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El padre, De Madre, el prestamista i el fill del prestamista 
 
De ben joveneta es va sentir atreta per la ideologia cristiana. Era una de les 
nenes que somniava ser missionera. La seva vocació per a la comunitat i la 
militància política va despertar gràcies a la influència religiosa. Fa 
cinquanta anys algunes parròquies no eren només espais per anar a 
escoltar lletanies, que també. Eren vivers de doctrina aplicada, tan 
respectuosos a les tesis dels evangelis com aliènes a la cúria.  A Santa 
Coloma el pope era Luís Hernández, ‘el cura rojo’.  Corrien els anys 
seixanta i el poble es convertia en ciutat amb la inestimable ajuda de 
polítics i constructors que van fer l’agost i el setembre amb blocs de pisos 
estil capsa de llumins. Blocs atapaïts de forma caòtica sobre un sòl ple de 
desnivells i al costat del Besòs. Pisos llogats, comprats i ocupats per 
immigrants, la majoria andalusos. Immigrants que van arribar de forma 
massiva al llarg de dues dècades. 
 
Una ciutat discreta però impecable en expansió. Entre turons a la part alta 
i enxovada dins el Besòs i la carretera que la separa de Badalona. Amb 
Singuerlín penjat a l’oest. Eròtica. A vista d’ocell dibuixa un úter que faria 
les delícies de Dan Brown i Bigas Luna.  
 
Humil en kilòmetres quadrats. El terme municipal se li va fer petit de 
seguida. Opció: creixement vertical. Resultat, molts pisos i pocs serveis 
municipals. Una ciutat governada per un alcalde que va arribar amb les 
tropes de Franco i es va afiliar al Frente de Juventudes primer i a les JONS 
–el sindicat del règim- després. Un noi que aviat es va adonar que hi havia 
activitats més lucratives que ser l’encarregat d’un comerç. El contraban, 
l’especulació i la usura.  Que el 1952 va ser multat a pagar 10.022 pessetes 
per contraban. Que en set anys va passar de tenir set propietats a tenir-ne 
quatre centes, moltes llogades, i una fàbrica de caramels. Que amb el 
poder econòmic no en tenia prou, que anhelava també el reconeixament 
social i l’alcaldia. Que va estar anys enviant cartes a Madrid perquè que li 
donessin l’alcaldia. Que després d’anys com a vice-president del Consejo 
Local del Movimiento i tinent alcalde d’esports –va pressionar els bancs 
perquè perdonessin els deutes de l’equip de futbol local, la UDA 
Gramanet- va arribar a l’alcaldia el mateix any, 1975, que rebia una 
denúncia per usura d’una petita constructora, la Suiza Catalana del 
Montseny. Judici que va guanyar i mandat que va perdre. El 1979 la seva 
llista només va obtenir un regidor, ell, en les primeres eleccions 
democràtiques.   
 
Manuela de Madre i Lluís el Cura Rojo els unia l’odi contra Franco, la 
indignació contra Blas Muñoz, l’alcalde prestamista, i el seu compromís 
amb l’obrerisme. El desig que gent sortís de la cuina i del bar i adquirís 
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cultura, consciència política i lluités per millorar la ciutat. Anhels comuns 
de llibertat, igualtat, prosperitat. Les seves afinitats acaben aquí. Lluís era 
líder que movilitzava la gent perquè sortís al carrer per demanar un 
ambulatori o impedís la construcció de més pisos a Can Zam, solar que 
anys després es faria famós pels concerts organitzats per RM Radio. 
Manuela era la noia atractiva, intel.ligent que compaginava les seves 
inquietuts socials i polítiques –militava a una UGT pre-institucional- amb 
els seus estudis de deliniació. Era com Mae West sense saber-ho. Quan era 
bona era molt bona. Dolça fins i tot. Quan era dolenta, era millor. El padre 
i la De Madre aviat serien rivals i companys de govern.  
 
Lluís Hernández es va afiliar al PSUC i Manuela al PSC. Ell va ser el 
candidat que va derrotar a l’usurer que, com tants altres franquistes, es va 
passar a la UCD en un intent transvestit de conservar la cadira. Els 
comunistes feien fora els falangistes en un dolça venjança després de 
quatre dècades de persecució i execucions. Ella va entrar a l’ajuntament 
com a regidora de Serveis Socials. Tenia vint-i-quatre anys, molta energia i 
habilitat per relacionar-se amb la gent. Intel.ligència intuïtiva i 
pragmatisme embolcallats per una dolça aparença. Ell va lluitar contra 
l’evidència urbana i va intentar eixamplar les pedres amb serveis 
municipals, espais oberts i ponts cap a Barcelona. Ella va treballar perquè 
l’alcoholisme, la violència de gènere i les drogues no fossin tant excloents. 
Els dos van esforçar-se per guanyar l’alcaldia quan s’acostaven eleccions. 
Es devien tractar però mai no van intimar. Ja se sap, la política és 
complicitat sense amistat, en els millors dels casos. En molts altres és 
ressentiment, desconfiança i odi.  Ell va guanyar les eleccions de 1983 i 
1987 i va haver de pactar govern sempre amb el PSC. Ella no va abandonar 
la regidoria de Serveis Socials i va passar al cap de llista molt abans que es 
parlés de paritat i ascens femení. Convivien en un mateix govern sense 
estimar-se. MdM era capaç de treure el pitjor del capellà. El 1991 es va 
produir la crisi definitiva. Van empatar a regidors, però ella va treure més 
vots. Va ser el punt més conflictiu en les negociacions entre ICV-IU i PSC. 
Ell va proposar una sortida salomònica i absurdament utòpica: repartir-se 
el mandat per la meitat, dos anys tu i dos anys jo. Manuela es va 
comportar com qualsevol polític o política amb aspiracions, impecable. Es 
va quedar amb l’alcadia. Devia ser aleshores quan ell li va ratllar el cotxe 
dins l’aparcament municipal. Les càmeres de seguretat funcionaven i les 
imatges no es van quedar ni a l’ajuntament ni a Santa Coloma, algú va 
autoritzar que volessin cap a totes les televisions del país. Eren les imatges 
de la impotència de la derrota. Un patètic final a una digna carrera política 
en la qual no va haver mai cap ombra d’enriquiment personal i en la que, 
per variar, la prioritat van ser els espais públics i no la construcció 
privada. Anys més tard Hernández acceptaria una oferta que una 
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companyia de creuers va fer arribar a la diòcesis per donar serveis 
espirituals als clients entre daiquirí i sessió solar. No semblava descontent.   
 
Ella no l’ha perdonat ni l’ha oblidat. En una rèplica a un article d’Ivan 
Tubau, en el que criticava un suposada marginació del govern catalanista 
a barris com Singuerlín, el pas previ a l’apocalipsi de la crema de cotxes.  
MdM,  escriu: “Señor Tubau, a los vecinos de Singuerlín no hace falta que se lo 
explique, porque saben perfectament que piensa el PSC sobre el catalanismo y el 
autogobierno. He pasado muchos años en este querido barrio, igual que el anterior 
alcalde del PSUC” i després rebat. Ai, més val un reconeixament a 
contracor, quasi anònim, mogut per la conveniència argumental, que la 
recepta que més desespera a qualsevol bon enemic: indiferència. Els anys 
amansen. Fins i tot a MdM.  
 
Va obtenir la baixa temporal d’alcaldesa el febrer del 2002 i va anunciar 
que deixava l’alcaldia el 27 de maig. El dia següent els diaris recollien les 
opinions del portaveu del PSC, Miquel Iceta –que esperaria l’arribada de 
les següents autonòmiques per sortir de l’armari- en les que assegurava 
que el partit perdia una alcaldessa però no una dirigent. Com en el cas de 
Joan Clos, que també va exercir d’alcalde substitut i després va passar el 
bastó a Hereu, el relleu no va ser convencional, amb un  procés obert de 
presentació i votació de candidats. Com en el cas de Barcelona la voluntat 
de l’alcalde sortint va ser decissiva. La seva companya del PSC de Santa 
Coloma, Carme Moraira, regidora d’urbanisme i companya de 
confidències al lavabo, semblava l’opció. La seva feina i el seu sexe 
jugaven a favor seu. Era lògic pensar que una de les pioneres en l’arribada 
de les dones al poder polític donaria continuïtat a l’ascens femení. Mai 
s’ha mossegat la llengua per retratar prejudicis masclistes i  desigualtats 
d’oportunitats. Ha fet proseletisme carregada de raó però també de 
retòrica. De distància.  
 
El gremi polític ens ha ensenyat a relativitzar la traducció de la paraula a 
l’acció. La realitat és dura, ens diuen, som somniadors però toquem de 
peus a terra. No hi ha res impossible però treballem en el possible. Hem 
acceptat el joc, hem admès els programes dins el gènere literari, la 
fragilitat de les declaracions solemnes, la subhasta pre-electoral i la 
submissió i fusió de les ideologies al voltant de la voracitat del rendiment. 
Potser, amb tant relativisime, el repte és indignar-se quan acció i paraula 
no només prenen camins bifurcats sinó que van en direcció contrària. 
 
Manuela va donar el bastó a Bartomeu Muñoz, el fill del prestamista. 
Devia fer més mèrits.  
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Preguntes als lectors:  
 
Es pot confodre la fibromiàlgia amb anèmia i problemes de tiroides? 

 
La resposta, al pròxim capítol. 
 
 


