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No és del tot inhabitual trobar-se persones, fins i tot d’una elevada formació intel·lectual, que 
al·leguen que Catalunya pot analitzar amb prou distanciament el colonialisme perquè mai no 
ha estat involucrada en cap campanya colonial i mai no ha estat colonialista. Tot i que la 
majoria dels historiadors no subscriurien aquest discurs, es cert que és prou estès al carrer. 
Desmarcar-se del colonialisme és, òbviament, una forma de blanquejar la nostra història i la 
nostra consciència col·lectiva. Però Barcelona, ens agradi o ens dolgui, és una ciutat que ha 
crescut marcada per l’experiència colonial. 

 En primer lloc, és obvi que tot Europa es va veure contaminada del pensament colonial 
en el període més àlgid del colonialisme, a finals del segle XIX i la primera meitat del XX. Les 
creences colonials eren compartides per anglesos, francesos, portuguesos i belgues, però 
també per suecs, suïssos, italians, alemanys i catalans. A Barcelona, com arreu d’Europa, la 
cultura colonialista es consumia de forma constant. Es llegien les novel·les de Jules Verne i 
d’Emilio Salgari, es feien recaptes per als negrets de les missions de la Xina i de l’Àfrica i els 
nens s’educaven amb els racistes poemes de Rudyard Kipling. El cinema, aquest gran avalador 
dels mites colonials, va sacsejar aquesta ciutat amb els seus Tarzan, Beau Geste i Les quatre 
plomes. Sens dubte, els barcelonins compartien la creença en la superioritat europea i en la 
missió de l’home blanc comuna als parisencs, als londinencs i a tants d’altres europeus. De fet, 
fins i tot els còmics d'El Capitán Trueno, fets per un comunista català, Víctor Mora, reproduïen 
a la perfecció tots els estereotips colonials. 

 

Barcelona amb Colom i els descubridores 

L’exaltació colonial és present en molts racons de la ciutat, encara que sovint passa 
desapercebuda. El monument a Colom és un indret emblemàtic de la ciutat: al capdavall de les 
Rambles, al costat del mar... Aquest símbol d’admiració de la colonització americana, malgrat 
tot, no està sol. Perquè Barcelona també va estar involucrada en la colonització d’Amèrica, i 
durant molt de temps l’imaginari del descubrimiento i de la conquesta va ser molt important a 
la ciutat. És per això que un gran nombre de vies recorden la colonització americana. 
Primerament, Barcelona té una plaça de la Hispanitat, en record de la teoria reaccionària i 
neocolonial de la hispanidad, i també té un carrer dedicat al seu inventor, l’ultradretà Ramiro 
de Maeztu. 

 Hi ha sengles carrers consagrats als vaixells de Colom: caravel·la La Pinta, caravel·la La 
Niña i nau Santa Maria, i també estan inclosos en el nomenclàtor els lloctinents de l’almirall, 
els germans Pinzón. Una quinzena de carrers deixen constància de l’homenatge de Barcelona 
als conqueridors d’Amèrica. Tenen la seva pròpia via Pedro de Alvarado, Vasco Núñez de 
Balboa, Elkano, Magalhães, fra Juníper Serra, Pedro de Mendoza, Hernán Cortés, Pizarro, Juan 
de Garay, Alfonso de Ojeda, Francisco de Orellana, Ponce de León, Gaspar de Portolà, Jiménez 
de Quesada... I un dels pocs catalans implicats en aquest esdeveniment, Manuel d’Amat i de 
Junyent, virrei del Perú i protagonista d’expedicions bèl·liques a l’Àfrica, mereix un triple 
recordatori: la plaça del Virrei Amat, la gracienca plaça de la Virreina (per la seva esposa) i el 
cèntric Palau de la Virreina. 

 



Colonialisme propi 

Però la campanya expansionista més ben representada al nomenclàtor del centre de la ciutat 
no és l’espanyola a Amèrica, sinó la catalanoaragonesa a la Mediterrània. Un bon nombre de 
noms dels carrers de l’Eixample van ser decidits el 1863, en plena febre de la Renaixença. En 
uns temps en què es considerava que el prestigi d’una nació es valorava per la seva capacitat 
d’expansió, els catalans van buscar glòries pròpies en la seva història. I el referent més sòlid es 
va trobar en la Gran Companyia Catalana. Així, els carrers barcelonins es van omplir de noms 
de cabdills guerrers com Roger de Llúria, Berenguer d’Entença, Roger de Flor o Bernat de 
Rocafort. A més a més, es va voler deixar constància, cantonada rere cantonada, de tots els 
territoris que en algun temps havien estat sota el domini de la corona d’Aragó: Nàpols, 
Sardenya, Calàbria, Neopàtria...  

Com a culminació d’aquest desig de glossar les victòries bèl·liques passades, en aquell 
mateix temps, en una de les places que se suposava que havien de ser centrals a Barcelona, se 
li va reservar el grandiloqüent nom de “Glòries Catalanes”. La historiografia catalana 
presentava la Gran Companyia Catalana com a mostra del poder ultramarí de Catalunya i això 
produïa molta satisfacció entre la població barcelonina. En realitat, la Companyia no es podia 
considerar com un exèrcit nacional, sinó més aviat com un grup de mercenaris, o de pirates, 
que actuaven per simple afany de lucre. I, tot i que els seus hagiògrafs no hi fessin gaire 
èmfasi, les expedicions dels almogàvers van anar acompanyades d’una violència extrema 
contra les poblacions de l’Est de la Mediterrània. 

 

La guerra d’Àfrica 

El moment en què el colonialisme va adquirir més popularitat a la ciutat de Barcelona va ser 
durant la guerra d’Àfrica del 1859-1860, un petit conflicte que va servir per consolidar les 
aspiracions d’Espanya a controlar el regne del Marroc. La participació d’uns centenars de 
voluntaris catalans en el conflicte nord-africà, i el fet que el soldanat veí fos derrotat 
ràpidament, van generar una gran febre patriòtica tenyida de xenofòbia i d’islamofòbia. 
L’historiador Josep Fontana, en referir-se a aquell període, parla d’una “operació d’intoxicació 
popular, profundament racista”.  

Durant mesos, Barcelona va viure una allau de festes militars i patriòtiques, a les quals 
eren convidats els veterans, sempre guarnits amb barretina. Els quioscs i les llibreries de la 
ciutat es van inundar de publicacions de propaganda patriòtica; totes militaristes, totes 
islamòfobes... El compositor Josep Anselm Clavé, molt aclamat a l’època, va compondre un 
rigodon belich, titulat Los néts dels almogàvers (Els néts dels almogàvers), que duria la 
islamofòbia i el bel·licisme fins a l’extrem: “Aném / Y en sanch de africans / Sabrém / Tenyir 
nostres dagues! / Aném / Y ab sanch de africans / Sabrém / Rentar nostras mans!” (...) “Lo 
extermini jurém / D’eixa rassa d’esclaus”.  

Clavé, que té altres mèrits a més del seu rigodon belich, es va guanyar un carrer i una 
estàtua monumental al passeig de Sant Joan. Barcelona també va dedicar-li un carrer a Marià 
Fortuny, que va plasmar en un quadre la Batalla de Tetuan, tot exalçant la lluita dels voluntaris 
catalans: avui en dia és una de les obres mestres exposades al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i una de les peces clau de l’orientalisme català. 

A la ciutat, queden algunes empremtes de l’eufòria bèl·lica, patriòtica i expansionista 
d’aquell moment, tot i que la victòria va aportar ben pocs avantatges a Espanya (hi ha qui 
parlava d’una “paz chica para una guerra grande”). Primerament, el general Prim, principal 
artífex de l’operació, té múltiples recordatoris a la ciutat. A més de la plaça de Prim i de la 



rambla de Prim, hi ha una gran estàtua eqüestre del general al parc de la Ciutadella, feta amb 
ferro de canons. El 1936, a l’inici de la Guerra Civil, en plena eufòria revolucionària, el 
monument a Prim va ser destruït per les Joventuts Llibertàries, però durant la dictadura de 
Franco va ser reconstruït per l’escultor Frederic Marès. 

No només Prim és recordat al nomenclàtor barceloní. També hi ha sengles carrers 
dedicats a dos dels seus lloctinents, el comandant Victorià Sugranyes i el coronel Sanfeliu, els 
dos morts a la campanya marroquina. A la ciutat hi ha un carrer i una plaça dedicats a les grans 
batalles d’aquell conflicte, Los Castillejos i Tetuan; l’altra via dedicada al conflicte, el carrer en 
memòria de la tercera batalla, la de Wad-Ras, va canviar el seu nom per Doctor Trueta el 1992. 

 

Barcelona i els indians 

L’experiència colonial que ha deixat més empremta a Barcelona, sens dubte, ha estat la dels 
indians, aquells empresaris que havent fet fortuna a Cuba o a Puerto Rico es van instal·lar a la 
metròpoli. Entre ells hi havia catalans, però també gent d’altres llocs d’Espanya que es van 
instal·lar aquí i van fer negocis en aquesta ciutat, com Antonio López, el marquès de Comillas, 
o el negrer Pedro Blanco. 

 Molts indians van fer exhibició de la seva riquesa i van deixar ben clara la seva marca a 
la ciutat. Nombrosos edificis emblemàtics de Barcelona van ser construïts amb els diners 
procedents de Cuba, una part important dels quals s’havien generat amb la producció de sucre 
mitjançant mà d’obra esclava i alguns altres amb el tràfic d’esclaus. Les Rambles no serien les 
mateixes sense la inversió dels indians que van construir o reformar algunes de les grans 
mansions d’aquesta avinguda: el luxós Palau Moja, l’antiga seu de la Compañía General de 
Tabacos de Filipinas, el Palau March... I, ben a prop, el Palau Güell, finançat per una família de 
passat tèrbol. Joan Güell, el patriarca de la nissaga, té un monument a la Gran Via; tot i que fou 
destruït el 1936, va ser reconstruït després de la Guerra. 

 Al front de mar, a la part baixa de la Via Laietana, també hi tenim una forta empremta 
dels indians. Prop del pla de Palau, hi trobem la plaça d’Antonio López, marquès i negrer; fins i 
tot hi té un monument que li és dedicat. Al costat hi trobem els porxos d’en Xifré, un gran 
edifici construït per Josep Xifré, també sospitós d’haver-se dedicat al tràfic d’esclaus. I, a la 
part baixa de la Via Laietana, hi ha l’antic edifici del Banc Hispano-Colonial, una institució 
financera creada bàsicament amb capitals repatriats d’Amèrica a la segona meitat del XIX 
(alguns d’ells procedents del tràfic negrer). 

 Un altre indret on la presència dels indians és determinant és l’Eixample. El 
desenvolupament urbà de Barcelona a la segona meitat del XIX no hauria estat possible sense 
els capitals procedents d’Amèrica, que són els que van permetre l’existència de tants edificis 
espectaculars al passeig de Gràcia i als seus voltants. Però la presència indiana està molt 
repartida per la ciutat: al barri del Congrés (a la zona anomenada dels Indians); a Mundet, on 
hi ha el Palau de les Heures; al temple del Tibidabo; a la Casa Elizalde; a La Maquinista 
Terrestre i Marítima... La imatge de Barcelona seria ben diferent sense l’aportació americana. 

 Amb tants interessos econòmics catalans a les colònies, no és estrany que les dues 
guerres de Cuba, i les descolonitzacions de les Filipines, Puerto Rico i Cuba provoquessin un 
daltabaix en la societat barcelonina i deixessin el seu impacte al nomenclàtor de la ciutat. 
L’almirall Cervera, cap de l’esquadra derrotada pels Estats Units, té el seu carrer, i també n’hi 
ha un altre de dedicat a la Laguna de Lanao, un indret de les Filipines on les forces espanyoles 
van resistir heroicament contra els nord-americans. I, després de la pèrdua de les colònies, 
Barcelona es va dotar del carrer de les Filipines i del carrer i del carreró de les Carolines (les 



petites illes de la Micronèsia que Espanya va vendre a Alemanya després de la pèrdua de les 
Filipines). 

 

L’altre com a atracció 

A finals del segle XIX i principis del XX, Barcelona va deixar-se endur per l’entusiasme per la 
colonització africana i asiàtica, igual que van fer-ho Anglaterra, França o Bèlgica. Així, van 
arribar-hi els zoos humans que acostumaven a recórrer tot Europa. El 1897, just després de les 
guerres anglo-aixanti, un grup de 150 aixantis van ser exhibits a la ronda de la Universitat. Tres 
anys després, al Tibidabo es va “presentar” un grup de fulbes procedents de la Guinea 
francesa. I durant l’Exposició Universal de 1929 se’n van organitzar dos de simultanis: un de 
senegalesos al parc d’atraccions i un altre d’algerians a la plaça d’Espanya. 

A Barcelona, en aquells anys, triomfava un curiós personatge de ficció: en Massagran, 
de Josep Maria Folch i Torres. Continuaria triomfant durant dècades, i es convertiria en un 
clàssic de la literatura juvenil catalana. Les aventures extraordinàries d’en Massagran és la 
història d’un nen català, en Massagran, que aterra a l’Àfrica i s’instal·la entre la tribu dels 
karpantes, uns negres infantilitzats als quals ajudarà a governar-se. No és casual la 
coincidència d’aquest missatge amb la propaganda colonial: Folch i Torres també és autor d’un 
assaig d’elogi del colonialisme espanyol a Àfrica. 

 

La nostra guerra colonial 

Si hi ha una guerra colonial que ha marcat decisivament la història de Barcelona, i la del 
conjunt d’Espanya, és les campanyes del Marroc (que van desenvolupar-se del 1909 al 1927). 
Les campanyes del Marroc van suposar un daltabaix per a la societat espanyola: un nombre 
altíssim de morts, un repunt de la conflictivitat social, la deriva de l’exèrcit cap a posicions 
profundament antidemocràtiques, la consolidació dels cossos colonials que serien decisius en 
la Guerra Civil... L’experiència bèl·lica al Marroc va ser realment el focus d’origen del feixisme 
espanyol, que va tenir més pes en els cossos militars colonials que en els microscòpics partits 
ultradretans. 

 Les campanyes del Marroc es van iniciar amb un xoc armat a l’entorn de Melilla el 
1909 i això va tenir un impacte directe a Barcelona. En la revolta que va esclatar per 
l’embarcament de tropes cap al nord d’Àfrica, l’anomenada Setmana Tràgica, van ser destruïts 
68 edificis religiosos que avui no es drecen a les vies barcelonines. I el nomenclàtor barceloní 
té algunes petjades dels divuit anys de campanyes nord-africanes; els carrers del Capità 
Arenas, del Comandant Benítez, del Tinent Flomesta, de González Tablas, de Taxdirt... I això 
que el comportament de l’exèrcit espanyol, en aquella contesa, va ser brutal. 

 A la fi, el Marroc es va girar contra la República i la participació de les tropes 
marroquines va ser decisiva per a la victòria franquista a la Guerra Civil. Quan Franco va 
consolidar el seu poder, es va voler retre homenatge a les tropes nord-africanes que l’havien 
ajudat, i es va donar a alguns carrers de Barcelona el nom del Marroc, Sàhara, Riu de l’Or i 
Tànger. Tots aquests noms encara perduren avui. 

 

La “nostra” Guinea 



La Guinea Espanyola va ser, en bona part, una colònia catalana. A partir del moment en què es 
va començar a difondre el conreu del cacau, cap al 1884, els inversors catalans van fer-se 
presents a l’elit finquera (plantadora i exportadora de cacau). Amb el temps coparien la cúpula 
d’algunes de les grans empreses presents a la Guinea, com la Compañía Trasatlántica, ALENA o 
Frapejo. Els catalans també van tenir un paper important en la dominació colonial dels 
guineans. Com que el Govern espanyol no tenia escola colonial i, per tant, no disposava de 
funcionaris especialitzats en tasques colonials, va confiar la transformació de les poblacions 
autòctones a les congregacions dels claretians i de les concepcionistes, que tenien una àmplia 
presència catalana. L’evangelització de la Guinea es va planificar des de Vic i des de Barcelona.  

 Amb tanta presència catalana a la colònia és normal, doncs, que els grans 
propagandistes de la colònia sortissin de Barcelona, com Juan Bravo Carbonell o el periodista 
Josep Vilaró, i que la literatura colonialista de temàtica guineana fos dominada per autors 
catalans en llengua castellana: Josep Maria Vilà, Liberata Masoliver i, sobretot, el 
tremendament racista Bartolomé Soler. Malgrat tot, la Guinea, una colònia poc extensa i poc 
poblada, no està gaire representada al nomenclàtor barceloní (tan sols hi ha un carrer dedicat 
a Fernando Poo, un altre a l’explorador Iradier i un tercer al geògraf Beltrán i Rózpide, 
propagandista del colonialisme). 

 En aquest temps de grans intercanvis econòmics entre Catalunya i la Guinea, Barcelona 
es va convertir en la segona casa de l’elit fernandina, la burgesia negra de l’illa de Fernando 
Poo. Així, al barri de les Tres Torres establirien la seva segona residència famílies benestants 
guineanes com els Collins, els Jones o els Dougan. I en arribar la independència de la Guinea, i 
establir-se allà la dictadura de Macías, Barcelona es va convertir, automàticament, en terra de 
refugi per a molts guineans; una terra un xic inhòspita, que no sempre els va acollir 
fraternalment. Alguns van patir-hi molt: enyorança, discriminació, explotació... D’altres van 
integrar-se prou bé.  

 

La Barcelona descolonitzada 

Barcelona, que havia estat un dels principals focus de colonialisme, també va ser un dels llocs 
on primer es va qüestionar la cultura colonial. Als anys seixanta, Barcelona va ser la seu de les 
editorials que, intentant plantar cara a la dictadura i revisant el món en què vivien, van criticar 
obertament el colonialisme. 

 A l’Estat espanyol, a finals del segle XX, va aparèixer un moviment d’exaltació de la 
memòria colonial, a partir d’un actiu moviment de colons. Barcelona va tenir un paper 
destacat en aquesta nostàlgia colonial amb el sorgiment de la pàgina Nuestra Guinea, trobades 
contínues d'antics residents i publicacions de memòries de colons... Però mentre revifava la 
nostàlgia dels colons, Barcelona es convertia, alhora, en el primer centre de discussió en 
profunditat de la realitat colonial espanyola. La presentació de publicacions neocolonialistes es 
va veure compensada pel sorgiment del primer moviment de revisió del colonialisme a l’Estat 
espanyol. Els estudiosos del Centre d’Estudis Africans, de la Universitat de Barcelona, de la 
Universitat Autònoma i de la Pompeu Fabra van començar a qüestionar amb tota regla el món 
africà del franquisme.  

Barcelona, si bé en alguns aspectes ha estat capdavantera a l’hora de qüestionar-se els 
mites colonials, en altres àmbits no ha estat capaç de replantejar la mítica colonial. I aquest 
replantejament no serà possible sense un ple reconeixement de la participació catalana en 
l’univers colonial. 


