecos son escasos– y después
ha demostrado tener una ambi-
ción desmesurada y pública,
propia del típico político igno-
rante”.
Baltasar Porcel, que n’exercia

de director, feia de tallafoc. Pla
pretenia publicar articles a fa-
vor dels coronels grecs i del dic-
tador portuguès Oliveira Sala-
zar. Aleshores les solucions au-
toritàries en les quals Cambó
havia somiat ja no tocaven. Re-
llegir els seus articles avui, tan-
mateix, no és un exercici d’ar-
queologia. Al contrari, diu Fe-
brés, “constituye el
descubrimiento palpitante de
un estilo vivo en su forma pri-
migenia, juvenil, a chorro”."

Estelrich diu que
l’escriptor no pot ser
un bon novel·lista
perquè “no té el do
de la invenció”
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