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5Pròleg

PRÒLEG

Jo també vaig conèixer les masmorres franquistes 
de la via Laietana. Hi vaig romandre certament poc 
temps, menys de quaranta-vuit hores. Però amb aquest 
petit espai de temps en vaig tenir prou per conèixer 
de prop una bona mostra de les quotidianes brutali-
tats, horrors i terrors que practicava sense cap mena 
d’escrúpol un règim que, per contra, presumia de pau, 
ordre i moralitat —quina pau?, quin ordre?, quina 
moralitat?— i es vanava de ser la salvaguarda espiri-
tual d’Occident. Què eren, doncs, setmanes, mesos o 
anys de captiveri a mans d’aquella maquinària repres-
siva del règim del general Franco? Només de pensar-ho 
sento una esgarrifança: sense cap mena de dubte, un 
altre món, un món ben proper a l’infern; segurament 
el mateix infern.

I per què vaig anar a raure als calabossos de la comis-
saria central de la via Laietana, la Prefectura de Policia, 
la més temuda i sinistra de les comissaries de Barcelona 
en temps de la dictadura franquista? Quin atemptat 
contra el règim vaig cometre?, en quina alteració d’or-
dre públic vaig participar?, quin acte subversiu vaig 
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protagonitzar? Cap! Així de simple, així de cert. La 
veritat és que la meva visita a les masmorres franquis-
tes no va ser pas fruit de cap heroïcitat ni va estar rela-
cionada amb res de la llarga llista de coses, d’allò més 
elemental, que en aquell temps la dictadura franquista 
s’encaparrava a tenir com a punibles. Tanmateix, que 
passessin aquestes coses i altres arbitrarietats pitjors 
era força freqüent en una època en què la Constitu-
ció havia estat substituïda pel Fuero de los Españoles. 
Aleshores, malauradament, la raó de la força estava 
per damunt de la força de la raó.

Durant els llargs i obscurs anys de la dictadura 
franquista, vàrem ser moltes, milers, cents de milers, 
les persones que, detingudes de forma totalment abu-
siva, vàrem ser forçades a conèixer les masmorres del 
règim sense haver transgredit els seus estrets límits. En 
aquell règim, imbuït de transcendentalisme, passava 
com en la religió: també en política hom podia alesho-
res transgredir de pensament, paraula o omissió (era 
allò que en deien ser un desafecto al régimen), la qual 
cosa convertia tothom en un potencial transgressor. 
En aquell règim autointitulat de “reserva espiritual 
de Occidente”, tot anava a l’inrevés: si en un estat de 
dret és l’acusació qui ha de demostrar la culpabilitat 
de l’acusat, en aquella dictadura era l’inculpat —i 
als ulls dels esquizofrènics vetlladors del règim amb 
mentalitat d’inquisidor tothom era un possible delin-
qüent— qui s’havia d’espavilar per deixar ben clara la 
seva innocència, i qui queia a les seves mans no tenia 
gens clar aconseguir-ho.

En la distància del temps, trenta anys després, no 
cal desvirtuar la veritat; crec que no seria honest per la 
meva part. Per això, no m’atribueixo el protagonisme 
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de cap heroïcitat que no vaig realitzar com la causa de 
la meva visita de les masmorres franquistes. Al contra-
ri, va ser simplement per romandre en un lloc inade-
quat en el moment inoportú. Però en aquells temps les 
coses anaven així.

Ara bé, tal com em van anar les coses, sempre ho 
he considerat una experiència apassionant, un privi-
legi, que em va proporcionar l’ocasió de ser testimo-
ni, d’obtenir informació de primera mà d’una realitat, 
trista realitat, que per molt coneguda —a sota veu, 
és clar— se’m feia difícil poder-la imaginar en tot el 
seu abast: la violència irracional contra aquells que 
tenien l’infortuni de ser assenyalats pel dit acusador 
del règim, ni que fos pel més insignifi cant membre de 
la darrera anella de la seva cadena repressiva. Tan-
mateix, era una experiència molt perillosa que només 
es podia viure de forma forçada, ja que traspassar de 
forma involuntària la porta d’una comissaria era com 
penetrar en el bombo d’una macabra loteria. I a mi 
em va tocar el número de la sort pels pèls… i per no 
portar pèls a la cara.

El dia 20 d’agost del 1975, dimecres, en una 
Barcelona mig paralitzada per les vacances, la bar-
riada de Gràcia estava en plena setmana de la Festa 
Major. Del programa d’actes d’aquest dia, en sobre-
sortia un recital del Raimon a l’envelat —l’element 
indispensable de tota bona Festa Major— de la plaça 
del Sol. Tanmateix, l’actuació del carismàtic cantant 
de Xàtiva no es va poder desenvolupar tal com estava 
previst perquè la policia va aparèixer a “posar ordre” 
—encara que allò que realment va fer va ser crear des-
ordre—, i l’espectacle se’n va anar en orris a la segona 
part. Els aldarulls que es van produir a la plaça —fora 
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de l’envelat— es van saldar, momentàniament i de for-
ma aparent, amb dos membres de la policia armada 
amb contusions múltiples, dos ferits amb arma de foc i 
vint-i-set detencions, moltes fetes a darrera hora, quan 
la plaça ja era buida o pels seus voltants. Ara bé, les 
conseqüències podien haver estat molt tràgiques.

D’aquests esdeveniments de la plaça del Sol, alguns 
diaris de l’època (El Correo Catalán, Mundo Diario, 
El Noticiero Universal i Tele/eXpres) en van publicar 
l’endemà mateix, dijous, la notícia amb un redactat 
propi. Però al dia següent, en l’edició de divendres, a 
les pàgines de Mundo Diario, El Noticiero Universal, 
Solidaridad Nacional, Tele/eXpres i La Vanguardia 
Española va tornar a aparèixer una altra breu resse-
nya: la nota lliurada pel mateix gabinet de premsa de 
la Prefectura de Policia, que ja havia estat publicada 
per La Prensa el mateix dijous. Aquesta nota donava 
una versió dels fets ben diferent, per descomptat, que 
no s’assemblava gens, o ben poc, a la notícia publica-
da el dia anterior.

Succeïts en les darreries d’un règim que tenia en la 
violència l’únic argument de convicció, ja que, incapaç 
d’utilitzar la força de la raó, només sabia utilitzar la raó 
de la força —tal com estava fent-ho des de feia trenta-
sis anys—, aquests aldarulls van tenir lloc justament 
tres mesos abans de la mort del general Franco, un 
dictador en aquells moments ja en hores baixes, però 
obsessionat per continuar tenint-ho tot ben controlat 
o, tal com li agradava de dir, “lligat i ben lligat”.

Afortunadament, al cap de pocs mesos es va poder 
comprovar que els nusos de la corda eren molt ma-
tussers i es desfeien amb una gran facilitat. I és que, 
excepte els integrants del nucli dur del règim (quatre 
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obcecats entossudits amb la ment ancorada en el pas-
sat que no es volien adonar de res), ja feia temps que 
un gran nombre d’afectes al règim havia començat a 
prendre posicions de cara a un postfranquisme que 
ja molta gent intuïa proper. Aquell estiu del 1975 al-
guns notables del franquisme fi dels de tota la vida, que 
òbviament havien jurat la seva adhesió als Principios 
Fundamentales del Movimiento, començaven fi ns i tot 
a fer declaracions a la premsa manifestant uns “inquie-
tants” —pels immobilistes del règim, és clar— desitjos 
de canvi.

A més de l’habitual repressió a qualsevol mena de 
crítica o oposició política, amb detencions injustifi ca-
des, apallissaments brutals, tortures esgarrifoses, judi-
cis sense garanties processals, sentències arbitràries o 
empresonaments sense judici, en aquells darrers mesos 
de vida del general Franco s’hi van afegir, com a ma-
cabre comiat, les cinc darreres execucions del règim: 
l’afusellament el dia 27 de setembre de Juan Paredes 
Manot (Txiqui) i Ángel Otaegui, membres d’ETA, i 
Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo i José 
Humberto Baena, del FRAP.

El del 1975 va ser un estiu calent que el vell dicta-
dor va tenyir de sang, abans de perdre la seva a través 
d’un estómac amb més forats que un colador. Més o 
menys com el sac en què havia fi cat Espanya, i que ell 
creia tan ben lligat.

Res no feia preveure que la calorosa jornada estiuen-
ca d’aquell dia havia de tenir cap mena de transcendèn-
cia. Però en va tenir, si més no per a vint-i-set persones 
joves: divuit homes i nou dones entre setze i trenta-
dos anys. I a través de l’efecte dòmino de les seves 
detencions també va “llepar” algú més. Tanmateix, 



10 Pròleg

tot el que va passar no hauria tingut la més petita im-
portància, no hauria passat de ser una anècdota dintre 
d’aquell context d’irracionalitat i repressió permanent, 
si a causa d’aquells aldarulls, provocats per la mateixa 
policia, cosa a més a més freqüent en aquella època, 
no haguessin estat apallissades i torturades diverses de 
les persones detingudes, tres de les quals no haguessin 
passat tres mesos a la presó Model i no s’hagués pro-
duït de forma indirecta una víctima mortal —a part de 
deixar-ne altres de marcades per tota la seva vida—, 
ja que les pallisses a què va ser sotmès trasbalsaren de 
tal manera un dels detinguts que el van empènyer al 
suïcidi. I si aquest detingut de moment no va reeixir 
en el seu intent autodestructiu, dos anys i mig més tard 
no va ser capaç de superar uns problemes de tipus per-
sonal. Sens dubte que la seva capacitat d’autoestima 
havia quedat molt debilitada després del pas per les 
masmorres de la Prefectura de Policia.

Els aldarulls de la plaça del Sol no foren, doncs, 
una simple sinistra anècdota del règim —d’anècdotes 
macabres aquell règim n’estava tan ple que podríem 
pensar que eren el seu aliment vital—, sinó que van 
esdevenir una tragèdia a través de minvar la capacitat 
de resistència al sofriment d’una persona, la qual cosa 
va tenir com a cloenda una mort, en certa part, atri-
buïble al règim. Una mort més que caldria anotar en el 
compte de la repressió franquista.

Aquells fets, totalment evitables, ens demostren que 
quan no hi ha fre ni moderació, quan la força de la raó 
és substituïda per la raó de la força, una acció iniqua 
entrada en la cadena repressiva pot esdevenir una tra-
gèdia: repartir uns bocins de senyera, la provocació 
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d’uns policies, unes pallisses a un innocent, un afebli-
ment de l’autoestima, un suïcidi.

En una dictadura sense cap mena de control ni mo-
deració, utilitzant la prepotència i la brutalitat com a 
únics arguments de convicció, quan algú obre la caixa 
de Pandora de la violència s’entra en un estat de to-
tal descontrol que, en defensa d’uns ideals d’allò més 
dubtosos, arrabassa tots els valors que troba al seu 
pas, vides humanes i tot. Perquè, dintre del descontro-
lat control d’una dictadura —qui controla el controla-
dor?—, una vegada està posada en marxa la màquina 
de la follia i els odis l’esdeveniment més petit pot con-
vertir-se en una gran tragèdia.

De les vint-i-set persones detingudes a la plaça del 
Sol i els seus voltants la nit del 20 d’agost del 1975, 
una tercera part —deu, concretament— fou posada a 
disposició militar —una forma que s’havia inventat el 
règim per poder eludir la intervenció de la Justícia or-
dinària— i ingressada a les presons Model i Trinitat.

Els principals acusats d’aquest afer van ser Joaquim 
Martínez, detingut a la plaça del Sol per un pa-
rell d’agents de la Brigada d’Investigació Social per 
vendre trossets de senyera amb una agulla de cap, i 
Joan Vilaprinyó i Francesc Xavier Antonio, acusats 
d’“ofensas de obra a la Fuerza Armada”. Els altres 
sis nois que els van acompanyar a l’interior del sinis-
tre edifi ci del número 155 del carrer d’Entença van 
ser Josep Aracil, Manuel Delgado, Francesc de Paula 
Ripoll, Joan Sans, Josep Lluís Suárez i Ricard Talents. 
La desena persona a qui van estroncar la vida quoti-
diana va ser Cristina Trejo, que va ser portada a resi-
dir per temps indefi nit a la barriada de la Trinitat.
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Moltes de les persones detingudes van ser tortu-
rades a Via Laietana per diversos motius: cercant la 
confessió de les seves activitats i llistes de noms (una 
de les dèries del règim: confeccionar immenses llistes de 
desafectes al règim), per forçar-los a signar una decla-
ració d’inculpació de delictes que no havien comès o 
pels seus antecedents, reals o simplement suposats per 
l’inefable social interrogador de torn.

Dos dels tres principals “forçats protagonistes” de 
la bestiesa de la plaça del Sol han mort ja: el Francesc 
Xavier va acabar suïcidant-se dos anys i mig més des-
prés —val a dir que la causa directa de la depressió 
que el març del 1978 el va empènyer a posar fi  defi niti-
vament a la seva vida va ser d’una altra naturalesa— i 
el Joaquim —que va viure la resta dels seus dies pro-
fundament afectat per l’inesperat protagonisme que li 
va tocar viure en aquells fets— va morir de càncer el 
mes de febrer del 1996.
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INTRODUCCIÓ

Barcelona, 20 d’agost del 1975

El dia 20 d’agost del 1975, dimecres, va ser un dia 
calorós. Com la major part de dies d’agost, tal com nor-
malment passava —i continua passant—, Barcelona 
estava mig buida. Aquells dies no hi havia problemes 
d’aparcament. Com tots els mesos d’agost.

El dia havia estat clar, gairebé immaculat, lliure de 
boires i força calorós; bé, un xic calitjós, però ben asso-
lellat. Estàvem en una situació anticiclònica i la tempe-
ratura havia estat al voltant dels 30 graus: la màxima, 
assolida cap a les cinc de la tarda, havia estat concre-
tament de 28,2º C; pel que fa a la mínima, 22,2º C a 
les set del matí. La humitat, del 75%. La veritat és que 
aquell any va fer força calor durant tot el mes d’agost. 
I aquell dia, calorosament parlant, s’havia mantingut 
en la línia dels anteriors.

En el sorteig dels “cecs”, és a dir, de l’Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), havia resul-
tat premiat el número 170. En un règim refractari al 
joc, els “cecs”, la loteria, les curses de llebrers, les par-
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tides de frontó i la travessa eren les úniques formes 
permeses de jugar-se els calés la gent. Segons deia un 
acudit de l’època, les travesses representaven un no-
table avanç cap a la Llibertat: tothom podia decidir 
per si mateix si jugava 1, X o 2 —que després els àrbi-
tres afavorissin sovint el Realísimo, també anomenat 
l’equip de l’Estat, ja eren fi gues d’un altre paner—. 
També estaven autoritzades una vegada l’any, pel perí-
ode de Nadal i Reis, les tradicionals partides de “quin-
to”, una versió local i artesana del bingo vigent encara 
a diverses localitats de Catalunya.

La cotització del dòlar aquell dia era de cinquanta-
vuit pessetes (0,35 €) i un litre de benzina súper de no-
ranta-sis octans en costava dotze i mitja (0,08 €).

Els que romanien a Barcelona, perquè ja havien tornat 
de les vacances, perquè les feien més tard o simplement 
perquè eren practicants —per força?— del model vaca-
cional urbà, tenien al seu abast tot un seguit de possi-
bilitats de distracció de contingut lúdic, cultural i, fi ns i 
tot, eròtic per gaudir-ne sense aglomeracions.

Festa Major

Gràcia, la barriada exmunicipi que mantenia —i 
encara manté— viva la seva vocació de poble (quan 
han de travessar la Diagonal, les persones grans en-
cara diuen que van a Barcelona), estava en plena set-
mana de Festa Major —com era tradicional, havia 
començat la nit del dia 14 i durava una setmana—. 
Era aquell any una Festa Major esmorteïda, llunyana 
d’un passat esplendorós, ja que no arribaven ni a mit-
ja dotzena —exactament, n’hi havia només cinc— els 
carrers engalanats.
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Teatre

L’Apolo, el teatre emblemàtic del Paral·lel, tenia en 
escena l’obra Una amiguita de usted, protagonitza-
da per la incombustible Tania Doris —a l’inici de la 
seva carrera— i Luis Cuenca i Pedro Peña, les altres 
dues puntes del triangle de la comèdia “colsadiana”. 
El Molino, un residu de l’esbojarrat centre de diversió 
nocturna que havia estat el Paral·lel —abans que la dic-
tadura franquista implantés el seu particular codi moral 
i rebategés el carrer en honor del marquès del Due-
ro— distreia el personal amb l’obra Chupar del bote, 
un títol amb doble sentit que feia honor a l’essència 
de la casa: les frases suggerents i incitadores de doble 
signifi cat.

Pel que feia a l’oferta més seriosa, més cultural, 
però escassa, el Teatre Romea havia estat convertit en 
La corte del faraón. Al Capsa, Josep Maria Angelat i 
Mercè Bruquetes encapçalaven la cartellera d’una exò-
tica obra en català, El cap i la fi  (El cap de l’alcalde). 
Altres ofertes eren una Ratonera, amb dos anys en la 
cartellera del Barcelona; la incitació del Poliorama a 
Sé infi el y no mires con quién; la degustació d’un Pato 
a la naranja al Talia, i passar-s’ho d’allò més Fresquí-
simo al Victòria.

Night-clubs

Els interessats en l’erotisme disposaven d’una quin-
zena de cabarets, aleshores denominats night-clubs o 
sales de festes. La moda fi lobritànica havia creat noms 
com Ciro’s, Martin’s o Mario’s. Però durant molt de 
temps, en aquell erotisme obligatòriament light, els re-
ferents havien estat l’Emporium i el New York, aquest 
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darrer al carrer dels Escudellers, que s’anunciava com 
el “coliseu del sexe atrevit”.

Cinema

Pel que fa a l’anomenat setè art, la cartellera pre-
sentava una bona oferta quant a quantitat. La qualitat 
quedava indefectiblement mediatitzada per la censu-
ra, ja que hi havia tres temes que era impensable que 
passessin el llapis vermell dels vetlladors de la moral 
pública i de l’honor del règim: sexe, religió i tot allò 
que fes tuf de crítica contra sistemes polítics feixistes. 
Deixant de banda els esmentats temes, s’estaven pro-
jectant un seguit de pel·lícules de tota mena, entre les 
quals destacaven les esbojarrades El mundo está loco, 
loco, loco, Aquellos chalados con sus locos cacharros 
i El jovencito Frankenstein; la carrinclona My fair 
lady; l’espectacular, i irreverent, segons el punt de vis-
ta de certs sectors irreductibles, Jesucristo Superstar; 
la simpàtica El golpe; l’epicobiogràfi ca Lawrence de 
Arabia i la catastrofi sta El coloso en llamas. També 
hi havia a la cartellera El amor del capitán Brando, 
Sodoma y Gomorra, Terremoto i Perversión, aquesta 
última amb Nadiuska, aquella noieta eslava que es va 
convertir, en ser una de les primeres i principals mu-
ses de l’erotisme tardofranquista i postfranquista, en 
referència obligada de l’anomenat pit i cuixa, és a dir, 
el gloriós destape.

Ja es començava a anunciar Woodstock, un repor-
tatge de llarga durada del que va esdevenir llegendari 
festival de música rock. I també apareixien les prime-
res mencions de la propera estrena de la histrionico-
frenètica Primera plana, de Billy Wilder.
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Sempre, però, totes les pel·lícules anaven precedides 
de l’obligada projecció de l’inefable No-Do, el Noti-
ciario Documental que durant gairebé cinquanta anys 
ens va “informar” de les bonances del règim: el gene-
ral Franco inaugurava pantans, presidia desfi lades mi-
litars o fi nals de la Copa del Generalísimo de futbol; la 
senyora Carmen Polo (de Franco) —sempre abillada 
amb uns collarets fora de mida que li arribaven fi ns 
al melic— llençava ampolles de cava contra les parets 
dels vaixells, rebia rams de fl ors de noies de la Sec-
ción Femenina o de nens d’orfenats; el “ministro de la 
Vivienda” de torn inaugurava “conjuntos residencia-
les” (polígons d’habitatges a la perifèria de les grans 
ciutats, també coneguts modernament amb l’epítet de 
“ciutats dormitori”), i així un llarg etcètera. Sempre 
amb la inconfusible locució de Matías Prats.

Estava tolerat també un altre tipus de cinema, supo-
sadament considerat transgressor per les curtes ments 
dels censors de l’època, que en un principi fou anome-
nat d’“art i assaig”, i més tard projectat simplement en 
“sales especials”. Aquest cinema, massa agosarat per 
l’estret calibre moral i mental del règim, tenia en car-
tellera títols tan “perillosos” com Cowboy de media-
noche, Belle de jour, Blow up, Amarcord, La noche de 
los muertos vivientes o Cuerno de cabra, una deliciosa 
pel·lícula búlgara en blanc i negre que, per cert, havia 
vist la nit del diumenge anterior.

Futbol

A l’agost del 1975 ja havien nascut gairebé tots els 
actuals innombrables torneigs que ens amenitzen (?) 
les nits estiuenques. L’Espanyol anava aquells dies a 
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Mallorca invitat a disputar el Torneig de Palma, del 
qual va resultar segon classifi cat en perdre la fi nal per 
penals contra el Real Madrid.

Quant al X Trofeu Gamper, començava la setmana 
propera —el dimarts dia 26— amb un enfrontament 
entre l’equip holandès Feyenoord i l’Spartak Taz, de 
Trnava —de l’antiga Txecoslovàquia—, que precedia 
el del Barça contra els hongaresos de l’Ujpest Doza. El 
guanyador d’aquesta edició va ser el Barça, que es va 
imposar a la fi nal al Feyenoord per 3 a 1 jugant amb 
Mora, Tomé (Rifé), Migueli, Marcial, Corominas, 
Neeskens, Asensi, Cruyff, Rexach (Fortes), Sotil i Cla-
rés. El preu de les entrades anava des de les set-centes 
pessetes (4,21 €) de les localitats més cares de tribuna 
a les dues-centes (1,20 €) que costava la general.

Televisió

Ben segur que aquell dia hi va haver gent que va 
optar per quedar-se a casa, passant l’estona davant 
del televisor —un canal i mig, en blanc i negre i en 
castellà— tot parant la fresca al costat de la fi nestra 
oberta.

Només alguns documentals i els noticiaris es comen-
çaven també ja a retransmetre en color. Però gaudir-ne 
només estava a l’abast d’una minoria selecta que po-
dia permetre’s el luxe de disposar d’un aparell que 
aleshores era un veritable luxe a un preu prohibitiu. 
No obstant això, poder veure els colors a la pantalla no 
estava, per part de TVE, garantit totalment.

Amb una programació bàsicament en blanc i negre 
—tant per la manca de recursos tècnics com per l’es-
cassesa d’aparells en color—, la jornada televisiva del 
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20 d’agost del 1975 havia començat a tres quarts de 
dues del migdia amb la Carta de ajuste, que donava 
pas l’Informativo Miramar de les dues, i va fi nalitzar 
poc després de la mitja nit amb una Refl exión. En-
tremig, el Telediario de les tres de la tarda, Vickie, el 
vikingo —un dels herois infantils de moda— i un do-
cumental sobre el Museu Britànic (numismàtica) que 
a tres quarts de cinc havia clos la programació de la 
tarda. A tres quarts de vuit del vespre, una altra ve-
gada un quart d’hora de Carta de ajuste i a les vuit 
un documental de la sèrie Mundo indómito, que va 
precedir el telefi lm El pasajero; a dos quarts de deu, 
una altra vegada la propaganda institucional del Tele-
diario i, potser per fer bo allò que la realitat supera la 
fi cció, tot seguit dos telefi lms més, un dels quals dedi-
cat a la fi gura de Napoleó. Per rematar la feina, cinc 
minuts amb Las últimas noticias i, com a preàmbul 
de la cloenda, l’esmentada Refl exión a les dotze, que 
afortunadament només durava cinc minuts.

Eren ja temps, però, de dos canals, encara que la se-
gona cadena no emetés més enllà de tres hores i mitja. 
Aquell dia havia començat, tal com era habitual que 
ho fes, a dos quarts de nou del vespre —a les vuit la 
Carta de ajuste— amb Revista de cine. Tot seguit, va 
fer una mica de propaganda del règim —va donar les 
notícies—, va continuar distraient el personal amb la 
pel·lícula Camino de rosas i, fi nalment, a mitjanit, va 
projectar la Última imagen, al fi nal de la qual venia la 
darreríssima imatge que, òbviament, era la del Gene-
ralísimo, amb himne inclòs.

Aquells dies havia aparegut a la premsa una breu 
ressenya, que aleshores ben segur que va passar des-
apercebuda per a la majoria de la gent: RTVE co-
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mençava a Andalusia el rodatge d’una sèrie pròpia, 
inicialment prevista en només 13 capítols (tres mesos), 
que tenia per títol Curro Jiménez.

Premsa

A l’estiu de l’any 1975 a Barcelona convivien, dei-
xant de banda els que eren exclusivament de caire es-
portiu (El Mundo Deportivo i Dicen…), vuit diaris: 
El Correo Catalán (el Correu), Diario de Barcelona (el 
Brusi), Mundo Diario, El Noticiero Universal (el Ciero),
La Prensa, Solidaridad Nacional (la Soli), Tele/eXpres
i La Vanguardia Española (la Vanguàrdia). Cinc 
d’aquells diaris (El Correo Catalán, Diario de Barcelona, 
Mundo Diario, Solidaridad Nacional i La Vanguar-
dia Española) sortien al matí, mentre que els altres 
tres (El Noticiero Universal, Tele/eXpres i La Prensa) 
mantenien viva la tradició de la premsa vespertina. 
A més a més, el dilluns, dia en què només sortien al 
carrer els diaris de la tarda, que, per contra, no sortien 
el diumenge, els quioscos rebien la visita de La Hoja del 
Lunes, la popular Fulla.

En aquella època, el preu de cada exemplar era de 
vuit pessetes (0,05 €) els dies feiners, mentre que en 
costava deu (0,06 €) els diumenges, el mateix preu que 
tenia la Fulla del dilluns.

Trenta anys després, el panorama de la premsa dià-
ria de Barcelona ha canviat totalment. Així, veiem com 
d’aquelles nou publicacions de premsa diària vuit es 
van perdre pel camí de la transició política i els primers 
anys del postfranquisme, i només una, La Vanguardia, 
continua present als quioscos.
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D’aquells vuit diaris, n’hi havia dos d’especialment 
signifi catius: La Prensa i Solidaridad Nacional, uns 
diaris totalment afectes al règim que en tot moment 
tenien l’ensabonada més descarada a punt per tal de 
magnifi car la cosa més insignifi cant relacionada amb 
aquella dictadura o enaltir sense cap mena de rubor 
els seus principals dirigents. Realment era d’allò més 
lògic que ho fessin així, ja que pertanyien a l’anome-
nada Prensa y Radio del Movimiento: eren, en certa 
manera, una mena de butlletí diari del règim.

En una època en què l’exercici del periodisme ob-
jectiu era, més que difícil, del tot impossible, la resta 
de diaris, dintre d’un ventall ideològic tan ampli com 
la mateixa oferta, s’ho trampejaven de la manera que 
podien. Així, mentre uns hi posaven més agosarament, 
altres procuraven de no comprometre’s mai.

Això ho podrem comprovar a través de la mane-
ra com va tractar cadascun d’aquells diaris la notícia 
dels aldarulls succeïts durant el recital del Raimon a la 
plaça del Sol de l’exvila de Gràcia: uns quants (El Co-
rreo Catalán, Mundo Diario, El Noticiario Universal, 
La Prensa i Tele/eXpres) dijous mateix ja van sortir al 
carrer publicant —uns de forma breu, altres donant-
hi més extensió— la notícia dels aldarulls esdevinguts 
a la plaça del Sol de Gràcia la nit passada. Altres, 
tal com varen ser els casos de Solidaridad Nacional 
i La Vanguardia Española, van cobrir l’afer amb la 
publicació el dia següent, divendres, de la nota ofi cial 
facilitada pel gabinet de premsa de la Prefectura de 
Policia. Quant al Diario de Barcelona, que també en 
va parlar divendres, va tenir l’enorme habilitat de dis-
fressar un detallat reportatge dels successos amb una 
crònica del recital del Raimon.
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Quan es produïa alguna mena de situació “subver-
siva”, a través de les notes del gabinet de premsa de 
la Prefectura de Policia el règim també hi deia la seva. 
En realitat, més que opinar, pretenia imposar la seva 
versió a la resta de diaris. Per regla general, aquelles 
“notes ofi cials” donaven una versió manipulada dels 
fets, partidista i confusa, i quan els culpables de l’al-
teració de l’ordre públic eren les mateixes forces re-
pressives del règim, no entraven, òbviament, a fons 
ni explicaven l’origen ni la realitat dels successos. El 
dit acusador del règim assenyalava sempre els matei-
xos culpables: comunistes, separatistes i tota mena de 
subversius i desafectes. Ara bé, era el dilema de l’ou o 
la gallina: es tractava de persones subversives i desa-
fectes al règim o, per contra, no devia ser que era el 
règim qui actuava de forma subversiva i desafecta a 
l’interès majoritari de la població? Potser sí que calia 
repassar allò tan joseantoniano de la “minoria inase-
quible al desaliento”. Però aleshores, i mai, la dictadu-
ra franquista no estava per plantejar-se aquests tipus 
de qüestions.

En moltes ocasions —per regla general— les notes 
de premsa de la Prefectura de Policia es limitaven a 
carregar les culpes a innocents, ja que sempre havia 
d’aparèixer “el” culpable que justifi qués l’efi càcia de 
la màquina repressora, i a enaltir l’abnegada servitud 
de les forces repressives en el manteniment de l’ordre 
públic, una de les principals dèries del règim.

En aquells temps en què no es podien explicar de 
forma clara i detallada totes les coses que eren desa-
fectes al règim —i n’hi havia tantes per explicar!—, no 
hi havia altre remei que recórrer a la solució d’anar 
intercalant subtilment les diverses dades concretes que 
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el periodista volia comunicar utilitzant el marc d’un 
text amb una redacció de tipus genèric, a vegades fi ns 
ambigua i adornada de retòrica, tot recorrent, quan 
calia, a la fi nesa semàntica del doble sentit, confi ant 
que després el lector, practicant l’exercici de llegir entre 
línies, podria anar destriant aquells trets més signifi ca-
tius mitjançant els quals es podria formar un criteri al 
més ajustat possible de la realitat.

De l’omnipresència del llapis vermell de la inqui-
sició informativa, cultural o social ens en dóna fe el 
fet que només durant aquells dies (dimecres, 20; di-
jous, 21; divendres, 22, i dissabte, 23) als diaris de 
Barcelona van aparèixer setze notícies (la qual cosa 
representa una mitjana de quatre diàries) referents a 
censures o segrestaments de publicacions i anul·lació 
o prohibició d’actes públics:

Dimecres, 20
Suspesa una roda de premsa del promotor de Cam-

bio Democrático. El Govern Civil de la Corunya no va 
autoritzar la roda de premsa que havia de fer Antonio 
Gavilanes, promotor de l’associació política Cambio 
Democrático.

Prohibits els recitals d’Elisa Serna i Lluís Llach a 
Terrassa. Per ordre del Director General de Seguridad, 
el Governador Civil va suspendre els recitals que Elisa 
Serna, previst per al mateix dia 20, i Lluís Llach, pro-
gramat per al dia 31, havien de fer a Terrassa. 

Desautoritzades dues conferències sobre el Sàha-
ra. Van ser ajornades dues conferències per l’autoritat 
governativa a Las Palmas de Gran Canaria: una per 
no haver lliurat el text íntegre i l’altra per haver estat 
anunciada abans de rebre l’autorització.
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Dijous, 21
Denegades les Sis Hores de Cançó de Reus. Els or-

ganitzadors preveien una gran assistència de públic. 
Anteriorment ja havien estat també prohibits els festi-
vals de Bellpuig i de Figueres.

Segrestat el número 409 de Canigó. L’argument va 
ser per “propaganda il·legal”, i el “delicte”, formular 
preguntes a deu persones de la població valenciana 
d’Alaquàs, processades pel TOP.

Segrestada la revista El Cocodrilo Leopoldo. El 
número 0 d’aquesta revista satírica va ser segrestada 
per ordre governativa a causa de la publicació d’uns 
dibuixos d’una personalitat política (Carlos Arias 
Navarro), amb un titular humorístic que feia referèn-
cia al seu abillament.

Suspesa l’Associació de Veïns Joan Maragall. A 
causa d’haver sol·licitat dues enquestes referents a un 
millor coneixement del barri, aquesta associació de 
veïns de Sant Andreu va ser suspesa per dos mesos per 
decisió governativa.

El president de la Diputació de Segòvia interromp 
la sessió ordinària. A causa d’una “inadmissible i 
tendenciosa” pregunta del diputat Serviliano García, 
relacionada amb la venda d’uns terrenys de Nava de 
Asunción destinats a la creació d’una fàbrica, el presi-
dent de la Diputació de Segòvia, Julio Nievas, va inter-
rompre la sessió. Serviliano García havia estat cessat 
recentment com a alcalde de l’esmentada localitat.

Divendres, 22
Sábado Gráfi co, sense portada. El setmanari Sába-

do Gráfi co va aparèixer sense la portada i una pàgina 
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interior per exigències del Ministerio de Información 
y Turismo.

Sanció de 150.000 pessetes al setmanari Mundo. A 
causa de l’article “La oposición de Valencia”, el set-
manari Mundo va ser sancionat amb cent ciquanta mil 
pessetes (900 €).

Obertura d’un expedient al setmanari Mundo. Pel 
que sembla, no va agradar als censors la utilització 
dels colors de la bandera basca (blanc, verd i vermell) 
per il·lustrar el fons de la portada del número 1837.

Dissabte, 23
Una altra prohibició contra Lluís Llach. Per manca 

d’autorització governativa, va ser suspesa l’actuació 
de Lluís Llach a la Seu d’Urgell.

Segrestada la revista Cort. Suposadament per l’arti-
cle “Terra de naufragis”, de Josep Melià, procurador a 
les Corts per representació familiar, que feia referència 
precisament a prohibicions i suspensions d’actes pú-
blics a Mallorca.

Doblón, obligada a rectifi car. La revista Doblón va 
ser obligada a retirar un article que segons la censura 
infringia la Llei de premsa.

Traves a una reunió de l’Associació de Periodistes. 
Per ordre del governador civil (Martín Villa), la policia 
(quatre funcionaris de la Brigada Regional de Investi-
gación Social) va impedir una reunió en l’Associació 
de Periodistes de Barcelona. Només se’n van poder re-
unir vint, el màxim autoritzat pel governador civil.

Suspès un recital de Patxi Andión. El recital que 
Patxi Andión havia de fer a la plaça del Sol, dintre del 
programa de la Festa Major de Gràcia, va ser suspès 
per ordre governativa.



1a part
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L’ÚLTIM SOPAR

Havia arribat de Portugal el diumenge anterior, feia 
tan sols tres dies. Venia d’assaborir un glop de Lliber-
tat amb fl aire de clavells rojos. Feia dies que no la feia 
petar amb el Joan Vilaprinyó, un vell company d’es-
tudis de fotografi a de l’EMAV (Escola Municipal de 
Mitjans Audiovisuals) amb qui havia compartit mol-
tes hores de classe i infi nitat de projectes, i tenia ganes 
d’explicar-li les meves impressions del recent viatge a 
Lisboa. Havíem quedat de trobar-nos al vespre, per 
sopar, a la imprecisa hora de “cap a les nou”.

Mancaven escassos minuts per a les nou del vespre 
quan vaig arribar al lloc de trobada, el ja inexistent 
restaurant La Xaica, situat al principi de l’avinguda 
de Sarrià, però amb numeració pertanyent al penúl-
tim tram del carrer del Comte Borrell. Barcelona, im-
mersa en les darreres espurnes del crepuscle, estava a 
punt de ser defi nitivament coberta pel mantell fosc de 
la nit. La Xaica era un restaurant d’autoservei que, 
seguint la moda fi lobritànica de l’època, era normal-
ment anomenat amb l’apel·latiu de self-service, que 
feia més cosmopolita.
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Tal com feia sovint (ja que aleshores el freqüentava 
amb certa assiduïtat, aquell restaurant), vaig prendre 
la safata, les tovalles de paper i els coberts. Per no 
perdre el costum, em vaig oblidar d’alguna cosa, en 
aquella ocasió el tovalló, també de paper. Vaig, una 
vegada més, desfi lar pel taulell-aparador mirant i re-
mirant, llegint i rellegint cada plat i etiqueta, que gairebé 
em coneixia de memòria, amb la cara de client admirat 
que visitava per primera vegada aquella mena d’esta-
bliment. Finalment, em vaig decidir per una amanida 
i uns metres més endavant vaig posar damunt de la 
meva safata un plat amb una escalopa acompanyada 
d’unes patates fregides i un tomàquet, també fregit. 
Això del tomàquet fregit amb una mica d’orenga i sal 
pel damunt era una mena d’especialitat de la casa, ja 
que no hi havia gairebé cap plat de tall (carn o peix) 
que s’escapés de l’acompanyament d’aquella bola ver-
mella.

Avançant pel taulell, que semblava més llarg que un 
dia sense pa, vaig arribar al lloc de les postres. Amb 
una ràpida mirada vaig veure que en el seu lloc habitual 
hi havia diverses cassoletes de crema. No sé per què 
a casa nostra hem d’utilitzar l’epítet de “catalana”. 
Aquella nit estava disposat a no posar cap mena de 
fre a la meva golafreria. Així doncs, una d’aquelles 
petites cassoles de terrissa va passar a ocupar un lloc 
a la meva safata.

Tot seguit em va tocar enfrontar-me amb l’aixeta 
de la cervesa de barril. No podia pas remeiar-ho: em 
causava una sensació plaent aquella operació de fer 
brollar la rossa i escumosa cervesa, fi ns al punt que 
més d’una vegada havia pensat si no tenia dintre del 
meu subconscient alguna mena de frustració que se’m 



La masmorra 31

manifestava davant d’una aixeta de cervesa. No devia 
ser jo un cambrer, de barra de cerveseria, és clar, irrea-
litzat? Vaig omplir la gerra lentament, després vaig fer 
que esclatés —tal com diuen els entesos que és adient 
de fer-ho— perquè tragués la bromera i fi nalment 
vaig tallar en el moment precís, abans que sobreeixís 
per damunt de la gerra. No me’n va sortir ni una sola 
gota, de la gran gerra que em vaig omplir, que tenia 
una cabuda de més de mig litre de cervesa.

Finalment, vaig passar per la caixa i vaig pagar. Van 
ser 93 pessetes (menys de 0,60 €). Aleshores hom po-
dia dinar i sopar perfectament en molts restraurants per 
menys de 100 pessetes. I amb 125 n’hi havia prou 
per menjar a La Xaica triant els plats més cars. Com a 
cloenda de tota l’operació, vaig recollir el tovalló. No 
hi havia gaire gent al menjador. Per dues raons: perquè 
era encara una mica d’hora, però, sobretot, perquè era 
el mes d’agost, el mes de les vacances per antonomà-
sia. Sense esperar el Joan, vaig començar a “delectar-
me” el paladar amb aquells gusts que sempre eren els 
mateixos.

El Joan va aparèixer pel menjador del restaurant 
cap a un quart de deu. Normalment, el tema cen-
tral de les nostres llargues i intranscendents, però no 
exemptes d’amenitat, xerrades estava relacionat amb 
la fotografi a, un món nou que no feia gaire temps que 
havíem descobert i pel qual no ens mancaven projectes 
de futur. Uns projectes molt més ambiciosos, és clar, 
que la migrada realitat d’aquell present.

El Joan em va explicar que mantenia contactes amb 
l’editor d’una revista especialitzada en música i que 
ja havia aconseguit de publicar-hi diversos reportatges 
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de cantants de renom. Precisament aquella nit tenia 
pensat d’anar a fotografi ar el Raimon.

—Avui, aquesta nit, ara, vaig a tirar unes fotografi es 
al Raimon a la plaça del Sol, a Gràcia. Vols venir?

—Què hi fa, el Raimon, a la plaça del Sol aquesta 
nit?

—Fa un recital a l’envelat. És la Festa Major de 
Gràcia.

—Ah, sí, és veritat que és la Festa Major de Grà-
cia… Sempre és interessant sentir tocar el Raimon. Sí, 
vindré. Quan hi has d’anar?

—D’aquí a una hora està previst que comenci el 
recital.

—Hi vas per encàrrec de la revista?
—No. Aquesta vegada hi vaig per lliure, per tenir 

material del Raimon a l’arxiu. És una fi gura i sempre 
és bo això de tenir les seves fotografi es a mà.

Era una proposta força captivadora, aquella possi-
bilitat de viure una vegada més un recital del Raimon 
en directe. Li vaig, doncs, reafi rmar que l’acompa-
nyaria.

Mentre sopàvem, li vaig fer cinc cèntims del meu 
recent viatge a Portugal, que havia passat des de feia 
menys d’un any i mig (setze mesos, per ser més exac-
te) d’una dictadura tan o més ferotge i repressiva que 
la que teníem a casa nostra a ser el paradigma de la 
Llibertat.

—Saps?, en realitat me’n vaig anar a Lisboa per un 
rampell motivat per un emprenyament que vaig agafar 
a causa d’una discussió amb la Maricel.

—Què et va passar?
Va posar cara de resignació i em va escoltar amb 

atenció, més aviat amb deferència, encara que per 
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dintre ben segur que pensava: “i ara per què he d’es-
coltar aquest rotllo?”. Però per a això són els amics: 
per fer-los perdre el temps i avorrir-los desfogant-nos 
de les nostres cabòries, o, vist des de l’altre costat, 
per fer de pacients confessors d’uns drames absurds 
i insignifi cants i incoherents bajanades, absurdament 
magnifi cades.

—… Però ella no ho va entendre així i es va empre-
nyar com una mona. Al fi nal, jo també em vaig em-
prenyar i per alleugerir el meu disgust me’n vaig anar 
a Lisboa.

El Joan va aprofi tar l’ocasió per interrompre el meu 
monòleg:

—Va, anem, que es va fent tard —evidentment, era 
una forma discreta de dir: “va, tio, no em fotis més 
la pallissa”.



La masmorra 35

LA PLAÇA DEL SOL

Anar al recital del Raimon a l’envelat de la plaça 
del Sol era, a més a més, un excel·lent motiu per ma-
tar l’estona de forma diferent, tot esperant que amb 
l’avançament de la nit s’anés esmorteint la calor xafo-
gosa que feia aquell vespre i s’anés fent més abellidor 
anar-se’n al llit.

Vàrem anar a Gràcia amb el meu cotxe, un Mini 
850. Com normalment em passava a Gràcia, per ar-
ribar al lloc, en aquell cas la plaça del Sol, vaig haver 
de fer una pila de voltes amunt i avall per la intricada 
urbanització de l’exvila. Al meu desconeixement de 
la zona calia afegir-hi diverses sobtades prohibicions 
i obligatorietats de direcció que feren augmentar més 
la meva desorientació. Pel que feia als carrers dels vol-
tants de la plaça del Sol, no és pas que estigués prohi-
bit aparcar-hi, sinó que era materialment impossible 
de fer-ho. No obstant això, després de fer un parell de 
tombs vaig percebre un minúscul forat en el qual mal 
cabia un cotxe petit; només un vehicle tan petit com 
aquell Mini que jo conduïa en aquells moments podia 
cabre en el reduït espai que havia quedat entre dos 




