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CRIM I DELICTE

Introducció
Crim i delicte presenta una selecció d’objectes procedents de 

l’antic Museu de l’Institut de Criminologia de la Universitat de 

Barcelona, creat el 1955 sota l’impuls del Dr. Octavio Pérez-

Vitoria, catedràtic del Seminari de Dret Penal i fundador i 

director de l’Institut. El fons del Museu de Criminologia es va 

formar a partir dels béns, instruments i aparells que va rebre 

dels arxius judicials de l’Audiència Provincial de Barcelona, els 

quals s’havien emprat per cometre delictes o com a proves en 

els judicis que se’n van derivar.

Tots aquests materials constitueixen una col·lecció molt 

valuosa per entendre les motivacions i el modus operandi 

criminal sorgit del context polític i social de l’Espanya, grisa, 

del franquisme.

L’any 2016 el Museu d’Història de Catalunya i la Universitat 

de Barcelona van emprendre un camí de col·laboració que ha 

permès, mitjançant diverses exposicions, donar a conèixer 
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algunes col·leccions creades per departaments, facultats 

o centres de recerca, que constitueixen un ric i molt divers 

patrimoni cultural. Aquest camí arriba ara a la seva fi amb  

Crim i delicte.

Àmbit 1 
DELICTES A L’ESPANYA DE LA POSTGUERRA 
Veníem d’una guerra de tres anys, seguida d’una postguerra de 

vint anys, abans que, cap a mitjan anys seixanta, es produís el 

primer Plan de Desarrollo. Mentrestant, els vencedors s’havien 

entretingut repartint-se el botí de guerra (encara el 1995, 

l’acadèmic Torrente Ballester parlava del derecho de conquista 

referint-se als papers de Salamanca). Continuaven perseguint 

els dissidents, l’economia rural es col·lapsava i més de set 

milions de persones van emigrar a ciutats d’aquí o d’Europa 

buscant la prosperitat. 

Si un Estat no tracta bé el ciutadà i es limita a controlar-lo per 

la força i el càstig, el ciutadà no se sent obligat a respectar les 

lleis imposades i, per tant, violar aquestes lleis no està tan mal 

vist com en altres països. Els furts, les estafes, fins i tot els 

atracaments a bancs, si no hi pren mal ningú, són considerats 
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pecats venials. Els diaris parlaven de gent desgraciada que 

patia infortunis, que matava per gelosia o per robar gallines, o 

que es deixava estafar amb allò de l’estampita. S’entenia que a 

la gent important, intel·ligent i distingida, aquestes coses no els 

passaven. 

En aquest món, per donar la sensació que tot estava 

controlat, era evident que la dictadura no podia acceptar 

l’existència del crim organitzat. I, per tant, policies, jutges, 

advocats i periodistes asseguraven que aquest era un país tan 

desorganitzat que no podia tenir ni crim organitzat.

Organitzat o desorganitzat
Però, evidentment, en aquest país el crim organitzat existia. 

Sempre n’hi ha hagut, a tot arreu: des d’Alí Babà i els quaranta 

lladres fins a pirates, corsaris i bucaners, i els Serrallonga 

o Perot Rocaguinarda d’aquí i els Diego Corrientes o Luis 

Candelas d’allà. Per no parlar de la màfia i la camorra italianes, 

les tríades xineses, la Yakuza i un llarg etcètera. 

En aquell temps, aquí teníem bandes que es dedicaven al 

contraban de tabac, per exemple. O a l’estraperlo, aquell 

mercat clandestí que proporcionava a la gent allò que la cartilla 

de racionament no cobria. La penicil·lina, per exemple. Fonts 
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de riquesa clandestines per a uns pocs que el poble disculpava 

com a faltes lleus i sense importància.

Àmbit 2
POLICIA DE L’ÈPOCA

El cos policial
La policia estava formada i organitzada al servei d’una 

dictadura, i va funcionar amb aquesta inèrcia durant força 

anys després de la mort del dictador. Obeïa més a la finalitat 

de perseguir els transgressors que de protegir els ciutadans, 

confonent els conceptes d’infondre por i d’infondre respecte. 

El mèrit principal que s’exigia als funcionaris era més l’afecció 

i lleialtat al règim que estudis o cap altra preparació especial, 

i així es dedicaven més a neutralitzar els qui no pensaven 

com calia que no pas els delinqüents anomenats comuns. 

La Brigada Político-Social, més coneguda com La Secreta, 

disposava de més personal i mitjans que la Brigada de 

Investigación Criminal, els agents de la qual sovint havien de 

fer servir els seus propis vehicles per efectuar els serveis. 
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Procediments policials
Era una policia de pocs mitjans. La creació, el 1960, del telèfon 

091 («policía al habla») va representar un pas de gegant, però del 

tot insuficient per corregir els defectes d’origen del cos policial. 

En les inspeccions oculars no es buscava gaire més que les 

empremtes dactilars, i les bases de dades per a les comparatives 

eren insuficients. El sistema del retrat robot era summament 

precari. Les investigacions depenien sobretot de l’ajuda de 

confidents, sempre ubicats en aquella delicada frontera entre 

el delicte i la llei, malfactors col·laboradors que al final havien 

de ser recompensats d’una manera o altra. Els detinguts no es 

beneficiaven de l’habeas corpus i els hàbils interrogatoris i la 

confessió acabaven sent base essencial de l’acusació. 

Àmbit 3
HOMICIDIS

Les fitxes dels crims
Les fitxes que acompanyen les peces d’aquesta col·lecció 

parlen de crims de corral i de taverna, de cops de navalla 

o trets d’escopetes de caça com tantes n’hi havia entre les 
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eines del mas. Un guardià matava uns nois que robaven fruita 

amb l’eximent d’actuar «en compliment del deure». Igual com 

el jove geperut que va venjar anys d’humiliacions, o el que 

jugava a Guillem Tell i va matar la dona que hi havia sota la 

poma, o la dona que va decapitar l’home amb una destral. 

La censura de premsa de l’època s’encarregava que aquest 

país no s’entengués mai com una terra envaïda pel crim. Els 

assassinats d’aquí eren incidents d’aquells que passen a tot 

arreu; res a veure amb les abominacions de més enllà de les 

fronteres, en un món estranger corromput.

«La maté porque era mía»
Fins al 1963, marits i pares podien matar esposes i filles si les 

sorprenien en adulteri. Fins al 1972, les dones de menys de 25 

anys no podien marxar de casa sense permís del pare, excepte 

per casar-se o per entrar en un convent. I, un cop casades, 

necessitaven la llicència marital per obtenir el passaport, 

treballar, ocupar càrrecs públics, etc. 

En aquest país, era normal riure’s de les dones, fer-ne acudits 

denigrants, ridiculitzar les seves opinions i donar per suposat 

que, si conduïen, ho feien malament. 

Convivint amb frases populars com ara «deixa’m a mi, que tu 
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no en saps», «la mujer casada, la pata quebrada y en casa», 

difícilment podia progressar una denúncia d’agressió sexual 

davant de la policia o del jutge. 

Àmbit 4
ASSASSINATS SENSACIONALS

El crim de Carmen Broto
Es deia Carmen Brotons (Osca, 1922), es feia dir Carmen 

Broto, exercia la prostitució a Barcelona, es va relacionar amb 

jerarques de la dictadura, empresaris famosos i fins i tot amb 

dignataris de l’Església, i va ser assassinada l’11 de gener de 

1949 en circumstàncies estranyes. La mateixa nit del crim, la 

policia va anar a detenir els autors i, curiosament, dos es van 

suïcidar amb cianur. El tercer va assumir tota la culpabilitat i 

la versió oficial dels fets (que van matar Broto perquè li volien 

robar les joies —malgrat que la van enterrar sense treure-li 

l’abric de pells—) i va ser condemnat a mort però va gaudir de 

dos indults del general Franco, va ser assistit per advocats de 

categoria i va sortir lliure al cap de deu anys. 
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José María Jarabo, el criminal de l’alta societat
José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris 

(Madrid, 1923), posteriorment conegut com José María 

Jarabo, era membre de l’alta societat madrilenya, exalumne 

del prestigiós Colegio de Nuestra Señora del Pilar. El 1946 va 

complir quatre anys de presó a Nova York per tràfic de drogues 

i pornografia. Expulsat dels Estats Units, va tornar a Espanya 

amb deu milions de pessetes que es va gastar en un any. 

Fingint diferents identitats, es va dedicar a estafar demanant 

joies i empenyorant-les a l’esquena de les propietàries. Fins 

que, acorralat pels deutes i per tal de recuperar algunes de les 

joies empenyorades, va acabar assassinant quatre persones 

entre el 19 i el 21 de juliol de 1958. Va ser executat al garrot vil 

el 4 de juliol de 1959. 

Àmbit 5
ROBATORIS  
Als anys cinquanta parlàvem de «furts famèlics», delinqüència 

de supervivència relacionada amb la misèria. Nois que robaven 

bombetes, o equipatges a les estacions, o productes bàsics 

com ara menjar, llenya o gasoil. Als tribunals prevalia el 
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principi de l’exemplaritat social i això omplia les presons de 

reclusos comuns per delictes contra el patrimoni, tot i que eren 

sobradament superats en nombre per la quantitat de presos 

polítics que el règim considerava més perillosos. Als anys 

seixanta, amb el desenvolupament immobiliari, abundaven les 

sostraccions de material de construcció.

Amb palanquetes, rossinyols, tenalles, assaltaven cases i 

botigues a la ciutat, però també galliners al camp o cementiris, 

d’on robaven ornaments de bronze. 

Àmbit 6
ESTAFES
En el terreny de les estafes és on més i millor es demostra 

la tolerància que en aquella època hi havia respecte dels 

petits delictes. Si no estava gaire mal vist l’estraperlo, 

que proporcionava al ciutadà allò que la carestia, la mala 

administració i les cartilles de racionament li escatimaven, ni 

el contraban, ni alguns furts resultat de la misèria, en el cas 

de les ensarronades fins i tot es va encunyar una frase que 

justificava el delinqüent: «Només enganyen a aquells que els 

volen enganyar». 
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L’enginy d’aquests delinqüents i les seves habilitats 

dramàtiques seduïen amb facilitat el ciutadà que, maltractat 

per un govern gens empàtic, no se sentia gaire compromès 

amb el compliment de les lleis. 

Àmbit 7
ESTUPEFAENTS
La venda i el consum de drogues no es van considerar delictes 

a Espanya fins al 1918. Fins aleshores, la cocaïna havia arribat 

a ser un problema social a Barcelona i l’ús incontrolat de la 

morfina durant la Gran Guerra havia creat una gran quantitat 

d’addictes.

Abans que la reconversió industrial i pesquera de Galícia 

augmentés el nombre d’aturats i transformés la infraestructura 

del contraban de tabac a partir de pactes amb narcotraficants 

colombians, la droga que es consumia als baixos fons 

d’aquest país venia de l’Àfrica i es deia grifa (de fet, era el que 

ara anomenem cànnabis o marihuana). Altres estupefaents, 

com la morfina i l’heroïna, eren molt escassos i molt cars, i 

únicament corrien per les festes de l’alta societat. 
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Àmbit 8
GRANS DELICTES
Els delictes més espectaculars de l’època —i dels quals 

només es parlava quan l’escàndol resultava excessiu— eren 

aquells que es produïen a les altes esferes, en l’àmbit de 

polítics, grans empresaris o funcionaris, persones que havien 

arribat a un càrrec de responsabilitat amb l’únic mèrit d’haver 

ajudat els vencedors de la guerra. Es falsificaven cartilles 

de racionament, carnets de la Falange i vals de benzina, i al 

cap de ben poc, amb l’increment de l’emigració cap a les 

ciutats, una urbanització descontrolada afavorí la corrupció, 

l’especulació i les estafes en l’àmbit immobiliari. I la manca de 

confiança en la policia i en la justícia feia que, tot i ser milers 

els afectats, es presentessin molt poques denúncies. 

Redondela 
La Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas (REACE) 

guardava, en uns dipòsits de Guixar (Vigo), una gran quantitat 

d’oli d’oliva propietat de la Comisaría de Abastecimientos 

y Transportes de Redondela, i els gestors de l’empresa 

gestionaven aquell oli com si fos de la seva propietat, venent-

lo, per exemple, a empresaris gallecs. 
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El 25 de març de 1972, durant una inspecció inesperada, es va 

descobrir la desaparició d’aquells 4.036.052 litres d’oli d’oliva, 

valorats en 250 milions de pessetes de l’època. 

Àmbit 9
CRIM ORGANITZAT 
Va arribar un dia, però, que ja ningú no va poder continuar 

negant l’existència del crim organitzat en aquest país. Espanya 

s’havia omplert de turistes que buscaven sol i platja i, entre 

ells, havien arribat delinqüents, ja fos per estiuejar, per amagar-

se si els perseguien o per invertir en béns immobiliaris i 

blanquejar els diners aconseguits fraudulentament als seus 

països. Era qüestió de temps que els contrabandistes de tabac 

gallecs decidissin aprofitar la seva infraestructura de llanxes, 

magatzems i sistemes de distribució per al tràfic de cocaïna 

o heroïna, i que els mafiosos de fora comencessin a comprar 

polítics d’aquí i el crim organitzat es pogués considerar 

definitivament implantat entre nosaltres. 
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El cas Bardellino
L’any 1984, la justícia espanyola havia detingut Antonio 

Bardellino, mafiós italià cap del clan Casalesi, capo di tutti i 

capi vinculat a la Cosa Nostra. Al mes de febrer, va aconseguir 

la llibertat sota fiança en circumstàncies estranyes i va aprofitar 

per escapar-se. El van deixar anar els magistrats Ricardo Varón 

Cobos, de l’Audiència Nacional, i Jaime Rodríguez Hermida, 

del Tribunal Suprem, que posteriorment van ser suspesos de 

sou i feina per prevaricació i suborn, i que van ser expulsats de 

la carrera judicial. A propòsit d’aquests fets, es va saber que, 

durant el mateix any 1984, Itàlia va sol·licitar a les autoritats 

espanyoles vint-i-vuit extradicions, de les quals l’Audiència 

Nacional només en va concedir dotze. 

El cas Vaccarizzi
El 14 de juliol del mateix 1984, una dona anomenada 

Antoinette Ferré va cridar, des del carrer Provença, el nom 

d’un dels reclusos que eren a la presó Model de Barcelona. 

Raymond Vaccarizzi va apropar-se a la finestra per parlar amb 

aquella dona des de l’altra banda dels barrots, com ja era 

costum, i des de l’àtic d’un edifici de l’altra banda del carrer, 

amb un fusell de mira telescòpica, li van disparar un tret al cap 

i el van matar. 
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Raymond Vaccarizzi era el cap d’una perillosa banda de 

delinqüents internacional. La màfia lionesa. 

Aquestes dues notícies van sacsejar l’opinió pública i, des 

d’aquell moment, el crim organitzat es va instaurar a les 

notícies de la premsa del nostre país i ens van envair les 

drogues més devastadores. 

Àmbit 10
PREMSA 
La premsa és testimoni dels fets increïbles que succeeixen 

en aquest món paral·lel, invisible però real, que és el de la 

delinqüència. Sabem que això existeix, encara que no ho 

veiem, i ho sabem perquè la premsa ens ho explica. Els diaris 

Por qué i El Caso també estaven controlats per la censura 

franquista, fins i tot més que els altres, perquè havien de 

mantenir l’equilibri entre alimentar el morbo dels lectors i no 

donar la imatge d’un país en què el crim campava sense límits. 

Ben al contrari, es tractava que, tot i tenir-ne constància, el 

lector pensés que «aquí aquestes coses no passen».

Abundava la notícia sense referències concretes, sense 
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data ni localització, o sense els noms dels implicats. I, per 

descomptat, cap intenció d’analitzar els fets a fons. 

Enrique Rubio
Enrique Rubio Ortiz va ser periodista especialitzat en la crònica 

negra i un dels impulsors de les revistes El Caso i Por qué, amb 

què va col·laborar assíduament. Interessat en l’àmbit de les 

estafes i ensarronades, va ser col·leccionista d’artefactes dels 

que fabriquen els engalipadors per plomar els incauts, com la 

famosa guitarra, aparell que, suposadament, fabrica bitllets 

de banc, i tots ells constitueixen ara l’anomenada «Timoteca 

Nacional». Va ser caricaturista en publicacions como Marca o 

Solidaridad Nacional, i columnista de La Vanguardia. A la ràdio, 

va estar molts anys al programa Protagonistas, amb Luis del 

Olmo, i va debutar a la televisió l’any 1960, en el programa 

Panorama, amb Federico Gallo.

Va morir el 2005, als 85 anys, a Barcelona.

Margarita Landi
El seu nom real era Encarnación Margarita Isabel Verdugo 

Díez, però signava els articles i reportatges com Margarita 

Landi. En àmbits policials la coneixien com Pedrito o la rubia 

del deportivo perquè conduïa un descapotable negre. Va 
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néixer a Madrid el 1918 i va morir a Astúries 85 anys després, 

el 2004. Periodista, diplomada en Criminologia, va treballar al 

setmanari El Caso des del 1953, durant 27 anys. Amb moltes 

amistats entre la policia, era fàcil veure-la a primera fila en el 

lloc del crim, fumant en pipa. També va col·laborar a la revista 

Interviú, a Televisió Espanyola i a Telemadrid. Va escriure llibres 

com Una mujer junto al crimen o les seves memòries: Crónica 

sangrienta, 35 años de crimen en España.

Àmbit 11
NARRATIVA POPULAR
La ficció s’alimenta de la realitat. N’agafa anècdotes, detalls, 

fets, notícies, i els combina formant una història inèdita 

en què l’autor endreça tots els elements amb fórmules de 

plantejament, nus i desenllaç que ens permeten entendre 

millor el món que ens envolta, analitzar-lo i tenir la sensació 

que el controlem. Sabem que convivim amb un món criminal 

paorós, i això fa que aquest sigui un dels temes més corrents 

en la literatura. Entre els anys 1950 i 1970, es va comercialitzar 

un producte barat i de lectura ràpida: en deien bolsilibros. 

Eren obres escrites per autors d’aquí, que signaven amb 
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pseudònims (Francisco González Ledesma era Silver Kane, 

per exemple), i que ambientaven les novel·les en països 

anglosaxons, amb la qual cosa fomentaven la idea que 

«aquestes coses només passen a l’estranger». 

Àmbit 12
EL BOOM DE LA NOVEL·LA NEGRA  
I EL CINEMA NEGRES

El boom de la novel·la negra
El 1963, Edicions 62 i Manuel de Pedrolo engegaren una 

col·lecció de novel·la negra, La Cua de Palla, que portaria al 

mercat català un gènere i uns autors que encara no estaven 

de moda: des de Dashiell Hammett fins als principals 

representants del polar francès, passant el 1966 per Un crim 

de qualitat de John Le Carré quan aquí ningú no coneixia 

encara aquest autor. En aquesta col·lecció, Pedrolo va publicar 

Joc brut el 1965 i es va avançar nou anys a Tatuaje de Manuel 

Vázquez Montalbán, de 1974, que iniciaria allò que es coneix 

com boom de la novel·la negra. 

Va ser Montalbán qui millor va explicar el perquè de l’eclosió 



18

del gènere negre: després de la mort del dictador, calia un 

moviment alliberador, que trenqués d’una vegada amb un 

corrent literari purament formal que ens ofegava. 

Cinema negre
Des que el cinema és cinema, la temàtica policial ha tingut una 

importància cabdal en els seus arguments i ha donat lloc a una 

llarga llista d’obres mestres. A partir dels anys trenta (Scarface) 

i quaranta (The maltese falcon), l’èxit dels films americans va 

generar un fenomen formidable a França anomenat polar, i fins 

i tot al nostre país va donar lloc, als anys cinquanta, a una sèrie 

de pel·lícules com Apartado de Correos 1001, Brigada criminal 

o Distrito quinto. Des de la pantalla, com en la literatura, la 

ficció interpreta la realitat. A finals dels seixanta i principis dels 

setanta, es va produir una nova tongada d’obres mestres que 

havien de revolucionar el gènere: Bullitt (1968), The French 

Connection (1971), Chinatown (1974)... i encara no ha parat. 
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Àmbit 13
EL CRIM, ARA
Des d’aleshores, el món del crim en aquest país ha evolucionat 

molt. Hi ha homicidis més semblants als que només passaven 

a l’estranger i aquí no podien tenir lloc. Interpretem de manera 

nova les agressions que es perpetren a partir d’una concepció 

patriarcal; les estafes ara pesquen víctimes a través d’Internet. 

Les noves formes de delinqüència, però, no substitueixen les 

anteriors, sinó que són acumulatives. El tràfic de drogues no va 

deixar enrere el contraban de tabac, sinó que s’hi va afegir. Els 

delictes cibernètics s’afegeixen a les estafes, grans o petites, 

del carrer. I l’aparició de noves substàncies estupefaents no 

elimina la venda, el consum i la misèria de les drogues de tota 

la vida. 
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