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Mfiltiples mirades a la repressi6 fisica i mental de la dictadura. PEP HERRERO

Escletxes
de Hum i
mem6ria
contra el
franquisme

E1 Born Centre de Cultura
i Membria revisa la petjada
negra del franquisme, que,
sense reparaci6, encara
causa dolor a casa de tots

PER MAR PADILLA

E
l franquisme ks, encara, un
fantasma esglaiador, una
petjada negra present en
molts racons. A Un altrefi.

LA RESTA. Art i antifranquisme, la
nova exposici6 del Born Centre de
Cultura i Membria (Born CCM), di-
nou autors i autores contempor~-
nies plantegen, en diferents formats
i llenguatges --pintura, fotografia,
videoart, instaHaci6, relat oral--,
mOltiples mirades al voltant de la
repressi6 fisica i mental de la dic-
tadura. Una repressi6 omnipresent
que, segons la tesi de Nora Ancarola
i Amanda Cuesta, comisshries de la
mostra, va acaparar les realitats i els
imaginaris biopolitics de milions de
persones, tancades a la gran garjola
de Franco.

Fugint de les grans paranles i la
monumentalitat, Un altrefi ks un
relat de resist~ncies collectives, un
teixit de membries que demana es-
tar atent i tenir temps per davant. I
ofereix molt: per comenqar, un pas-
seig in~dit per tots els indrets visita-
bles del Born, un itinerari on et vas
"trobant" amb propostes d’antores
com Concha Jerez, que omple les
emblem/~tiques columnes met/ffli-
ques de rantic mercat d’una escrip-
tufa incomprensible per transmetre
la idea d’antocensura. O details quo-
tidians--una corbata, un cordill, una
carta--, transformats en objectes
d’amor, rescatats per familiars d’afu-
sellats en fosses comunes, objectes
ubicats ales passareHes del centre
en robra de Maria Amparo Gomar
Vidal. O peces de reproducci6 d’es-
caiola disseminades peljaciment ar-

queolbgic--en un dihleg mut de me-
mbries--, imitant details dun antic
palan de passat colonialista, en pro-
posta de Pep Agut.

¯ Rebel’lia silenciada
L’exposici6, que ks gratu’ita i es pot
visitar fins a116 d’abril, ’~ol donar a
con~ixer la rebeHia silenciada du-
rant el franquisme i, tamb6, la me-
mbria coHectivaila seva transmissi6
intergeneracional’, explica Nora An-
carola. Artista ella mateixa, Ancaro-
la subratlla que el motor de rexposi-
ci6 ks "donar pinzellades d’escletxes
i marges de resist~ncia i dentincia"
que van existir sota el franquisme,
una capacitat especifica, aquesta de
les escletxes, en qu~ tamb6 "es de-
senvolupa molt b6 raft contempo-
rani". M6s enll~ de respai obert, el
centre tamb6 obre les seves sales per
acollir propostes com la de Francesc
Tortes i els seus immensos retrats de
maquis, o les minipintures de Mar-
co Noris sobre diferents racons i ru-
tes del Pirineu utilitzades per ama-
gar-se, fugir o entrar a la gran garjo-
la franquista. 0 els videos de Maria
Ruido donant pistes sobre un misteri
comtl i, com tants d’altres, invisible:
el passat migrant i treballador fora
de les fronteres de milers de families.

¯ Un rastre present
Les "pinzellades" d’Un altrefi van
m6s enll~ del temps d’abans, l~s un
rastre que arriba fins ara mateix. Per
exemple, l’obra de Marcelo Exp6sito
planteja renigma de la Constituci6 de
1978 --un petit llibret d’unes poques
phgines--, que va ser un nou espai
legal "pensat per ser temporal, perb
que encara perviu", diu Ancarola.

’~Ara s’esth comenqant a trencar
el relat hegembnic sobre qu~ s’ano-
mena Transici6, que considero m6s
adient anomenar postfranquisme, i
encara hi ha molt per parlar i inves-
tigar", reflexionaAmanda Cuesta. Un
dels criteris a rhora d’escollir obres
i artistes va ser precisament selecci-
onar els que tocaven temes que "en-
cara s6n problem/~tics", com ara "la
incapacitat d’abordar el passat colo-
nial, o la perviv~ncia evident de la re-
pressi6 de les dories o dels col-lectius
LGTBI", explica Cuesta.

D’aqui la idea de les dues comis-
s/~ries de parlar de LA RESTA del ti-
rol de l’exposici6: el que no ks pro-
nunciat per6 est~ present en petites
escletxes i t’aeaba interpel-lant. Un
tros d’hist6ria quotidiana de mol-
tes families, una histbria, la del fran-
quisme, no tan llunyana i que enca-
ra perviu a casa de tots. ’~o ens en-
ganyem. Encara hi ha ferida, hi ha
dolor. I aixi ser/~ fins que es repari",
conclou Cuesta.
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El subsol de Barcelona és com un 
formatge gruyère: és ple de forats. 
La ciutat s’ha excavat per molts 
motius, les xarxes de mobilitat, 
tren i metro, potser siguin els més 
evidents, però sota l’asfalt també 
s’amaga el clavegueram, el ca-
blatge de llum i gas, els dipòsits 
pluvials... i, com a mínim, 2.000 
refugis antiaeris. La xifra és difícil 
de concretar perquè ni tots els es-
pais construïts per protegir la ciu-
tadania durant la Guerra Civil es-
tan localitzats ni tots van ser edi-
ficats sota la direcció de la Junta 
Local de Defensa Passiva de Bar-
celona (JLDPB), l’organisme de-
pendent de l’ajuntament que 
s’encarregava de la seva cons-
trucció i cens. Fins ara se n’han 
documentat 80, cosa que significa 
que, a més de sortir a la llum, els 
ha visitat el Servei d’Arqueologia 
de Barcelona per estudiar-los.  

Que s’hagin conservat o no és 
una altra qüestió ja que no estan 
protegits patrimonialment i 
«protegir no comporta neces -
sàriament conservar, de vegades 
és suficient de documentar», 
afirma Josep Pujades, responsa-
ble de l’organisme arqueològic. 
Així, alguns s’han destruït, com 
el que hi havia al carrer d’Ausiàs 
March amb Marina aixecat per i 
per a tres famílies; d’altres es 
conserven tancats, i pocs es po-
den visitar. Dels documentats 
fins ara, només dos estan oberts 
al públic: el de la plaça del Dia-
mant i el Refugi 307 (al Poble-
sec); i dos més ho estaran el 
2023: l’ajuntament està tre -
ballant per fer accessibles de 
forma permanent el de la plaça 
de la Revolució i el de la Torre 
de la Sagrera. Aquest últim és 
dels inesperats, ja que no apa-
reix a la llista de refugis antiae-
ris del 16 de juliol de 1938 realit-
zat per la JLDPB.  

Al cens n’apareixen 1.322 per-
fectament ubicats i molts amb 
plans inclosos, però això no sig-
nifica que tots es construïssin: 
molts es van quedar a mitges o ni 
tan sols es van començar perquè 

la contesa va acabar abans. I la 
llista no recull els particulars, 
aquells refugis que van projectar 
els veïns de manera privada a les 
seves finques, com és el cas del de 
la Torre de la Sagrera i el del 
 carrer d’Ausiàs March. N’hi ha 
molts més (sobretot a Sarrià i 
Sant Andreu), però és impossible 
saber-ne el nombre i emplaça-
ment. Alguns es mantenen tan-
cats per propietaris que no infor-
men de la seva existència i d’al-
tres afloren quan es fan obres, 
com els dos ara citats. El del barri 

de la Sagrera es va descobrir amb 
les obres d’adequació del que va 
ser casa d’indians d’estil neo-
clàssic en equipament per al bar -
ri, el 2015.  

Pressió veïnal 

L’espai està molt ben conservat, 
igual que ho està el de la plaça de la 
Revolució (aquest al cens de 1938), 
però el de Gràcia es manté molt 
fraccionat, tot just dues habitaci-
ons relacionades amb la inferme-
ria, i la resta es va destruir el 1994 
arran de la construcció d’un pàr-
quing subterrani. El que s’ha salvat 
deu la seva existència a la pressió 
veïnal. I la pressió dels veïns per 
recuperar aquest patrimoni és un 
dels problemes a què s’enfronta el 
Servei d’Arqueologia, que no deci-
deix què fer amb aquests espais 
però sí que dictamina la perillosi-
tat (o no) del seu accés i els estudia: 

«No obrim ni tanquem refugis, els 
documentem i fem informes», 
apunta Pujades.  

Aquests van acompanyats 
moltes vegades de la recomana-
ció de no permetre-hi l’accés, ja 
que molts són perillosos perquè 
estan en molt mal estat (el del ca-
rrer de Sant Frederic i el del carrer 
de la Florida, per exemple, tenen 
els sostres caiguts i la circulació 
per dins és impossible) o perquè 
tenen un accés difícil (al del carrer 
del Ripollès l’entrada és enmig de 
la via pública i al de la plaça de 
Bonet i Muixí discorre per sota de 
l’església de Santa Maria de 
Sants). De fet, les entrades dels 
arqueòlegs als refugis descoberts 
es realitzen sempre en compa-
nyia de la Unitat de Subsol dels 
Mossos d’Esquadra, ja que a les 
possibilitats d’ensorraments s’hi 
suma el risc de la falta d’oxigen, 

de l’existència de materials con-
taminants o la pujada d’aigua del 
nivell freàtic.  

Però el que dèiem, no poder 
entrar-hi o fins i tot la seva de-
saparició no indica falta de pro-
tecció. La llista de tots els refugis 
que apareixen al cens de 1938 
més els descoberts però no cen-
sats és a la pàgina La ciutat dels 
refugis, que compta també amb 
tota la informació textual i 
gràfica de cada espai recuperat. I 
ben aviat, nou dels 80 refugis 
documentats més 114 no estu-
diats, però dels quals hi ha plans, 
es podran visitar virtualment 
des de la web a partir de recons-
truccions en tres dimensions. Al 
Servei d’Arqueologia preveuen 
tenir-les a punt per al març, 
quan Barcelona acollirà una tro-
bada europea sobre refugis an-
tiaeris en ciutats europees. n

PATRIMONI

NATÀLIA FARRÉ 
Barcelona

Refugi aeri de la Guerra Civil a la plaça del Diamant, a Gràcia.

Ferran Nadeu

A la ciutat hi va 
haver 2.000 refugis 
de la Guerra Civil, i 
n’hi ha 80 que han 
sigut documentats

BCN ultima l’obertura al públic  
de dos nous refugis antiaeris

Els espais subterranis de la plaça de la Revolució i de la Torre de la Sagrera, tots dos ben conservats, se sumaran  
el 2023 als ja accessibles de la plaça del Diamant i del Poble-sec, el conegut com a Refugi 307.
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bardejos, que van provocar 2.500
víctimes mortals i 7.000 persones
ferides.
El Servei de Defensa Passiva An-

tiaèria de l’Ajuntament i la Junta de
Defensa Passiva de la Generalitat
van decidir impulsar un projecte
per subvencionar al voltant d’un
centenar de refugis en edificis em-
blemàtics. Segons un cens del 1938,
se’n van construir 1.300 més per
iniciativa de la població de manera
autoorganitzada i amb finançament
propi.Malgrat queno se sapquin és
el nombre exacte de refugis antiae-
ris a Barcelona, es calcula que po-
drien superar els 2.000, i que un
miler es van habilitar en edificis
privats. L’ús posterior d’aquests
elements de protecció és variat.

Aquestes estructures ja es van dis-
senyar amb la voluntat que una ve-
gada acabada la guerra es farien
servir per formar part del clavegue-
ram, fins i tot com a banys públics o
magatzems.Un cas paradigmàtic és
el del número 33 de rambla Catalu-
nya, on hi ha un refugi que serveix
com a rebost d’un restaurant.
“El problema dels refugis és que

no sabem com estan fins que no hi
entrem. Tenim plans, però els pro-
jectes no sempre s’han complert, de
vegades s’hanmodificat o, fins i tot,
no s’han pogut executar”, destaca
Josep Pujades, responsable d’inter-
vencions arqueològiques del Servei
d’Arqueologia de l’Ajuntament de
Barcelona.
Per garantir-hi l’accés amb segu-

retat, hi haunconveni amb launitat
de subsol dels Mossos d’Esquadra:
els agents primer inspeccionen l’es-
pai, per veure si després és visitable
pels arqueòlegs. “Hi ha refugis que
estan molt ben conservats, com ara
el de la plaça del Diamant i el 307
del Poble Sec, ja que està excavat en
roca. Tot i això, molts d’aquests re-
fugis, un 70% o més, tenen proble-
màtiques que no permeten que es
puguin obrir al públic”, comenta
Xavier Maese, arqueòleg i membre
del Servei d’Arqueologia de Barce-
lona. Alguns d’impediments per-
què es puguin visitar són els possi-
bles despreniments, la falta d’oxi-
gen i acumulació de grans roques,
que es van llançar pels pous de ven-
tilació durant el franquisme per ta-
par-los.
Entre les diferents tipologies de

refugis hi ha els que es van aprofitar
els soterranis d’edificis, sobretot de
les fàbriques, així com línies deme-
tro. La majoria també es van edifi-
car en places o carrers amplis, com
ara el de Letamendi. Pel que fa als
de nova construcció, els més co-
muns es van ubicar en galeries de
mina, ja que també eren els més
econòmics de fer, en petits túnels
més o menys profunds, amb su-
ports de ferro, formigó o fusta."

Barcelona acosta a la població el coneixement de les estructures de protecció

La ciutat dels refugis

El refugi que hi ha sota l’edifici de la Torre de la Sagrera es condicionarà perquè sigui visitable l’any que ve
+*
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B arcelona continua des-
enterrant els secrets del
subsol. Un dels ele-
ments històrics subter-
ranis que suscita un in-

terès creixent són els refugis antia-
eris. L’Ajuntament de Barcelona té
el web La ciutat dels refugis, en què
hi ha unmapa interactiu amb les lo-
calitzacions d’aquestes estructures,
acompanyades de fotos, plànols i
mésdades.Amb l’objectiud’acostar
aquesta informació al públic i de vi-
sibilitzar el patrimoni arqueològic
de la ciutat, aquesta pàgina incor-
porarà la reconstrucció en 3D del
voltant d’una desena de refugis que
el servei municipal d’arqueologia
de Barcelona ha documentat i visi-
tat aquests últims anys. Addicional-
ment, també es digitalitzaran i es
presentaran de manera tridimen-
sionalmés d’un centenar de plànols
originals de refugis antiaeris pro-
jectats a la ciutat entre el 1937 i el
1938. La previsió és que aquesta no-
va documentació es pugui consul-

tar al març, quan se celebri a la ca-
pital catalana una trobada europea
en què diferents ciutats comparti-
ran experiències sobre com inter-
venen en aquestes estructures.
Per protegir-se dels bombarde-

jos, la població barcelonina va
construir molts refugis. Des del
primer atac –que va ser naval, el 13
de febrer del 1937, i va acabar cau-
sant 18 morts– fins al 26 de gener
del 1939, la ciutat va patir 194 bom-

Unwebincorporarà
reconstruccionsen3Ddels
espaisqueesvanferservir
perprotegir-sedeles
bombesalaGuerraCivil

L a pandèmia, la crisi energètica i
l’enfonsament continuat de les
classes mitjanes han anat gene-
rant a Catalunya un cada vegada
més nombrós exèrcit silenciós de

damnificats, el rostrede lavulnerabilitat a les
nostres ciutats. Per això, la iniciativa presen-
tada ahir per l’ÀreaMetropolitana de Barce-
lona (AMB) de donar suport a un pla de xoc
per pal·liar la caiguda lliure d’aquestes ren-
des reduïdes sembla unamesura efectiva, un
bàlsam davant l’hematoma social que pateix
la nostra societat. El pla, amb una inversió
global que ascendeix als 14 milions d’euros,
es veurà finançat en un 70% per l’AMB i la
resta anirà a càrrec de les arques dels 14mu-
nicipis de l’Àrea on s’aplicaran lesmesures.
Quan es critica les administracions d’estar

més pendents de l’escarafall polític que de la
gestió de servei al ciutadà molta gent està
pensant en la necessitat de tirar endavant
mesures com la relatada, que permetrà ami-
lers de persones disposar d’ajuts i atencions
que llimaranpart de les seves complicacions.
Més accions que alleugin el dolor, i menys
postureig a la recercade titulars. Séqueésdi-
fícil propulsar accions d’aquest tipus quan el
plató mediàtic amb eleccions a la vista és un
reclamaddictiu per a qualsevol polític que es
jugui el cutis a les urnes. Però com a societat
hem d’exigir, i en aquest cas aplaudir, mesu-
res que tinguin per objectiu aconseguir una
societatmenystensadaenlarecercadelesse-
ves primeres necessitats.

Menys edificant va ser la reacció de l’alcal-
dessadeBarcelonalasetmanapassadaambla
seva resposta desmesurada a una estudiant
dePeriodisme. Segur que vostès ja saben què
vapassar.Unapreguntasobreelcanvideves-
tuari experimentat per l’alcaldessa amb el
pas dels anys en el poder i una resposta seca,
aspra i poc empàtica d’Ada Colau que va fer
fins i tot plorar l’estudiant. Colau sap que es
va equivocar. De fet, es va disculpar minuts
després amb la jove. La seva reacció, deixar
anar una resposta eixuta a una estudiant, no
és al manual que fa anar Colau, que ha fona-
mentat la seva figura pública lluitant contra
els poderosos. Aquí l’alcaldessa, potser pel
nerviosisme creixent davant la pugna electo-
ral de l’any que ve, va sortir amb un estirabot
contraalgúambpocacapacitatd’intimidació.
Massa fàcil,massa inapropiat. És humà reac-
cionar malament quan passa una cosa que
t’incomoda, que et trepitja l’ull de poll, però
quanetsunrepresentantpúblicdeprimerni-
vell has de saber aguantar. I per damunt de
tot, sabermesurar. Posar la gent en ridícul en
públic de totamanera no és patrimoni deCo-
lau. Encara és fresc en la memòria de molts
col·legues als anys vuitanta i noranta quan el
llavorspresidentPujoleracapaçdepararuna
roda de premsa per preguntar el nom d’un
periodista que havia preguntat una cosa que
no tocava.Aquest era i continua sentelnivell.

Albert Gimeno

Qüestió
devalors

L’alcaldessa, potser pel
nerviosisme creixent

davant la pugna electoral,
va sortir amb un estirabot

Dues instal·lacions
més, visitables

el 2023

! El refugi de la plaça de la
Revolució del districte de
Gràcia i l’ubicat sota de
l’edifici de la Torre de la
Sagrera seran visitables
l’any que ve per a la ciutada-
nia. Actualment, es treballa
en el projecte de recupera-
ció i museïtzació d’aquests
enclavaments. Així, els dos
espais s’afegiran als dos
actuals que ja s’obren regu-
larment al públic a la ciutat:
el número 307 del Poble Sec
i el de la plaça del Diamant,
al barri de Gràcia. També hi
ha un altre projecte que
permetrà obrir demanera
més permanent el refugi
delMas Guinardó, que
ja s’ha pogut veure en diver-
ses jornades de portes ober-
tes i en esdeveniments com
per exemple l’OpenHouse
Barcelona.
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Sense els caiguts
L’arc i obelisc d’una part del monument als caiguts per Espanya que el règim de Franco va aixecar al fossar de Santa Helena de Montjuïc ■ JPF

NACIONAL. Plana 6

Barcelona comença el procés per treure el monument franquista de Montjuïc
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El monument als caiguts
que el règim del general
Franco va erigir al baluard
de Santa Elena del castell
de Montjuïc té els dies
comptats. L’Ajuntament
de Barcelona ja ha comen-
çat a treballar per retirar
l’estructura i, com a pri-
mer pas, s’han encarregat
dos informes jurídics per
blindar l’operació.

El regidor de Memòria
Històrica, Jordi Rabassa,
ha explicat a El Punt Avui
que la nova llei de memò-
ria històrica deixa molt
clar que aquest tipus de
monuments “cal treu-
re’ls”. En aquest cas, el
dels caiguts al castell de
Montjuïc es va erigir per
recordar les persones que
van ser afusellades en
aquest indret entre el

1936 i el 1938, per la seva
vinculació al cop d’estat li-
derat per Franco.

Els primers a ser-hi afu-
sellats van ser els generals
Manuel Goded i Álvaro
Fernández, que van lide-
rar l’aixecament dels mi-
litars rebels a Barcelona.
Amb l’entrada de les tro-
pes de Franco a la ciutat, el
gener del 1939, de seguida
es va fer un petit monu-
ment en aquest lloc que
després es va ampliar.

Blanquejar el feixisme
Tot i que el monument es
va modificar canviant-hi
les inscripcions que lloa-
ven els “caiguts per Déu i
per Espanya” per una al-
tra que fa referència a la
“memòria dels afusellats
en aquest fossar de Santa
Elena i de totes les vícti-
mes de la Guerra Civil”, el
cert és que experts com

l’historiador i advocat Jo-
sep Cruanyes afirmen que
és un simple “blanqueig”
del significat original que li
va donar el règim feixista.
De fet, el lloc encara man-
té els tres pals de bandera,
un per a la d’Espanya, un
altre per a la de la Falange i
el tercer per al Requetè.

Jordi Rabassa assegura
que la retirada del monu-
ment es farà “més aviat
que no pas tard”. El regi-
dor és partidari que, un
cop s’hagi retirat l’estruc-
tura actual, s’hi posi un
faristol per explicar què hi
havia i per quin motiu es
va treure.

El monument als cai-
guts del fossar de Santa
Elena és un recinte entre
els murs de defensa del
castell al qual s’accedeix a
través d’una gran porta
oberta en un reixat. Quan
s’hi passa, en primer ter-

me, a terra, hi ha una es-
tructura en forma de rosa
dels vents i, de seguida,
una escultura de bronze
que representa un home
abatut a terra. L’escultura
és obra dels germans Mi-
quel i Llucià Oslé.

La part principal del
monument és un altar
d’on surt un obelisc.
A l’altar, s’hi accedeix pas-
sant per sota d’un gran
arc de pedra on, avui, hi
ha una inscripció, en cas-
tellà: “Honor a tots els que

van donar la seva vida per
Espanya.” Al fons, a la
paret que tanca el recinte,
encara s’hi aprecia l’im-
pacte de les bales que es
van disparar en els afu-
sellaments que hi van te-
nir lloc.

Arran de la informació
publicada per aquest diari,
l’estiu passat, en què s’ex-
plicava l’existència del
monument a Montjuïc, el
síndic de greuges de Bar-
celona va obrir, d’ofici, un
expedient. ■

Jordi Panyella
BARCELONA

Barcelona traurà
el monument
als caiguts
a L’Ajuntament encarrega dos informes jurídics per blindar-ne
la retirada a L’operació es durà a terme “més aviat que tard”

L’escultura dels germans Oslé, que representa un afusellat,
és al mig del recinte, presidit per un arc i un altar ■ JPF
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Francesca Bonnemaison, la burgesa 
que va treure les dones de casa

La pedagoga i promotora de l’educació femenina és recordada amb motiu del seu 150è aniversari

Francesca Bonnemaison (1872-
1949) era de dretes, catòlica i de ca-
sa bona. Però va fer una cosa molt au-
daç que avui encara perdura: va crear 
la primera biblioteca de dones d’Eu-
ropa, la Biblioteca Popular per a la 
Dona, el 1909. La segona i tercera, a 
Anglaterra i França, trigarien encara 
uns quants anys a fer-se realitat: la Li-
brary of the London Society for Wo-
men’s Service (1926), la Bibliothèque 
Marguerite Durand de París (1932), 
a més de l’Atria, institut del coneixe-
ment per a l’emancipació i la histò-
ria de les dones d’Amsterdam, el 
1935. Totes tres encara avui treballen 
en la documentació i investigació de 
la història de les dones. 

“Va oferir a les dones un lloc on 
formar-se i en aquell moment era 
tan excepcional que quan va obrir 
l’Institut de Cultura i Biblioteca Po-
pular de la Dona , al carrer Sant Pe-
re Més Baix, hi havia d’anar la poli-
cia perquè els homes, que no esta-
ven acostumats a la presència de les 
dones en l’espai públic, s’esvalota-
ven”, explica Dolors Marín, biògra-
fa de Bonnemaison i comissària de 
l’Any Francesca Bonnemaison, que 
commemora els 150 anys del naixe-
ment de la pedagoga, escriptora i 
promotora de l’educació femenina 
popular. “En aquell moment era 
molt important per a les dones po-
der tenir un espai; podien ballar, 
anaven d’excursió, feien teatre... i 
tot al seu aire”, afegeix Marín. 

L’únic lloc on formar-se 
Per celebrar els 150 anys del naixe-
ment de Bonnemaison s’han orga-
nitzat rutes que recorren els llocs 
vitals de l’escriptora –l’última de les 
quals es farà l’1 de desembre– i una 
exposició itinerant. A més, pròxi-
mament es reeditarà Francesca 
Bonnemaison: educadora de ciuta-
danes, de Dolors Marín i, el juny de 
l’any vinent, està prevista una tro-
bada d’antigues alumnes, professo-
res i bibliotecàries de l’Institut de 
Cultura. “Bonnemaison no hauria 
donat mai suport a l’amor lliure o a 
l’avortament, però va ser una femi-
nista en el sentit que va formar mol-
tes generacions de dones que van 
poder accedir al mercat laboral. Era 
de dretes, però va fer molt per em-
poderar la dona –diu Marín–. For-
mava les dones segons les necessi-
tats que hi havia, perquè poguessin 
accedir al funcionariat o al secreta-
riat, i els garantia que allà podien es-
tar tranquil·les i segures i podrien 
aprendre; era l’únic lloc a Barcelona 
on podien rebre una formació”. 

Bonnemaison era filla única d’una 
família benestant. Els seus pares re-
gentaven  botigues de roba i sederia. 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON

da. Amb Bonnemaison es van for-
mar moltes generacions i es barreja-
ven obreres amb dones riques que hi 
anaven amb les criades”, destaca 
Marín. S’hi van formar secretàries, 
dependentes, professores, modistes, 
funcionàries... 

La Biblioteca Popular de la Dona 
va néixer als claustres superiors de 
Santa Anna i es va inaugurar el 1909. 
Les dones hi anaven quan sortien de 
missa. “Era un espai lliure de la tute-
la familiar, on podien conversar amb 
altres dones. Aviat el local va quedar 
petit i Bonnemaison volia, subtil-
ment, emancipar-se de l’església”, 
diu Marín. Com que tenia molt bo-
nes relacions, va aconseguir prou fi-
nançament per traslladar-se, el 
1910, al número 12 del carrer Elisa-
bets. El 1911 ja tenien 2.500 associ-
ades i més de 5.000 volums a la bibli-
oteca. El resum anual de 1917 de la 
Biblioteca destaca: “Atesa la natura-
lesa moral i instructiva en què va ser 
creada la Biblioteca, els llibres pas-
sen per una comissió de valoració de 
tots ells per tal de no deixar que la Bi-
blioteca s’ompli de literatura frívola 
o de mala qualitat”. 

El 1920 el fons de la Biblioteca 
era de 9.500 llibres. “Bonnemaison 
tenia un gran esperit emprenedor 
i, com que el local d’Elisabets va 
quedar petit, va convèncer l’oligar-
quia barcelonina per adquirir un lo-
cal més gran a Sant Pere més Baix”, 
assenyala Marín. A partir del 1922, 
allà hi va haver l’Institut de Cultu-
ra i Biblioteca Popular de la Dona. 
Encara avui ocupa aquest espai, que 
és l’antic palauet Casa Cordellas. 

Sufragista de la Lliga Regionalista 
Bonnemaison també va batallar per 
aconseguir que les dones poguessin 
votar, cosa que es va fer realitat el 
1931 . El 1932, a petició de Cambó, va 
organitzar la Secció Femenina de la 
Lliga Regionalista. Quan va esclatar 
la Guerra Civil, Bonnemaison va 
marxar a l’exili. “Va fer campanya a 
favor de Franco des de l’exili, però jo 
crec que ho va fer convençuda per 
Cambó. De fet, quan va tornar, el 
1942, es va negar a tornar a posar als 
peus a la seva obra, que estava en 
mans de la Secció Femenina de la 
Falange Espanyola”, diu Marín. 
Bonnemaison es va refugiar al mo-
nestir de Montserrat, on va passar 
llargues temporades. Va morir el 
1949. El seu llegat, però, continua: 
l’Espai Francesca Bonnemaison es-
tà avui en mans de la Diputació de 
Barcelona i és plenament actiu.e

01. Francesca 
Bonnemaison. 
02. Una de les 
aules on les 
dones aprenien 
receptes de 
cuina 
modernes. 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

 

 

 

“Va tenir una formació tradicional i 
religiosa, però també excepcional, en 
el sentit que feia excursionisme, tir 
amb carabina, passejos a cavall o na-
tació”, apunta Marín. Bonnemaison 
es va casar amb l’advocat Narcís Ver-
daguer, cosí del poeta Jacint Verda-
guer. A casa seva hi passava moltes 
hores Francesc Cambó, que feia de 
passant de Verdaguer. Bonnemaison 
el va tractar pràcticament com a fill. 

El context de l’època era convuls. 
El gener del 1918 l’encariment de 
productes com el pa o el carbó va fer 
que les dones sortissin al carrer. Vo-
lien cremar el Govern Civil si no 
abaixaven els preus, van atacar mer-
cats i botigues i van plantar cara a 
la policia. Segons els diaris de l’èpo-
ca, es van aplegar 5.000 dones en un 
míting i no permetien l’entrada 
d’homes. Tot plegat espantava for-
ça la dreta, que volia educar les do-
nes segons els seus valors. 

“La de Bonnemaison es va avan-
çar a altres biblioteques, però la fina-
litat i els continguts eren ben dife-
rents. Les biblioteques a Londres, 
París o Amsterdam estaven impulsa-
des pel feminisme i volien preservar 
i potenciar la història de les dones; 
no era el cas de la Biblioteca Popu-
lar de la Dona”, diu Montse Argente 
i Jiménez, responsable del Centre de 
Documentació de l’Institut Català 
de les Dones. “L’Institut de Cultura 
i Biblioteca Popular de la Dona vo-
lia formar les dones segons els valors 
catòlics i que no fossin captades pel 
moviment anarquista o anessin als 
ateneus”, afegeix Argente. 

Tanmateix, Marín considera que 
Bonnemaison era una feminista: 
“En aquell moment no hi havia en-
senyament públic; moltes dones no 
sabien ni escriure ni llegir, a l’Insti-
tut i la Biblioteca n’aprenien i es for-
maven per millorar la qualitat de vi-

Conservadora  
“Bonnemaison volia evitar que 
les dones fossin captades per 
l’anarquisme”, diu Argente
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Lynskey traça a ‘ElMinisterio de la Verdad’ una biografia de com va sorgir l’obra d’Orwell i la seva llarga influència

‘1984’, ladistopiaquevanéixeraBarcelona
#("&!.$%%$,*!
1/-+)-

E l seu ressò ha arribat
al llenguatge comú,
alsprogramesdetele-
visió més populars i,
amb alguna interfe-

rència, fins i tot als discursos de
l’actualcapdel’oposicióespanyo-
la. I, atesa la seva importància ca-
pital, malgrat que és una novel·la,
a partir d’ara el 1984 de George
Orwell té una biografia. Es titula
El Ministerio de la Verdad (Capi-
tánSwing) i enellaelbritànicDo-
rian Lynskey en recorre els orí-
gens, des de les vivències d’Or-
welldurantel terrorestalinistaen
la Guerra Civil espanyola fins als
nombrosos préstecs que l’escrip-
tor pren de la literatura utòpica
delcanvidesegle.Nonomésaixò:
Lynskeymostralainacabableres-
sonància de 1984 després de ser
publicatel1949,tantenpolíticsde
qualsevol signe, inclososTrump i
Putin –que el 2012 somiava enun
substitut de l’URSS que aniria de
VladivostokaLisboa iqueesdiria
Euràsia, comundels blocs enquè
es divideix elmónen la novel·la–,
com en David Bowie, que en va
voler ferunmusicalrock.Oelpri-
mer anunci del Macintosh d’Ap-
pleel31dedesembredel 1983.
El professor Miquel Berga, au-

tor del llibre Quan la història et
crema la mà (Tusquets), sobre
l’impacte que va tenir la Guerra
Civil espanyola en Orwell i Au-
den, subratlla que la publicació
d’una biografia ja no d’Orwell, si-
nóde1984, “confirmaquehaestat
la novel·la política més influent
des de la seva publicació fins
avui”. I assenyala que no és una

novel·la futurista, sinó una sàtira
política que fa servirmecanismes
de lesnovel·les futuristesperpar-
lar del present. No és Nostra-
damus. Però el futur ha convertit
en victòries pòstumes els seus es-
forços per disseccionar elsmeca-
nismes dels sistemes totalitaris i
les temptacions totalitàries d’on
sigui que vinguin. En congressos

internacionals parlava amb rus-
sos que donaven per fet que Or-
wellerapseudònimd’unrus:com
podia algú, si no, descriure el seu
sistema així... No va ser a Rússia,
en va tenir prou amb uns dies als
carrers de Barcelona durant la
GuerraCivilperfer-neuncursin-
tensiu”.
Lynskey hi coincideix. Si bé

germà”laprendeH.G.Wells, i els
tressuperestatsenquèdivideixel
món–Euràsia,Oceania iÀsiaOri-
ental, en estable guerra perpètua
que ningú no pot guanyar–, apa-
reixen a La revolución gerencial,
unaobra sobreel futurdel capita-
lisme de James Burnharm, un
trotskistaquees tornarianeocon-
servador. L’important, diu, no és
que uns prenguin conceptes d’al-
tres, sinó que cadascú plasma al
llibre una visió diferent de la hu-
manitat. La d’Orwell es veu a “les
sevesboniquesdescripcionsde la
natura, lesbotiguesdesegonamà,
elsplaershumanssimples.Perell,
el més important dels proles de

1984 no és que siguin un exèrcit
revolucionari en potència, sinó
que han continuat sent humans,
el preocupa com la política fa els
humans menys humans, tribals,
fanàtics”.
Iassumeixqueencadaèpocaté

la seva lectura. “Avui és l’obsessió
per la propaganda, el perill de la
mentida militant industrialitza-
da, siguin Trump o els trols rus-
sos. Als EUA i Europa hi ha polí-
tics i seguidors clamant que no hi
haresquesiguiveritat i queelpo-
derdecideixelqueés real.Orwell
va dir: “No deixis que passi, de-
pèntu.Calmirarelssignesprime-
rencs, si arriba l’Estat totalitari,
nohiharesa fer”."

L’estada a Barcelona
durant la Guerra Civil
va alimentar
el sentiment de
paranoia de la novel·la

Retrat de GeorgeOrwell al seu apartament de Canonbury Road el 1945
'%#!=!97654#32 02.4.% , *!7(%#27.&$=""%<% ;=!3=!;7:#4#8

mostracomaOrwellelvaninfluir
lesnovel·lesutòpiquesanteriors–
des deH.G.Wells i el seuCuando
el dormido despierte fins alNosal-
tres d’Evgeni Zamiatin, que va
viure sotaStalin i dequi “vapren-
dre lavigilànciaconstant iunpro-
tagonistaquetreballapera l’Estat
i es rebel·la després de conèixer
una revolucionària atractiva”–,
obreElMinisteriodelaVerdadre-
cordantqueelpuntd’inflexió,per
ell, és la seva arribada a Espanya
comun idealista que veu en lluita
“el futur d’Europa entre l’esquer-
ra i l’extremadreta”.
Irecordaque“elldiuquelluita-

ràperlaRepúblicaimataràfeixis-
tes, però no tindrà gaire lluita,
perquè és del POUM, que no té
equipiarmescomelscomunistes.
I sobretot viu a Barcelona una
guerracivildinslaGuerraCivilen
què els comunistes avalats per
l’URSS proven d’esclafar petits
grups d’esquerra, trotskistes, an-
arquistes, inclòs el POUM. Hi ha
purgues brutals, alguns amics i
camarades són arrestats, assassi-
nats.Perell, ésuna traïcióxocant.
És un socialista democràtic i veu
coms’inventenmentides is’acusa
els trotskistes de ser col·labora-
dors feixistes. Mentides com a
justificació per a l’assassinat”.
“Les seves idees sobre el totalita-
risme, lapropaganda,elbiaixcog-
nitiu i la capacitat dedefensar co-
sesespantosessi les fanelsdel teu
bàndollesveuallà.L’estadaaBar-
celona és la seva única experièn-
cia d’Estat policial, i el sentiment
de por, paranoia i desconfiança
seran part de l’ambient 1984”, ad-
verteix.
Després,Lynskeymostrafinsal

detalld’onsorgeixenmoltesidees
de la novel·la. L’expressió “gran

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
1 al 4 de desembre «Diversión obligatoria de Júlia Barbany
Arimany». Més info: www.anticteatre.com

AQUITÀNIA TEATRE - Avinguda Sarrià 33, Barcelona -
info@aquitaniateatre.es La Salsa de Dx. a Diu. No estoy bien
Diss. El Trencanous Diu.

CENTRE ARTS LLIURES 93 458 99 94 fundaciojoanbrossa.cat
Desig. Un tramvia Adaptació lliure de l’obra de TennesseeWi-
lliams. Del 30/11 al 18/12, de dc a ds 20h; i dg 18h. Preu: 20€.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Golfus de Roma,
de dt. a dv. 20 h (dies 6,8 i 9/12, 17.30 h) ds. 17.30 i 21 h, dg.
18 h. Una llum tímida, dl. 20 h. I Tres mosqueters dg. i dies 6
i 8/12, 12 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

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

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Divina de la Mort. Cia.
Fac-òf Ja us he reconegut. Cia. The Feliuettes Per compra
d’entrades, consulta d’horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluís,64.T933518231 “Impro a Gogó “3/12 a
21:30h.”Sabor-life is Rythm"11/12 a 19h.Venda a golems.cat
i taquilla

GOYA (Joaquín Costa 68, 933435323) La trena, dc. i dv. 20 h,
dj. i ds. 17.30 i 20.30 h, dg. 18 h. Cadires, dt. 20 h (dia 6/12,
18 h). Tinder sorpresa, dv. 9/12, 22.30 h. teatregoya.cat i pro
mentrada.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 93 024 5140.
Malparida 02/12 al 09/01 20hs (Juev/Lunes) www.labadaba-
doc-teatro.com 930245140

LA VILLARROEL (Villarroel 87, 934511234) A partir 6 desem-
bre Amèrica, de dt. a dj. 20 h (dies 6 i 8/12, 18.30 h), dv. 9/12,
20 h; resta dv. i ds. 17.30 i 20 h, dg. 17.30 h. lavillarroel.cat i
promentrada.com

L'AUTÈNTICA C/ Martí 18 - 931854840 lautenticateatro.com ·
Soc Natura; Div. 17h i 18h (0 a 2 anys). El conillet que volia
pa de pessic: Diss. 11h, 12h i 17h, Dg. 11h i 12h. (2 a 6 anys)

ROMEA (Hospital 51, 933015504) Fins al 8 desembre,
Paraíso perdido, de dt. a dv. 20 h (dies 6 i 8/12, 17.30 h), ds.
17.30 i 20 h, dg. 17.30 h. teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com
Divendres: "Histeriotipos" a les 19h, "Miss Cuarenta” a les
20:30h y "Todo sobre mi toto" a les 22h.

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

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

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. 934417022.Baixos22:
Cia La Simforosa presenta He llegit i accepto les condicions
d'ús del 7/12 al 8/01/23. Àtic22: cia Candida presenta Mi
madre en bragas del 30/11 al 23/12. www.tantarantana.com

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

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. 93 443 39 99.
"Boja" Ds 21:30h Compra d’entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN.St Antoni Mª Claret 120.T:93 603 51 61
‘M’esperaràs’ Dj Dv Ds 21h Dg18h Fins 4/12 ‘Okupes
particulars’ Dc a Ds19h Dg20h Fins 3/12 ‘La Cupletista’
dissabtes a les 17h. Estrena 8/12: ‘Cordèlia’

TEATRE LLIURE (Gràcia - 93 228 97 47. Montseny, 47. Fontana
L3). Concurso de malos talentos, de José y sus Hermanas.
Fins al 4/12. Última setmana! Més info. www.teatrelliure.com,
taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93 289 27 70

TEATRE LLIURE Montjuïc (Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça.
Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1). Yerma,
de F. García Lorca, dir J. C. Martel Bayod. Fins al 16/12. 02/12
funció accessible amb audiodescripció. Sobretítols en anglès
cada dissabte. Més info. www.teatrelliure.com, taquilles del
teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93 289 27 70

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Sala
Petita:Moriu-vos. Una creació de Cultura i Conflicte. Dj. a ds.
19 h; dg. 18 h. Sala Tallers: Bonobo de Josep Julien. Dc. a ds.
19 h; dg. 18 h. Venda entrades i abonaments: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA (Tel 93 317 75 99. La Rambla, 115).
Pares normals Horaris: Dc i Dj: 20h; Dv :20:30h; Dss: 17:30h
i 20h; Dg: 18:30h. Bye bye monstre Dss i Dg: 12h. Venda
d’entrades a www.teatrepoliorama.com

GUIA TEMPS LLIURE

TEATRES
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El MNAC rescata del olvido a Mey 
Rahol~ pionera de la fotografía 
~~> Una exposición 

recupera el legado de 
la autora de los últimos 
retratos de Azaña 

DAVID MORÁN 
BARCELONA 

Días después de que se presentase en 
Barcelona 'No será fácil: biografia que 
jordi Rovira dedicaba a la fotógrafajoa
na Biarnés. pionera del fotoperiodis
mo a la que ni sus fotografías de los 
Beatles ni sus reportajes para el diario 
'Pueblo' salvaron del anonimato y se
miolvido. el Museo Nacional de Arte 
de Cataluña (MNAC) recupera el lega-
do de otra pionera: la fotógrafa Mey Ra
hola. «¿Cómo puede ser que una figu
ra así haya visto su nombre totalmen
te borrado del relato de la fotografía 
en Es pafia hasta ahora?». se pregunta 
la comisaria y conservadora de foto
grafías del MNAC. Roser Cambray. 

La respuesta. o una de ellas. podría 
encontrarse en 'La nueva fotógrafa', 
pero lo cierto es que uno sale del mu
seo barcelonés con aún más pregun
tas. Porque. en efecto. ¿cómo es posi
ble que Rahola. una de las primeras fo
tógrafas modernas y autora de los 
últimos retratos de Manuel Azaña en 
1940, haya caído en el más absoluto de 
los olvidos? Ganó la medalla de plata 
de la Agrupación Fotográfica de Cata
luña en 1936, fue la única mujer que 
participó en 1934 en el Salón Interna
cional de Arte Fotográfico de Barcelo
na. colaboró con su amigo Antoni Cam
paña en un reportaje gráfico de la Es
paña de los años treinta y siguió 
haciendo fotos hasta el día de su muer
te. Su nombre. sin embargo, cayó en el 
olvido. 

Y eso a pesar de que. como se sub

pocas fotógrafas que contó con el re
conocimiento de los círculos fotográ
ficos catalanes durante la Segunda Re
pública española. «Su obra cautiva por 
su gran valor artístico. su calidad. en 
un mundo completamente masculi
no>>, destaca Cambray. quien junto a la 
historiadora Roser Martinez y el bis
nieto de Rahola. Lluis Bertran. ha se
leccionado un centenar de fotografías 
de entre las cerca de 600 copias de épo
ca y 250 negativos que han ido recupe
rando en la última década. «Empren
dedora e irónica, practicó una fotogra
fía moderna con la que contribuyó a 
renovar los modos de ver un mundo 

en acelerada transformacióm>. desta
can los comisarios. 

Nacida en 1897 en León de padres 
ampurdaneses. Remei 'Mey' Rahola 
creció en Madrid. veraneó en Cadaqués 
y se instaló en Barcelona en 1932jun
to a su marido. el político republicano 
josep Xirau Pala u. Fue entonces cuan
do empezó a tomar fotografías y a que
mar etapas, pasando de aficionada a 
fotorreportera y de ahí a fotógrafa hu
manista <<alejada de la luz pública>>. 
Una carrera que la llevó a colaborar 
con el Comisariado de Propaganda de 
la Generalitat y que se vio truncada por 
la Guerra Civil. Con la victoria franquis-

LUNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 ABC 

ta llegó el exilio a Francia. primero en 
Arcachon. donde retrata por última 
vez a Azaña. y fmalmente en Lyon. don
de trabaja como asistente en un estu
dio de fotografía. En su pequeño piso 
de Lyon realiza retratos por encargo 
en el comedor y utiliza la cocina como 
cuarto de revelado. Es así como man
tiene a la familia hasta que. acabada la 
guerra. su marido empieza a trabajar 
para la Unesco y ella abandona la ac
tividad profesional. No dejará de ha
cer fotos hasta su muerte en 1959, pero 
se impone una mirada doméstica: fa
milia. viajes. fotografías de un grupo 
de danza en el que toca el acordeón ... 

Ese rastro es el que sigue una expo
sición que se complementa con una se
gunda muestra en el Museo del Am
purdán que ahonda en sus marinas, 
«Un espacio de emancipación y de afir
mación al que la Guerra Civil. con su 
rastro de destrucción y exilio. puso pun
to finab>. 

raya en la exposición, «fue una de las 'Sin título (deportistas)', fotografía realizada entre 1932 y 1936 // HEREDERos DE MEY RAHOLA 
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Durant les seves primeres setma-
nesdevida, la lleideMemòriaDe-
mocràtica no ha pogut impedir
queesfesapologiadelfranquisme
en els homenatges del 20 de no-
vembre aMadrid. És una evidèn-
cia.Laqüestióésperquènoesvan
prohibir les concentracions, per
què no va actuar la Policia quan
cantavenelCaraalsolambelbraç
alçat. I no són els únics interro-
gants: perquèesmantenenescul-
tures com la Creu dels Caiguts al
centre d’Alacant? Per què encara
es venen souvenirs amb el retrat
deFranco i labanderaamb l’àgui-
la?
LanovalleideMemòriavolsal-

dareldeutependentamblesvícti-
mes de la dictadura, i juntament
amb polítiques integrals de me-
mòriademocràtica, preveusanci-
ons–de finsa150.000euros–sies
produeix un enaltiment del fran-
quisme (o dels seus protagonis-
tes)quesuposi–éscondicióindis-
pensable– una humiliació a les
víctimes. La via punitiva té límits.
Els drets fonamentals no són ab-
soluts, sinóquehandecoordinar-
se’n uns ambd’altres. I per repul-
siva que sigui per als demòcrates
l’expressió de determinades ide-
es, la Constitució protegeix la lli-
bertat d’expressió i de reunió i la
democràcia espanyola no ésmili-
tant, qualsevol pot declarar-se
franquistaonazi i exhibir els seus
símbols.
“Lalleinopersegueixqualsevol

exaltació del franquisme, sinó la
que inclogui la humiliació de les
víctimes. I aixòcal interpretar-ho
amb sentit comú. Una sanció no
faràquelespersonespensind’una
altra manera; el franquisme i el
feixismecalcombatre’lsdemane-
ra eficaç”, subratllaMauricio Va-
liente, diputat d’Unides Podem
que va participar en l’elaboració
de la llei.

quinússe’nfa.Isi,perexemple,és
unadhesiuqueposa ‘Afusellarem
rojos’, aixòés sancionable”,diu.
Des de l’Associació per a la Re-

cuperacióde laMemòriaHistòri-
canosónoptimistesrespectea les
possibilitats de lligar curt l’apolo-
gia del franquisme. Pel seu presi-
dent, Emilio Silva, “la nova llei és
molt laxa, però sobretot falta vo-
luntatpolítica”.Silva lamentaque
l’enaltiment del franquisme no
s’hagi incorporat al Codi Penal,
amb un tracte semblant a l’apolo-
gia del terrorisme. “Als actes del
20-N s’hi celebra el copmilitar, la
dictadura, l’assassinat del meu
avi. I diré una cosa, alguns
d’aquells terroristes a qui es fan
homenatges han estat condem-
nats, però els franquistes que van
segrestar lademocràcianohohan
pagat”, constata.
La llei també preveu que el Go-

vern central, amb les altres admi-
nistracions públiques, elabori un
catàleg amb els símbols franquis-
tes en llocs públics quehaurande
ser retirats, i inclou sancions per
incompliment.

Juntament amb la llei de Me-
mòria, la majoria de comunitats
tenenlegislaciópròpiaenaquesta
matèria, i els nivells d’exigència
sóndiferents. “La llei estatal es fi-
xaen la conseqüència, si hihahu-
miliació de les víctimes en l’ho-
menatge, pel que la sanció dels
actes del 20-N només pot ser a
posteriori. Altres legislacions,
com labalear, es fixenen la finali-
tat, que es convoqui per enaltir el
copmilitar o la dictadura.Caldria
homogeneïtzar”, assenyala Mar-
galidaCapella,professoradeDret
Internacional Públic de la Uni-
versitatde les IllesBalears.
“Veurem si hi ha sancions per

als actes de Madrid –afegeix Ca-
pella–. I enalgunmomenthihau-
rà un recurs davant el Tribunal
Constitucionalperpossibleviola-
ció de la llibertat d’expressió i a
veure quèdiu, podria declarar in-
constitucional part de la llei de
Memòria. ElTribunal deLuxem-
burg s’ha pronunciat sobre actes
d’exaltació respecte a l’Holo-
caust, però no és equiparable;
aquí els crims del franquisme no
s’hanconsideratgenocidi”.
Elshomenatgesdel20-Nesvan

permetre perquè, tret de risc de
violència, s’autoritzen totes les
manifestacions.Aixíhoargumen-
ta el Govern central, que ha obert
expedients sancionadors i ha de-
manatvídeos,atestats ialtrespro-
ves quepuguin acreditar conduc-
tescontràriesa la llei.
I què passa amb la policia, que

no va actuar? La nova legislació
preveu sancions per a qui no im-
pedeixi onoposi fi a unacted’ex-
altació. “A Madrid, vam veure el
comportamentdelesforcesdese-
guretat, en algunes imatges s’hi
veuqueesvanlimitaraser-hipre-
sents”, subratllaelsenadord’ERC
Josep M. Reniu, que assenyala
que “les administracions han de
ser proactives perquè no es repe-
teixi el d’aquest 20-N, i ja veurem
la capacitat que hi ha de sancio-
nar”.
Més restrictiu, el professor de

Dret Internacional Públic de la
Universitat Complutense deMa-
drid Jorge Rodríguez afirma que
“qualsevol acte que impliqui un
record de la dictadura en positiu
és una exaltació, perquè es pro-
mouquecontinuïvigent imereixi
lloa pública”. I subratlla que “no
és el mateix que recordar el fran-
quismecomunperíodetotalitari i
repressiu, que va deixar una re-
gueradevíctimes”.
Sigui com sigui, una opinió ge-

neralitzada és que la llei de Me-
mòriaarriba tard, comjahova fer
la del 2007. “Com qualsevol llei
desfasada en el temps, en certa
manerano soluciona el que aAle-
manya o Itàlia es va anomenar
desnazificació o erradicació del
feixisme”, constata el magistrat
emèrit del Tribunal Suprem José
AntonioMartín Pallín. I subratlla
que la llei d’Amnistia del 1979 no
afectaelsdelictesde lesahumani-
tat, tortura i genocidi “que va co-
metreFrancosensdubte”,pelque
qüestiona que no s’iniciïn causes
judicials per tortura, que podrien
donar llocaaccionspenals."

Espotposar fi al 20-N?

EL EPO TATGE

ElGovern
central, amb
la nova llei de

Memòria a lamà,
estudia sancions
pels homenatges a
Franco aMadrid
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Comsempre, cal analitzar cas a
cas. “La manera d’aplicar consti-
tucionalment la llei de Memòria
respecte a l’enaltiment del fran-
quisme pot equiparar-se a la per-
secucióde l’exaltaciódel terroris-
me –assenyala Joaquín Urías,
professor de Dret Constitucional
de laUniversitatdeSevilla–.Siun
etarra surt de la presó, no es pot
prohibir que la família ho celebri.
Unaaltra cosaésel quepassi enel
transcursd’unhomenatge”.
Urías subratlla que la jurispru-

dència, sobretot del Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans, avala
queesprohibeixino ja la incitació
directa –dir “que torni Franco,
que hi hagi un copmilitar”–, sinó
també la indirecta. “La salutació
romana en un acte de partit que
està permesa, però en un altre
context i si es fa de manera ame-
naçadora, fent notar ‘aneu amb
compte,quesomaquí’, espotsan-
cionar, i el mateix amb el Cara al
sol, que és un càntic gairebé de
guerra”, assenyala. Pel que fa als
souvenirs,elsconsideraexpressió
d’una ideologia. “Però cal veure
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Qualsevolacteque
impliquirecordaren
positiu ladictaduraés
unaexaltació”
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L’amnistia del 1979
no afecta la tortura;
encara es podrien
obrir causes judicials”
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La salutació romana
és legal, però si es fa
amb gest amenaçador
es pot sancionar”

;'Hanna;á*z - BFB
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Lalleiestatalnoméspot
sancionaraposteriori,
sihihahagutexaltaciói
s’humilia lesvíctimes”

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

375000

73011

Diario

975 CM² - 86%

43602 €

28

España

27 Noviembre, 2022

P.14



SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

761000

144667

Diario

814 CM² - 72%

58644 €

20-21

España

27 Noviembre, 2022

P.15



SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

761000

144667

Diario

814 CM² - 72%

58644 €

20-21

España

27 Noviembre, 2022

P.16



EL MUNDO. LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

2

OPINIÓN i

Antonio Nadal es un historiador y, ante 
todo, un ciudadano español. El año 
pasado publicó Considerando: abandono y 
deshonor en la retirada de Málaga 
(Algorfa, 2021) confesando sus 
invenciones en un libro antiguo, escrito a 
partir de la memoria guiada por Málaga 
de dos ex comisarios políticos. Pero 
resulta que el libro falso es un referente 
de la llamada «Memoria Democrática», 
como esa República Democrática alemana 
cuyo chándal exhibe Alberto Garzón y que 
mataba por la espalda a los que querían 
saltar el Muro.  

 Los cálculos sobre la represión 
franquista fueron inventados por él, sin 
datos probados. Pero desde ZP, con el 
concurso cobarde del PP, en Málaga se 
alzan monolitos en memoria de unos 
muertos que no lo fueron. Nadal era muy 
joven cuando hizo su tesis, fue militante 
antifranquista en la universidad y 
candidato del PCE en democracia. Yo 
conocí a gente de ese partido, EL partido, y 
los había muy decentes. Al hacerse mayor, 
instruirse e investigar, se vio en la 
obligación moral de rectificar un error. Y 
Nadal lo hizo, sincera y 
documentadamente. Pero se niegan a 

aceptarlo los que viven del chollo de la 
Memoria de ZP y este PCE de ahora, que 
presume de haber traído la democracia 
pero niega su tesis básica: la reconciliación 
nacional.  

 En una entrevista con Marcos Ondarra 
en The Objective, Nadal se escandaliza de 
que la Ley de Memoria Democrática hable 
del «mayor genocidio de la Guerra Civil» en 
la retirada de Málaga, dando datos que él 
mismo ha desmentido; y que se nieguen a 
rectificar, aunque su fuente oficial haya 
aclarado su error. Por cierto, en paralelo 
–recuerda Ondarra– con lo deducido por 
Pío Moa: ni bombardeos alemanes ni de 
barcos franquistas; desbandada y caos. La 
verdad es la verdad y, con muertos de por 
medio, debería ser sagrada.  

 Como ha denunciado Francisco 
Contreras, de Vox, en las Cortes, la Ley de 
Memoria para reabrir otra guerra civil no 
dedica una sola línea a los 60.000 
asesinados en la retaguardia del Gobierno 
del Frente Popular, miles de ellos en 
Paracuellos, bajo los socialistas Largo 
Caballero y Negrín. No es una ley, es la 
«mancha de Caín» que maldijo Antonio 
Machado. Su hermano Manuel estaba en el 
bando nacional. Fue una guerra civil. 

Desde ZP, con el concurso 
cobarde del PP, en Málaga 
se alzan monolitos en 
memoria de unos muertos 
que no lo fueron

COMENTARIOS  
LIBERALES

F. JIMÉNEZ  
LOSANTOS

Historia 
verdadera, 
Memoria 
falsificada
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Miquel Regàs, señor del paladar catalán

La familia de este maestro 
de la hostelería, con una 

gran infl uencia en la historia 
de la restauración, era 

propietario del restaurante 
más antiguo de Barcelona, 
el famoso Can Culleretes 

César Alcalá. MADRID

S
i Josep Pla tomó como inspiración a 
Rafael Puget para escribir su obra «Un 
señor de Barcelona», a Miquel Regàs 
Ardèvol lo podríamos defi nir como un 
señor de la hostelería barcelonesa. Na-

ció el 8 de abril de 1880, encima de la chocolatería 
que había en la calle Cignàs, número 13. Regàs fue 
una de las fi guras más infl uyentes e importantes de 
la restauración barcelonesa. Su familia era propieta-
ria de Can Culleretes, el restaurante más antiguo de 
Barcelona. Ahí aprendió el ofi cio. El gran salto fue 
cuando lo designaron el encargado de los hoteles y 
la restauración de la Exposición de 1929, del 20 de 
mayo de 1929 al 15 de enero de 1930. Posteriormen-
te, regentó el Hotel Ritz, el restaurante de la Estación 
de Francia, el Hotel Colón y el Café España. Tuvo tres 
hijos, Xavier, Jaume y Miquel. Era una persona extre-
madamente religiosa. Miquel Regàs Castells, su hijo 
pequeño, murió el 19 de agosto de 1939 en Villalba 
de los Arcos, siendo alférez del laureado Tercio de 
Nuestra Señora de Montserrat. En su libro «Confes-
sions» escribe: «A mi hijo Miquel, el cual me demos-
tró la ruta del sacrifi cio». Regàs escribió «Una gene-
ración d’hostelers» (1952) y «Confessión» (1960). 
Ambos en catalán y en pleno franquismo. Para aque-

Mariona Pagès era nombrada por Regàs como «el 
ángel de las tinieblas». Teniendo en cuenta la trayec-
toria vital y política de su hijo y su nuera, «de con-
ducta desviada», Miquel Regàs no descansó hasta 
que consiguió que el Tribunal Tutelar de Menores le 
concediera la patria potestad de sus cuatro nietos. 
Rosa fue una destacada escritora, Oriol fundó Bo-
caccio, Xavier se dedicó a la decoración e interioris-
mo, y Georgina se dedicó a la cocina. 

Enemigos de aventuras
Sobre la familia de su padre escribe que «los Regàs 
Castell, que descendían de familias menestrales y 
del campesinado acomodado de Porrera y otros lu-
gares del campo de Tarragona o Lleida, eran más 
partidarios de las creencias que de las ideas, sensatos 
y enemigos de aventuras y cambios que les alejasen 
de la tradición más infl exible y empedernida, tenían 
una mentalidad profundamente conservadora y 
presumían de un gran amor al país. El dinero, el 
movimiento del dinero, era lo único que les orienta-
ba sobre la situación y la dirección que tomaba el 
progreso. Ellos representan la gente del seny, del 
sentido común». Miquel Regàs Ardèvol, en su libro 
«Una generació d’hostelers», cita a Jean Anthelme 
Brillat-Savarin (1755-1826), autor del primer tratado 
de gastronomía: «Los animales engordan; los hom-
bres comen. Solo el hombre de espíritu sabe comer». 

Durante la Exposición de 1929 regentó 
los hoteles construidos para el evento. 
Regàs explica la siguiente anécdota: «El 
Marqués de Casablanca murió en el 
hotel y su viuda reconoció las atencio-
nes que había recibido, procurando que 
se perdiera de su memoria y de su co-
nocimiento que se encontraba en un 
lugar forastero y en un hotel público. La 
cama donde murió se envió a la residen-
cia de la señora marquesa». Y escribe 
este epitafi o dedicado a las generacio-
nes futuras: «La vida es indiscutible-
mente la juventud, porque es en ella 
donde radica, donde ha de radicar, el 
anhelo, la fuerza. Nosotros también fui-
mos jóvenes y hemos hecho cosas bue-
nas y malas, y que nosotros creíamos, 
hasta ahora, dignas de elogio; es menes-
ter que vosotros, los jóvenes de hoy, 
hagáis cosas y podáis quejaros un día de 
los viejos, pero siempre produciendo, 
dejando, bien o mal, la huella que seña-
le vuestro paso por la vida». Miquel Re-
gàs i Ardèvol, el señor de la hostelería 
barcelonesa, falleció en la ciudad que lo 
vio nacer el 26 de marzo de 1965.

En cada una de las salas de 

Can Culleretes se pueden 

observar retazos de Historia 

a través de sus fotografías

llos que luego dicen que se prohibió la publicación 
de obras en catalán, aquí tienen dos ejemplos. Xavier 
Regàs Castells, periodista y autor teatral, tuvo que 
exiliarse, al fi nalizar la Guerra Civil, al ser miembro 
de Esquerra Republicana de Catalunya. Escribió en 
«La Publictat», «La Ciutat», «L’Opinió» o «L’Esport 
Català». Como autor teatral, su primera obra, «Cèlia, 
la noia del carrer Aribau», se la estrenó Enric Borràs, 
en 1935, y luego, tras su muerte, apareció «Memorial 
Xavier Regàs». Casado con Mariona Pagès i Elías, 
hermana de Pere Pagès «Víctor Català», tuvieron 
cuatro hijos: Xavier, Georgina, Rosa y Oriol. Durante 
la contienda, fueron repatriados a Holanda y Francia. 
Formaron parte de aquello que se conoce como «los 
niños del exilio». Ya fuera de España, Mariona aban-
donó a Xavier y vivió el resto de su vida con Matilde. 

CAN CULLERETES
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No ha podido ser. Era la última 
esperanza para por fi n aclarar uno 
de los grandes enigmas de la con-
tienda en agosto de 1936. El pasa-
do sábado, el equipo liderado por 
Luis Avial concluía la búsqueda de 
uno de los desaparecidos más co-
nocidos de la Guerra Civil, Josep 
Suñol, quien fuera diputado en las 
Cortes por Esquerra Republicana 
y, especialmente, presidente del F. 
C. Barcelona. «Desgraciadamente 
no está. Hemos encontrado cas-
quillos y dos bombas explosiona-
das de la Guerra Civil, pero no hay 
ningún rastro de Suñol a unos 
quince metros de la casilla en la 
que lo mataron. Ahora sí que doy 
por concluido este asunto porque 
no hay más puntos que se puedan 
revisar. Quedaba este lugar, pero 
ya no hay más testimonios, ni da-
tos, ni posibilidad porque ya lo que 
queda es donde se encuentra el 

Víctor Fernández. BARCELONA

►La búsqueda de los restos de quien fuera presidente del F. C. Barcelona concluyó el 
pasado sábado en Guadarrama sin que se haya podido localizar la fosa donde reposa

La tumba de Josep Suñol 
está perdida para siempre

Una imagen del equipo de Luis Avial trabajando el pasado sábado en la zona de Guadarrama

LA RAZÓN

edificio del Hospital Militar de 
Guadarrama y que tiene dos plan-
tas de sótano. Por lo tanto, obvia-
mente, entiendo que esa fosa des-
apareció durante las obras de este 
centro», asegura Luis Avial en de-
claraciones a este diario.

El equipo de Avial revisó a prin-
cipios de este mes la zona del jar-
dín del hospital, apareciendo tam-
bién restos de artillería, balas y 
otros materiales. Quedaba un 
muro cercano a la carretera y a 
muy pocos metros del hospital. 
«Hemos tenido que usar maqui-
naria especial en un espacio deli-
cado. El Barça nos dijo que ade-
lante y eso hicimos en una línea de 
quince metros de largo y dos me-
tros de profundidad en una zona 
en la que se había detectado una 
anomalía interesante. El resultado 
es negativo y no hay cuerpos. No 
hay más puntos que revisar», aña-
dió el especialista quien ha traba-
jado con geofísicos y arqueólo-
gos.

El hospital que cita Avial es la 
actual residencia militar de Gua-
darrama. Se desconocen los deta-
lles de la historia de la construc-
ción del edificio, pero parece 
evidente, a raíz de la investigación 
que se ha llevado a cabo en las úl-

timas semanas, que la tumba del 
que se ha defi nido como presiden-
te mártir del Barça, habría estado 
allí. Especulando, es muy posible 
que los trabajadores de la obra no 
vacilaran en desprenderse de los 
restos humanos para poder seguir 

con los trabajos relacionados con 
la edifi cación de un centro que hoy 
sigue en activo.

La búsqueda, que contaba con 
el apoyo de la junta directiva de 
Joan Laporta, también tenía el res-
paldo de los herederos del hijo de 
Suñol, fallecido en 2019 a los 92 
años. Antes de morir, Josep Suñol 
hijo había incluso dejado ADN 
suyo para que se pudiera cotejar 
con el de su padre si aparecían los 
restos. Por desgracia, no podrá 
ser.

Los trabajos en Guadarrama 
habían sido precedidos de cierta 
polémica. El equipo de Avial, con 
el respaldo del Barça, pidió permi-
so a la Comunidad de Madrid para 
excavar en ese terreno y buscar el 
cuerpo de Josep Suñol. La actual 
ley de Memoria Histórica estable-
ce que esto es competencia de las 
comunidades autónomas. El 8 de 
septiembre el gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso no puso impedimento 
alguno y autorizó la petición. 

Sin embargo, pese a las buenas 
intenciones, el Ministerio de De-
fensa, propietario de los terrenos, 
prohibió la llegada de los técnicos 
al recinto. El pasado mes de octu-
bre, tras una petición formal de 
ERC, Defensa rectifi có y aceptó las 
alegaciones presentadas por Avial, 
entre las que se encontraba la car-
ta del hijo de Suñol solicitando su 
búsqueda antes de morir en 
2019.

Una imagen de Josep Suñol

►El 6 de agosto de 1936, 
hacia las seis de la 
tarde, un automóvil con 
matrícula militar ARM-
2939 y con un banderín 
catalán equivocó su 
destino e ingresó en las 
líneas en manos de las 
fuerzas sublevadas 
contra la Segunda 
República. Entre los 
cuatro ocupantes 
estaba Josep Suñol i 
Garriga, una de las más 
destacadas fi guras de 
la vida política, social y 
deportiva de Cataluña. 
Por la documentación 
que llevaba el vehículo, 
el piquete que detuvo a 
Suñol supo muy pronto 
de quién se trataba. 
Todos fueron asesina-
dos y los cuerpos 
lanzados a una fosa, hoy 
lamentablemente perdi-
da para siempre.

Un enigma sin 
aclarar de la 
Guerra Civil
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Andrés Bartolomé. MADRID

 Luis Alfonso de Borbón despliega la bandera del «Azor» con ayuda de Jaime Chicharro y ante su hermano, el presidente de la FNFF

exótico. En total, casi 350 perso-
nas, y quedaron en lista de espe-
ra unas 50. De fondo, la Ley de 
Memoria Democrática que ha 
puesto en la diana a la FNFF, 
conscientes todos y en estado de 
alarma hasta el punto de que 
Chicharro dijo en su discurso 
que le acababan de contar que 
«ya está listo el decreto de ilega-
lización». Y muy presente tam-

La Fundación Franco y el 
espíritu de Krasny Bor o cómo 
sobrevivir a la Ley de Memoria
►La entidad celebra su cena anual con la resistencia como lema

bién en la recomendación que 
fi guraba en las invitaciones al 
acto para «evitar cualquier acto 
o gesto que pueda ser interpre-
tado como ofensa a cualquier 
víctima».

El presidente de la Fundación 
Franco arrancó sus palabras 
con el recuerdo de la «gesta» de 
la División Azul en Krasny Bor, 
donde logró frenar la ofensiva 
soviética con el coste de «más 
de 1.500 españoles muertos en 
apenas unas horas». «Me viene 
a la memoria ahora cuando 
desde otras circunstancias, dis-
tancia y momento, siento que 
nos hallamos en una situación 
similar. Afortunadamente solo 
en el ámbito jurídico», aclaró. 
Una «obsesión» que explica 
«porque no siendo la única or-
ganización que defi ende valo-
res como la unidad de España, 
la tradición católica de nuestra 
historia y la grandeza de nuestra 
vieja nación lo hace con el nom-
bre de quien fuera el paradigma 
de estos valores: Francisco 
Franco».  Pero «ahora, como en 
Krasny Bor en 1943, ha caído la 
primera línea de defensa, pero 
la resistencia continúa». 

Antes, como muestra de que 
la actividad sigue, se entregó el 
premio al primer certamen lite-
rario de la FNFF –que ganó Da-
vid Herrero– se homenajeó a 
Ricardo Alba, sobrino del heroi-
co capitán del Alcázar de Toledo, 
y Jaime Chicharro desplegó con 
ayuda de Luis Alfonso de Borbón 
una bandera del «Azor»– el yate 
de Franco– rescatada de un des-
guace. El himno de España de 
Pemán fue el cierre ofi cial en la 
fría noche madrileña.

sidente de honor de la Funda-
ción, Luis Alfonso de Borbón 
(este año sin su mujer); Cristó-
bal Martínez-Bordiú Franco y su 
hijo Daniel, o el abogado de los 
Franco Luis Felipe Utrera-Moli-
na, entre asistentes de todas las 
edades, aunque fueran mayoría 
los veteranos. Chen Xiangwei, el 
chino con bar franquista en Use-
ra, ponía una vez más el toque 

Si el año pasado la Fundación 
Nacional Francisco Franco 
(FNFF) tuvo que cambiar de ur-
gencia el local reservado para su 
cena anual (aunque acabar en El 
Pardo por culpa del cumpleaños 
de Tamara Falcó fuera una suer-
te de guiño simbólico), esta vez, 
sus patronos, miembros y sim-
patizantes tuvieron que verse en 
el único establecimiento  de todo 
Madrid que se prestó a acoger-
les, La Masía de José Luis, cuyo  
fundador, comentaba un agra-
decido Juan Chicharro, presi-
dente ejecutivo de la FNNF, fue 
marinero voluntario en la Arma-
da –la escasa fl ota que no quedó 
en manos de la República– en la 
Guerra Civil.

Mientras corrían los canapés 
y las bandejas de bebida, cientos 
de invitados intercambiaban 
impresiones en grupo a la vez 
que en las pantallas se emitían 
imágenes de la vida de Franco, 
desde sus años legionarios a su 
etapa al frente de España, y las 
más recientes de la exhumación 
en el omnipresente Valle de los 
Caídos. Entre el público, el pre-

Memoria Histórica

Marcha por Primo de Rivera

►Alrededor de una 
treintena de personas 
participó el sábado en un 
acto en homenaje a José 
Antonio Primo de Rivera, 
organizado por La 
Falange en Alicante que 
estaba autorizado por el 
Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad 
Valenciana (TSJCV). La 
comitiva, que recorrió 
andando los 2,5 kilóme-
tros que separan la 
antigua cárcel – hoy 
albergue juvenil y 
residencia de estudian-
tes– donde estuvo el 

fundador de Falange del 
cementerio en el que fue 
primero enterrado, obtuvo 
permiso del Tribunal 
Superior de Justicia para 
la marcha, que no fue 
autorizada por la subdele-
gación de Gobierno. La 
concentración contó con 
un amplio despliegue 
policial, en previsión de 
posibles altercados, 
aunque no hubo más 
confrontación que el 
intercambio de consignas 
de uno y otro lado, por 
parte del Colectivo 
Antifascista de Alicante.
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LINGÜISTA I ESCRIPTOR

Bibliotecàries 
republicanes  

✒ Ara que tenim una xarxa de biblioteques 
de Primer Món, fruit de la riquesa misterio-
sa de les indestructibles diputacions, no puc 
evitar enyorar les de la meva infantesa. Quan 
entro a l’àrea infantil de la Xavier Benguerel, 
amb la seva estètica escandinava, famílies 
parlant en veu alta i nens jugant amb mòbils 
o ordinadors davant la passivitat dels bibli-
otecaris, se’m fa més viu el record d’aquella 
diminuta biblioteca que comandava l’Auro-
ra Díaz-Plaja en un raconet del Parc de la 
Ciutadella. La noia que amb vint-i-pocs, sor-
tida de la llegendària Escola de Bibliotecàri-
es, enviava el Bibliobús al front republicà, 
era, a mitjans dels 60, una matrona amb aires 
de drac benèfic. Ella es movia poc: tenia una 
assistent hiperactiva que l’obeïa cegament. 
Quan nens i nenes, suats de gronxadors i to-
bogans, entràvem a la Folch i Torres, érem 
comminats a rentar-nos les mans. Els llibres 
eren sagrats i calia aquest ritual purificador 
per accedir-hi. Jugar al parc i després llegir, 
protegits pel silenci i la verda frondositat en 
aquell edifici gairebé de joguina a l’ombra de 
l’antic Institut Escola: era la fórmula infal·li-
ble de Díaz-Plaja.  

 

✒ L’excés de zel de l’assistent va fer peri-
llar la meva precoç passió per la lectura. Com 
que no se li feia creïble que un nen de set anys 
enllestís els tintins tan de pressa, va decidir 
que no els llegia i em va obligar a passar-me 
a l’elefant Babar. El contrast era insuporta-
ble: qui es podia interessar per un elefant 
amb trajo? Passats uns dies, l’assistent troba 
la meva mare al Mercat de Santa Caterina. 
“Com és que el seu fill no ve?” “És que a ell li 
agraden els tintins”. “Doncs que vingui, ja no 
els hi prendré”. Els dies de pluja m’hi havia 
arribat a quedar sol llegint tintins i, després, 
enidblytons. A l’hora de tancar, el drac benè-
fic deia: “Pregunta on viu. L’acostarem”. M’hi 
acostaven amb una baluerna negra, un Seat 
1400 fet encara per personal de la Hispano 
Suiza, que trontollava sobre les llambordes 
d’aquella Barcelona grisa.  

 

✒ El 1995 el petit cor bategant de la Folch i 
Torres va anar a parar a la immensa Xavier 
Benguerel. A les lleixes que avui remenen les 
meves filles encara hi ha alguns dels meus 
tintins. Però de la passió i l’esforç de biblio-
tecàries com l’Aurora Díaz-Plaja o la Joana 
Raspall –d’aquelles noies republicanes que 
van mantenir en la negror franquista l’auto -
exigència dels ideals derrotats–, què en 
queda en les nostres biblioteques infantils? 
Qui acull els nens? Qui els desarma de mòbils 
i consoles i els deixa sols, i amb les mans 
rentades, davant l’olor i el tacte dels llibres de 
paper? Qui s’interessa pel que llegeixen? Qui 
s’interessa per si llegeixen? Qui garanteix que 
la biblioteca sigui una illa de silenci dins la in-
suportable xerrameca del nostre món digital? 
L’accés a la lectura mai ens l’han posat tan fàcil, 
però no farem lectors si no la transmetem 
com una passió, i aquests bibliotecaris gai-
rebé espectrals de la Benguerel només trans-
meten als infants que hi entren... indiferència 
funcionarial. 

ALBERT PLA NUALART
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SPECTATOR IN BARCINO 

Malversar (la memoria) 
POR SERGI DORIA 

Layetana, 43 ya era comisaría con la República: entre sus 
torturadores, los hermanos Badia o el policía Pedro Polo 
Borreguero, al servicio de la Generalitat que en el franquismo 
siguió ejerciendo de represor 

E 
n los actos sociales a los 
que asisto ya no veo un 
solo lazo en las solapas 
de personas que no ha 
much o lo ostentaban 
con el talante 'fachen

doso' del aquí estoy yo. No era la suya 
una actitud valerosa: la just ificaba 
un régimen clientelar d onde los fa
vores se pagan con adicción bovina 
a la causa del 'establishment' nacio
nalista. 

Advertíamos que. tras el fiasco del 
'procés', se impondría la divisa pla
n iana del «pase y disimule>>. Cuando 
me encuentro con los. a l menos apa
rentes exlacistas - la procesión va por 
dentro-. parece como si aquí no hu
biera pasado nada. 

Con la reforma judicial a la car ta 
que perpetra el gobierno Sánchez. la 
rebaja de los del itos de sedición y 
malversación impond rá el «fuese y 
no hubo nada)): la memoria a corto 
plazo - esto es. el presen te- quedará 
abolida en el BOE. 

La prisa por olvidar todo lo que 
atañe a l golpe separatista y a su tra
ma polít ica. funcionarial y civil con
trasta con la obsesión por recordar 
episodios de hace casi un siglo. Inca
paz de proporcionar respuestas sol
ventes a los problema s de hogaño 
- que no son pocos- la izquie rda go
bernante y el independentismo ren
queante sacan a pasear a Franco, re
convertido en la llamad a comodín a 
la que los participantes en aquel con
cu rso de Car los Sobera recurría n 
cuando no sabían responder a la pre
gunta. 

A falta d e mejores argumentos 
para justificar su ex istencia, la aso
ciación b mnium Cultu ral, fundada 
en 1961 por catalanes del bando na
ciona l con el 'fascis ta' Cendrós a la 
cabeza. se ha apuntado a la «memo
ria hi stórica» hoy reconvertida en 
«memoria democrática» que patro
cina la izquierda estata l. 

Con la secesión, a diferencia de la 
radical ANC de Dolors Feliu, relega
da para el fa moso 'momentum' de 
Quim Torra; con Esquerra reencar 
nándose en la nueva Convergencia, 
a las huestes de Xavier Antich solo 
les queda lloriquear por la supuesta 
muerte del catalán - qu e e l naciona
lismo convirtió, por imposición ofi
cialista, en lengu a antipát ica- y evo
car los desmanes de la dictadura fran-

Edificio de la comisaría de vía Layetana en los años 40 del siglo pasado 11 ABC 

q uista con la que tantos catalanes 
colaboraron y se enriquecieron. 

Como «contra Franco v ivíamos 
mejor» Antich y un centenar de 'pa
triotas' sobrados de t iempo libre se 
p lantaron ante la jefatura Superior 
de la Policía Nacional <<para denun
ciar las torturas durante el franquis
mo y exigir su resignificación como 
espacio de memoria>>. 

Lo de las torturas es cierto y lo 
certi fican quien es padecie ron a la 
Social y al comisario Cr eix; lo del 
<(espacio de memoria>> es muy dis
cutible. 

Si Nietzsche interpelaba acerca 
de cuánta verdad somos capaces de 

soportar, nosotros pregun taríamos 
a estos tramposos albaceas de u na 
s upuesta 'dign idad· democrática 
cuánta memoria son capaces de re
cordar. Porque Layetana. 43 ya era 
comisaría con la República: entre sus 
torturadores. los hermanos Badia es-

Si Nietzsche interpelaba 
acerca de cuánta verdad 
somos capaces de 
soportar, preguntaríamos 
a estos tramposos 
a lbaceas cuánta memoria 
son capaces de recordar 
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pecia lizados en obreros de la CNT; 
o el policía Pedro Polo Borreguero, 
mano derecha de Miquel Badia al 
servicio de la Generalitat que en el 
franquismo siguió ejerciendo de re
presor. No, esa memoria no convie
ne; como tampoco conviene recrear 
la s iniestra etapa del castillo de 
Montjuic en manos republicanas 
durante la Guerra Civil. 

Si la malversación económica es, 
según la RAE. <<apropiarse o desti
na r los caudales públicos a un uso 
ajeno a su función >>, que es lo que 
hicieron los secesionistas en su omi
nosa década, manosear la historia 
d e todos para justificar la est rate
gia política de una parte sería <<mal
versar» la memoria. 

El 3 de julio de 2006 jordi Pujo! 
aludía a eso en el artícu lo 'Ahí es
tán todos' que publicó 'La Vanguar
d ia'. Contaba que había estado en 
el leridano monasterio de Bellpuig 
d e Les Avellanes. Había una fosa 
con t res niveles de muertos. En la 
capa más profunda. las personas 
-sacerdotes. propietarios. gente de 
orden- asesinados en el verano re
volucionario de 1936; en el segun
do nivel. soldados del ejérc ito re
p ublicano caídos en los combates 
d e 1938 (el monasterio devino en 
hospita l de campaña); y en la capa 
más superficial. las víctimas de la 
represión franquista a parti r de 
1939. 

Quizá no era exac tamente así, 
a dver tía Pujol, «pero en muchos 
cementerios de Cataluña -empe
zando por el de Lérida y terminan
do por el de Montjuic-. y esparci
d os por el conjunto de nuest ros 
campos y bosques. están o han es
tado todos>>. 

La reconciliación pasó por enci
ma del recuerdo de muchas de esas 
víct imas, reconocía el expresiden
te y tal vez era necesario romper el 
silencio que la Transición requería: 
«Pero de ninguna forma podía ha
cerse para sacar provecho politico, 
para revestirse con una capa de su
perioridad moral y para presentar 
u na imagen parcial de lo que suce
dió ... En Cataluña todos fuimos ver
dugos y todos fuimos márt ires. 
Como sociedad y, a menudo, en una 
misma familia». 

En eso están nuestros politicas
tros: sembrando cizaña con su me
moria 'ad hoc' para camuflar su in
competencia ante los retos del aquí 
y ahora. 

«Mientras olvidar no hace polí
t ica del pasado, recordar no hace 
justicia al presente» (David Rieff, 
'Elogio del olvido'). Sabias palabras. 

P.23



P.24



about:blank

1 de 1 28/11/2022, 11:09

llibres CUl T UR.A/ S. LA VANGUARDIA. 26 NOVEMBRF. 2022 7 

ANÁLISI HISTÓRICA 

Franco, Maquiavel i Gramsci 
restauració de qualsevol legalitat an
terior a ell mateix. Per descomptat 
que no pensava en la continultat de la 
república, peró aviat els monirquics 
van poder veure que la tornada del rei 
no era tampoc entre els seus plans. 
Com el! mateix va comentar en algu
na oc asió, "cm trauran amb els peus al 
davant"'. José Luis Villacañas 

brinda una interpretació 
innovadora del 
franquisme, que divideix 
en dos períodes: 
el primer d'aire guerrer, 
el segon polític. 

JAVIER MELERO 
No hi ha ni la més perita constancia 
que Franco fos un lector voras. Fins i 
tot els redactors de la Fundació Fran
cisco Franco, en un article óbvia
ment hagiografic ("Hablemos del 
Franco intelectual"), tenen seriosos 

problemes per assenyalar alguna cosa 
que vagi més en113 d'una moltversem
blant afició als Episodios Nacionales 
deGaldós. 

D'aqui que presentar Francisco 
Franco com a suposat seguidor d'al
guns titans del pensament poli tic si
gui un deis atractius (no exempt de 
sorna) de l'últim llibre de José Luis 
Villacañas, autor d'una vasta obra as
sagísticil en materia de filosofia i his
tOria de les idees polítiques i incisiu 
polemista. 

Villacañas, partint de la bibliogra
fia canúnica sobre Franco, revisa la 
seva trajectúria en vista de dos mo
dels; el que descriu Maquiavel en la 

biografia del condotiero Castruccio 
Castracani i el de forjador d'un nou 
Estat en els termes teoritzats pel filó
sof marxista Antonio Gramsci. 

En la fase prt?via a la Guerra Civil, 
durant aquesta i immediatament des
prés del se u final, Franco hauria actu
ar com aquell personatge de Maquia
vel: un guerrer medieval astut i victo
riós que, aliat amb les forccs més 
reaccion3ries, combar la revolució 
"activa", de base popular, que suposa
va la Segona República. 

Franco, forjat en l'exercit de 1' Áfri
ca, va resultar l'home ideal per des
plegar de manera completament des
inhibida una guerra que només podia 
acabar en una victOria absoluta, sen se 
ambivalt?ncies ni clarobscurs, i que 
hauria de conduir-se amb una crucl
tat que traslladés a la metrópoli con
ductes que només es consideraven to
lerables en colónies davant un enemic 
que es jutjava bil.rba.r i inferior. El po
ble republic3 seria tractat així, com els 
rebels de les cabiles del Rif. 

Peró també pos.se·ia prou astúcia 
per 1nanipular en profit propi els b:ln
dols enfrontats entre els seus propis 
aliats (els nacionalcatólics i la Falan
ge) i les potencies feixistes europees 
sense comprometre el seu destí amb 
elles. Franco volia ser el "príncep 
nou" i no era entre els seus plans la 

1 La mateixa classe 
dirigent va transformar 
les estructures de l'Estat 
amb l'objectiu de la seva 
supervivencia 

Franco i Carmen Polo 
en una foto deis anys 
setanta 

Després de la victOria, Franco va 
comprendre que el nou Estat i el seu 
poder personal fins a la mort no so
breviurien sense una obertura econó
mica i social. Va ser llavors quan va 
aplicar el consell de Maquiavel i es va 
avenir a suavitzar progressivament 
l'opressió, conscient que és molt més 
valorar algú que ha manifestar maldat 
i comen<; a a afluixar que algú que co
men<; a sent bo i acaba pitjor. 

D'aquesta manera, el 1959 i coinci
dint amb la inauguració del Valle de 
los Caídos, es va iniciar la revolució 
"passiva" de Franco en els termes des
crits als Cuadernos de la cárcel de 
Cramsci com una transformació gra
dual de les estructures polítiques, 
económiques i socials duta a terme 
per la mateixa dasse dirigent amb 
l'objectiu de la seva supervivencia. 
Era l'hora del capitalisme precipitar 
de I'Opus Dei i de la tra"ició a l'element 
"plebeu" del regim, la Falange; la de la 
segona fase del franquisme i la que va 
permetre el seu triomf planant sobre 
l'apoliticisme o la resignació deis es
panyols. 

També Maquiavel, mitjan<;ant la 
comedia La mandrilgora, serveix per 
narrar les vicissituds de la transició i 
les raons per les quals el franquisme 
va ser un poder constituent tan radi
cal que va impedir establir una conti
nui·tat ambla legalitat republicana an
terior; una especie de taula rasa sobre 
la qual només podia escriure's una no
va histOria, la qual cosa sembla igno
rar les polítiques de memOria hjstóri
ca i els malenconiosos intents de fer 
reversible l'irreversible. / 

la revolución paslva de Franeo 
José Luis Villacañas Berlanga 
HarperCollins 502 pagines 21.75 euros 
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Florian Huber, ha estudiat els suïcidis enmassa després de la caiguda del nazisme

“Primermataven els seus fills
i després se suïcidaven”

Vaig néixer aNuremberg i visc aHamburg, Alemanya. Estic casat i tinc un fill. Estic llicenciat en
Història i en Economia i vaig estudiar espanyol. Empreocupa el col·lapse, la gran batalla, la col·lisió
entre les democràcies occidentals i els governs autoritaris. Soc catòlic no practicant

1/

Un tema
tabú

Amb la caiguda del règim

nazi, milers d’alemanys es

vanpenjar,esvanengegarun

tret,esvanenverinaroesvan

ofegar; va serundels suïcidis

enmassamésgransde lahis-

tòria.Elmovimentquehavia

donat sentit i propòsit a les

seves vides, la gran Alema-

nya, s’enfonsava al seu vol-

tant, i la propaganda terrorí-

ficadelgovernsobrel’exèrcit

soviètic no va ajudar. Por,

desorientació, pèrdua de

sentit..., uncòctelquevapor-

tar mares a assassinar els

seusnensinadonsperllevar-

sedespréslavida,unapartde

lahistòriaalemanyaquecon-

tinuava sent tabú fins que

Huber va publicar Prométe-

me que te pegarás un tiro. La

historia de los suicidios en

masaal finaldelTercerReich

(Áticode losLibros).Undels

millors llibres d’història del

2019 segonsThe Times, i que

ha obert un debat necessari i

adverteixdelperill de lapro-

pagandaielspopulismes.

LA CONTRA

Els soldats soviètics estavenplens de ràbia, i
les víctimesmés comunes de la seva venjan-
ça van ser les dones, més d’un milió van ser
violades a Alemanya i moltes van decidir
després suïcidar-se, perquè l’honor era una
qüestiócentral en la sevacultura.

L’exèrcit sovièticvasermoltbrutal.
Afinalsd’abrildel1945,almenysvintmilions
de soviètics havien mort en mans dels
alemanys, que els consideraven infrahu-
mans. Es van emetre directives perquè les
tropes assassinessin soldats enemics, preso-
ners i civils.

Volienrevenja.
Durant tota la guerra, la propaganda alema-
nyavamartellejar lapoblacióalemanyaamb
la idea que els soldats soviètics eren unes
bèstiesaexterminar, comels jueus.

Lapropagandapot fermoltmal.
En aquest cas, en aquesta onada de suïcidis,
vaserunfactordecisiu.S’haespeculatmolta
propòsit de fins a quin punt la població ale-
manyasabiaelqueHitler feiaambels jueus.

Hosabien?
La majoria no havien sentit mai el nom
d’Auschwitz, però sí que sabien que alguna
cosa terriblepassavaambels jueusa l’est.

Els suïcidis de Demmin van ser especial-
menttraumàtics.
La població estava atrapada, una península
entre rius. Se’n van suïcidar més de 1.000
d’unapoblació total de 15.000.Famílies sen-
ceres es van ofegar, primer van matar els
nens i després ells amb pedres a les butxa-
ques;d’altresesvanpenjardelssostresdeles
seves cases, dels arbres o de les línies telefò-
niques.

A les ciutats la gent duia una ampolleta
ambcianurpenjantdelcoll.
Sí, hi havia un mercat negre, era un negoci
quotidià a final de la guerra. Lamanera com
les famílies senceres es llevaven la vida va
passar de ser un fet impactant a una realitat
deldiaadia.HonarraeldoctorLehndorff.

Quèvadeixarescrit?
Queeldebatdesiferservircianuronoerain-
existent, el tema era la quantitat que s’havia
d’ingerir.

Quinaés lasevaconclusió?
Al final de la guerra no nomésAlemanya es-
tavadevastadasinótambélamentde lagent.
Éshoraque femunamiradaa lesmentsde la
gent comuna, de com van viure aquelles ex-
tremescircumstàncies.

Lalliçófonamental?
Nohemdepermetremaiquecapgovernen-
verini lesments de la gent d’unamanera tan
atroç que pugui acabar matant els seus fills,
hemde ser conscients dels límits quehande
tenirelsgoverns i lapropaganda,ésmolt im-
portant.

Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

A l final delTercerReich, el 1945,
hi va haver a Alemanya el que
sens dubte va ser un dels suïci-
disenmassamésgransdelahis-
tòria.

Perquè?
Terror a la venjança dels soldats soviètics,
desesperança, pèrdua del sentit de la vida.
En els 12 anys de dictadura nazi havien cre-
gutqueAlemanyatornariaabrillaralcimdel
món iestavendevastats.

Hivahaverefectecrida?
Hi va haver una atmosfera contagiosa, com
unaepidèmia: commésgental teuvoltant se
suïcida, tendimaferelmateix.

Gentcorrent, ciutadans?
Sí, al contrari del que espensavanoes tracta
decàrrecsmilitarsquetemienlesrepresàlies
o emulaven el Führer, sinó de gent corrent,
dones,nens, ancians.

Quineshistòries l’hancommogut?
Totessónincreïbles,famíliessenceresquees
vanmatartots juntsatauladesprésd’enveri-
nar-se amb cianur. He rebut reports dema-
res que van intentar matar els seus propis
fills en aigües molt poc profundes submer-
gint-los el cap mentre picaven de peus, i de

casos de mares que van sobreviure després
d’havermatat els seus fills. Sónhistòriesque
desafien la imaginació.

Quinhorror.
ALossen,alaBaixaSilèsia, ladonadelsastre,
lasenyoraPfeifer,vapenjarelsseustres fills,
d’entrevuit i tretzeanys, idesprésasimatei-
xa.Vansermilerselsassassinats infantilsco-
mesos pels seus propis pares. Quan la meva
investigació es va publicar va ser comsi s’ai-
xequésunvel sobreuntematabú.

Haparlatambsuperviventsotestimonis?
Sí, persones que van sobreviure a l’intent
d’assassinat dels seus pares. Com pots viure
ambunacosa així!Desprésqueelmeu llibre
es publiqués,moltes persones van contactar
amb mi i em van explicar horrors terribles,
però el llibre va ser per a molts un alleuja-
mentperquèvanveurequenoestavensols.

Dequantssuïcidisestemparlant?
Ésdifícil saber la quantitat exactaperquèno
hihavia forenses registrant lesmorts, era tot
un caos i a més estava prohibit publicar res
sobre els suïcidis, però estic segur que el
nombresupera lesdesenesdemilers.

NomésaBerlínesvansuïcidar 10.000do-
nesdesprésdeserviolades. &$# "#!)('%
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