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Urraca fou un cínic i un oportunista, dis-
posat a defensar qualsevol causa, encara
que fos per la via criminal, que li perme-

tés satisfer les seves ànsies de poder i reconeixe-
ment.” Gemma Aguilera defineix amb aquestes pa-
raules l’agent de la policia franquista Pedro Urraca
Rendueles, que per iniciativa pròpia va detenir Lluís
Companys l’agost del 1940 a França i el va traslladar a
la frontera per lliurar-lo a les forces de seguretat espa-
nyoles, convençut que el president de la Generalitat
seria afusellat poc després. Un personatge bastant
desconegut, fins que aquesta periodista va poder ac-
cedir a un tresor documental històric: els dietaris que
el mateix policia havia escrit amb lletra clara sobre la
seva activitat repressora del franquisme a París i
Brussel·les. Uns originals que el seu fill, Juan Luis Ur-
raca, ha lliurat a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que
està a l’abast dels estudiosos, amb altres documents
històrics de la seva activitat.

El contingut d’aquests
papers i el testimoni del fill
del policia van permetre a
Aguilera anar estirant fils a
hemeroteques i personat-
ges que l’havien conegut i
bastir Agent 447. L’home
que va detenir el president
Companys, un retrat esfe-
reïdor d’un policia que va
servir la República de mala
gana i va canviar de bàn-
dol a la Guerra Civil per
passar a exercir d’agregat
policial del franquisme a
París des del 1939. Animat
pels èxits, va actuar també
d’agent de la Gestapo i va
ser el principal repressor i
extorsionador dels refu-
giats republicans en la im-
mediata postguerra, així com dels jueus que fugien.
Acabada la Guerra Mundial es va dedicar a investigar
les activitats dels refugiats del PCE, però es va haver
d’exiliar perquè França l’havia condemnat a mort per
la seva vinculació al govern de Vichy. Instal·lat a Brus-
sel·les, va continuar la seva extorsió sobre l’exili per
afegir-se als anys setanta a la repressió sobre ETA. La
seva ambició de pujar graus dins l’escala policial el va
portar a seguir actuant durant el franquisme i va fer
informes i actuacions per pujar a l’escalafó en plena
democràcia fins que es va jubilar, el 1983.

No cal dir que l’aportació més emblemàtica del lli-
bre és l’actuació d’Urraca en la localització i detenció
de Companys. Una intervenció violenta que comporta
el pillatge de tota la documentació i els béns personals
del president. Les reflexions que farà després ell ma-
teix mostren que actuava bàsicament per posar-se
medalles. Segons Aguilera, no se sent gens còmode
Urraca amb aquesta intervenció. Probablement “no
es creu prou la causa franquista”, perquè tot “ho fa
per aconseguir els seus objectius vitals: reconeixe-
ment i diners”. Urraca farà una fotografia de Com-
panys “al pas fronterer d’Hendaia”, que l’enviarà a la
dona del president per donar fe que l’ha lliurat viu.

Un llibre d’història que es llegeix com una novel·la
amb un protagonista que desprèn l’essència de la
maldat humana. El retrat d’un home “mediocre, trepa,
oportunista, traumatitzat” que va canviar la història
d’un país. Una història que el seu fill ha intentat repa-
rar lliurant la documentació essencial del seu pare a la
Generalitat de Catalunya. Un gran llibre. ❋
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cessitat indefugible del compromís
ètic de l’artista amb el món i la histò-
ria, sobretot després d’Auschwitz.
Calvo, dit sigui de passada, és un
dels relativament pocs intel·lectuals
catalans que mostra d’una manera
sempre tan present aquesta sensibi-
litat. O l’obligació de la competència
pluridisciplinària de l’intel·lectual que
inclou nocions d’humanitats i cièn-
cia, d’antropologia, psicologia, filo-
sofia, història, sociologia, estètica...

I després, per l’altra banda, tenim
una acumulació de temes puntuals
que hi apareixen en algun lloc o al-
tre: la transcendència i el món de
l’esperit, els viatges, la lectura, els
mitjans artístics, la tradició cultural,
el vitalisme, els creadors joves, la
cosmologia, el criticisme, l’autorefle-
xivitat i molts més.

Un llibre ric en el temps de penú-
ries en què vivim. ❋
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