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VINYET PANYELLA DIU ADEU A SITGES Els Museus de 
Sitges han anunciat que Vinyet Panyella, la directora del 
Museu de Maricel i el Cau Ferrat, es retira. Panyella ha estat al 
capdavant dels centres durant set anys.

WOODY ALLEN A BARCELONA El cineasta tornarà a 
Barcelona, aquest cop per tocar el clarinet amb la New Orleans 
Jazz Band al Festival de Pedralbes, el 18 de juny, dins la gira 
europea dirigida per Eddy Davis.

perts hi ha acord: el dictador no pot 
ser enterrat en un lloc que es conver-
teixi en un símbol per als nostàlgics 
i on se celebrin homenatges. “Els fa-
miliars de Franco han tret pit per-
què senten que tenen el suport dels 
partits de dreta i extrema dreta –opi-
na l’historiador i responsable de 
l’Observatori Europeu de la Memò-
ria, Jordi Guixé–. En un altre país 
haurien negociat i potser no haurien 
sentit vergonya, però gairebé”. El 
pols que ha mantingut la família 
amb l’Estat pot tenir moltes lectu-
res: “Han defensat la seva decisió per 
sobre de l’estat democràtic. No és 
una rebequeria, treuen pit perquè se 
senten forts”, diu Solé.  

Ahir el govern espanyol no va ex-
plicitar quin podria ser el destí de les 
despulles del dictador si finalment 
són ells els que prenen la decisió: “La 
inhumació ha de complir amb la llei 
de memòria històrica i amb les nor-
mes d’ordre públic i no puc especu-
lar”, va dir Delgado. Tot apunta, pe-
rò, que el govern espanyol preferiria 
traslladar les restes del dictador al 
cementiri de Mingorrubio, al Pardo, 
on hi ha enterrada Carmen Polo, la 
dona del dictador. Quedarà pendent 
un altre tema molt complex: què es 
fa amb el Valle de los Caídos, un gran 
símbol feixista mantingut amb di-
ners públics, i quin tractament es 
dona als més de 33.000 morts que hi 
ha enterrats sense nom i, ara per ara, 
invisibles.e

Els reis d’Espanya 
acompanyant Carmen Polo de 

Franco a la sortida d’una 
missa dedicada al dictador al 

Valle de los Caídos el 20 de 
desembre del 1975. EFE

Un culebró amb final incert
●  Franco és enterrat amb el 
permís del rei (23/11/1975) 
No s’ha trobat cap document 
que provi que Franco volia ser 
enterrat al Valle de los Caídos. 
La seva tomba tampoc era als 
plànols de la construcció. Va ser 
una decisió d’última hora del go-
vern presidit per Carlos Arias 
Navarro i confirmada pel rei Jo-
an Carles I. A més, la construc-
ció del mausoleu de Franco es va 
aprovar l’1 d’abril del 1940 amb 
l’objectiu de “perpetuar la me-
mòria dels que van caure en la 
gloriosa croada”. Segons aquest 
decret, per tant, Franco no tin-
dria dret a ser-hi, perquè va mo-
rir tranquil·lament al llit. 

●  Una llei de memòria amb 
mancances (26/12/2007) 
S’aprova la llei de memòria his-
tòrica espanyola, que reconeix 
els drets de les víctimes de la 
Guerra Civil però no preveu 
l’exhumació de Franco ni res-
significar el gegantesc mausoleu 
d’exaltació al franquisme. 
 

●  Els experts recomanen 
exhumar Franco (29/11/2011) 
El PSOE encarrega un informe a 
un grup d’experts sobre què cal 
fer amb el Valle de los Caídos. 
Les conclusions són que se n’ha 
de fer una relectura i ressignifi-
car-lo i que Franco ha de ser 
traslladat a un altre lloc que 
“designi” la família. Recomana 
fer-ho amb l’acord de l’Església. 
En canvi, no proposa exhumar 
Primo de Rivera, sinó traslla-
dar-lo a un altre lloc menys pro-
minent de la basílica. L’informe, 
però, queda en un calaix. 

 
●  Nou intent per exhumar el 
dictador (9/2/2017) 
El PSOE registra una proposició 
no de llei per exhumar Franco. 
És el segon intent. S’havia in-
tentat, sense èxit, el 2013. 
 

●  Finalment s’aprova 
l’exhumació (11/5/2017) 
El Congrés aprova, per àmplia 
majoria i sense cap vot en con-

tra, treure Franco del Valle de 
los Caídos.  
 

●  El PSOE anuncia que 
traurà Franco (17/6/2018) 
Pedro Sánchez anuncia que ex-
humarà el cos del dictador 
abans de les vacances d’estiu i 
que, immediatament després, 
reformarà el Valle de los Caídos 
per convertir-lo en un lloc de 
“reconciliació”. 
 
 ●  El Congrés hi dona llum 
verda (13/9/2018) 
El Congrés convalida el reial de-
cret llei, aprovat el 24 d’agost, 
per exhumar Franco, amb 176 
vots a favor, 165 abstencions 
(PP i Ciutadans) i dos diputats 
del PP en contra. 

 
●  Els nets del dictador 
planten cara (28/9/2018) 
La família del dictador i la Fun-
dación Nacional Francisco 
Franco presenten al·legacions i 
anuncien que si s’exhuma Fran-
co el portaran a l’Almudena. I 
volen que sigui inhumat amb 
tots els honors militars. 

 
●  Treure el dictador, qüestió 
de poques hores (15/11/2018) 
El govern espanyol reclama a 
Patrimonio Nacional un infor-

me sobre quines obres serien 
necessàries per treure el dicta-
dor de la tomba. L’informe ex-
plicita que és una obra menor 
que es podria fer en poques ho-
res i amb pocs operaris per 
3.738 euros.  
 
●  El Tribunal Suprem diu ‘no’ 
als Franco (17/12/2018) 
El Tribunal Suprem decideix no 
paralitzar, de moment, els trà-
mits del govern per exhumar 
Franco. Per tant, rebutja la pe-
tició de la família, però deixa la 
porta oberta. La decisió es pot 
recórrer.  
 
● Les estratègies per evitar 
l’Almudena (21/12/2018) 
La Delegació del govern de Ma-
drid envia un informe desacon-
sellant l’enterrament de Fran-
co a l’Almudena per motius de 
seguretat. Cinc dies després el 
prior del Valle de los Caídos, 
Santiago Cantera, nega l’accés 
del govern a la basílica. El Vati-
cà no intercedeix. Els actors brillen sota la pluja. BITO CELS

Deliciós viatge 
a una Irlanda  

no tan llunyana

TEATRE

‘La reina de la bellesa de Leenane’  
BIBLIOTECA DE CATALUNYA 114 DE FEBRER 

Ales parets de la Biblioteca li escau la 
mar de bé la dramatúrgia irlandesa. 
La presa, de Conor McPherson, i 
Traduccions i Dansa d’agost, de Bri-
an Friel, han sigut al llarg dels anys 

èxits rotunds. I la mirada de Julio Manrique so-
bre la primera obra de l’ara encimbellat cineas-
ta Martin McDonagh (Tres anuncis als afores) 
també ho serà. Aquesta Reina que ja ens va dei-
xar bocabadats el 1999 de la mà de Mario Gas 
en una esplèndida funció protagonitzada per 
Vicky Peña i Montserrat Carulla és la que ara 
permet a Manrique assolir la seva millor direc-
ció des de fa temps, tant per la lectura del dra-
ma rural com per la direcció d’actors. 

Ofereix una mirada menys ombrívola, segu-
rament menys atmosfèrica que la de Gas, però 
amb la virtut de fer de l’humor truculent de 
McDonagh una arma de destrucció implacable 
de les relacions humanes. Manrique aposta 
per un realisme vital, resol espectacularment 
les transicions i, gràcies al modern tractament 
del jove Ray, aconsegueix acostar aquella re-
alitat aparentment llunyana. Tot un encert. 

Marta Marco i Marissa Josa formen un tàn-
dem compenetrat que dibuixa a la perfecció 
tant el fons dels personatges com el drama so-
cial d’aquella Irlanda que mirava embadalida 
cap a Amèrica. No pot ser d’altra manera, per-
què els personatges de McDonagh emmagat-
zemen tota la fel d’una impossible convivència 
i tota la frustració d’un país que només pot 
pensar en el futur fora de la seva terra.  

La Maureen, la dona de quaranta anys que 
no ha conegut cap home i que no pot escapar-
se de l’obligada servitud d’una mare egoista 
fins a la crueltat, per un moment albirarà una 
porta al futur en el seu veí Pato Cooley. Si Er-
nest Villegues broda el paper de l’emigrant, és 
el jove Enric Auquer el que se n’endú la palma. 
El seu Ray no és gaire diferent de tants joves 
desclassats que podem veure en alguns barris 
de l’àrea metropolitana. Tot un descobriment. 
La seva contribució a un joc actoral superb cer-
tifica l’excel·lència de la proposta i l’exultant 
goig del bon teatre. Imprescindible.e
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