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Núria Cadenes: “La memòria de Guillem
Agulló és inesborrable”

Entrevista a la periodista i autora del llibre 'Guillem', una novel·la
que explica el cas del jove antifeixista i independentista valencià
Guillem Agulló

Text: Miquel Ramos / Fotos: David Segarra

Per als qui coneixem la història de Guillem Agulló, era un repte difícil tornar-la a explicar i
que fos literàriament atractiva.

La veritat és que em va costar molt. La idea era fer una novel·la, no un relat periodístic; aleshores la
complicació era trobar-hi la forma i el to. D’entrada, vaig descartar qualsevol intent de convertir
Guillem Agulló en un personatge; no ho trobava adequat. Llavors va arribar el bloqueig, que em va
durar mesos. Vaig esborrar moltes coses que havia començat a escriure. Tenia molt de respecte i em
sentia amb molta responsabilitat a l’hora de tractar d’aquest tema. El desllorigador va venir
transcrivint les paraules de Guillem, Carme i Betlem , agafant imatges, paraules o escenes per
entendre una mica més el Guillem de veritat, més enllà del que ja coneixia. Vaig tenir una conversa
molt llarga amb ells. Mentre anava transcrivint-la, agafava idees. Em vaig adonar que allò, aquelles
paraules que tenien tant de significat, tan raonades i tan ben dites, no tenia sentit que jo les desfés, i
les vaig posar tal com les van dir. Llavors fou quan vaig decidir també reproduir articles de premsa o
trossos dels informes policials. A partir d’aquí tot va fluir d’una altra manera.

Què recordes de la notícia de l’assassinat d’en Guillem? On eres en aquell moment i
després durant tota la campanya i el judici?

A mi em va arribar en diferit perquè, quan van assassinar en Guillem jo estava a la presó. Va ser com
un silenci. Com quan s’atura tot i sembla que callin els ocells. Jo havia coincidit alguna vegada amb
ell sense saber-ho, en algun acte. Era un de nosaltres… I aquesta sensació d'”Ostres!… L’han
matat”. Vaig sortir de la presó l’any 1994 i vaig enllaçar de seguida amb la campanya que ja estava
en marxa, col·laborant amb allò que s’estava fent des de Barcelona, on vivia. Es portà el cas al
conjunt dels Països Catalans, implicant-hi gent de distints àmbits, com reflecteix el manifest, que
també he inclòs al llibre. Entre els signants, hi trobem Manuel Vázquez Montalbán o Núria Feliu.
Vam pagar un anunci en diversos diaris per estendre la campanya. De fet, recordo que vam rebre
una donació anònima al compte corrent de la campanya de 40.000 pessetes. Vam imprimir
nombrosos cartells i ens va servir per estendre-la encara més. Després vam saber que havia estat la
Núria Feliu… És bonic recordar això i saber-ho. Molta gent col·laborava i feia d’acord amb el que
podia. El manifest va tenir el suport de Negu Gorriak, d’Els Pets, d’Obrint Pas i de 5.000 signatures
més… És molt representatiu d’aquesta generació, d’aquesta onada que després va continuar.

Jo recorde les campanyes de Maulets d’aquells anys, primer amb un dibuix del teu rostre
que posava “Llibertat Núria Cadenas”, i després amb el rostre de Guillem. I avui tu has
escrit un llibre sobre ell. Són aquestes caramboles del destí que us situen en dos escenaris
diferents per raons molt distintes, però els qui vam viure aquella època recordem
precisament aquests dos rostres.

Guillem havia penjat cartells que demanaven la meva llibertat. M’ho van explicar els seus pares.
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“Han dedicat molts d’esforços i molts mitjans a domesticar el País Valencià. Però la nova
generació va dir prou”

Una de les coses més impactants, per dir-ho d’alguna manera, que inclous al llibre,
sobretot per a qui no ho coneixia, és el recull que fas del paper del diari ‘Las Provincias’.
És curiós perquè d’alguna manera aquest tipus de periodisme no comença i acaba amb
aquest diari. Ara estem vivint un moment en què la intoxicació i la manipulació, inclús la
desinformació, des de mitjans poderosos és a l’ordre del dia. Abans semblava que era una
crítica des de la radicalitat.

Exacte. Abans quan dèiem: “Però mira què hi diu!”, ens deien: “Però tu què has de dir”?

Ara és més habitual i transversal aquesta denúncia pública contra els mitjans que vessen
desinformació i amb males pràctiques a escala ètica i deontològica.

També perquè aquests darrers anys, especialment a Catalunya, amb la revolta catalana, hi ha hagut
molta gent implicada en uns fets que ha vist directament com actua l’Estat espanyol. Contra ells en
el cas de l’1 d’Octubre, o contra els seus néts ara a la tardor. I, per tant, quan després veien la
informació publicada sabent el que hi havia passat, deien: “No, no, això no és així”. Una informació
que potser fa 20 anys haurien donat per bona perquè sortia a la televisió. Ara, a aquesta mateixa
gent que ha tingut l’experiència directa dels fets i després del relat i de com es deformen els fets
quan passen pel filtre de determinats mitjans de comunicació, doncs no cal que li ho expliquis. És un
aprenentatge, potser necessari, perquè a partir d’aquí ja no t’enreden mai més.

No només en l’àmbit mediàtic…

És clar, quan van detenir els CDR acusats de tenir explosius, amb aquells titulars en primera pàgina,
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i després en constatar-se que no, que era mentida, per què no van publicar la correcció igualment?
Ara la gent, quan veu aquests titulars grossos, no s’ho creu. És cada vegada més difícil que la gent
es cregui automàticament la versió de la policia.

Sembla que nosaltres al País Valencià ens havíem acostumat a aquest tipus de
maltractament mediàtic i institucional; ho havíem normalitzat d’alguna manera. De fet, el
cas de Guillem ha continuat sent actual perquè l’extrema dreta no ha parat des d’abans de
matar-lo fins ara inclús, amb molta violència i absoluta impunitat. Però també hem sabut
reciclar tot això en molta cultura de la resistència i molta imaginació…

I tant. No ens podem passar la vida dient: “Mireu què em fan!”, i que ningú respongui. S’ha de
continuar la vida i continuar endavant, i això a grans trets és el que ha fet la societat valenciana,
tirar endavant, i no deixar que et mantinguin amb el cap cot. No sé si és no tenir por, però hi va
haver una resposta després de la por. La repressió té conseqüències i fa que la gent es quedi a casa,
i això ha passat; si no, no s’hi dedicarien. I han dedicat molts d’esforços i molts mitjans a domesticar
el País Valencià, i això no ho fan perquè sí. Això parla de la indomabilitat d’aquest país, però al
mateix temps és cert que van frenar moltes coses. Pegaven a la gent pel carrer, posaven bombes a
les llibreries… I encara eres tu qui anava provocant. Això té conseqüències negatives, com veiem ara
al Principat. Però al mateix temps també fa cuirassa. I arriba un moment que aquesta cuirassa es
desborda. I una de les coses que va passar fou aquesta: la nova generació que va dir prou; ja hem
callat massa. Ens mataran i ens pegaran igual. L’única solució era que desapareguéssim. I, és clar, si
tu no estàs disposat a desaparèixer… Això per a mi ho exemplifica bé la cançó d’Obrint Pas “No
tingues por“, perquè venia al pèl. Com a himne del cas del Guillem i de la desinhibició d’aquesta
generació que va alçar el cap i va dir: “Som aquí”. Amb el cap alt al carrer. Fou una onada preciosa.

Foto: DAVID SEGARRA

“Hi ha permissivitat institucional davant la violència feixista”

https://www.youtube.com/watch?v=mX4_hgP5gB4
https://www.youtube.com/watch?v=mX4_hgP5gB4
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Al llibre esmentes altres casos impunes d’extrema dreta com el cas Panzer o les caceres
habituals. Alhora, però, hi havia cada vegada més moviments socials que anaven creixent,
perdent la por: el moviment okupa, els insubmisos, l’alliberament LGTBI, la lluita per
l’horta… És un equilibri molt peculiar.

No sé si és fruit d’una reflexió o perquè els fets t’hi obliguen, perquè l’única manera de sobreviure
és viure. I, per viure, has de reivindicar-te. Enfortir-te, abraçar-te amb els teus companys i
companyes i tirar endavant.

Els qui seguim l’extrema dreta percebem un gran avanç d’aquesta, tant en l’àmbit polític
com cultural.

Jo penso que estan a la defensiva més que a l’ofensiva. Aquests grupuscles d’extrema dreta no són
representatius de la societat valenciana, i això també es nota amb el creixement dels moviments
socials i amb el fet que les reivindicacions progressistes tinguin una expansió més gran al País
Valencià, perquè responen a una realitat social. Ells no. Són els grupuscles violents de sempre.

Sí, però hi ha un neofeixisme cada vegada més institucionalitzat i una onada reaccionària a
Europa. Són dintre de la majoria dels parlaments i fins i tot governen en alguns països… En
canvi, al carrer, almenys ací, hi ha hagut una retirada de l’extrema dreta, almenys com
aquella que estàvem acostumats a patir. Més enllà de Vox, hi ha poca vida. Abans hi havia
accions violentes quasi cada setmana, i això ha baixat prou aquí.

Si, però tingues en compte que, quan els interessi, ho tornaran a activar. La qüestió per a mi és la
permissivitat institucional davant la violència feixista. Saben que no els passarà res, com vam veure
a Madrid a la concentració de Jusapol, amb policies emmascarats, com els van deixar trencar el
cordó de seguretat, amenaçar una diputada catalana, insultar-la… És això. Si els poses una barrera,
aquests energúmens no passen.

I aquí la barrera l’hem posada nosaltres… Després del 9 d’Octubre de 2017, quan va haver-
hi aquella cacera de manifestants per part de l’extrema dreta absolutament tolerada i
impune…

Això a les gravacions es veu perfectament: no la ineficàcia, sinó la permissivitat de la policia
espanyola amb els violents feixistes, perquè els van deixar col·locar-se allà i agredir impunement.

https://www.antifeixistes.org/8007_especial-les-ombres-de-labsolucio-dels-18-nazis-del-cas-panzer.htm
https://www.eldiario.es/cv/Cargas-policiales-agresiones-Valencia-manifestantes_0_695381257.html
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“El diari ‘Las Provincias’ assenyalava objectius. Després els incontrolats feien
‘les seves coses’ i entre tots creaven un clima de por”

I l’any següent, per prevenir que els tornaren a deixar actuar, fou la mateixa gent la que va
organitzar l’autodefensa, i va treure 15.000 antifeixistes al carrer… Alguna cosa hem fet bé
al País Valencià per ser capaços de donar una resposta a aquest nivell.

I més sabent com és de fàcil rebentar una manifestació. De fet, ells mai fan manifestacions, i, quan
les fan, són 50. Només volen rebentar, no tenen poder de convocatòria. I amb això juguen. Després
ve la policia i et pega a tu. Això demostra el problema que tenim amb l’Estat. Tant amb la policia
com amb els jutges, que representen aquest mal estructural de l’Estat espanyol.

Ara veient des de la distància, els qui vam viure aquells anys del cas de Guillem, ens
adonem que hi ha una nova generació nascuda fa 20 anys o menys que es troba amb
aquesta història. El cas de Guillem ha arribat fins a l’actualitat, pense que d’una manera
molt pedagògica.

Recordo quan va haver-hi la Primavera Valenciana i aquells nanos d’institut pensaven que tenien
dret en una democràcia a fer una protesta pacífica. En el cas del Guillem van passar moltes coses,
però una d’aquestes fou la policia carregant contra estudiants a les portes del judici a Castelló, una
càrrega gratuïta i bèstia, perquè sí. Estaven asseguts a terra amb pancartes. Descric aquesta escena
al llibre, i com alguns botiguers van protegir les criatures davant d’aquesta violència. Es va generar
aquest clima de criminalització, presentant que els amics de Guillem eren violents. Igual que
després van detenir els autobusos que tornaven a València després d’això, amb punxes enmig de
l’autopista, escopetes… A la comissaria els van insultar, van magrejar les noies, menors d’edat… Els
pares no sabien on eren els seus fills. Però ‘Las Provincias’ ja estava avisada que hi hauria el control

https://www.elcritic.cat


Crític SCCL - www.elcritic.cat
6 / 8

policíac, i en va fer la foto… De fet, una mare va telefonar a la Delegació del Govern per preguntar
on era el seu fill, i allà li van respondre que “tampoco son unos angelitos”… Això és gravíssim. Més
enllà dels grupuscles d’extrema dreta, hi ha algú que envia la policia a crear aquest clima contra els
estudiants. Ho vivíem com si fos quelcom de normal, però no ho és. Cal aturar-se i pensar. Això no és
normal, de cap manera ho hauria de ser. Ni el comportament de ‘Las Provincias’ assenyalant
objectius: mestres, entitats culturals, activistes… Després els incontrolats feien “les seves coses”.
Creaven entre tots aquests actors un clima de por.

Ara, Guillem Agulló fou reconegut a les Corts Valencianes com a víctima del feixisme, en
una declaració institucional signada per tots els grups polítics l’any 2016. També té un
carrer a València i hi ha un Premi Guillem Agulló que atorguen les Corts cada any a
persones o entitats que lluiten contra l’odi. Però encara avui ningú no ha demanat perdó…

Joan Carles Girbés, l’editor d’Amsterdam Llibres i impulsor d’aquest llibre, ho va dir l’altre dia.
Rellegint el llibre, amb tots els pedaços que reprodueixo de les informacions de ‘Las Provincias’, se li
havia acudit que potser caldria que aquest mitjà demanés perdó. Nosaltres hem portat sempre el
lema “Guillem Agulló, ni oblit ni perdó”, i, de fet, un amic del pare li comentava un dia que això era
una frase molt dura, i li preguntava si estaria disposat a perdonar. Ell va contestar, amb tot el dolor,
que potser sí, però el cas és que ningú li ho havia demanat mai.

Foto: DAVID SEGARRA

“Aquesta és una de les grans lliçons del cas de Guillem Agulló: la història avança si la
fem avançar”

Curiós que qui era al capdavant de ‘Las Provincias’ en aquella
època, María Consuelo Reyna, va acabar defenestrada pel seu propi mitjà i la seua família
sense pena ni glòria…

https://www.youtube.com/watch?v=kccHq2zMv9A
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Consuelo_Reyna_Dom%C3%A9nech
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De vegades, hi ha personatges que tenen un paper realment infame en la història i que es pensen
que són petits universos al voltant dels quals giren els planetes, i resulta que no. Aquest personatge
tenia un poder desmesurat, especialment a la ciutat de València, i ara ja no. Mira ara qui és. No és
ningú. És una reflexió que vaig fer a l’hora d’escriure el llibre. No volia posar noms, però finalment,
si en sabem el nom i havia fet molt de mal, d’alguna manera volia que hi constés. Si s’han
d’avergonyir, que hi consti. Tant pels assassins de Guillem com per la María Consuelo Reyna, que en
poso el nom al final del llibre.

El record del cas de Guillem també ha ajudat a reforçar aquesta consciència antifeixista,
que pràcticament acaba sent una mena d’autodefensa democràtica pels temps que corren…

És exactament això. No es pot definir millor. Ells fan mal, el mal més gran possible. Assassinen. Van
assassinar el Guillem i, a partir d’aquí, què? Però el que ells pretenen no s’aconsegueix de cap
manera. Més bé a l’inrevés. Una de les lliçons del cas de Guillem Agulló és justament aquesta presa
de consciència col·lectiva en positiu, que també val la pena tenir present. No deixar-se endur per la
seva espiral, que al final acaba en un forat d’odi absolutament destructiu. Ells no tenen un projecte
per fer, però nosaltres sí. En tenim molts. Tenim molta feina per fer en positiu. I és això el que ens
mou. I una de les lliçons és aquesta. Aquest tomb a favor de la vida i de les coses que hem de fer,
que ha convertit Guillem Agulló en un símbol, en motor d’acció de tantíssima gent. I al final és per
això que hi som. L’Ovidi deia això de “deixar el món un poquet més arregladet que ens l’hem trobat”,
i això és el que no ens atura. A l’inrevés. De vegades aquesta ràbia en positiu també fa falta.
Estrènyer el puny i tirar endavant, i ens fa col·lectivament invencibles.

En el cas de Guillem Agulló és un cas claríssim. Des que el van assassinar, van intentar negar el
mòbil polític de l’assassinat, denigrar la seua figura, la de la família, de tot allò que representava.
Volien que ens n’oblidéssim, que ens n’avergonyirem; ho van intentar amb molt d’esforç a
consciència per esborrar el cas. En canvi, ja és inesborrable. En parla molta gent, amb moltes veus
diferents, i en parlarem contínuament, i amb aquest esperó d’acció política positiva. No guanyen
ells. Aquesta és una de les grans lliçons del cas de Guillem Agulló i de tota la gent que ha estat
batallant durant aquest temps. De vegades ens sembla que les coses que fem no serveixen per a res.
Enganxar un cartell, anar a una xerrada, aquestes coses quotidianes que fem tanta gent, picant
pedra, i ens desesperem perquè la revolució no arriba. Doncs mira: arriba un dia que, de tant picar
pedra durant tant de temps, doncs vessa. Si ara hi ha gent que encara reacciona tan bonicament al
cas de Guillem, és precisament perquè durant aquests 27 anys hem estat picant pedra. És clar que
serveix. Això val la pena tenir-ho present. La història avança si la fem avançar.
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“Si hi ha gent que encara reacciona tan bonicament al cas de Guillem, és perquè durant
27 anys hem picat pedra”

L’altre dia després de la presentació a València, una persona comentava a Twitter que
havia posat Guillem de nom al seu fill precisament per Guillem Agulló, i que volia que la
família ho sabés. I ho deia en castellà i remarcant que “igual me meto en un lío” per dir-
ho…

És un exemple d’això que dèiem. Ara ho recordes i encara m’emociono. Jo crec que hi ha bastants
Guillems que es diuen així per ell… És bonic tot el que deia. I en castellà… Ens emocionem amb
aquestes coses. Això demostra que sentim, que ho vivim. Que no som com ells. Que hem guanyat.
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