
 
 
 
 
 
 
 

A

 

 

 

 

 

 



INFORMACIONS

P.4



El Born reivindica un art contra la 
pervivència del franquisme

La repressió a la llengua i la seva 
resistència també són motius de re-
flexió d’alguns artistes. Marco No-
ris, a Topònims de frontera (2022), 
registra llocs vinculats a l’exili i a la 
resistència. L’ús de la toponímia va 
ser també una forma de resistència, 
especialment promoguda des del 
Centre Excursionista de Catalunya. 
Jaume Serra Torelló i Joan Anton 
Serra Ollé es van dedicar durant 
anys a fotografiar i documentar els 
llocs on van estar, combatre i morir 
molts maquis. Hi ha també una se-
lecció de poemes visuals de Guillem 
Viladot. “La seva obra, feta el 1972, 
sobre la repressió de la llengua és 
encara vigent”, assegura Ancarola. 

Al llarg del recorregut hi ha unes 
gàbies d’on emanen les veus dels re-
presaliats que formen part d’una de 

les obres de Concha Pérez, Memòria 
oral silenciada. “L’autocensura con-
tinua vigent, és com si tinguéssim el 
franquisme inoculat en el nostre 
ADN, ens ha marcat i ens continua 
marcant a l’hora de pensar què és 
correcte i què no”, conclou Pérez. 

Al Born es desplega igualment 
molta crítica a l’estat espanyol actu-
al i al colonialisme. “Ha estat molt 
difícil incorporar obres d’art d’artis-
tes guineans, però per a nosaltres era 
important fer-ho”, assenyala Cues-
ta. Es pot veure, per exemple, l’obra 
de Filiberto Obama Nsué, que mos-
tra com els colonitzadors espanyols 
maltractaven els guineans. “Hi va 
haver un doble exili durant la dicta-
dura, l’exterior i l’interior, però ara 
també es continua tractant mala-
ment els migrants”, diu Cuesta.e

Obra de Guillem Viladot a Un altre fi. La resta. Art i 
antifranquisme, al Born CCM. CRISTINA CALDERER

Una gran exposició reuneix l’obra antifranquista de 19 artistes

“La meva àvia anava cada dia a la 
Model de València per preguntar 
per l’avi Salvador. Quan va saber 
que ja l’havien tret per afusellar-lo, 
va anar a Paterna, a la nit, amb els 
seus sis fills. El cos estava mig enter-
rat i en va treure les manilles”, ex-
plica la Raquel Gil. “L’avi no havia 
fet res, només era sindicalista”, afe-
geix. Al cementiri valencià de Pater-
na hi ha més de cent fosses on els 
franquistes van enterrar més de du-
es mil persones assassinades. Les 
manilles, fetes de corda esfilegada, 
es poden veure a Un altre fi. La res-
ta. Art i antifranquisme, la nova ex-
posició del Born Centre de Cultura 
i Memòria. Amb altres objectes res-
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catats de les fosses, com una carta 
de comiat o una corbata, configuren 
la instal·lació Objectes (des)apare-
guts de Maria Amparo Gamar. 

És tan sols una petita part d’una 
de les exposicions més ambicioses 
del Born. Repartides per tot el jaci-
ment, hi ha les obres plàstiques, so-
nores i audiovisuals de dinou artis-
tes contemporanis. “Volíem obres 
provinents de la dissidència que as-
senyalin la fal·làcia de la Transició 
i la pervivència del franquisme”, diu 
Nora Ancarola, que amb Amanda 
Cuesta ha comissariat l’exposició 
que es podrà veure fins al 16 d’abril. 
“Volem un altre final, la dictadura 
es mereix un altre final, com diu Fi-
nal, el poema de Joan Brossa”, asse-
gura Ancarola.  

No hi ha grans obres ni formats 
espectaculars, però sí grans histò-
ries. Hi ha artistes de diferents ge-
neracions i obres fetes en diferents 
moments. “Era molt important do-
nar-li una perspectiva creada per 
generacions diverses que han nas-
cut als anys 40 o als 80, una pers-
pectiva que vol ser una crítica ferot-
ge al que va passar i també generar 
nous imaginaris. La majoria 
d’obres, sobretot de les generacions 
més joves, ofereixen imaginaris de 
resistència, la possibilitat d’una al-
tra Espanya”, diu Ancarola. 

La resistència de les dones 
A l’exposició es mostra la pervivèn-
cia del franquisme, però també la 
resistència i la subsistència de la re-
bel·lia. Un dels àmbits de l’exposi-
ció tracta precisament la resistèn-
cia de les dones i la doble repressió 
que van patir. Hi ha des d’Assaig per 
a Deep Song, 2020-2022, de Lola 
Lasurt, que recrea la coreografia 
que Martha Graham va fer el 1937 
a partir de les notícies i fotografies 
que arribaven de la Guerra Civil, 
fins a les veus de diferents dones 
que van patir la repressió al Patro-
nato de Protección de la Mujer i les 
d’escriptores a l’exili, com Anna 
Murià o Mercè Rodoreda.  

Silencis  
“És com si 
tinguéssim el 
franquisme a 
l’ADN”, diu 
Concha Pérez

Crítica 
La mostra 
inclou obres 
crítiques amb 
“la fal·làcia de 
la Transició”
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Llum verda a la reconstrucció  
de l’emblemàtica Escola del Mar

emblemàtic perdut, l’Escola del 
Mar, una institució pionera de refe-
rència per la innovació pedagògica, 
dirigida per Manuel Ainaud, i pel 
seu projecte arquitectònic, de Josep 
Goday. Va ser el net de l’arquitecte, 
Marc Cuixart Goday, qui va engegar 
una iniciativa per fer possible la re-
cuperació i que va comptar amb el 
suport d’un centenar de personali-
tats del món de la cultura. “Fa temps 
que treballem en fer una recons-
trucció permanent”, afirma Jordi 
Martí, el tinent d’alcaldia de Cultu-
ra, Educació, Ciència i Comunitat. 
“Es pot fer un cert paral·lelisme 
amb la recuperació del pavelló de 
Mies van der Rohe en el sentit que 
es tracta d’un altre element que va 
tenir rellevància cultural”, explica. 

Està previst que la reconstrucció 
estigui enllestida el 2024, per fer-

la coincidir amb l’edició barceloni-
na de la biennal d’art nòmada Mani-
festa de Barcelona. L’Escola del Mar 
reconstruïda hi podria ser una pe-
ça important perquè les activitats 
pedagògiques i la mediació amb el 
públic són dos dels puntals de la 
programació de cada edició 
d’aquesta biennal. “Una de les coses 
que vol Manifesta és deixar un lle-
gat, i quan els vam explicar el pro-
jecte es van il·luminar, però encara 
no està tancat”, explica Martí. Si és 
així, serà un cas semblant al de l’edi-
ció d’enguany d’aquesta biennal, 
que es va celebrar a Pristina, la capi-
tal de Kosovo, entre els mesos de ju-
liol i octubre: els organitzadors de 
Manifesta van aconseguir fons per 
rehabilitar una antiga biblioteca, 
convertir-la en Centre de Pràcti-
ques Narratives per a la Manifesta 

L’edifici de Josep Goday, del 1921, pot renéixer a la Barceloneta com una peça de la Manifesta 2024

i deixar-la per a la ciutat com un 
equipament de barri. 

La notícia coincideix amb el cen-
tenari de l’escola. Malauradament, 
la història de l’Escola del Mar a la 
platja dels Pescadors va ser breu, ja 
que va ser destruïda el gener del 
1938 durant un bombardeig feixista 
de l’aviació italiana. No hi va haver 
víctimes mortals, però l’edifici va 
quedar en un estat irrecuperable. 
Després l’escola es va traslladar a 
Montjuïc, al solar on actualment hi 
ha el Museu Etnològic de Barcelo-
na, i més endavant es va traslladar 
a la seva ubicació definitiva al bar-
ri del Guinardó, on continua oberta. 

Un referent pedagògic 
“Seria una molt bona idea incloure 
la reconstrucció de l’Escola del Mar 
dins Manifesta, perquè creiem que 

La reconstrucció d’edificis històrics 
desapareguts ha deixat una em-
premta profunda en el patrimoni de 
Barcelona. El pavelló alemany de 
Mies van der Rohe de l’Exposició 
Universal del 1929 encara es pot vi-
sitar avui a Montjuïc com un símbol 
de la modernitat europea del segle 
XX. I el pavelló de la República de 
l’Exposició Internacional de París 
del 1937, obra del GATPAC, és una 
altra icona que es va reconstruir a 
Horta-Guinardó el 1992 i avui acull 
una biblioteca universitària especi-
alitzada en la Guerra Civil. 

Segons ha pogut saber l’ARA, 
l’Ajuntament de Barcelona avança 
en la recuperació d’un altre edifici 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR Final  

L’escola va 
ser destruïda 
el 1938 en un 
bombardeig 
dels feixistes 
italians
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una manera de descolonitzar les bi-
ennals és aprofundir en les necessi-
tats de la comunitat local”, diu la 
fundadora d’aquesta institució, la 
comissària holandesa Hedwig Fi-
jen. Ella es va endinsar en la histò-
ria de l’escola l’any passat quan va 
visitar l’exposició del Born Centre 
de Cultura i Memòria Per una edu-
cació en llibertat. Barcelona i l’esco-
la. 1908-1979. “Estem fent molta 
recerca sobre quin llegat podem 
deixar a Barcelona després que 
Manifesta acabi”, explica. Però al 
mateix temps adverteix que enca-
ra queden molts aspectes de la Ma-
nifesta barcelonina per acabar de 
definir i també fitxar un mediador 
creatiu en qüestions urbanísti-
ques, una figura que també estaria 
involucrada en aquest procés de 
reconstrucció.  

A més de l’exposició Per una edu-
cació en llibertat, un altre referent 
per a la inclusió de l’Escola del Mar 
reconstruïda dins Manifesta pot ser 
l’antiga escola kosovar instal·lada 
en un habitatge particular, l’Esco-
la Hertica, que es va presentar dins 
la programació d’aquest any a Pris-
tina per recordar que va funcionar 
com a escola clandestina i que des-
prés va ser bombardejada, com va 
passar amb l’escola barcelonina. 
També pel que fa als usos de l’edi-
fici, Jordi Martí planteja que des-

prés de Manifesta l’Escola del Mar 
reconstruïda podria quedar com un 
museu de la història de la pedagogia 
local. “Barcelona sempre ha sigut 
una ciutat que històricament ha 
acollit revolucions pedagògiques, o 
fins i tot les ha generat, com l’Esco-
la Moderna de Ferrer i Guàrdia o el 
posterior acolliment de Montesso-
ri”, explica Martí. “L’encreuament 
amb Manifesta permet pensar les 
coses sortint de la bombolla en què 
nosaltres les pensaríem”, subrat-
lla, i la presència de l’escola en 
aquesta biennal també podria ser-
vir per posar-la en un context més 
ampli. “Manifesta pot ajudar a si-
tuar aquest projecte com un gran 
projecte europeu”, diu Martí. 

Un edifici de fusta al mar 
Un altre element que posa l’Escola 
del Mar de plena actualitat és que 
era un edifici fet amb fusta, un ma-
terial amb un paper creixent dins el 
món de la construcció perquè per-
met reduir la petjada ambiental 
d’un edifici. “Goday es va veure obli-
gat a fer un edifici de fusta i desmun-
table, i això li dona una actualitat es-
pectacular”, diu Martí. L’escola 
consistia en un edifici de 1.000 me-
tres quadrats distribuïts en tres cos-
sos en forma d’U, de planta baixa i 
pis, sostinguts per pilars de formigó 
armat que sobresortien de la sorra. 

La forma d’U evocava el traçat de les 
illes de l’Eixample. La reconstruc-
ció es podria beneficiar del fet que el 
net de Goday, el també arquitecte 
Marc Cuixart i Goday, té fet el pro-
jecte per reconstruir-la. Com va 
avançar l’ARA , Cuixart fins i tot va 
aconseguir el finançament a través 
d’una branca de la família Grífols, 
disposada a posar el 100% dels 3,8 
milions del cost previst. 

En el seu projecte de reconstruc-
ció de l’escola, Marc Cuixart es 
planteja tres ubicacions possibles: 
l’original, a la plaça que porta el nom 
de l’escola al passeig marítim de la 
Barceloneta, i en els dos extrems del 
mateix passeig. Un dels extrems 
correspon a la plaça del Mar, a tocar 
del Club Atlètic Barceloneta, i l’al-
tre al moll de Marina, és a dir, la pla-
taforma que hi ha al final del carrer 
Marina, molt a prop de l’Hotel Arts, 
on estava previst construir un palau 
de congressos amb motiu dels Jocs 
Olímpics de Barcelona.  

Aquesta segona ubicació sembla 
més adient perquè l’Ajuntament de 
Barcelona té previst en el futur con-
nectar la platja de la Barceloneta 
amb el Port Olímpic passant per so-
ta d’aquesta plataforma. Per fer-hi 
l’escola, caldria modificar l’orde-
nació urbanística vigent amb una 
ampliació d’usos. “És impossible re-
construir-la al mateix lloc, i els ar-

quitectes municipals s’estan tren-
cant les banyes per trobar una al-
tra ubicació a la vora del mar te-
nint en compte l’ús intensiu que es 
fa ara de l’espai públic”, diu Mar-
tí. “Ha de ser vora el mar. Si pot ser 
a la Barceloneta, o a prop, encara 
millor, però també podria estar a 
la zona de la Vila Olímpica o més 
enllà”, insisteix el regidor. 

Palaus per a la canalla 
Per conèixer de primera mà els trets 
de les escoles més modernes del seu 
temps, Josep Goday va viatjar a 
França, els Països Baixos, Alemanya 
i Suïssa. Com recorda Cuixart, la 
construcció de l’Escola del Mar 
s’emmarca en l’acció de l’Ajunta-
ment de Barcelona per resoldre el 
problema de l’escolarització: des del 
1905 estava previst construir vint-
i-cinc escoles. Abans de la del Mar, 
es va poder construir l’Escola del 
Bosc a Montjuïc per a nens amb 
problemes respiratoris. En el bien-
ni 1916-1917 l’Ajuntament de Barce-
lona va crear la Comissió de Cultu-
ra i abans de la dictadura de Primo 
de Rivera van poder acabar el grup 
escolar Baixeras, a la via Laietana, 
i el de La Farigola de Vallcarca, 
mentre que els que estaven en obres 
van quedar aturats, com el Milà i 
Fontanals, el Pere Vila i el Ramon 
Llull. Pel que fa a l’Escola del Mar, 
que estava pintada de blau i blanc 
amb tocs decoratius de color groc, 
“tenia, a més de les dependències 
pròpiament escolars, una cambra 
mèdica i un gabinet antropomètric, 
cuina, menjador d’estiu i d’hivern, 
rentadora i centrifugadora, dutxes i 
velaris per crear ombra”, recorda 
Cuixart en un dels articles que ha 
dedicat a l’escola.   

Seguint les idees pedagògiques 
més innovadores del moment, 
aquestes escoles eren “palaus per 
als nens”, com diu Cuixart. “Esta-
ven destinades a la mainada que no 
estava escolaritzada, i en aquestes 
escoles tenien tot el que no tenien 
a casa: dutxes, àpats amb un progra-
ma nutricional... –explica–. Els nens 
de les famílies adinerades anaven a 
les escoles religioses –afegeix–, i 
l’Ajuntament de Barcelona va acon-
seguir fer una escola laica pública”. 
Com que era una escola especial, 
l’Escola del Mar, a diferència de 
moltes altres, va poder ser sempre 
una escola mixta.  

També va tenir reconeixement 
arreu, com es pot llegir en un escrit 
de l’historiador de l’arquitectura i 
crític Sigfried Giedion, que la va vi-
sitar el 1932 amb Josep Lluís Sert i 
va quedar sorprès: “Però com és 
possible que a Espanya, on en algu-
nes regions el 50% i el 60% de la po-
blació és analfabeta i on hi ha pocs 
mestres i fins i tot pocs intel·lectu-
als, hi hagi assajos com l’Escola del 
Mar? I, a més, no des d’ara: des del 
1921. I fins i tot durant la dictadura”, 
va escriure Giedion. “L’Escola del 
Mar serà un engranatge més en 
aquest rosari de bona arquitectura 
que tenim a Catalunya i Barcelona”, 
conclou Cuixart.e

Història 
L’escola 
reconstruïda 
podria quedar 
com un 
museu de la 
pedagogia

Edifici 
El net de 
l’arquitecte ja 
té el projecte i 
el 100% de 
finançament 
de Grífols 

PAU, ROC , TANIT. 11, 9, 6 ANYS
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 Crida internacional per 
resignificar Via Laietana 

anys del compromís del Congrés 
per tancar la Prefectura, i encara és 
un espai policial”, lamentava Xavi-
er Antich, president d’Òmnium. 
“Una policia democràtica es mereix 
tenir, i hauria de voler tenir, un al-
tre enclavament que no tingui res a 
veure amb els fets infames que es 
van viure aquí”, apuntava Puig, que 
recordava que les víctimes van ser 
polítics, sindicalistes, catalanistes, 
estudiants i també persones d’iden-
titats dissidents.      

Aquest any, l’acte es va convertir 
en una crida internacional, perquè 
177 organismes nacionals, estatals i 
internacionals de fins a 20 països 
han signat un manifest que demana 
“la resignificació d’aquest espai de 
tortura i detenció”, com han fet al-
tres exdictadures. Álvaro Ahumada, 
director de la Corporación Parque 
por la Paz Villa Grimaldi de Xile, 
que justament va ser el primer cen-
tre de memòria de l’Amèrica Llati-
na, donava el seu testimoni a l’ac-
te: “El pas de la dictadura a la demo-
cràcia no és fàcil. Hi ha la temptació 
de no voler portar els problemes del 
passat. Però no és possible el futur 
si no hi ha justícia, reparació i ga-
ranties de no repetició”. 

Una llei de memòria “tímida” 
Antich va qualificar la nova llei de 
memòria democràtica espanyola 
de “tímid intent de revisió insufici-
ent”, ja que “ni preveu conseqüèn-
cies jurídiques, ni comporta res-
ponsabilitats patrimonials per a 
l’Estat”. “És inacceptable que
l’única causa judicial contra els 
crims franquistes sigui a 10.000 
quilòmetres d’aquí [referint-se a la 
querella argentina]”, afegia. Per ai-
xò va recordar que les entitats de 
memòria han presentat la prime-
ra querella contra sis policies fran-
quistes per tortures a Carles Valle-
jo. El president d’Òmnium es va 
mostrar confiat que la policia mar-
xarà d’aquest lloc, que és “símbol 
d’impunitat, però també mirall 
d’una lluita que ve de lluny i arri-
ba fins a nosaltres”.e

Els representants de les entitats davant de Via Laietana 43. ÒMNIUM

177 entitats de 20 països se sumen a  
la demanda d’un centre de memòria

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

La placa que hi ha al davant de la 
Prefectura Superior de Policia de 
Via Laietana i que explica que 
aquest va ser un lloc de persecució 
de la dissidència del franquisme, cu-
riosament, ahir es podia llegir. El 
motiu: la van posar nova divendres. 
És un faristol que constantment és 
vandalitzat. “Fins quan? És que no 
té prou vigilància?”, preguntava re-
tòricament Angelina Puig, membre 
de l’Ateneu de Memòria Popular. 
Puig va ser l’encarregada d’obrir 
l’acte que cada 20-N organitzen una 
desena d’entitats de memòria. So-
ta el lema “Via Laietana 43. Fem 
justícia, fem memòria”, fa anys que 
batallen perquè aquesta comissaria 
que va ser “centre neuràlgic de la re-
pressió i la tortura” es transformi en 
un espai de memòria, d’arxius docu-
mentals i centre d’interpretació de 
la impunitat i la tortura.   

Aquest any les obres de Via Laie-
tana van complicar la manifestació, 
que va aplegar més de cent perso-
nes, amb noms com Carles Vallejo 
i Pilar Rebaque (que van ser vícti-
mes de tortura i vexacions, respec-
tivament, en aquest lloc), Rosa To-
ran, Marc Andreu, Pep Cruanyes, 
Agustí Alcoberro, Cèlia Carbonell, 
Xavier Antich, David Fernàndez 
(d’entitats civils i memorialistes) i 
persones conegudes com Anna Ga-
briel, Ramon Solsona o Judit Juan-
huix. Com a escenografia de l’acte 
s’hi va col·locar una reproducció de 
la façana de la comissaria –despro-
porcionadament envoltada de fur-
gonetes dels Mossos– però amb el 
nou rètol de Centre de Memòria, co-
sa que va comprimir els manifes-
tants en un sol carril. 

Una espontània que va veure el 
cartell li demanava a David Fernàn-
dez si això ja està fet: “No. Es va 
aprovar a l’Ajuntament, al Parla-
ment i al Congrés, però no s’ha 
aconseguit”, li explicava. “Fa 47 
anys de la mort del dictador. I fa 5 
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Havia de ser un pal fàcil i subs-
tanciós i va acabar convertit en 
una salvatjada sense benefici. En 
l’assassinat del comerciant 
Francisco Rovirosa el 1962 hi 
van estar implicats ciutadans 
nord-americans, britànics i es-
panyols, i a més la sang va es-
quitxar l’escena jazzística bar-
celonina. «Va ser el crim de la 
dècada a Barcelona i va rebre 
molta atenció mediàtica no no-
més a Espanya sinó també als 
Estats Units i la Gran Bretanya 
–diu Alberto Valle–. El règim 
franquista el va anomenar el 
crim dels existencialistes. Per la 
dictadura era existencialista tot 
allò estrangeritzant i allunyat de 
la moral nacional-catòlica». 

És aquest succés el nucli de 
Todos habían dejado de bailar 
(Roca Editorial), ficció amb què 
Vall (Barcelona, 1977) va guanyar 
la 16a edició del premi de novel·la 
negra L’H Confidencial. L’autor 
va ser primmirat en la recons-
trucció novel·lada dels baixos 
fons i sobretot de l’òrbita del jazz 
de Barcelona. Els germans Jack i 
Phil Hand (al llibre transformats 
en Hall), dos buscavides nord-
americans gairebé tan fanàtics 
del jazz com de l’heroïna, van ser 
importants en aquest àmbit. Com 
a impulsors del club Jack’s 
(compte: a la rebotiga del bar 
Carmona, al carrer del Parla-
ment, seu de la Peña Taurina 
Chamaco) i com a capitostos de 
The Jazz Brothers, grup més 
 aviat primari però modern i amb 
ganxo que durant la seva breu 
existència es va atrinxerar al 
Jamboree de la plaça Reial. 

Consum molt minoritari 

¿Hem dit heroïna? ¿A la Barcelo-
na dels primers anys 60? «El seu 
consum era molt minoritari –in-
forma Valle–, però si en volies i 
sabies on buscar-ne, en trobaves. 
Arribava a través de marins de la 
Sisena Flota nord-americana. Els 
Hall i el seu entorn eren una ex-
cepció en l’ambient jazzístic de la 
ciutat, on es bevia whisky i a tot 
estirar es fumava grifa». 

L’èxit de les sessions del Ju-
bilee Jazz Club al restaurant To-

bogán de la Reial no va passar 
desapercebut Joan Roselló, pro-
pietari del bar Brindis, situat 
just davant, que el va transfor-
mar en el Jamboree el 1960. «El 

Brindis era un antre en el qual 
eren habituals els enrenous 
–assenyala Valle–. Tenia fins i 
tot taquilles perquè la soldades-
ca americana es canviés de roba 

i sortís del braç d’una dona camí 
d’una pensió». 

La mala reputació del Brindis 
va propiciar que al principi els 
músics i els aficionats al jazz lo-
cals es resistissin a anar al Jam-
boree. «La majoria eren de famí-
lies acabalades –explica Valle–. 
Els discos de jazz nord-americà 
eren gairebé objectes de luxe que 
calia comprar a França. Com als 
personatges de Vida privada, de 
Josep Maria de Sagarra, 30 anys 
abans, els agradava baixar al nu-
cli antic a encanallar-se, però 
locals com el Brindis superaven 
el seu límit». 

Poc temps li va costar superar 
aquests prejudicis al Jamboree, 
la primera etapa del qual va du-
rar fins al 1968. Com si tingués 
ales, breus memòries del trom-
petista, cantant i heroïnòman 
recalcitrant Chet Baker, té un 
epíleg datat el desembre del 
1963, quan l’artista va anar a ac-
tuar a la cava de jazz durant un 
mes. Allà, escriu, va conèixer una 
«família de gran pes a la ciutat» 
a través de la qual va contactar 
amb un cirurgià de fama inter-

nacional. «Aviat vaig aconseguir 
que em facilités receptes, i tot va 
tornar a començar», diu per acabar. 

Valle s’ha documentat a cons-
ciència. Entrevistes a músics de 
l’època, hemeroteca i llibres: Jazz 
en Barcelona 1920-1965, de Jordi 
Pujol Baulenas; La Sisena Flota a 
Barcelona i Vida i miracles de la 
plaça Reial, de Xavier Theros; 
Historia y leyenda del Barrio Chino, 
de Paco Villar; Ficció criminal a 
Barcelona 1950-1963, de Ramon 
Espelt; Barcelona, en rosa y negro, 
de Santiago Tarín... 

En l’apartat de delinqüència lo-
cal, Valle recomana com una mina 

d’informació els llibres de casos 
del comissari Tomás Gil Llamas 
(Brigada criminal, La ley contra el 
crimen). «El personatge El Titi va 
existir, Gil Llamas el va presentar 
com la bèstia negra de la policia al 
Xino –explica l’escriptor–. Gil 
Llamas era un policia carismàtic, 
fins que el 53 o així li va fer un cop 
de puny a un superior en un ball i 
va caure en desgràcia». 

‘Cameo’ rocker 

Però Todos habían dejado de bai-
lar és una novel·la i no una cròni-
ca, i funciona com un tret al 
marge de la fidelitat a l’època, 
els ambients i els personatges 
retratats, un plus per a lectors 
iniciats. Al llibre hi ha un cameo 
de Los Salvajes, l’orgull rocker 
del Poble-sec. «Imagino que la 
gent del jazz mirava aquests 
conjunts naixents com si fossin 
brossa –afirma Valle–. I imagi-
no també que la gent del rock 
and roll considerava un conyàs 
els grups de jazz». 

Valle és autor de Soy la ven-
ganza de un hombre muerto (pre-
mi de narrativa Ciutat de Vila-
real 2018) i dels cinc volums de 
l’exaltada i molt pulp saga noir 
protagonitzada Palop, firmats 
amb el pseudònim Pascual Ulpi-
ano (66 Rpm Editorial). n

Jazz, heroïna i un crim matusser

Alberto Valle publica ‘Todos habían dejado de bailar’, 
ficció teixida entorn d’un succés sonat a la Barcelona 
del 1962 amb la qual va guanyar l’última edició del 

premi de novel·la negra L’H Confidencial. L’obra brinda 
una reconstrucció minuciosa dels baixos fons i l’escena 
jazzística de la ciutat.

LLIBRES

RAMÓN VENDRELL 
Barcelona

Alberto Valle, ahir a la plaça Reial de Barcelona.

Jordi Otix

L’autor ha sigut 
primmirat en  
la reconstrucció  
dels baixos fons  
de Barcelona 

ELS ESCENARIS JAZZÍSTICS DE
 'TODOS HABÍAN DEJADO DE BAILAR'
Font: 'Jazz en Barcelona 1920-1965', de Jordi Pujol Baulenas

Colón Jazz-Cava

Jamboree

Bar La Selva

Restaurant
Tobogán

Zodiac Teatre Candilejas

Montparnasse

Jack's

Kit Kat

Orfeo Negro
Salomó Ben Adret 
(Sant Domènec del Call), 9

Escudellers, 10

Plaça Reial, 10

Rambla de Catalunya, 26Passatge de Madoz

Passatge de Madoz

Marquès de Barberà, 5

Parlament, 48

Rambla de Santa Mònica, 18

Plaça Reial, 17
(planta baixa)

Blue Note
Plaça Reial, 17
(entresol)
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Amb IVA inclòs, abans de finals 
d’any es destinaran 225.570 eu-
ros a rescatar de la podridura un 
interior d’illa de l’Eixample inau-
gurat en realitat no fa tant, el 
2007. El temps i altres circums-
tàncies l’han malmès més del 
previst. Té només 15 anys i sem-
bla que en siguin 100. Són els jar-
dins de Carme Biada, un interior 
d’illa encaixat entre els carrers de 
Roger de Llúria, Còrsega, Bruc i 
Rosselló, un espai on es pot acce-
dir des de dues entrades diferents 
però que, tal com està, ve poc de 
gust fer-ho. És interessant ex-
plorar les causes d’aquest deteri-
orament, però molt més ho és 
encara repescar una història que 
molt pocs coneixen sobre la se-
nyora Biada, així que a continua-
ció s’explicaran les dues coses en 
una única croniqueta. 

Primer, el més fàcil d’explicar, 
és a dir, per què cal restaurar un 
espai de creació tan recent. La co-
sa no té gaire recorregut. Després 
de l’estrena de l’interior d’illa, es 
va decidir fer una queixalada a 
l’espai disponible per construir-
hi una escola bressol, la Casa dels 
Nens. Es va desdibuixar així el 
disseny original i, en l’operació es 
van perdre part dels elements lú-
dics de la zona. Els que sí que van 
ser respectats en aquesta retalla-
da no ho van ser, amb el pas del 

temps, per part d’alguns dels 
usuaris més incívics del lloc. Més 
verd, nou mobiliari urbà, pintura 
més alegre, zona de joc infantil 
d’acord amb l’edat dels nens de 
l’escola bressol... En això se n’ani-
ran els 225.570 euros, IVA inclòs.  

Les obres començaran a finals 
del 2022 i en quatre mesos hau-
rien d’estar enllestides, més o 
menys el mateix calendari d’un 
altre interior d’illa, la Torre de 
les Aigües, que serà parcialment 
arreglat perquè arribar a les 
eleccions municipals tal com es-
tà seria inadequat. 

Més que «la senyora de...» 

Dit tot això, el que és realment su-
cosa és la història de Carme Biada. 
Per a una dona que té un lloc al 
nomenclàtor de la capital catala-
na i que no és un personatge de 
ficció, com ho són les santes, res 
millor que, de tant en tant, re-
marcar qui va ser i què va fer, amb 
gran teatralitat, el 1927. 

Va ser, com es veurà, molt més 
que la dona d’Arturo Elizalde, un 
altre gran personatge de la histò-
ria de Barcelona. Ella, la Carme, 

era besneta de Miquel Biada, el 
català que el 1848 va unir Barcelo-
na i Mataró (el seu poble natal) 
amb la primera línia de ferrocarril 
de la Península. Vaja, que a Carme 
Biada l’enginyeria li corria per les 
venes. No era, com va demostrar 
amb el temps, simplement «la se-
nyora de...». 

Es va casar el 1894 amb Arturo 
Elizalde, el prototip d’indià amb 
qui millor li hauria anat a Barce-
lona, l’antítesi d’un rendista, atí-
pic com pocs, tant que no forma 
part en realitat de la família in-

diana de la ciutat. Nascut a Cuba, 
va rebre una exquisida formació 
acadèmica a París, sobretot en el 
camp de les ciències i, al final va 
recalar a Barcelona per amor a la 

Carme, on va fundar la seva em-
presa d’automoció. 

La casa dels Elizalde estava, és 
clar, a l’actual Casa Elizalde, cen-
tre cívic municipal, però el que 
interessa aquí és la fàbrica, que 
ocupava tota aquesta atípica illa 
que delimiten avui els carrers de 
Rosselló, Còrsega, Bailèn i el pas-
seig de Sant Joan. D’allà van sor-
tir, en magnífiques manufactu-
res, mig miler de cotxes entre 
1914 i 1927. Eren objectes admi-
rats i desitjats. Alfons XIII va co-
nèixer en persona, en una visita a 

la fàbrica, l’Elizalde Super 20 i, 
meravellat per les seves presta -
cions, es va fer construir una ver-
sió amb carrosseria règia, a càrrec 
d’altres dels genis de l’automoció 
de llavors, els Molist. El rendi-
ment dels motors Elizalde era ex-
cepcional. Tenien un secret, una 
culata de bronze, un material 
amb uns coeficients de dilatació 
molt baixos, ideals per a la funció 
que tenien assignada com a cor 
del motor. 

La llegenda explica que els Eli-
zalde van ser desballestats durant 
la guerra en la recerca, precisa-
ment, d’aquest bronze, perquè 
escassejava. Potser la llegenda 
exagera. El que sí que és verídic és 
el que va passar quan Arturo Eli-
zalde va morir molt prematura-
ment a París, amb només 52 anys. 

Inici d’una nova etapa 

L’anècdota (tot i que és molt més 
que una anècdota) la va conèixer el 
periodista Manuel Garriga per bo-
ca d’un dels fills d’aquell home 
excepcional. Els automòbils Eli-
zalde eren obres d’art, però des del 
punt de vista comercial van ser 
una sagnia per a la família. L’Artu-
ro va morir el 1925 i la Carme, 
sembla que molt farta, va decidir 
posar fi a la fabricació de cotxes 
per focalitzar totes les forces a la 
producció de motors d’avió. Va 

presidir durant 25 anys aquella in-
dústria aeronàutica. 

Hi haurà qui cregui que és 
massa teatral, gairebé cinemato-
gràfic, per ser veritat, però el cas 
és que aquella viuda va reunir al 
pati tots els treballadors de la 
fàbrica, al voltant d’una mun-
tanya de papers, que eren els 
plànols de tots els cotxes Elizalde 
i material annex. Els va cremar. 
Volia simbolitzar l’inici d’una 
nova etapa. ¡I de quina manera! 

Aquella pira, tot i que anterior 
a la Guerra Civil, representa molt 
bé aquest final d’etapa de l’edat 
d’or de l’automoció barcelonina, 
aquells temps en què a Barcelona 
hi va haver fins a 41 fàbriques de 
cotxes. Es van extingir els vells 
dinosaures. Passarien un parell 
de dècades abans que, com els 
petits mamífers rosegadors del 
final del Cretaci, els Seat 600 co-
mencessin a poblar els carrers i 
carreteres locals, però aquesta és 
una altra història. 

Cap placa recorda on va estar al 
seu dia la fàbrica Elizalde. N’hi 
hauria d’haver una. I, de passada, 
recordar l’episodi de la foguera. n

La dona que va cremar un tros 
de la història de l’Eixample

NOMENCLÀTOR

CARLES COLS 
Barcelona

Els cotxes Elizalde 
eren obres d’art,  
però també una 
sagnia econòmica 
per a la família

La restauració dels jardins dedicats a l’empresària Carme Biada,  
casada amb Arturo Elizalde, dona l’ocasió de rescatar un succés  

llegendari i oblidat. L’espai es troba a l’interior d’una illa de cases  
entre els carrers de Roger de Llúria, Còrsega, Bruc i Rosselló.

L’accés als jardins dedicats a Carme Biada, objecte a partir del desembre d’obres de millora. 

Jordi Otix

El temps i altres 
circumstàncies han 
malmès l’espai de 
pressa: té 15 anys  
i en semblen 100 

La viuda va reunir  
al pati la plantilla  
de la fàbrica i va calar 
foc a tots els plànols 
dels automòbils
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La sastreria 
L'Africana,de 
roba de treball, és 
un deis edificls 
singulars 
retratats, aquesta 
obra és del2017 

A l'esquerra, 
'Andana (L'estaci6 
de Poblenou)' 
2022, a la dreta 
'Tango', 2016. Al 
centre, una 
fotografia antiga 

Neus Martín Royo 
fotografiada 
davant el 'Retaule 
del MUHBA/Oiiva 
Artés', 2022, i 
diversos objectes 
pertanyents al 

Neus Martín Royo ha plasmat en 130 pintures la 
transformació del Manchester catala; una mostra 
amb dues seus convida a descobrir-ho 

Unquadre 
anomenat Poblenou 

'Poblenou 
factory', 2019, 
juga amb el fort 
blau del cell el 
contrast amb 
núvols i ombres. 
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ISABEL GOMEZ MELENCHON 
Abans que la fotografia, la pintura es va 
convertir en la custOdia de la memOria, 
fixava els rctrats de persones i coses, 
paisatges i ciutats, com eren en un rno
ment determinar del temps i corn ja no 
tomaricn a ser rnai Neus Martín Royo 
(Barcelona, 1968) va créixer als carrers 
d'un Poblenou molr diferent de l'ac
tual, un !loe encara fabri l en laseva fiso
nomia i febril en l'activitat que aquclles 
cmprcses de construcció, de trans
ports, de rora mena, generaven. Des
prés tot va canviar. 

Qui vulgui coni>ixer 
la transformació 
d'a.quell barri faedor i 
treballador pot fe1·-ho 
a través de les pintures 
de Martín Royo. Ella 
mateixa es defineix a la 
scva pllgina web: "Do
na, pintora i del Poblc
nou", així que queda 
ciar que si algú havia 
de fer aquesta selfie 
abans que el barri, com 
tor amb el temps, torni 
a canviar, era ella. El 
resulratsón mésde 130 
quadres i una exposi
ció amb diverses seus 
que mostra com la in
dústria tradicional va 
esdevcnir tecnoiOgica, 
es va consolidar l'arr i 
va arribar el turisme 
amb les seves noves re
alitats. 

Són 130 pinn1res 
qu e es combinen amb 
les forografies i docu-

/ La influencia d'Edward 
Hoppcr esta prcscut, 
pero a diferencia seva en 
aqucsts quadres no hi ha 
figures humanes 

mentació de 1' Arxiu HistOrie del Poble
nou; justament l'Arxiu estll ubicar a la 
Torre de les Aigües, que alhora s'h:t 
convertir en una de les seus de l'exposi
ció de Martín Royo. All:lla pintora ha 
reconstrui·r el scu taller, al carrer Pcre 
rv del, com no, Poblenou. Una recrea
ció amb quE.- el visitant pot coneixer el 
procés creatiu de la pintora, que primer 
treballa petits esbossos que es transfor
men en dibuixos a carbó o ceres abans 
de passar a l'oli definitiu. Un procés 
que completa amb la documentació, 
amb les fotografies antigues, amb la 
memOria. Un procés tan complet que 
I'Arxiu ha localitzat tots els quadres en 
un mapa. amb la qua! cosa és possible 
fer diferenrs rutes pel barri seguint el 
seu rastre. 

Confiteries, orxateries, botigues de 
roba, esracions de tren i d'autobusos, 
vies ferries, fábriques, palmeres i plat
ges, xemencies. Sí, la inOuCncia del 
pintor Edward Hopper est3 molt pre
senten aquests retrats de llocs, perO a 
diferencia del nord-amerid, no hi 
apareixen figures humanes. El que no 
vol dir en absolut que siguin absents de 
vida. La segona seu de i'exposició es 
troba al MUHBA del Poblenou, abans, 
la mostra va tenir també dos escenaris 
més, Palo Alto i Can Felipa. El MUHBA 
es troba en una fttbrica taller constnli
da l'any 1920, allá, entre objectes 
industrials, ferros, fustes, la compara
ció de nou entre fotografia i pintura ens 
recorda i'efímer de la nostra emprem· 
ta. PerO no hi ha tristesa ni lament en 
aquests paisatges urbans, perque l'ar
tism aconsegueix amb els scus quadrcs 
que el temps no se'ls emporti És la seva 
victOria. / 

Neus Martín Royo 
Poblenou; la memórla ¡Mntada 
Torre de les Aigües del Besós i MUHBA Oliva 
Artés. Fins al 8 de gener. 
www.martinroyo.com 
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MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

El primer 20-N amb  
la nova llei de memòria 

zacions que van sustentar el règim 
dictatorial”. Aquests poden ser con-
siderats com una “infracció greu”. 

L’acte d’ahir va comptar amb una 
marxa militar i una oració dirigida 
precisament al dictador. “Som aquí 
per recordar dues persones extraor-
dinàries de la nostra història: José 
Antonio Primo de Rivera i Francis-
co Franco”, va dir un dels organitza-
dors davant dels assistents.  

Prohibida la paradeta de clauers 
Al llenguatge, però, el va acompa-
nyar la simbologia franquista. Des 
de braços alçats fent la salutació fei-
xista després de cada “Viva Espa-
nya” i “Viva Franco” fins a l’onatge 
de banderes preconstitucionals, ai-
xí com el càntic del Cara al sol. Els 
únics que van haver d’amagar sim-
bologia que homenatjava el dicta-
dor van ser els paradistes que veni-
en llibres, banderes i clauers de 
Franco i Primo de Rivera, així com 
pòsters seus. El motiu, però, no té 
res a veure amb la llei de memòria 
democràtica, sinó amb la regulació 
del comerç. “No entrem a valorar el 
contingut. No poden vendre perquè 
no tenen permís de paradista [de 
venda ambulant], per això han de 
recollir”, va explicar la Policia Naci-
onal. ¿I si tinguessin permís de ven-
da ambulant? Aleshores, sí. A qui sí 
que va arrestar la policia durant 
l’acte és a tres activistes de Femen 
que van irrompre a la plaça amb el 
pit descobert i cridant: “No hi ha 
glòria per al feixisme”. 

Aquest no va ser l’únic acte del 
cap de setmana. Dissabte, unes 200 
persones ja es van manifestar a la nit 
a Madrid convocats per la Falange. 
Alhora, ahir la mateixa Falange es va 
acostar fins al Valle de los Caídos, 
que amb la nova llei s’ha passat a dir 
Valle de Cuelgamuros, per portar 
flors a la tomba de José Antonio Pri-
mo de Rivera. Aquest any, a més, les 
organitzacions per la memòria tam-
bé es van acostar al Valle de Cuelga-
muros, que amb la nova llei es pre-
veu que es resignifiqui, si bé no es 
concreta com ni quan es farà.e

Concentració a Madrid per la mort de Francisco Franco. ÓSCAR DEL POZO

Salutacions feixistes i crits de “Viva Franco”  
tot i la prohibició de l’exaltació de la dictadura

Aquest no ha estat un 20-N com la 
resta. O sí. Malgrat que per primer 
any l’aniversari de la mort de Fran-
cisco Franco ha coincidit amb la po-
sada en marxa de la llei espanyola de 
memòria democràtica, falangistes 
i franquistes, ultracatòlics i l’extre-
ma dreta van tornar a sortir al car-
rer per recordar i enaltir la figura 
del dictador, així com la de José An-
tonio Primo de Rivera. 

A Madrid, la plaça Oriente va aco-
llir un d’aquests actes de comme-
moració de l’aniversari de la mort 
del dictador. Una concentració or-
ganitzada pel Moviment Catòlic Es-
panyol i camuflada sota el lema 
“Contra la llei de memòria demo-
cràtica” va reunir desenes de perso-
nes que no es van amagar de lluir 
simbologia com la bandera utilitza-
da durant el franquisme. 

Des de la Delegació del govern 
espanyol a Madrid apunten que 
“no poden” prohibir el dret a la ma-
nifestació i que en tot cas són els 
òrgans judicials, en concret la Fis-
calia, els que haurien de determi-
nar si s’ha vulnerat la llei actual. En 
cas que calgués actuar, hauria de 
ser la secretaria d’estat de Memò-
ria Democràtica l’encarregada, un 
cop rebi l’informe de la Policia Na-
cional sobre les concentracions 
d’aquest cap de setmana, d’analit-
zar els fets, decidir si correspon 
aplicar una sanció administrativa i 
elevar els actes a la Fiscalia en cas 
que s’apreciï delicte d’odi.  

De fet, l’article 38 de la norma as-
senyala que, sense perjudici del dret 
de reunió, “es consideraran actes 
contraris a la memòria democràtica 
la realització d’actes efectuats en 
públic que impliquin descrèdit o 
humiliació de les víctimes o els seus 
familiars, i suposin una exaltació 
personal o col·lectiva de la revolta 
militar, la guerra o la dictadura, dels 
seus dirigents, dels participants en 
el sistema repressiu o de les organit-

MADRID
NÚRIA RIUS MONTANER

Actuació  
La policia  

va arrestar  
a Madrid tres 
activistes de 
Femen amb 

el pit nu

Crítica  
Òmnium 
Cultural  
creu que la 
nova llei és  
“una revisió 
insuficient” 
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E
l Ministerio de Asuntos 
Exteriores no tiene pre-
visiones sobre el nú-
mero de personas que 
van a solicitar la nacio-

nalidad española en base a la Ley 
de Memoria Democrática, ni 
sabe tampoco los requisitos 
adicionales que se van a pedir 
a los interesados ni los plazos 
de tiempo estimados para que 
puedan hacerse con su condi-
ción de españoles, según reco-
nocen desde el departamento 
de José Manuel Albares.

Así se desprende de la res-
puesta a un ciudadano parti-
cular que presentó una solici-
tud de acceso a la información 
pública a Exteriores al amparo 
de la Ley de Transparencia y 
Buen Gobierno. La petición 
abarcaba cuatro cuestiones:

1. El número estimado de 
personas extranjeras a las que 
se va a otorgar la nacionalidad 
española, con el detalle de los 
países de procedencia.

2. Los recursos adicionales 
materiales y humanos que va 
a aportar ese ministerio a los 
consulados españoles en el 
extranjero para tal fi n.

3. Aclaración de los requisi-
tos adicionales que se les va a 
pedir a los interesados (ante-
cedentes penales, etc...) que la 
soliciten.

4. Plazo estimado medio de 
concesión de la nacionalidad 
española por esta vía desde la 
presentación de la solicitud.

Andrés Bartolomé. MADRID

Ley de Memoria: nacionalizados 
sin previsión por el Gobierno
►Exteriores desconoce los requisitos adicionales que se van a pedir a los 
interesados y el plazo estimado para que puedan convertirse en españoles

A fondo

Memoria Histórica

Desde el Ministerio de Asuntos 
Exteriores se concedió «acceso 
parcial a la información pública 
solicitada», alegando que solo es 
«competente para responder al 
punto número dos», el referido a 
los recursos adicionales para los 
consulados. Su respuesta fue que 
«ya se ha solicitado a la Comisión 

Ejecutiva de la Comisión Intermi-
nisterial de Retribuciones un re-
fuerzo temporal signifi cativo en los 
medios humanos autorizados para 
un elevado número de oficinas 
consulares en el exterior, sobre 
todo personal laboral auxiliar». 
Según el documento, al que ha te-
nido acceso LA RAZÓN, «este re-

cumplimiento de los objetivos de 
esta Ley como de mantener el nivel 
de servicio a los españoles en el 
exterior en esas ofi cinas». En este 
sentido, el Consulado de España 
en La Habana ha explicado que se 
está ultimando un sistema de cita 
previa para atender las demandas. 
«No es posible atender o informar 
al público sin cita previa», apuntó 
la ofi cina consular en Twitter.

Respecto al resto de cuestiones, 
el artículo 18 de la Ley de Trans-
parencia y Buen Gobierno esta-
blece que se inadmitirán a trámite 
las solicitudes «dirigidas a un ór-
gano en cuyo poder no obre la 
información cuando se desconoz-
ca el competente». Y, «en cumpli-
miento del apartado 2 del artículo 
18, según el cual el órgano que 
acuerde la inadmisión deberá in-
dicar en la resolución el órgano 
que, a su juicio, es competente 

para conocer de la solicitud», 
recuerda el ministerio de Al-
bares, que «desconoce quién 
puede ser competente para 
conocer las solicitudes de los 
puntos 1, 3 y 4».

Este resultado no ha satisfe-
cho al interesado, Guillermo 
Rocafort ni, en consecuencia, 
a la Asociación Reivindicativa 
de la Memoria Histórica Raí-
ces, de la que es portavoz y 
podría emprender acciones 
legales, aunque la pregunta la 
hiciera a título particular este 
letrado y profesor de universi-
dad. En su opinión, ha habido 
«dejación de funciones des-
pués de la expectación creada 
y el ruido mediático» desatado 
con la nueva norma. «Exterio-
res no sabe cuántos se van a 
nacionalizar y ni siquiera han 
hecho una estimación», la-
menta con extrañeza. «Ade-
más, han pedido un apoyo 
temporal como refuerzo, pero 
no explican de qué ayuda se 
trata. Ni siquiera lo detallan». 
A juicio de Rocafort, «esto pue-
de ser un coladero como la Ley 
del “sí es sí”». 

En cuanto a la falta de con-
testación al resto de pregun-
tas, «lo natural para evitarlo 
habría sido dar traslado, por 

fuerzo en los medios humanos 
consulares será canalizado a aque-
llas ofi cinas en las que este minis-
terio estima que habrá una mayor 
demanda de solicitudes de ejerci-
cio de la opción a la nacionalidad 
española prevista en la nueva Ley 
de Memoria Democrática, con el 
objetivo tanto de coadyuvar al 

Las opciones

Obtener la 

nacionalidad

►
El segundo supuesto 
ampara a «los hijos nacidos 

en el exterior de españolas 
que perdieron su nacionalidad 
por casarse con extranjeros 
antes de la entrada en vigor de 
la Constitución de 1978».

►
Podrán conseguirla los 
«nacidos fuera de España de 

padre o madre (...) españoles» y 
que la perdieron por «haber 
sufrido exilio por razones 
políticas, ideológicas o de 
identidad sexual».

►
La tercera opción tiene que 
ver con los hijos, en este 

caso, mayores de edad, que lo 
sean de españoles a los que 
les fue «reconocida su nacio-
nalidad de origen en virtud del 
derecho de opción».

►
El cuarto supuesto se 
refi ere a descendientes de 

«voluntarios de las Brigadas 
Internacionales», que podrán 
obtenerla por carta de 
naturaleza sin renunciar a su 
anterior nacionalidad».

El pasaporte español está al alcance de los nietos del exilio con la Ley de Memoria Democrática
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ejemplo, a la Secretaría de Estado 
de Memoria Democrática, para 
hacer una primera estimación o 
valoración de cálculos sobre los 
descendientes de exiliados que 
pueda haber, o ponerse en contac-
to con alguna entidad memorialis-
ta en Cuba o Argentina, donde 
deben tener datos. Pero ¿y ellos 
mismos? ¿Es que no se han hecho 
aquí estudios del exilio? Porque el 
primero tendría que haber sido 
para cuantifi car cuántos descen-
dientes hay».

Considera Rocafort además que 
«tendría que haber una coordina-
ción entre ministerios, pero aso-
man muchas dudas cuando en este 
caso no han dado parte», y «es lla-
mativo que digan de entrada no 
saber quién es competente». 

Lo que sí ha trascendido acerca 
de este proceso, que ha generado 
gran expectación en países de 
Sudamérica con numerosos des-
cendientes del exilio, es que los 
nuevos nacionalizados tendrán los 
mismos derechos que un ciudada-
no nacido en España. Hay medios 
que se han hecho eco al otro lado 
del Atlántico de que, además de 

poder votar, aquellos hijos, nietos 
y bisnietos de españoles que ad-
quieran la ciudadanía española 
tendrán acceso a ayudas económi-
cas y cobertura de salud. Según el 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) y el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social español, citan 
estas fuentes, aquellas personas 
recientemente nacionalizadas o 
que lo sean próximamente me-
diante la que allí se conoce como 
«Ley de Nietos» podrán acceder a 

estos benefi cios dos años después 
de haber adquirido la doble ciuda-
danía.

Cabe recordar que esta nueva 
norma permite que hijos y nietos 
de personas nacidas en España y 
exiliadas durante el franquismo 
puedan ser benefi ciarios de la ciu-
dadanía española de forma direc-
ta, sin necesidad de vivir en el país 
por un lapso mínimo determina-
do. En el anterior proceso de con-
cesión –más restrictivo–, que data 
de 2007, solo podían solicitarla los 
hijos de ciudadanos españoles.

La nacionalización de estos es-
pañoles de nuevo cuño ha sido 
además facultada a través de una 
instrucción de la Dirección Gene-
ral de Seguridad Jurídica y Fe Pú-
blica, como adelantó LA RAZÓN, 
en un proceso de dudosa legalidad 
pues solo mediante real decreto u 
orden ministerial puede desarro-
llarse la Ley 20/2022 en lo relativo 
al otorgamiento de la nacionalidad 
española, según ha trasladado la 
Asociación por la Reconciliación y 
la Verdad Histórica a la ministra de 
Justicia, Pilar Llop.

En este escenario, el Gobierno 

ha dado la orden de reforzar los 
consulados en previsión de la ava-
lancha de peticiones en una ma-
niobra que tiene una lectura elec-
toral, con vistas a disponer de miles 
de votos –en un caladero que se 
supone proclive a la izquierda– en 
las elecciones generales de diciem-
bre de 2023. 

Ajenos a estas intenciones, los 
interesados rastrean con interés  
sus opciones. Pocas veces una ley 
de otro país genera tanto revuelo 
en el exterior: la normativa es ob-
jeto diario de especulación en Fa-
cebook y grupos de WhatsApp y 
Telegram. También es el tema de 
programas con expertos y especia-
les en los medios. Reportajes como 
«Documentos que los cubanos 
deben presentar para la nacionali-
dad española» siguen la línea de 
detallados tutoriales e instruccio-
nes publicadas por otros digitales 
y en otros países de habla hispana. 
Algunos medios independientes 
han organizado encuentros virtua-
les con expertos y abogados para 
explicar detalles de la ley española 
y de los distintos casos que con-
templa.

Los nacionalizados 

tendrán los mismos 

derechos que un 

ciudadano nacido 

en España

Sí habrá «refuerzo 

signifi cativo» en el 

personal para «un 

elevado número» de 

ofi cinas consulares

►La Ley de Memoria 
Democrática está 
levantando una gran 
expectación en Cuba, 
donde podría permitir a 
miles de personas obtener 
la nacionalidad española. 
Una opción, que constitu-
ye el segundo proceso de 
este tipo emprendido por 
España en 15 años, 
especialmente atractiva 
en estos momentos para 
muchos cubanos debido a 
la grave crisis económica 
en el país por la conjun-
ción de la covid-19, el 
endurecimiento de las 
sanciones estadouniden-
ses y los errores en la 
política interna. España, 
por sus vínculos históri-
cos, se encuentra entre 
los destinos migratorios 
preferentes de los 
cubanos.

Expectación 
en Cuba por la 
crisis en el país
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Pas per a l’ús públic de la casa
del capità general, a Llavaneres

POLÍTICA

Primer pas perquè Sant An-
dreu de Llavaneres (Mares-
me) recuperi la titularitat pú-
blica de la casa d’estiueig del
capità general. La ministra de
Defensa, Margarita Robles, es
va mostrar ahir disposada a
negociar amb el consistori,
segons va anunciar durant
una intervenció al Senat i en
resposta a una pregunta
d’ERC. El consistori reclama la
devolució de l’habitatge des-
prés que s’hagin trobat docu-
ments que acreditarien que
l’antic propietari la va cedir
per fer-hi una escola el 1936 i
que l’exèrcit franquista se

l’hauria apropiat indeguda-
ment. Robles no entra a dis-
cutir què va passar el 1936 i
apel·la al registre de la propie-
tat per defensar la titularitat
de l’exèrcit. Tot i això, la minis-
tra admet que l’immoble no té
usos militars i està disposada
a iniciar converses, però insis-
teix que la inscripció al regis-
tre “no es pot modificar” i que
el ministeri tampoc pot “atri-
buir titularitats”. Des d’ERC, la
senadora Mirella Cortès va
afirmar que el cas “no admet
gaires dubtes” i confia que les
paraules de Robles es trans-
formin en fets. ■ REDACCIÓ

La casa d’estiueig del capità general, a Llavaneres ■ ACN
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Ni la imatge de Francesc Cambó 
que van crear els seus enemics ni la 
que ell mateix va reconfigurar en les 
seves memòries resisteixen la con-
frontació amb la torrencial docu-
mentació que ha tingut a les mans 
l’historiador Borja de Riquer al llarg 
de tres dècades i que desemboca al 
seu últim llibre, Francesc Cambó. 
L’últim retrat (Edicions 62 / Edito-
rial Crítica), la que serà la biografia 
de referència sobre el català més 
influent de la primera meitat del 
segle XX. Després de treure petroli 
de milers de cartes, que sovint con-
tradiuen la biografia oficial del per-
sonatge, De Riquer exposa les 
nombroses contradiccions del per-
sonatge que va viure la impossibili-
tat de ser «nacionalista català i go-
vernant espanyol, reformista i con-
servador», en «tots els seus mati-
sos», sense «fer ni de fiscal, ni 
d’advocat defensor, ni de jutge».  

CAMBÓ I FRANCO. El suport de 
Francesc Cambó al bàndol rebel 
durant la Guerra Civil, del qual 
«s’avergonyia però no penedia», 
és l’aspecte que se li retreu més. 
Però en pocs casos com aquest és 
necessari no oblidar «tots els seus 
matisos». En les seves memòries, 
Cambó es justifica amb l’habitual 
argument que era necessari evitar 
la revolució que preparava el 
Front Popular. 

Sí, ben aviat (el desembre de 
1936) escrivia en diaris britànics 
que es tractava d’una lluita de 
«barbàrie contra civilització». 
Però el juliol de 1936, en la seva 
correspondència amb Joan Ven-
tosa encara es felicitava que des-
prés de l’assassinat de Calvo Sote-
lo no s’hagués produït «una reac-
ció violenta que hauria tingut 
greus i doloroses repercussions» i 
afirmava que seria positiu que el 
Front Popular durés al poder. 
«Seria molt pitjor una dictadura», 
afegia. I una militarada seria «ex-
temporània, prematura i pertor-
badora». Segons De Riquer, Cam-
bó no només va optar conscient-
ment pel mal menor sinó que li va 
poder la «ingenuïtat» i l’«allu -
nyament de la realitat», que feia 
que els de la Lliga aspiressin a una 
Catalunya autònoma sota un be -
nèvol virrei catalanoparlant... el 
general Emilio Mola. 

LES FRACASSADES ‘OPERACI-
ONS CAMBÓ’. Els intents d’inter-
venció de Cambó en la política es-
panyola es compten per fracassos. 
A més del seu rebuig d’encapçalar 
el Consell de Ministres el 1922 per 
no renunciar al seu projecte cata-
lanista, hi ha, considera De Ri-
quer, dues grans operacions Cam-
bó en les quals les seves ambicions 
descarrilen estrepitosament.Quan 
intenta aglutinar regionalismes 
diversos en una candidatura falli-
da en les eleccions de 1918 i quan 
el 1930 Cambó és vist per molts 
com l’home providencial que li-

deraria una transició tranquil·la, 
però renuncia no per un càncer 
com va deixar escrit sinó per les 
amenaces d’un cop si arribava a 
presidir el Consell de Ministres. A 
l’epíleg del llibre, De Riquer plan-
teja que més enllà del fracàs per-
sonal, el de Cambó és un fracàs 

col·lectiu i que arriba fins avui. No 
simplement la frustració d’una 
determinada proposta catalanis-
ta» de «concòrdia» entre Cata-
lunya i Espanya, sinó «un clar 
fracàs polític espanyol». «La por 
dels canvis, per raonables i neces-
saris que siguin, sembla que s’ha 

imposat sempre en la trista vida 
política espanyola. I així estem des 
de fa un segle», assenyala. 

UN FINAL AMARGAT PER LES 
ACUSACIONS DE CORRUPCIÓ. 
Saber crear un servei d’estudis i 
anàlisi pròpia, tenir visió de futur 
en les seves inversions i contactes 
internacionals va permetre a 
Cambó amassar una immensa 
fortuna, tot i que la seva gran ope-
ració, la Compañía Hispano Ame-
ricana de Electricidad (CHADE), va 
requerir una altra habilitat, el su-
born i la capacitat d’ocultar-ho. 

La que va arribar a ser la cin-
quena companyia elèctrica del 
món va ser creada com a pantalla 
per evitar que els seus propietaris 
alemanys veiessin confiscades les 
seves inversions a l’exterior des-
prés de la Primera Guerra Mundial 
i va brindar a Cambó, com a presi-
dent i maquinador de l’entramat 
d’enginyeria societària, un 1,5% 
dels milionaris beneficis anuals. 
Amb un domini total del mercat 
energètic argentí gràcies a un tei-
xit de corrupció que va ser revelat 
després del cop militar de 1943 i 
objecte d’una investigació que va 
ser enterrada al cap d’un mes per 
ordre del coronel Perón, al qual 
l’empresa, apunta Riquer, va co-
rrespondre finançant la seva cam-
panya presidencial de 1946. 

VIDA PRIVADA. Cambó era un pa-
trici conservador i catòlic. Però 
d’un temps en què això solia im-
plicar que s’apliqués el versicle 
evangèlic sobre la mà esquerra que 
no sap què fa la dreta. La «vida 
sentimental complicada» de 
Cambó mereix un capítol de la 
biografia de Riquer, en el qual de 
les «llegendes» sobre Cambó i les 
dones s’ha quedat només amb les 
que ha pogut documentar, i tot i 
així no són poques. 

Dels amors amb cantants (Ma-
ria Gay i Maria Barrientos) als 
únics plans de casament seguint 
les convencions (Josefina Güell i 
López i Glòria Bulbena), a rela-
cions sospitoses com les de Pilar 
Moraleda, dona del seu amic Gon-
zalo Arnús, o les que va mantenir 
amb les mares de les seves dues fi-
lles (Montserrat Ribera, de la no 
reconeguda Montserrat Girona 
Ribera, i Mercè Mallol, amb qui 
s’acabaria casant per garantir els 
drets a l’herència de la seva filla 
Helena Cambó, en qui va abocar 
tot el seu interès patern en els úl-
tims anys de la seva vida). 

Tot i que no tot s’acaba aquí: 
una «anècdota molt dura» recolli-
da al dietari de Joan Estelrich di-
buixa Cambó com un Weinstein 
català: segons una dama austrí-
aca, «li va proposar ser la seva 
amant, si volia que el seu marit 
prosperés; la negativa d’ella va 
determinar una persecució contra 
ell». A Estelrich, va escriure, no li 
va estranyar. n

Francesc Cambó,  
història d’un fracàs

LLIBRES

ERNEST ALÓS 
Barcelona

L’historiador Borja de Riquer conclou tres dècades d’investigacions  
sobre la figura del líder de la Lliga amb una obra, ‘Francesc Cambó.  

L’últim retrat’, que acara la història oficial del personatge  
amb la realitat que revela la seva correspondència personal.

L’historiador Borja de Riquer, autor de ‘Francesc Cambó. L’últim retrat’. 

Marta Pérez / Efe

Els intents 
d’intervenció en la 
política espanyola 
es compten per 
fracassos
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Premi Alfonso Comín a la Coordinadora Estatal 
de Suport a la Querella Argentina

Maria Lluïsa Oliveres, va rebre el 
premi per la seva lluita en favor de la 
justícia per a les víctimes de crims 
del franquisme. 

El professor d’història de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
David Ballester, autor del llibre Vi-
des truncades. Repressió, víctimes i 
impunitat a Catalunya (1964-1980), 
es va encarregar del discurs de pre-
sentació del premi. “Tant de bo no 
haguéssim hagut d’atorgar aquest 
premi i fossin les autoritats les que 
s’haguessin fet càrrec de les vícti-
mes del franquisme”, va dir Balles-
ter, que va tenir un record per a la 
fundadora i líder de Madres de Pla-
za de Mayo de Buenos Aires, Hebe 

MEMÒRIA HISTÒRICA

La Coordinadora Estatal de Suport 
a la Querella Argentina (Ceaqua) va 
rebre ahir a l’Ajuntament de Barce-
lona el 37è Premi Internacional Al-
fonso Comín, que atorga la Funda-
ció Alfonso Comín. La Ceaqua aple-
ga més de 200 entitats de memòria 
històrica i vetlla per la difusió dels 
objectius de la querella argentina, 
interposada el 2010 per familiars 
d’assassinats i desapareguts durant 
el franquisme i diverses associaci-
ons, tant espanyoles com argenti-
nes. La coordinadora, presidida per 

BARCELONA
N.J.

de Bonafini, morta diumenge als 93 
anys. Entre els objectius de Ceaqua 
hi ha la denúncia de la impunitat 
dels criminals i del desemparament 
i falta de tutela judicial per a les víc-
times per part de les institucions es-
panyoles; i l’extradició a l’Argenti-
na o el judici a Espanya per als res-
ponsables dels crims franquistes.  

Durant l’entrega del Premi Al-
fonso Comín, l’alcaldessa de Barce-
lona, Ada Colau, va manifestar el 
compromís de la ciutat amb la cau-
sa de Ceaqua. “Entre els nostres ob-
jectius hi ha que la Prefectura Supe-
rior de Policia a Via Laietana passi a 
ser un memorial democràtic”, va dir 
Colau.e
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Sembla una tonteria Les coses funcionen així: primer negues l’er-
ror. Ho fas amb vehemència. On és, em cago en 
la puta, que no ho veus. Per descomptat, re-
butges les crítiques. Volen acabar amb tu, et 
tenen enveja, t’odien, una cosa per l’estil. Des-
prés, com que pel que sembla resulta que sí que 
hi ha hagut errors, dius que la culpa no és teva, 
i que és impossible controlar cada cosa que fan 
els altres. En l’última fase de l’error, quan es 
demostra que alguna cosa hi tens a veure, as-
segures que ho has fet sense voler, ai. En la his-
tòria de les frases ridícules, pensades per des-
viar la responsabilitat en l’últim minut, «ha si-
gut sense voler» ocupa un lloc preeminent i 
tristament cèlebre, junt amb «no he sigut jo». 

Fugir d’un error acaba per ser una carrera 

desesperada i en cercle. No val de gaire perquè, 
al final, no arribes enlloc, tret del principi. Tots 
sabem com acaba això, incloent-hi Irene 
Montero, perquè hem recorregut aquest camí 
massa vegades. Què ens diran. «No pagaré, en 
sé massa d’extorsió», deia Toni Soprano. Per 
descomptat, el bast recurs de deixar anar que 
ha sigut sense voler, admet diferents graus 
d’imperfecció. La imperfecció màxima s’acos-
ta a la genialitat, a la perfecció, de fet. Només 
l’he vista una vegada.  

Per feina, fa uns anys, vaig conèixer dos in-
terns que havien fugit de la presó. Es deien 
Manuel i Belisario. Primer van doblegar la re-
sistència del vidre blindat de la seva cel·la, que 
va cedir a la puntada de peu d’una bota. El 

Manuel sempre ha afirmat que es va escapar 
«sense voler, contra la meva voluntat», i que 
només davant les amenaces del seu company, 
«disposat a apunyalar-me», es va despenjar 
per la finestra gràcies a uns llençols. Un modus 
operandi, per cert, acadèmic. Chapeau. Hi ha 
coses que mai fallen: la roba negra per a una 
gala, el llençol per a la fugida d’una presó... A 
l’arribar a l’últim mur, es van trobar una es-
cala que s’havien oblidat el dia anterior uns 
operaris després fer unes reparacions. Gairebé 
era obligatori intentar l’evasió. «No ho torna-
ré fer», va afirmar el Manuel en el judici, en 
una altra frase per a l’eternitat. n 

P Juan Tallón és escriptor.

Història 
universal  
de l’error

En la història de les frases ridícules, pensades  
per desviar la responsabilitat en l’últim minut,  

«ha sigut sense voler» ocupa un lloc preeminent

Juan Tallón

Amb més de 40 anys de retard, 
el 19 d’octubre passat va entrar 
en vigor per fi la llei de memòria 
democràtica, aprovada per res-
tablir específicament «la digni-
tat de les víctimes del franquis-
me», «repudiar el cop d’estat 
del 36» i condemnar qualsevol 
tipus de símbol o acte que ser-
veixi per exaltar el franquisme o 
qualssevol dels seus dirigents. 
Doncs bé, només 20 dies des-
prés, l’alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez Almeida, en la 
inauguració d’una vergonyosa 
estàtua dedicada a la Legió, se la 
va saltar olímpicament quan va 
declarar, traint el seu subcons-
cient, que «se li ret homenatge 
al llarg de la ciutat; amb el car-
rer Millán-Astray, el que recor-
da la seva gesta i heroïcitat». 

Carrer de Millán-Astray 

L’alcalde no només retia home-
natge a un colpista, sinó que a 
més es referia a la vergonyant 
restitució del carrer de Millán-
Astray, en perjudici de la mestra 
Justa Freire, que es va produir el 
2021 sota el seu mandat. La llei 
de memòria democràtica deixa 
molt clar que les dues coses ja 
són il·legals: no hi pot haver pla-
ques ni noms dedicats a fran-
quistes i a l’article 38 es diu, ex-
plícitament, que «es considera-
ran actes contraris a la memòria 

democràtica la realització d’ac-
tes efectuats en públic que com-
portin descrèdit, menyspreu o 
humiliació de les víctimes o dels 
seus familiars, i suposin exalta-
ció personal o col·lectiva, de la 
sublevació militar, de la guerra 
o de la dictadura».  

Aquest mateix cap de setma-
na s’han permès a Madrid, sense 
que hi hagués cap oposició de 
cap administració, diverses 

concentracions explícitament 
franquistes, amb cants a favor 
del dictador i exhibició desver-
gonyida de símbols de la dicta-
dura. En un país tan sensible 
amb les apologies del terroris-
me, per les quals dirigents com 
Otegi han hagut de passar anys a 
la presó, és xocant veure el pas-
sotisme amb què es reben 
aquestes sagnants apologies del 
franquisme que, com en el cas 
d’Almeida, s’arriben a perpetrar 
des de les mateixes institucions.  

Les preguntes que es poden 
formular són tan ingènues com 
infinites: ¿Per què el ministeri 

fiscal, en compliment de la nova 
llei, no s’ha querellat encara 
contra l’alcalde Almeida? ¿Per 
què el Govern central, encara 
que sigui només per defensar la 
llei que acaba d’aprovar, no l’ha 
denunciat i es persona com a 
acusació? ¿Per què no van acu-
dir els antiavalots a Madrid a 
dissoldre les concentracions 
profranquistes? ¿Per què la De-
legació del Govern (del PSOE) 
les ha permès i s’hi ha posat de 
perfil? En la mateixa llei s’espe-
cífica, des del preàmbul, la vo-
luntat de restablir la memòria i 
la dignitat de les víctimes, però 
llavors ¿per què es permet una 
vegada més la seva humiliació 
en actes públics degradants que 
ningú impedeix ni sanciona? La 
llei de memòria democràtica 
arriba amb quatre dècades de 
retard, quan l’extrema dreta 
torna a estar empoderada i la 
majoria de les seves víctimes ja 
no poden ser compensades per-
què senzillament estan mortes. 
Ara bé: una cosa és arribar tard i 
una de ben diferent és que no 
s’arribi ni a aplicar. La passivitat 
amb les declaracions de l’alcal-
de o les concentracions fran-
quistes d’aquests últims dies 
poden deixar la llei en un mer 
tràmit purament decoratiu i de-
mostra la por que hi ha, fins i tot 
des d’una certa esquerra, a ac-
tuar contra aquest gran tabú 
anomenat franquisme. Potser 
ara s’entén millor per què Vox 
ha sigut primer promocionat i 
més tard blanquejat. n

Memòria democràtica

Contrasta tanta histèria amb la suposada apologia del terrorisme amb tant passotisme amb l’apologia d’una dictadura

Ernest Folch

Un tabú anomenat franquisme

Martínez Almeida, en la inauguració del monument a la Legió.  

 

L’alcalde de Madrid 
va fer cas omís de 
la llei de memòria 
democràtica 
només 20 dies 
després de ser 
aprovada i ni el 
Govern ni el fiscal 
han actuat

P Ernest Folch és periodista. 
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...y más

ALBERTO R. ROLDÁN

Andrés Bartolomé. MADRID

Participantes 

ayer en la 

concentración 

de Movimiento 

Católico 

Español en 

Madrid

Falange Española de las JONS 
protagonizó el sábado por la no-
che una manifestación a favor de 
la derogación de la Ley de Me-
moria frente a la casa natal de 
Primo de Rivera –en la confl uen-
cia de las calles Génova con Mar-
qués de la Ensenada–, que acabó 
ayer con una marcha hasta el 
exterior del Valle de los Caídos. 

Por su parte, el Movimiento 
Católico Español convocó ayer 

Un 20-N en bloque contra la Ley 
de Memoria, un «bodrio» que 
«propicia el enfrentamiento»
►Falangistas, requetés y la Fundación Franco marcan los actos

una concentración en la plaza de 
Oriente en protesta por la Ley de 
Memoria Democrática e invita-
ción a acudir a la Santa Misa en 
el rebautizado Valle de Cuelga-
muros. En un acto con importan-
te presencia policial, los manifes-
tantes cantaron el «Cara al Sol» y 
la Marcha Real de José María Pe-
mán y exhibieron banderas fran-
quistas y de los tercios de Flan-
des. La nueva ley  fue califi cada 
como «bodrio» que «propicia el 
enfrentamiento» entre los espa-
ñoles. No faltaron activistas de 
Femen, que a pecho descubierto 
cargaron al grito de «No hay glo-
ria para el fascismo». El día antes, 
Movimiento Católico había or-
ganizado otra visita al Valle, tam-
bién con misa en la basílica y vi-
sita al cementerio de Mingorrubio, 
rematada con una comida en el 
bar del «Chino Facha» y cierre 
con acto litúrgico por el alma de 
Franco y de Primo de Rivera en 
la Capilla Santiago Apóstol de la 
Fraternidad San Pío X. 

Otros actos religiosos se vivie-
ron en iglesias como la de los 
jesuitas de la calle Maldonado 
en la capital, con misa por Fran-
co y José Antonio y el sentimien-
to de que «no todo está acabado, 
con la ayuda de Dios», según 
testimonio de un testigo.

Al mismo tiempo, decenas de 
personas se reunieron ayer fren-
te al acceso al Valle de los Caídos 
para exigir la exhumación de 
republicanos, la expulsión de los 
monjes benedictos y la recon-
versión del recinto en memorial 
antifascista, incluida la demoli-
ción de la Cruz.

Apóstoles, en la madrileña calle 
de Velázquez. A la salida, brazos 
en alto y el himno de Falange 
entre vivas a Franco.

El Patronato de la FNFF estuvo 
ayer en Mingorrubio para depo-
sitar una corona, con Chicharro 
al frente, que también participó 
en una marcha al Cerro de los 
Ángeles de Getafe con la Comu-
nión Tradicionalista Carlista y los 
requetés con sus boinas rojas.

Manifestaciones y actos fran-
quistas, falangistas, antifascistas 
y memorialistas se desarrollaron 
durante el fin de semana con 
motivo del 20-N, aniversario de 
la muerte de Francisco Franco y 
del fundador de la Falange, José 
Antonio Primo de Rivera. Citas 
en las que se entonó el «Cara al 
Sol» y los presentes cerraron fi las 
contra la Ley de Memoria Demo-
crática, a la que apelaron las au-
toridades –Delegación del Go-
bierno en Madrid– como 
advertencia por si hubiera accio-
nes ilegales que serían puestas 
en conocimiento de la Fiscalía, 
aunque la norma determina que 
tiene que haber humillación a las 
víctimas para que se admita la 
consideración de delito.

El jueves tuvo lugar la misa 
familiar en memoria de Franco, 
con asistencia de tres de sus nie-
tos –Francisco , Cristóbal y Jai-
me–, y el presidente de la Fun-
dación Nacional Francisco 
(FNFF) Franco, Juan Chicharro, 
en la Parroquia de los Doce 

Memoria Histórica

Los jóvenes y las «jaurías del odio»

►Uno de los más activos 
estos días ha sido el presi-
dente de la Fundación 
Franco, Juan Chicharro, para 
quien este 20-N han sido 
«muchos los españoles que 
no olvidan a quien dirigió 
España y la sacó de la 
miseria y la ignorancia» y al 
que han llamado la atención 
los actos «compuestos en su 
mayoría por gente joven, yo 
diría que muy joven», como 
en la misa del día 17. «Cual-
quiera pudo constatarlo. 

¿Hablan de nostálgicos? 
Más bien diría que inquietos 
por saber cómo fue posible 
la mayor transformación 
social de toda nuestra 
historia vista desde la cuasi 
dictadura que nos impone 
hoy Pedro Sánchez, el socio 
y amigo de comunistas, 
independentistas y fi loeta-
rras. Asistimos ese día a un 
ofi cio religioso muy medido 
pero muy digno. Ni eso 
pueden aguantar las jaurías 
del odio».
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Jordi Basté

EL DIETARI
D’‘EL MÓN’

Els Amics de les Arts estrenen musical, els accidents del
xefNandu Jubany, l’adeu ja definitiu de Tricicle, l’engan-
xada amistosa Espanyol-Barça entre Jordi Turull i Josep
Martí Blanch i un festival de música futbolística triada
pel líder de La Casa Azul, Guille Milkyway.

Setmana 12
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Ben aviat en Dani, en Joan Enric i en Ferran estrenen,
ambMarcArtigau, la comèdiamusicalPares normals al
Poliorama. Les prèvies acaben entre ovacions i ja estan
més relaxats i complint el somni d’escriure unmusical.
Però, esclar, com cada dia que parlo amb ells (especial-
ment ambenJoanEnric), parlemde sèries. Forad’ante-
na els recomano Gaslit, la història de la dona del fiscal
general dels EUA a l’època del Watergate. Ell em reco-
mana (en Dani també) The bear a Disney +. La veurem.

Els Amics de les Arts
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Està comuna cabra, però és genial. El cuinerNanduJu-
bany ve a parlar del nou podcast de RAC+1, Mengem
cultura, en què dialoga amb grans xefs com Joan Roca,
Carme Ruscalleda, Fermí Puig, Carles Gaig, etc. sobre
els grans ítems de la cuina catalana. En Nandu ve amb
unbraç en cabestrell. El van operar dijous de la clavícu-
la després d’un accident de motocròs. Ha tingut tantes
caigudesque l’hanoperatdotzevegades.Per cert, expli-
ca que aquest any ha venut 12 milions de croquetes.

Nandu Jubany
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El Tricicle, ara sí, s’acaba. Un dels trios còmics quemés
alegrieshanregalatseseparenalLiceuambcincúniques
funcions i tot venut. Generacions de catalans se’n volen
acomiadar. Carles Sans continua amb el seu humor tant
dinscomforade l’escenari.Comcadavegadaqueensvi-
sita i entra a l’estudi fa veure que ensopega amb el sòcol
de l’entrada. Sempre fa lamateixa broma i sempre, amb
laproductoraMargaOrtuño,riem.EnCarlescontinuarà
tot el 2023 ambel seu exitós espectaclePor fin solo.

Carles Sans, Paco,Mir, Joan Gràcia
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Exhibicióenduessessions (ahir i avui)del cantantdeLa
Casa Azul a ElMón a RAC1. Cançons oficials i oficioses
demundials i grupso solistes futbolistes quevancantar.
A la zona alta, excel·lentMaradona entonant amb Pim-
pinela l’any1986(eldeLamàdeDéu) iPelécantantsam-
ba. A la zona baix,a Alexanko i Eusebio desafinant a
Aquestany, síoPaoloRossi, l’heroi italiàdelMundialdel
1982, ambunacançóespantosa. I lacançóquehovacan-
viartot,afirmaGuille,LacopadelavidadeRickyMartin.

Guille Milkyway
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Entraal’estudielsecretarigeneraldeJuntsiquanemsalu-
daemdeixaanar:“Bonicscolors,elsdelteumocador”.Por-
to una americana amb un mocador de color blanc-i-blau
queemvaregalarelmeuamic (igranperico) IgnasiBarba.
Turull és un gran aficionat de l’Espanyol, tot i que no n’és
soci.Alatertúlia,JosepMartílidiu:“Desitjoquesielsame-
ricans finalment comprenel seu club tinguinmés sort que
els xinesos”.Turull riu i respon: “Lanostramalanotícia és
quejapodemtornaraferactespolíticselsdimecres”.Pum.

Jordi Turull

“Des de temps remots, l’Estat
que emetia documents d’aquesta
mena era perquè no confiava en
els ciutadans i, potser, en aquest
cas, de motius no n’hi faltaven”,
explica Martí Marín, director del
departament d’HistòriaModerna
i Contemporània de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.
“Espanya estava en unmoment

molt peculiar del regnat de Fer-
ran VII, que acabava de liquidar
les corts liberals i sentia l’amena-
ça constant dels ultrareialistes,
que volien recuperar per a Espa-
nya un règim monàrquic absolu-
tista, sense oblidar-nos de les tro-
pes franceses, que fins i tot eren
presents en certs punts de la geo-
grafia”, afegeix Marín. Tot això
provocava un ambient de molta

tensió social al carrer i algun
tret”, remata el professor.
Els passaports d’interior que es

van fer servir aquest període obe-
eixen, comexplicaMarín, a la ne-
cessitat de controlar els movi-
ments de la població durant els
desplaçaments que implicaven
recórrer unes quantes milles.
Tant és així que el document ha-
via de ser segellat per les autori-
tats policials de cada localitat on
s’aturés o es pernoctés. De fet, al
paper s’hi pot observar com el veí
de Llers es va aturar a Breda i
comaBarcelona va ser anotada la
indicació que Vives s’estaria a la
ciutat durant vuit dies, així comel
momentquanemprendria el viat-
ge de tornada a l’Empordà.
“Pocsmesos abans, FerranVII i

la reina consort eren a Barcelona
dirigint personalment les opera-
cions per desactivar la revolta
dels ultres, cosa que havia contri-
buït a un escenari d’extrema vio-
lència que es vivia a tot Catalu-
nya”, explica el professor d’His-
tòria Contemporània. “No és
estrany que s’apliqués aquest
passaport de clar perfil repres-
siu”, afegeix.
Els passaports d’interior van

ser necessaris per als desplaça-
ments de persones entre poblaci-
ons que estiguessin situades en
un radi demés de sis llegües, cosa
que equivalia a sis hores ininter-
rompudes de trajecte a peu.
Aquesta documentació tenia una
vigència d’un mes i costava qua-
tre reals a l’interessat. Un reial
decret del 1854 va disposar la su-
pressió dels passaports i altres
documents per transitar pel terri-
tori espanyol."

Fa 200 anys desplaçar-se uns quants quilòmetres requeria un
document en què s’anotaven les pernoctacions i el temps fora de casa

QuanviatjarperEspanya
requeriapassaport

$#&"! -#,*#
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E
ls que es pensen que
els passaports són co-
sa dels nostres dies
per anar d’una punta
a una altra del plane-

ta, van errats. Aquesta mena de
documents identificatius han
existit pràcticament sempre, des
d’èpoques tan remotes com ara la
romana; i en totes ha tingut una
mateixa raó de ser: demostrar a
les autoritats qui n’és el portador,
on se’n va i per què.
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Em-

pordà guarda al fons històric un
interessant document que corro-
bora l’ús d’aquesta mena de sal-
conduit per desplaçar-se en car-
ruatge per Catalunya durant el
convuls segle XIX. Es tracta d’un
passaport, anomenat “d’interior”,
que l’alcalde de Llers, Martí Mir,
cursava a favor de Pere Vives, un
agricultor de la localitat que ne-
cessitava desplaçar-se a Barcelo-
na “a diligències pròpies”, segons
consta en el mateix passaport.
S’hi descrivien les característi-
ques físiques de la persona, ja que
la fotografia encara no existia el
1829, moment en què es va expe-
dir el document.
Així, el passaport recull els

principals trets identificatius
d’aquest Vives, com ara l’edat (37
anys), l’estatura (regular), el co-
lor dels cabells (castany), el tipus
d’ulls (marrons), la forma del nas
(regular), la barba (poblada), la fi-
sonomia general de la cara (regu-
lar) i, fins i tot, l’aspecte de la pell
(sa).

Anvers i revers del document de Pere Vives, que custodia l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
#"#!

Recollia l’edat, l’estatura,
elcolordelscabells,el tipus
d’ulls, labarba, laformade
lacarai l’aspectedelapell

FerranVII
-,
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PSC

►El líder del PSC, 
Salvador Illa, reivindicó 
este domingo el diálogo 
entre la Generalitat y el 
Gobierno como «instru-
mento de política 
democrática» en el 
homenaje al ex ministro 
socialista Ernest Lluch.
Illa intervino ayer en el 
homenaje a Lluch en el 
cementerio de Maià de 
Montcal (Girona), donde 
está enterrado el 
dirigente asesinado por 
la banda terrorista ETA 
en el año 2000. «Socia-
lismo es llevar la 
máxima libertad, la 
máxima igualdad y la 
máxima fraternidad 
posible a personas que 
viven en sociedad. Esto 
es socialismo y es lo que 
hacemos los socialis-
tas», indicó Illa parafra-
seando a Lluch.

Homenaje del 
PSC a la fi gura 
de Ernest Lluch

P.25
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Patrimonio retomará en diez días 
las obras en el Valle de los Caídos

Andrés Bartolomé. MADRID

Patrimonio Nacional va a retomar 
las obras en las criptas del Valle de 
los Caídos «en las próximas sema-
nas», según han indicado fuentes 
del organismo público tras ser pre-
guntado por LA RAZÓN, que ha 
tenido conocimiento de la inten-
ción de reanudar estos trabajos, 
interrumpidos por el proceso ju-
dicial en curso, ya que el Tribunal 
Supremo debe pronunciarse aún 
sobre el recurso presentado al le-
vantamiento de la medida caute-
lar que dejó en suspenso la licen-
cia urbanística.

«Efectivamente, Patrimonio Na-
cional retomará las obras en las 
criptas del Valle de Cuelgamuros en 
las próximas semanas. La licencia 
emitida en su día por el Ayunta-
miento es válida», fue la respuesta 
recibida. Saber en qué se basa Pa-
trimonio para asegurar que el per-
miso está en vigor es una incógnita, 
cuando la alcaldesa de San Lorenzo 
de El Escorial, Carlota López (PP), 
tiene que acudir el próximo 20 de 
diciembre a declarar como investi-
gada por una querella presentada 
por familiares de inhumados en 
Cuelgamuros, precisamente por su 
negativa a reactivar la licencia de 
obras previas a las exhumaciones 

que solicitan. Contactada otra 
fuente –Manuel Terrón, delegado 
de Patrimonio Nacional en San Lo-
renzo de El Escorial– tampoco fue 
posible despejar este interrogante, 
ni así mismo conocer la versión de 
la regidora, de la que no hubo con-
testación.

Cabe pensar en una interpreta-
ción del informe jurídico que el 
secretario general del Ayuntamien-
to sanlorentino remitió el pasado 
día 10 en respuesta a Patrimonio, 
que solicitaba el «levantamiento de 
la suspensión de la efi cacia de la 
licencia concedida el 24 de junio de 
2021», ya que fue una petición in-

admitida por el consistorio. 
En cualquier caso, en diez días 

van a comenzar las obras en el 
complejo, donde continúan los 
dos habitáculos y un contenedor 
que se instalaron para acometer 
las tareas iniciales, y los inquilinos 
–la comunidad benedictina– ya 
han sido informados.

La Asociación para la Defensa del 
Valle de los Caídos (ADVC), que 
representa los intereses de las 258 
familias que quieren «respeto» para 
sus deudos en el Valle,  dice «espe-
rar que Patrimonio tenga un per-
miso válido para hacer lo que va a  
hacer, porque en caso contrario no 

lo vamos a consentir y tomaremos 
medidas».

El pasado 22 de junio, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM) levantó la medida cautelar 
que suspendía la licencia para las 
obras de acceso a las criptas, pero 
la decisión fue recurrida ante el Tri-
bunal Supremo. En otro paso más, 
el Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 10 de Madrid 
rechazó en septiembre la solicitud 
de la Abogacía del Estado –en re-
presentación de Patrimonio–, para 
proceder. Pero un informe jurídico 
del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial alegaba que hasta 
que no haya sentencia fi rme no ac-
cedería a la solicitud de renovar el 
permiso, negativa que le ha costado 
a la alcaldesa una querella por un 
presunto delito de prevaricación.

Carlota Esteban tuvo que salir al 
paso de las críticas en un comuni-
cado donde aseguraba que «el úni-
co interés de este Ayuntamiento, en 
este y en cualquier otro procedi-
miento en vigor, es cumplir y hacer 
cumplir la legalidad vigente. Y, 
cómo no, las sentencias que pueda 
dictar la justicia, sin cuestionar esta 
alcaldía en ningún momento las 
resoluciones judiciales». En cuanto 
al «bloqueo» que se le atribuye «en 
la continuidad respecto del proce-
so de concesión de la licencia», 
aseguraba que «la tramitación de 
cualquier licencia, en este como en 
cualquier otro consistorio, es un 
procedimiento reglado sujeto a los 
informes técnicos y jurídicos per-
tinentes; y, por tanto, completa-
mente ajeno a la discrecionalidad 
de cualquier cargo electo, como se 
ha dado a entender».

Las obras implican una interven-
ción en la que se tocan estructuras 
que pueden ser un peligro para la 
seguridad. Hasta que no se acome-
tan no se sabrá si técnicamente es 
viable la exhumación de los restos 
depositados en columbarios cuyo 
estado de deterioro es generalizado 
por el paso del tiempo.

El complejo de Cuelgamuros, refl ejado en el suelo en una imagen del pasado domingo

GONZALO PÉREZ

►Usará la licencia 
urbanística original 
pese a que la 
alcaldesa está 
imputada por no 
renovar el permiso

Hasta que no se 

acometan los 

trabajos no se sabrá 

si las exhumaciones 

son viables

La ADVC espera que 

sea «un permiso 

válido» porque «en 

caso contrario 

tomaremos medidas»
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Le Valle de los Caidos, où était inhumé Franco jusqu'en 2019, doit devenir un lieu de mémoire rendant hommage aux victimes de la dictature. PHOTO XAUMEOLLEROS GETfY AFP 

f n f snaune. les rranuu1s1es 
sor1en1 de leur romne 
Entrée en vigueur fin 
octobre, une loi acte le 
transfert vers des cimetières 
privés de figures de la 
dictature qui reposaient 
jusqu'ici dans des édifices 
publics. Approuvée par 
les familles des victimes, 
cette décision scandalise 
les nostalgiques du régime 
et une partie de la droite. 

Par 
FRANÇOIS MUSSEAU 
Correspondant à Madrid 

A qui le tour? Qui se
ront les prochains 
militaires franquistes 

à sortir de leurs glorieux sé
pulcres? La réponse se trouve 
certainement entre les murs 
de l'alcazar de Tolède, impo
sant bâtiment surmonté de 
quatre tours immenses qui 
domine l'ensemble de la ville 
castillane, au sud de Madrid. 
Ce même alcazar ( «forte
resse», en arabe) qui, même 
s'il est devenu le musée de 
l'Armée, n'a cessé d'être un 
symbole de la dictantre fran
quiste. Assiégés par les com
battants républicains entre 

juillet et septembre 1936, les 
insurgés nationalistes qui s'y 
étaient retranchés avaient été 
sauvés par les troupes de 
Franco, lequel avait fait du 
lieu un symbole de ses qua
rante ans de dictature. 
Deux officiers franquistes 
se trouvent dans l'une des 
cryptes de l'alcazar. Le pre
mier est le général José Mos
card6, qui avait pris le corn· 
mandement des militaires 
ralliés au putsch des 17 
et 18 juillet 1936, appuyant 
a insi l' insurrection de 
Franco. En 1948, huit ans 
avant sa mort, il reçut le titre 
de comte. Le deuxième est le 
lieutenant général Jaime Mi
lans Del Bosch. I.:honune, qui 
combattit dans la division 

Azul - corps de volontaires 
espagnols créé par Franco 
en 1941 et mis à la disposition 
de l'Allemagne nazie-, ap
puya le coup d'Etat avorté de 
février 1981, avant de mourir 
des suites d'une tumeur 
en 1997. 

«EXALTATION» 
Leurs descendants se sont 
prononcés haut et fort contre 
leu r exhumation et leur 
transfert vers un ci.n1etière 
privé. Mais cela ne devrait 
pas suffire: les experts du 
gouvernement ont fait savoir 
que les dépoufües ne peuvent 
demeurer dans le giron d'un 
édifice public de cette impor
tance, qui plus est déclaré 
<<bien d'intérêt culturel». Le 

sort qui attend José Mos
card6 et Jaime Milans Del 
Bosch est conforme à la loi 
mémorielle en vigueur de
puis le 21 octobre. En vertu de 
celle-ci, les socialistes au 
pouvoir ont clairement spéci
fié que les dirigeants fran
quistes ne peuvent désom1ais 
reposer dans «des lieux préé
minents d'accès public qui ne 
soient pas un cimetière». I.:ob
jectif: empêcher «tout type 
d 'exaltation et d'apologie» de 
ces nülitaires de l'ancien ré· 
girne, responsables de crimes 
contre l'humanité et con
damnés par le Conseil de 
l'Europe en 2006. 
Dans la nuit du 2 au 3 novem
bre, déjà, des pénitents et des 
policiers avaient exhumé en 
toute discrétion la dépouille 
de Gonzalo Queipo de Llano 
de la basilique de la Maca
rena à Séville. Ce général, 
considéré comme tm crimi
nel de guerre par maints his
toriens, serait responsa
ble de la mort d 'au moins 
45000 personnes au tout dé
but de la guerre civile (1936-
1939). peu après qu'il eut 
tralü le gouvernement répu
blicain et se fut rallié aux in
smgés emmenés par Franco. 
Cette nuit-là, à Séville, des 
nostalgiques de la dictature 
poussaient des vivats, alors 
que, en face, une vieille 
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femme énumérait la litanie 
de victimes du général Quei
po de Llano. Le même jour, 
des médecins légistes locali
saient dans le cimetière de la 
capitale andalouse le corps 
d'une femme enceinte de 
sept mois, dans une fosse 
commune où étaient enter
rés 1600 morts de la dicta
ture. Selon l'anthropologue 
Francisco Echeverria, entre 
20 000 et 25000 victimes de 
la répression gisent dans des 
fosses en Andalousie, en at
tente de leur exhumation. 
Cette nouvelle lo i de «m é
moire historique» montre que 
l'Espagne continue de souf
frir de son histoire. Ni la sai
gnée fratricide de la guerre 
civile ni les tragédies de la 
dictature n'ont été digérées. 
Pour simplifier, une partie du 
pays (la gauche, héritière du 
camp des républicains vain
cus) souhaite que le passé 
soit pleinement purgé et les 
responsabilités clarifiées; 
l'autre partie (la droite, héri
tiè re du camp des vain
queurs) préfère que tout reste 
en l'état. Opportunément 
pour elle, la loi d 'amnistie 
de 1977, deux ans après la 
mort de Franco dans son lit, 
scellait le statu quo. 

«C'ÉTAIT SI CRUEL» 
Mais en 2007, un chef de gou
vernement donne w1 coup de 
pied dans la fourmilière: le 
socialiste José Luis Zapatero 
promulgue une première loi 
de «mémoire démocratique» 
établissant les responsabili
tés franquistes et stipulant 
que les symboles de l'ancien 
régime doivent disparaître. 
Les noms de rue ou de places 
de la dictature sont gommés 
et les statues équestres des 
généraux naciona les sont dé
boulonnées, à l'instar de cel
les du Generalisimo à Madrid 
et Santander. La gauche re
vient au pouvoir en 2019 avec 
l'élection de Pedro Sanchez. 
Au pouvoir en coalition avec 
la gauche radicale d'Unidas 
Podemos, le chef de gouver
nement socialiste appuie sur 
l'accélérateur : les milliers de 
victimes de Franco abandon
nées dans les fosses commu
nes seront exhumées, aux 
frais de l'Etat, promet-il 
en 2021. Dans le même 
temps, les généraux put
schistes-qui ont participé au 
coup d'Etat de juillet 1936-
ne pourront plus reposer 
dans des lieux embléma
tiques. Ils n'en sont pas «di
gnes», et cette présence peut 
donner lieu à d' «indésirables 
hommages» de la part de 
leurs nostalgiques adeptes, 
estime le gouvernement. 
Reléguer ces anciens héros 
du franquisme dans des ci
metières privés pourrait aller 
de soi . Pas en Espagne, où 
la condamnation des forfaits 
de Franco n'est pas w1ani.me. 
Le déménagement de Queipo 

Cette nouvelle loi de «mémoire 
historique» montre que l'Espagne 

continue de souffrir de son 
histoire. Ni la saignée fratricide 

de la guerre civile ni les tragédies 
de la dictature n'ont été digérées. 

de corriger une anomalie his
torique : «Ily a quelque clwse 
de vraiment indécent à hono
rer encore des figures qui ont 
commis des crinzes contre 
l'humanité et qui sont proté
gées grâce aux verrous juridi
ques [de la loi d 'amnistie, 
ndlr] et à la prescription.» 
Pour lui, les cas de Queipo de 
Llano et Franco illustrent une 
spécificité espagnole: «Que
ipo, un général génocidaire 
longtemps enterré dans une 

basilique catholique de grand 
renom et très visitée .. . Franco, 
le putschiste en chef, respon
sable de dizaines de milliers 
de disparus et d'exilés, dont 
les restes reposaient sous la 
da/ledelajlamboyantec,ypte 
du ValledelosCa{dos .. . Leur 
place symbolique dans un lieu 
religieux reflète la dimension 
nationale-catholique de la 
dictature espagnole. Il est fas
cinant que la hiérarchie épis
copale continue à se taire sur 
le sujet.» 

BRAS D.E F.ER 
En Espagne, le passé dictato
rial éclabousse encore un 
présent conflictuel. Pour 
preuve, la situation actuelle 
du Valle de los Caidos, colos
sal édifice surmonté d'une 
croix et dominant toute la 
plaine madrilène. La nou-

de Llano de la basilique de 
la Macarena en est un bon 
exemple. «Cela arrive si tard 1 
Moi, toute ma vie,j'ai dû pas
ser devant cet autel où était 
enterré le boun-eau d'une par
tie de ma famille, dont mes 
grands-parents. C'était si 
cruel», s'étrangle Paqui Ma
queda, activiste au sein d'une 
association mémorielle de 
Séville. Le général Queipo fut 
notamment responsable de 
«la Desbanda», le bombarde
ment en février 1937 de mil
liers de civils contraints à 
l'exil. Pourtant, quelques 
jours après son transfert dans 
un cimetière privé, le chef 
de l'opposition, Alberto Fei
j6o, accuse les socialistes de 
«ne pas laisser les morts en 
paix». Santiago Abascal, le 
chef de file du parti Vox (ex
trême droite), qualifie sur 
Twitter Pedro Sanchez de 
«traftreà la patrie». 

FO 
Le 31 octobre, jour de commé
moration des victimes de la 
dictature, le maire de Madrid, 
le conservateur José Luis Al
meida, bri lle par son ab
sence: il avait «mieux à faire». 
Mais peu après que le corps 
de Queipo de Llano a quitté 
l'autel de la Macarena, il rend 
un vibrant hommage au lieu
tenant général Mi lans Del 
Bosch, une 1nanière de s'op
poser à sa sortie de l'alcazar 
de Tolède. «Lecas de Queipo, 
trônant dans la c1ypted'une 
basilique aussi célèbre, est 
édifiant, réagit le sénateur de 
gauche Carles Mulet. Ily a en
core des Espagnols qui trou
vent normal que des généraux 
putschistes reposent dans des 
édifices publics avec tous les 
honneurs!» 
Le 20 novembre, jour de la 
mort de Franco, des messes 
ont été dites en son nom, no
tamment dans le centre de 
Madrid, devant des manifes
tants en colère. Ces célébra
tions n'ont pu avoir lieu au 
Valle de los Caidos, mausolée 
érigé à la gloire du Generali
simo à l'ouest de la capitale : 
en octobre 2019, quarante
quatre ans après ses funé
railles, le gouvernement San
chez avai t fa it exhumer 
Franco de la crypte du monu
ment puis l'avait transporté 
en hélicoptère jusqu'au d is
cret cimetière de Mingorru
bio, à une cinquantaine de 
kilomètres de là, où le dicta
teur repose depuis. 
Aux yeux de l'historien Julian 
Casanova, spécialiste de la 
période dictatoriale, les auto
rités espagnoles sont en train 

ve ll e lo i sou ha ite faire 
de cet ancien mausolée 
un lieu de mémoire et évi 
ter toute collusion possible 
avec ceux, non1breux, qui 
y voient un lieu sacré du 
franquisme - même si la dé· 
pouille du dictateur ne s'y 
trouve plus. Ce futur centre 
aurait notamment pour vo
cation d'expliquer le sort des 
milliers de prisonniers politi
ques qui ont construit le site 
avant que leurs dépouilles ne 
soient jetées au sous-sol avec 
celles de plus de30000victi
mes des deux camps. 
Mais, en face, les conserva
teurs tiennent à sanctuariser 
ce lieu, et ne surtout pas re
muer ses tréfonds. La puis
sante présidente de la région 
de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, 
bataille pour que le lieu soit 
déclaré «bien d'intérêt cultu-

re l» et que l'immense cro ix 
catholique qui le surmonte 
demeure à jamais intouchée. 
Le bras de fer entre la région 
et le pouvoir central promet 
d'être lo ng en la matière. 
Pendant ce temps, l'Associa
tion de récupération de la 
mémoire historique exige 
de l'Etat que l'ensemble des 
4 265 fosses communes ré
pertoriées par le min istère 
de la Justice soient exhu 
mées. Pour l'heure, seules 
8,4 % l'auraient été, en bonne 
partie par les soins de l'asso
ciation . «Dans toute démo
cratie normale, tout ce que 
nous avons fait en vingt
deux ans aurait drî être 
promu et financé par l'Etat», 
s'agace son président, Emilio 
Silva. Selon son décompte, il 
resterait s 700 vestiges du 
franquisme en Espagne. -
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Héroes españoles casi olvidados

Miércoles 23.11.2022

Los soldados muertos del Sahara

Durante los últimos años de 
nuestra presencia allí, muchos 
combatientes dieron su vida y 

nadie los recuerda

Luis E. Togores. MADRID

D
esde el principio la presencia española 
en el norte de África estuvo cargada de 
problemas. El 20 de agosto de 1974 Es-
paña parecía decidida a proceder a la 
autodeterminación del Sahara. El minis-

tro de Exteriores español López Bravo declaró que, 
España realizaría la consulta a los saharauis para co-
nocer cuál era su decisión sobre su futuro. En aquellos 
tiempos ya existía el Frente Polisario. Los jóvenes del 
Polisario se impondrían sobre los sectores proespa-
ñoles existentes entre algunos nativos del territorio. 
Su actitud terminaría por provocar la salida de los 
españoles y la ocupación del Sahara por la tropas 
marroquíes. En la actualidad nadie se acuerda de los 
soldados españoles que murieron en estos años. Al 
comienzo de los años 70 comenzaron las acciones 
armadas del Polisario y de los terroristas enviados por 
el Rey de Marruecos contra España. El 22 de marzo de 
1975 un grupo de promarroquíes lanzó un artefacto 
explosivo contra el acuartelamiento de la Policía Te-
rritorial de El Aaiún. El 23 se repitieron los ataques en 
Ait Ben Tili, Mahbes, La Güera y Tah. En abril la Policía 
Territorial había sufrido ya nueve muertos, siendo dos 
de ellos españoles peninsulares: Antonio Castilla Gar-
cía y Juan Pastor Martínez. Los polisarios parecía que 
solo querían hacerse notar, aunque pronto secues-
trando al industrial Antonio Martínez Hernández. El 
4 de mayo fueron atacados los puestos de Echdeiría y 
Mahbes. El 10 de mayo los soldados indígenas de las 

procurador en Cortes saharaui Ahmed Uld Brahim 
Uld Bachir de ocho años. El 9 de septiembre, un grupo 
de prisioneros españoles en manos del Polisario son 
puestos en libertad en Argel. El 23 de septiembre es 
secuestrado el soldado Francisco Sastres. El 26 son 
detenidos un marroquí y tres saharauis. El 2 de octubre 
de 1975 una patrulla de La Legión pisa un campo de 
minas marroquí, siendo heridos Perote Pellón y Die-
go Leal. Tiempo después volvió a pisar una mina el 
capitán Illescas. El 5 de octubre de 1975, 300 trabaja-
dores de Fos Bucraa se manifestaron ante el Gobierno 
General. El 18 un artefacto explosivo voló un tramo 
de la cinta trasportadora. El 18 de octubre tres Land 
Rover que realizaban una patrulla de vigilancia al 
norte de Dahora, saltaron por los aires al pisar varias 
minas. Muere el legionario Manuel Torres López, re-
sulta herido grave Ángel Martínez-Illescas y heridos 
leves Francisco López Puente, Bonifacio López de 
Alda Ruiz y José Vázquez Arias. Las minas causaron 
más bajas entre los miembros de los Tercios Saharia-
nos de La Legión que los combates. Dos días después, 
el 20, es devuelto el cadáver de soldado Ángel Moral, 
liberado el industrial Antonio Martín y el soldado 
médico Sastre a cambio de 12 saharauis, 5 de ellos 
militantes del Polisario.

El 30 octubre el futuro rey Juan Carlos I se hace car-
go de la jefatura del Estado y el 31 preside un consejo 
de ministros monográfico sobre la situación en el 
Sahara. En esta fecha una persona de confi anza del 
futuro Juan Carlos I, Manuel Prado y Colón de Carva-
jal, visita los Estados Unidos para hablar con el secre-
tario de estado Henry Kissinger. En Madrid, Washing-
ton, París y Rabat, a nadie interesa una guerra en el 

Sahara. El fantasma de la Revolución de 
los Claveles de Portugal fl ota en el aire, 
aunque el Ejército español en su casi to-
talidad está en un punto tangencialmen-
te opuesto al de los soldados portugue-
ses. En España la cuestión radicaba en la 
posibilidad de una revitalización del pre-
torianismo español que podría apoyar el 
mantenimiento, sin cambios, del mode-
lo de estado tardofranquista. El futuro 
Juan Carlos I ya había decidido entregar 
el Sahara, por la intervención de los Es-
tados Unidos, a Marruecos, a cambio de 
contar con el apoyo de Washington –un 
apoyo que ya tenía, pues los servicios 
secretos norteamericanos habían con-
sentido el asesinato de Carrero Blanco– 
en su proyecto de liderar la transición de 
España. Los muertos españoles en el Sa-
hara no sirvieron para nada, su sacrifi cio 
fue inútil pues la suerte del territorio es-
taba decidida desde hacia tiempo. El 
Sahara iba a ser para Marruecos.

Soldados españoles 

destacados en el Sahara

patrullas «Pedro» y «Domingo» se amotinaron para 
desertar. Hicieron prisioneros a 4 tenientes, 1 sargen-
to y 11 españoles, causando la muerte al soldado Án-
gel Moral. Una semana después, unos conductores 
saharauis fueron tiroteados. Marruecos ya se prepara 
para ocupar el territorio. El 23 de mayo se produjo una 
nueva deserción de 16 agentes de la Policía Territorial, 
llevándose prisionero al soldado José Sastre. Pero no 
todos los saharauis eran contrarios a España. 

Minas y secuestros
La madrugada del 21 de junio se produce un ataque 
al  Tah. Varios policías saharauis combatieron con 
valor. El 24 de junio mueren al pisar una mina el te-
niente Luis Gurrea, el sargento Diego Cano y tres sol-
dados del ATP XII, los artilleros Porcar, Otero y Casa-
nova, cuando patrullaban. La mina había sido 
colocada por las Fuerzas Armadas Reales marroquíes.  
El 10 de julio son liberados por el Polisario los soldados 
Vicente Blanco García y Antonio Bauza Alemany. El 
Polisario siguió reteniendo el cadáver del soldado 
Ángel Moral. La actitud antiespañola de los polisarios 
les alejaba de España, impulsando al gobierno de 
Madrid, presionado por Washington y París, a los bra-
zos de Hasán II. El 12 de julio es asesinado, el hijo del 
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A Manuel Fraga todo el mundo le 
llamaba Manolo. Y durante los mu-
chos años que su desbordante y ti-
tánica personalidad lideró la dere-
cha española, le llamaron muchas 
otras cosas: El patrón, El León de 
Villaba, Zapatones... Y otros mu-
chos calificativos no siempre agra-
dables. Desde «bárbaro» a «caudi-
llo», por poner sólo dos ejemplos. 
    Sobre el fundador del PP, de cuyo 
nacimiento se cumplen cien años es-
te 23 de noviembre, está casi todo 
dicho y todo escrito. Su currículum 
no cabría en toda esta página. Y, sin 
embargo, habiendo perseguido toda 
la vida el sueño de ser presidente del 
Gobierno, nunca lo fue. En sus idas 

y venidas por el escenario político 
posfranquista de la derecha españo-
la, Fraga confesó muchas veces que 
los españoles nunca le darían la ma-
yoría para gobernar. «No soy el tipo 
de líder que ahora se necesita, inclu-
so físicamente. Procedo del fran-
quismo y además, personalmente, 
estoy incapacitado para entenderme 
con otras fuerzas del centroderecha. 
Mi verdadera ilusión era llegar a ser 
presidente del Gobierno, y ya me he 
convencido de que no lo conseguiré 
jamás, hay mucha gente de la dere-
cha que jamás me votará». Lo ex-
presó así cuando dimitió como pre-
sidente de AP por el resultado de las 
elecciones vascas de 1986 y cuando 
regresó después de la sucesión fra-
casada de Hernández Mancha. Se 
tuvo que conformar con la Presiden-
cia de la Xunta de Galicia. 

Desde Los siete magníficos fran-
quistas que se presentaron a las pri-
meras elecciones en 1977, a la 
fundación de Alianza Popular, 

pasando por la Coalición Popular, 
hasta desembocar en el Partido Po-
pular, ninguno de los grandes nom-
bres de la derecha política española 
procedente del franquismo logró ha-
cerle sombra como líder. Su vida po-
lítica, como él mismo se encargaba 
de subrayar, se caracterizó por las 
traiciones y las deslealtades de los 
muchos hombres de Estado que 
combatían con ferocidad en las gue-
rras de la derecha. Desde que era 
ministro de Franco y no le hacía as-
cos a la feroz represión del régimen 
hasta que, asumiendo la democra-
cia, presentó al comunista Santiago 
Carrillo en el Club Siglo XXI. 

A la luz de la Historia, se puede 
apreciar que su éxito consistió en 
hacerse el harakiri, como las Cortes 
franquistas. «Sócrates tuvo que to-
mar cicuta para que apareciera Pla-
tón», resumió. Con el Estado, todas 

las humanidades clásicas en 
su cabeza, y entre nava-

jazos de democristia-

nos y liberales, Fraga buscó a su 
Platón en distintas personalidades 
para que la derecha española fuera 
capaz de ganar al PSOE y lo encon-
tró en José María Aznar.  

Su carácter dictatorial, asumido 
por todos debido a la admiración 
que también suscitaba, fue un serio 
inconveniente a la hora de ejercer el 
liderazgo. La impronta de Manuel 
Fraga en el PP excede con mucho su 
título de presidente fundador. Él fue 
quien decidió acabar con las siglas 
de Alianza Popular para dar a luz al 
Partido Popular. Lo hizo después de 
expulsar de Génova a Hernández 
Mancha, con el dramatismo y la tea-
tralidad que acompañaba todas sus 
intervenciones políticas y hasta su 
vida cotidiana «Sé que a muchos de 
vosotros os está sangrando el cora-
zón. El mío también sangra. Pero 
ha llegado el momento de cambiar 
de nombre. Alianza Popular se lla-
mará Partido Popular. Ésa es mi de-
cisión». Sus decisiones nunca eran 
apelables. Fraga era el único que po-
día estabilizar una nave a la deriva –
atrapada entre la hegemonía social-
demócrata y la sopa de siglas conser-
vadoras, liberales y democristianas– 
a la búsqueda de tierra firme. 

Los dos sucesores de Fraga que 
alcanzaron la Presidencia del Go-
bierno ensalzan su figura ya histó-
rica como indispensable para la 
consolidación de un gran partido 
de centroderecha capaz de repre-
sentar a la mayoría de los españo-
les. La «mayoría natural» que Fra-
ga buscó sin desmayo y sin éxito 
acabó por germinar a partir de los 
años 90 y se consolidó con las ma-

yorías absolutas de Aznar y Rajoy. 
«Fraga fue un político de gran voca-
ción, profundamente reformista y 
modernizador. Fue el fundador de 
una gran fuerza política de raíz fuer-
temente popular, indispensable para 
la existencia del centroderecha es-
pañol. Tuve la satisfacción y el ho-
nor de recoger su legado, actualizar-
lo y llevarlo a lo más alto. Siempre 
tendrá mi recuerdo y admiración», 
señala a este periódico el ex presi-

dente Aznar, a quien Fraga nombró 
sucesor sin «tutelas ni tutías» en el 
Congreso de Sevilla de 1990. 

El ex presidente Mariano Rajoy, 
que tuvo sus más y sus menos con el 
fundador durante su etapa de juven-
tud en el PP gallego, también desta-
ca la trascendencia histórica de su fi-

LUCÍA MÉNDEZ

100 años hoy del nacimiento de Manuel Fraga Iribarne, líder arrolla-
dor que fundó el PP y que tuvo que retirarse para que la derecha lle-
gara a Moncloa. «Sócrates tomó cicuta para que apareciera Platón»

Fundador de la  
«derecha popular»

Ministro de Franco, en 1966 (izquierda), y retando a la radioactividad ese mismo año, en Palomares, tras un accidente de un B-52 estadounidense. Embajador después en Londres (1973), en la Transición se 

Y sería inolvidable por el después: la sucesión de Aznar (izquierda), en 1990, tras el fracaso con Hernández Mancha; cuatro mayorías absolutas en Galicia, desde 1990, antes de que la crisis del ‘Prestige’ (centro)

APERTURISTA  

EN LA DICTUDURA, 

DESCOLOCADO EN 

LA TRANSICIÓN...

... ROMPEDOR  

EN EL RELEVO Y 

PROFETA EN  

SU TIERRA

JOSÉ MARÍA AZNAR  
«Un reformista y  
un modernizador,  
tuve el honor de 
recoger su legado» 

MARIANO RAJOY 
«La única vez que le 
vi fumarse un puro 
fue cuando cerró la 
crisis del PP gallego»
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gura. «Nunca llegó a ser presidente 
del Gobierno, pero su impronta en la 
política española de la segunda mi-
tad del siglo pasado es absoluta. Co-
mo ministro de Franco, fue el prime-
ro en plantear fórmulas para salir de 
la dictadura. Y el gran inspirador de 
una derecha abierta y europeísta 
que hoy encarna el Partido Popular. 
Era una persona hiperactiva y capaz 
de conjugar su talento como jurista 
reputadísimo y su pasión por la po-
lítica. El Partido Popular es hoy el 
partido que Fraga siempre imaginó, 
un partido grande, capaz de alber-
gar muchas corrientes y perfecta-
mente engarzado en la centralidad 
de la sociedad española». 

La huella gallega es sin duda 
muy profunda en el PP nacional. 
Alberto Núñez Feijóo, presidente 
del partido desde el pasado mes de 
abril tras el fracaso como líder de 
Pablo Casado, fue el sucesor de 
Fraga en Galicia. Rajoy relata a es-
te diario que nunca vio tan feliz a 
Fraga como cuando acabó la tor-
mentosa crisis interna del PP galle-
go. «Nos convocó a una comida en 
Madrid. Creo que nunca vi a Fraga 
tan feliz. Tanto que hasta se fumó 
un puro, fue la única vez que le vi 
fumarse un puro. Tuvimos nues-
tras discrepancias en diversos epi-
sodios, pero cuando se equivocaba 
siempre lo hacía de buena fe». 

«La derecha española es pródiga 
en hacer a los hombres y gastarlos». 
Es la sentencia de Fraga que resume 
la travesía del desierto del PP hasta 
llegar a la tierra prometida de Mon-
cloa. Un lugar a donde no pudo lle-
gar él, pero sí sus sucesores. 

Una de las historietas más celebradas del 
añorado Carlos Mendo era aquella de cuan-
do Manuel Fraga entregó a Isabel II las car-
tas credenciales como nuevo embajador de 
España en Londres. Es tan improbable como 
hilarante. Según la versión del que entonces 
era jefe de prensa de Fraga, éste se saltó el 
protocolo para espetarle en un inglés con 
acento de Villalba a la estupefacta monarca: 
«Jer mayesti, güi jaf to espik abaut Yibraltar, 
urllently». Al salir, ante el pasmo general, le 
dijo a su amigo y reponsable de comunica-
ción: «Si no lo digo, reviento». 

Fraga acumula cien mil historias apócrifas 
y, al menos, un hecho inapelable. Él forma-
ba parte de esa casta de individuos que sin 
haber sido jamás demócratas fueron guian-
do a tientas a la derecha en el camino de ser-
lo. Con un éxito rastreable en la historia. Él 
participó, entre otros, de la idea de fundar 
un diario de corte europeo en la España de 
diseño tabloide y dio el impulso político de-
cisivo para la fundación de El País. 

Fraga ha sido más determinante para la 
historia de España que muchos presidentes. 
No sólo porque sea ponente de la Constitu-
ción. Por de pronto, no hay forma de enten-
der la curiosa idiosincrasia regionalista del 
PP sin atender a su virreinato en el noroes-

te. La importancia de Galicia en el PP no es 
coyuntural ni nominal, es más bien esencial 
y viene determinada por la victoria anómala 
de Fernández Albor en aquella España ren-
dida al felipismo. Fraga fundó sobre la expe-
riencia de su predecesor una especie de re-
gionalismo asimétrico sustentado sobre cua-
tro barones provinciales. El modelo político 
más complejo de la España democrática, que 
transigía con el caciquismo con el deseo in-
disimulado de asimilarlo. 

De la aplastante hegemonía que logró 
construir en Galicia para su partido da cuen-
ta cuál fue la naturaleza de su única derrota: 
se quedó a un escaño de la mayoría absolu-
ta. Eso ha sido perder en Galicia para el PP, 
tal es su dominio de un territorio con el que 
se funde hasta formar parte de su identidad. 

La primera campaña autonómica de Fra-
ga, la que le llevó a la presidencia de la Xun-
ta en 1988, terminó con una admonición tan 
inmodesta como clarividente. «¡No me bea-
tifiquéis!», le dijo a su grey. Puede que enton-
ces pareciera que la euforia de, al fin, una 
victoria electoral le había llevado a exagerar.  
Cuatro años después, uno de sus barones 
más controvertidos, poderosos y molestos, el 
lalinense Xosé Cuiña, lo presentó como el 
Gran Timonel de Galicia, a la manera de 
aquel Mao que había culminado su larga 
marcha. Y tras las siguientes elecciones, cua-
tro años después de la maoización, su toma 
de posesión fue celebrada por 2.000 gaitei-
ros en la plaza del Obradoiro. 

El gran hito presidencialista de aquel 
mandato-régimen fue un intercambio de vi-
sitas con Fidel Castro, que el director Ma-
nuel Fernández-Valdés narró en el docu-
mental hiperrealista (mágico, por tanto) Fra-
ga y Fidel sin embargo. Fueron tan efusivas 
las muestras de afecto entre las dos reliquias 
del siglo XX que Fidel terminó diciendo que 
Fraga era «más de izquierdas que mucha 

gente de izquierdas» y Fraga terminó denun-
ciando el bloqueo estadounidense a la isla. 
Todo tan caribeño. Todo tan atlántico. 

Su última campaña electoral la hizo Fraga 
con 82 años. Joe Biden pronto tendrá la 
oportunidad de igualarlo. La caravana popu-
lar diseñó un cartel que exploraba los lími-
tes del desenfoque gaussiano y proyectó 150 
actos en 20 días. Aquella fue una especie de 
romería pantagruélica de comilonas y ferias, 
con mítines que, fuera cual fuera el guion 
que le habían escrito sus asesores, empeza-
ban siempre igual: «Eu coñecín unha Galicia 
de corredoiras e menciñeiros».  

La parte más temida por su equipo era la 
improvisación de Fraga sobre algún aspec-
to de política nacional, como el matrimonio 
gay o la agenda feminista del Gobierno de 
Zapatero. Nunca leía lo que le preparaban, 
jamás hacía una relación de promesas, 
siempre que bajaba del escenario y se enca-
minaba, con sus andares como de un barco 
que cabecea, al coche que le llevaría al si-
guiente acto, parecía que iba a soltar: «Si no 
lo digo, reviento».

La larga  
marcha de 
Manuel Fraga

CORRER LA MILLA 

RAFAEL  
LATORRE

apartó del centro de Suaréz y fundó Alianza Popular (1977). Su etapa nacional se interrumpió en 1986 (derecha), con cientos de simpatizantes en la calle Génova pidiendo su permanencia y Gallardón al lado.

le sacase de la Xunta en 2005. Su entierro, en multitud y bajo el sonido de gaitas (2012), ya llegó con un afín en la Xunta, ese Feijóo que le tiene en foto en su despacho, junto a Rajoy. FOTOS: EFE / EM / ALBERTO DI LOLLI

Era esa casta de individuos 
que sin haber sido jamás 
demócratas guiaron a tientas 
a la derecha para serlo 

Con sus andares de barco 
que cabecea, iba a otro acto 
y parecía que iba a soltar:  
«Si no lo digo, reviento»
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i  OTRAS VOCES

FRENTE A una doctrina que se ha convertido ya en ofi-
cial, cada vez resulta más necesario escribir la historia 
desde la complejidad. Resulta evidente que no puede 
considerarse al régimen nacido de la Guerra Civil como 
un todo en el que fuese imposible distinguir entre con-
servadores ilustrados, moderados y modernizadores y 
tradicionalistas e inmovilistas. La ausencia de las nece-
sarias distinciones es el fruto amargo de una cultura de 
izquierdas, que se refleja en la inmensa falacia de la de-
nominada «memoria histórica».  Considerar a la Espa-
ña de Franco con la imagen monolítica del mal radical 
impide comprender cómo funcionó en realidad el régi-
men y cuáles fueron sus fines y su actuación en las di-
versas etapas de su trayectoria histórica.  

En los años 60 del pasado siglo, la dictadura españo-
la, gracias a los éxitos de la política económica moder-
nizadora de los tecnócratas y de la legislación liberali-
zadora, podía considerarse, siguiendo las pautas ela-
boradas por el filósofo del derecho John Rawls, «un 
régimen no liberal decente». Según defiende el soció-
logo Emmanuel Rodríguez López en su obra El efecto 
clase media, el recuerdo de esa etapa es el fundamen-
to de la memoria histórica dominante en el conjunto de 
la población española sobre el franquismo. En este pro-
ceso, tuvo un papel esencial Manuel Fraga Iribarne, na-
cido el 23 de noviembre de 1922, y de quien ahora se 
cumple el primer centenario. Siempre caracterizó a 
Fraga una clara voluntad de conducir a sus compatrio-
tas por el camino que él consideraba adecuado. Su 
gran ambición fue ejercer el liderazgo político de un 
proceso de modernización y liberalización que consi-

deró irreversible. En ese 
sentido, su trayectoria 
fue paradójica, ya que 
fue, al mismo tiempo, au-
toritario y liberal.  

Devoto de Aristóteles, 
Saavedra Fajardo, Maez-
tu y Carl Schmitt, consi-
guió muy pronto la cáte-

dra de Derecho Político y de Teoría del Estado en la 
Universidad Complutense; además, fue director del 
Instituto de Cultura Hispánica y del Instituto de Estu-
dios Políticos. Desde sus primeros escritos, se mostró 
partidario de la reforma política del régimen. Ya en su 
libro La crisis del Estado, de 1955, manifestaba su con-
fianza en las posibilidades históricas del sistema par-
lamentario. Su etapa como ministro de Información y 
Turismo le dio la oportunidad de poner en marcha al-
gunos de sus proyectos políticos.  

Una de sus grandes iniciativas fue la promoción de 
la industria turística, que sigue siendo uno de los pi-
lares de nuestro sistema económico. No menos lúci-
da fue su apuesta por las reformas políticas como res-
puesta a los cambios que experimentaba el país, tras 
el Concilio Vaticano II y el proceso de modernización 
económica. Su Ley de Prensa de 1966 fue liberaliza-
dora, aunque con límites políticos y religiosos. Como 
ha señalado el historiador Juan Pablo Fusi, esta ley 
abrió múltiples «espacios de libertad» en el campo 
cultural y periodístico. En su debe, hay que señalar 
los casos de Julián Grimau y Enrique Ruano. Perdió, 
además, la batalla por la apertura política frente a Ca-
rrero Blanco. Tras su cese como ministro, elaboró un 
proyecto reformista, declarándose partidario del «de-
sarrollo político» como vía para la instauración de lo 
que denominaba «la democracia posible», basada en 
una política de «centro». Su marco de referencia his-
tórico fue el sistema político de la Restauración. 

Tras la muerte de Franco, Fraga apareció como el lí-
der natural de una derecha con posibilidades de futuro. 
Sin embargo, su presencia en el primer Gobierno de la 
Monarquía, como vicepresidente y ministro de Gober-
nación, fue un fracaso. Sus proyectos reformistas fue-
ron rechazados por los sectores más inmovilistas del ré-
gimen y por la oposición de izquierdas. Los luctuosos 
sucesos de Vitoria y de Montejurra consolidaron la ima-
gen de un Fraga autoritario. Sin embargo, su figura se 
perfiló como la del líder de la transición a la democra-
cia liberal. No fue así. El monarca eligió a Adolfo Suá-
rez. Fraga nunca se recuperó de esa derrota. Para col-
mo, fue Suárez quien en-
carnó la política de 
«centro». Sin embargo, 
el gallego no tiró la toalla 
y aspiró a liderar lo que 
entonces se denominaba 
«franquismo sociológi-
co», a través de Alianza 
Popular, federación de 
partidos que agrupó a 
siete ex ministros de 
Franco. No obstante, se 
vio eclipsado por el dina-
mismo de Suárez y tuvo 
que dar su apoyo a la 
Ley de Reforma Política.   

En aquel nuevo con-
texto político, su fraca-
so electoral era previsi-
ble; tan sólo consiguió 
16 diputados en las 
elecciones de 1977. No 
obstante, su participa-
ción en la elaboración 
del texto constitucional 
de 1978 contribuyó a 
realzar su figura políti-
ca. Su diagnóstico del 
proyecto constitucional 
no resultó entusiasta. 
Criticó, sobre todo, su 
modelo territorial y la 
inclusión del término 
«nacionalidades». En 
su opinión, la cuestión 
nacional era «la cues-
tión capital de esta 
Constitución; la que determinará su éxito o su fraca-
so y el juicio de la Historia». No se equivocó: lo esta-
mos viendo. Finalmente, optó por el voto afirmativo 
en el referéndum de 1978.  

Uno de sus gestos más llamativos fue la presentación 
de Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI. Lo cual no le 
sirvió para despegar electoralmente. Coalición Demo-
crática fue un nuevo fracaso. No obstante, rechazó po-
siciones maximalistas; para él, sólo existía una «dere-
cha posible», la liberal y democrática. Al final, logró 
vencer a Adolfo Suárez, político audaz pero carente de 
cultura y de proyecto político. La crisis de UCD y la 
aplastante victoria del PSOE en las elecciones de 1982 
convirtieron a Fraga y a su partido en la única derecha 
posible. Sin embargo, a esas alturas, el político gallego 
representaba ya otra época, la del tardofranquismo, y 

no podía competir con el vanguardismo juvenil repre-
sentado por Felipe González. En el fondo, su función 
histórica radicó en facilitar la integración en el nuevo 
régimen de los sectores conservadores; y lo consiguió. 
Cometió el grave error histórico de propugnar la abs-
tención en el referéndum sobre la OTAN. Elección tras 
elección, no fue capaz de romper su techo electoral; y, 
tras no pocas derrotas, renunció a la jefatura de Alian-
za Popular en 1986. Aun así, su carisma continuó sien-
do insustituible para la derecha. Por ello, su retorno a la 
escena política salvó a su partido de una más que pro-
bable desaparición. Fue consciente, sin embargo, de que 
su tiempo había pasado, abriendo el paso al liderazgo 
de José María Aznar. Su dilatada carrera política finali-
zó en Galicia, protagonizando una intensa labor moder-
nizadora, aunque asumiendo en demasía los supuestos 
del galleguismo. 

LA VIDA política de Manuel Fraga fue, en resumen, 
una sucesión de éxitos parciales y de fracasos. Sin du-
da, su constante fue la apuesta por el reformismo fren-
te a la ruptura. Contribuyó a la liberalización del régi-
men de Franco, pero fue incapaz de lograr una autén-
tica reforma de las instituciones. No obstante, su ac-
tuación modernizadora le dotó de un capital simbóli-
co que luego pudo explotar en el nuevo período. A pe-
sar de todos sus fracasos, logró integrar al conjunto de 
la derecha en las instituciones del nuevo sistema polí-
tico. Sin su figura, esa integración, si no imposible, sí 
habría sido más tardía y problemática. Sin embargo, 
de un tiempo a esta parte, su figura ha quedado en la 

penumbra, como lo demuestra el olvido de su cente-
nario.  El año pasado un diario digital denunciaba que 
la fundación que lleva su nombre carecía de fondos y 
de organización. Más recientemente, Xosé Luis Barrei-
ro, en una semblanza de Alberto Núñez Feijóo, seña-
laba que este se siente más identificado con la figura 
de Adolfo Suárez que con la de Fraga. El olvido de su 
figura resulta no ya injusto, sino inconsecuente. Fraga 
forma parte ineludible no sólo de la historia de la de-
recha española, sino de la génesis del régimen políti-
co actual. Hace falta en la derecha española un míni-
mo de sensibilidad histórica.  

 
Pedro Carlos González Cuevas es historiador y autor de ‘His-
toria de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros 
días’ (Biblioteca Nueva, 2000)

Su vida política fue una sucesión 
de éxitos parciales y de fracasos. 
Su constante fue la apuesta por el 

reformismo frente a la ruptura

JAVIER OLIVARES

El olvido de la 
figura de Fraga resulta no ya injusto, 
sino inconsecuente. El político gallego 
forma parte ineludible no sólo de la 
historia de la derecha española, sino de 
la génesis del régimen político actual

POLÍTICATRIBUNA i

Manuel 
Fraga:  
el centenario 
olvidado 
PEDRO CARLOS GONZÁLEZ CUEVAS
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Travel 

I 
've always liked the notion of call
ing myself a footsteps biographer. 
But the phrase took on new mean
ing for me this summer when I 
climbed three summits In three 

days, crossing the Pyrenees from 
France Into Spain. following a route 
which, In themldstofthe second world 
war, acted as a critical but dangerous 
lifeline for hwidreds of Jewish refugees, 
French resisters and downed Allied air
men desperately trytng to escape Hlt• 
ler's dutches wlth the help of guides 
knownaspasseurs. 

t've never climbed a mountain in my 
life but! have been gripped by an lrra
Uonaldesiretotrytounderstand what it 
must feel like to flee for your life. 
Thwarted mostly by Covid-19, It has 
taken half a decade to make it happen. I 
wlsh I could say I spent the intervening 
years getting fitter, but the reverse is the 
case: I got older. I am nowthewrongslde 
of 70. But still I felt the cal I of the moun
tains, so my son, 15-year-old grandson, 
daughter and her girlfriend, all fitter 
and more experienced than I, agreed to 
oomewtthme. 

Ill lnthefootstepsof ••• 
Thlslsthelatestlnaser1es 
ln'M'lk:hwlltersareg1.11oed 
byanotableear11ertraveller. 
Nexttlme:atl'O$STuscanyln 
sean:ho!Mk:helanoelo 

We planned an adventure following 
closely in the footsteps of Anne-Marie 
Walten, oodenamed Colette, a pretty21· 
year-old ha.If-French, half-English 
woman who worked as a courier fo r 
Churchill's se<:ret anny, the Special 
Operations Executive (SOE). Helpfully, 
she wrote an enthralling accountofher 
wartime actMties, Moondrop to Gascony 
(Moho Books), immediately after the 
war while her experiences were stil l 
fresh. Herflnal chapter-devoted to her 
trek into neutral Spain successfully 
delivering three downed pllots and a 
Dutch resistance fighter as well as vUal 
doc.uments sewn into her shoulder pads 
- is full of vivid descriptions about 
bridges crossed, streams encountered 
and shepherds' huts where they grate
fullyre'1<d 

This made It easy, thanks to our 
knowledgeable local guide and a largely 
unchanged landscape, to retrace her 
route and understand some of the chal
lenges she faced - though not the fear
ful, hungry nights she must have experi
encecl. In c:omplete oontra.st, we allowed 
ourselves generous suppers every nlght 
and carried freshly made baguettes In 
our rucksacks for picnic lunches. 

I first heard about Walters while writ• 
Ing a book about women In wartime 
Paris. Born in ~neva toa British diplo
mat father and French mother, she 
moved with her family to England at the 
outbreak of the second world war and 
joined the women's Auxiliary Air FOrce. 
In 1943 she was recruited as an SOE 
agent and trained at Its base at Loch 
Morar, Scotland, before being para
chuted Into Prance at the start of 1944. 

I was Immediately Intrigued: why 
wasn't she as well !mown as other SOE 
heroines such as Violette Szabo or 
Odette churchill7 Her commanding 
officer, Lt col George Starr, 20 years 
older than Walters, made no secret of 
the fact that, even though she, unlike 
him, wasa iluentFrenchspeaker,hedld 
not like having women In his group, 
especially su ch an attractive one. 
Shortly after D-Day he told her she 
should helpwl.th washing-up and other 
chores ""propertowomen", 

Later, when she reported him for seri
ous misconduct- accuslnghlm of wit
nessing the torture of French oollabora• 
tors and German POWs - her femlnin• 
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tty was used against her in response. 
AccordingtoMaurlce Buckmaster, head 
of SOE French section, Walters was an 
unreliable witness because she suffered 
from the deluded Idea that every man 
she came across fell inlovewith her and 
she bore a grudge against Starr because 
hedidnotcomply. 

The night before we started, over an 
Indulgent four-course dinner at the 
Chateau de Beauregard, a hotel that was 
once a Gestapo headquarters in St 
Girons, our guide explained the route he 
had devised Eachdaywewould tackle.a 
peak of approxlmately 1,800 metres, he 
told us. I swallowed another pofbur
gundy and wished I had trained harder. 

We started off, as Walters dld In 1944, 
at the Col des Ares, on a warm August 
morning with Justa hlntofpossible driz
zle. Maintain a steady pace, said the 
guide, trying to be enoouraglng - don't 
keep stopping. But thankfully, we did 
stop regularlyfor waterand snacks. 

Ah, thl.s'll be fine I thought, 10 min
utes Into the hike. We were on shaded 
paths of scree, whlch looked deceptlvely 
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From top:Anne Sebba 
and family hiking, with 
the Pie du Gar behind; 
Anne-Marte Walters 
In the early 1940s; 
the village of Canejan, on 
the Spanish side of the 
border - UIUl"t'"l'<f h c_.,.,m,,,,,. 

gentleatflrst,the broadoak:treeskeep• 
Ing us relatively cool In spite of the hot 
sun. But It wasn't long before I was short 
of breath and my arms began to ache 
from leaning on to my hiking poles; we 
needed to tackle 1,000 metres of ascent 
by lunchtime lf we were going to make it 
toBoutt: In time for dinner and a night 
Ina mountalnauberge. Thlswasn'tgoing 
to be easy a tall but I reminded myself 
that, since Anne-Marie was wear ing 
rubber shoes at least two sizes two large 
and a narrow tweed skirt that she 
repeatedly hitched up In order to take 
bigger steps, I could hardly complain. 
she h.ad been promised more suitable 
attire but It never materialised and, 
since only a few weeks previously she 
h.ad worn shorts for cycling and been 
told off for wearing Inappropriate doth• 
ing,deddedtomakedo. 

Once we hit the first summit, the Pie 
du Gar, and the path opened to blue 
skies, rugged gorges and dramatic green 
valleys between forested peaks, I under
stood another reason for undertaldng 
this adventure. I could never h.ave 
appreciated the dramatic views of the 
Lannemezan plateau and the Garonne 
plain had I not worked to get there. They 
were so beautiful they reduced walters 
totear:ii asshe"looked a last time at the 
France I knew, peaceful with Its flowing 
rivers and green hills .•. How hard It 
seemed to have waited so long for the 
end, to have shared in so many disap
pointments and to have to leave so near 
their oondUlllon," she wrote poignantly. 

After that, our first descent was rela • 
tivclyeasy. Exhausted, we were grateful 
not only for our basic youth hostel-style 
accommodation with shared showers 
but also for the unexpectedly spectacu• 

Jar dinner - large slate trays of local 
fish, shoulderof lamband c:onfitof duck 
with chips, and a vast array of artl.sanal 
beers for which the region Is renowned. 
our spirits restored, even the ropey 
mattresses felt wonderful. 

Walters and her group, hoping t he 
journey would be completed In two clays 
and not expecting her guides to get lost,, 
which they did twice, took very little 
food, just tlrui of bully beef and bread 
Also, knowing there was a German gar
rison In Boutx, they had to slow down 
their descent, arrive at night, cross the 
road in silence and then find a place to 
sleep on rocky, damp ground before 
maklngadawngetaway. 

Thesernndday; fromBout:xtoMelles, 
was longer and harder, my legs stiffer, so 
my relief when we found a shepherd's 
hut, one that Walters too had been 
happy to stop at, was Intense. she said 
she scribbled her name on the walls, 
doubtless worn away by time, and had a 
brief sleep. When she woke, she oom
plained that "every bone In my body 
seemed to ache and my legs wob
bled", Me too, I wanted to shout as my 
jellylike legs only Just allowed me to 
trudge Into Melles, on ancient paths lay
ered with history, desperate for a drink. 
Walters' group again had to approach in 
silence at 10pm, crawling, stooping and 
scrambling their way through dense 
blackberry bushes. 

"The branches swept across my face, m 

she wrote. "Within a short time I felt 
blood running down my bare legs where 
the scratches hurt with a sharp burning 
pain." She bit her lower lip to prevent 
herself from crying and, afte r a second 
night outside, wokeatdawn to make for 
the Spanish border. 

Even though we had enjoyed a 
comfortable bed In a townhouse hotel. 
the Auberge du Crabere, with freshly 
baked croissants before starting our 
final push at 9am, this was still the 
toughest day, with a five-hour morning 
climb until we reached thetreellnewith 
aridgeaboveand Spaln beyond. 
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As we came to the border, marked 
only by stone blocks, modern and 
ancient, and a herd of cattle, each of us 
felt emotional. We crossed the grassy 
land border on foot with no other 
humanslnslght. WithSpalnandthevil
lage of Canejanjust about visible in the 
distance, Walters said goodbye to 
her guides, who had to start their jour
ney home. 

But even the downhill was challeng
ing on day three, with endless tall 
bracken fields making for an unpleasant 
descent before we a,uld thrill to the 
sight of the Garonne, which littered in 
the brilliant sun for Walters as for us. We 
finally walked along the flat valley floor 
into a Spanish town, Les, and found a 
bar in which to celebrate. 

We had been lucky with the weather: 
three days of sun.shine, even though a 
threatening mist crept up the valley 
every afternoon, a reminder that our 
weighty packs and waterproofs were 
there for a reason, as the area ls known 
for Its sudden temperature changes. My 
shoulders ached from carrying all I 
needed for three days, but I don't think:I 
rould have managed with less. 

After Spain, Walters went to Algiers 
and then eventually home at the end of 
1944. she later became an editor and lit
erary agent, living in the us, Spain and 
Prance, where shediedln 1998 aged 75. 
However, her military career ended 
abruptly, shortly after her return from 
Algiers. She had h.ad a dispute with 
Starr, the origins of which are not clear, 
but among his complaints about her was 
that she wore "high Parl.sfashlon", thus 
violating h l.s principle of being Incon
spicuous, thatshefalled to follow dl.sd
pllne and h.ad loose morals. Another 
report commented th.at, as she was 
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physically attractive and not afraid to 
use her attractions towards men, she 
had a dlsturblngeffecton any group she 
wasapartof. 

The SOE In recent historical studies 
h.as been considered a trailblazer for 
employing women In dangerous roles 
In wartime, yet Walters ls now being 
studied In academic circles as one who 
may have suffered throughout the 
time she worked for Starr and h is net
workof clandestine SOE agents because 
of her gender. What l leamtbywalklng 
In her footsteps Is that, whatever else 
about her might be challenged, her 
courage l.s not in doubt and deserves 
rommemorating. 

Anne sebba is the authDroFLes 
Parislennes: How the WomenofParis 
LJved, Loved and Died in the 19405' 
(Weide,ifefd & NK:olson UK) 
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Grans escapades 

El 1944, un agent secret de 21 anys amb el nom en clau "Colette" 
va portar els pilots aliats abatuts a través dels Pirineus cap a un lloc 
segur. Anne Sebba traça la seva ruta 

 

Sempre m'ha agradat la idea d'anomenar-me un biògraf de passos. Però la frase va 

agafar un nou sentit per a mi aquest estiu quan vaig pujar tres cims en tres dies, 

travessant els Pirineus de França a Espanya, seguint una ruta que, en plena segona 

guerra mundial, va actuar com a salvavidas crític però perillós per a centenars de 

refugiats jueus, resistents francesos i aviadors aliats abatuts que intentaven 

desesperadament escapar de les urpes de Hitler amb l'ajuda de guies coneguts com a 

passeurs. 

No he pujat mai a una muntanya a la meva vida, però m'ha agafat un desig irracional 

d'intentar entendre què ha de sentir fugir per salvar la teva vida. Contrastada sobretot 

per la Covid-19, ha trigat mitja dècada a fer-ho realitat. M'agradaria poder dir que vaig 

passar els anys intermedis fent-me més en forma, però el cas passa al revés: em vaig 

fer gran. Ara sóc el costat equivocat dels 70. Però tot i així vaig sentir la crida de les 

muntanyes, així que el meu fill, el meu nét de 15 anys, la filla i la seva xicota, tots més 

en forma i amb més experiència que jo, van acceptar venir amb mi. 

Vam planejar una aventura seguint de prop els passos d'Anne-Marie Walters, amb el 

nom en clau de Colette, una bonica dona mig francesa i mig anglesa de 21 anys que 

treballava com a missatgeria per a l'exèrcit secret de Churchill, l'Executiu d'Operacions 

Especials (SOE). . Amb gran ajuda, va escriure un relat apassionant de les seves 

activitats durant la guerra, Moondrop to Gascony (Moho Books), immediatament 

després de la guerra mentre les seves experiències encara eren fresques. El seu 

darrer capítol, dedicat a la seva travessa a l'Espanya neutral amb tres pilots abatuts i 

un caça de la resistència holandesa, així com documents vitals cosits a les seves 

espatlleres, està ple de descripcions vives sobre ponts creuats, rierols trobats i 

barraques de pastors on agraïts. descansat. 
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Això va facilitar, gràcies a la nostra guia local experta i a un paisatge en gran mesura 

sense canvis, retrocedir la seva ruta i comprendre alguns dels reptes que s'enfrontava, 

encara que no les nits de por i fam que devia haver viscut. En canvi, ens permetíem 

sopars generosos cada nit i portàvem baguettes acabades de fer a les motxilles per 

dinar de pícnic. 

Vaig sentir parlar per primera vegada de Walters mentre escrivia un llibre sobre les 

dones al París de la guerra. Nascuda a Ginebra de pare diplomàtic britànic i mare 

francesa, es va traslladar amb la seva família a Anglaterra a l'esclat de la segona 

guerra mundial i es va unir a la Força Aèria Auxiliar de Dones. El 1943 va ser reclutada 

com a agent SOE i va ser entrenada a la seva base a Loch Morar, Escòcia, abans de 

ser llançada en paracaigudes a França a principis de 1944. 

De seguida em vaig intrigar: per què no era tan coneguda com altres heroïnes de SOE 

com Violette Szabo o Odette Churchill? El seu comandant, el tinent coronel George 

Starr, 20 anys més gran que Walters, no va ocultar el fet que, tot i que ella, a diferència 

d'ell, parlava francès amb fluïdesa, no li agradava tenir dones al seu grup, 

especialment una persona tan atractiva. un. Poc després del dia D, li va dir que hauria 

d'ajudar amb la neteja i altres tasques "propies de les dones". 

Més tard, quan el va denunciar per una mala conducta greu, acusant-lo d'haver 

presenciat la tortura de col·laboradors francesos i presoners de guerra alemanys, la 

seva feminitat va ser utilitzada contra ella com a resposta. Segons Maurice 

Buckmaster, cap de la secció francesa de SOE, Walters va ser un testimoni poc fiable 

perquè va patir la il·lusió idea que tots els homes amb qui es va trobar s'enamoren 

d'ella i guardava rancor a Starr perquè no va complir. 

La nit abans de començar, durant un indulgent sopar de quatre plats al Château de 

Beauregard, un hotel que abans va ser la seu de la Gestapo a St Girons, el nostre guia 

va explicar la ruta que havia ideat. Cada dia afrontàvem un cim d'aproximadament 

1.800 metres, ens va dir. Em vaig empassar una altra copa de bordeus i desitjava 

haver entrenat més fort. 

Vam començar, com va fer Walters l'any 1944, al coll des Ares, un matí càlid d'agost 

amb només un punt de possible plugim. Mantingueu un ritme constant, va dir el guia, 

intentant ser encoratjador, no us deixeu aturar. Però, per sort, vam parar regularment 

per aigua i berenars. 

Ah, això anirà bé, vaig pensar, als 10 minuts de la caminada. Estàvem per camins de 

tartera ombrejats, que al principi semblaven enganyosament suaus, els roures amples 

ens mantenien relativament frescos malgrat el sol calent. Però no va passar gaire 

abans que em vaig quedar sense aire i em van començar a fer mal els braços de 

recolzar-me als meus bastons de senderisme; calia afrontar 1.000 metres d'ascens a 

l'hora de dinar si anàvem a arribar a Boutx a temps per sopar i passar una nit a una 

alberg de muntanya. Això no seria gens fàcil, però em vaig recordar que, com que 

l'Anne-Marie portava sabates de goma almenys dues talles dos grans i una faldilla de 

tweed estreta que enganxava repetidament per fer passos més grans, difícilment podia 

queixar-se. Li havien promès un vestit més adequat, però no es va materialitzar mai i, 

com que només unes setmanes abans s'havia fet servir pantalons curts per anar en 

bicicleta i l'havien rebutjat per portar roba inadequada, va decidir conformar-se. 
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Un cop arribem al primer cim, el Pic du Gar, i el camí s'obria a cels blaus, gorges 

accidentades i valls verdes espectaculars entre cims boscosos, vaig entendre un altre 

motiu per emprendre aquesta aventura. Mai hauria pogut apreciar les vistes 

espectaculars de l'altiplà de Lannemezan i la plana de Garona si no hagués treballat 

per arribar-hi. Eren tan boniques que van fer plorar a Walters mentre "va mirar per 

darrera vegada la França que vaig conèixer, pacífica amb els seus rius que flueixen i 

els turons verds. . . Què difícil semblava haver esperat tant de temps al final, haver 

participat en tantes decepcions i haver d'anar tan a prop de la seva conclusió", va 

escriure de manera commovedora. 

Després d'això, el nostre primer descens va ser relativament fàcil. Esgotats, vam estar 

agraïts no només pel nostre allotjament bàsic d'estil d'alberg juvenil amb dutxes 

compartides, sinó també pel sopar inesperadament espectacular: grans safates de 

pissarra de peix local, espatlla de xai i ànec confitat amb patates fregides i una gran 

varietat de cerveses artesanals. pel qual la comarca és famosa. El nostre ànim es va 

restaurar, fins i tot els matalassos de corda es van sentir meravellosos. 

Walters i el seu grup, amb l'esperança que el viatge s'hagués completat en dos dies i 

sense esperar que els seus guies es perdessin, cosa que van fer dues vegades, van 

prendre molt poc menjar, només llaunes de vedella i pa. A més, sabent que a Boutx hi 

havia una guarnició alemanya, van haver de frenar el seu descens, arribar de nit, 

creuar la carretera en silenci i després trobar un lloc per dormir en un terreny rocós i 

humit abans de fer una escapada d'alba. 

El segon dia, de Boutx a Melles, va ser més llarg i dur, les cames més rígides, així que 

el meu alleujament quan vam trobar una cabana de pastor, a la qual també Walters 

havia estat feliç d'aturar-se, va ser intens. Va dir que va gargotejar el seu nom a les 

parets, sens dubte desgastada pel temps, i va dormir breument. Quan es va despertar, 

es va queixar que "tots els ossos del meu cos semblaven fer mal i les cames 

trontollaven". Jo també, volia cridar mentre les meves cames gelatinosas només em 

van permetre endinsar-me a Melles, per antics camins amb capes d'història, 

desesperada per una copa. El grup de Walters va haver d'acostar-se de nou en silenci 

a les 22:00, arrossegant-se, ajupint-se i fent camí entre densos arbusts de mores. 

"Les branques em van escombrar la cara", va escriure. "En poc temps vaig sentir sang 

que correva per les meves cames nues on els rascades em feien mal amb un dolor 

intens i ardent". Es va mossegar el llavi inferior per no plorar i, després d'una segona 

nit fora, es va despertar a l'alba per anar a la frontera espanyola. 

Tot i que havíem gaudit d'un llit còmode en un hotel adossat, l'Auberge du Crabère, 

amb croissants acabats de fer abans de començar l'última empenta a les 9 del matí, 

aquest va ser el dia més dur, amb una escalada de cinc hores al matí fins arribar a la 

línia dels arbres. amb una carena a dalt i Espanya més enllà. 

Quan vam arribar a la frontera, marcada només per blocs de pedra, moderns i antics, i 

un ramat de bestiar, cadascú de nosaltres ens vam emocionar. Vam creuar la frontera 

terrestre herbosa a peu sense cap altre ésser humà a la vista. Amb Espanya i el poble 

de Canejan gairebé visibles a la llunyania, Walters es va acomiadar dels seus guies, 

que havien de començar el seu viatge cap a casa. 
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Però fins i tot la baixada va ser un repte el tercer dia, amb interminables camps de 

falgueres alts que feien una baixada desagradable abans que poguéssim emocionar 

amb la vista del Garona, que volava sota el sol brillant per a Walters com per a 

nosaltres. Finalment vam caminar pel fons pla de la vall fins a una ciutat espanyola, 

Les, i vam trobar un bar on celebrar-ho. 

Havíem tingut sort amb el temps: tres dies de sol, tot i que una boira amenaçadora 

s'arrossegava per la vall cada tarda, un recordatori que les nostres motxilles pesades i 

impermeables hi eren per una raó, ja que la zona és coneguda pels seus sobtats 

canvis de temperatura. Em van fer mal les espatlles de portar tot el que necessitava 

durant tres dies, però no crec que m'hagués pogut arreglar amb menys. 

Després d'Espanya, Walters va marxar a Alger i, finalment, a casa seva a finals de 

1944. Més tard es va convertir en editora i agent literària, vivint als EUA, Espanya i 

França, on va morir el 1998 als 75 anys. No obstant això, la seva carrera militar va 

acabar bruscament. , poc després del seu retorn d'Alger. Havia tingut una disputa amb 

Starr, els orígens de la qual no estan clars, però entre les seves queixes sobre ella hi 

havia que portava "alta moda de París", violant així el seu principi de ser discret, que 

no va seguir la disciplina i que tenia una moral fluixa. . Un altre informe comentava 

que, com que era físicament atractiva i no tenia por d'utilitzar les seves atraccions cap 

als homes, tenia un efecte pertorbador en qualsevol grup del qual formava part. 

En estudis històrics recents s'ha considerat que la SOE és un pioner per a l'ocupació 

de dones en funcions perilloses en temps de guerra, però ara Walters està sent 

estudiada en cercles acadèmics com una persona que pot haver patit durant el temps 

que va treballar per a Starr i la seva xarxa d'agents clandestins de SOE perquè del seu 

gènere. El que vaig aprendre caminant seguint els seus passos és que, sigui quina 

sigui la cosa que pugui ser desafiada sobre ella, el seu coratge no està en dubte i 

mereix commemorar-lo. 
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passi ho bé

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

Quan l’any 1962 van començar els 
treballs de planejament de la Xar-
xa Arterial de Barcelona, el parc 

total de turismes a Espanya era de 
442.057 vehicles, dels quals 111.999 eren 
a Catalunya. Aquell mateix any París su-
perava el cens d’Espanya i tenia 472.000 
turismes. A Londres n’hi havia 402.034, 
Roma en registrava 270.483, i així podrí-
em continuar amb altres capitals euro-
pees. La província de Barcelona tenia 
aquell any un parc de 98.171 turismes, 
una mica més que la ciutat de Marsella, 
que tenia 94.800 cotxes. Els autors del 
planejament del 1962 de la Xarxa Arte-
rial de Barcelona, després de conjugar 
hipòtesis de tendències de creixement 
de població i de rendes per càpita, s’atre-
viren a deduir per a l’any 1980 un parc de 

turismes que la realitat va elevar a gai-
rebé el doble de les previsions. Malgrat 
tot, la malla viària que van disse-
nyar tenia una generosa capa-
citat de transport, per la 
qual cosa se li augurava 
un alt nivell de servei; és 
més, el disseny fona-
mental de les vies que 
van programar consti-
tueix encara avui, i ho 
serà per molt temps, 
l’esquema bàsic d’allò 
que s’ha desenvolupat fins 
ara i del que encara cal fer. 
Eren els temps en què l’Orga-
nització Sindical d’aleshores inclo-
ïa en el sistema dels transports urbans 
les bicicletes, vehicle amb el qual els 

funcionaris de telègrafs repartien a do-
micili els seus missatges. De les bicicle-

tes de llavors al cotxe d’avui per a 
tot i per a quasi tots hi ha una 

distància de 25 anys, en el 
transcurs dels quals no 

hem tingut la sort de 
comptar amb tot allò 
que s’havia previst per 
a l’esponjament de la 
circulació el 1980. 

Mentrestant, el 29 d’oc-
tubre de l’any passat es 

posava en servei l’últim 
tram de la principal auto-

pista de circumval·lació del 
món, la M25 de Londres, de 188 qui-

lòmetres de longitud, només onze anys 
d’obres i mil milions de lliures esterli-

nes de cost, uns 195.000 milions de pes-
setes. La diferència és que, mentre 
aquells que van programar la xarxa ar-
terial de Londres van preveure per a un 
termini de vint anys la inversió de 
70.000 pessetes per habitant, per al ma-
teix període de temps la inversió en les 
xarxes arterials espanyoles només era 
de 10.000 pessetes per habitant. Es diu 
que a l’Antiga Roma, ciutat d’uns 12,5 
quilòmetres quadrats, els obrers cami-
naven mitja hora per anar a la feina i 
mitja hora més per tornar a casa. 
L’avantatge de viure avui a Barcelona 
respecte a la gent que vivia a Roma fa 
2.000 anys no resulta, a efectes de vi-
atges de treball, gaire profitós.  

 
José Maria Milagro 1987

ABANSD’ARA

De la Roma de fa 2.000 anys a la Barcelona d’avui (1987) 

Comentari de José Maria Milagro (Alfaro, la Rioja, 1923 - Barcelona, 2014) publicat aquest mes fa trenta-cinc 
anys a La Vanguardia (1-XI-1987). Traducció pròpia. Era una peça complementària del seu reportatge sobre 
els retards en la construcció del Cinturó Litoral i del Segon Cinturó de Ronda de Barcelona. Denunciava que 

les obres, planificades l’any 1962, avançaven a un ritme d’un quilòmetre per any. 
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22 DIMECRES, 23 DE NOVEMBRE DEL 2022 ara   

DE BAT
CONSULTEU  MÉS  ARTICLES  A  L’ARA.CAT

✦ ✦

Gràcies a la magnífica pel·lí-
cula Argentina, 1985, de 
Santiago Mitre, la memòria 
de les víctimes de la repres-
sió torna a sotragar consci-

ències. Les Madres de Plaza de Mayo van 
ser fonts fonamentals del judici que evo-
ca, amb el moment doblement emotiu de 
quan per pressions militars els fan treu-
re del cap el mocador blanc per mante-
nir-se a la sala de vistes i quan, en llegir-
se les sentències, se’l tornen a posar. Una 
de les cofundadores, Hebe de Bonafini, 
va morir diumenge passat a 93 anys. 

El fiscal Julio César Strassera (1933-
2015), ara amb cara cinematogràfica de 
Ricardo Darín, va enviar a la presó cinc 
membres de la junta militar de la cruel 
dictadura, amb cadena perpètua per al ge-
neral Videla i l’almirall Massera. Un judi-
ci que només tenia el precedent de Nu-
remberg, exactament quaranta anys 
abans. La sentència es va dictar a Buenos 
Aires el 9 de desembre de 1985 i, només 
dos mesos després, el setmanari El Món el 
portava a Barcelona i el 8 de febrer de 1986 
jo l’entrevistava a l’Avui. El vaig tenir a 
l’abast per a mi sol... i tres escortes.  

Vam passejar, el primer que vam fer va 
ser passejar: “Acerquémonos al Liceo”. Ara 
sabem per la pel·lícula que li agradava 
l’òpera –als primers fotogrames, quan es-
colta l’obertura del Tannhäuser, li dema-
na a la secretària que l’interromp: “No me 
arruine este momento, se lo suplico”–, pe-
rò a mi em va sorprendre agradablement 
perquè podíem trencar el gel parlant d’un 
tema que coneixíem tots dos: el wagneris-
me català. Quedava demostrat 
un cop més que Wagner anava 
més enllà dels fatxes i es va fer un 
forat a l’agenda per anar a veure 
Lohengrin, en aquell moment 
providencialment en cartell. En-
cabat li vaig dir que jo l’havia de 
portar a un altre lloc, i em va fer 
confiança: la prefectura de la Via 
Laietana, que, li vaig explicar, si 
no era ben bé l’Escuela Mecáni-
ca de la Armada (Esma), sí que hi 
compartia una història sòrdida 
de tortures i vexacions, crims de 
lesa humanitat que, al costat dels 
segrestos, violacions i desapari-
cions, ell va portar a judici. 
“Cuénteme qué sucedió aquí”. Li 
vaig donar alguns noms i li vaig exposar els 
seus calvaris: Tomasa Cuevas, Miguel Nú-
ñez, Gregorio López Raimundo, Jordi 
Carbonell, “incluso nuestro president de 
la Generalitat, Jordi Pujol”. 

Vam creuar el carrer i a la cafeteria del 
Palau de la Música vam començar l’entre-
vista per on havíem deixat la conversa, pre-
guntant-li si podríem importar la jurispru-

dència que ell havia establert. “Qui usur-
pa el poder democràtic és un delinqüent”. 
Ja teníem titular! Després, el capteniment 
que requeria el seu càrrec institucional. Va 
citar el conveni entre civils i militars de 
Sanguinetti a l’Uruguai i que tot depèn de 
com assoleixi la democràcia cada país... Re-
ferència a Espanya practicant la no-inge-
rència al pacte de la Transició. On va ser 
contundent és en valorar la importància 
del judici en ell mateix, fer seure al banc 
dels acusats els responsables més alts de 
la dictadura, “la fi de la impunitat”... Un fis-
cal civil acusant els dictadors militars d’un 
rastre de sang: “Vaig descobrir un món 
d’horrors i que els mètodes de la repressió 
argentina van ser més cruels fins i tot que 
els de Xile”. Repressió “a la argentina” ins-
pirada en els protocols d’eliminació de l’ad-
versari del mariscal nazi Keitel, executat 
a Nuremberg, va argumentar. 

Quan, al cap de deu anys, vaig escriure 
el llibre La Brigada Social, després de cap-
bussar-me en els seus arxius i recollir tes-
timonis lacerants de víctimes, vaig baixar 

a l’infern del Dant que el doctor Strasse-
ra havia citat al seu cèlebre al·legat, ara un 
excepcional monòleg de deu minuts de 
Darín, a l’intens final conclusiu del film. 
Vaig triar una cita similar: “N’hi havia 
d’enfonsats arran d’orelles, / i ens digué el 
gran centaure: aquells tirans / varen fer 
com el llop amb les ovelles”. El proppas-
sat dimarts 15 de novembre vaig ser a la 
manifestació davant la sinistra Via Laie-
tana, 43, evocant el testimoni de Jordi Co-
nill, que va patir tres setmanes de tortures 
i va fer deu anys de presó acusat d’un com-
plot anarquista per matar Franco, després 
que li commutessin la pena capital i pas-
sés quinze dies en capella. També va par-
lar Pep Martínez Barceló, que va ser el pri-
mer d’arrencar una condemna per mal-
tractaments amb la valentia que això re-
queria quan ell ho va fer, el maig de 1976, 
amb Marc Palmés i Magda Oranich d’ad-
vocats. I es feia pública la presentació de 
la querella del sindicalista Carlos Valle-
jo, primera demanda per tortures amb la 
flamant llei de memòria democràtica. Em 
consta que en vindran més. 

El 20-N, aniversari de la mort de Fran-
co, allà mateix, cent setanta-set entitats 
amb abast internacional, liderades per 
Òmnium Cultural, l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics del Franquisme, la 
Comissió de la Dignitat, l’Amical de 
Mauthausen, la Fundació Cipriano Gar-
cía-CCOO..., tornaven a reivindicar que la 
comissaria fos un espai de memòria. El 6 
de juliol del 2005, in situ, Jordi Carbonell, 
Pep Cruanyes, Joan Tardà i jo informà-
vem de la primera iniciativa legislativa so-

bre el tema. Vaig anotar al meu 
dietari: “Sortim a tots els diaris, 
però la proposta no prospera”. 
Disset anys després, tampoc. 

Enllestida l’entrevista, el doc-
tor Strassera em va explicar més 
coses que no van cabre a l’article, 
però que li havien imprès emoci-
ons, com el suport de Borges, la 
fredor dels acusats mentre els 
passaven per la cara tot el reper-
tori de repressió “cruel, clandes-
tina, cobarde”, els set-cents nou 
casos que van documentar... i el 
final improvisat de l’al·legat en 
què el cor va dir el que la raó no 
havia escrit: “¡Nunca más!” 

A la pel·li porta sovint ulleres, 
però quan jo el vaig veure, no. El saco i la 
manera de portar-lo plegat al braç, són 
idèntics. La presència de Strassera a Bar-
celona no va tenir tant ressò mediàtic com 
està tenint la pel·lícula, que fa la volta al 
món i opta a Oscar. L’Esma és espai de me-
mòria des del 2004 i l’únic procés judici-
al actualment vigent contra els crims del 
franquisme és a l’Argentina. 

El fiscal Strassera a la Via Laietana

ANTONI BATISTA

PERIODISTA

L’Esma és espai de memòria 
des del 2004 i l’únic procés 
judicial actualment vigent 

contra els crims del 
franquisme és a l’Argentina

DANIEL GARCÍA / AFP (VIA GETTY)
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Pedro Urraca i la divulgació històrica a Catalunya

D ies enrere el progra-
ma Sense ficció de 
TV3 va emetre un 
bon documental so-
bre el policia fran-

quista Pedro Urraca Rendueles, 
conegut per ser qui va portar Llu-
ís Companys des de París fins a 
Madrid i qui, prèviament, havia 
avisat la Gestapo perquè el detin-
gués a casa seva a la Bretanya. El 
resultat de la seva diligent tasca 
ja el coneixem: l’afusellament de 
Companys. El documental, Urra-
ca, caçador de rojos, era un ex-
cel·lent complement al que 
Montserrat Besses havia rodat 
anys enrere, El meu nom és Drui-
llet, que entrevistava el fill d’Ur-
raca quan va llegar a l’Arxiu Na-
cional de Catalunya el fons que 
conservava de son pare. 

El principal valor afegit del do-
cumental sobre Urraca és el pro-
cés de catarsi que el seu fill, la se-
va neta i el seu nebot han dut a 
terme per poder assumir i supe-
rar el fet de ser descendents d’un 
home tan maliciós, pervers i des-
pietat com Urraca. Deixant de 
banda el complicat procés de des-
empallegar-se del llegat ideològic 
dels avantpassats, des del punt de 
vista historiogràfic el documental 
no ens aportava gaires novetats 
sobre Urraca. Malauradament, la 
inexistència de vasos comuni-
cants efectius, és a dir, útils, entre 
la recerca historiogràfica i els tre-
balls divulgatius fa que aquestes 
dues cares de la mateixa moneda 
vagin gairebé sempre per camins 
poc o gens convergents. 

El lector de l’ARA recordarà la 
publicació d’una bona colla d’arti-
cles sobre els informes que el con-
traespionatge francès dugué a ter-

me des de Barcelona o 
Madrid durant la Sego-
na Guerra Mundial. 
Tota aquesta docu-
mentació va ser des-
classificada a finals de 
2015 pel president 
François Hollande i, 
entre els anys 2016 i 
2018, va estar a disposi-
ció pública. Però el can-
vi d’inquilí a l’Elisi pro-
vocà que, a partir de l’1 
de gener de 2020, la major part 
d’aquella documentació quedés 
reclassificada a través d’una obs-
cura llei (la loi IGI 1300) que tor-
nava a ocultar tots els documents 
que duguessin el segell secret o 
très secret; la immensa majoria. 
Però qui signa aquest article va te-
nir la fortuna de ser present en els 
arxius militars de Vincennes en 
aquell petit parèntesi i poder fo-
tografiar milers d’aquells docu-
ments que han estat la base de dos 
volums volgudament acadèmics. 
Entre aquella documentació vaig 
poder fotografiar els dos dossiers 
dedicats a Urraca, que contenen 
uns 300 informes de gran interès 
historiogràfic. 

Els autors del documental so-
bre Urraca no devien saber que 
tota aquella documentació esta-
va fotografiada i al seu abast a Ca-
talunya, malgrat que en els crè-
dits finals del documental hi vam 
llegir l’agraïment a l’SHD de Vin-
cennes. No cal dir que, si ho ha-
guessin sabut, els hauria facilitat 
tota la documentació tal com he 
fet amb un bon grapat de col·le-
gues historiadors quan m’ho han 
demanat. La història només val la 
pena si l’entenem com una cur-
sa de relleus. 

guiment per part de la policia i la 
judicatura franceses per diversos 
delictes comesos en el període 
1939-1944. La seva immunitat 
diplomàtica el cobrí durant uns 
mesos fins que la situació es con-
vertí en insuportable, tant per a 
ell com per les pressions al go-
vern de Franco, i va ser enviat a 
Brussel·les. El gener de 1948 Ur-
raca va ser jutjat en rebel·lia pel 
Tribunal de Justícia francès i, se-
gons un dels documents, fou con-
demnat a mort per contumàcia; 
però ell, esclar, ja era a Brus-
sel·les des de feia gairebé dos 
anys. 

3. Un cop destinat a Brussel·les, 
on anà a parar Urraca? Doncs a 
l’equip del futur tinent general 
Manuel Gutiérrez Mellado, que 
tenia la missió de fer un segui-
ment exhaustiu a la colònia repu-
blicana espanyola exiliada a Bèlgi-
ca. Qui millor que Urraca per a 
aquesta missió que tan bé havia 
dut a terme a París entre 1939 i 
1945? Però alerta, perquè en 
aquell període brussel·lès, Gutiér-
rez Mellado era agent doble al ser-
vei del contraespionatge francès, 
amb qui intercanviava informa-
ció: paradoxalment, Gutiérrez 
Mellado els demanava informació 
sobre els militants comunistes es-
panyols que, clandestinament, 
eren a Espanya. 

I fins als 300 documents re-
classificats sobre Urraca n’om-
pliríem un bon cabàs. Caldria 
crear un fons públic, universita-
ri o no, que posés les cerques més 
acadèmiques, sovint poc o gens 
visibles, a l’abast d’aquells que sí 
que tenen la capacitat d’arribar a 
la ciutadania.

Anem al gra, però. 
Què hi ha de notori, d’ex-
cepcional, en aquests 
gairebé 300 documents 
sobre Urraca, que no 
s’hagués comentat en la 
descripció del personat-
ge? Ras i curt: un munt 
de coses, xarxes i objec-
tius, dels quals només en 
recuperaré tres. 

1.  Urraca formava part 
d’una xarxa d’agents al servei dels 
nazis als quals, a canvi de serveis, 
informació i fidelitat, se’ls perme-
tia extorquir i robar sense pietat. 
A qui? Doncs en aquell context de 
la França ocupada pels nazis, als 
dissortats ciutadans centreeuro-
peus, majoritàriament jueus que 
fugien del nazisme i que, abans de 
ser enviats als camps de la mort, 
eren espoliats de les seves perti-
nences, les quals s’enviaven a Es-
panya per revendre-les sota la 
protecció del franquisme: econo-
mia circular. Un dels tapats que 
passava aquelles valuoses merca-
deries –joies, obres d’art o diners 
en metàl·lic– no era Urraca sinó la 
seva dona, Helène Cornette. Una 
vegada fins i tot va ser detinguda 
pels nazis a Hendaia, però, en sa-
ber-ho Urraca, va ser immediata-
ment alliberada i pogué continu-
ar el seu viatge. A Urraca, doncs, 
també l’hem d’incloure en la llar-
guíssima llista de voltors que re-
venien a Espanya objectes de va-
lor robats a la França ocupada 
com Miedl, Delfanne, Szkolnikov, 
Lottier, Schiffmann, Van Messel, 
Manonellas, Andress o Katz. 

2. Un cop França va ser allibera-
da, Urraca va ser objecte de se-

XAVIER JUNCOSA
HISTORIADOR I CINEASTA

Cal posar les 
cerques més 
acadèmiques 
a l’abast dels 

que tenen  
la capacitat 

d’arribar a la 
ciutadania
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NARRATIVA

La hist ria
de la Hist6ria

Eduard M~irquez ha escrit una novel’la
documental tan excessiva com
pertorbadora, desbordant, aclaparadora i
d’una forga inapeHable, la cr6nica hist6rica
i espiritual de la Barcelona de ’1969’

PER PON~ P UIGDEVALL

A I ,,cap de poques phgines
dhaver-se embarcat en
l’aventura que representa
la leetura de 1969, una por-

tentosa eartogmfia m6bil en forma de
er6niea, o de novella documental, de
la vida hist6riea i espiritual de Barce-
lona durant raW del tltol, el lector pot
reeordar un dels eontes del primer
llibre d’Eduard MS.rquez {Barcelona,
1960), Zugzwang, titulat ’Al-legorig,
que l’autor no va indoure dins la ree-
diei6 antol6giea de la seva obra nar-
rativa breu, Vint-i-nou conies meny~.
un nS.ufrag albira un transatlSntie i
es troba que, en eomptes de set reeo-
lilt per una llarLxa de salvament, no-
mks veu eom un passatger el fotogra-
fia i que "reselat del flaix enlluerna el
brunzit del vaixell allunyant-se". Mks

El rector de la UB hissa la bandera espanyola el 1969 despr6s d’uns aldarulls amb alumnes. EFE

enllh de la poderosa visualitat de la
imatge, era una informaci6 conscient
de la manera que tenia Eduard Mfir-
quez d’operar amb la matkria liter~-
ria, i que consistia --primer pas-- a
enlluernar el lector, i --segon pas-- a
aconseguir un resultat d’una
extrema concisi6 narrativa
gr~cies a l’esforg tkcnic que
destiHava el muntatge de
cada una de les seqiikncies
argumentals. S6n dues es-
tratkgies que a 1969 el lector
trobarh desenrotllades i ela-
borades fins a l’infinit, com
una aud~cia tan audag que
no tem el risc que comporta:
de sobte, potser quan ja duu
un centenar de p~gines llegi-
des, el lector s’adona que es-
rk enmig d’una novella gens
ortodoxa, i que ks en va bus-
car-hi uns personatges pro-
tagonistes, que ks en va bus-
car-hi una trama, i que ks
vana l’espera dun desenllaq
perquk enlloc no hi ha ni un
nus niun plantejament argu-
mental, com si 1969 estiguks
feta de flaixos i de brunzits
mentre els dies de rany se’n
van de la mateixa manera
que se’n van els dies de qual-
sevol any.

El lector avanqa com un
condemnat, sense redempci6 possi-
ble --p~gina rere p~gina, sense pa-
rat, com si fos una novella de Bal-
zac brfena de veu narradora--, per
les dues vies que estableix Eduard
Mfirquez: d’una banda, hi ha el po-
der de la burocrficia franquista, els
informes i documents policials o ju-
ridics, amb la seva prosa castellana
cbmicament o tr~gicament enreves-
sada, i hi ha tambk la prosa catalana
amb quk expressen els seus jerogli-
tics ideolbgics la milithncia d’esquer-
ra o la resistkncia catalanista; d’altra
banda, hi ha la infinitud de testimo-
nis de la gent anbnima, que s’oposa al
franquisme o que el defensa, amb la
voluntat noble o infame de trobar un
lloc en el m6n, i que s6n les biogra-
ties minimes d’un moment concret
que Eduard M~irquez fa emergir
com si construis un mural o un re-
taule farcit d’uns herois diminuts
cremant-se enmig de les flames de
la Histbria, o com si fos una peHicu-
la de David Lean filmada per Godard
i la panorhmica del Cinemascope
es fonguks amb la mirada micros-

ts un retaule
de gent que
s’oposaal
franquisme
o el defensa
amb la vo-
luntat noble
o infame de
trobar un
lloc en el
m6n

cbpica d’una home-movie: des d’un
temps que pot ser ara mateix, cada
una d’aquestes personalitats anbni-
mes recorda les atzaroses peripkcies
viscudes durant un moment deter-
minat de rany 1969, el seu m6n ob-

sessiu i els seus desitjos,
les seves contradiccions,
com si cada dia la inno-
ckncia natural s’anks per-
dent a mesura que s’entra
en un m6n hostil, i una de
les grhcies de 1969 ks que
l’autor concedeix a cada
veu una consistkncia ver-
semblant i indubtable,
com si fos algfi de carn i
ossos. I ks aixb, versem-
blant i indubtable, i de
carn i ossos, el que ks el
verdader i finic protago-
nista d’aquesta novella,
aquest any 1969, gairebk
com el 14 de juny de 1904
a l’Ulisses de Joyce, i que
serveix al lector per veu-
re com la histkria de la
Histbria, els seus espas-
mes i les seves intermi-
tkncies, les seves seduc-
cions i els seus rebutjos, i
amb quina insistkncia la
vida s’ordena per desor-
denar les vides, afecta
uns personatges reals --

Franco, el governador civil, el rector
de la universitat de Barcelona, l’abat
de Montserrat, la policia, els sindica-
listes--, i com aquests, desprks, afec-
ten uns personatges imaginaris que
s6n, al cap i a la fi, els que acaben in-
fluint en el curs de la histbria.

Usant un arsenal riquissim de re-
cursos tkcnics, amb un repertori ina-
cabable d’histbries plenes de succes-
sos minims i insignificants, Eduard
Mfirquez ha escrit una novella docu-
mental tan excessiva com pertorba-
dora--no per les veus que hiinterve-
nen, sin6 per com organitza la matk-
ria, com si fos un Dziga Vertov mks
pausat--, desbordant, aclaparadora
i d’una forqa inapeHable, i sense cau-
re mai en la temptaci6 de commou-
re ningO i sense importar-li gens que
el lector, a vegades, es pugui avorrir
tma mica.

1969
Eduard Mfirquez
/’Altra Editorial. 2022
529 p~gines. 23,90 euros
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