
L ’ambient de l’entrevista
no pot ser més agradable
—a La Cuina d’en Garri-

ga, a l’Eixample de Barcelona—,
el fil demusical jazzístic sembla
posat expressament per parlar
amb Silvia Pérez Cruz i Javier
Colina. Són dos amics que, tot i
pertànyer a generacions dife-
rents, han tingut prou intel·li-
gència per treure’s del barret
En la imaginación (Karonte i
Contrabaix), un disc que presen-
ten avui dijous al Palau de la
Música, sent la cirereta final del
Festival del Mil·lenni d’enguany
i un d’aquells concerts on val la
pena d’anar. Aquest disc recupe-
ra un estil per molts descone-
gut, que està entre el jazz i l’stan-
dard: el feeling cubano. No ha
estat fàcil trobar aquestes deu
cançons que tenen com a ele-
ments comuns l’amor i el desa-
mor, dues cares de la mateixa
moneda.

Silvia Pérez —veu de Las Mi-
gas, còmplice de Toti Soler, en-
tre tantes coses— assegura que
han pres el títol d’una de les
cançons per donar-li nom al
disc “sense donar pistes”. El re-
corregut de la desena de peces
amb fons de jazz gràcies a la
perícia del trio de Javier Colina
troba amb encert el camí per
tractar la tristesa. Colina assegu-
ra que “és una tria de cançons
amargues, però no tristes”. I és
que el matís és important. “So-
int la malenconia és elegant”,

insisteix Colina mentre Pérez,
palafrugellenca, assenteix amb
la mirada còmplice. Sense
aquesta entesa humana i musi-
cal entre els dos intèrprets no es
pot comprendre que un recull
de temes que hagi trigat quatre
anys es gravi en tan sols quatre
hores, als Estudis Cata de Ma-
drid. Pérez, de veu melosa quan
parla i un torrent d’emocions
quan canta, sosté que “aquest
projecte és boníssim” perquè
“és la tristesa portada amb
elegància”.

Què té aquest àlbum que no
tinguin d’altres discs de l’anome-
nat jazz llatí? “Són cançons que
tracten temes molt bèsties”,
manté la cantant de Palafrugell.

És més, per a Pérez “el pes es
reparteix entre la lletra i lamelo-
dia, no cal afegir-hi gaire cosa
més”. També va ser necessària
una tasca d’interpretació: “Em
van obligar, també, a posar-me
en la pell de persones d’una
edat que jo encara no tinc”, reco-
neix amb timidesa Silvia Pérez.

Colina, que és un dels con-
trabaixistes més reputats d’Es-
panya i del panorama interna-
cional, apunta que “l’accent
cubà” del disc no ha de fer pen-
sar que és només una música

“festiva”, sinó que “elmés impor-
tant són les lletres”. En qualse-
vol cas, el músic navarrès ad-
met que el feeling cubano, o qual-
sevol música que provingui
d’aquesta illa caribenya, és “per
deixar-se endur”. Tant és així
que la idea del disc és “que sigui
com una onada, amb un ritme
suau”, subratlla Colina.

Els dos músics, de genera-
cions diferents però en harmo-
nia constant, s’intercanvien flo-
retes. Quan se li pregunta pel
plus que ofereix aquest disc, la

intensitat, Colina indica: “La di-
ferència que hi ha, el que es pu-
gui notar, és per culpa de la Sil-
via, que ho ha canviat tot, ha
estat la inspiració de la resta i, a
més, ens ha fet tenir-li molta
admiració”. Pérez s’amaga amb
una tassa d’infusió, i contesta
que “actuar amb noms com el
del Javier (Colina) o Perico Sam-
beat és un luxe”.

Tornant al disc, el contra-
baixista de Pamplona admet que
era un projecte ambiciós “per-
què no és gens senzill, i passa
poc sovint, que una sèrie de
cançons acabin lligant enunma-
teix to”. I és que el que se sentirà
avui al Palau de la Música “són
cançons d’amor, però no totes te-
nen la mateixa tessitura”. La
fluïdesa és el secret d’aquest En
la imaginación. Una de les claus
és el trio jazzístic,molt ben treba-
llat. I l’altra és, sense cap mena
de dubte, la poderosíssima veu
de Silvia Pérez Cruz. “He provat
de no cantar en cap gènere, però
sí que m’he contingut”, admet la
cantant de Palafrugell. Aquesta
actitudmadura i lamanca d’arti-
fici provoquen que les cançons
sonin properes i viscudes.

Veu de fados. La veu de Silvia
Pérez Cruz és d’aquelles que
toca. Però quin registre té?
Sorgeix la pregunta. I
efectivament, quan estudiava
cant, li van dir que tenia una
textura molt específica: la de
cantant de fados. No és qüestió
de saber si s’assembla més o
menys a Amália Rodrigues, sinó
que és especial.

Més Silvia Pérez. El 4 de
maig, la intensa intèrpret
palafrugellenca formarà part
del cicle Estrella Girls que
tindrà lloc a La [2] de l’Apolo.
En aquest recital tocarà bona
part del seu repertori i
avançarà els temes que està
preparant amb Raül Fernández,
més conegut com a Refree,
que l’acompanyarà.

Intèrpret de matisos

T ot i que l’economia és
una ciència, els polítics i
els empresaris sovint s’en-

tusiasmen amb els mantres i no
recorden tota la doctrina que la
crisi ha ensorrat. Per exemple,
que els preus dels pisos mai no
baixen, o que els mercats són
més eficients sense cap
regulació. El Govern ha trobat
ara una cantarella per justificar
les rebaixes fiscals a les rendes
més altes: si no les tractem mi-
llor, marxaran a una altra comu-
nitat. L’ha fet servir per defen-
sar la pràctica supressió de l’im-
post de successions per als
grans patrimonis i per explicar
una futura baixada de l’IRPF per
als ingressos més elevats.

Hi ha dades que ho demos-
trin? “Touché”, va respondre el
conseller Andreu Mas-Colell a
una diputada que les hi va dema-
nar. Cap fiscalista amb qui he
parlat en té. Però tampoc ningú
creu que un alt directiu deixi
Barcelona per València perquè
aquí se li demana una petita
contribució perquè les arques
públiques —d’on surten els di-
ners per a salut o educació— pu-
guin sobreviure a la crisi. Pot-
ser, em deia un expert, algú po-
dria fer trampes perquè una
donació quedi lliure d’impostos,
però el Govern ha deixat intacte
aquest tribut.

Si tant ens amoïna que marxi
capital, preocupem-nos també
pels milers de joves que fugen a
altres països davant les magres
perspectives laborals i educati-
ves de casa nostra. No és fàcil
trobar feina, encara ésmés com-
plicat aconseguir-ne una d’esta-
ble i molts dels qui la tenen pa-
teixen ara reduccions salarials.
Per acabar-ho d’adobar, veurem
una de les retallades de serveis
públics més grans que es recor-
den. Si convenim que aquestes
prestacions formen part també
de la riquesa dels ciutadans, el
resultat és un país cada cop més
pobre. El Govern hauria de pen-
sar-s’ho almenys dues vegades a
l’hora de renunciar a qualsevol
ingrés.

SILVIA PÉREZ CRUZ I JAVIER COLINA Músics

“Sovint, la malenconia és elegant”
PENSANT-HO BÉ

Mantres
Lluís
Pellicer

La complicitat entre Silvia Pérez i Javier Colina es fa evident en el disc En la imaginación. / consuelo bautista

JOAN FOGUET

AUGUSTA PRINT
ESPAÑA, S. A.

TRASLADO DE
DOMICILIO SOCIAL

La sociedad Augusta Print España, S. A.,
anuncia el traslado su domicilio social a la
calle Aribau, 168, 1.º 1.ª, de Barcelona.

El administrador
En Barcelona, a 3 de marzo de 2011

KYRYA COLLECTION, S. A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas de la mercantil KYRYA COLLECTION, S. A., a la junta
general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la avinguda de les Corts
Catalanes, 5-7, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el próximo día 1de junio de 2011, miér-
coles, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda
convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010
(memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y estado de cambio del patrimonio
neto), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2010, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.
Segundo. Propuesta del cambio del domicilio social de esta mercantil.
Tercero. En su consecuencia, si es el caso, modificación del artículo sexto de los estatutos
sociales.
Cuarto. Ruegos y preguntas.  
Quinto. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta en cualquier de las modalida-
des prevista en la Ley.
En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital , se
hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a solicitar las aclaraciones
o informaciones que estimen precisas, formular por escrito las preguntas que estimen perti-
nentes, así como examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la
documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta.

Sabadell, a 19 de abril de 2011
Indaleci Escudero Rodelas, administrador
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C onfidencial. Des de fa temps, i a
partir de la presa de possessió
d’en Dionís Eroles com a Cap de

Serveis de la Comissaria General d’Ordre
Públic, s’ha establert en aquella una
presó particular, la qual funciona clan-
destinament (…) Els agents nomenats
per l’Eroles són els que constitueixen el
seu rondí i efectuen diverses detencions
que ingressen en el Departament esmen-
tat sense que consti cap circumstància
d’aquestes (…) Els són exigides quanti-
tats per a posar-los en llibertat, que oscil·-
len entre cinc mil i set mil pessetes com
a mínim, acusant-los que formen part de
la quinta columna i, un cop cobrada la

quantitat (…) són entregats els detinguts
a les Patrulles de Control perquè els fa-
cin desaparèixer i mai sigui possible sa-
ber que els han estat exigides aquestes
quantitats”.

Vigilant els excessos del vigilant. És un
fragment d’un informed’acusació contra el
càrrec anarquista de la FAI enviat a la Con-
selleria de Seguretat Interior l’1 demarç de
1937, un dels documents que, conjunta-
ment amb les actes del Comitè Central de
lesMilícies Antifeixistes (CCMA), les de les
temibles Patrulles de Control i les de la
Junta de Seguretat Interior, perfilen amb
claredat com estava el pati del darrere de
Catalunya durant la guerra civil. Està tot
aplegat a Ordre Públic i violència a Cata-

lunya (1936-1937), editat per Dau, punta
de l’iceberg d’un fenomen editorial que en
molt poc temps ha donat unamirada anti-
tètica (El preu de la traïció, de Miquel Mir,
a Pòrtic) i un seriot i anglosaxó compendi
(L’holocaust espanyol, de Paul Preston, a
Base; Debate, en castellà). Violència en
temps convulsos que es venia mastegant
ja des d’uns mesos abans de la guerra,
també a Catalunya, i que podria resumir
l’impactant i amb prou feines encara ara
aclarit assassinat dels germans Josep iMi-
quel Badia, fet del qual avui es compleixen
75 anys, una efemèride que ha donat peu a
Miquel Badia, vida i mort d’un líder separa-
tista, de l’historiador Fermí Rubiralta
(Duxelm-Fundació Irla).

La violència a la rebotiga republicana
catalana és evident. Però ho diu Preston i
ho reforça encara més el també historia-
dor Josep Lluís Martín Ramos en el
pròleg d’Ordre públic…: els esforços de la
Generalitat per aturar-ho van ser nota-
bles. Del juliol de 1936 al febrer de 1939,
en números rodons hi va haver a Catalun-
ya 8.400 víctimes mortals fruit de la
repressió, de les quals unes 400 foren re-
sultat d’un consell de guerra o similar; el
95% restant ho van ser per actuacions indi-
viduals, de comitès o patrulles de control;
és a dir, violència no institucional. Tot i
així, el 60% es va produir fins al setembre
de 1936, i el 80%, en els primers cinc
mesos de guerra. Passa a la pàgina 2
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Jordi Llovet explica
com Ovidi ensenyava
a seduir als romans

ENTREVISTA

Silvia Pérez Cruz i
Javier Colina ens parlen
de tristesa i música

Sang a la rereguarda
Nova bibliografia sobre la violència entre 1936 i 1937 als 75 anys de l’assassinat dels germans Badia

Pàgina 5

Membres de la CNT dalt d’un camió a la plaça d’Espanya de Barcelona, un cop esclatada la guerra civil el 1936. / arxiu montserrat tarradellas macià
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CARLES GELI



Proposta radical per celebrar el
Dia Internacional de la Dansa. El
Mercat de les Flors de Barcelona
recupera demà i dissabte la singu-
lar versió de la coreografia de
Pina Bausch de La consagració
de la primavera d’Stravinski que
va realitzar Roger Bernat. El
públic rep auriculars sense ca-
bles i a través de tres canals
d’audició escolta la peça musical
i les instruccions per portar a ter-
me ell mateix (si ho vol) la coreo-
grafia.

Comprar i beure

S ense cap temàtica concre-
ta, però centrat en el cine-
ma d’autor que no acostu-

ma a arribar a les sales conven-
cionals, tot i que sí que és present
en festivals internacionals”, així
defineix Carles R. Ríos el festival
de cinemaD’A (acrònimdel Festi-
val Internacional de Cinema
d’Autor de Barcelona), que s’es-
trena demà a Barcelona. “A la ciu-
tat hi ha públic que vol consumir
cinema independent i de risc, en
versió original, respectant-ne el
format i a lesmillors pantalles de
la ciutat”, assegura Ríos.

Fins al 8 de maig s’han pro-
gramat uns 60 films, entre llarg-
metratges de ficció, documen-
tals i curtmetratges de tot el
món, amb la idea de donar visibi-
litat a propostes que normal-
ment no arriben”, explica Ríos,
que abans havia dirigit el Festi-
val de CinemaAsiàtic de Barcelo-
na (FABB), desaparegut després
de dotze edicions.

Entre els títols més interes-
sants ha programat una retros-
pectiva (9 llargmetratges i 32
curts) del director i guionista de
culte Guy Maddin, en
col·laboració amb la Filmoteca,

el responsable del qual, Esteve
Riambau, defineix el realitzador
canadenc com “un cineasta fas-
cinant”. Considerat un dels au-
tors més arriscats del cinema
contemporani, és pràcticament
un desconegut ja que a Espanya
no s’ha estrenat comercialment
cap de les seves pel·lícules.

El nou festival s’inaugura amb
Pequeñas mentiras sin importan-
cia, de GuillaumeCanet i protago-
nitzada per Marion Cotillard i la
cloenda serà a càrrec d’El extra-
ño caso de Angélica, del director
portuguès Manoel de Oliveira.

A la secció oficial, anomena-

da Direccions, de caràcter no
competitiu, es projectaran 11 pel·-
lícules europees i americanes, en-
tre les quals predominen les rea-
litzadores femenines i el nou ci-
nema indi fet als Estats Units.
Entre els títols, Cold weather,
d’Aaron Katz, Julien, de Gaël
Léplingle, Meek’s Cutoff, de Ke-
lly Reichardt, i Post mortem, de
Pablo Larraín.

El film en 3D de Werner Her-
zog Cave of forgotten dreams i
seccions paral·leles per al cine-
ma català, amb pel·lícules com
Blog, d’Elena Trapé, Caracrema-
da, de Lluís Galter o La noche

que no acaba, d’Iñaki Lacuesta;
nou cinema asiàtic, amb autors
comWang Quan’an, Sion Sono o
Aditya Assarat; i el de l’Europa
de l’Est, formen part de les sec-
cions paral·leles.

Els organitzadors no volen
deixar de costat les noves tec-
nologies i han creat una
selecció online on es podran
veure per internet (a través del
portal Filmin i en streaming)
títols anteriors dels directors
presents al festival, com De-

monlover, d’Oliver Assayas, Ki-
natay, de Brillante Mendoza, o
La muerte del Sr. Lazarescu, de
Cristi Puiu.

“La situació és complicada i,
sí, es pot dir que som valents”,
assegura Ríos, pel que fa a la
conjuntura en què neix el nou
festival. El pressupost és de
180.000 euros, “una quantitat
molt baixa. Tot s’ha destinat a
tenir una bona programació”, va
explicar el director.

El D’A no té caràcter competi-
tiu i només s’hi concedeix el Pre-
mio del Público, que reconeix la
pel·lícula preferida dels especta-
dors a partir dels vots emesos a
les diverses seccions.

BOTIGA Normandie
per ALBA CASANOVAS

DANSA Roger Bernat
per J. ANTÓN

D’A, FESTIVAL DE CINEMA
D’AUTOR DE BARCELONA
Fins al 8 de maig

COPENHAGUEN
TNC (Sala Petita)
Fins al 5 de juny

Neix D’A, un nou festival de cinema

S om capaços de saber el per-
què dels nostres actes? I, so-
bretot, en som responsa-

bles? Copenhaguen, de Michael
Frayn, intenta respondre aques-
tes preguntes situant sobre l’esce-
nari els cèlebres físics Niels Bohr
(Lluís Marco) i Werner Heisen-
berg (Pere Arquillué), l’amistat
dels quals es va trencar després
de la històrica xerrada que van
mantenir el 1941 a la capital dane-
sa. Frayn va decidir donar una se-
gona oportunitat a la ficció als
dos científics per reconstruir una
relació que gairebé havia estat de
pare-fill (Bohr va sermestre d’Hei-

senberg) i clarificar la posició de
tots dos en el debat sobre l’ús de
la tecnologia nuclear i la bomba
atòmica.

Ramon Simó, director del
muntatge, que s’estrena avui a la
Sala Petita del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), assenyala a
l’obra el conflicte entre la pura
ànsia de coneixement i els interes-
sos personals i històrics amb què
se sol barrejar. “Hi ha un pacte
tàcit entre la ciència i el poder
queha existit sempre, des dels dis-
senys de maquinària militar de
Leonardo Da Vinci, per exemple,
però que s’incrementa moltíssim
apartir de la SegonaGuerraMun-

dial, és molt difícil controlar les
intencions”, diu Simó, que veuCo-
penhaguen com un exercici de
memòria dels seus dos protago-
nistes.

Frayn col·loca Bohr i Heisen-
berg en un temps indeterminat
després de la sevamort. En aques-
ta mena de llimb, els vells amics
construeixen tres esbossos que
s’entremesclen entre ells. Recor-
den la seva relació des que es van
conèixer el 1924; intenten esbri-
nar el perquè del distanciament
definitiu en aquella reunió, quan
Heisenberg ja treballava per l’Ale-
manya nazi i poc abans que Bohr,
d’origen jueu, emigrés als Estats

Units, on va col·laborar en el pro-
jecte de desenvolupament de la
bomba atòmica; i parlen sobre
com les seves bones intencions
inicials van arribar a fer tant de
mal. És en aquest punt on Marg-
hrete (Rosa Renom), esposa de
Bohr, té justificada la seva presèn-
cia. “Ella és la que els fa tocar de
peus a terra, una mica la repre-
sentant de l’espectador sobre l’es-
cenari”, apunta Simó, per qui
aquest personatge és fonamental:
“És la que dóna sentit humà a la
discussió”.

Copenhaguen es va estrenar el
1998 al Royal National Theatre de
Londres, on es va mantenir en

cartell durant dos anys. El seu
èxit es va confirmar el 2000, quan
l’obra va saltar a Broadway, on va
merèixer el premi Tony; un dels
molts que ha guanyat, ja que és la
peça més guardonada del seu au-
tor. La seva gran acceptació entre
el públic pot sorprendre quan es
posa l’atenció en l’etiqueta de tea-
tre científic. De fet, els protagonis-
tes de Copenhaguen fan servir
aquest mètode per estructurar
els seus diàlegs, cosa que indueix
a pensar en un llenguatge i un
desenvolupament argumental pe-
sats, però que Frayn sap dotar del
dinamisme suficient per parlar
de coses que van més enllà: de la
relació de l’individu amb el món.

Entre les 60 pel·lícules
que s’hi podran veure,
hi ha una retrospectiva
de Guy Maddin

La responsabilitat de la ciència, al TNC

El món dels nadons s’amplia amb
l’obertura de la segona botiga de
roba Normandie a Barcelona. Pre-
servant l’esperit clàssic que carac-
teritza la propietària Graziella An-
tón, la nova col·lecció torna a
apostar per la comoditat i
l’elegància dels petits de la casa. En
una cantonada de la plaça de Sant
Gregori Tautamurg, les tres nines
vestides de Normandie que es
gronxen a l’aparador donen la ben-

vinguda als clients a un petit racó
verd destinat als nadons de fins a
36 mesos. Antón s’ha inspirat en
les “fotografies dels estiuejants de
les platges del Mar del Nord en els

anys cinquan-
ta” per a la no-
va col·lecció.
Les tonalitats
pedra i el blau
clar, el verd
pastel i el rosa
antic ves-
teixen peces
f a b r i c a d e s
amb teixits
100% naturals
on no hi falten
els bàsics. La

dissenyadora cuida els detalls, des
de cossets fins a vestits per anar a
una gran ocasió, passant pel dia a
dia xic dels petits.
Normandie. www.normandie.es

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

L’actriu Pilar López de Ayala participa en la pel·lícula El extraño caso de Angélica, del director Manoel de Oliveira.

ALBERT TANÉ
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F rancesc Macià, escollit
president de la Generali-
tat, buscava un cap per

a la seva guàrdia personal.
“L’home més valent, el de més
collons, ja el teniu a la vostra
escorta:Miquel Badia”, li comen-
taren a l’Avi. Aquí naixia, fixa la
llegenda, el sobrenom de Capità
Collons per a aquest personatge
l’assassinat del qual, avui fa 75
anys, significà d’alguna manera
l’avantsala de la violència de la
guerra civil a Catalunya i un cop
molt dur per a l’independentis-
me català.

Badia, nascut el 10 demarç de
1906 a Torregrossa (Pla d’Urgell),
idolatrador de la seva mare, in-
separable del seu germà gran
Josep, abrandat i/o arrauxat,
cos atlètic és, segons raona amb
encert l’historiador Fermí Rubi-
ralta al ben editat i il·lustratMi-
quel Badia. Vida imort d’un sepa-
ratista (Duxelm / Fundació Irla)
el paradigma dels saltataulells o
pixatinters arribats a Barcelona
des de la Catalunya interior i

que, autoconsiderats com a cer-
ta aristocràcia obrera, es fan
seu el discurs identitari per dife-
renciar-se de la immigració ex-
terna, per un general més revo-
lucionari i anarquista.

El tarannà i la ideologia van
fer la resta. Immediatament
apuntat als escamots paramili-
tars d’Estat Català, seguidor in-
condicional de Macià de qui es
penjà en sentir-lo en un míting
al CADCI, Badia ja és detingut
arran del Complot del Garraf,
tragicòmic intent de regicidi en
la figura d’Alfons XIII.

No va fer ús de la pistola que
duia ni de la pastilla d’estricnina
quan l’agafaren. Va haver de pas-
sar cinc anys de duríssima
reclusió que va traduir-se en un
major menyspreu per la vida.
Potser aquesta actitud el va fer
integrar-se a l’escorta deMacià i,
a les estones lliures, a anar es-
tructurant el sector jovenívol
d’ERC, a base de culte al cos i
formació paramilitar. Aquí es
trobarà amb Josep Dencàs.
Acció i teoria es donarien lamà i

quan aquest el feren conseller
de Sanitat, se’l portà de subsecre-
tari, tot i que seguí amb la seva
tasca a les JEREC.

Les topades ambels anarquis-
tes de la FAI foren constants. Els
excessos dels escamots dels jo-
ves lleons independentistes van
anar in crescendo. La tasca
culminà en la vaga de transports
de l’abril de 1933 (promoguda
bàsicament per la CNT) quanBa-
dia i ungrupdels seus la rebenta-
ren conduint els vehicles.

La seva popularitat i la dels
seusaugmentà. Potsermassa.Es-
pecialment després de la
demostració del suposat Festival
Atlètic aMontjuïc el 22 d’octubre
delmateix any. Les joventuts des-
filant uniformades van fer que,
juntament amb les estomacades,
els paral·lelismes amb el feixis-
me italià creixessin. Excessiu pes
per a Macià, que va fer dissoldre
(més de manera formal que no
pas real) els escamots.

El tiquet Dencàs-Badia
encarnà la vessant més indepen-
dentista d’ERC, que arribà al seu

Vida i mort del ‘Capità Collons’

Ve de la pàgina 1
Els papers en donen fe. Josep Ta-
rradellas (gairebé obsedit entre
1936 i 1937 per retirar totes les
armes de rereguarda) és atacat
en una reunió de la Junta de Se-
guretat Interior per l’anarquista
Aureli Fernández, secretari ge-
neral de la Junta, perquè segons
ell “demora les execucions de pe-
nes de mort decretades pel Tri-
bunal Popular”. Artemi Aguadé,
conseller de Seguretat Interior,
se les té amb els anarquistes per
voler tancar ja al desembre de
1936 la terrible txeca de Sant
Elies de Barcelona, espai de
detenció central de les Patrulles
de Control. Eroles mostrarà la
seva perillosa sorpresa per les
limitacions que només un mes
després pateixen les Patrulles
per fer registres i detencions
sense l’autorització de la Genera-
litat. I Tarradellas, un altre cop,
demana el 25 de març de 1937
que tots els detinguts a Sant
Elies siguin traslladats sense ex-
cusa a la comissaria general
d’ordre públic.

El que passava és que el Comi-
té Central de les Milícies Anti-
feixistes tenia el lideratge però
no l’autoritat, especialment so-
bre les Patrulles de Control. D’or-
dre i legalitat, n’intenten posar.
Per exemple, criden a Albert Ba-
yo perquè doni explicacions pel
desastre militar a Mallorca i la
decisió de tirar l’armament al
mar en la vergonyant retirada.
El capità d’aviació i cap de les
columnes milicianes en
l’operació arriba a negar fins i
tot que tingués part del material
que es diu que llençà, però li en-
senyen els justificants de trame-
sa. Queda retratat.

També s’exigeix que els mili-
cians deixin d’anar a menjar de
franc a hotels i restaurants (re-
servat per aturats o gent que no
cobrava feines per la comuni-
tat), que els companys morts si-
guin enterrats al front (i evitar
així homenatges estranys a la re-
reguarda), recorda que han de
passar revisió mèdica
obligatòria abans d’anar a com-
bat i que està prohibit fer recap-
tes i festivals permilicians sense
la seva autorització perquè els
diners mai arriben a destí. No
sembla, per actes posteriors,
que se’n vagin sortint.

La paperassa de les Patrulles
de Control és més esfereïdora.
La mena de policia
revolucionària estava formada
per uns 700 patrullers (aviat, el
novembre de 1936, es demana
passar-los a 1.500), dels quals
325 eren de la CNT; 180, d’Esque-
rra Republicana de Catalunya i
d’Acció Catalana Republicana;
145, de la gent de la UGT-PSUC i
45, pel POUM. Hi havia 11 dele-
gacions, de 60 a 90 patrullers,
dividides per partits i per barris
de la ciutat. Tots amb centre de
detenció propi...

Com deurien anar les coses
perquè Josep Asens, Cap de Ser-
veis de les mateixes patrulles i
membre de la CNT, demanés a
finals de novembre de 1936 in-
vestigar certes patrulles “cuya
honradez revolucionaria deja
mucho que desear”. I és que, per
exemple, es constata que s’apro-
fita qualsevol excusa o descuit
per treure a passejar gent de les
txeques, en particular de la de
Sant Elies, detinguts que,
òbviament, no tornen. L’episodi
(gener del 37) obre un seguit

d’acusacions creuades d’homes
i dones passejats o alliberats sen-
se coneixement dels altres res-
ponsables i practicat per gaire-
bé tots. O l’afusellament de de-
tinguts a la Secció Sèptima (25
març de 1937). Total, que des de
llavors, es decideix imprimir
unes fitxes on s’haurà d’apuntar
l’entrada i sortida del detingut. I
també uns talonaris de rebuts
amb còpies triples perquè els di-
ners i objectes de valor incau-
tats desapareixen de les caixes
particulars de les seccions, que
mai s’acaben d’unificar.

Tancar les presons clandesti-
nes “no se considera interesante
discutirlo por elmomento” (6 ge-
ner de 1937) i sí en canvi sol·lici-
tar als Ferrocarrils de la Genera-
litat la circulació gratuïtat per a
les patrulles. Però com que al-
guns disbarats són excessius,
com ara que els membres de la
UGT deixen les patrulles però
no tornen ni els carnets ni les
armes ni els uniformes, o que es
doni sovint l’abandonament de
la guàrdia de presos al castell de
Montjuïc, s’acaba per prohibir
que els membres de les patru-
lles “frecuenten la cantina del
castillo”, se’ls obliga que portin
posat l’uniforme (sorprenent-
ment, segona font de despeses
més grossa de les patrulles, des-
prés de la reparació de vehicles)
i es decideixi expulsar del cos
qui no tingui carnet del partit o
sindicat abans del 18 de juliol de
1936. Es coneix que hi deuria ha-
ver massa nouvingut aprofitat.
També es prohibeix l’ús de segells
per donar validesa a ordres (es-
pecialment de trasllats de gent)
perquè resultà que d’“estampi-

llas” tothom en tenia una a la
butxaca.

Un dels grans focus de tensió
és els problemes que hi ha de
control a les comarques, sacseja-
des per col·lectivitzacions violen-
tes. I el control de les zones fron-
teres, l’altra ferida sagnant.
Ambdós casos tenen el denomi-
nador comú de l’actitud ronsa
d’Eroles, que, quan era interro-
gat sobre aquests temes a la Jun-
ta de Seguretat Interior, respon
sempre que la creació de les pa-
trulles de comarques estava “en
estudi” i que mentre els munici-
pis podrien demanar ajut a les
patrulles de Barcelona.

Hauria estat com cridar el
llop. El cas més sagnant és el
dels Fets de La Fatarella, amb
23 morts i 13 desapareguts del
poble per l’acció de Patrulles de
Control de Barcelona i l’Hospita-

let. Queda aquí l’ombra, segons
els informes, de l’actitud de
Tomàs Fàbregas, home d’Acció
Catalana, en principi enllaç en-
tre les Patrulles de Control i el
mateix CCMA i també membre
de la Junta de Seguretat Interior
de Catalunya, que acabarà

seduït per les mateixes patru-
lles, de les quals taparà els abu-
sos com els de La Faterella, on
va ser present. El conseller Agua-
dé haurà de reconèixer que no
en sabia res, de l’excursió a La
Fatarella i que, per descomptat,
no n’havia donat cap ordre.

Els testimonis de pobles
fronterers fan, sincerament,
angúnia. La major part, prota-
gonitzades quan són a tocar de
França per la gent d’El Cojo de
Màlaga: incomunicats per te-
lèfon i assaltats per suposades
patrulles de fins a un centenar

C. G.

Els anarquistes acusen
Tarradellas de demorar
les penes de mort
del Tribunal Popular

“Investiguemos a las
patrullas cuya honradez
revolucionaria deja que
desear” (Asens, CNT)

Van haver de prohibir
els segells secs
perquè a les patrulles
tothom en tenia un
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Recomanem...

Els amants del ball de Rafael
Amargo estan de sort. El
carismàtic i discutit bailaor de
Granada torna als escenaris de
Barcelona, i ho fa amb un especta-
cle en solitari, Solo y Amargo, en
el qual aposta per frenar el seu
gest salvatge i voluptuós en pro
d’un ball més sobri i auster, sense
renunciar a la passió. El seu bri-
llant zapateado il·lustrarà aquest
atractiu passeig pels diferents pa-
los del flamenc. (Arteria Paral·lel ,
28 d’abril).

L’onzena edició del Festival Inter-
nacional de Cinema de Tarragona
arrenca demà amb la preestrena
de la biografia de John Lennon,
Nowhere Boy, debut en el cinema
de l’artista Sam Taylor-Wood.
L’actriu Nora Navas conduirà l’ac-
te d’inauguració i la mostra
s’allargarà fins al 7 de maig. A més
del concurs d’òperes primes de
directors internacionals, es cele-
braran exposicions i seminaris.

D esde 1994Obrint Pasdes-
perten dubtes i inquie-
tuds a qui els vol escoltar.

“Cantem de la nostra vida, de les
nostres coses, de la nostra ràbia”,
apunta el cantant i líder de la
banda de Benimaclet, Xavi
Sarrià. El grup de l’Horta torna
després de quatre anys de silenci
amb nou disc, un llibre-CD ano-
menat Coratge (Propaganda pel
Fet!). La fórmula del llibre per-
met tenirmillor distribució i tam-
bé “fer un treball dens”, segons
Miquel Gironès, que entre altres
coses toca la dolçaina, l’instru-
ment valencià que és la icona de
la banda. De fet, les 96 pàgines
de llibre que acompanyen el disc
compten ambcol·laboracions su-
coses, com les de Fermín Mugu-
ruza o Feliu Ventura, entre mol-
tes altres. Val la pena llegir-se’l
perquè el País Valencià significa
més que el record d’Ovidi Mont-
llor o la militància de Raimon.

Musicalment, amb Coratge
tornen als orígens musicals del
grup: ska, reggae,hardcore imúsi-
ca tradicional de la riba valencia-
na. L’entrevista amb en Xavi i en
Miquel comença valorant les lle-
tres de les cançons, esbandint la
memòria, parlant de la relació es-
tranya que tenen amb València i,
fins i tot, de l’amor. Però hi ha un
moment enquè és inevitable par-
lar de política. I no els molesta

perquè vol dir parlar de València
i del que hi passa.

Sentint-los, sembla que exis-
teixi un altre País Valencià que
no apareix a la premsa o que, si
més no, li costa treure-hi el cap.
Sarrià és clar: “Transmetem el
que ens inquieta en relació amb
elmónonvivim, i si això és políti-
ca doncs sí, parlem de política”.

Diuen que viuen en la
“berlusconització” de València
per la sospita quasi permanent
de corrupció que plana sobre els
governs de la Generalitat valen-

ciana i de les diputacions provin-
cials. No s’amaguen i se senten
silenciats per l’Ajuntament de
València. El problema és el “boi-
cot de les institucions regides pel
PP” i els seus altaveus. Expliquen
que el 7 d’abril passat hi va haver
“impediments de la Generalitat
d’última hora que va bloquejar
l’accés al recinte fins a les 15 ho-
res de la vesprada” i van poder
fer el concert al seu barri davant
de 9.000 persones amb penes i
treballs, però ho van fer. Aquest

episodi recorda al de Lluís Lla-
ch el 16 d’abril passat en finalit-
zar la manifestació a favor del
senyal de TV-3 al País Valencià,
quan va haver d’acabar cantant
sobre un camió a causa de les
traves de l’ajuntament de la capi-
tal del Túria.

La situació de TV-3 “ha fet
quemolta gent queno es conside-
ra nacionalista o valencianista
s’està adonant que Camps i com-
panyia estant anant massa
lluny”, manté Sarrià, que lamen-

ta que el PP no tingui oposició,
tampoc a mig termini.

I com diuen a la lletra de Co-
ratge: “viurem l’esperança dels
qui lluiten cada dia i omplirem
carrers amb les riuades d’alegria
d’on neix el coratge de guanyar
la nostra llibertat”. Paraules va-
lentes per temps difícils.

CINEMA Rec 11
per MERCÈ PÉREZ

Una veu ferotge a
la València muda

Dijous 28
Dropkick Murphys. Una ocasió
gairebé única per veure el punk
rock amb tocs de gaites que va
fer fortuna als noranta. A Razzma-
tazz, a les 21 hores (24 eu-
ros).

Le Petit Ramon. Bon moment
per veure en directe a l’Heliogàbal
un dels artistes més autèntics de
casa nostra, que acaba de treure
disc. A les 22 hores (6 euros).

Divendres 29
Christina Rosenvinge. Segura-
ment un dels concerts de la tem-
porada per als que tenen una

veritable sensibilitat pop i rock.
A l’Auditori, a les 21 hores (28
euros).

Loquillo i M-Clan. Una vetllada
rockera a La Farga de l’Hospita-
let, a les 21 hores (20 euros).

Sergio Makaroff. Un cantant
arrelat a Barcelona actuarà en la
mítica sala Sidecar, a les 22.30
hores (10 euros).

Dissabte 30
Ariel Rot. Una de les ànimes de
Los Rodríguez que té una carre-
ra consolidada passarà per l’Audi-
tori, a les 21 hores (28 euros).

The Quireboys. Rock dur i rock
anglès, si pot ser tot en un ma-
teix còctel. A les 20 hores, a La
[2] d’Apolo (23 euros).

Diumenge 1
Boogie Junkies all nite long.
Passada la mitjanit, a La [2]
d’Apolo, una dosi de música ba-
llable de debò, per a tots aquells
que encara en tinguin ganes.

Big Mama. No per ser una cita
habitual al Jamboree aquestes
actuacions deixen de ser
extraordinàries. Una gran veu i
una gran banda, a partir de les 21
hores (12 euros).

Dilluns 2
Cough i Warchetype. Una pro-
posta doble que radica en el me-
tal rock i la psicodèlia. Cita al
Moog, a les 21.30 hores (10 eu-
ros).

Dimarts 3
Alba Guerrero. Bon flamenc en
una sala icònica com és Los Ta-
rantos, a les 21.30 hores (8 eu-
ros).

Dimecres 4
The Pepper Pots. Una banda
de soul del bo, amb accent Mo-
town que té disc nou, i de franc,
al Fnac Arenas, a les 19 hores.

Concerts

Obrint Pas
Sala Apolo
Avui, a les 21.30 hores

Records de la
infantesa, amb
l’episodi obscur
i equívoc de les
visites que cada
nit li feia a
l’habitació el
seu germà Va-
dka, de 12
anys... Un bagul

al castell de Púbol tenia a dins
aquest text molt retocat, de lletra
força uniforme, de la llavors Elena
Diákonova, nom de soltera de Gala
Dalí. Una petita joia.

De Rambla de
Catalunya al
passeig de
Gràcia. De Gran
Via a plaça d’Es-
panya, passant
pel parc Güell o
els Barcelona
Dragons de fut-
bol americà.

Carlos Ruiz Zafón prologa aquesta
guia gràfica que proposa el fotògraf
Josep Martínez per les 500 escultu-
res de dracs que ha trobat a Barce-
lona i que moltes passen desaperce-
budes, com delata el llibre.

La sèrie prota-
gonitzada per
l’inspector Wa-
llander neix
amb aquesta
obra. El recone-
gut autor de
novel·la negra,
guanyador del
premi Pepe

Carvalho el 2007, comparteix amb
Montalbán, a més, l’ús de la novel·-
la policíaca com a instrument de
crítica social. L’assassinat d’un ma-
trimoni suec esperona aquí un poli-
cia en ple procés d’autodestrucció.

A mig camí
entre el Mo-
dernisme, el
Noucentis-
me i l’art de
postguerra,
encara que

allunyat de l’avantguarda. I tot, sen-
se abandonar la figuració. En
aquesta particular cruïlla es troba-
va l’escultor, autor, entre d’altres,
de la restauració del retaule de
Santa Maria la Blanca de Sant
Joan de les Abadesses o dels capi-
tells i gàrgoles del Palau Maricel
de Sitges.

LA VIDA SECRETA.
DIARI INÈDIT
Gala Dalí
Galaxia Gutenberg
120 pàgines. 18,90 euros

FLAMENC Amargo
per CARMEN DEL VAL

Els valencians Obrint Pas.

Obrint Pas demana
al seu disc “el coratge
de guanyar la nostra
llibertat”

ASSASSINS SENSE ROSTRE
Henning Mankell
Traducció: Marta Casas
Tusquets Editors
360 pàgines. 18 euros

DRAKCELONA. BARCELONA,
CIUTAT DE DRACS
Josep Martínez
Arola Editors
205 pàgines. 20 euros

PERE JOU, ESCULTOR
Ajuntament de Sitges /
Diputació de Barcelona
223 pàgines. 25 euros

J. FOGUET

Novetats
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zenit amb el primer de conse-
ller deGovernació i Badia coma
cap de Servei d’Ordre Públic el
1934.Participar ambels seuspo-
licies en els tiroteigs i la
persecució als anarquistes fe-
ren d’ell un heroi en molts sec-

tors de la societat barcelonina
mésenllà de l’independentisme.

A la conselleriamateix,men-
tre, es reunien per preparar
l’operació separatista del Sis
d’Octubre. ComMacià l’abril de
1931, Companys no cregué en

l’opció d’anar fins al final. Badia
topà, amb el seu uniforme verd
i signant tot el dia com a “gene-
ral en cap de l’Exèrcit Nacional
de Catalunya”, amb les tropes a
l’inici de la Via Laietana. Resistí
gairebé 24 hores. Més mite.

El resultat: rancúnia envers
Companys i exili (París,
Colòmbia, Andorra) fins al fe-
brer de 1936. El final, és sabut:
tres bales acabaren ambell (jun-
tament amb el seu germà), a
Muntaner, 38, a prop de casa.
Foren quatre anarquistes de la
FAI, del Sindicat de Transports.
Però, i al darrere? Companys?
(peromissióonegligència enne-
gar-li el permís d’armes?; possi-
ble tema de gelosia per la seva
dona CarmeBallester?); pel dos-
sier que se suposava que tenia
sobre el Sis d’Octubre? Les
màfies del joc barceloní que li
havienarribat aoferir 5.000pes-
setes setmanals per mirar cap
un altre lloc? El policia de la Ge-
neralitatque investigàel cas apa-
reguéassassinat tempsdesprés.

de persones (Bellver de Cerdan-
ya); censura postal i robatori
d’animals o productes agraris
(250 caps de bestiar i 600.000
kilos d’oli a Lleida i Les Borges
Blanques, respectivament); as-
sassinat de l’alcalde en inten-
tar evitar que s’emportessin un

veí (Maçanet de Cabrenys); re-
quisaments injustificats... per
no parlar de maletes amb di-
ners i joies que passen directa-
ment a França sense proble-
mes a la duana controlada per
la CNT o iots desembarcant
amb tota impunitat a Portbou

armes que van a parar directa-
ment a les Patrulles de Con-
trol.

També es reculen en aques-
tes actes (totes sortides de l’Ar-
xiu Tarradellas, a Poblet) hi ha
episodis de carrabiners corrup-
tes, i d’accions injustificades de

la mateixa Guàrdia d’Assalt (se-
tena companyia, en particular)
a Barcelona i a l’entorn imme-
diat dels Fets de Maig. I, és clar,
l’assumpte ben brut i fosc en el
qual es veié implicat Andreu Re-
bertés, comissari general d’Or-
dre Públic de la Generalitat i

que ha passat a la història com
l’Afer Rebertés.

0Per fer-se tapar vergonyes
del passat que anaven surant (es-
tafes diverses, vida llibertina on
hi ha qui hi ha posat també el
president Lluís Companys i la se-
va segona esposa, Carme Balles-
ter i, sobretot, la participació en
la desaparició de part de l’or i
platí d’una furgoneta del Banc
d’Espanya retinguda per ell en
un control) Rebertés —exmem-
bre d’Estat Català imilitant d’ER-
C— hauria confessat l’existència
d’un complot catalanista per as-
sassinar Companys i el govern
català en plena guerra civil.

Tot començà en una reunió la
nit del 21 al 22 de novembre de
1936 a la qual assistiren ell ma-
teix, el president del Parlament,
Joan Casanovas (que se sentia
menystingut per Companys i Ta-
rradellas) i el secretari general
de l’independentista Estat
Català, Joan Torres Picart,
aquest darrer convocant de la
reunió i ideòleg de l’operació po-
liticomilitar.

Les actes dels interrogatoris
(que ja va utilitzar Eduard
Puigventós en el seu tan breu
com documentadíssim Complot
contra Companys, publicat per
l’Institut d’Estudis Catalans fa
poc més d’un any) demostren
que els anarquistes ja tenien ho-
mes infiltrats en l’equip de Re-
bertés “per la seva conducta
anòmala”.

De les declaracions es de-
dueix que la reunió tenia permo-
tiu la compra d’armes pels inde-
pendentistes (per un valor de 10
milions de pessetes, confessen)
que Casanovas, per contactes,

podria aconseguir de França i
que Rebertés entraria a Catalun-
ya després de sucar un 20%
(aquesta darrera xifra, segons
Puigventós).

El destí dels tres va ser ben
diferents: Casanovas i Torres
acabarien misteriosament a
França (el primer, escortat fins i
tot per gent de Companys) i Re-
bertés, amb el mateix misteri,
trobatmort aMartorell sense sa-
ber com i per qui va ser tret de la
presó de Montjuïc.

Les sis hores de reunió de la
Junta de Seguretat Interior per
tractar el tema no van aclarir
més que Aguadé li restà tota
importància a l’afer i que els del
PSUC foren els únics interessats
en esbrinar. No en pogueren
treure l’entrellat. Un misteri
més de la cara sangonosa de la
rereguarda catalana.

Tomàs Fàbregas,
d’Acció Catalana,
acabarà tapant els
abusos de La Faterella

Les actes mostren que
el conseller d’Interior
minimitzà el complot
contra Companys

Els tripijocs del
comissari Rebertés,
espiat pels anarquistes,
el feren confessar

D’esquerra a dreta: enterrament
d’un membre de les Patrulles de
Control; escamots d’Estat
Català; Tarradellas examina
armament el 1938 i un carnet de
les Patrulles. A sota, els cossos
dels germans Badia.
/ afb-pérez de rozas; ace; arxiu
montserrat tarradellas
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