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tors i periodistes sobre els últims
dies a Barcelona abans de l’arri-
bada de Franco i també sobre
l’ocupació i l’èxode. Diferents
historiadors aportaran anàlisis
sobre les conseqüències d’aquell
26 de gener del 1939 i sobre els
canvis que es van produir en la
societat catalana quan es van co-
mençar a aplicar les polítiques
repressives. Tot plegat tindrà
com a complement un calendari
visual que detallarà els movi-
ments de l’ocupació i de l’exili.

La caiguda de Barcelona des-
prés de quatre setmanes de bom-
bardejos de la Legió Cóndor i de
l’aviació alemanya va precipitar
la fi de la Segona República. El 10
de febrer l’exèrcit sublevat va ar-
ribar a la frontera francesa, i el
dia 27 els governs del Regne Unit
i de França van reconèixer el rè-
gim franquista, que va proclamar
l’acabament de la guerra l’1
d’abril. Tot el territori va quedar
sotmès per una dictadura amb el
reconeixement de democràcies
internacionals.

Esborrar la memòria
En el programa repressiu de
Franco tenia una importància es-
tructural la construcció d’un re-
lat històric que implicava crear
una nova versió del passat. Per
tant, calia esborrar la memòria i
aniquilar qualsevol element que
no s’ajustés al discurs de l’aparell
ideològic del franquisme. Franco
volia projectar la imatge d’una
Barcelona feliç, catòlica i feixista,
que no amagués la connivència
del dictador amb el nazisme ale-
many que ben aviat atacaria Po-

lònia i desencadenaria la Sego-
na Guerra Mundial.

El monogràfic de l’ARA
dedicarà espai a explicar
com es va produir aquell
adoctrinament i com va
afectar l’educació, la cultu-

ra i la premsa. També analit-
zarà el paper de les noves

elits econòmiques i polítiques
que van dominar la Barcelona de
la postguerra i la repressió soci-
al i econòmica que va patir bona
part de la població.e

ner del 1939, quan les tropes fran-
quistes van entrar a la ciutat. 75
anys després, l’ARA de diumenge
que ve recordarà la presa de Barce-
lona amb un diari especial que ana-
litzarà com va canviar la vida dels
catalans després d’aquella ocupa-
ció. També es podrà aconseguir, per
17,90 euros, el llibre de Paul Preston
Franco. El gran manipulador (Edi-
torial Base), en què l’historiador
anglès destrueix els mites cons-
truïts al voltant de la figura del
dictador. El llibre de Preston,
que aprofundeix amb rigor de
biògraf en l’anatomia d’una am-
bició, ajuda a definir la persona-
litat cruel i venjativa de Franco
desfent la mistificació que ha pro-
jectat certa historiografia.

Les pàgines de l’ARA del 26 de
gener inclouran un recull de testi-
monis de ciutadans, polítics, escrip-
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L’ARA recordarà diumenge
la presa de Barcelona el 1939

L’ARA descriurà diumenge que ve
l’entrada de les tropes franquistes
a Barcelona el 26 de gener del
1939. El diari analitzarà les conse-
qüències d’aquella ocupació i els
canvis que va comportar.
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BARCELONA. Hi ha imatges emmet-
zinades de simbologia immunda.
Una és la de Heinrich Himmler, lí-
der de les SS, aixecant el braç a Bar-
celona. El jerarca nazi va visitar la
capital catalana, i també el mones-
tir de Montserrat, el 23 d’octubre
del 1940, mentre Franco i Hitler
s’entrevistaven a Hendaia. Aques-
ta fotografia, fruit de la victòria
franquista a la Guerra Civil, és una
de les imatges que retraten els pri-
mers anys d’una postguerra que a
Barcelona va començar el 26 de ge-

El cap de les SS Heinrich Himmler (el tercer per l’esquerra) al Poble Espanyol de
Barcelona el 23 d’octubre del 1940. ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA / PÉREZ DE ROZAS

El diari analitzarà com va canviar la vida dels catalans

‘Pulmons’
SALA BECKETT (BARCELONA)
16 de gener

JUAN CARLOS OLIVARES

Amb un crit ofegat. Així rep
una espectadora de la
Beckett una revelació a la
recta final de Pulmons,
quan el text de Duncan

Macmillan ha deixat enrere la ironia
costumista per carregar de sacarina
dramàtica el que queda de funció. El
contingut de Pulmons és el menys in-
teressant. Suma de tòpics sobre la pa-
rella i la paternitat adornats amb ma-
tisos mediambientals per compartir
la neurosi de portar un fill al món.
Molt més interès té la forma, l’estruc-
tura del temps. L’obra està planteja-
da com una taula d’edició. A voluntat
accelera o frena les escenes. Algunes
són poc més que flaixos de vida que es
resolen gairebé com una seqüència
coreogràfica (gran treball de Núria
Legarda) i altres s’alenteixen per dei-
xar que s’hi esplaïn els imperfectes
(i adorables neuròtics) protagonis-
tes, amb les seves pors i desitjos.

La direcció de Marilia Samper és
neta, atenta al detall, als petits ges-
tos que creen una autèntica intimi-
tat entre Carlota Olcina i Pau Roca.
Aconsegueix crear un vincle de sin-
ceritat que transmet al públic en la
distància curta. Un treball sustentat
només en un alt nivell de complici-
tat dels intèrprets. No hi ha res més.
Un llit és l’únic decorat. D’alguna
manera, l’equip local (directora, co-
reògrafa, actor i actriu) és el gran ac-
tiu d’aquest muntatge. Són ells els
que aconsegueixen que el públic
s’enganxi a una història comuna
amb aquesta proximitat pròpia d’un
sofà, una manta i la tele per riure i
plorar amb contes per a adults.e

Crítica


