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PANTALLES

l’arxiu conegut com a Project Ni
ños, ambmésde2.000 informesde
la CIA amb testimonis dels espa
nyols quevan tornarde laUnióSo
viètica, aquesta sèrie documental
produïda per Lavinia Audiovisual
investigaaquestahistòriadescone
guda que va convertir Espanya en
l’epicentre de la Guerra Freda a fi
nals dels cinquanta en què es des
cobreix una operació clandestina
que va convertir els “nens de la
guerra” espanyols en els protago
nistes d’unaxarxad’espionatgeen
treelsEstatsUnitsi laUnióSovièti
caambMadridcomaseuprincipal.
Durant la Guerra Civil més de

30.000 nens van ser enviats fora
d’Espanya. D’ells, uns 3.000 me
nors van ser traslladats a la Unió
Soviètica amb la idea que aviat po
drien tornar a casa. Però no va ser
fins gairebé dues dècades després

quanho vanpoder fer. “Quan s’au
toritza els ‘nens de la guerra’ a en
trar a Espanya comença aquesta
història de l’espionatge i contra
espionatge de la CIA i la KGB”, va
relatar durant la presentació de la
sèrie el director executiu, Jordi
Ferrerons. “Aquests nens, que van
viure la Guerra Civil, la Segona
Guerra Mundial i van ser a l’epi
centre de la Guerra Freda, ho re
laten amb una honestedat tre
menda”, va afegir per destacar “el
rerefons profundament humà que
hi ha darrere d’aquesta història
d’espies”.
Ferrerons va revelar que el pri

merfilquevanestirarvaserel2016
ambelcoronelretiratdelKGBOleg
Netxiporenko, responsable del
control d’estrangers a l’URSS, el
testimonidelqualoferiaunenfoca
ment nou i desconegut sobre “els

nensde laguerra”.Quanvanpoder
accedir a l’arxiu ja desclassificat
conegut com a Project Niños, van
confirmar les seves declaracions.
“El mésmeravellós és que aquesta
aventura, que comença amb el co
ronelNetxiporenko, l’hemcomen
çada sense saber com acabaria. Sa
bíemambquatrepinzelladesquehi
haviahagutunagranoperaciódela
CIAaMadrid,peròel final ens sor
prèn fins i tot a nosaltres. No és la
històriad’unaaventura, sinóqueés
una aventura per si mateixa”, va
afirmarOriol Bosch, director i rea
litzadordelprojecte.
Quan van tornar a Espanya, els

“nens de la guerra” van ser citats
per la CIA. Sota una aparent
campanya de retrobament fami
liar, l’agència d’intel∙ligència dels
EstatsUnits va pressionar el règim
de Franco per dur a terme inter
rogatorisexhaustiusals retornatsa
fi de buscar informació clau sobre
els sistemes d’armament soviètics.
Franco ho va permetre a canvi de
compartir els informes amb les au
toritatsespanyoles.
“EnsvanportaraMadrid,ambla

família completa, i teníem interro
gatori al matí i a la tarda. Les pre

guntes eren: ‘On havies estat?’, ‘On
haviestreballat?’i ‘Quèéselques’hi
feia?’”, afirma Cecilio Aguirre, un
dels prop de dotze nens de Rússia
que expliquen a la sèrie la seva ex
periència, des de com van viure la
sortida d’Espanya, els anys a l’exili,
icomalatornadamoltsd’ellsesvan
sentir marginats per la societat es
panyola de l’època i, farts de ser in
terrogats, vandecidir tornar al país
queelsvaacollir sentnens.
La història de Project Niños es

completa amb l’altra cara: la del
contraespionatge. El mateix coro
nel Netxiporenko relata a la sèrie
les operacions secretes delKGBen
les quals es van anticipar als plans
de la CIA i hi van infiltrar agents
camuflats. “Entre els espanyols
també hi havia els nostres agents,
els que cooperaven amb el KGB”,
revela.c
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Mésde1.800espanyols
que van emigrar a la
Unió Soviètica du
rant la Guerra Civil,

els coneguts com “els nens de la
guerra”,vansercitatsentreel1957i
el 1960aMadrid,desprésdetornar
a Espanya, per ser interrogats per
la CIA. De manera involuntària,
aquestes víctimes de la guerra es
van convertir en unamina d’or per
ferlos confessar informació de
comera laUnióSoviètica enaquell
temps,quanelpaíslideratperNiki
taKhrusxovesmanteniatotalment
hermètic a l’exterior. És el punt de
partida de Project Niños, una sèrie
documental de tres episodis que el
canal Dmax estrena dilluns a les
22.30h.
Després de la desclassificació de

Una sèrie documental deDmax revela comCIA i KGB
van convertir Espanya en l’epicentre de la guerra freda

Lahistòriadesconeguda
dels “nensde laguerra”

DMAX

El canal en obert Dmax estrena dilluns el primer dels tres episodis de Project Niños

Quan van tornar a
Espanya dues dècades
després, la CIA els va
interrogar; el KGB hi
va introduir infiltrats

CRÍTICA DE TV

VíctorM. Amela

Després de Canción triste de Hill
Street (Hill Street Blues, de Steven
Bochco, als anys vuitanta) no hi

hahagut sèriesdepoliciesquem’hagin in
teressat. Amb aquest ànim vaig començar
a veure abansd’ahir a la nit el primer ca
pítol de la sèrie Antidisturbios (Movis
tar+), i ja no vaig poder parar de mirar:
vaig seguir fins al final, empès a cop d’en
quadrament agosarat i porra voleiant, in
triga i tensió fins a l’últim dels seus sis ca
pítols (la sèrie està penjada per complet a
la plataforma deMovistar+).

El relat el protagonitza un grup de sis
agents de la unitat d’antiavalots del Cos
Nacional de Policia. El primer capítol en
lluernaper lanarrativa trepidant, electrit
zant, intensa. És brillant per la versem
blança dels detalls, trets, paraules i gestos:
t’asseu a l’interior d’un furgó policial amb

rumb a una humil corrala del barri de La
vapiés deMadrid, per executar una ordre
judicial: cal desallotjar un pis okupat per
una família pobra. El que pot acabar ma
lament, acaba fatal: el desenllaç d’aquest
desallotjament (aquí veiem la poeta ca
talana Juana Dolores encarnant la porta
veu de la plataforma veïnal) determinarà
l’obertura d’una investigació policial a
càrrec del departament d’afers interns.
Segueixen sis capítols que enllacen les

vides íntimes de policies i investigadors
(l’agent Laia, construïda per una estel∙lar
Vicky Luengo), alts càrrecs i jutgesses, es
quitxades per manifestacions, càrregues
policials, una pallissa a detinguts, escenes
de consumde cocaïna per unparell de po
licies protagonistes, i alcohol, i corrupte
les, i nepotismes, rivalitats, sexe... Estem
veient una ficció, però res no em fa dubtar

queno siguin així les coses aquí fora:Anti
disturbios és una sèrie realista que no
enfosqueix els aspectesmés fal∙libles, bar
roers o ombrívols d’aquests funcionaris
policials que paguem entre tots.
En certa manera sembla una pel∙lícula

de guerra, ja que la vida urbana i política
no deixa de ser una estilització de la guer
ra. Aquí veiem sis fornits antiavalots de
braços tatuats i tallades de cabells a lamo
da futbolera, sis tipus en un arc d’edats
ampli quepossibilita tipologies i tempera
ments diversos.
Tots els actors se la juguen en prime

ríssims plans (a prop de l’ull de peix), i en
surtenairosos i convincents, sobretot l’ac
torHovikKeuchkerianenel paperdel po
licia encallit: la sevapresència conquereix
la funció des que arrenca el furgó.
Dic el mateix de l’actor Patrick Criado

com a policia jovenet que no suporta que
un manifestant li escupi a la pantalla del
casc: salta com un bergant i la fa grossa,
esclar. A Antidisturbios veig que cada po
licia és fill del seu pare i de la seva mare, i
també que el corporativisme és una de les
cares de l’instint de supervivència. No
conec personalment cap policia real, i ara
podria dir que n’he conegut sis i que un
d’ells ha decidit deixar de ser policia per
reciclarse en vigilant de seguretat.
També surt a Antidisturbios un vell

expolicia de manejos bruts, amb perilla i
gorra (sí, com l’espinós Villarejo). Ah, la
sèrie acaba quan quatre dels sis policies
–ja superat el seuembolic legal (i per si fos
poc)– són enviats al port de Barcelona, a
aquarterarse en un vaixell amb un buc
decorat amb un esborronador dibuix de
l’ocellet Piolín. –@amelanovela

DelacocaïnaalPiolín: ‘Antidisturbios’

TocaLaura
Rosel per
uneditorial
crític amb
OriolMitjà
BARCELONA Redacció

El consell professional de Cata
lunya Ràdio va emetre un crític
comunicat a última hora de di
vendres en relació amb l’edito
rial que aquell mateix dia havia
fet la periodista Laura Rosel al
programa que dirigeix i presen
ta, El matí de Catalunya Ràdio, i
en el qual es qüestionava l’epi
demiòleg Oriol Mitjà per unes
declaracions dures contra el
Govern català per la gestió de la
pandèmia.
Ambel text, el consell recorda

a la conductora del magazine
matinal que una de les missions
dels mitjans públics és “fomen
tar l’esperitcrític” iasseguraque
li “grinyola” l’editorialquevafer
“perquè si un professional criti
ca l’acciódeGovern,hemderes
pectar la seva opinió”. En l’edi
torial, Laura Rosel esmentava
Oriol Mitjà, a qui li reconeixia
l’autoritatmèdica, però li envia
va aquest missatge: “Bastant
desconcertant és tot, per haver
d’escoltar un dels metges de re
ferència de la pandèmia carre
gantse la confiança en el Go
vern, sigui del color que sigui”. I
és que, segons va expressar
aquell dia la periodista, les últi
mesdeclaracionsdel’especialis
ta no ajudaven “ni l’estat d’ànim
ni laconfiançaenel sistema”.
Amb el comunicat, el consell

assegura que “la crítica sempre
toca, sigui justa ono, perquèés el
fonamentdelallibertatd’expres
sió”. ElmateixMitjà es va referir
aaquestapolèmicaatravésde les
xarxessocials, on tambévagene
rar una mica d’enrenou perquè
va insinuar enunprimer tuit que
el textnoproveniadelaperiodis
ta, tot i que després ho va voler
matisar: “Tu i jo havíem discutit
sobreaquesttemaicrecquel’edi
torial no reflecteix la tevaopinió.
Potser és que no et conec prou i
llavorsetdemanodisculpes”.c


