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«Gibraltar espanyol» és un crit 
que ha enardit la dreta espanyo-
la al llarg del segle XX. Però iròni-
cament, entre 20 i 30 jerarques de 
l’Exèrcit de Franco i el seu entorn 
pròxim van rebre entre el 1940 i 
el 1944 un mínim de 350 milions 
d’euros (en termes actuals) desti-
nats a garantir que Gibraltar se-
guís sent anglès.
 Aquest era l’objectiu inicial, 
sosté l’historiador Ángel Viñas, de 
l’operació de suborns a la cúpula 
militar espanyola que el Govern 
britànic, amb el milionari Juan 
March com a intermediari, va llan-
çar durant la segona guerra mun-
dial. L’operació, revelada després 
de la desqualificació de documents 
britànics el 2013 i relatada al llibre 
Sobornos. De cómo Churchill y March 
compraron a los generales de Franco 
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(Crítica), es va plantejar inicialment 
per garantir sis mesos de neutralitat 
espanyola, els necessaris per com-
pletar les fortificacions de Gibraltar 
fins a convertir-la en una plaça inex-
pugnable davant un atac de l’Eix.

ELS SUBORNABLES / Entre els jerarques 
a sou de Londres hi hauria Nicolás 
Franco, germà del generalísimo i am-
baixador a Lisboa; el general Varela, 
ministre de l’Exèrcit; el general Ga-
larza, ministre de Governació, a més 
dels generals monàrquics i aliadò-
fils Kindelán, Orgaz i Aranda, que 
sempre s’han citat com a disposats a 
donar un cop d’Estat contra Franco 
si aquest entrava en guerra al costat 
d’Alemanya. Per fer-ho comptarien 
amb el finançament del Foreign Of-
fice a través de March.
 Els historiadors franquistes i 
neofranquistes han elogiat Franco 
per la seva prudència al mantenir 

Gibraltar 
tenia un preu
Ángel Viñas revela a ‘Sobornos’ els pagaments de 
Londres a generals de Franco per assegurar-se el Penyal

33 Franco amb Hitler en la seva trobada a Hendaia el 23 d’octubre del 1940.

ARXIU

Pasqual se’n va a la guerra 
amb la quinta del biberó
3 El director inaugura divendres el Temporada Alta amb ‘In Memoriam’
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L
luís Pasqual estrena In Me-
moriam. La quinta del biberó, 
un muntatge multimèdia 
inspirat en testimonis di-

rectes d’aquella època que inaugu-
ra aquest divendres el festival Tem-
porada Alta de Girona. «Aquesta 
obra és un homenatge a aquella ge-
neració», explica Lluís Pasqual, di-
rector del Teatre Lliure, en al·lusió 
a tots aquells joves nascuts el 1920 
i reclutats la primavera del 1938 
per lluitar per la República, quan 
faltava menys d’un any perquè fi-
nalitzés la guerra civil. Aquests di-
es, Pasqual està al Teatre Municipal 
de Girona donant els últims retocs 
a la seva nova aventura escènica.
 «No hi ha una crítica al que va 
passar, sinó una explicació a par-
tir de l’aventura humana de sis 
nois». Tots els supervivents amb 
qui va parlar per preparar l’obra li 
han transmès tres idees bàsiques. 
«Tots parlen del sentit d’amistat 
que es va crear, de la por que van 
passar, encara que entre ells no ho 
comentaven i van establir un pac-

te d’honor per tampoc mencionar 
la mort», comenta el director, que 
s’ha entrevistat amb una desena de 
supervivents. «Tots, des de la més 
absoluta serenitat, assumien que 
tot allò no va servir per a res i que 
ja ho sabien».
 Pasqual es va assabentar de 
l’existència de la quinta del biberó 
quan als set anys va descobrir que 
un oncle a qui no va arribar a conèi-
xer va formar part d’aquella lleva 
batejada amb un nom que s’atribu-
eix a Frederica Montseny, la prime-
ra dona ministra a Espanya. Expli-
quen que ella va veure desfilar un 
grup d’aquells 30.000 joves reclu-
tes i els va comparar amb nens a qui 
els havien tret el biberó, a causa de 
la seva extrema joventut.

MÚSICA I IMATGES / Més enllà dels tes-
timonis directes també s’han con-
sultat nombroses fonts. Franc Aleu 
s’encarrega de la filmació projec-
tada a la gran pantalla, que ocupa 
el fons de l’escenari i que ofereix 
una perspectiva històrica a través 
de fotografies, filmacions i altres 
documents.

 L’obra es divideix en tres parts. 
La primera exposa la visió que te-
nen els reclutes de la guerra quan 
es presenten, responent al requeri-
ment oficial, el 27 d’abril del 1938. 
La segona retrata la convivència en-
tre ells abans de travessar l’Ebre, i 
després, quan ho aconsegueixen i 
han d’atrinxerar-se per lluitar. La 
part final se situa el 12 de novem-
bre, quan els que van aconseguir 
sobreviure inicien la retirada.
 El treball actoral mostra la vida 
al camp de batalla d’aquells joves 
reclutes d’entre 17 i 18 anys. La im-
mersió en aquella època es refor-
ça mitjançant una banda sonora 
amb música d’aleshores, però tam-
bé amb obres barroques interpre-
tades en directe. Dos violins, Oriol 
Algueró i Ricart Renart; dos violon-
cels, Oriol Aymat i Joan Palet, i el 
tenor Robert González dirigits per 
Dani Espada (clavicèmbal i orgue) 
interpreten passatges d’obres de 
Purcell i d’Il combattimento di Tancre-
di e Clorinda, de Monteverdi, una pe-
ça sobre conflictes amorosos trac-
tats des d’una òptica guerrera. En 
alguns moments, els actors se su-

hoMEnATgE Als jovEs rEpublIcAns quE vAn lluITAr A l’EbrE

L’obra combina
la interpretació de  
sis actors, música 
barroca i projeccions 
de Franc Aleu

El muntatge no 
pretén criticar el que 
va passar, sinó narrar 
l’aventura humana
de sis nois

Una escena d’‘In Memoriam. 
La quinta del biberó’, de Lluís Pasqual.
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J Si Franco hagués decidit 
avançar cap a Barcelona 
després de l’enfonsament  
del front d’Aragó, l’abril del  
1938, s’haurien evitat moltes 
morts. Però el general, 
contravenint els consells  
d’altres militars, va preferir  
fer durar la guerra i en comptes 
d’ocupar Catalunya es va  
dirigir cap a València.

J Va ser llavors quan el  
Govern republicà, esperant un 
suport dels aliats que no va 
arribar mai, va reconstruir les 
unitats destrossades en la 
desbandada per llançar una 
ofensiva des de Catalunya.  
A falta de joves de 21 anys  
van enviar al front del Segre  
i a la batalla de l’Ebre, la més 
decisiva de la guerra civil,  
30.000 nois d’entre  
17 i 18 anys.

J  Malgrat haver-se entrevistat 
amb un bon nombre de catalans 
que van sobreviure a aquella 
carnisseria, cap d’aquestes 
entrevistes apareix en escena  
a la pantalla. Les projeccions 
serveixen per situar  
l’espectador en el context 
històric. Per veure, per exemple, 
l’enfocament d’una mateixa 
notícia segons la propaganda 
franquista dels Noticiarios, 
precedent del No-Do, i la del 
sector republicà.

XAVALS DE  
17 I 18 ANYS

APUNT HISTÒRIC

la neutralitat a pesar de les pressi·
ons de Hitler. «Si aquesta era la doc·
trina oficial, la neutralitat o no bel·
ligerància, resulta que Londres paga·
va un munt de diners a tots aquests 
generals perquè recolzessin aques·
ta doctrina oficial del règim», ironit·
za Viñas. «Sempre hi va haver la in·
certesa, perfectament fundada, que 
Franco no és que estigués llançat a 
la guerra, sinó que podria entrar·hi, 
i que va estar molt, molt temptat de 
fer·ho. Jo dono nous arguments a fa·
vor d’aquesta tesi, i que almenys Se·
rrano Suñer estava tan desitjós d’en·
trar en la guerra que el 1941, set 
mesos després d’Hendaia, encara su·
plicava una carteta de Hitler en què 
aquest accedís a les condicions de 
Franco».

L’‘AGENT T’ / Un altre motiu per no 
confiar en Espanya. «Els alemanys, 
amb tota la raó, no confiaven que els 
espanyols poguessin guardar un se·
cret, perquè va demostrar que, als 
cap de 24 hores de la conferència 
d’Hendaia, els anglesos ja sabien 
què hi havia passat», afegeix Viñas. 
La font va ser un no identificat Agent 
T, un camisa blava del cercle de Se·
rrano Suñer. «Els britànics havien si·
tuat gent al costat mateix del Caudi·
llo. El 1940, els britànics no tenien 
xarxes d’informació. El 1944, per a 
l’ambaixador Hoare, que procedia 
de l’MI6, de la intel·ligència militar, 

Franco ja no té secrets», apunta 
Viñas.
 Per descomptat, Franco no es·
tava a la llista de subornats (no li 
feia falta, com demostra l’anteri·
or llibre de Viñas sobre l’enriqui·
ment del cap de l’Estat): es tractava 
de traçar xarxes de seguretat con·
cèntriques al seu voltant. Per espi·
ar·lo. Per dissuadir·lo que entrés en 
la guerra. Per reaccionar si ho feia. 
«Encara que enderrocar Franco no 
va ser mai el seu objectiu. L’interès 
permanent d’Anglaterra entre el 
1936 i el 1946 era estabilitat a la pe·
nínsula Ibèrica. Franco la prome·
tia més que la República. Gran er·
ror, però van apostar per ell des del 
primer moment. Només si Fran·
co s’excedia, llavors anirien per ell 
per tots els mitjans».

ENCLAVAMENT VITAL / L’historiador 
sempre ha insistit que l’ombra bri·
tànica va estar darrere de Franco des 
de l’estiu del 36. «El país que més in·
fluència va tenir, subtil, en els des·
tins d’Espanya entre el 1936 i el 1946 
va ser sens dubte el Regne Unit, més 
que Alemanya. La influència alema·
nya va ser òbvia, però no va aconse·
guir els seus objectius. Per Hitler, Es·
panya era important, però no tant; 
mentre que per als anglesos Espa·
nya era vital. Gibraltar. Punt. Per als 
anglesos era absolutament vital que 
Gibraltar no caigués». H

Ángel Viñas
HISTORIADOR

«Enderrocar Franco 
no va ser mai  
l’objectiu britànic. 
Van apostar per 
ell des del primer 
moment»
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men als músics en la interpretació 
de polifonies dels madrigals.
 El punt de partida de l’espectacle 
va ser una lectura conjunta de testi·
monis directes del conflicte bèl·lic 
per part del director i els sis actors: 
Joan Amargós, Enric Auquer, Quim 
Àvila, Eduardo Lloveras, Lluís Mar·
quès i Joan Solé. La majoria forma 
part de la companyia jove del Lliu·
re i tenen entre 21 i 28 anys. Reco·
neixen que, com la gent de la seva 
generació, sabien poca cosa sobre 
la guerra civil (1936·1939). «Alguns 
ni coneixien la Pasionaria», relata 
Pasqual. Però de seguida treu ferro 
a l’assumpte: «En realitat, la seva 
visió m’ha fet refrescar la mirada». 
Els actors també han canviat des·
prés de la seva immersió en aquell 
context històric. «Ara Negrín, Fran·
co i Azaña són com de la família per 
a ells», assegura el director.

CONTRAST / «La nostra generació 
és la del hi, hi, ha, ha i no sap gai·
res coses sobre això, i és important 
parlar·ne», assegura Enric Auquer. 
«Llegint les seves cartes i escrits 
t’adones que els joves de 18 anys 
de llavors eren més innocents però 
tenien una consciència més eleva·
da que la nostra». Per a ell i la resta 
dels seus companys, treballar amb 
Pasqual ha sigut com fer un màs·
ter. «Amb ell sempre estàs en tensió 
perquè cada vegada t’exigeix més i 
et posa el llistó més amunt».
 In Memoriam. La quinta del biberó 
inaugura el 25è Festival Tempora·
da Alta, on es veurà el 30 de setem·
bre i l’1 d’octubre al Teatre Munici·
pal de Girona. Del 14 d’octubre al 
13 de novembre recalarà al Teatre 
Lliure, i al febrer s’estrenarà en ver·
sió castellana al Teatro María Guer·
rero de Madrid. H

ROS RIBAS


