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L’esmena a la totalitat sols rep els vots del grup popular, dins el qual es produeixen tres mal païts sufragis dissidents

El Congrés refusa l’esmena del
PP contra el retorn dels ‘papers’

Lluint dos adhesius a l’ame-
ricana que apel·laven a la uni-
tat de l’arxiu, el diputat popu-
lar Gonzalo Robles va defensar
la proposta del seu partit: se-
gons ell, amb la devolució de la
documentació a la Generalitat
s’està esmicolant “la identitat
de l’arxiu”. No es va estar d’acu-
sar el govern socialista d’actu-
ar “unilateralment” i de “no es-
coltar el poble espanyol”, en
referència a la manifestació de
fa un parell de setmanes a Sa-
lamanca a favor de la unitat de
l’arxiu. Tampoc no es va estar
de retreure a Carmen Calvo,
ministra de Cultura, que obvi-
és els informes preceptius tant
del Patronat de l’Archivo com
de la Junta Superior d’Arxius,
d’obligada consulta en qualse-
vol decisió relacionada amb
l’arxiu salmantí. I va acusar el
PSOE de claudicar davant els
seus socis parlamentaris, en
clara referència a ERC. “M’agra-
daria saber què hauria fet si
ERC no fos el seu soci”, va llan-
çar a l’hemicicle parlamentari.
També va acusar el govern cen-
tral d’haver enganyat i menys-
preat la ciutadania i li va de-

Diputats del PP ahir amb adhesius contra el retorn dels ‘papers’ a Catalunya
BALLESTEROS / EFE

La primera dona sindicalista reviu
en un assaig i una obra de teatre

Isabel Vilà. La primera sindicalista
catalana (Viena), de Francesc
Ferrer, i Isabel “cinc hores” (El
Gall Editor), de Toni Strubell,
són dues obres que coincidei-

xen ara a les llibreries i que re-
memoren la figura d’aquest
personatge del catalanisme i la
lluita obrera del segle XIX.

La primera d’aquestes obres
és una biografia a càrrec del
polític i historiador Francesc
Ferrer, diputat des del 1977.
Ferrer va voler donar a conèi-
xer Isabel Vilà pel seu gran
paper dins de l’activisme i la
defensa de Catalunya durant la
I i II Repúbliques. Davant del
tòpic que al segle XIX el movi-
ment obrer català era liderat
per homes, l’historiador giro-
ní ha desbancat aquest pensa-
ment gràcies a aquesta dona
rebel que feia front a les tropes
del governador militar de Gi-
rona durant el conegut com a
Foc de la Bisbal. Ferrer ens ha
presentat aquesta dona fervent,

nascuda a Calonge el 1843,
amb totes les minúcies, anèc-
dotes i vivències a Llagostera i
a Carcassona, on es va haver
d’exiliar arran del cop d’Estat
del general Pavía.

Existeix, però, una altra bio-
grafia d’Isabel Vilà que va edi-
tar l’Ajuntament de Llagostera
fa nou anys. De tota manera,
Ferrer, va més enllà d’aquell
text divulgatiu i ho fa repas-
sant, en aquesta nova biogra-
fia, tots els èxits i també les pe-
núries que va haver de viure
fins que va morir l’any 1886 a
Sabadell, on exercia de profes-
sora al col·legi per a nenes de la
Institución Libre de Enseñan-
za. Altres títols d’aquest autor
són, per exemple, Via fora!, Ca-
talunya light...? i Lletres de batalla.

Isabel cinc hores era el nom

amb què es coneixia aquest
personatge històric i el nom de
l’última obra de teatre de Toni
Strubell. Va rebre aquest so-
brenom a l’aconseguir que els
nens menors de 13 anys de Lla-
gostera no haguessin de treba-
llar més de cinc hores per tal
de poder anar a l’escola. Per a
Isabel Vilà, Strubell ha fet un
guió d’una obra de teatre mu-
sical que, en tres actes, recull
totes les fases de la seva vida.
Aquesta obra de teatre està ins-
pirada lleugerament en Emma,
una peça de Howard Zinn que
Strubell va traduir al 2001.
Strubell ha escrit altres obres
de caràcter catalanista com ara
L’autoestima dels catalans, Les men-
tides del PP i, des del seu vessant
més històric, L’origen del nacio-
nalisme d’esquerres o Josep Roca i
Ferreras.

Així doncs, totes dues obres
rescaten de l’oblit la vida
d’aquesta dona republicana,
defensora del lliurepensament
i sindicalista de l’AIT.

‘Sàpiens’ publica la
història d’una dona
que va salvar 597
nadons d’exiliats
Redacció
BARCELONA
La revista Sàpiens, que va
sortir ahir a la venda, dedica
el seu article central a la
història dels 597 nadons que
la suïssa Elisabeth Eidenbenz
va salvar a la Maternitat
d’Elna, al Rosselló, els anys
1939 i 1940. Es tracta de fills
de dones exiliades de la
Guerra Civil que havien anat
a parar als camps de
concentració d’Argelers i
Sant Cebrià. Les
embarassades que vivien en
aquests camps parien en
condicions pèssimes en uns
estables i eren traslladades
altra vegada als camps de
concentració. Això feia que
l’índex de mortalitat infantil
superés el 95 per cent. Una
d’aquestes dones va poder
connectar amb Eidenbenz,
que regentava la maternitat
d’Elna i que coneixia el
problema perquè havia estat
voluntària en la Guerra Civil
Espanyola. Des d’aleshores,
totes les embarassades van
poder parir amb bones
condicions sanitàries al
centre d’Elna. Sàpiens ha
parlat amb Eidenbenz i amb
supervivents nascuts allà i ha
bastit la història de l’heroica
acció que va permetre salvar
597 nadons. Eidenbenz rebrà
un homenatge a Barcelona a
l’octubre vinent.

Bea Hernández
BARCELONA

Francesc
Ferrer i Toni
Strubell
repassen la

vida d’Isabel Vilà, la
primera dona
sindicalista de
Catalunya, en un
llibre biogràfic i un
altre de teatral.

Ramon Palomeras
MADRID

El ple del
Congrés dels
Diputats va
refusar ahir

l’esmena a la
totalitat del PP
contra el projecte de
llei que permetrà la
devolució dels
‘papers de
Salamanca’.

manar “sentit d’Estat i seny”
per tal de “defensar el patri-
moni comú de tots els espa-
nyols”. “¿On és el tarannà i el
diàleg del govern central?”, va
inquirir.

Per la seva banda, Calvo va re-
cordar que el contenciós sobre
els papers de Salamanca ja fa més
de 25 anys que cueja –no es va
oblidar d’esmentar que Fraga
va ser un dels primers que els
va reclamar– i que ja és hora
que es restitueixin als seus le-
gítims propietaris. Quant als
informes preceptius del Patro-
nat i de la Junta Superior d’Ar-
xius, va recordar que la creació
del Comitè d’Experts que va
emetre el dictamen favorable
per a la tornada de la docu-
mentació espoliada es va cele-
brar al si de les dues instituci-
ons esmentades. D’altra banda,

➤ El ple del Congrés ha re-
fusat l’esmena a la totalitat
presentada pel grup popu-
lar amb 187 vots en contra,
135 a favor i dues abstenci-
ons. Tant les abstencions
(Alícia Sánchez-Camacho i
Jordi Moragas) com un dels
vots en contra (Blanca Fer-
nández de Cape) són del PP.
Després d’un cert malestar,
el partit va emetre un co-
municat en què justificava
les tres discrepàncies per un
error a l’hora d’emetre el
vot. Una altra diputada po-
pular catalana, Julia García
Valdecasas, no va votar per-
què no va assistir al ple.

Contradiccions
populars

va recordar la creació del Cen-
tre Documental de la Memòria
Històrica amb seu a Salaman-
ca, fet que, per Robles, no deixa
de ser una estratègia “per ma-
rejar la perdiu”. Així mateix, la
ministra va retreure al PP el fet
que viu instal·lat en una visió
irreal de la veritat, fruit enca-
ra del seu allistament al bàn-
dol dels vencedors. “L’única es-
poliació es va cometre ara fa
més de setanta anys”, va dir tot
denunciant la demagògia i ma-
nipulació del PP.

La resta de portaveus parla-
mentaris també es va mostrar
favorable al projecte de llei,
malgrat que PNB, EA, CHA i
BNG el consideren insuficient.
És per això que volen estendre
la devolució dels documents a
altres comunitats autònomes,
institucions i particulars. Els

portaveus de CiU (Jordi Vilajo-
ana), ERC (Francesc Canet) i IU-
ICV (Joan Herrera) van llegir un
manifest redactat per la Co-
missió de la Dignitat, al qual
també s’hi van sumar els soci-
alistes catalans, en què es feli-
citaven perquè finalment es fa
justícia i es retornen els origi-
nals als legítims propietaris
sense perjudici de ningú. La di-
putada socialista Teresa Cuni-
llera va posar l’accent emotiu
al Congrés en llegir dues cartes
de particulars –una d’amor;
l’altra, les paraules des de Rús-
sia d’un nen atemorit, adreça-
des a la seva mare– per donar
a entendre que no té cap sentit
que els papers catalans es que-
din a Salamanca. No es va estar
de qüestionar la pretesa unitat
de l’arxiu que tan aferrissada-
ment defensa el PP, ja que a
molts particulars afins al
règim se’ls va restituir docu-
mentació després de la Guerra
Civil sense que ningú s’estirés
els cabells.

Maria Jesús Ruiz, vicepresi-
denta de la Junta de Castella i
Lleó, ha convidat la ministra
a conèixer in situ la seu de
l’arxiu “perquè sàpiga de què
parlem quan ens referim als
seus fons i a la seva unitat”. I
l’exvicepresident socialista
del govern central Alfonso
Guerra dubta que la frag-
mentació de la unitat de
l’arxiu que propugna el PP
sigui l’argument real pel qual
s’està lluitant.


