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Macron : « Travailler et produire davantage »
▶ Emmanuel Macron a an-
noncé, dimanche 14 juin, 
une accélération des me-
sures de déconfinement 
et défendu la gestion 
de la crise par l’exécutif

▶ Tous les collèges, écoles 
et crèches rouvriront 
le 22 juin. Les bars et les 
restaurants d’Ile-de-France 
sont autorisés à reprendre 
complètement leur activité

▶ Face à la récession, il fau-
dra « travailler et produire 
davantage », a estimé le 
président de la République, 
appelant à une « recons-
truction » de l’économie

▶ Le chef de l’Etat a affirmé
vouloir lutter contre les 
« discriminations », mais 
a mis en garde contre les 
« séparatistes » et refusé le 
déboulonnage des statues

▶ Il a esquissé les 
nouvelles orientations 
de son quinquennat, 
sans énoncer de proposi-
tions concrètes
P. 8 À 10, IDÉES  P. 32, ÉDITORIAL  P. 34

REPENSER 
LES GRANDES 
VILLES APRÈS 
LA PANDÉMIE
ENTRETIENS

London Breed, 
dans son bureau 
de la mairie 
de San Francisco, 
le 9 juin. DARCY PADILLA/
VU POUR « LE MONDE »

▶ Les métropoles 
les plus attractives 
de la planète ont été 
les principaux foyers 
de propagation du virus
▶ Après ce choc sanitaire, 
les maires doivent 
aujourd’hui faire 
évoluer les modes 
de vie et les comporte-
ments des habitants
▶ London Breed (San 
Francisco), Ada Colau 
(Barcelone), Park Won-
soon (Séoul), Claudia 
Lopez (Bogota), Pudence 
Rubingisa (Kigali) don-
nent leurs solutions
▶ Le début de notre 
série : les villes-monde 
après le Covid-19
PAGES 22 À  25

Depuis l’esclavage et 
la ségrégation, les parents 
afro-américains transmet-
tent à leur descendance 
les codes pour vivre avec 
le racisme latent de la 
société. Le « talk » évolue 
avec les générations et 
met désormais en garde 
contre le danger que  
peuvent représenter 
les policiers blancs
PAGES 2  ET 26

Etats-Unis
Comment parler 
du racisme à ses 
enfants noirs

Alors que ces pays ont 
décidé de déconfiner, le 
nombre de cas repart à la 
hausse. Les hôpitaux sont 
au point de rupture
PAGE 4

Asie du Sud
Inde, Bangladesh,  
Pakistan, débordés 
par le virus

LE REGARD DE PLANTU

Municipales
En Bretagne, 
l’avènement
d’une « gauche 
sociale-écolo » 
PAGE 13

Reportage
A Beaucaire,
des saisonniers 
étrangers victimes 
du Covid-19
PAGE 16

Défense
Casse-tête 
stratégique après 
l’incendie du
sous-marin « Perle »
PAGE 6

Les personnels hospita-
liers devaient manifester, 
mardi 16 juin, à Paris, pour 
obtenir des engagements 
fermes de la part
du gouvernement
PAGES 14-15

Social
Les soignants
de retour
dans la rue

Dette commune, politique 
industrielle : les pays 
membres se réunissent 
le 19 juin pour finaliser 
les mesures. Arriveront-ils 
à redonner une nouvelle 
ambition à l’Union ?
PAGES 18-19

Economie
Un plan 
de relance pour 
une autre Europe

Business development,
Human adventure

Intégrez une
Grande école de commerce

B AC + 5

| PROGRAMME GRANDE ÉCOLE VISÉ
Conférant le Grade de Master
- Double diplôme en 5e année avec l’American Business School Paris

• Option Supply Chain achat management
• Option Digital marketing

B AC +3

| BACHELOR ICD - Diplôme visé Bac+3
Business Development | Event Management

| BACHELOR HYBRIDE BUSINESS & TECHNOLOGY
ICD / EPF - Titre certifié inscrit au RNCP
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« Cette crise
nous montre 
un chemin »
Barcelone | Ada Colau

La capitale catalane entend accélérer 
les changements amorcés avant le Covid, 

notamment en termes de pollution 
liée aux transports urbains

ENTRETIEN
madrid - correspondance

A da Colau est maire de Barce-
lone (Espagne) depuis 2015.
Ces dernières années, cette
ancienne activiste du droit au
logement, à la tête du parti de
la gauche alternative Catalu-

nya en Comú (Catalogne en commun), a en-
trepris de freiner le tourisme de masse dans 
la cité méditerranéenne, de limiter la spécula-
tion et la hausse des prix liées à la multiplica-
tion des appartements touristiques, de ré-
duire la circulation automobile, de revitaliser 
les quartiers et d’impliquer davantage la po-
pulation dans les processus de décision de la
ville. Dense, Barcelone compte 1,7 million 
d’habitants, et l’aire métropolitaine, qui in-
clut les communes limitrophes, en rassemble
plus de 5 millions. Celle-ci a recensé plus de 
5 000 morts du Covid-19.

Barcelone a été l’une des zones d’Espagne 
les plus touchées par la pandémie, avec 
Madrid. Cela remet-il en cause le modèle 
des grandes métropoles européennes ?

Il est évident que les aires métropolitaines
les plus denses et les plus hyperconnectées, 
là où se produisent le plus de déplacements, 
ont été les plus touchées et les plus vulnéra-
bles face à la pandémie. Cela ne veut pas dire
qu’il faille renoncer aux villes ou qu’elles
soient dangereuses. Ce qui est dangereux, en
ce moment, ce sont les agglomérations et la 
massification. Or, celles-ci posaient déjà des 
problèmes avant l’épidémie, en termes envi-
ronnementaux, mais aussi économiques et 
sociaux. L’urgence climatique ou le tou-
risme de masse, qui provoque déséquilibres 
et spéculation, imposaient d’y mettre une
limite. Cette pandémie est terrible, mais c’est
aussi une opportunité de faire mieux…

En quoi cette crise peut-elle permettre 
d’avancer ?

Toute crise met en évidence des priorités,
mais aussi des points forts et des faiblesses.
Le superflu disparaît, et l’on voit ce qui im-
porte vraiment. Tout le monde a ainsi réalisé 
que le plus important était de couvrir les be-
soins essentiels, de disposer d’un système de 
santé publique fort et de services publics bien
dotés. Nous devons tirer profit de cette prise 
de conscience citoyenne pour qu’elle nous 
donne des forces afin d’accélérer les change-
ments et transitions nécessaires pour pro-
téger la vie des gens. Personne ne veut par
exemple retourner à la « normalité » de la 
pollution, alors que l’air n’avait pas été si pur 
depuis au moins une décennie…

La pollution ne reviendra-t-elle pas avec 
le déconfinement ?

Comme à Paris ou Milan, grâce à un « urba-
nisme tactique », avec de la peinture et des élé-
ments urbains, nous avons pris des kilomètres
de chaussées aux voitures, élargi les trottoirs 
pour que les gens puissent garder les distances
de sécurité, et ouvert des couloirs pour les vé-
los, qui sont un des moyens de transport les 
plus sûrs dans le contexte de cette pandémie. 
C’était une transition que nous devions faire 
avec beaucoup de pédagogie et lentement. 
Maintenant que tout le monde a pu se rendre
compte des avantages de vivre sans pollution, 
l’idée est d’accélérer ces transformations 
urbaines et qu’elles soient définitives.

Le télétravail peut-il être une solution 
pour les villes denses ?

Il peut résoudre certains problèmes liés à la
mobilité, mais ne peut pas être utilisé pour 
résoudre des questions essentielles d’organi-
sation sociale et économique comme le sont 
les soins et l’éducation des enfants. S’occuper
des enfants en faisant le ménage et la cui-
sine, tout en travaillant mal, cela, ce n’est pas
du télétravail mais de la survie…

La mobilité est-elle la grande priorité ?
Ce n’est pas la seule. Tout le monde s’est

rendu compte de l’importance de la question

des soins. Or, que ce soit l’aide aux personnes
âgées dépendantes ou la garde d’enfants, ils
sont souvent effectués par des personnes 
précarisées, avec des salaires de misère, et 
souvent par des femmes immigrées sans
droits. En général, nous avons souffert du
manque de ressources destinées à la santé et 
à l’éducation, victimes des coupes budgétai-
res et des privatisations lors de la dernière dé-
cennie. Nos hôpitaux sont arrivés au bout de 
leurs limites. Et durant deux mois, les admi-
nistrations ont oublié les enfants. Ils ont été 
les derniers à sortir, et la réouverture des éco-
les n’a pas été considérée comme prioritaire, 
bien qu’elles soient essentielles pour garantir
leur développement et l’égalité des chances. 
Enfin le modèle des résidences pour person-
nes âgées, fondé sur la marchandisation, s’est
révélé un échec.

C’est dans ces résidences qu’ont été 
recensés une grande partie des décès…

A Barcelone, quatre résidences pour per-
sonnes âgées sont municipales, quelques-
unes appartiennent à la Généralité [l’organi-
sation politique de la communauté auto-
nome de Catalogne], toutes les autres sont
privées. Plutôt que ces établissements où
beaucoup de personnes âgées se retrouvent
faute d’alternative, nous développons des 
édifices publics composés d’appartements

individuels, disposant d’un suivi médical, 
avec une infirmerie et d’importantes zones 
communes – des terrasses, une cantine, des
lieux de vie –, pour favoriser à la fois l’auto-
nomie et le vivre-ensemble. Il nous semble 
que ce modèle de cohousing a davantage
d’avenir pour aborder la question des per-
sonnes âgées isolées.

La solitude, en particulier des personnes 
âgées, est l’un des grands problèmes 
des métropoles…

C’est pourquoi nous avions déjà des initia-
tives visant à l’atténuer, comme le program-
me Vincles, qui consiste à distribuer des ta-
blettes tactiles aux personnes âgées vivant 
seules afin qu’elles puissent être facilement en
contact avec leur famille, avec d’autres person-
nes seules et avec les services publics – police 
municipale, services sociaux, etc. Nous avons 
aussi lancé le projet Radars qui consiste à créer
un réseau de proximité, incluant les commer-
ces, les services sociaux ou les écoles, afin que 
les personnes qui vivent seules se sentent en-
tourées et qu’il soit possible de détecter rapi-
dement un problème. Plus de 100 000 person-
nes âgées et dépendantes bénéficient aussi 
d’un programme de téléassistance, pour le-
quel nous avons intensifié la fréquence des 
appels téléphoniques durant la crise. Et la 
solidarité citoyenne a été remarquable…

« EN DEUX MOIS, 
NOUS AVONS

TRIPLÉ LES AIDES 
SOCIALES ET 

LES DISTRIBUTIONS
DE NOURRITURE »

Partout dans le monde, les maires 
ont été en première ligne dans 
la gestion de la pandémie due au 
nouveau coronavirus. Les principaux 
foyers infectieux se sont concentrés 
dans les métropoles, et plus ces 
métropoles étaient attractives 
et connectées, plus elles ont souffert 
– « L’épidémie a clairement profité 
des forces de la mondialisation 

urbaine pour se développer », écrivait 
le géographe Michel Lussault 
dans nos colonnes.
Comment les édiles ont-ils vécu 
cette crise inédite ? Comment 
articulent-ils ses premiers enseigne-
ments avec les politiques urbaines 
qu’ils avaient mises en œuvre, 
notamment en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique ? 

Nos correspondants ont interrogé, 
dans le monde entier, dix maires. 
Leurs entretiens, que nous publions 
en deux temps, aujourd’hui 
et demain, témoignent de 
la vulnérabilité des métropoles 
mais aussi des ressources qu’elles 
sont capables de mobiliser 
pour répondre aux crises sanitaire, 
climatique et démocratique.

Kigali | Pudence Rubingisa « La résilience naît de la communauté »
Son maire veut faire de 

la capitale rwandaise 
une « smart city »  

ENTRETIEN
kigali - correspondance

P udence Rubingisa, le maire de
Kigali depuis août 2019, veut
faire de sa ville un véritable
« Singapour africain ». Réputée

pour sa propreté et ses rues sûres, la ca-
pitale du Rwanda, pays d’Afrique centrale
de 12 millions d’habitants grand comme 
la Bretagne, veut attirer les touristes et 
accélérer sa transformation en une « ville
intelligente » dans un pays où, selon la 
Banque mondiale, 38 % des habitants 
vivent sous le seuil de pauvreté.

Le Rwanda a imposé très tôt 
un confinement total. Quels étaient 
les principaux obstacles ?

Le plus grand risque, c’était l’incompré-
hension de la population. La densité,
surtout dans les marchés et dans les ga-
res routières, était un autre défi impor-
tant, tout comme l’utilisation de moyens
de transport tels que les mototaxis et les 
vélotaxis, qui ne permettent pas de res-
pecter une distanciation physique accep-
table. Sans compter les bidonvilles, dans 
lesquels les gens vivent dans des espaces
extrêmement restreints.

Le respect de ce confinement 
a-t-il été difficile dans la capitale ?

Nous avions mis en place un véritable
arsenal éducatif pour que la population 
soit sensibilisée aux gestes barrières et à
l’importance de rester chez soi, et ce 
bien avant le confinement. Nous nous
sommes appuyés sur le travail de mil-
liers de jeunes volontaires que nous

avons déployés dans des zones considé-
rées comme à risque. Nous avons égale-
ment utilisé des drones, qui ont circulé
en complément des sonomobiles [voitu-
res équipées de haut-parleurs]. Les dro-
nes ont pu aller là où les voitures ne pou-
vaient pas passer et recommander aux
personnes de rentrer chez elles. Avant la
pandémie, nous utilisions déjà les dro-
nes pour vaporiser des insecticides et, 
dans le secteur de la santé, pour la livrai-
son des pochettes de sang dans les hôpi-
taux. Mais dans l’espace public, comme 
cela, c’était une première expérience.

Est-ce que la pandémie peut agir 
comme un accélérateur des politiques 
de la ville ?

La pandémie a renforcé notre volonté
de faire de Kigali une « ville intelligente » 
ou « smart city », avec le plus de services 
possible en ligne, ce qui réduit les 
contacts physiques, mais aussi les risques
de corruption. Nous sommes également 

en passe de construire la « Kigali Innova-
tion City », qui devrait accueillir des uni-
versités de niveau international et des 
entreprises technologiques et de biotech-
nologie. Cet espace produira du savoir et 
des solutions pour la ville de Kigali.

Le Rwanda est déjà le pays le plus den-
sément peuplé d’Afrique. Comment 
comptez-vous gérer la croissance 
de Kigali dans les années à venir ?

Selon les projections, en 2050, Kigali
atteindra 3,8 millions d’habitants. Le 
gouvernement s’est donc lancé dans une
politique de développement des villes 
secondaires du pays. Nous prévoyons 
aussi de construire des logements à bas 
prix pour accueillir les nouveaux venus.

Est-ce qu’à Kigali l’après ressemblera 
à l’avant ?

Non, absolument pas. La maladie nous
a appris beaucoup de choses. Nous som-
mes en train de passer en revue le fonc-

tionnement de nos hôpitaux et de nos
centres de santé, pour tenter de les amé-
liorer avec nos propres moyens. De par
leur histoire, les Rwandais sont résilients. 
Durant cette pandémie, les plus aisés ont 
aidé leurs compatriotes les plus pauvres. 
La résilience naît de la communauté, et 
c’est là que les solutions doivent être trou-
vées. Je voudrais d’ailleurs extrapoler cela
au niveau de la région. Le Rwanda est un 
pays enclavé. Et la Communauté des Etats
d’Afrique de l’Est a joué un rôle important
afin que les camions transportant diffé-
rents produits continuent de transiter de-
puis les ports de Mombasa [Kenya] et de 
Dar es-Salaam [Tanzanie] vers Kigali. La
crise n’est pas encore derrière nous. Et le 
changement climatique risque d’entraî-
ner d’autres épisodes de ce type. Donc, il 
faut que nous prévoyions des procédures 
à mettre en place rapidement dès qu’une 
épidémie se déclenche. p

propos recueillis par
 laure broulard

L E S  V I L L E S - M O N D E  A P R È S  L E  C O V I D - 1 9
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Comment l’expliquez-vous ? L’importance 
des mécanismes de participation 
y est-elle pour quelque chose ?

Honnêtement, je ne le pense pas. La ville
de Barcelone compte historiquement sur
une citoyenneté très engagée. La configura-
tion même de ses dix districts, eux-mêmes
divisés en de nombreux quartiers, facilite 
une organisation de proximité. Et à chaque
crise, l’implication citoyenne est extraordi-
naire. C’est un point fort dont il faut prendre
soin et tirer profit.

Comment ?
Nous travaillons à un grand pacte de la ville

avec l’ensemble du tissu social, culturel ou 
sportif, et tous les partis, pour juillet, afin de
réfléchir à la meilleure réponse à donner à la
crise et aux défis de la cité, à la fois économi-
ques, sociaux, urbains et culturels.

Avez-vous des pistes ?
Nous demandons un investissement fort de

la région et de l’Etat dans la construction de lo-
gements à loyers modérés, afin de réactiver 
l’emploi, tout en avançant sur la question cru-
ciale de l’accès au logement. Nous souhaitons 
réorienter le tourisme, de façon à le rendre 
plus équilibré et durable, étalé sur l’année, 
plus culturel et familial. Et nous préparons 
2021 : Barcelone sera la capitale mondiale de 
l’alimentation durable. Cette crise a permis de
mieux prendre conscience de l’importance 
de la souveraineté, dans tous les domaines.

Dans quel sens ?
Nous n’aurons jamais 100 % d’autonomie

mais il y a un degré de dépendance qu’il faut
réduire, notamment en matière d’énergie
ou d’alimentation. Et l’alimentation durable 
est un mode de consommation plus juste,
direct et de proximité. Cette crise nous mon-
tre un chemin. Elle nous oblige à changer 
nos priorités, à être créatifs et innover…

Justement, quelle est la place 
de l’innovation dans cette réflexion ?

La technologie a été essentielle pour garder
des liens avec nos familles, nos amis, ou pour
le télétravail. Elle nous a aussi permis de réa-
liser des choses impensables : nous avons 
par exemple coordonné un réseau capable
de fabriquer 300 000 masques de protection
en associant des particuliers chez eux avec
des fab lab munis d’imprimantes en 3D et 
des centres technologiques privés.

En revanche, vous êtes très méfiante 
envers les applications de traçage…

Les citoyens ont fait un très grand exercice
d’autocontrôle et de responsabilité durant
cette crise. Il serait donc incompréhensible

que l’on en sorte avec un contrôle social et de
l’autoritarisme. La méthode de travail collec-
tif doit être celle de la responsabilité, de la 
pédagogie, de l’empathie, de la confiance, et
non pas de la peur, de la méfiance et du 
contrôle. La réflexion sur les avancées tech-
nologiques ne doit pas rester aux seules
mains des Etats, mais impliquer des scienti-
fiques, des philosophes, des représentants
culturels et la société civile.

Et les villes…
Quand les gens ont un problème, ils se

moquent de savoir s’il est du ressort de 
l’Union européenne, du gouvernement, de la 
Généralité… C’est nous, les mairies, qu’ils
viennent voir. Et pourtant nous sommes 
souvent la cinquième roue du carrosse, en 
matière de financement notamment. Pis, en
Espagne, depuis la loi de stabilité budgétaire, 
nous n’avons même pas l’autorisation d’utili-
ser nos économies pour les réinvestir. Nous 
réclamons depuis longtemps que les Etats 
aient confiance en nous, qu’ils nous donnent
plus de ressources financières.

Cela n’a pas été le cas ?
La ville s’est réinventée durant la pandémie.

Alors que cela n’est en théorie pas de notre 
ressort, nous avons utilisé toutes nos ressour-
ces pour fabriquer des chambres hospitalières
dans des bâtiments municipaux. A présent, 
les autres administrations doivent nous aider 
à nous occuper de l’urgence sociale, car en 
deux mois, nous avons triplé les aides sociales
et les distributions de nourriture.

D’autre part, nous aurions aimé être préve-
nus de certaines décisions, au lieu de nous
demander d’un jour sur l’autre de distribuer,
par exemple, des centaines de milliers de
masques… Ou qu’on nous laisse plus de flexi-
bilité sur les modalités de réouverture des
terrasses de bars et restaurants, plutôt que
de fixer une limite de 50 % de la capacité.
Nous connaissons nos quartiers, leur singu-
larité, et il aurait été plus logique de parler de
critères généraux, comme le respect d’une 
distance minimale.

C’est un vrai débat, les terrasses…
Oui, car elles sont importantes d’un point

de vue économique, en permettant de réacti-
ver les secteurs de la restauration, mais ce 
sont aussi des lieux de rencontre qui vont
nous permettre de réinvestir la rue de ma-
nière ludique tout en respectant les distan-
ces. Nous sommes d’ailleurs en train de récu-
pérer de l’espace sur les chaussées pour y ins-
taller des tables. Elles ont une véritable fonc-
tion sociale. Et, dans ces moments difficiles, 
je dirais même émotionnelle… p

propos recueillis par sandrine morel

Ada Colau, 
au  9e étage 
du palais 
de la Généralité,
à Barcelone,
le 4 juin.
PAOLO VERZONE/
VU POUR « LE MONDE »

Quels autres domaines 
du quotidien font face 
à cette « nouvelle normalité » ?

Aujourd’hui, les citoyens de
Séoul utilisent davantage les 
transports individuels pour éviter 
les foules. Au plus fort de la pandé-
mie, la fréquentation des trans-
ports en commun a baissé de près
de 25 % le matin et le soir. L’utilisa-
tion des vélos en location du sys-
tème Ddareungi a augmenté de 
67 % par rapport à l’année der-
nière. Ce système fonctionne avec 
un code QR, il n’y a pas de contact, 
ce qui est idéal pour la pandémie.

Cela peut aussi signifier plus 
de voitures dans les rues. 
Comment limiter un trafic 
déjà dense ?

Il faut accompagner l’essor de la
mobilité personnelle en insistant 
sur la protection de l’environne-
ment et les technologies connec-
tées. Séoul développe un réseau 
cyclable, avec des voies express 
spécifiques reliant notamment le 
nord et le sud du fleuve Han. L’ob-
jectif est que 15 % des déplace-
ments se fassent à vélo d’ici à 
2030, contre 3 % aujourd’hui. Le 
vélo va peu à peu remplacer les 
voitures. En outre, une révision 
récente du code de la route per-
met aux trottinettes électriques 
de circuler sur les pistes cyclables.

En parallèle, la ville de Séoul va
mener une véritable révolution 
au niveau de la mobilité « intelli-
gente » et verte en développant la
conduite autonome, la livraison
par des robots et les « smart par-
kings ». Cela s’ajoutera à un ré-
seau de transports en commun 
parmi les meilleurs du monde, en
termes de sécurité, de propreté
ou de ponctualité, le tout avec un 
excellent rapport qualité-prix.

Avez-vous utilisé 
ces nouvelles technologies 
durant la pandémie ?

Nous avons été efficaces dans le
traçage des voies de contamina-
tion, grâce aux données de géo-
localisation, d’usage des cartes 
bancaires et de vidéosurveillance. 
Dans le domaine médical, le 
système DUR (Drug Utilisation 
Review), sur l’efficacité et les ris-
ques potentiels des médicaments,
a prouvé son efficacité.

Mais le système de traçage 
a suscité des interrogations 
sur la protection de la vie 
privée. Qu’y répondez-vous ?

Dans notre système de traçage,
les informations rendues publi-
ques n’incluent pas de données 
personnelles et ne permettent 
pas de déterminer l’identité d’une
personne. Il ne faut diffuser que 

les informations nécessaires pour
éviter les autres infections. Il
s’agit par exemple du lieu de la
contamination et des moyens de 
transport utilisés. Notre but reste 
de défendre les deux valeurs de 
sécurité et de liberté.

Séoul va donc continuer à miser 
sur les nouvelles technologies ?

Au niveau international, Séoul
est classé depuis sept ans en pre-
mière position pour le gouverne-
ment électronique. L’usage des 
technologies de la 4e révolution in-
dustrielle [axée sur le numérique] y
est largement répandu, et nous 
voulons poursuivre dans cette 
voie pour rester une référence.

La crise actuelle montre que la
société doit évoluer vers un fonc-
tionnement « sans contact », in-
dispensable pour la sécurité des ci-
toyens. Le télétravail se développe,
ainsi que le fonctionnement à par-
tir de plates-formes numériques. 
Nous préparons les infrastructu-
res pour accompagner cette évolu-
tion, en nous appuyant sur les 
technologies des « smart cities ».

L’ensemble des Séoulites 
peut-il suivre cette évolution ?

La pandémie a mis en évidence
les inégalités sociales, économi-
ques et technologiques. Il faut agir
pour les réduire, et cela passe par 
un recours à l’Etat-providence. Il 
faut notamment développer les
outils permettant l’adaptation
des citoyens aux changements
en cours.

Comment s’est passée 
la relation avec l’Etat 
pendant la pandémie ?

La crise sanitaire a confirmé
l’importance d’une bonne coordi-
nation entre les collectivités loca-
les et l’Etat central. C’est une évi-
dence, mais les collectivités loca-
les connaissent mieux la réalité 
du terrain et réagissent souvent
plus rapidement. Séoul a joué un 
rôle moteur pendant la pandé-
mie. L’installation de centres de
dépistage, la distanciation physi-
que et l’interdiction de prendre 
les transports en commun sans 
masque sont des propositions
émises par la ville et généralisées 
à l’échelle nationale.

Nous avions aussi conseillé au
gouvernement d’interdire l’entrée
des Chinois ou des gens passés 
par la province du Hubei, et pas 
uniquement par Wuhan. Et nous 
avions demandé de relever d’un
cran le niveau de l’état d’urgence.
L’Etat central a été à l’écoute et a
réagi comme un organe de con-
trôle de tout le territoire. A l’ave-
nir, il faut renforcer cette réparti-
tion des pouvoirs, pour mieux
répondre aux crises sanitaires.

La pandémie pousse-t-elle 
à renforcer la démocratie 
participative ?

Séoul a déjà une plate-forme en
ligne permettant à chacun de don-
ner son avis. Le site Democracy. 
seoul.go.kr est un lieu d’échanges, 
notamment pour réfléchir aux 
mesures contre le Covid-19 et fixer
les orientations. p

propos recueillis par
philippe mesmer

ENTRETIEN
tokyo - correspondance

L’ efficacité de la politique
menée en Corée du Sud
contre la pandémie de
Covid-19 permet à sa ca-

pitale, Séoul, d’afficher un bilan 
assez léger de 11 902 contamina-
tions et 276 décès au 10 juin. Park 
Won-soon, son maire démocrate 
élu en 2011, puis réélu en 2014 et 
2018, reste vigilant. L’ancien acti-
viste et avocat défenseur des va-
leurs de la démocratie, fils d’agri-
culteur de la province du Gyeong-
sang du Sud et proche du prési-
dent progressiste Moon Jae-in, 
veut tirer les leçons de la pandé-
mie grâce, notamment, aux nou-
velles technologies et à un renfor-
cement de l’Etat-providence.

Séoul semble en passe de sortir 
de la pandémie de Covid-19 sans
avoir confiné sa population. 
Comme expliquer ce succès ?

Outre les politiques nationales
de tests rapides et massifs, ainsi
que de traçage des voies de conta-
mination, il faut saluer l’implica-
tion et la mobilisation des habi-
tants de Séoul, qui ont permis de 
maintenir assez bas le nombre de 
contaminations. Ce n’était pas
gagné dans une métropole de 
10 millions d’habitants. Chacun a 
pris ses responsabilités pour la 
prévention et le contrôle, en ac-
ceptant la distanciation physique.

Idem avec les masques : nous
n’avons pas eu à déplorer de trafic 
massif, grâce à la mise en place 
d’un système de distribution ra-
tionnée. Chacun pouvait en ache-
ter un jour par semaine. Le jour 
d’achat était fixé en fonction de la 
date de naissance, ce qui a permis
d’éviter les longues files d’attente.

Quelles leçons tirez-vous 
de cette pandémie ?

Le Covid est une maladie nou-
velle et particulière, qui se diffuse 
rapidement avec beaucoup de cas 
asymptomatiques. J’estime que 
les maladies contagieuses conti-
nueront de représenter une me-
nace. Il faut s’y préparer. Séoul 
veut devenir une référence inter-
nationale de l’ère post-coronavi-
rus pour la prévention et la ges-
tion des maladies contagieuses. A 
l’avenir, la prévention sera péren-
nisée dans le quotidien des gens, 
en s’appuyant sur les réflexes ac-
quis ces derniers mois, qui créent 
une « nouvelle normalité ».

Nous allons maintenir la distan-
ciation et investir dans le système 
médical public. Nous voulons met-
tre en place un système d’évalua-
tion de la gravité de la maladie et 
créer une université médicale pu-
blique dépendant de la municipa-
lité pour garantir la main-d’œuvre 
nécessaire. Nous prévoyons aussi 
la création d’un centre de recher-
che sur les maladies infectieuses et
d’un laboratoire épidémiologique.

Nous souhaitons partager au
niveau international l’expérien-
ce acquise. Nous avons lancé le 
site internet AC – Cities against
Covid-19 (« villes contre le Co-
vid-19 ») –, qui a enregistré 6 mil-
lions de vues en deux mois.

Séoul | Park Won-soon,
« Nous voulons devenir 

une référence 
de l’après-Covid »

L’édile coréen se félicite d’avoir utilisé le traçage 
numérique pour limiter les contaminations

« LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES 

CONNAISSENT MIEUX 
LA RÉALITÉ
DU TERRAIN

ET RÉAGISSENT PLUS 
RAPIDEMENT »

▶▶▶
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El desconfinament ha fet tor-
nat el vandalisme i els vàndals
als carrers de Barcelona. La
placa que explica la tortura
que es va exercir a l’interior de
l’encara en actiu prefectura de
la policia espanyola a Barcelo-
na, a la Via Laietana, ha tornat
a ser sabotejada i aquesta ve-
gada la llegenda ha desapare-
gut sota una capa de pintura
vermella. Plaques com aques-
ta són presents a diversos
punts de Barcelona per expli-
car esdeveniments i indrets
històrics. ■ JORDI PANYELLA

Nou sabotatge a la
memòria històrica

La placa de Via Laietana,
pintada ■ J.PANYELLA
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Enaquest punt l’alemany i el po-
lonès abaixen el to, demanen que
esborremelsseuscognomsdelalli-
breta i que no els fotografiem els
rostres. “Les fronteresestan tanca-

LUIS BENVENUTY
ÀLEX GARCIA (FOTOS)
Barcelona

“La pena és que la SagradaFamília
estigui tancada”, lamenta en Mar-
tin, que és polonès. “Però ens esta-
rem tres dies aBarcelona i podrem
veure coses que mai no hem vist i
visitar la ciutat d’unamanera molt
diferent”,afegeix enJonathan,que
ésalemany.
EnJonathan,de 18anys ideBer-

lín, i enMartin, de27 ideCracòvia,
fotografien el temple de la Sagrada
Família. Encara hi ha turistesmés
o menys clandestins (o ja, segons
comesmiri)querondenperBarce-
lona.Nosesuposaquelesfronteres
estan tancades? L’escena, tan gas-
tada, ara deixa els visitants estupe-
factes. “No podíem desaprofitar

des, però pots travessar-les si de-
mostresquetornescapal teupaís”.
“Vam venir amb tren fins a Barce-
lona”. “Demà passat agafarem un
Blablacar cap a Lió per visitar uns
amics.Després aniremcap a casa”.
“AquídormimenunAirbnbsuper-
barat.Hihahotelsoberts,peròpre-
ferim no identificar-nos. No tinc
clar si elque femés legal”.
Iuna jovedeTàngeranomenada

Ikram que s’està fent un munt de
selfies amb laSagradaFamília com
a teló de fons explica que visita la
família, que li encanta aquesta es-
tranyasensacióquelaciutatsence-
ra li pertany, que tot està preparat
peraella.“Ésmoltdivertitferturis-
me d’aquesta manera –afegeix–.
Però ja emquedenpocs dies, he de

GENT

Viatgers d’incògnit. “Una foto?Millor d’esquena –diuen en Jonathan, alemany, i enMartin, polonès–; no sabem si el que fem és legal”
ÀLEX GARCIA

Turistes clandestins rondenper
laBarcelonade lapandèmia
Tot i les restriccions ja hi ha uns quants visitants que es fan selfies

Dissabte, 13 de juny del 2020

Dissenyadors i firmes
de moda incorporen
les mascaretes a
les col·leccions

PÀGINES 6 I 7

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

TEMPS ESTRANYS

Aquestes visites són
una altra anomalia
inquietant d’aquests
dies tan extravagants

LLEGENDES URBANES

Les xarxes socials i
moltes fotos confuses
fan creure a la gent
que sónmoltsmés

l’oportunitat –afegeix en Jonat-
han–. Adoro Barcelona, ja vaig ve-
nir aquí dues vegades, i tot era tan
diferent... Tot això estava atapeït
de turistes, i ara els carrers són es-
paiosos i les botigues de souvenirs
estan tancades. Només trobem
gentdelaciutatifinsitothihanens
jugantalcarrer!”. “Enrealitatésun
moment històric –afegeix enMar-
tin–,estornaràarepetir?Probable-
mentno,esperemqueno...,havíem
deveure-ho”.
Sí, la gent queda ben parada.

Turistes clandestins. No es tracta
ni d’un fenomen ni d’una tendèn-
cia que marcarà el futur de la ciu-
tat, sinó més aviat d’una altra ra-
resa d’aquests temps apocalíptics,
d’una altra anomalia inquietant
d’aquests dies tan extravagants. I
com diantre han arribat aquests

dosa...Sivasals llocsméstransitats
de la ciutat i preguntes coses a la
gentquehipassadescobriràs la se-
vahistòria rocambolesca...
En Jonathan i en Martin es van

conèixera l’illade laMartinica fa ja
unes quantes setmanes, viatjant
com a rodamons. Tal com expli-
quen, feiamesosque totsdos salta-
ven d’un illot del Carib a un altre,
cadascun per la seva banda, i com
queesvanagradarmoltvandecidir
continuar junts, recórrer tot Sud-
amèrica. “Peròelcoronavirusesva
començar a expandir –explica en
Jonathan–, i no ens va semblar se-
gur quedar-nos allà. Així que vam
decidir tornar a casa”. “No va ser
fàcil sortir d’allà –intervé en Mar-
tin–. Però vam aconseguir un bit-
llet en un vaixell que ens va portar
finsaAlacant”.
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“No podremveuremaimés
la ciutat d’aquestamanera”

trucaralconsolatperconfirmar-ho
tot”. L’Ikram, tot i això, es mostra
mésesquivaal’horad’explicarcom
vaarribara laciutat.
“Noséd’onvenennionvan–diu

aïrat el dependent d’un quiosc da-
vant del temple–. No em fan cap
gràcia. Ja estic prou exposat per-
què a sobre vingui gent fent xim-
pleries.Sí,detantentantapareixen
turistes,principalmentenparelles,
iempreguntenaquinahoraobre la
SagradaFamília, i joelsdicqueestà
tancada, i ells es queden molt sor-
presos i decebuts i es posen a fer
fotografies com si aquí no estigués
passant res”.
En realitat els turistes clandes-

tins són menys dels que la gent es
pensa.Unmuntdefotografiesmolt
confuses creen a les xarxes socials
una nova llegenda urbana. Però si
ho preguntes a tots els que passen
pels llocsmés transitatsde laciutat
tambédescobreixesque la immen-
samajoria de les persones amb as-

pectedeguirisónveïnsdeBarcelo-
na,queviuenaquí.Hotelers,propi-
etaris d’albergs i gestors d’aparta-
mentsdiuenque finsal juliolnoes-
peren que vingui ningú, i que els
quevindrannoseransuficientsper
a tothom.
“Aquests turistes que veiem ara

són sobretot gent de passada –afe-
geix una estanquera, també a prop
del temple–, gent que de tornada
als seuspaïsosaprofitaperquedar-
seunparelldediesalaciutat.Enca-
ra n’apareixen alguns que es van
quedar atrapats a les Canàries!”. I
per laRambla, expliquenelsquios-
quers, també s’hi passegen de tant
en tant mariners ucraïnesos. “Es
gasten pocs diners però tots s’em-
portenalgunrecord”,diuen.
I aquí, a la Rambla coneixem la

famíliaBuonocore,molttrempada.
Són de Nàpols. Diuen que estan
allotjats a casa d’un familiar, que
van arribar a Barcelona poc abans
que es declarés el confinament i
quearaquesomalafase2notésen-
tit marxar de la ciutat. “Barcelona

és fantàstica, i qualsevoldia aquí és
bo–diu l’home–.Amés, comendi-
uenvostès, unERTO?Diguemque
estic de vacances forçoses, podria
anar-me’nacasameva,perònotinc
cappressa!”.
“Miri, ens hem portat molt bé

durant el confinament –prosse-
gueix l’home, ara d’una manera
més confidencial, menys esvalo-
tat–.Vamcomplirtoteslesnormes.
No volemproblemes. Peròmarxar
araquepodempassejaramblanos-
tra filla més enllà d’un quilòmetre
alvoltantidurantmésd’unahoraja
ens sembla una ximpleria. Volem
aprofitar i conèixer millor la ciu-
tat”.ElsBuonocoresíqueesdeixen
fotografiar. “Però podem deixar-
nos la mascareta posada? I ens en
podrien enviar una còpia per cor-
reuelectrònic?Seràungransouve-
nir del viatge!”. I de sobte tenen
moltapressaper tocareldos.

L ’ADAPTACIÓ A LA NOVA NORMALITAT

ÀLEX GARCIA

Les vacances dels
Buonocore. Aquesta
família napolitana explica
que estan de vacances
forçoses, i que ara que
ja poden passejar tran-
quil·lament no se n’aniran

JOSE POLO El Prat de Llobregat

L’última crescuda del riu Llo-
bregatvadeixarlesplatgesdelPrat
plenesdecanyes, fustesi totamena
de materials. Fa dies que l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB)actuaa la zona, peròenvis-
tade la imminentafluènciadevisi-
tants que hi aniran aquest cap de
setmana, el primer amb els sorrals
oberts al públic, l’Ajuntament va
demanarunreforç,quevaarrencar
ahir. No obstant això, en diversos
punts es continuarà contemplant
una estampa curiosa. Les platges
delRemolar i laRoberta sónespais

protegitspel seuvalorecològic ide
nidificació d’aus: s’hi ha d’actuar a
mà.Elcoronavirushafetqueleses-
pècies protegides criessin més de
l’habitual i s’hi és més cautelós. A
més, allà no es retira cap element
natural, com ara les canyes. A Can
Camins sí que s’està actuant amb
tractors. Després d’aconseguir els
permisos pertinents, a partir de la
setmanaqueveidurantdeudieses
procedirà a retirar roques i pedres
que s’hi van acumular durant el
temporalGloria i es llançarà sorra.
D’altrabanda,Viladecansvaanun-
ciar ahir que tampoc no obrirà la
sevaplatjaperaSantJoan.

ElPrat adequa les platges
mesos després del ‘Gloria’

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Tanquenbotigues
de souvenirs de

laRambla
Almenys tres botigues

de souvenirs de la Rambla
no tornaran a aixecar la
persiana: ja estan en tras-
pàs. L’empresari català
Amit Shamar, que té set
establiments d’aquesta
mena al passeig, explica
que tantes setmanes de
tancament i uns lloguers
d’uns 15.000 euros els van
portar a la picota. “És
probable que aviat tan-
quin lameitat de la vinte-
na de botigues de records
de la Rambla. Ara lama-
joriamiren de renegociar
els lloguers amitjà i llarg
termini. Aquest any està
perdut, i el següent no
queda clar... Ara com ara
els propietaris dels locals
només s’avenen a rebai-
xes puntuals, no volen
rebaixar les expectatives.
Les institucions haurien
demediar. Jomateix ara
tinc uns 30 treballadors
en ERTO”. Shamar afe-
geix que lamajoria de les
200 botigues de souvenirs
de la ciutat estan en una
situació semblant, que la
meitat es veuran aboca-
des a tancar. “El sector
s’haurà de transformar
per atreure una clientela
de Catalunya i de la resta
d’Espanya. Nosaltres ja
estàvem elaborant una
línia demodamés fa-
shion, com una sèrie de
polos amb lamarca Bar-
celona. I també caldrà
decantar-se pels comple-
ments. La gent d’aquí no
comprarà les samarretes
que adquirien els guiris.
Obrirem elmes que ve, a
veure què passa...”.

VIATGERS CIRCUMSTANCIALS

Uns estan de passada
i d’altres van preferir
quedar-se quan ja se’n
podien anar

SENSE POR

Diuen que no tenen
por de contagiar-se,
que es comporten
demanera segura

ÀLEX GARCIA

Les selfies de l’Ikram
Aquesta jove de Tànger
diu que té la sensació
que tota la ciutat està
disposada únicament
per al seu entreteniment,
i que li encanta

MANÉ ESPINOSA

Aspecte d’una de les platges naturals del Prat de Llobregat ahir
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L’estranya anormalitat
quals, ara, és tan present. A la plaça 
Catalunya no hi ha venedors de ve-
ces, per tant hi ha menys coloms, 
però, en canvi, unes quantes gavi-
nes. La Rambla també ofereix un as-
pecte del tot nou. És buida. Tant, 
que una noia amb mascareta la foto-
grafia amb el mòbil. Ens explica que 
es diu Ana Cintya Loayza, que tre-
balla al Conca, que avui és el primer 
dia que ve a treballar, després de 
tres mesos, i que vol tenir un record 
d’aquesta Barcelona que no havia 
vist mai. “Fa tres mesos que no tre-
pitjo això, estic impressionada”. 

Rambla avall, una parella ram-
bleja empenyent un cotxet de bes-
sons. Abans no hi hauria cabut mai, 
aquest cotxet, pel centre. Em diuen 
que viuen a Horta, però que han 
vingut a fer un volt. Un borratxo fa 
ziga-zagues i s’encara amb els avis 
que seuen als bancs. M’adono que 
no faig el mateix de sempre: no aga-
fo fort el bolso per si me’l roben. Ara 
no n’hi ha, de carteristes, perquè, si 

n’hi hagués, amb tan poca densitat 
humana es detectarien a l’instant. 
La Casa Beethoven és oberta, però 
veig una munió d’establiments 
–tots dedicats al turisme– tancats. 
Barcelona is My Syle, tancat; al cos-
tat, I Love Barcelona, tancat; 
Change, tancat; Souvenirs, tancat. 
A la façana del davant, l’Antiga Ca-
sa Xancó-Cotchet, la camiseria 
fundada l’any 1820, està en lloguer. 
No deuen haver aguantat més o 
potser es jubilen. Què hi faran, en 
aquesta botiga tan bonica? ¿Potser 
un altre establiment de milksha-
kes? Una hamburgueseria. 

L’hora dels veïns de la Rambla 
La plaça Reial, també, buida de turis-
tes. Una noia asseguda al pedrís de la 
font es mira el mòbil i pren el sol del 
matí. Un periodista que ha tingut la 
mateixa idea de reportatge que nos-
altres parla per telèfon amb els de la 
redacció: “Estic flipant”, exclama. 
Entrem a la Boqueria, i allà, una al-

Barcelona té aquests dies la Rambla buida, negocis turístics tancats i veïns al Gòtic fent vida al carrer

tra sorpresa. El Bar Pinotxo, que 
sempre té tres files de turistes espe-
rant per a un lloc, és buit. La barra no 
la poden fer servir, les tauletes altes 
sí. Ens hi asseiem i demanem un 
d’aquells cafès amb llet que fan, amb 
got, tan bons, i enraonem una mica 
amb els amos, el Juanito i el Jordi.  

“Com que encara no hi ha mobi-
litat, no ve gent de Vic o del Mares-
me, però venen els d’aquí, que això 
no passava. Al centre la gent de Bar-
celona hi baixava poc, però ara ho 
fan. ¿Tu t’enrecordes de Can Beris-
tany? ¿Que feia cantonada amb Fer-
ran? Abans jo recordo que la gent 
baixava expressament per anar-hi, 
perquè era una botiga d’esports 
molt reconeguda. ¿Que vull alguna 
cosa de submarinisme o d’esquiar? 
Me’n vaig a Can Beristany. Ara és el 
McDonald’s. Si algú vol res d’esport 
se’n va al Decathlon (l’altre dia hi 
havia cua al d’aquí darrere). Són co-
ses que el temps ens ha fet canviar. 
Però, mira, les floristes estan tor-

Seguretat  
Ara no hi ha 
carteristes: 
amb la poca 
densitat 
humana,  
es veurien

Boqueria 
“Hi ha  
hagut un 
excés  
de turisme  
però també el 
necessitem”

Pujo les escales de l’esta-
ció de tren de la plaça Ca-
talunya, encara amb el 
bitllet a la mà, perquè 
“amb això del covid” no 

has de cancel·lar-lo al sortir, les 
portes s’obren soles, i la primera vi-
sió que tinc és del tot diferent de la 
de sempre. La de sempre, la dels úl-
tims anys, és aquesta: cames i més 
cames i maletes i més maletes. Ara 
no. Són les deu del matí i a la terras-
sa del Zurich hi ha lloc. És inaudit. A 
les taules ocupades hi ha autòctons 
que esmorzen sense pressa. Uns 
obrers treballen a dins d’una boti-
ga que serà de –llegeixo– “milksha-
kes” i es dirà Fine Guys. No sé si la 
van començar a planificar abans de 
la pandèmia, pensant en tots 
aquests turistes l’absència dels 

BARCELONA
EMPAR MOLINER

El Bru (en primer pla), a punt de xutar en un partit de futbol improvisat al Pla de la Seu de  
Barcelona amb altres nens dels barris de la Ribera i el Gòtic
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nant a posar flors. Els veïns de la 
Rambla, que en deuen quedar 30 o 
35, tornen a sortir. Hi ha hagut un 
excés de turisme, però també el ne-
cessitem. Jo al matí, abans, feia trui-
tes, i a les nou del matí, totes menja-
des. Ara les faig a la carta”. 

M’acosto a la parada de fruites de 
l’entrada. “Vam passar de ser el mi-
llor mercat del món a ser el Port 
Aventura dels mercats”, em diu una 
paradista. “Va ser un cúmul de tot”, 
afegeix un company seu. “Excés de 
turisme, el pàrquing tancat tres 
anys...” En aquestes botigues hi he 
comprat moltes vegades, perquè te-
nen totes les verdures que vulguis, 
i ara em sorprèn la tranquil·litat. 
Els cartells de “Don’t touch” de mo-
ment no hi són. 

M’arribo al Pla de la Seu, que s’ha 
convertit en un estadi de futbol in-
fantil. Hi ha famílies que –es nota 
que els fills van junts a l’escola– en-
raonen assegudes per aquí i per allà. 
Entenc que, com que els parcs estan 
tancats i no hi ha turistes, l’espai 
torna a ser per a ells. O potser ho és 
per primera vegada. Entenc que 
s’ho prenen (jo també) com un com-
pàs d’espera. Gaudeixen d’aquesta 
estranya normalitat, que s’acabarà 
quan torni la anormalitat. O potser 
és al revés. Gaudeixen d’aquesta es-
tranya anormalitat, que s’acabarà 
quan torni la normalitat.e

La Rambla

La Boqueria
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er a un periodista de paper i de parau-
les, un animal de tinta i rotativa, el
món al revés significa que, d’un dia per

l’altre, encara sense saber ben bé per què, la
imatge capturada en una fotografia es con-
verteix en el seu canal d’expressió, i el dis-
curs en un enfilall sense fi d’aquestes imat-
ges. Cap mot, cap verb, cap element de pun-
tuació, cap signe d’exclamació. Increïble,
però cert, és així, és la metamorfosi impossi-
ble feta realitat.

(...)
L’univers que ens era tan familiar va tras-

mudar a un estadi irreconeixible la prima-
vera de l’any 2020. Una realitat invisible en
forma de virus, tan diminutament micros-
còpica com letal, va capgirar la quotidianitat
fins a fer impossible el gest més simple. Les
paraules van decaure, les imatges inver-
semblants ho van omplir tot, els carrers es
van fer grans, de dimensions irreals, les
multituds invisibles, els sentiments es van
desbordar, les alegries van morir, la por es
va ensenyorir de tot i de tothom. Del somni a
l’insomni. Del pedestal a la masmorra. Del
cel a l’infern. De l’amor al plor, de l’abraçada
fraternal a l’absència de l’altre. Viure per in-
tentar no morir, tot va quedar reduït a això, i
encara.

(...)
La ciutat en negre, la ciutat enreixada, la

ciutat captiva, la ciutat en mans dels guar-
dians de l’ordre més estricte, la ciutat com
una presó de dimensions gegantines és la
que marca l’inici d’aquesta història. Aquest
és un relat que neix en el fos a negre de la
llum blanca que dona volum, pau i repòs en
un pis de l’Eixample, un de tants d’aquesta
meravellosa ciutat, palpitant de vida, que es
diu Barcelona. En un dia qualsevol, de quasi
inici de primavera, els habitants es conver-
teixen en éssers atrapats per l’angoixa de no
reconèixer el món immediat que els envolta.
Allò que els donava sentit, que els omplia de

P

Per una vegada, el
periodista d’El Punt
Avui Jordi Panyella ha
canviat les paraules
per les imatges per
documentar el brutal
impacte que la crisi de
la Covid-19 ha tingut a
la ciutat de Barcelona.
Els seus carrers
convertits en
escenaris irreals, la
seva gent tancada a
casa, l’activitat
econòmica morta,
tancada amb pany i
forrellat. Amb pròleg
d’Ada Colau i quasi
300 imatges,
‘Barcelona 2020’ és
el testimoni gràfic
imprescindible que
documenta uns dies
únics i irrepetibles.
Història a flor de pell,
una història viscuda a
flor de pell.

Quan el silenci s’escriu 
color, de sobte els despulla mostrant-los
com espectres a qui espanta la seva pròpia
existència. No són persones, només són om-
bres que projecta la seva pròpia por, la incre-
dulitat de veure’s confinats a casa. Prohibit
sortir al carrer, la mort hi ronda.

El col·lapse és absolut, tot trontolla, tot es
fa irreal. És la ciutat dels cels infinits, mirall
d’uns carrers deserts. Si l’asfalt és gris, el cel
esdevé negre, reflex de la por que tot ho colo-
nitza. És la ciutat dels cadenats gegantins,
triples. És la ciutat de les persianes abaixa-
des, de les reixes barrant el pas a tot i a tot-
hom. És la inactivitat absoluta, els calaixos
eixuts, no es mou ningú pel carrer, no hi ha
cap negoci a fer. És la gent sense feina, la por
a caure en l’oblit, a quedar enrere, atrapat
en un forat. És el trampolí a la pobresa, el ca-
mí que mena al menjador social, a trobar re-
fugi sota els arcs del Gran Teatre del Liceu
tancat, com la resta d’activitats de la ciutat.
El luxe rebregat per terra.

(...)
Quan la ciutat es deixa de fer reconeixible

es converteix en la ciutat que fa por als seus
propis fills. Impensable però cert, viscut en
pell pròpia, el carrer de Portaferrissa a les
vuit del vespre d’un dia qualsevol de març, el
carrer del comerç alegre, dels aparadors
llampants, del dring dels diners i la caixa en-
registradora, convertit en l’embocadura de
la gola del llop. Solitud, negror, silenci abso-
lut. L’únic soroll és el del propi trepig de les
sabates contra l’asfalt ressonant contra les
parets.

(...)
I després la gran angoixa de no saber què

passaria, com evolucionaria el virus, quants
dies de confinament devien quedar per en-
davant. La reclusió ha estat com un camí de
final incert on el caminant s’endinsa sense
mapa, ni brúixola, ni un trist bastó per aju-
dar a passar quan el traçat s’enfila. Després
de caminar per tots els passadissos de casa,

sense trobar sortida, els balcons s’han con-
vertit en llum de llibertat, altars de benau-
rances, podis de bona esperança, escenaris
des d’on llançar aplaudiments per reforçar
l’ànim col·lectiu i donar forces als que lluita-
ven a primera línia contra el maligne.

(...)
Confinament és el temps perdut, sense

dies, ni setmanes. No hi ha el dilluns perquè
no hi ha retorn a la bastida, ni a l’oficina, ni a
l’aula. No hi ha la terra de ningú del dimarts,
ni bufa l’aire fresc del dimecres, aquell que
ajuda a agafar embranzida per arribar al fi-
nal de la setmana. No hi ha el dijous, perquè
no hi ha les nits de festa, ni el respir del di-
vendres, ni el tràfec el dissabte al matí ni la
pau del dissabte al vespre. No hi ha futbol, ni
misses, ni tortells farcits de crema el di-
umenge. El temps ha mort. Només hi ha el
tedi de les hores que passen, rítmicament,
mecànicament, com un malalt endollat a
una màquina que el manté enganxat a la
vida.

Al carrer no hi ha cap rei, o millor dit hi ha
un emperador. En temps de coronavirus és
el Zero absolut el que mana sobre totes les
coses. El zero és el res, i res vol dir que du-
rant la primavera del 2020 el servei d’auto-
busos de Barcelona ha arribat a transportar
només nou de cada cent passatgers que
acostumava a dur. El zero també ha baixat
sota terra amb el servei de metro funcio-
nant amb vagons literalment buits. Quan el
noranta-cinc per cent del passatge habitual
es queda a casa, el cinc per cent restant té la
impressió que aquell tren en el qual viatja
l’han posat en funcionament només per a
ell, com si fos el parc d’atraccions del fill únic
d’un milionari excèntric. Pel mateix món ir-
real han transitat els trens i autocars que
entraven i sortien de la ciutat amb combois
que semblaven estar al servei d’una societat
fantasma, i la mateixa basarda per al gran i
majestuós aeroport de Barcelona on durant
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amb imatges
el mes d’abril del 2020 hi hauran passat
quaranta-cinc milions de persones menys
que el mateix mes de l’any anterior. Com si
de cop i volta El Prat s’hagués convertit en
la insignificant pista d’aterratge d’un aerò-
drom de tercera divisió.

El Zero absolut ha tingut d’aliat el ple ab-
solut de policia al carrer. I per si no hi havia
prou agents, l’exèrcit també s’hi ha desple-
gat amb els seus camions de guerra i les se-
ves tendes de campanya. Els agents han
hagut de deixar de perseguir delinqüents,
perquè els dolents no sortien de casa per-
què no hi havia contra qui delinquir, per de-
dicar-se a aturar ciutadans al mig del car-
rer desert i multar-los pel fet de no ser a ca-
sa. Als policies els ha tocat ser els dolents de
la pel·lícula, amb un trist paper de protago-
nista. Només el terrorisme havia propiciat
un bloqueig policial de la ciutat, i encara no-
més en els accessos, mai s’havien desplegat
els controls a les portes del Barri Gòtic o al
mig de qualsevol carrer de l’Eixample o ta-
llant de ple la Gran Via.

(...)
El Zero absolut, la policia, la negror ho

han pres tot. Per sort, però, els colors no
han mort, han sobreviscut, com herois,
guardians de la veritat, per rescatar-nos un
dia a tots nosaltres. I en una ciutat sense
cotxe, ni obres, ni fums de cap mena, ni
contaminació, els arbres s’han vestit de
primavera i també, més que mai, el cel s’ha
pintat d’un blau d’una puresa que ja no re-
cordàvem. Increïble però cert, la gent mo-
ria als hospitals, hi havia pànic a sortir al
carrer, però el carrer era net com mai, res-
pirable, saludable. Amb la llum nova inun-
dant-ho tot, els ulls afortunats del periodis-
ta desconfinat han recorregut la ciutat
com ho farien els ulls de qualsevol foraster
amb fam de nous paisatges, fitant carrers,
edificis i racons amb la mirada fotogràfica
de qui vol retenir una imatge que sap que

no tornarà a veure mai més. Com qui va
fins a la fi del món a contemplar la gran me-
ravella de la creació humana i s’omple
d’aquell regal abans d’acomiadar-se’n per
tornar cap a casa perquè sap que a la fi del
món només s’hi pot arribar una vegada.

(...)
Hi ha llum i també hi ha les persones.

Per sobre de tot hi ha les persones, i l’afany
per aferrar-se a la vida, i al demà. Rere cada
finestra, els barcelonins han aixecat para-
pets d’il·lusió, fortaleses de vida. Dins de ca-
da casa cors palpitants, ulls que entrellu-
quen el cel, desitjos plens del sol que cada
dia torna a sortir, l’astre vigorós, ple de vi-
da, un sol que sempre s’alça després d’ha-
ver derrotat l’hora incerta de la matinada. I
hi ha sobretot l’amor, com un camí de pe-
dretes per retrobar el sender que porta a la
casa perduda.

(...)
De segones oportunitats només n’hi ha

una i de llibres com aquest només n’hi ha
un, perquè les imatges amb les quals s’ex-
plica i tots els sentiments que aplega són
fruit d’una experiència humana única en
un esdeveniment històric únic, conse-
qüència d’uns dies irrepetibles. Donar un
cop d’ull al passat recent, als més de dos
mesos de follia, submergir-se en aquestes
pàgines ha de servir per no oblidar, i des del
no oblit tornar a emprendre el camí amb
pas nou i ferm, tornar a posar-se en marxa,
caminar i córrer si cal quan les cames ho
demanin. Engegar una altra vegada i fer-ho
amb decisió, sense titubejar, però sobretot
fer-ho sense pressa, estimant cada passa,
cada segon, cada paraula, cada imatge.

Estimar, sobretot estimar, perquè no-
més hi ha una cosa que els estralls del virus
no han pogut tombar: l’amor i les ganes
d’estimar els altres. L’amor com a motor de
tot, com a segell que identifica la condició
humana.
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de la ciutat viu d’aquest flux de visi-
tants, i quants dels seus veïns tenen el 
seu futur laboral pendent de la reacti-
vació d’aquest sector. Els carrers buits, 
recuperats per uns dies per un grapat 
de veïns, redescoberts per barcelonins 
convertits en turistes de l’excepcionali-
tat, ens recorden una altra realitat. 
Fins a quin punt el procés de gentrifi-
cació, especialment l’efecte dels pisos 
turístics sobre el mercat del lloguer re-
sidencial i la substitució del teixit co-
mercial local, ha desertitzat també àre-
es completes de la ciutat. Als carrers de 
la ciutat conflueixen els interessos més 

variats. Alguns de molt difícil consens. 
Però inevitable:  la realitat amb què 
hem topat de sobte farà que ja difícil-
ment es puguin recuperar determi-
nats discursos antiturístics; també que 
es valorin les accions de recuperació 
d’espais que fa anys que sentien aliens 
per a la vida veïnal, del parc de viven-
des per al lloguer assequible, de les ins-
tal·lacions culturals de la ciutat per a la 
participació dels seus habitants.  

Setmana a setmana, Barcelona va re-
cuperant el ritme. El 21 de juny acabarà 
l’estat d’alarma. Ada Colau ha demanat 

al Govern que el passi a la fase 3 s’efectuï 
abans del cap de setmana previ a la re-
vetlla de Sant Joan. Aquesta data marca-
rà el final d’uns mesos foscos i donarà la 
benvinguda a un nou període postcoro-
navirus. Una nova normalitat que enca-
ra estarà poblada d’incerteses.  

La ciutat es prepara per rebre visi-
tants i, també, per oferir confiança en 
un moment en què el temor del conta-
gi encara perdurarà. El consistori ha 
creat el projecte Barcelona Safe City, safe vi-
sit (Ciutat segura, visita segura), a fi de 
transmetre seguretat en tots els espais 
urbans. Se centralitzarà informació, 

requisits i protocols en una 
web per ajudar la ciutada-
nia i l’activitat econòmica. 
A través d’una aplicació 
mòbil, s’oferirà informació 
al turista i la possibilitat de 
planificar les seves visites 
evitant cues i aglomeraci-
ons. La iniciativa pretén re-

forçar la reputació de Barcelona des-
prés de la crisi sanitària.  

El turisme és un actiu essencial per a 
la ciutat. Encara més des d’una gestió 
responsable i sostenible, compromesa 
amb la cultura i el medi ambient, i im-
plicada en el retorn social i econòmic. El 
turisme ha de deixar un impacte positiu 
a la ciutat, i per a això és necessari unir 
la voluntat pública i la privada. Barcelo-
na no és un bé estàtic, no és un escenari 
de cartró pedra. El batec cultural, social 
i creatiu dels seus veïns és el que la man-
té viva i la fa atractiva.

N
ens jugant a la plaça de la 
Catedral, carrerons del Gò-
tic en els quals ressonen  
els passos solitaris, el piular 
dels ocells, les xerrades dels 

veïns... El centre de Barcelona desperta 
de la paràlisi del coronavirus amb una 
imatge inèdita. No es tracta que s’hagi 
recuperat un amable paisatge veïnal an-
terior a l’arribada del turisme massiu 
del qual ara puguem disfrutar una vega-
da els visitants s’hagin esvanit. Tampoc 
ha tornat, encara, l’atrafegament co-
mercial, ni ho farà la bullícia veïnal de 
fa no tantes dècades, reduït el nombre 
de residents fixos a una frac-
ció, ni el trànsit rodat avui 
inimaginable en les àrees 
progressivament recupera-
des per als vianants. La deses-
calada ha regalat als barcelo-
nins unes setmanes de re-
connexió amb la ciutat que 
tenen molt de miratge, però 
que brinden l’oportunitat de reprendre 
amb més força la reflexió sobre el paper 
del turisme a la ciutat. 

Les xifres són contundents. El 2019, 
Barcelona va rebre gairebé 12 milions 
de turistes, un 5% més que l’any anteri-
or. De mitjana, es calcula que cada visi-
tant va fer una despesa diària de 195 
euros i es van crear 100.000 llocs de tre-
ball. Els beneficis que genera el sector 
turístic a la ciutat són evidents. La seva 
desaparició pràcticament d’un dia per 
l’altre ens ha posat davant dels nostres 
ulls fins a quin punt el pols econòmic 

Editorial

Quan torni el turisme

Els carrers buits del centre  ens 
mostren les dues cares d’una activitat 
sense la qual la ciutat no recuperarà  
el seu pols però que s’ha de repensar

La clau

U
na mainadera, Alice 
Ayres, té una placa 
amb el seu nom en 
una plaça de Lon-
dres, el Postman’s 

Park, per recordar la seva mort. 
No està sola, l’acompanyen els 
noms d’un grapat de persones 
anònimes que com ella van do-
nar en un moment donat la seva 
vida per un altre: Alice va morir 
quan intentava salvar els in-
fants que  cuidava de les flames 
d’un incendi el 1885, i el seu 
nom se suma al d’altres herois 
ordinaris que van perdre la vida 
al voler rescatar algú que s’ofe-
gava al riu o anava a ser atrope-
llat. La pel·lícula Closer, amb Na-
talie Portman de protagonista, 
va immortalitzar la plaça el 
2004, però el sentit de l’home-
natge a gent ordinària, titans de 
la quotidianitat, ha prevalgut a 
través de les èpoques i els llocs.  

Si hi ha res més valuós que 
un heroi llampant, un super -
heroi amb malles i màscara, és 
l’home corrent davant una vida 
més o menys de carril. Les morts 
de desenes de metges i profes-
sionals sanitaris a Espanya no té 
cap precedent en una crisi sa-
nitària, com tampoc el valor 
que han guanyat conductors 
d’autobús, empleats de super-
mercat o transportistes en l’eta-
pa més dura de la pandèmia, 
quan la por tenallava més que el 
confinament físic.  

Els milers de morts de gent 
de diferent edat i condició, en- 
xampada a l’atzar per la fletxa 
amb càrrega viral que els va to-
car, han donat a les seves vides 
ja acabades un últim sentit, el 
que els seus éssers estimats rei-
vindiquen en obituaris com el 
que recull Entre Tots a través 
dels correus electrònics que 
han volgut retre un últim ho-
menatge als desapareguts. I és 
que com va dir Rosa Maria Sar-
dà en una entrevista amb Jordi 
Évole, frase que el pe riodista ha 
rescatat ara arran de la mort 
per càncer de l’actriu, «la mort 
és la conseqüència d’estar viu». 
Hi ha encara un llarg camí per 
recórrer per encaixar aquesta 
realitat, però els comiats pú-
blics i el sentit d’altres vides ja 
acabades és un primer pas im-
prescindible. H

CAROL 

Álvarez
SUBDIRECTORA

Mort d’una 
mainadera

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els 
articles exposen actituds personals.

Units Podemes

S
enyores i senyors, o 
viceversa: d’un temps 
ençà m’estic adonant 
que inverteixo molt 
més temps que la me-

va escriptura no resulti ofensiva 
a les meves possibles lectores que 
al seu contingut i forma: noms, 
adverbis, adjectius, preposici-
ons... M’explicaré: no puc escriu-
re, per vigent correcció política, 
la paraula dentistes, per exemple, 
sense anteposar-li el doble article 
els i les; ni intèrprets, seguidors o 

amants amb la consegüent despe-
sa afegida de tinta i temps lector 
dels meus fidels seguidors i segui-
dores, amb més consum de paper 
de diari, tan nociu envers la des-
forestació i el medi ambient. 

Fa anys vaig veure a la Parri-
lla del Ritz el gran i ambigu 
Ángel Pawlowsky qualificant-
se a si mateix de «dolenta» (ria-
lles del públic), que va corregir 
en «Bé, va... dolent» (encara 
més  rialles), per acabar: «Doncs 
dolenti i així totes d’acord» 
(gran aplaudiment). Una altra 
opció que es va contemplar en 
els inicis del correu electrònic 
va ser que el grafisme @, al con-
tenir, concèntriques, les lletres 
a (femenina) i o (masculina), 
pogués resoldre el bisexual 

greuge; potser no va prosperar 
a l’impedir la Reial Acadèmia 
Espanyola la inserció d’una no-
va no lletra o dues per una en el 
nostre alfabet. Ja posats i posa-
des, podríem encunyar, com 
Pawlowsky, un disbarat que 

desposseeixi les paraules i pa-
raulos dels seus atributs sexu-
als, deixant-les/los a tots/es cas-
trades/ats o en punt neutre, 
com els substantius alemanys. 

¡Bé per la mitinguera ex -
pressió ¡Companyes i companys!, 
traducció exacta de Senyores i 
 senyors passada per lafalç i el 
martell –o la falç i la martella–, amb 
copyright de Podem. Però Pablo 
Iglesias, tan universitari ell, 
hauria de saber que l’actual 
nom de la seva formació, Uni-
des Podem, a més d’ignorar mig 
planeta –tot i que ara en sentit 
contrari– és també un molt 
 analfabèstia ultratge contra  
les normes bàsiques del nos-
tre/s idioma/s. 

De les salvatges atrocitats 
 sociosexolingüístiques comeses 
per ¿la/les? CUP ja ni en parlem. 
Si el protofeminitzant Paw-
lowsky ja va intentar a finals 
del segle XX trobar felices alter-
natives, que alegrin la cara i 
continuïn buscant. H 

Director teatral.

Peccata minuta

JOAN 

Ollé

Podríem  crear un 
disbarat que desposseeixi 
paraules i ‘paraulos’ 
dels atributs sexuals
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Lamaledicció de la sang blava
En plena cursa per la vacuna de la Covid-19, els EUA renuncien a les alternatives al cranc ferradura

BEATRIZ NAVARRO
Washington. Corresponsal

Inertsa la sorrade laplatja, les
seves closques de coure res-
plendeixen com cascos de
soldats abandonats. Flotant

entre les onades, la seva forma re-
corda la de les tortugues. Però n’hi
ha prou amb veure’ls de cap per
avall, ambels cinc parells de potes i
la temible punxa, per comprendre
perquèelscrancs ferradurade l’At-
làntic en realitat tenenmés a veure
amb els aràcnids que amb els crus-
tacis. També per a ells el coronavi-
rusésunamalanotícia.Malgratque
estan a la llista d’animals vulnera-
bles, aquests artròpodes es conti-
nuen utilitzant per a finalitats mè-
diquespermés tempsde l’esperat.
El motiu, la seva preuada sang

blava, que salva vides. El robust sis-
temaimmunològicd’aquestsfòssils
vivents,comesconeixenlespoques
espècies que amb prou feines han
canviatenmilionsd’anys,haestatla
seva salvació, perquè els hapermès
sobreviure a tota mena de cataclis-
mes i infeccions. Tot i això, des que
el 1956 un investigador dels Estats
Unitsesvaproposaresbrinar-neels
secrets, es va convertir en la seva
maledicció.
El que Frederik Bang va desco-

brir és que la sang (hemolimfa)
d’aquests crancs conté hemociani-
na, una proteïna rica en coure que
es torna blava en contacte amb
l’oxigen, i unes cèl·lules anomena-
des amebòcits, que en detectar la
presència de toxines de bacteris
provoquen la coagulació del líquid
corporal.ComsospitavaBang,lase-
va funció és immobilitzar-les i im-
pedir que contaminin l’organisme.
Una vintena d’anys després, do-
nant-se suport en les seves troba-
lles, dos científics de la Universitat
Johns Hopkins van dissenyar el li-
sat d’amebòcits de límul, o LAL (li-
mulus amebocyte lysate), convertit
eneltestestàndardenfarmacologia
per verificar la seguretat de medi-

caments injectables, vacunes, prò-
tesis i implants.
Milions d’exemplars de cranc

ferradura han estat capturats a les
últimesdècades per portar-los a la-
boratoris i extreure’ls un terç de la
sang, queesvenauns 15.000dòlars
per litre.Elprocésésbastant rústic.
S’immobilitzenelsanimalsperper-
forar-los la closca amb una agulla
fins a arribar el cor i treure’n el lí-
quid corporal. Al cap de 72 hores
se’ls torna al mar. Calculen que en
unasetmanarecuperenelvolumde
sang normal, però una xifra no
menyspreable d’ells no sobreviuen
alprocés.
El 2018 se’n van capturar

464.000exemplars adults.D’acord
amb la Comissió de Pesca Marina
dels Estats Atlàntics, uns 50.000

moren després de tornar al mar,
però els grups conservacionistes
eleven la xifra fins als 130.000 i ad-
verteixenquealgunesfemellesdes-
prés tenen problemes per repro-
duir-se.Elprocésd’aparellamentes
pot observar aquests dies a Dela-
ware, on viu una de les poblacions
mundialsmésgransd’aquest queli-
cerat, també conegut com a cranc
cassola o baioneta. Sota l’aigua, un

mascle o diversos s’acoblen a la fe-
mella, que cava un forat a la sorra
per dipositar els ous i deixa que
aquells els fertilitzin.
Per motius que es desconeixen,

l’espècienomésviual’Atlànticnord
(de Maine a Yucatán) i a diversos
països d’Àsia Oriental. La seva po-
blaciómundial s’ha reduïtmolt du-
rant l’últimsegle comaconseqüèn-
cia de la contaminació, la pèrdua
d’hàbitats naturals i la sobrepesca
(abansesvanutilitzarcomafertilit-
zant i pinso, i araunaltre copcoma
esquer). Per això, han sorgit les
campanyes de conscienciació per
protegir-los i impulsar proves que
substitueixin els LAL, que ja estan
disponibles.
MentrequelaFarmacopeaEuro-

pea (l’organisme lligat al Consell
d’Europa que marca les normes de
qualitat per a la fabricació demedi-
caments) acaba d’acceptar el factor
C recombinant (rFC), l’alternativa
sintètica als extractes de l’animal,
com a prova de qualitat vàlida, als
EUAno s’ha avalat almateix nivell.
“Atesa la importància de les proves
d’endotoxinesperprotegirelspaci-
ents, el comitè va decidir finalment
que calia disposar de més proves
pràctiques”, va explicar la Farma-
copeadelsEUA(USP)aReuters.
Ladecisió s’hapres enplena cur-

sa mundial per desenvolupar una
vacuna contra el coronavirus. “És
unabogeriaqueenplenapandèmia
ens desprenguem d’un extracte
d’unanimalsalvatge”,halamentata
The New York Times Ryan Phelan,
responsabledeReviveandRestore,
un grup d’oenagés per a la conser-
vació del cranc ferradura. Provar i
fabricar les noves immunitzacions
requerirà una enorme quantitat de
sang animal, però, segons les em-
preses que elaboren els tests LAL,
no hi ha risc de desproveïment. A
desgrat seu, la vacuna contra laCo-
vid-19 pot ser la pròxima contribu-
ció al benestar humà d’aquest ani-
malmarí, undelshabitantsmésan-
ticsde laTerra.

CHANGE.ORG / BEATRIZ NAVARRO

La sang d’aquests
parents de les aranyes
s’utilitza per fer les
proves d’endotoxines
a tots els injectables

Un animal ancestral
Extracció de sang de crancs
ferradura en un laboratori.
Els conservacionistes adver-
teixen que la capacitat
reproductiva de molts dels
que sobreviuen queda
alterada. A sota, al seu medi
natural.

FUTURS IMPERFECTES

Màrius Carol

EdwardHopper és el pintor de
la solitud a les ciutats. Un dels
seusquadres,Diumengealma-
tí d’hora, que és alWhitney de
Nova York, mostra un carrer

d’una urbs nord-americana sense ningú,
queesglaia l’espectador. “Lesciutats són la
seva gent”, repetia Pasqual Maragall quan
era alcalde. Una metròpolis buida és una
imatgedescoratjadora.Faunefected’aïlla-
ment, abandonament i desemparament,
propi d’un conte de terror d’Edgar Allan
PoeodeStephenKing.
Tots tenim imatges barcelonines guar-

dades al mòbil d’avingudes sense gent, de
jardins tancats, de platges abandonades,
que d’aquí uns quants anys ens semblarà
quenohàgimviscutmai.Ensresultarantan

estranyescomaquesta frasedeJosepPlaa
El quadern gris, quan el 1919 torna a estu-
diar a la Universitat de Barcelona després
d’haver passat un any a la casa paterna de
l’Empordàper l’epidèmiadegripA: “Com
que la situació a Barcelona continua sent
molt delicada i no es pot anar enlloc sense
que us facin posar amb els braços enlaire,
emquedoacasa a treballar”. Fanomésuna
setmanavaigpoder fotografiarelBarriGò-
tic buit i laViaLaietana–ara convertida en
un passeig propi d’un capítol de la sèrieLa
dimensió desconeguda (The twilight zone)–
sense ningú a la una del migdia! Ens hem
queixattantdelsturistes ielshemetiquetat
injustament amb el terme gentrificadors,
que els comencema enyorar, comamínim
aquells que creiem que les ciutats no són

delsquehivivim,sinódelsque lesestimem
profundament com una cosa pròpia.
Aquesta setmana The New York Times ha
mostrat en portada les imatges de Venècia
sense gent, com si hi hagués caigut una
bomba de neutrons, que és aquell horrible
giny dissenyat per matar persones sense
destruir el patrimoni immobiliari a què va
donarelvistiplauRonaldReagan.Percert,
els venecians que malparlen dels turistes,
ara els demanen que tornin i els anuncien
queelsposaranunacatifavermella.
El confinamentde la ciutat deBarcelona

està a punt de caducar. La Conselleria de
Salut no ha tingut el detall d’avançar una
setmana l’entrada a la fase 3, malgrat que
les dades epidemiològiques són bones i ho
permetrien. El desconfinament per regi-

ons sanitàries ha estat una de les originali-
tats del model català de salut, que té pocs
diners però moltes particularitats. Ser ca-
talànotépreu,peròaviat tambéensqueda-
rem sense paraules. L’alcaldessa Ada Co-
lau s’haqueixatamblabocapetitade lade-
cisióde l’equipd’AlbaVergés.
Les imatges de la Barceloneta a vessar a

laportadad’ahird’aquestdiari són laprova
del nou que els ciutadans no poden més,
que els falta aire, que necessiten recuperar
elpaisatgenatural,mésenllàd’aquestaidea
de bomber de Janet Sanz de no treure les
malesherbescomatributa lanatura.Algu-
na cosa haurem fetmalament per haver de
suportar tantes pensades. Venen ganes
d’entrar en un quadre de Hopper i no sor-
tir-ne finsaestardefinitivamenta la fase3.

Caduca la ciutat buida
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Nom original

Nom actual

r
u

NS’ DEL CARRER MONTCADA
o u l ltat de diferents

istòri es tenien
en
r o

Es va convertir en la seu del Museu
Picasso, que exhibeix una llotja gòtica
inventada durant les reformes de la
segona meitat del segle XX. Un dels seus
habitants més il·lustres va ser Ignasi
Fontaner i Martell, la torre d’Horta del
qual va ser allotjament del rei Carles III

Es podria denominar ‘la casa de
els cinc reis’, per la presència de
monarques en les processons del
Corpus. Va ser llar de Francesc Desvalls
i de Ribalta, el cavaller errant més
f s i ‘bell’ de Catalunya (segle XV)

s al

MAGÍ CAMPS
ALAN JÜRGENS (infografia)
Barcelona

L’èpica de la història no sempre
respon a la realitat, però a tot ar-
reu se’n fan, d’ajustaments, per
tal de fer brillar el passat de les
nacions. Només cal pensar en
l’esplendor amb què llueixen al-
gunes ciutats europees, malgrat
els bombardejos i ladestruccióde
les guerres mundials. S’hi va re-
cuperar el que hi havia hagut, pe-

rò sensemillorar el passat. A Bar-
celona, en canvi, un dels casos
més coneguts pel que fa a “millo-
rar el passat” de la ciutat és la cre-
ació del Barri Gòtic.
L’arquitecte i historiador Al-

bert García Espuche (Barcelona,
1951)hadedicat la sevavidaa l’es-
tudi històric i urbanístic de la
Barcelona que va de l’edat mit-
jana fins a la Renaixença, uns se-
gles que, considera, també for-
men part de la història de Barce-
lona i de Catalunya, encara que,

per alguns, sembla que durant at-
quest període conegut com laDe-
cadència, “aquí no ha passat res”.
García Espuche va ser l’impul-

sor i el primer director del Born
Centre Cultural i va publicar la
monumental obra La ciutat del
Born. Economia i vida quotidiana
a Barcelona (segles XIV a XVIII),
que aprofundia en la gent i les ca-
ses on vivien al barri del Born fins
a l’època del setge de Barcelona
del 1713-1714. Ara hi torna, amb
un altre estudi monumental (dos

Albert García
Espuche estudia
la gent que vivia
aaalllsss eeedddiiifffiiffif ccciiisss dddeee
l’emblemàtic

carrer barceloní,
on hi ha cases

grans, i no palaus,
fruit d’agregacions
al llarg dels segles

EL EPO TATGE
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Da

CARR ESA

s s a

Il·lustració realitzada a partir de ‘La calle Montcada’ de l’Ajuntament de Barcelona, 1959 FONT: Ajuntament de Barcelona i elaboració pròpia

Va ser la casa de l’austracista Amador Dalmau i Colom,
peça clau des del punt de vista financer en la defensa de la
ciutat durant el setge de 1713-1714. La casa va ser la llar
d’infants Bressol del Nen Jesús i avui és una escola

Va ser habitada per Pere Bernat Codina, que tenia negocis amb
Andalusia, les Canàries i Amèrica. També hi va viure Joan Claret,
mecenes dels Estudis Generals. Les portes de les botigues
(amb habitatge inclòs) van ser tapiades o convertides en finestres

Es va construir en un dels solars
que eren propietat de Martí de
Montcada (segle XIII), com els de
les cases contigües, d’aquí el nom
del carrer

Va allotjar la companyia d’importació de
llanes de Joan Torralba, Juan de Mur i
Gabriel Homedes, que tenia negocis amb
Aragó i Itàlia. Al segle XVI, es va acusar
els Caçador, els que llavors vivien a la
casa, de spirar contra el virrei

Avui pràcticament
oculta per totes les
reformes al llarg dels
segles, va ser propietat
de la dona del poeta
oan B

Últim edifici que compon el Museu Picasso, va
pertànyer a Berenguer de Finestres, que va ser
creditor de la monarquia. La casa va ser saquejada
pels disturbis causats per la fam de l’any 1339, arran
de la desafortunada idea de Bernat de Marimon i
’ ’ l t

Casa dels Cervelló-Giudice, va ser seu de la
Diputació dels Estaments de Catalunya i va
passar a ser propietat dels Giudice,
genovesos que van patir un tumult i un
incendi el 1624, pels odis i picabaralles entre
els s ca sos

ER

Alan Jürgens / LA VANGUARDIA

volums que sumen més de 1.200
pàgines), centrat específicament
en l’emblemàtic carrer Montca-
da: La gent del carrer Montcada.
Una història de Barcelona (segles
XIIIaXVIII), editatper l’Ajunta-
ment de Barcelona. L’autor dis-
secciona un per un els edificis del
carrer, repassant els propietaris i
les relacions familiars, els canvis
de titularitat, l’agregació d’edifi-
cis fins a convertir-se en “cases
grans”, abandadereferir anècdo-
tes i singularitats de la gent quehi
vivia, així comlesbotigues inego-
cis que feien anar.
Així doncs, García Espuche de-

mostra amb aquest estudi que el
que avui, locals i visitants, con-
templemambadmiració al carrer
Montcada no són pas palaus, sinó
cases grans, engrandides al llarg
dels segles. Encara hi afegeix una
altra dada: “El carrer Montcada
eeerraaa mmooolttt cccèèènntttrriiccc,,, vvviiaaa dddeee cccooommuuunni-
cació del comerç de la ciutat, no
és lògic que hi visqués la noblesa
de la ciutat”. L’autor documenta
que sí que hi vivia gent benestant,
però que eren “les branques se-
cundàries de les famílies nobles, i
això demostra que ja existia l’as-
censor social: aquest carrer n’era
una etapa intermèdia”.
“El carrer Montcada –escriu–

no era aquell on vivien les perso-
nes més destacades de la ciutat i,
al contrari del que s’ha escrit re-
petidament,noera tampoc l’espai
urbà amb més valor representa-
tiu, on elmunicipi decidia hostat-

jar els visitants il·lustres que arri-
baven a Barcelona. Si volem par-
lar de dos llocs principals des del
punt de vista de la ‘jerarquia de la
representativitat’, hem de fer-ho
del carrer Ample-plaça de Fra-
menors i de la plaça de Santa An-
na-carrer Portaferrissa”.
Tot i així, era un carrer impor-

tant perquè hi passava la proces-
só del Corpus, que no recorria el
carrerAmple, i és per això que els
reishi assistiendesd’aquestes ca-
ses. García Espuche explica que,

per aquest fet, la casa Dalmases
bé es podria anomenar “la casa
dels cinc reis”. I la casa Bru, a la
placeta Montcada (que no surt a
l’infogràfic), és un exemple de la
diversitat social i de la varietat
d’activitats que s’aplegaven en
aquest carrer comercial, perquè
hi havia un banc, la taverna del
Gall i la botiga del Lleó, on es fa-
bricava el mundialment famós
“tabac Barcelona”.

És a partir del 1961, quan es co-
mencen a restaurar els edificis
d’aquest carrer incorporant-hi
elements gòtics que no hi eren
–com la galeria de la casa Reart,
avuipartdelMuseuPicasso–,que
es basteix aquest inèdit Barri Gò-
tic.L’autorafirmaquevaser l’his-
toriador Joan Ainaud de Lasarte
el primer que es va referir alesho-
res a les cases com a palaus. Però
va ser el canvi de criteri d’un altre
historiador, Agustí Duran i San-
pere, un dels elements que van

propiciar aquests canvis
més profunds.
L’any 1928, Duran i

Sanpere va escriure: “El
segleXIVnohadeixatel
més petit rastre del seu
pas pels afores de la Ca-
tedral, com no lo aneu a
cercar a l’església de
SantaÀgataa l’altraban-
dddaaa dddeee laaa ppplaaaçççaaa dddeeel RReeeii”... I
especificava que el barri
que molts anomenaven
Barri Gòtic “seria, en tot
cas, un barri renaixen-

tista”. Però les coses van canviar
després de la Guerra Civil, expli-
ca García Espuche, quan Duran i
Sanpere es converteix en acèrrim
defensor del Barri Gòtic, que ha-
via perdurat miraculosament al
llargdels segles: “Enel capdeDu-
ran i Sanpere el Barri Gòtic va
passar d’inexistent a immutable”.
Però encara hi faltava la cirere-

ta. És també aquell historiador
qui afavoreix que es consolidi la

teoria que establia una relació en-
tre la conquesta de Tortosa i la
creació del carrer Montcada: “El
gener de 1953, Agustí Duran i
Sanpere havia publicat un article
titulat ‘El carrer deMontcada i el
palau Dalmases’, on plantejà que
l’origen de la via va ser una con-
cessió que el comte Ramon Be-
renguer IV va fer, l’any 1148, a un
seguit de mercaders barcelonins
que l’ajudaren econòmicament a
conquerir Tortosa, amb ‘Guillem
Ramon de Montcada’ com a per-

sonatge clau de l’operació. A can-
vi dels diners aportats, el comte
hauria donat permís a aquells
mercaders per urbanitzar el car-
rer Montcada, en el context d’un
pla urbanístic a desenvolupar a la
zona”.
García Espuche aporta un tre-

ball del 1981 de la historiadora
Carme Batlle i Gallart que con-
clou que el nom del carrer prové
del ciutadà barceloní Martí de

Montcada, jurat del Consell de
Cent al segle XIII, propietari
d’uns solars on es va acabar urba-
nitzantel carrer, segonsconstaen
elsdocuments: “Aparerde l’auto-
ra, es poden reconèixer elements
de la seva casa enel primer edifici
que va esdevenir seu del Museu
Picasso, conegut com a Palau Be-
renguer Aguilar i que en aquest
treball anomenem Casa Reart”.
L’autor de La gent del carrer
Montcada fabromadientqueDu-
ran i Sanpere és l’inventor de laaaaa

fake news segons la qual
el carrer deu el nom a
Guillem Ramon de
Montcada, “tot i que
s’ha demostrat que no
era unMontcada”.
Origen del nom erro-

ni, casesgrans renaixen-
tistes convertides en pa-
lausgòtics ioberturesde
llleeesss bbboootttiiggguuggug eeesss tttaaapppiiaaadddeeesss ooo
convertides en finestres
fan del carrer Montca-
da, a ulls de l’autor de
l’estudi, “un parc temà-

tic de palaus gòtics”.
García Espuche defensa la me-

mòria del període renaixentista,
reivindica “la modernitat en la
creació de les ciutats importants
al voltant de Barcelona”, que nei-
xen fruit del vigor de la capital, i
declara que aquests dos volums
“no són un estudi sobre les cases,
sinó sobre la gent, els senyors i els
criats; per tant, unhomenatge a la
gent del carrerMontcada”.

PRIMERA CORRECCIÓ

No era una via nobiliària
de primer ordre; hi vivien
les branques secundàries

SEGONA CORRECCIÓ

Eraun carrer cèntric i ppple de
vida comercial, ambbotigues
i negocis de totamena

TERCERA CORRECCIÓ

El nomno es deu a un noble
del segle XII, sinó a un jurat
del Consell de Cent del XIII

QUARTA CORRECCIÓ

No eren pppalaus gggòtics,
sinó cases renaixentistes,
engrandides per agregació
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IGNASI MOYA
La muntanya de Montjuïc (¿munta-
nya de Júpiter?, ¿muntanya dels ju-
eus?) sempre va estar allà. Abans que
Barcelona. Ibers, romans... fins ahir.
De fet, la ciutat va créixer gràcies al
fruit de les entranyes de la muntanya.
Fins a una vintena de pedreres es van
excavar, algunes d’actives fins a finals
del passat segle XX. I les pedres que
s’anaven arrencant a la muntanya van
construir cases, carrers, muralles, pa-
laus, monuments, esglésies... com la
Sagrada Família, l’última en alimen-
tar-se de lamuntanya, d’una de les úl-
times pedreres en funcionament, la
del Borinot.
Borinot no sembla pas nom per a

una pedrera, però es diria que els bar-
celonins es van aplicar especialment a
l’hora de posar nom a aquests espais:
Machinet,Esperó,Animeta,Foixarda,
Satalia, Mussol, Safont, Matagats, Se-
rafina... Es diria que tots ells tenen al-
guna cosa de màgic, de misteri. I pos-
siblement ha estat aquest aspecte
ocult el que ha inspirat la creació de
Pedreres, el disc de recent publicació
que interpreta aquelles entranyes de
la muntanya en forma demúsica.
Pedreres (Geometrik/Munster Re-

cords, 2020) és una creació de Nad
Spiro, nom rere el qual hi trobem a
Rosa Arruti, veterana de l’experimen-
tació i de l’avantguarda musical –des
de finalsdels anys setanta–ambbasea
Barcelona, encara que la seva recerca
de sons també l’ha portat en ocasions
aaltres latitudscomBerlín,Londreso,
més recentment, Cork (Irlanda). Aquí
i allà, sempre s’ha endinsat en proces-
sos d’investigació sonora, sovint amb
–i des de– la guitarra i les sevesmúlti-
ples possibilitats, però també al vol-
tant de l’electrònica. Un esperit
investigadorque s’ha trobat classificat
habitualment sota l’etiqueta de l’un-
derground, fet que en el món de Nad
Spiro es tradueix en “perdre’s pel ca-
mí menys transitat, el gust per explo-
rar...”. Un camí que enocasions també
conflueix amb altres disciplines, com
el vídeoo el teatre, que la compositora
ha desenvolupat en col·laboracions
amb alguns artistes que li són afins.

Topografia peculiar
És des d’aquesta perspectiva d’apro-
fundir enmonsmusicals propis i amb
idiomes molt personals que un pro-
jecte com el de Pedreres sorgeix amb
naturalitat. Arruti/Spiro es va traslla-

MúsicaEn la història deMontjuïc, les pedreres de les quals s’extreia la
pedra per construir la ciutat són un element fonamental, encara
que sovint oblidat. Un disc de l’artista experimental Nad Spiro les
rescata ara coma font d’inspiració sonora

Montjuïc, el so
de lamuntanya

dar fa pocs anys a viure el Poble Sec, a
la falda de la muntanya, i des d’allà,
alhora que treballava en el seu estudi
casolà i seguint–explica–els seus “hà-
bits de flâneuse”, va descobrir l’estra-
nya, peculiar topografia de Montjuïc:
nivells, llindars, contrastos. Formes
que es traduïen en una història que ha
donat lloc a necròpoli, castell, barra-
ques, circuit, fonts i merenderos,
atraccions, abocadors, jardins, pave-
llons, obres olímpiques... i pedreres.
“Montjuïc havia estat una granpedre-
ra, i estava ple de mossegades, les se-
ves entranyes
mossegades per
extreure la pedra
i construir els
edificis de la ciu-
tat. Pedreres que
a més tenien
noms molt sug-
geridors”.
I va ser així,

potser sense
adonar-se’n, que
es va establir la
connexió entre
els sons que
anava treballant
a l’estudi de ca-
sa, amb la guitarra i els
seus pedals d’efectes, i el descobri-
ment d’aquells espais ocults de la
muntanya. I la connexió va anar pre-
nent forma en el que finalment ha es-
tat el disc Pedreres i les nou peces que
l’integren.Cadaunaambelnomd’una
d’aquestes pedreres de la muntanya
barcelonina.
Les construccions sonores de Nad

Spiro són aquí tan misterioses com
puguin ser-hoels espaisqueevoquen i
les històries que aquests espais ama-
guen. D’alguna manera, cada una de

l

Pedreres, com altres treballs de
Nad Spiro –Tinta invisible
(2007), Atomic spy (2012)–, ha
estat publicat pel segell disco-
gràfic Geometrik Records, em-
presa fonamental en la difusió a
Espanya demúsiques allunyades
d’aquest terreny que coneixem
comamainstream. El segell va
néixer el 1985 per obra del grup
madrileny EsplendorGeométri-
co (exmembres d’AviadorDro),
un dels referents indiscutibles
de l’anomenadamúsica indus-
trial, no només a Espanya sinó
a tot Europa. Amés de donar
sortida als seus propis treballs,
entre el sorollisme i el ritme,
ambGeometrik han contribuït
sens dubte al desenvolupament
de l’avantguarda i l’electrònica.

Geometrik & co.A baix, portada
del disc amb una
imatge de les vies a
la pedrera Mussol;
i Nad Spiro / Rosa
Arruti al Teatre Grec
de Montjuïc sota els
relleus dibuixats de
la muntanya

D’esquerra a dreta,
a dalt: pedrera
Masferrer; pedrera
Font Trobada; projec-
te de Carles Buïgas
per a la Foixarda;

a sota, la pedrera de
l’Animeta, on hi va
haver un dipòsit
de vehicles; i les
galeries de la pedrera
Moragas

les peces funciona com la banda sono-
ra d’una pel·lícula –entre la ficció i el
documental– que podem imaginar-
nos a partir de les imatges d’aquelles
antiguespedreres i tambédels llocs en
què avui s’han transformat. Sons es-
pacials. Minerals. No és difícil, a l’es-
coltar-les, imaginar que estem escol-
tant el so, la música, de les pedres.
Explica lahistòria de la ciutat queel

mineral de les pedreres de Montjuïc
era apreciat per la seva duresa i resis-
tència. Les composicions de Pedreres
tenen de vegades alguna cosa d’aque-
lla duresa, una certa aspror fins i tot.
Encara que poden ser alhora vaporo-
ses. Gairebé oníriques. Si fa falta un
paral·lelismeper a aquestamúsica, val
el de lyncheana, que en altres ocasions
s’ha utilitzat per referir-se als treballs
deNadSpiro.O tambéelde lahaunto-
logiaaplicadaa lamúsica, quanel con-
cepte encunyatpel filòsof francès Jac-
ques Derrida s’utilitza per referir-se a
músiques, sovint en l’àmbit de l’elec-
trònica, evocadores d’estètiques del
passat i passatges de la memòria. Per
exemple, com l’anterior disc de Nad
Spiro, Sirius signals (Fairport Recor-
dings, 2017), un treball elaborat a la
ciutat portuària irlandesa de Cork (en
el SiriusArtsCentre) en el qual les fic-
cions sonores de Spiro parteixen de
senyals, freqüències i transmissions
imaginàries, dels experiments de
Marconi o d’històries de naufragis...

La contribució d’un treball com Pe-
dreres, a més d’en el terreny musical,
es completa amb la presència del ma-
terial gràfic relatiu a les antigues pe-
dreres (recollit sobretot a laBiblioteca
del Poble Sec i l’Arxiu Fotogràfic) i
que s’inclou en l’edició en vinil del
disc juntament amb un text de Mike
Ibáñez que ressalta la dimensió fan-
tàstica del projecte, on l’evocació de la
pedra embruixada de Montjuïc con-
necta, també, amb un autor com Joan
Perucho (ara, precisament, en l’Any
Perucho pel centenari del seu naixe-
ment).
De vegades, de les ferides infligides

a la muntanya els barcelonins han sa-
but extreure obres i espais per a l’art,
per a la creació. La construcció del
Teatre Grec, per exemple, va ser un
d’ells. Pedreres, el disc, un altre. |

Nad Spiro
Pedreres
GEOMETRIK / MUNSTER RECORDS

Les composicions de
Nad Spiro tenen alguna
cosa de banda sonora
d’una pel·lícula demisteri,
a l’estil de David Lynch
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JORDI COTRINA 

COLAU ES QUEDA 
AMB COLOM, PERÒ 
AMB MATISOS 

Barcelona  q  Reobert el debat 
revisionista entorn de perso- 
natges històrics, Ada Colau va 
descartar ahir retirar l’estàtua de 
Cristòfor Colom, com va 
demanar inicialment la pre- 

sidenta de Catalunya en Comú, 
Jéssica Albiach. L’alcaldessa de 
Barcelona, això sí, va apostar a 
RAC1 per introduir alguna 
«explicació crítica» que 
acompanyi el navegant. 

SOS Racisme denuncia que Wubi,  un noi de 20 anys, va patir 
atacs verbals, escopinades i puntades de peu per part d’un mosso 

«Ets un mico, negre» 
GRAVACIÓ D’UN ÀUDIO AL BAGES 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA 

«Ets un mico, negre de merda». 
Aquests i altres insults són els 
que va rebre Wubi, un jove de 
20 anys, quan es trobava «en 
una petita localitat del Bages». 
Ahir ho va fer públic SOSRacis-
me amb la difusió d’un àudio en 
el qual se sent l’autor de tals 
atacs verbals i d’un altre tipus 
d’agressions, i que segons l’oe-
nagé és un agent dels Mossos 
d’Esquadra. 

El mateix Wubi va gravar l’es-
cena, en la qual també va rebre 
escopinades i puntades de peu. 
«La pròxima vegada que vegis a 
la policia corre, però intenta anar-
te’n més lluny de l’Àfrica», l’ame-
naça l’agressor. «Sisplau, deixeu-
me en pau, que soc un humà com 
vosaltres», reclama llavors en 
Wubi, i el policia li etziba: «No 
ets humà, tu ets un mico. Negre 
de merda». El mateix agent ad-
met que és racista, «molt». 

Fonts dels Mossos han decli-
nat pronunciar-se sobre això i 
han remarcat que el cas està ju-
dicialitzat, informa Efe. El Jutjat 
d’Instrucció número 5 de Man-

resa va obrir el febrer del 2019 
una investigació contra sis 
agents de la policia catalana, 
arran de la denúncia de l’entorn 
de la víctima, per un delicte de 
lesions i un altre contra la inte-
gritat moral, segons informa el 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 

Els sis agents van ser citats 
com a investigats al jutjat l’octu-
bre de l’any passat i es van aco-
llir al seu dret a no declarar en 
aquest procediment. 

Després d’aquest episodi, oco-
rregut en el marc d’una inter-
venció policial durant un desno-
nament el 10 de gener del 2019, 
Wubi va ser posat a disposició ju-
dicial en qualitat de denunciat 
per un delicte contra la salut pú-
blica davant del jutjat número 5 
de Manresa, un procés que es va 

arxivar. Després, el jove va con-
tactar amb l’advocada i tècnica 
del Servei d’Atenció i Denúncia 
de SOS Racisme Marilda Sueiras 
i el cas es troba ara en fase d’ins-
trucció judicial, tot i que els 
agents implicats continuen fent 
«vida normal». 

La família d’en Wubi i Suei-
ras van arribar a mantenir una 
reunió amb el comissari Josep 
Codina en la qual, segons la ver-
sió de SOS Racisme, aquest va 
afirmar que «no es podia em-
prendre cap actuació contra els 
agents mentre el procediment 
penal seguís en curs». 

Paral·lelament, la mare del jo-
ve va interposar una queixa per 
aquesta intervenció policial da-
vant dels mateixos Mossos, que 
van obrir una informació reser-
vada per intentar aclarir l’oco-
rregut, si bé estan a l’expectativa 
de l’evolució de la investigació 
judicial. SOS  Racisme ha recopi-
lat des de 1999 un total de 571 
casos de racisme policial, però 
només en quatre ocasions 
aquests han comportat condem-
nes penals, «i en cap cas s’ha re-
conegut el racisme».H 

LLL 

SERGI CONESA 

la situació. No va resultar sen-
zill perquè alguns dels atacants 
es van enfrontar amb els 
agents. Hi va haver cinc mossos 
ferits lleus. 

«Em vaig espantar moltís-
sim», admet la Fina, una dona 
de 80 anys que ha viscut durant 
més d’un any paret per paret 
amb els ocupes. «Els tenia mol-
ta por. Només els saludava si 
ells em saludaven. I si havia de 
sortir però veia per l’espiell que 
eren al replà, esperava que se 
n’anessin», recorda. La dona del 
Mario va baixar a rescatar-la du-
rant el setge perquè es refugiés 
a casa seva. «Cops, soroll i crits», 
explica la Fina, encara confosa.  

El pis ocupat era propietat 
d’un home que el va haver de 
cedir al no poder atendre els 

pagaments de la hipoteca. El 
va comprar un amo que mai 
ha viscut a la finca i que ahir 
obria les portes a la premsa per 
mostrar l’estat en què està 
l’immoble: el terra ple de pols 
de l’extintor, armaris de la cui-
na destrossats, escombraries 
per terra i matalassos sense 
llençols on dormien els joves. 
En els últims quatre anys hi ha 
hagut una forta rotació de llo-
gaters. Els actuals, els més pro-
blemàtics, s’hi van instal·lar fa 
un any i han arribat a compar-
tir-lo entre sis o set companys. 
Ara eren dos o tres. 

El que ha passat a Premià in-
terpel·la la resta de poblacions 
del Maresme, escenari de diver-
sos conats de violència per mi-
rar de contenir els robatoris 
violents de joves extutelats que 
delinqueixen –una minoria 
però conflictiva–. «Si fan els 18 
anys i ningú els lloga un pis ni 
els dona una feina, acaben ocu-
pant i robant. No els justifico, 
només tracto d’explicar el que 
està passant», resumia un poli-
cia de la zona, que avisa que la 
solució no és portar-hi més 
mossos. H

Les víctimes de 
l’acció violenta  han 
sigut denunciades 
per divers os  
robatoris i furts  
a la població 

Els veïns es 
divideixen entre  
els que  temen un 
auge del racisme  
i els que reclamen 
més mà dura 

Un jutjat de 
Manresa investiga 
 sis agents de la 
policia autonòmica 
per aquest episodi

assaltants és tolerable. «És una 
mala solució però ha acabat 
sent, tristament, l’única solu-
ció», resumia el Mario. «A mi 
em van amenaçar de violar la 
meva dona mentre fos a la fei-
na i han protagonitzat robato-
ris i furts al poble», enumerava. 
Treballador del SEM, al Mario li 
va tocar en una ocasió anar al 
pis dels veïns amb qui estava 
enfrontat a l’escala per aten-
dre’ls després d’una discussió. 
«Es barallaven entre ells cada 
dos per tres, fins i tot amb na-
valles». 

 
ALLAU / Els Mossos van rebre 
l’avís a les 22.45 hores. Quan les 
primeres patrulles van arribar 
al número 239 de la Gran Via 
de Lluís Companys van topar 
amb el setge del pis. Van dema-
nar reforços i la rotonda davant 
la qual hi ha aquest bloc va re-
bre una allau de dotacions de 
seguretat ciutadana i d’ordre 
públic, també de la policia lo-
cal i dels Bombers de la Gene-
ralitat –el fum blanc de l’extin-
tor va fer que més d’un cregués 
que hi havia foc–. Cap a la 
mitjanit, van poder controlar 
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societat
Centenars de persones es van concentrar ahir a la plaça 
Catalunya de Barcelona per reivindicar els drets dels 
immigrats que estan en situació irregular. La manifestació, 
convocada pel sindicat de treballadores de la llar i la cura 

Sindillar, tenia per lema “Papers per a tothom”. Al matí una 
altra manifestació va recórrer el centre de la ciutat en 

contra del racisme i a favor de retirar l’estàtua de Colom de 
la part baixa de la Rambla. 

RECLAMEN 
“PAPERS PER A 
TOTHOM”
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AFROCATALANS:
UN M0N PER DESCOBRIR

Referents de la comunitat negra a Catalunya constaten la manca d’oportunitats
i de models locals que els representin

Cristian Segura

Les manifestacions a Catalunya per la mort de George Floyd a Minnesota han evidenciat que els referents dels efrocatalans venen dels EUA. / A. GARCIA

K athy Sey est~ tipa que li ofereixen
els mateixos papers. Aquesta can-
tant i actriu, nascuda a Vic el 1991,

enumera alguns dels rols que li propo-
sen, sobretot d’immigrant, tamb6 de pros-
tituta. "Una vegada em vaig presentar a
una feina i la resposta va set que no ha-
vien demanat una actriu negra. Per6 a
l’anunci no especificaven el color de la
pell!", recorda amb enuig. "Si m’oferissin
un paper d’advocada, per exemple, afavo-
ririen la creaci6 de referents: en canvi, el
que fan 6s agreujar els estereotips".

L’homicidi de George Floyd el 25 de
maig passat en marts de la policia de Min-
neapolis (Estats Units) ha provocat una
onada de protestes internacional i ha
atiat el debar sobre la discriminaci6 de la
poblaci6 afrodescendent, dels Estats
Units i d’Europa. Perb, hi ha paral.lelis-
mes entre la violenta realitat exposada
per la mort de Floyd i Catalunya? I si no
6s aixi, on estan reflectits els referents
socioculturals d’aquests afrodescen-
dents?

Les preguntes tenen respostes diver-
ses, tantes com la diversitat d’un coHec-
tiu que existeix, diu Sey, perqu~ els seus
components comparteixen experi~ncies
racistes: "l~s inevitable la sensaci6 de
coHectivitat perqu~ hi ha una acumu-
laci6 de viv~ncies, sigui a l’hora de buscar
pis o feina". "MoRes vegades m’he trobat
que em diuen: ’Torna al teu pals’", prosse-
gueix. "Les persones blanques em marl-
sen que aix6 6s una excepci6, per6 tots els
negres que conec han passat per situaci-
ons similars’.

Les veus consultades per Quadern di-
vergeixen en molts aspectes, per6 n’hi ha
un en qu6 coincideixen totes: a Eatalunya
hi ha racisme estructural, i la prova 6s
l’actuaci6 policial. Un informe de SOS Ra-
cisme del 2019 indicava que els Mossos
d’Esquadra identificaven set vegades rods
estrangers que ciutadans de nacionalitat
espanyola.

E1 jutjat d’instrucci6 nflmero 5 de
Manresa ha obert aquesta $etmana una
investigaci6 per un delicte de lesions i
contra la integritat moral d’un ciutadh
negre detingut el 2019 per la policia cata-
lana. Els agents van titllar el jove de "ne-
gre de merda", "fill de la gran puta" i "mi-
co", i el van instar que tomds a Africa.
"Els afrodescendents, siguin del context
social que siguin, hagin nascut aqui o a
Africa, afronten racisme en la nostra so-
cietat. No cal ni que obrin la boca. l~s
rebuig per la peW’, resumeix Miquel An-
gel Essomba, professor de pedagogia de
la Universitat Aut6noma de Barcelona i
excomissionat d’Educaci6 de l’Ajunta-
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Essomba, nascut a Barcelona i de pa-
re camerun~s, 6s un dels comptats
afrocatalans que ha assumit respon-
sabilitats institucionals de pes a Cata-
lunya. Uafrocatala m6s destacat poli-
ticament avui 6s, paradoxalment, Ig-
nacio Garriga, diputat de Vox i lider
a Barcelona del partit ultradret~t. E1
let que una persona negra assumeixi
posicions nacionalistes espanyoles i
antiimmigraci6 6s, segons Essomba,
"una operaci6 per blanquejar la ne-
gritud".

"Garriga no normalitza ni visualit-
za els negres", corroboru l’escriptora
i activista Remei Sipi. Nascuda el
1952 a Guinea Equatorial quan era
colbnia espanyola, Sipi assegura que
mai no hi ha hagut una normalitat
per als afrodescendents a Espanya i
a Catalunya: "Quan vaig arribar
6rem quatre iens tractaven arab pa-
ternalisme, per6 no ens veien corn
un problema. I ara qne Sore m6s, ens
veuen corn un problema. Fa gaireb6
cinquanta anys que visc aqui i enca-
ra no em considereu dels vostres. En-
cara soc una negra de fora".

Sense models a seguir
Sipi afirma que els afrodescendents
no tenen models a seguir a Catalu-
nya. "Els joves negres de Barcelona o
de Madrid tenen coma referents les
estrelles dels Estats Units", opina Si-
pi. Els afrodescendents de l’Am/~rica
Llatina tamb6 tenen referents cultu-
rals compartits amb la cultura en es-
panyol, un avantatge,respecte dels
catalans procedents d’Africa. Precisa-
ment l’afrodescendent possiblement
m6s coneguda a Catalunya 6s la can-
tam d’origen cub~ Lucrecia. Aquesta
manca de models, comenta Sipi, la
demostraria el seu propi cas: mal-
grat set convidada regularment per
impartir confer~:ncies i set entrevis-
tada en mitjans de comunicaci6, i
malgrat que fa quaranta anys que
viu a Grb.cia i que el 2005 va ser la
pregonera de les festes del barri, en-
cara avui pateix vexacions racistes.
"L’altre dia, per la zona, uns adoles-
cents en una plata se’m van apropar
i em van dir: ’Negrita, ~c6mo te lla-
mas?’. Em vaig enfadar i es van excu-
sar dient-me que havien apostat a
veure qui s’atrevia a pregun-
tar-m’ho. No 6s un tbpic al16 que
quan algfi va pel carter i et veu, aga-
fa m6s fort el moneder. A mi m’ha
passat, com tamb6 m’ha passat que
en una botiga mostrin sorpresa per-
qu~ parlo catalh".

AII6 que, segons Sey i Si-
pi, marca un paraHelisme
amb els Estats Units s6n
els abusos policials i la
manca d’oportunitats per a
la poblaci6 negra en
comparaci6 amb la blanca.
Per6 no tothom ha patit ex-
peri/:ncies negatives, diu
Essomba: "Jo tinc la
sensaci6 d’haver viscut en
una bombolla, probable-
ment perqu~ he crescut i
m’he mogut en entorns no
hostils". AI llibre Els invisi-
bles (Edicions 62), publicat
al mart, una obra coral
dels periodistes Andreu Farrhs, Pau
FartS.s, Imma Santos, Gemma Varela
i Andrea Vargas, s’hi recullen alguns
testimonis positius. S6n paraules del
nigeri~ Ikechukvu Odeja, resident a
Espanya des de12006: "Soc fellt d’ha-
vet caigut a Catalunya. Tinc la sort
d’estar en una terra acollidora. Aqui,
fins i tot en els pitjors moments, he
viscut tranquil. Aqui, si no fas res,
pots viure anys sense tenir proble-
rues amb la policia". "A Barcelona no

M alg~at esportistes
com Chicho Sibilio, als
afrocatalans els costa

trobar referents
propi~ Yolanda Sey

El Ilenguado, de TV3),
6s dels recents.

corn els que fix~

inicis (a baix). 

"EIs joves
negres
d’aqui tenen
de referents
estrelles dels
EUA", ereu
Remei Sipi

m’he sentit mai immigrant", celebra
Odeja, "sempre m’he relacionat amb
m6s gent d’aqui que arab compatrio-

"No puc dir que aqui hagi estat
victima de la xenof6bia, tret d’algun
episodi molt residual i anecd6tic’, ex-
plica el cub~i Livan Herrera a Els invi-
sibles. Herrera, casat des del 2007
amb una catalana, assenyala que el
que ha detectat 6s, mess que racisme,
"un rebuig cap a la immigraci6". "No
es fan distincions. Tots sore iguals,
immigrants". Essomba subratlla que
els afrodescendents no s6n rues vlcti-
mes de racisme que els asiStics, i en-
cara menys que els grups mc}s afec-
tats, el pone gitano i els magribins.
Les raons s6n diverses, apunta Es-
somba: una 6s que els models cultu-
rals que es reben dels Estats Units,
del cinema, l’esport i la mfisica, hart

facilitat que entre la poblaci6 tamb6
es vinculi els negres amb ~xit; tamb6
s’hi suma la popularitat, ja des dels
anys vuitanta, d’esportistes negres,
des del jugador de l’Espanyol Tom~s
N’Kono o l’estrella del Barqa de bhs-
quet Chicho Sibilio. Per Essomba,
una altra ra6 de pes 6s que "no hi ha
referents histbrics de segles que ali-
mentin tants estereotips, corn 6s el
cas dels gitanos o els magribins. En
aquest sentit, els afrodescendents
s6n una poblaci6 molt verge. Hi ha
una gr.an disthncia, fisica i mental,
arab l’Africa negra. Estem construint
una nova negritud".

Infrarepresentaci6
"Tanta infrarepresentaci6 pateixen
els afrodescendents com els xi-
nesos", destaca Essomba. S6n din~-

Guillem d’Efak, un negre
al cor de la Nova Canq6

Guillem d’Efak Fullana Ferr6

T ot el que es pugui dir, e~s, criu-
re o glossar de Guillem d Efak
6s mentida. Tamb6 ho 6s

aquest article, per molt que el signi
un altre Guillem d’Efak, fill del prota-
gonista, que malgrat el que es pugui
suposar, de son pare no en sap res.

De Guillem d’Efak (Asobla, Gui-
nea Espanyola, 1930 -- Palma, 1995)
ningfl en sap res del cert. Talment
corn passa amb tots els mites, que
devoren la realitat que els va fer
n6ixer i l’acaben transcendint fins a
arrelar en un nova realitat tan fanta-
siosa corn eterna, Guillem d’Efak, ho-

me d’escenaris, si ha aconseguit per-
viure ha estat amb un joc de
m/ascares magistral. La primera va
ser la del color de la seva pell. Era
una m~.scara negra que l’embolcalla-
va de cap a peus. A la Mallorca rural
dels anys trenta, D’Efak es va adonar
de seguida que era diferent, i m6s
enll~, de prejudicis va entendre que
aquesta difer~ncia li podia jugar en
contra o a favor.

Amb r~bia retreia al seu pare que
l’hagu6s portat de Guinea corn un tro-
feu del seu pas per Africa, tal com
d’altres portaven lloros o micos, i
tamb6 renegava del rebuig de les fa-
milies que patien pel bon nora de les
seves filles. Perb ser negre en un pals

miques socials, diu, que fan que,
per exemple, no hi hagi mestres ne-
gres: "Fa 22 anys que faig classes a
la UAB, amb uns 300 o 400 alum-
nes a l’any; doncs en tot aquests
anys nom6s he tingut un alumne
negre". "Hi ha una manca de
representaci6 social de la comuni-
tat afrodescendent, t~s una manca
de representaci6 general. No hi ha
representaci6 politica que parli per
nosaltres, i quart es parla de nos-
altres, 6s com si f6ssim un objecte
d’estudi", lamenta Kathy Sey. La
constataci6 entronca amb la man-
ca d’opcions que denunciava ella
mateixa per assumir, per exemple,
el paper d’advocada protagonista
en alguna ficci6 televisiva, corn po-
dria set el de la popular s/~rie nord-
americana The goodfight (a Espan-
ya, a Movistar+). "En la nostra socie-
tat est5. tot molt blanquejat", con-
clou Sey.

Una de les explicacions d’aques-
ta abs~ncia de referents, segons Es-
somba, 6s que "encara 6s massa
aviat": les primeres generacions
d’immigrants subsaharians arri-
ben a finals de la d~cada dels noran-
ta. Tamb6 troba positiu el fet que a
TV3 hi tinguin "una certa pres/~n-
cia" personatges com la Yolanda
Sey --germana de Kathy Sey--, co-
presentadora del programa de llan-
gua El llenguado, l’actriu Neus Ba-
116 del Club Super3 o la periodista
Beatrice Duodu, del programa
d’informaci6 Planta Baixa.

L’escriptora Agn~s Agboton, nas-
cuda a Benin i ciutadana catalana
des del 1978, comparteix el parer
d’Essomba: la comunitat afrocatala-
na no ha tingut visibilitat sobretot
perqu/: 6s molt recent, a difer~ncia
de Fran~a o de la Gran Bretanya.
"Catalunya ha rebut una migraci6
africana que volia treballar, men-
jar. l~s nom~s ara que els joves co-
mencen a canviar de prioritats, a
crear i a reivindicar-se, i en s6n
exemple la periodista Duodu o les
germanes Sey".

Catalunya t6 corn a patrona una
verge, la de Montserrat, que la
tradici6 diu que 6s negra. Aix6 no
vol dir que ni el pals ni el catalanis-
me hagin estat sempre proclius a la
diversitat cultural, segons escriu
l’historiador Jaume Claret al quin-
zenal El Mdn de Dem& "La digesti6
dels nouvinguts no ha estat mai sen-
zilla per a la societat catalana en
general i per al catalanisme en par-
ticular". Tot i aixb, Claret afegeix
que a Catalunya "aquestes pors i

de blancs tamb6 tenia avantatges, i
es decidi a treure’n partit.

La m~tscara de negre li procure.
~xits adolescents ja als bordells de
Manacor i, seguint el fil de la nit, la
seva negritud li mostr~ les llums de
la farb.ndula ili permet6 debutar al
m6n de la mf~sica. Aleshores era ca-
pat de traduir del franc~s i l’angl~s,
perb els durus els feia controlant els
sbrdids carrers de Palma i explotant
damunt dels escenaris el personatge
del Principe Guillermo, basat en la
brama que era fill d’una princesa
p~.mue africana. Perb tot va canviar
quart els laberints de la nit el van
posar en contacte amb la in-
tel.lectualitat de Josep Maria Llom-
part i, sobretot, de Josep Maria
Espin~s. Junts van conv~ncer-lo que
cant6s en catal~t i que proves fortuna
al Principat. Neix el personatge de
Guillem d’Efak, nora artistic que no
biol6gic, i que entraria com una
exhalaci6 a l’aleshores incipient mo-
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flictivitat i una explotaci6 electoral
baixes en relaci6 amb els pgisos del
nostre entorn i amb iniciatives lloa-
hies corn Volem acollir", campanya
endegada durant la crisi dels refu-
giats del 2017 per conscienciar la
ciutadania a favor de rebre els mi-
grants que es juguen la vida per
travessar el Mediterrani.

L’empremta colonial
El llegat del colonialisme en el ra-
cisme sist~mic de la societat catala-
na i espanyola Es destacat pels en-
trevistats, per6 Essomba puntualit-
za que, comparat amb el Regne
Unit, Franqa i B~lgica, la hist6ria
espanyo a a l’Africa subsahariana
Es menor. "No hi hem tingut relacio-
ns colonials, mEs enllh de Guinea
Equatorial". Per6 el professor de Pe-
d~gogia de la UAB no dubta a identi-
ficar "un ascendent del franquis-
me, de la negritud de Mogambo, del
negrito del Cola-Cao’.

E1 Departament d’Exteriors de
la Generalitat, al seu programa
2020-2023 per enfortir les relaci-
ons arab Africa, especifica que nn
dels seus objectius Es "incidir en
accions que canviin la imatge nega-
tiva d’Africa davant l’empremta
persistent que la repressi6 colonial
va deixar en les poblacions natives

africanes". "Una imatge", precisa el
document, "que ha let cr6nics els
estereotips i prejudicis racials que
avui afecten la conviv~ncia a Cata-
lunya i el sentiment de pertinenqa
de la poblaci6 afrocatalana".

Uactivista i gestora cultural Ta-
nia Adam, de Moqambic i establer-
ta a Barcelona des del 2004, afirma
a Critic que "el present racista esth
atestat d’un passat negrer’. Els es-
clavistes catalans van ser determi-
nants en la introducci6 d’esclaus a
Cuba, arribant a ser rues del 74%
d’aquest trhfic a l’illa a principis del

XIX, segons l’historiador Josep Ma-
ria Fradera. "La paraula catal~ sig-
nificava, popularment a Cuba, co-
merciant avar, sovint amb
connotaci6 de negrer’, diu l’histo-
riador Michael Zeuske al Ilibre Ne-
greros y esclavos. Barcelona y la es-
clavitud atldntica. "Avui seguim vi-
vint les conseqii~ncies d’aquest
despossei’ment d’humanitat en la
imaginaci6 popular d’Occident,
s’han normalitzat els cossos negres
corn a inferiors, ganduls, infantils i
incapaqos de valer-se sense el
blanc", rebla Adam.

Beatrice Duodu (a
Pesquerra~ a Planta
baixa, a TV3), m6s
preparats i amb altres
horitzons que els
pares (a dalt, potestes
a Salou el 2o~5), poden
crear discurs i ser

ho ha estat Lucrecia.
/ J. L. SELLART / M. S~E~Z

"La nova
gener.aci6.
tindra mes
compet ncies
per impedir
que altres
parlin
per ells"

viment de la Nova Canq6.
Espin~ts va ser qui veiE arab mEs

claredat la pot~ncia, i utilitat per a la
causa, d’aquell negre tan carismatic
que cantava en catal~.. A D’Efak seli
van obrir les portes d’una petita bur-
gesia catalana, cristiana, militant i
resistencialista, i va entendre que el
seu exotisme encaixava a la
perfecci6 amb un temps i un pals
assedegats de llum, talent i actitud.

L’Exit popular va set autom~.tic.
Ajustant una mica l’experi~ncia
guanyada als antres de mala mort
de Mallorca, a Barcelona es men java
els escenaris, omplia les ones amb
m6sica lleugera i cantava
esthndards de blues en un mallorqui
tan genui i profund que embruixava
els i les joves de casa bona que co-
rrien a escoltar-lo a la Cova del Drac.
Va set el primer artista d’actuar-hi,
corn tambE el primer cantant de la
discogrhfica Concentric, que edita-
ria bona part dels Setze Jutges. FouGuillem d’Efak, en una imatge promocional de I’~poca.

al caliu d’aquella alenada d’aire
fresc que D’Efak concentr~, el gros
d’un esforq intel.lectual que culminh
el 1969 amb el premi Caries Riba de
poesia.

Cinquanta anys mEs tard d’a-
questa fita no deixa de sorprendre
corn fou possible que un nouvingut
ales tr~dicionals elits de la cultura
catalana protagonitzEs aquest esclat
d’~xit. D’Efak interpret~ el paper de
la seva vida durant poc mEs d’una
d~cada, per6 sobreviu corn una ilia,
una ilia s61ida i pregona sota la
mhscara, que potser cal revisitar de
tant en tant per fugir del cartr6 pe-
dra que de vegades ens volen fer pas-
sar per cultura catalana. Potser tots
plegats hauriem de canviar de pre-
guntes si del que es tracta Es
d’avanqar.

Guillem d’Efak Fullana Ferr~ ~s
gestor cultural i fill del cantautor i
escriptor hom6nirn.

Per Alberto L6pez Bargados, pro-
fessor d’Antropologia Social de la
Universitat de Barcelona, el racis-
me estructural Es evident perqub
"el sistema dona per fetes les des-
igualtats". L6pez Bargados remar-
ca que hi ha una "infrarepresenta-
ci6 politicai no politica" perqu~ es
tracta d’una poblaci6 "subalterna".
Aquest antrop61eg, comissari d’ex-
posicions sobre el passat colonial
espanyol a Africa al Museu de les
Cultures del M6n de Barcelona, tro-
ba que un d~ficit d’Espanya --i de
Catalunya-- Es l’abs~ncia d’un de-
bat obert sobre l’her~ncia colonial.
"Una conseqii~ncia de la revisi6
postcolonial Es constatar com
aquest passat condiciona la imatge
dels pobles subalterns i la seva
manca de drets com a ciutadans".

Magribins: m6s estigmes
Per pres~ncia hist6rica i pel pes de
la poblaci6, L6pez Bargados creu
que els magribins, i en concret els
marroquins, s6n el mEs similar a la
discriminaci6 que sofreixen els
afroamericans als EE UU. L’Idescat
informa que el 3% --235.100 perso-
nes-- de la,poblaci6 catalana prove
del nord d’Africa, mentre que la reso
ta de ciutadans de la testa del conti-
nent afric~ s6n el 0,8% --69.000--
dels habitants de Catalunya.

"La relaci6 hist6rica i colonial
amb els magribins encara Es mEs
estigmatitzadora. La nostra b~stia
ha estat el moro; la relaci6 amb el
Marroc Es de fa segles. I ara s’hi
suma el component de la religi6",
diu L6pez Bargados. Essomba tam-
bE opina que als magribins els pe-
sen els segles d’estira-i-arronses,
com als afroamericans. "A difer~n-
cia dels afrodescendents d’aqui, els
dels Estats Units s6n una comuni-
tat fundacional del pals, per6 ho
s6n des d’un inici amb drets i lliber-
tats diferents, sent esclaus".

Essomba creu que la propera
generaci6 d’afrocatalans, avui
hens, viuran amb normalitat. "Perb
no ens podem adormir, perqu~ la
mort de Floyd es produeix desprEs
que als Estats Units tinguessin un
president negre, Barack Obama",
diu. "El racisme Es estructural de la
societat, no nomEs arab els negres.
E1 que cal Es afavorir la diversitat".
L6pez Bargados concedeix que una
nova generaci6 "tindr~ mEs compe-
tEncies per impedir que altres par-
lin per ells", per6 admet que Es pes-
simista, perqu~, malgrat el pas de
moltes generacions, ni a America
ni a Franqa s’ha superat la
discriminaci6 estructural.
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La ignominiosa mort (ignomini-
osa per als que la van causar) 
de George Floyd ha donat lloc 
a una reacció social en cadena 
que començà amb la protesta 

contra la violència policial selectiva als 
Estats Units (la culminació, esperem que 
definitiva, del Black Lives Matter), s’es-
tengué amb mobilitzacions transnacio-
nals contra el racisme quotidià subsistent 
en les nostres societats i ha derivat en una 
croada contra estàtues i monuments de 
personatges tinguts per “esclavistes”, “ra-
cistes”, “colonialistes”, etcètera, des de 
Cristòfor Colom fins a Winston Churchill. 
És aquesta projecció retrospectiva, fins a 
cinc segles enrere, dels valors i les catego-
ries del 2020, la que interpel·la l’histori-
ador i el convida a la reflexió. Perquè cal-
dria anar amb compte que, amb l’aigua 
bruta, no llencem també el nen. 

En primer lloc, fora bo un cert rigor en 
els conceptes. L’esclavisme (és a dir, la 
transformació d’un ésser humà en propi-
etat legal d’un altre) va ser criticat i comba-
tut des de la Il·lustració, i gradualment abo-
lit al llarg del segle XIX: al Regne Unit el 
1834, a França el 1848, als Es-
tats Units el 1865, a la Cuba 
espanyola el 1880... Que be-
neficiaris directes d’aquesta 
pràctica ja aleshores vergo-
nyosa (Antonio López a Bar-
celona, Edward Colston a 
Bristol, Robert Mulligan a 
Londres...) o defensors ar-
mats de la seva persistència 
(Robert Lee i els altres gene-
rals confederats) deixin de 
tenir monuments a la seva 
memòria està del tot justifi-
cat i pot ser, si s’explica bé, 
altament pedagògic. 

En relació al colonialisme 
(el domini i l’explotació eu-
ropea sobre els altres conti-
nents) ja és més difícil esta-
blir un cordó sanitari retros-
pectiu, perquè va ser una 
pràctica general al Vell Con-
tinent des del segle XV fins 
al XX; si algun país no va te-
nir colònies fou per incapa-
citat, no per motius de cons-
ciència. Podem i hem de cri-
ticar-lo, naturalment, i ex-
plicar-ne els abusos i les atrocitats; però 
renegar-ne equivaldria a desitjar que Eu-
ropa s’hagués quedat deturada a l’Edat 
Mitjana, i Amèrica en les civilitzacions 
precolombines. Pel que fa al racisme (en-
tès com la creença en la superioritat –bi-
ològica o, almenys, civilitzatòria– dels 
blancs i el seu “dret” a imposar-se sobre 
els altres habitants del planeta), això, 

fins fa menys de cent anys, a Occident ho 
creia pràcticament tothom. 

Aquests dies li ha tocat el rebre a l’es-
tàtua de Churchill a Westminster, a Lon-
dres, embrutada amb la inscripció Racist! 
I sí, Sir Winston era un imperialista des-
acomplexat que considerava tan legítim 
suprimir dervixos rebels al Sudan com in-
ventar-se les fronteres polítiques del Prò-
xim Orient, cosa que va fer com a minis-
tre de Colònies el 1921-22. Però també era 
“racista” en el sentit actual del terme 
Franklin D. Roosevelt, que mantingué 
contra vent i marea la segregació racial 

dins les forces armades dels Estats Units. 
O Charles de Gaulle. El 1959, ja president, 
amb la guerra d’Algèria damunt la taula i 
en conversa amb el seu col·laborador Alain 
Peyrefitte, el general descartà concedir la 
nacionalitat francesa als musulmans alge-
rians perquè –digué– s’instal·larien en 
massa a l’Hexàgon, atrets pel superior ni-
vell de vida, i aleshores “el meu poble ja no 
es diria Colombey-les-Deux-Églises, sinó 
Colombey-les-Deux-Mosquées!” 

I no, contra el que molts poden pensar 
avui, això no era cosa només d’aristòcra-
tes, militars i grans capitalistes; aquest 
“racisme” tenyia transversalment tota la 
societat. Heus aquí per què desenes de mi-
lions d’europeus pobres, pagesos i obrers, 
des de noruecs fins a sicilians, van traves-
sar els oceans amb destinació a Austràlia 
o a les Amèriques, sense cap escrúpol de 
legitimitat ni complex de culpa sobre si es-
tarien arrabassant les terres als indígenes 
d’un continent o altre.  

Tampoc no era una qüestió ideològica, 
de dretes racistes enfront d’esquerres an-
tiracistes. Si, a l’Europa de l’últim terç del 
segle XIX, hi hagué exemples d’una esquer-

ra conseqüent, radical, revo-
lucionària, van ser els defen-
sors de la Comuna de París, la 
insurrecció de la primavera 
de 1871 a la capital francesa. 
Un cop vençuda aquesta, una 
part dels que havien sobrevis-
cut als combats i als afusella-
ments posteriors –unes 3.500 
persones– van ser condem-
nats en consells de guerra a la 
deportació i als treballs for-
çats al territori de Nova Cale-
dònia, situat a l’altre extrem 
del món. Hi eren des de feia 
cinc o sis anys quan, el 1878, 
esclatà a l’illa una gran revol-
ta dels aborígens canacs con-
tra el domini francès. ¿I quina 
fou la reacció d’aquells depor-
tats polítics, d’aquells fogue-
jats lluitadors per la revolu-
ció? Doncs acudiren en bloc 
als militars que els custodia-
ven i els van demanar armes 
per sumar-se a la tropa i escla-
far plegats uns “negres salvat-
ges” que volien degollar tots 
els blancs de la colònia.  

¿Oi que ningú qualificaria els commu-
nards –encara avui, un dels grans mites de 
l’esquerra francesa– com una colla de ra-
cistes? Doncs igualment injust i, sobretot, 
anacrònic és col·locar aquesta etiqueta a 
Churchill, Roosevelt, De Gaulle, Gladsto-
ne, Baden-Powell o la reina Victòria. Dei-
xar-les anar pel broc gros no és mai una 
bona recepta.

Racistes ho eren tots

JOAN B. CULLA

HISTORIADOR

¿Oi que ningú qualificaria  
els ‘communards’ –un dels 
grans mites de l’esquerra 
francesa– com una colla  

de racistes?
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EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA 

agraeix als lectors que 
ens facin arribar els 

errors que detectin en 
el contingut dels 
articles. Un cop 

confirmat l’error, l’ARA 
publica la fe d’errades 

en aquesta mateixa 
columna. Podeu fer-

nos arribar les vostres 
esmenes a 

opinio@ara.cat.

DE BAT
CONSULTEU  MÉS  ARTICLES  A  L’ARA.CAT

✦ ✦

Les donàvem per mortes i en-
terrades, a les masses, però 
han tornat. A començaments 
del segle XX eren manipulades 
a través de determinats diaris 

infectes, com el pamflet antisemita Der 
Stürmer, que va dirigir el nazi Julius 
Streicher. Avui la massa és alienada a les 
xarxes amb menys esforços argumentals: 
amb una imatge descontextualitzada ja en 
tenen prou. Un bon dia s’indignen contra 
els immigrants sense papers i al cap d’una 
setmana, després d’haver vist una foto 
commovedora a Twitter o a Instagram, 
defensen que no hi hagi cap restricció per 
a la seva entrada a Europa. Si s’ha produ-
ït algun crim abominable defensen la pe-
na de mort, però si al cap de tres quarts 
d’hora s’assabenten que es va condemnar 
algú per error, en reclamen l’abolició im-
mediata. No calen argu-
ments: una imatge retocada 
i emocionalment homologa-
ble val més que mil paraules. 
Tampoc calen proves con-
trastades, ni aclariments, ni 
testimonis, ni cap altre tipus 
de mediació racional entre 
allò que ha passat i allò que 
simplement suposem que ha 
passat. El món es divideix 
entre el like i l’odi furibund. 
El món és de color blanc o bé 
de color negre; els matisos de 
gris pertanyen als cagadub-
tes o fins i tot als traïdors. 
Amb mi o contra mi. El món 
és tan senzill i alhora tan 
confús com aquests progra-
mes de Telecinco on la gent 
crida tota l’estona sense sa-
ber ben bé per quina raó. El 
món és, en definitiva, la pan-
talleta narcòtica del mòbil. 
La resta no existeix.  

La setmana passada, al 
llarg d’unes hores, les mas-
ses es van fer revisionistes, 
segurament sense ni tan sols 
saber què significava aquest 
terme. Van guixar estàtues, 
van qüestionar personatges 
històrics, van pontificar so-
bre Occident com aquell qui 
canta a la dutxa, sabent que 
pots desafinar perquè ningú 
no sabrà qui ets. A Miami, algú va pintar 
de vermell l’estàtua de Colom i va dibui-
xar a la peanya una falç i un martell, supo-
so que per commemorar la desenfadada 
bonhomia de grans defensors de les lliber-
tats democràtiques com ara Stalin, Pol Pot 
o Kim Jong-un. Després li va tocar el re-
bre a Churchill, i suposo que un dia 
d’aquests s’abraonaran sobre Pinotxo, 

que estava fet d’una fusta massa blanca i, 
a més, en comptes de nas tenia un estere-
otip fal·locràtic i heteropatriarcal que, 
quan mentia, li feia assumir submisament 
la culpa derivada de la tradició judeocris-
tiana. Si es tracta d’això, permetin-me 
aportar una idea. 

Bartolomé de Las Casas, un dels grans 
referents de l’esquerra indigenista llatino-
americana, va ser la primera persona que 
va proposar (amb èxit) la importació d’es-
claus de raça negra al Nou Món, on va arri-
bar el 1502. A partir del 1514 inicià una in-
fatigable defensa dels indis contra els abu-
sos dels encomenderos, que eren els colo-
nitzadors que tenien assignats grups 
d’indis en règim de veritable esclavatge, 
tot i que legalment eren lliures. Las Casas 
proposà la primera importació d’esclaus 
africans, concretament 4.000 persones. 
Argumentava que, tenint en compte tant 
el testament d’Isabel la Catòlica de 1503 
com les butlles alexandrines promulgades 
a Roma el 1493, els indígenes americans 
eren súbdits de la Corona, no pas esclaus. 
Els negres comprats als portuguesos, en 
canvi, no tenien aquesta condició jurídi-

ca i, en conseqüència, podien 
servir per alleujar la vida dels 
indis. Racisme? Aquest con-
cepte és molt posterior; en el 
seu sentit modern l’utilitzà 
per primer cop François Ber-
nier l’any 1684. Des de la 
perspectiva del seu temps, la 
idea de Las Casas era perfec-
tament coherent, encara que 
avui ens sembli un despropò-
sit abominable. Al segle XVI 
prevalia encara la teoria aris-
totèlica dels esclaus per natu-
ralesa, descrita amb tota cla-
redat al capítol segon del lli-
bre primer de la Política. La 
noció biològica de raça, la que 
coneixem avui, simplement 
no existia.  

Això dels 4.000 esclaus 
negres, els primers que van 
arribar a Amèrica, el lector 
ho trobarà, explicat en un to 
una mica compungit pel ma-
teix Las Casas, a la seva His-
toria de las Indias, volum III, 
cap. CII, pp. 177-178 en l’edi-
ció d’A. Millares publicada a 
Mèxic l’any 1951 pel Fondo 
de Cultura Económica, amb 
un estudi preliminar de 
Lewis Hanke. Doncs apa, 
som-hi: a enderrocar estàtu-
es de Bartolomé de Las Ca-
sas i, pel mateix preu, a cre-

mar llibres d’Aristòtil. A diferència dels 
actuals iconoclastes, que ho saben tot 
gràcies al TikTok, jo tot això m’ho vaig ha-
ver de llegir quan acabava la tesi doctoral, 
casualment l’any del Quinto Centenario, 
el 1992. Però admeto que llegir llibres 
gruixuts és una cosa del passat. Com sa-
ben prou bé les masses revisionistes, ara 
la saviesa és al TikTok o al ForoCoches.

Les masses ho saben tot

FERRAN SÁEZ MATEU

FILÒSOF

Seguint els criteris dels  
actuals iconoclastes caldria 

enderrocar estàtues de 
Bartolomé de Las Casas i 
cremar llibres d’Aristòtil

ALEJANDRO GARCÍA / EFE
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Columbus statue will stay, but slavery tour aims to address 
Barcelona’s past 
Mayor Ada Colau says contentious statues to remain as historians help city face its 
dark history 
Christopher Columbus has stood on his column at the foot of Las Ramblas in Barcelona since 1888, his right 
arm outstretched towards the New World, although in fact it points to Constantine, Algeria. 
And there he’s likely to stay after the mayor, Ada Colau, rejected calls to pull down the city’s most iconic 
statue. In so doing, Colau is keeping faith with the idea that it’s better for the city to face up to it past than to 
deny it. 

Columbus’ links with the city are tenuous at best, but what isn’t in doubt is Barcelona’s long and lucrative 
association with slavery. Much of the city’s finest architecture, including some of Antoni Gaudí’s masterpieces, 
was financed by so-called indianos, Spaniards, many of them Catalans, who made their fortunes out of slavery 
in the Caribbean. 

Perhaps more offensive than Columbus are the many statues and memorials to those who owed their wealth 
to slavery. To its credit, the city inaugurated a slavery tour to educate visitors and residents about a part of its 
history many would prefer to forget. 
“This is what Americans call public history, that is, taking serious historical research and finding a way to 
present it to the general public,” says Oriol López-Badell, a historian at the European Observatory on 
Memories at the University of Barcelona, who helped establish the tour. “It’s also a way of giving recognition to 
the people who were the victims of slavery.” 
López says that around a quarter of those who take the tour are African-Americans. “They are often surprised 
to hear this story, but always grateful for the fact that we are facing up to this uncomfortable part of our history,” 
he said. 

The tour begins at the statue of Joan Güell, father of Gaudí’s patron, Eusebi. Güell made his fortune in Cuba 
and there are some, including Oriol Junqueras, leader of the Catalan Republican Left party, who claim he was 
directly involved in the slave trade. Others are more circumspect. 
“We know very little about what Güell actually did in Cuba,” says Martín Rodrigo, professor of history at the 
Universitat Pompeu Fabra in Barcelona, who has written several books about the links between Barcelona and 
slavery. 
“There is no evidence that he was a slaver as such but he was definitely a slave owner. What we do know is 
that he was president of an association whose raison d’être was to defend slavery in the Caribbean. It was 
founded in 1871, when every European country had abolished slavery in their colonies. The only European 
country where people were still publicly defending slavery was Spain and Güell’s association was the most 
influential.” 
Both Güells are memorialised in the city by a statue, a popular park, a palace, a church, two streets and a 
square. 
Rodrigo explained that when the sugar cane business took off in Cuba there was already a large Catalan 
colony in Havana and other towns. Many returned to Barcelona and their wealth contributed to the 
construction of the city’s elegant Eixample district. 
“The money from slavery, alongside other capital, went to finance real estate and various industries and 
helped Barcelona become the first industrialised and wealthiest region in Spain,” he says. 
Among the Catalans who made their fortune were Facundo Bacardí, from Sitges, who was the first to distil 
white rum from sugar cane. Another was Jaime Partagás, whose name lives on as a famous brand of Cuban 
cigars. 

Barcelona was never an important slave port and although few of the Catalans were actual slave traders, 
Rodrigo points out that it was impossible to make your fortune in Cuba without benefiting from slavery, which 
was the basis of the economy. 
The tour ends at the statue of the slave trader Antonio López, Marquis of Comillas, whose daughter married 
Eusebi Güell. However, the statue is no longer there as it was removed by popular demand in 2018. 
Although the statue has gone, the square still bears his name, and the plinth remains, a blunt reminder of a 
dark chapter in the city’s history. 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/19/columbus-statue-will-stay-but-slavery-tour-aims-to-address-barcelonas-past
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46.
bién se me intentó arrinco-
nar en la época de Soraya 
Sáenz de Santamaría y Pe-
dro Arriola. La diferencia es 
que ésos lo intentan y éstos 
lo hacen». 

Así que él prefiere que-
darse con Sotoancho y dejar 
que éste le insulte. «No sólo 
es un su placer reírse de uno 
mismo, sino que es una nor-
ma de justicia y de elegan-
cia. Si tú te ríes de los de-
más, te tienes que reír de ti», 
proclama Ussía. «Eso está 
muy acreditado en la gran li-
teratura de humor británica, 
que es la primera por exce-
lencia. Pero España es un 
país que no tiene ningún 
sentido del humor». 

En España, dice, «el hu-
mor consiste en que sólo ha-
ce gracia lo que no le afecta 
a uno». Porque éste «es un 
país atrabiliario». 

Y además, sigue, «el hu-
mor en España no tiene 
prestigio. Lo adquirió a los 
150 años de morir Cervan-
tes, que fue el gran humo-
rista español. Y como él, 
Quevedo y Góngora, que te-
nía un humor de muy mala 
leche, pero extraordinario. 
Y luego nuestro siglo XIX, 
que es un siglo trágico, es 
un siglo sin humor». Éste se 
recupera «con la generación 
simpática del 27, que decía 
López Rubio. Es decir, Tono, 
Miura, Jardiel, Paso, Muñoz 
Seca... De ahí nace Antonio 
Mingote y toda la geniali-
dad de La Codorniz. Y has-
ta hoy, porque el humor y la 
poesía en España están de-
sapareciendo». 

«El humor es cultura», 
insiste Ussía. «Y en Inglate-
rra es un plus. Pero aquí 
eso no se considera así, 
porque España es un país 
dogmático. Y el dogma va 
en contra del humor». 

A pesar de esta visión 
amarga, Ussía no reniega de 

su apego a la patria. «Amo 
España, es un país grandio-
so, un prodigio», declara. 
«Pero tiene un administra-
dor, que es el Estado, y éste 
es el que se lleva todas mis 
críticas. Es el que nos quita 
el dinero, el que nos roba, el 
que derrocha, el que enga-
ña, el que miente». 

Esto conecta con el hilo 
argumental del libro: So-
toancho pelea porque los 
restos mortales de su padre 
no sean exhumados del pan-
teón familiar. Una conexión 
clara con lo sucedido el pa-
sado otoño con Franco en el 
Valle de los Caídos, que le 

El día menos pensado estará 
Alfonso Ussía (Madrid, 
1948) tomando una copa en 
su finca de Ruiloba (Canta-
bria) y aparecerá Cristián Il-
defonso Laus Deo María de 
la Regla Ximénez de Andra-
da y Belvís de los Gazules, 
octavo marqués de Sotoan-
cho, a departir con él. Autor 
y personaje frente a frente. 
A Cela, «que era muy so-
toanchista», recuerda Ussía, 
le horrorizaría: «Cuando un 
personaje se te va de las ma-
nos le tienes que pegar una 
hostia y que vuelva a su si-
tio», le recomendaba el pre-
mio Nobel. Y más con al-
guien como el Marqués, que 
en los libros de Ussía se re-
fiere al propio Ussía en los 
peores términos: «memo», 
«desgraciado», «envidioso»... 

Aún así, Ussía quiere cada 
día más a Sotoancho. Y le si-
gue escribiendo en libros. El 
15º de su saga ve ahora la 
luz con el título de La exhu-
mación de papá y el cróquet 
(Almuzara). «Como decía 
Antonio Mingote, el mar-
qués empezó siendo un im-
bécil y ha terminado conver-
tido en un héroe: es todo ge-
nerosidad», dice de su per-
sonaje, cuyas aventuras han 
vendido cientos de miles de 
ejemplares desde que apare-
ciese en 1998. «Desgraciada-
mente, marqueses como el 
de Sotoancho ya no que-
dan», se lamenta Ussía en 
conversación telefónica des-
de Ruiloba. Quien fuese uno 
de los referentes culturales y 
periodísticos de la derecha 
se refugia cada vez más en 
su aristócrata crepuscular: 
«Lo que me sucede con él es 
que en los momentos de 
grandes preocupaciones o 
problemas... me los quita». 

Anda alicaído Ussía desde 
que tuviese que abandonar 
su columna en prensa, el pa-
sado abril. «Estoy en muerte 
civil. Y a la espera de que al-
guien se acuerde que toda-
vía puedo ser útil», anuncia. 
«Es que nadie me ha llama-
do... Creo que, quitando a 
Arturo Pérez Reverte y Al-
fonso Rojo, nadie se ha acor-
dado de mí», lamenta. Y, de-
jando a un lado las diferen-
cias empresariales, el escri-
tor mira hacia los políticos: 
«En mi salida del columnis-
mo está la mano de Pode-
mos y de Sánchez, que no 
quepa ninguna duda. Tam-

POR  

Darío  
Prieto

Alfonso Ussía, fotografiado esta semana en su finca de Ruiloba 
(Cantabria), con una efigie a tamaño natural (dibujada por Barca) de 
Cristián Ildefonso Laus Deo María de la Regla Ximénez de Andrada y 
Belvís de los Gazules, octavo marqués de Sotoancho. DAVID BUSTAMANTE

TAN REAL 
COMO YO
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Desque el Che Guevara
es va convertir en sa-
marreta i els sociòlegs
van fotre hores per
descobrir-li al capita-

lisme la capacitat fagocitadora, les
samarretes amb missatge formen
part de la nostra vida. Una podria dir
parafrasejant Marx que el missatge
són bàsicament els beneficis que
s’obtenen per la seva venda, però
m’ho callo, perquè en guardo com
una relíquia a l’armari una de la cai-
guda delmur de Berlín i una altra de
l’elecció d’Obama, ja ho veuen, cada
moment històric engendra la seva
pròpiadecepció.
Aquests dies estan demoda les sa-

marretes relacionades amb el coro-
navirus,percomençar,ambeldoctor
Fernando Simón. Diuen que són
d’allò més trendy i ho comprovaré a
internet, com fem ara tots amb totes
lescoses.Bé, elprimerqueemsurtés
una acolorida T-shirt amb les cares
somrients dels jurats deMasterChef
España, o sigui, que tendència, però
(encara) no tant. Després sí, aquí les
tenim,de totamena, amb fotos i cari-

catures, amb frases i sentències, amb
halo de sant i altres coses que callo.
També amb ametlles, el significat de
les quals descobreixo de nou a Goo-
gleperquè larodadepremsad’aquell
dia me la vaig perdre, no es pot estar
entot.Sem’ocorrenmoltesraonsper
idear i portar una samarreta amb
l’efígiedeldoctorSimón, tambépolí-
tiques, que últimament penso mala-
ment de tot. Últimament acostumo a
encertar-la en tot. Menys raons se
m’ocorren per a altres samarretes
també amb transmissió comunitària:
unes que porten el lema “Jo vaig so-
breviure al coronavirus”. Doncs em
semblen fatal. Primer per mal gust i
falta de respecte envers les víctimes
de la tragèdia, però cadascú per ell.
Però és que amés fan unamala espi-
na... Si els artistes no s’atreveixen a
parlar dels seus projectes per no
temptar lamala sort, com se li acut a
ningú vantar-se de sobreviure a una
cosaquenidebon trosno s’haacabat
i amb la tardor al davant? És comde-
safiar el destí, i ho dic sense mal rot-
llo,perquèambaquestescosesnos’hi
juga, jo almenys noho faria. Recordo
un enginyer que vaig conèixer a
Boeing i duia una samarreta en la
qual esvantavad’haver sobreviscut a
les successives, i nombroses, retalla-
desdepersonal,unacosaaixícomels
nostres ERO. No he volgut mirar a
LinkedIn,no foscasquehi trobésara
el seuperfilbuscant feina. (Això ique
no tinc compte aLinkedIn).
Jo prefereixo les samarretes blan-

ques o d’un color, sense llegendes ni
res de res. Així es descoloreixen
menys. I durenbastantmés.

Samarretes
dr. Simón

L’hora dels empresaris

Delamegacimera empresarial que ha organitzat
la patronal espanyola, que es va iniciar ahir i es
prolongaràdurant elspropersdeudies, en sorti-
ran importants plantejaments i propostes per
reactivarl’economiadelpaísipergarantir lacre-

ació d’ocupació. El president de la Confederació Espanyola
d’Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi,
ha convocat els líders de les 130 empreses més importants de
cada sector econòmic perquè facin les seves aportacions per
contribuir a superar les dificultats actuals i per definir els rep-
tesdel futur.És laprimeravegadaque s’impulsauna iniciativa
tan important, queestà en sintonia amb l’excepcional gravetat
econòmicadelmoment,enlaqualesfa
necessari sumarels esforçosde tots.
El president Pedro Sánchez i els

membres del seu Govern faran bé de
seguir de prop el desenvolupament i
les conclusions de l’esmentada mega-
cimera empresarial. No hauria de ser
necessari recordar, en aquest sentit,
que els emprenedors, des dels grans
empresaris finsalspetits imitjans,així
com els autònoms, són els principals creadors de riquesa i
d’ocupació del país i, per tant, els seus punts de vista són fona-
mentats i fonamentalspergarantirquel’economiapuguirecu-
perar-se ràpidament i establir lesbasesdelprogrés futur.
Estratègicament l’esmentada megacimera suposa, així ma-

teix,untancamentdefilesunànimeentorndela figuradelpre-
sident de la CEOE, Antonio Garamendi, per tal de reforçar el
seupaperdavantlesnegociacionsambelGovernielssindicats,
que són crucials per a la defensa dels interessos empresarials.
Uns i d’altres coincideixen en un objectiu comú: la creació
d’ocupació, i per això l’opinió dels ocupadors és clau i hauria
d’escoltar-se i atendre’s. Ningú no sap més d’ocupació que
aquellquelacreaiquepagaunanòmina.Nos’handeposarpals
a les rodes de la creació d’ocupació i menys en uns moments,
comels actuals, en els quals hi ha 6,5milions de treballadors a

l’atursi s’hi sumenelsafectatsperunERTOielsqueestansen-
sefeina.Enaquestdramàticescenari laboralnohihadubteque
lamillorpolítica social queespot fer és crearocupació iperai-
xòvandemanarunpladexocquegeneri llocsde treball.
Lamegacimeraempresarial, aixímateix, hauriade servirde

confluènciapercanalitzarelmàximtalentpossible,a travésde
la col·laboració publicoprivada, per definir amb encert les lí-
nies econòmiques d’actuació per al present i el futur. Són uns
moments en què Espanya ha de gestionar milers de milions
d’euros d’ajuts procedents de la Unió Europea i de l’endeuta-
ment públic més gran que el Banc Central Europeu ajudarà a
finançar. No s’hauria de malgastar ni un euro. És una gran

oportunitat per reconstruir el país pe-
rò, sobretot, per construir el nou mo-
del econòmic del futur basat enunva-
lor afegit del teixit productiu més im-
portant, amb més investigació i
innovacióen l’energia i les tecnologies
verdes, en els nous avenços de la digi-
talització i la intel·ligència artificial.
Tot això, degudament orientat, haurà
d’oferir novesoportunitats degenera-

cióde riquesa, llocsde treball demésqualitat i capacitat redis-
tributiva per garantir la solidaritat i la igualtat d’oportunitats.
En aquesta línia van anar la majoria de les intervencions dels
líders empresarials que van participar en la primera sessió, en
laqual aixímateixvan reclamarunmarc jurídic i fiscal estable
sobre labasedeno revertir el que ja està funcionant.
Elsempresaris espanyols, amb la iniciativaposadaenmarxa

ahir, reivindiquen en suma la seva funció econòmica i social i,
aixímateix, fanunpasendavantperaportaralpaíselmillorde
si mateixos. “Les empreses espanyoles són les que realment
han de liderar el futur i posar enmarxa Espanya després de la
pandèmia del coronavirus”, va dir el president de la CEOE. El
Govern, l’oposició ielssindicatshauriendesercapaçosd’acor-
dar amb ells les líniesmestres de la política econòmica i social
queEspanyanecessita.

Monuments a debat

Elvendaval desfermat per l’assassinat del ciutadà
negreGeorge Floyd continua bufant amb la força
–i la subtilesa– d’un huracà. Les protestes contra
l’arrelat racisme de la policia dels Estats Units es
van estendre per les ciutats d’aquell país, i s’han

reproduït a Europa. Les primeres, majoritàriament pacífi-
ques, van ser entelades per saquejadors que van assaltar pro-
pietats públiques i privades. Les més recents han propiciat, a
mésdenovesmarxespacífiques, episodis deviolència i dede-
molició d’estàtues.
Entre les víctimes d’aquesta pulsió

iconoclàstica hi ha als EstatsUnits les
estàtues de generals confederats
–que es van rebel·lar contra l’abolició
de l’esclavitud– i, alRegneUnit, lesde
traficants d’esclaus. És obvi que la
conducta dels qui van ser homenat-
jatsambelles janoésacceptable.Però
no està gens clar que aquestes de-
molicions contribueixin a erradicar el racisme policial. O que
fomentin la igualtat interracial. O que hagin servit per a algu-
na cosamés que desfogar els que els van dur a terme.
El ressò de les protestes –que van incloure demolicions

d’estàtuesdeCristòfolColom–haarribat aBarcelona, onJés-
sica Albiach, d’En Comú Podem, va dir que “seria una bona
mesura” desmuntar l’estàtua de Colom al peu de la Rambla.
L’alcaldessaColau li va respondrequenoéspartidàriadedes-
muntar “una icona de la ciutat”, i que n’hi hauria prou amb

una contextualització crítica. Creiem que l’alcaldessa té raó.
Desmantellar l’estàtua deColomés una possibilitat ja valo-

radaanteriorment enalguns cercles. Perònocreiemque sigui
raonable alimentar-la ambel casLloyd, nimaterialitzar-la tot
seguit. Inoperquè l’estàtuadeColomsiguiuna iconabarcelo-
nina, sinó perquè la revisió crítica –i útil– del passat no ha de
basar-seen l’opiniód’unadirigent, nidebon trosen la irade la
torba, sinó en un debat democràtic. Més encara en el cas de
Colom, que com a descobridor d’Amèrica va obrir el camí

d’una posterior colonització del Nou
Món, en la qual es van produir exces-
sos. Però que al seu dia va ser abans
que res un navegant explorador, ocu-
pació molt diferent a la dels que es
van distingir defensant l’esclavitud o
lucrant-se’n. Com tampoc no ha de
confondre’s amb un negrer a Chur-
chill, quevaguiar els britànics capa la
victòria sobre el nazisme, i l’estàtua

del qual a Londres ha estat vandalitzada perquè el seu expe-
dient inclou algunes taques. Si generalitzem l’ús del foc puri-
ficador, correm el risc de cremar-ho tot.
La història està farcida d’episodis ominosos. Però no po-

dem reescriure-la. Ni destrossant estàtues ni de cap altrama-
nera. Sí que podem, en canvi, invertir el present en la cons-
trucció d’un futur millor. Al Regne Unit, 130 ajuntaments la-
boristes han impulsat estudis sobre la pertinència de les
estàtues i els noms dels seus carrers. Aquest és el camí.

Megacimera empresarial
organitzada per la CEOE
per buscar solucions a
la crisi i definir el futur

La història està farcida
d’episodis ominosos, però
no podem reescriure-la
fent caure estàtues

Isabel Gómez Melenchón

Em semblen desafiar
el destí les samarretes

amb un “Jo vaig
sobreviure al virus”
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Hihaprotestes ciutadanes predestinades
acaureensac foradat id’altresque forcen
canvis socials. La revolta sorgida als Es-
tats Units després de la mort de George
Floydenunactedebrutalitatpolicialper-
tany a la segona categoria. En aquest con-
text se situa la decisió d’IBM, Amazon i
Microsoft dedeixardevendre el seu soft-
ware de reconeixement facial a la policia
perquè presenta un marge d’error elevat
quanes tractade lapoblaciónegra.
No s’entendrien decisions com aques-

tes sense l’impacte de les mobilitzacions
prèvies, encara que es tracti de mesures
probablementreversibles imalgratquehi
hacompanyies,comaraNECoClearview
AI, disposades a continuar col·laborant
amblapoliciaenaquest terreny.
La utilització creixent de la intel·ligèn-

cia artificial –ara impulsada per la lluita
contra lapandèmia–oelpaperde lesxar-
xessocialsenladistribuciódenotíciesfal-
ses ha posat en un compromís les grans
corporacions. Aquests dies el president
executiudeFacebook,MarkZukerberg,
afronta crítiques externes per no haver
verificatnotíciesfalsessobreleseleccions
alsEUA, i lesdelsseuspropis treballadors
pernohaver seguit l’exempledeTwitter i
advertirdelcontingutinadequatdelsmis-
satgesdeDonaldTrump.
Lallistadefirmesambriscreputacional

és llarga.LacalifornianaZoom,unade les
companyies que ha aconseguit més pro-
jecció durant aquesta crisi sanitària, s’ha
vist obligada a admetre que ha bloquejat
comptes d’activistes que es disposaven a
recordar a la xarxa la matança de Tia-
nanmen.
Mentre els gegants tecnològics estan,

més que mai, sota l’escrutini dels grups
pro-drets humans, Barcelona es prepara
per rellançar a l’hivern la seva candidatu-
ra a convertir-se en una capital mundial
de la tecnoètica o humanisme digital. El

fòrum triat és la cimera programada de
cara al desembreper laDigital FutureSo-
ciety (DFS), una iniciativa impulsada pel
Ministerid’EconomiailaFundacióMobi-
leWorldCapital (MWC).
EldirectordelaMWC,CarlesGrau,va

vaticinarunagranparticipacióenlacime-
ra durant la seva intervenció enun fòrum
digitalorganitzataquestasetmanaperIn-
termèdia Comunicació. La intenció dels
impulsors és que es formalitzin acords
concretsentre lesgranscorporacions tec-

nològiques i les institucions públiques o
socials presents a la reunió, que s’haurà
d’adequar inevitablement al format hí-
bridpresencialivirtualqueimposalacon-
juntura actual. Com a mostra del treball
previ que avalaria l’horitzó ambiciós
d’aquestacimeraesvaassenyalarquetex-
tos de la DFS sobre la fractura digital o el
futurdel treball els fan servir comadocu-
ments de treball organismes com ara les
NacionsUnidesoelGoverndeCalifòrnia.
L’apostaperocuparunllocrellevanten

el debat global sobre la tecnoètica té un
avantatge respecte a altres iniciatives que
aquests dies es plantegen a fi de rellançar
laciutat:costenrelativamentpocsdiners i
només cal mobilitzar influències en tots
els terrenysperdotarBarcelonadeprota-
gonisme en aquest àmbit. Amés amés, el
substratideològicestàgarantitenunaciu-
tat tanprocliua l’activisme,quedisposa, a
més, ambun think tankavançatenqüesti-
ons de tecnoètica com és la Universitat
PolitècnicadeCatalunya.
Tanmateix, la complexa relació amb

Madrid pot restar opcions a aquesta can-
didatura barcelonina. Llevat que s’actuï
ambalturademires i capacitatdepersua-
sió. D’una banda, la imatge dretana que
projecta els últims temps la capital espa-
nyola sota el guiatgede la sevapresidenta
populistaielsuportdelaultradretaalsgo-
verns autonòmic imunicipal jugaria a fa-
vord’unaBarcelonaque, enaquest sentit,
connecta més bé amb els lideratges pro-
gressistes d’altres capitals. Aixímateix, la
competència desinhibida que planteja el
GoverndelaComunitatésunmotiuafegit
perdesconfiardeMadrid,o,entotcas,per
preferircanalitzarlesrelacionsatravésde
l’AjuntamentdeJoséLuisMartínez-Al-
meida,ambunperfilméspropicialdiàleg
institucional. D’altra banda, el mateix di-
rector de laMWC es va encarregar d’ad-
vertirque lacol·laboracióambMadridre-
forçaria les opcions de Barcelona d’assu-
mir aquest lideratge de la tecnoètica
global. Va recordar queEspanya és l’únic
país ambdues ciutats situades al top 10en
nombrede start-ups i rondesd’inversió.
I, sobretot, Madrid és la seu de grans

empreses (incloent-hi les tecnològiques)
senselacomplicitatdelesqualsseràdifícil
impulsar aquest projecte. Així doncs, cal-
dràmoltavoluntatd’arribaraconsensos.

La ideologia comaofertade ciutat
Elmón vira cap al convenciment que cal humanitzar
la tecnologia, just quan Barcelona es disposa a
convertir la seva Digital Future Society en la gran

aposta per esdevenir un ‘hub’ de la tecnoètica

IZUSEK / GETTY IMAGES / ISTOCKPHOTO

El reconeixement facial està sent qüestionat pels grups pro-drets humans

BLUES
URBÀ

Miquel
Molina

@miquelmolina / mmolina@lavanguardia.es

L’editor d’Edhasa i president de Cedro,Daniel
Fernández, ha estat elegit per parlar en nom de
la cultura a la comissió per a la Reconstrucció
Social i Econòmica del Congrés dels Diputats.
Fernández compareix demà a la Cambra per
exposar la seva opinió sobre el paper que hauria
de tenir la cultura durant els mesos posteriors al
confinament. La situació és especialment delica-
da per a aquest sector. Malgrat el reconeixement
del paper que ha assumit al llarg dels mesos de
tancament domiciliari, un copmés corre el risc
de ser víctima dels reajustaments pressupostaris.

L’APORTACIÓ DE LA CULTURA

Elcòmic, format indissociablede lacontracultura
barceloninadelsanys setanta i vuitanta,noha tingut
el reconeixementqueesmereixeriaperpartdels
museuscatalans.Faunanyvasorgireldebatarran
de l’adquisició,perpartde l’ArxiuLafuentede
Santander,d’originalsd’Ajoblanco,NazariooMon-
tesol.Enaquest context, ésunamoltbonanotícia
l’acordaquèhanarribatelMuseuMorera,que
dirigeixJesúsNavarro, i el creadorMiguelGa-
llardoperquè200originalsd’aquestautor,màxim
exponentde la líniachungadelsvuitanta (encontra-
posicióa laclara) facincapa la institució lleidatana.

GALLARDO AL MUSEU MORERA

La cabana de l’oncle Tom (Uncle’s Tom cabin) és un
al·legat antiracista publicat entre el 1951 i el 1952
per l’escriptoraHarriet Beecher Stowe al diari
abolicionistaTheNational Era. L’escriptoraLau-
raFreixasha esgrimit aTwitter aquesta novel·la,
ambbon criteri, coma exemple que no totes les
obres del passat responen al context de l’època en
què van ser creades. Amitjans del segleXIX, l’èxit
de l’obra deBeecher Stowe, que es va estendre per
Europa, ja incomodava les classes dominants, en
unmoment que alguns païsosmiraven de perpe-
tuar el seu dret a traficar amb esclaus.

LA CABANA DE L’ONCLE TOM

música clàssica i del jazz. He
sentit rumors que molts dels
meus llocs preferits de jazz de
Nova York podrien no sobreviu-
re financerament a la pandèmia.
Manhattan es quedarà sense
The Village Vanguard (potser el
club de jazz més important del
món)? És impensable. De fet, pe-
rò, podria passar. Espero que els
locals de jazz que freqüento
quan soc a París –Sunside/Sun-
set, el Duc des Lombards, Baiser
Salé, New Morning– tornin
aviat. On verra. També em pre-
gunto quan escoltaré un concert
d’orquestra al Teatre dels
Camps Elisis o a la Filharmò-
nica. O un recital de música a la

Salle Gaveau. Hi seran, tots els
meus caus cinèfils preferits al
carrer Champollion? I per bé
que molts dels meus llocs cultu-
rals favorits tornin, el paisatge
social de la vida quotidiana
s’haurà desplaçat tant que la
gent estarà menys inclinada a
anar al cinemaunvespre?O a as-
seure’s amb mil cinc-cents es-
pectadors més en una sala de
concerts o en un teatre?
Una vegada més no tinc res-

postes a aquestes preocupaci-
ons. De la mateixa manera que
sé que són personals (i arrelades
en les passions privades que
m’ajuden a contrarestar els con-
tratemps més difícils de la vida).
Tinc un amic que és un segui-

dor fanàtic del Liverpool i que es

va emocionar quanes vapregun-
tar si tornaria a veure un partit
en viu en un estadi ple... o si el
seu club guanyaria el títol de la
Premier League que estava tan
clarament a punt d’aconseguir
per primera vegada en dècades
quan es va suspendre la compe-
tició.
No temem tots, ara, perdre

aquests plaers que ens van aju-
dar a donar sentit a les nostres
singulars vides?
Imentrestant hi ha la sensació

que la catarsi post-Covid-19 és
molt lluny, que tots estem viat-
jant a través d’una terra incogni-
ta en què el desenllaç no és clar.
Quan penso en positiu em dic a
mi mateix que, en el món post-
pandèmic, les ciutats tornaran a

ser més assequibles, hi haurà
una explosió fantàstica de crea-
tivitat postviral i l’intens capita-
lisme monocultural que ha cas-
trat bona part de la vida durant
les últimes dècades trontollarà.
De lamateixamanera que, en els
moments de pessimisme previs
a l’alba, em pregunto si ens es-

tem decantant cap al totalita-
risme.
El novel·lista que hi ha en mi

podria traçar moltes possibles
solucions de tercer acte per al
drama que tots compartim. Però
estaria participant en un exerci-
ci especulatiu. I malgrat que un
petit racó de la condició humana
aprecia l’emoció de la inestabili-
tat, la gran majoria de nosaltres
necessitem la sensació de segu-
retat per passar el dia i la nit. Ara
com ara la incertesa defineix
l’horitzó més immediat. No és
estrany que l’insomni –elmeu, el
nostre– sigui tan creixent.

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

En elsmoments
de pessimisme previs
a l’alba em pregunto
si ens estem
decantant
cap al totalitarisme

D. KENNEDY, escriptor. La seva última obra
publicada és ‘La sinfonía del azar’ (Arpa
Editores)
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L’empremta de 
l’esclavisme a 

Catalunya 
Una memòria present 
i molt poc coneguda

MANOLO GARCÍA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

98000

16634

Diario

1277 CM² - 152%

8056 €

1,54-55

España

14 Junio, 2020

P.41



L’espai públic de Catalunya 
encara mostra l’empremta 

de l’esclavisme
Estàtues, edificis, noms de carrers i elements de la cultura popular 

reflecteixen un passat esclavista de molts segles i colors de pell

SÍLVIA MARIMON MOLAS

Antoni Vidal (1806-1868) era 
un home influent. Fins i tot 
coneixia Napoleó III, que li 
deia “le riche Catalan de 
Marseille”. Invertia en el 

sector navilier, en el financer i l’immo-
biliari, però també en el tràfic d’es-
claus. Aquest últim negoci no va ser 
ocasional, perquè va arribar crear una 
factoria –eren grans complexos, sovint 
fortificats i aïllats, on hi havia barra-
cons per als esclaus– a Lamu (Zanzí-
bar). Des del 1889 i fins fa un parell 
d’anys una de les principals artèries de 
Sant Feliu de Guíxols portava el seu 
nom: la rambla d’Antoni Vidal. 

El novembre del 2018 Vidal va des-
aparèixer del nomenclàtor de la po-
blació empordanesa perquè els veïns 
van descobrir que a més de ser un be-
nefactor econòmic també es va lucrar, 
en un moment en què era il·legal, amb 
el transport d’esclaus. Si van conèixer 
aquesta faceta de Vidal va ser gràcies 
al llibre Traficants d’ànimes. Els ne-
grers espanyols a l’Àfrica (Pòrtic), de 
l’antropòleg Gustau Nerín. 

El negoci negrer va contribuir a la 
formació del capital financer i a la in-
dustrialització d’Espanya al segle XIX, 
però pràcticament no en queda memò-

El gegant Pigat de Vilassar de Mar representa un antic capità de vaixell negrer. 
COLLA GEGANTERA DE VILASSAR DE MAR 

ria. Al segle XIX, el 60% dels vaixells 
negrers que solcaven l’Atlàntic eren es-
panyols. Barcelona, després de Cadis, 
era el principal port negrer d’Espanya. 
“El comerç d’esclaus era il·legal. La 
Gran Bretanya, que havia estat la cap-
davantera d’aquest negoci, s’havia reti-
rat del mercat, i aleshores va ser quan a 
Espanya va tenir el seu gran boom”, ex-
plica Nerín. Els britànics van prohibir 
el comerç amb esclaus el 1807 i els 
nord-americans ho van fer el 1808. Es-
panya va firmar un tractat el 1817 se-
gons el qual a partir del 1821 cap espa-
nyol podia fer negoci amb el tràfic de 
persones. Va ser aleshores quan es van 
fer grans negocis. “Des del 1821 fins al 
1867, quan va arribar l’últim esclau, es 
van portar 600.000 esclaus, tot i la il·le-
galitat, a Cuba. No tots els negrers eren 
indians ni tots els indians eren negrers, 
però molts indians eren negrers”, diu 
Martín Rodrigo, professor d’història de 
la Universitat Pompeu Fabra. 

Contestació contra el racisme 
Als Estats Units i a Europa ha esclatat la 
polèmica sobre la retirada de monu-
ments i carrers dedicats a defensors de 
l’esclavitud, després de la mort de Geor-
ge Floyd, asfixiat per la policia. En bona 

part de la Unió Europea ha començat 
a córrer un moviment de revisió i con-
testació contra el racisme. Però ¿quina 
és la petjada dels que van defensar i es 
van lucrar amb el comerç d’esclaus a 
Catalunya? ¿I què en sabem? 

El seu llegat forma part del patrimo-
ni català i de l’urbanisme barceloní. El 
Palau Marc, l’actual seu del departa-
ment de Cultura de la Generalitat, el va 
comprar el 1876 el barceloní Tomàs Ri-
balta, que va fer fortuna a Cuba i tenia 
esclaus: “Probablement també estava 
vinculat al comerç d’esclaus”, afirma 
Rodrigo. En un lloc privilegiat de Bar-
celona, a la cruïlla de Gran Via amb 
rambla de Catalunya, hi ha l’estàtua de-
dicada a l’industrial català Joan Güell. 
Nascut l’any 1800 a Torredembarra, es 
va introduir en el negoci colonial molt 
jove: només tenia 9 anys quan va mar-
xar a Santo Domingo a ajudar el pare. El 
projecte patern va fracassar, però Jo-
an Güell va acabar amassant molts di-
ners a Cuba. No està demostrat que 
Güell participés en el comerç d’es-
claus, però va ser president d’una en-
titat, creada a Barcelona el 1871, que 
s’anomenava Círculo Hispano Ultra-
marino. “El seu objectiu era evitar que 
s’abolís l’esclavitud [el comerç ja era 
il·legal, però no ho era tenir esclaus]. 
Espanya no va abolir l’esclavitud a les 
seves colònies fins al 1886. Va ser l’úl-
tim país europeu a fer-ho, i quan Güell 
la defensava, l’esclavitud ja era il·legal 
a tot Europa”, explica Rodrigo. 

L’estàtua d’Antonio López 
El 1881 Antonio López, que feia dos 
anys que havia sigut nomenat marquès 
de Comillas, va encarregar a l’arquitec-
te Josep Oriol Mestres la construcció 
de la seu de Tabacos de Filipinas al bell 
mig de la Rambla barcelonina. López sí 
que era un negrer reconegut, i el 1870 
havia comprar el Palau Moja de Barce-
lona, que actualment és propietat de la 
Generalitat. El 4 de març del 2018 la 
seva estàtua va ser retirada del la plaça 
que duia el seu nom, al final de  la Via 
Laietana, i es va traslladar al Centre de 
Col·leccions del Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA). Al seu lloc s’hi 
van col·locar dos faristols informatius: 
un sobre la història de la plaça i un so-
bre les Bullangues de Barcelona del se-
gle XIX. La plaça encara està pendent 
del canvi de nom: l’Ajuntament és par-
tidari que es digui plaça de les Bullan-
gues, però una iniciativa ciutadana 
proposa el nom d’Idrissa Diallo, l’ho-
me mort el 2012 al Centre d’Interna-
ment d’Estrangers de Barcelona. 

“Els últims cinc anys s’ha investigat, 
però encara queda molt recorregut per 

fer sobre les esclavituds que hi va haver 
a Barcelona”, afirma Rodrigo. De fet, hi 
ha moltes intuïcions i poques dades 
concloents sobre quin percentatge del 
negoci dels negrers es va invertir en la 
banca, en la construcció de l’Eixample 
o en el transport ferroviari i de vapor. 
“Som encara molt lluny de saber la ri-
quesa que es va obtenir amb el tràfic 
d’esclaus, però ho estem estudiant”, diu 
Nerín. El seu llegat no només ha nodrit 
part del patrimoni, sinó que també s’ha 
acabat esmunyint a les obres d’art o a 
la cultura popular. Per exemple, el ge-
gant Pigat de Vilassar de Mar represen-
ta un antic capità de vaixell negrer. A 
Sant Boi de Llobregat hi ha el barri de 
Marianao, que rep el nom d’un marque-
sat que va aconseguir bona part de la se-
va fortuna a Cuba gràcies als negocis 
vinculats amb l’esclavitud de Salvador 
de Samà i Martí. El seu besnebot, i segon 
marquès de Marianao, Salvador de Sa-
mà i de Torrents, va donar nom a un 
parc a Cambrils. 

Les mirades canvien amb el temps. 
Ara l’esclavitud està mal vista, però fa 
un temps la defensaven alguns diaris i 
alguns prohoms perquè la considera-
ven vital per a l’economia. A l’ermita de 
Nostra Senyora de la Cisa, a Premià de 
Dalt, hi un exvot en què uns traficants 
d’esclaus donen gràcies a Déu per ha-
ver pogut escapar del setge de la mari-

La retirada de l’estàtua d’Antonio 
López, al final de la Via Laietana, el 
març de 2018. MANOLO GARCIA 
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El llegat de l’esclavitud, visible en 
diferents racons de Catalunya, no 
es limita al patrimoni aconseguit 
per grans mercaders o propietaris 
de plantacions. Alguns esclaus 
van ser artistes i van deixar la 
seva petjada. Lluc Borrassà va ser 
un esclau tàrtar que va comprar 
el pintor Lluís Borrassà el 1392 i 
que es va convertir en un 
referent del gòtic català; 
s’atribueixen a Lluc Borrasà obres 
com el retaule de Santa Maria de 
Copons, el calvari del Museu 
Episcopal de Solsona, un Sant 
Esteve del Museu Diocesà de 
Barcelona, la taula Plany sobre el 
Crist mort de Pollença i el retaule 
de Sant Miquel Arcàngel de la 
catedral d’Anvers.  
Jordi de Déu va ser un altre esclau 
d’origen grec, que va comprar el 
1460 l’escultor barceloní Jaume 
Cascalls. Va ser mestre major de 
l’obra del panteó reial de Poblet i 
va treballar per a les principals 
catedrals i monestirs de 
Catalunya: va esculpir capitells al 
monestir de Ripoll i va fer imatges 
per a la catedral de Barcelona.  
El fill de Jordi de Déu, Pere Joan, 
va decorar la façana gòtica de la 
Generalitat del carrer del Bisbe. 
És autor del medalló de Sant Jordi 
amb el drac, de les gàrgoles i de 
les 27 mènsules, amb rostres 
humans, que representen 
diferents figures de la societat 
de l’època. Entre aquestes 
destaca, per les seves 
dimensions, el rostre d’un esclau 
negre. 

na britànica, que reprimia el tràfic de 
negres. Al Museu Marítim de Barcelo-
na hi ha un oli sobre tela que descriu la 
detenció de la corbeta espanyola Con-
chita, que comerciava amb esclaus, pel 
vapor anglès Firefly. 

Una història més llarga 
“S’està generant un fals debat perquè es 
mira el passat més recent de l’esclavi-
tud, que és el negre, però la història és 
molt més llarga, hi ha hagut esclaus de 
molts colors de pell”, diu Ivan Armen-
teros, investigador de la Institució Mi-
là i Fontanals del CSIC. De fet, a Barce-

lona hi va haver esclaus des de l’antigui-
tat clàssica fins als segles XVIII i XIX, i 
el seu origen depenia de la geopolítica 
del moment. “Hi va haver esclaus mu-
sulmans des del segle IX fins al XIX”, 
afirma Armenteros.  

A partir de finals del segle XIII van 
arribar esclaus de l’Europa Oriental, 
sobretot del nord-oest de Mongòlia, hi 
havia tàrtars i xarquesos, russos, balcà-
nics, grecs... “La Companyia Catalana 
d’Orient amb Roger de Flor al capda-
vant va aconseguir moltíssims esclaus 
que va portar des del mar Egeu”, afirma 
Armenteros. La investigadora Roser 

E L  L L E G A T  
A R T Í S T I C   

D E L S  E S C L A U S  

Salicrú va poder documentar que a 
principis del segle XV, a Barcelona, hi 
havia entre 3.000 i 5.000 esclaus per 
a una població d’entre 30.000 i 40.000 
habitants. A finals del segle XVI, hi ha-
via entre 1.200 i 1.500 esclaus per a una 
població de 25.000 habitants. Alesho-
res l’expansió cap a l’Àfrica va compor-
tar que un 50% d’aquests esclaus fos-
sin negres. “En aquell moment no és 
que hi haguessin grans esclavistes, és 
que l’esclavitud formava part de la so-
cietat, tothom podia comprar un es-
clau, fins i tot als monestirs hi havia es-
claus. Tots els reis de la Corona d’Ara-
gó van tenir interessos amb el comerç 
d’esclaus”, explica Armenteros. Fer-
ran el Catòlic, per exemple, es va que-
dar prop de 2.000 esclaus després de 
conquerir Granada. 

“Les polítiques de memòria no han 
abordat el tema de l’esclavitud”, lamen-
ta Rodrigo. Liverpool té el Museu Inter-
nacional de l’Esclavitud i han revisat el 
nomenclàtor; Nantes té el Museu per 
l’Abolició de l’Esclavitud; els museus de 
Bristol identifiquen els carrers i edificis 
de la ciutat que han tingut alguna rela-
ció amb l’esclavitud...  

De què serveix retirar una estàtua? 
Ara bé, ¿de què serveix retirar o de-
capitar una estàtua? “Treure una es-
tàtua és condemnar a la desmemòria”, 
opina Celeste Muñoz, historiadora i 
col·laboradora de l’Observatori Euro-
peu de Memòries (EUROM). “Crec 
que s’hauria d’apostar per polítiques 
de transformació i ressignificació i no 
limitar-nos als monuments o estàtu-
es, sinó identificar també els edificis 
construïts amb mà d’obra esclava o 
recordar els moviments abolicionis-
tes”, afegeix Muñoz, que destaca que 
s’hauria d’anar més enllà dels faris-
tols, la retirada o la substitució 
d’aquests monuments i apostar tam-
bé per abordar-ho des del punt de vis-
ta artístic o activista.  

Muñoz posa com a exemple l’esfinx 
de sucre que va fer l’artista nord-ameri-
cana Kara Walker en un barri de la peri-
fèria de Nova York. Aquesta artista 
nord-americana és coneguda sobretot 
per la manera crítica amb què planteja 
la repercussió històrica de l’esclavitud i 
les desigualtats encara vigents. 

L’esclavitud no és tan sols una cosa 
del passat, continua vigent en dife-
rents racons del món. Ho és amb el trà-
fic de nenes que es venen com a concu-
bines, de treballadors infantils... I no 
es pot descartar que en el futur hi ha-
gi noves formes d’esclavitud. Fer me-
mòria pot ajudar a combatre aquestes 
noves formes d’explotació i esclavitud 
dels més vulnerables.e 

MANOLO GARCÍA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

98000

16634

Diario

1277 CM² - 152%

8056 €

1,54-55

España

14 Junio, 2020

P.43



15/6/2020 Kiosko y Más - ABC (Barcelona) - 15 jun. 2020 - Page #15

lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1

 

P.44



La muerte trunc6 la autobiografia de Israel Yehoshua Singer.
Ahora sus recuerdos de infancia llegan al lector en espafiol

Memorias de un mundo
que arroll6 el siglo XX

~ERCEDES CEBRI~,N, Madrid
De un mundo que ya no estd es
el expresivo titulo de las memo-
rias de Israel Yehoshua Singer,
escritor polaco-estadounidense
que pas6 su infancia en un shte-
tl [asentamiento rural judio]
cercano a Varsovia. Tras el 6xi-
to de sus novelas La Familia
Karnowsky y Los hermanos As-
hkenazi, dos sagas familiares
que al mismo tiempo ofrecen
un boceto preciso de la
Europa del siglo XX,
Acantilado publica aho-
ra estos recuerdos de in-
fancia del autor. Singer
pretendia escribir tres
volflmenes con sus vi-
vencias, pero su muerte
prematura de un infar-
to a los cincuenta afios
en Nueva York dej6 a
sus lectores hu6rfanos;
solamente alcanz6 a pu-
blicar p6stumamente
los veintid6s primeros
capitulos, que abarcan
desde su nacimiento
hasta los 13 afios.

Las vicisitudes de la
cotidianidad en el shtetl
cobran un papel prota-
gonista en estas memo-
rias. Las pequefias al-
deas en las que los ju-
dios desterrados se
veian obligados a insta-
larse en Polonia, huyen-
do de los pogromos pa-

gi6n que se hallaban incluso
dentro de su propia familia.

Ademfis, al set el yiddish
una lengua diasp6rica, el pro-
pio narrador escucha en la al-
dea algunas de sus variantes:
"Mi padre, descendiente de va-
rias generaciones dejudios po-
lacos, hijo y nieto de rabinos
jasidim, hablaba un yiddish
con acento diferente al de Voli-
nia, y ello provocaba frecuen-

ra poder vivir de acuer- El escritor Israel Yehoshua Singer.
do con sus tradiciones y
hablar libremente su lengua, el
yiddish, son hoy un lugar de al-
ta carga simb61ica para los des-
cendientes de familias askena-

mundo irremediablemente per-
dido que se ha convertido en .--...
simbolo de una comunidad de ~ ~, ~ ’~~ .... ’ ,’

,~apoyo autosuficiente y -~,:~ ~; ~ ~,~.. ~.~.,
ut6picamente anclada en el
tiempo. Pero esta idealizaci6n ’ ~"r ’, ¯ ~’~
se aleja del entorno opresor -,,~ .... ,÷.:~,-: ......
que Singer describe en este tex-
to memoristico. La ortodoxia re-
ligiosa, trufada de prejuicios y
supersticiones, alcanza tam-
biEn el interior de la casa fami-’
liar, descrita por el autor como--
"un hogar sombrio" en el que
rive con su padre, Pinjas, el ra-Vrimera ediei6n en ingles fie
bino del shtetl, y su madre, Bas-De un mungo que ya no est..
heva, que pot su gran erudici6n
y conocimiento de los escritos tes bromas y risas entre la fa-
sagrados no hace buenas migas milia de mi madre". TambiEn
con las demfis mujeres delve- Rhoda Henelde, la cotraducto-
cindario, queprefieren compar- ra de estas memorias junto a
tit cotilleos o hablar de temas Jacob Abecasis, capta estos ma-
domEsticos, tices lingiiisticos: "En el caso

Algo que sorprenderfi a tanto de Israel Yehoshua Sin-
quienes no estEn familiariza- get como de su hermano Bas-
dos con la vida en las aldeas hevis, resulta que su yiddish
judias es la heterogeneidad de era el mismo de mi madre y el
sus habitantes. Singer nos da a mio (el origen comfin era de
conocer tanto al rico del lugar Varsovia donde, tanto 61 como
como a los mils humildes, en nosotras, habiamos residido e
su mayoria zapateros y artesa- incluso muy cerca, solo queen
nos. El autor tambiEn capta aldistintas 6pocas)".
detalle las profundas diferen- En esta colecci6n de deste-
cias en el modo de vivir la tell- llos de pasado, Israel Yehoshua

Singer consigue presentarnos,
desde la escritura de un adulto,
el asombro de su mirada infan-
til en relaci6n con el mundo en
que vivia, por restringido que
fuese. Hasta los dibujos de los
letreros de las tiendas del shtetl
estfin presentes en sus recuer-
dos. Asimismo, el texto nos per-
mite vislumbrar la personali-
dad adulta del mayor de los her-
manos Singer, quien desde ni-

fio se encuentra en con-
flicto con su propia co-
munidad por el exceso
de religiosidad que ad-
vertia en su d~a a d~a.
Para Israel Yehoshua el
mundo era un espacio
de libertad, "algo ex-
traordinario e increible-
mente atractivo, her-
moso, lleno de alegria",
de ahi que esperase a
que sus padres se dur-
mieran para huir "co-
mo un ladr6n de la pri-
si6n de los preceptos y
la devoci6n religiosa".

Llegada a EE UU
Tras varias estancias
en Kiev, Varsovia y Mos-
cfi, Singer emigr6 a los
Estados Unidos en
1934. Su exilio estfi es-
trechamente vinculado
con el de los personajes
de su novela Lafamilia
Karnowsky, que cruzan
el Atlfintico desde Polo-
nia debido al nazismo,

en cuyos campos de concentra-
ci6n esperaba la muerte a cer-
ca del 90% de los judios pola-
cos. Una vez en Nueva York,
esa ciudad que describe en La
Familia Karnowsy como "la nue-
va y p6trea gran urbe, libre pe-
ro dura, que retaba a la perseve-
rancia, la fuerza y el valor de la
persona para abrirse camino",
Israel Yehoshua, desde su traba-
jo como periodista en el diario
The Forward, ayud6 tambi6n a
su hermano menor, Isaac Bas-
hevis Singer, a abrirse camino
en el mundo editorial, 1o que
llev6 a este filtimo a obtener el
Nobel de Literatura en 1978.

Estas memorias, como las
demfis obras de Israel Yehos-
hua, fueron un 6xito entre los
lectores de su 6poca. Los prime-
rosen acceder al libro en su
versi6n original se encontra-
ban en Estados Unidos, pues
fue en 1946 cuando este rio la
luz en la editorial neoyorquina
Forlag Matones, centrada en
dar a la imprenta textos en
yiddish para la amplia comuni-
dad de lectores que afin se ex-
presaban en la lengua que deja-
ron atrfis en Europa. De un
mundo que ya no estd fue tradu-
cida al ingl6s en 1970 pot Jo-
seph Singer, hijo del autor, y
boy, cincuenta afios despu6s, el
texto ha sido rescatado para los
lectores en espafiol.
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Si hay una actividad que defina al 
ser humano, es la esclavitud. Hace 
4.000 años, el primer texto jurídico 
que se conoce, el Código de 
Hammurabí –el rey sumerio cuyo 
nombre acabaría siendo usado por 
Sadam Husein para denominar a 
una de las divisiones de la Guardia 
Republicana– ya codifica claramen-
te que «si uno deja tuerto a un escla-
vo o le rompe un hueso, deberá pa-
gar [al dueño] la mitad del precio 
del esclavo».  

Así que, cuando en 1981 Maurita-
nia cedió a las presiones occidenta-
les y abolió la esclavitud, el mundo 
entró en una época sin precedentes. 
Por primera vez en la Historia –y en 
la Prehistoria– el hecho de que una 
persona sea propietaria de otra es 
ilegal en todo el planeta. Es una de-
cisión que económicamente no tie-
ne sentido, así que puede ser consi-
derada como un ejemplo de que el 
mundo está mejorando mucho más 
de lo que pensamos.  

La esclavitud es un reflejo de la 
historia humana, como ha queda-
do claro en las tres últimas sema-
nas con los disturbios raciales en 
Estados Unidos. Empezó a gran es-
cala en el Neolítico, cuando el ser 
humano se hizo sedentario y em-

a otras entidades financieras, que 
las habían troceado y pegado en de-
rivados y, a su vez, las habían vendi-
do por todo el mundo.  

Esos bancos no habían inventa-
do nada. En el siglo XIX, los escla-
vos eran admitidos como garantía 
de los créditos que los dueños de 
las plantaciones obtenían de los 
bancos para financiar las operacio-
nes en esas mismas plantaciones. 
Los bonos basados en esclavos fi-
nanciaron desde la naciente indus-
tria de los ferrocarriles hasta la lo-
tería en Estados Unidos. El futuro 
secretario del Tesoro Robert 
Walker fue el artífice de un sistema 
de titulización de los esclavos de 
Mississippi a gran escala que, cuan-
do se hundió como consecuencia 
del pánico financiero de 1837, estu-
vo a punto de forzar la suspensión 
de pagos del estado. 

En esa misma época, el banco 
británico Barings Brothers, ínti-
mamente ligado a la elite de ese 
país –entre sus depositantes esta-
ba la Corona, y la princesa Diana 
descendía de la familia fundadora 
de la entidad– empezó a comercia-
lizar esos bonos en Europa, donde 
alcanzaron una considerable po-
pularidad porque se los tenía por 
muy seguros. Cuando Estados 
Unidos abolió la esclavitud, una 

pezó a cultivar la tierra, lo que hizo 
que la posesión de mano de obra 
gratis en gran escala fuera una op-
ción económica atractiva. La últi-
ma gran oleada de esta lacra, que 
es el tráfico trasatlántico de escla-
vos que llevó a 13 millones de per-
sonas de África a América durante 
más de tres siglos y medio, refleja, 
también, cómo se fue formando la 
globalización.  

eBURBUJA FINANCIERA. Sin la trata 
de esclavos en el Imperio español, la 
expresión burbuja financiera no 
existiría. La clave es que el imperio 
de España era muy estatista, así que 
ese comercio estaba controlado por 
el Estado por medio del asiento, un 
sistema de licencias que vendía el 
monopolio de la trata entre África y 
América a una empresa. En un 
ejemplo de corrupción, el primer 
asiento fue otorgado por Carlos V 
en 1518 a su asesor Laurent de Go-
venot, que revendió su licencia a 
cuatro genoveses que residían en 
Sevilla, quienes a su vez también las 
vendieron, con lo que al final una 
serie de empresarios bien conecta-
dos lograron ganancias inmensas 
mientras que la Corona ingresó 
muy poco. Encima, llegaron tan po-
cos esclavos a América que muy po-
cos se pudieron permitir comprar-

los. En las colonias españolas hubo 
escasez crónica de esclavos, lo que 
hizo que se les tratara relativamen-
te mejor que en las posesiones bri-
tánicas del Caribe, donde había más 
incentivos al libre mercado y, por 
tanto, llegaban más cautivos.  

En 1713, con el Tratado de 
Utrecht, España no sólo cedió a 
Gran Bretaña Gibraltar sino, tam-
bién, el asiento, que pasó a ser pro-
piedad de la Compañía de los Ma-
res del Sur, una empresa británica 
que había absorbido la deuda del 
Estado de ese país a cambio del de-
recho a comerciar entre Reino Uni-
do y las colonias españolas de Amé-
rica. La posesión del asiento dispa-
ró su cotización, a pesar de que la 
Compañía nunca tuvo beneficios. 
Sólo entre enero y agosto de 1720, 
el valor de sus acciones se multipli-
có por ocho. En eso también jugó 
un papel la corrupción. En junio de 
1720, el Parlamento británico, cu-
yos miembros habían recibido valo-
res de la empresa –al igual que el 
propio rey Jorge I –prohibió virtual-
mente la constitución de nuevas 
empresas cotizadas. 

Así, la Compañía quedó blindada 
contra la competencia. Pero el dis-
parate financiero era tal que la bur-
buja explotó cuatro meses más tar-
de. El resultado fue un cataclismo fi-

LA ECONOMÍA 
DE LA 
ESCLAVITUD Y 
EL ORIGEN DE LA 
GLOBALIZACIÓN

EL PESO DEL 
RACISMO EN  
LOS MERCADOS 

La trata de esclavos del Imperio 
Español originó las burbujas 
financieras: la mayor de la 
historia pinchó hace 400 años

En el siglo XIX, los esclavos 
eran admitidos por los bancos 
como garantía de créditos a 
los dueños de las plantaciones 

nanciero entre cuyos damnificados 
están Jorge I, dos de sus amantes, y 
462 parlamentarios. Quienes no so-
lo no perdieron una libra sino que 
criticaron todo el episodio por su 
carácter especulador están el mora-
lista Jonathan Swift, autor de Los 
viajes de Gulliver, y uno de los pio-
neros del periodismo económico, 
aunque hoy le conocemos por su 
novela Robinson Crusoe: Daniel Da-
foe. Eso sí: ninguno de los dos la-
mentó que todo el desastre financie-
ro hubiera sucedido por el comercio 
en seres humanos, por lo que, si al-
guien quiere quemar sus libros o 
echar abajo sus estatuas, aquí tiene 
una excusa para ello (y otra: Robin-
son Crusoe naufraga en su isla 
cuando está yendo a África a com-
prar esclavos).  

España no empezó a liberalizar el 
comercio de esclavos con sus colo-
nias hasta mediados del siglo XVIII. 
Eso explica que en las colonias que 
mantuvo más tiempo –Cuba y Puer-
to Rico– la población de origen afri-
cano sea mayor. 

eINGENIERÍA FINANCIERA. Hace 12 
años, el mundo se despertó ante 
una pesadilla financiera: las hipote-
cas que los estadounidenses habían 
contraído para comprar sus casas 
habían sido vendidas por los bancos 

Thomas Jefferson obtenía una 
rentabilidad del 4% anual al 
hacer que cada esclava fuera 
madre para vender a los niños
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sentencia del Tribunal Supremo 
de ese país ratificó la validez de 
esos activos, con lo que los tene-
dores de esa deuda siguieron reci-
biendo los pagos de los intereses 
y el principal de los emisores de 
los bonos a pesar de que el activo 
subyacente –los esclavos– ya no 
existía porque la esclavitud había 
sido prohibida.  

El hecho de que precisamente el 
que llevó esos activos a Europa 
fuera Barings, un banco de Gran 
Bretaña, que en la época era la 
única gran potencia que combatía 
la esclavitud, refleja la paradoja 
moral de Londres. Por un lado, 
Gran Bretaña se oponía a la escla-
vitud y sus barcos patrullaban el 
Atlántico para liberar a los escla-
vos. Por otro, Gran Bretaña era el 
mayor importador mundial de al-
godón y azúcar, dos productos que 
se cultivaban empleando esclavos 
en América.  

eEL VALOR DE UNA PERSONA. Curio-
samente, en los barcos negreros 
morían, en términos porcentuales, 
más tripulantes que esclavos. La 
razón es simple: un esclavo tenía 
valor económico, un tripulante, no. 
Además, si un marino fallecía no 
se le pagaba el bonus por la venta 
de la carga –los esclavos– al llegar 

a tierra. Eso no quiere decir que los 
viajes no fueran horrorosos para la 
mercancía. En ocasiones, para co-
brar el seguro, los capitanes echa-
ban a los africanos vivos al mar.  

Nadie sabe con precisión lo que 
podrían haber valido todas las per-
sonas en régimen de esclavitud de 
los 11 estados de EEUU que trata-
ron de romper con ese país en 
1861 para mantener la «institución 
peculiar» como se la llamaba en-
tonces, pero es posible que su pre-
cio total fuera nada menos que 
diez veces el PIB de esos territo-
rios. El 90% del patrimonio del ter-
cer presidente de la Historia de 
EEUU, Thomas Jefferson, era sus 
esclavos. Unos esclavos que le da-
ban una rentabilidad del 4% anual 
mediante el sencillo sistema de ha-
cer que cada mujer se quedara em-
barazada cada dos años para des-
pués vender a los niños. 

Hay un caso increíble en lo que 
se refiere al valor de los esclavos. 
En 1804, una rebelión de la pobla-
ción negra y mulata de Haití logró 
la independencia de esa colonia 
francesa. Es el único caso de la 
Historia que una revuelta de escla-
vos haya logrado ese hito, pero en 
1825 Francia logró que Haití acce-
diera a compensar a sus terrate-
nientes por la pérdida económica 

que significó la liberación de los 
cautivos. Haití, así, tuvo que pagar 
la deuda de su propia libertad du-
rante 122 años. Sólo en 1947 fina-
lizó el pago.  

Donde la vida de las personas no 
valía nada era en África. Eso en 
parte se debía al hecho de que en 
muchas sociedades de ese conti-
nente, una de las poquísimas cosas 
–a veces, la única– que los indivi-
duos podían tener en propiedad 
eran… otras personas. El resto –tie-
rra, ganado– era a menudo comuni-
tario o del rey o líder tribal. Dada la 
gran cantidad de materia prima, las 
vidas de los esclavos valían muy 
poco. Los relatos de los explorado-
res de África de los siglos XVIII y 
XIX –los Mungo Park, Burton, 
Speke, Clapperton, Denham, Li-
vingstone y demás héroes de la 
época– están repletos de historias 
de trata de esclavos capaces de pro-
vocar insomnio a la persona de ner-
vios más templados. El porcentaje 
de africanos que morían rumbo a 
los fuertes desde los que éstos eran 
embarcados es varias veces supe-
rior al de los que fallecían en los 
barcos en ruta a América.  

eUNA CUESTIÓN MORAL. Desde, por 
lo menos, Alexis de Tocqueville, 
hasta los años setenta se dio por 

hecho que la esclavitud era menos 
eficiente que la organización del 
trabajo con personas libres, que 
cobran un sueldo pero tienen in-
centivos para realizar sus tareas 
laborales en contrapartida. Esa 
idea fue recogida luego por los 
marxistas para demostrar que la 
extinción de la trata de seres hu-
manos no era más que una conse-
cuencia de la evolución de los sis-
temas de producción.  

Entonces llegaron Robert Fogel 
y Stanley Engerman y arruinaron 
esa teoría, al demostrar que, al 
menos en Estados Unidos, la es-
clavitud sí era muy eficiente desde 
el punto de vista económico. Si se 
acabó prohibiendo fue porque la 
sociedad pasó a rechazar esa 
práctica como repugnante, aun-
que fuera al precio de una guerra 
civil. Su tesis vale, por ejemplo, 
para el tabaco: es rentable para el 
sector privado, da unos ingresos 
fiscales enormes al Estado y, ade-
más, reduce el gasto en pensiones 
porque la gente se muere antes, y, 
sin embargo, es el mismo Estado 
el que limita su consumo. Previsi-
blemente, los dos economistas 
fueron injustamente acusados de 
racismo, aunque, al menos, en 
1993 Fogel recibió el Nobel de 
Economía.  

BURBUJA  
El pinchazo 
de la Com-
pañía de los 
Mares del 
Sur ‘pilló’ a 
Jorge I, sus 
amantes y a 
462 parla-
mentarios 

SEGUROS  
Capitanes 
de barcos 
echaban a 
los africa-
nos al mar 
para cobrar  

HAITÍ 
Pagó hasta 
1947 la deu-
da de su 
propia li-
bertad 

CUANDO 
NAPOLEÓN 
VENDIÓ 
LOUISIANA  

EEUU es como 
hoy lo conocemos 
debido a una rebe-
lión de esclavos, 
que arruinó el plan 
de Napoleón de 
convertir Nueva 
Orleans en una 
base económica y 
política financia-
da por Haití, una 
colonia a la que 
Francia veía sim-
plemente como 
una gigantesca 
plantación de ca-
ña de azúcar. Pero 
los esclavos de 
Haití, donde las 
condiciones de vi-
da de los africa-
nos eran tan bru-
tales que su tasa 
de mortalidad era 
del 50%, se rebe-
laron. Con Haití 
perdida, Napo-
león decidió que 
mantener Nueva 
Orleans no tenía 
sentido económi-
co, así que en 
1803 vendió su 
colonia de Loui-
siana –ciudad in-
cluida– a EEUU.
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STEPHEN HAWKING 
no le parecía nada 
bien eso de andar 

mandando señales 
alegremente al espacio 
exterior. Estaba convencido 
de que si algún día los 
extraterrestres visitaban la 
tierra serían 
hostiles. Aplicaba 
al encuentro con 
los alienígenas la 
conducta 
humana, 
mediante la que 
una inteligencia 
superior 
sometería a la 
inferior, 
poniendo como 
ejemplo el viaje 
más alucinante, y 
el mayor choque 
de civilizaciones 
que ha conocido 
hasta el 
momento el 
planeta, la 
conquista de América. 

El movimiento 
antirracista, antiesclavista e 
indigenista que anda 
purgando estatuas en el 
mundo occidental, viene 
precedido por el 
indigenismo 
latinoamericano. Un 
proyecto social y político 

que no reconoce las 
naciones americanas que 
«inventó el Renacimiento», 
como escribió Eduardo 
Galeano, y busca recuperar 
a los pueblos indígenas 
originarios. El pegamento 
de todos ellos son las ansias 
de represalia hacia unos 
cadáveres de españoles y 
portugueses de hace 500 
años. El movimiento ha 
calado tan bien en la 
sociedad que, el año pasado, 
el presidente de México, 
López Obrador, trató de 
rentabilizarlo enviándole 
una carta a Felipe VI y otra 
al Papa exigiendo disculpas 
por aquello. Todavía insiste 
de vez en cuando. 

Desde España, entre otras 
cosas, se le recordó su 
origen español y el de gran 
parte de una población que 
se tendría que pedir perdón 
a sí misma. Un problema 
menor en EEUU, donde 
Colón ni estuvo, y donde los 
conquistadores 

anglosajones se mezclaron 
poco con los nativos, según 
los historiadores, ya que 
preferían ejecutarlos 
directamente por su 
dificultad para considerar a 
los indios seres humanos.  

El Día de Colón, que 
sobrevivía el 12 de octubre 
en Estados Unidos, ha 

pasado a llamarse Día de los 
Pueblos Indígenas en 130 
ciudades de ocho estados 
del país. Antes ya se purgó 
en 2002 en la Venezuela de 
Chávez como Día de la 
Resistencia Indígena; en 
2010 en Argentina, como 
Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural, y en 
Bolivia, como Día de la 
Descolonización. 

Al mismo tiempo, en este 
siglo, también había 
resurgido una literatura de 
ensayo  políticamente 
incorrecta sobre las 
conquistas española y 
portuguesa. Siete mitos de 
la conquista española del 
antropólogo Matthew 
Restall es un buen ejemplo 
de la primera. Mientras el 
periodista Leandro Narloch 
convirtió la incorrección en 
superventas con Guía 
políticamente incorrecta de 
la historia de Brasil.  

En ella Narloch empieza 
narrando en medio folio la 
historia políticamente 
correcta, pero no de Brasil, 
sino de cualquier país 
latinoamericano, en la que 
solo hay que cambiar los 
espacios con una X por un 
país latinoamericano, y las Y 
por un país rico el 
hemisferio norte. En el 
resto, todo es igual. Empieza 
con un pueblo pacífico e 
igualitario con una 
economía de subsistencia 
que de repente se ve 
sometido por un imperio 
que lo explota. Luego se ven 
liberados por un hombre 
«de gran coraje, esperanza y 
bigote», que trata de 
«disminuir las 
contracciones inherentes al 
capitalismo». Pero al herir 

los intereses de la nueva 
élite del país X, con el apoyo 
del país Y se masacra a los 
rebeldes. Y remata: «En 
consecuencia de tantos 
siglos de opresión, X vive 
hoy graves problemas 
sociales y económicos». 

Estos días Narloch está 
aprovechando el derribo de 

estatuas para promocionar 
en Twitter su última obra, 
Esclavos, digna de acabar 
un día de estos en cualquier 
fogata en EEUU. En ella se 
citan hasta 60 ejemplos, 
documentados con partidas 
de bautismo, testamentos y 
cartas de libertad del siglo 
XIX, recopilados por el 
historiador brasileño Joao 
José Reis, de esclavos que 
tuvieron esclavos mientras 
eran esclavos. «No hay 
motivos para que el 
movimiento negro se irrite 
con la divulgación de estas 
historias, porque muestran 
a los negros, no como seres 
pasivos, como los retrató la 
historiografía marxista, sino 
como protagonistas que 
cambian conforme a los 
valores de su tiempo», tuitea 

Narloch, quien recomienda 
sus obras para quien quiera 
«distanciarse de la caza de 
brujas, y dejar de ver la 
historia como un proceso de 
condena». 

Narloch abunda en lo que 
Restall denominó «el mito 
del conquistador blanco», a 
los que la historia 
políticamente correcta 
convierte en una especie de 
superhéroe o X-Men. Y que 
se resume en que 
difícilmente un puñado de 
hombres, que llevan meses 
en un barco para llegar al 
lugar más desconocido del 
mundo; y que a veces eran 
recibidos por pueblos 
caníbales con flechas 
envenenadas tras las que 

morían entre 
«delirios» y 
«mordiéndose 
sus propias 
manos»; y que en 
múltiples de sus 
aventuras se 
alimentaban de 
«perros y 
reptiles» para no 
morir de 
hambre, 
difícilmente iban 
a conquistar a 
nadie con 
espadas y 
arcabuces. Por lo 
que la mayor 
parte de las 
operaciones 

militares españolas y 
portuguesas fueron llevadas 
a cabo por sus aliados 
indígenas, que siempre les 
superaron a razón de varios 
cientos a uno. Es razonable 
suponer que, si hubiese un 
mínimo de solidaridad 
étnica en México, la 
conquista habría sido 

LOS 
ESCLAVOS 
QUE TRAFI-
CARON CON 
ESCLAVOS
El revisionismo y el 
indigenismo 
latinoamericano que 
intenta tumbar las 
estatuas de Cristóbal 
Colón por medio 
mundo es contestado 
por los historiadores 
de «lo políticamente 
incorrecto» 
empeñados en 
desmontar el gran 
mito maniqueo 

POR RICARDO F. 
COLMENERO

A

Cuadro ‘Homenaje del Nuevo Mundo a Cristóbal Colón’, por José Santiago Garnelo. E.M.

LOS JESUITAS EVITARON QUE LOS INDÍGENAS 
SIGUIERAN QUEMANDO LA MATA ATLÁNTICA
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OMO EL ROSARIO DE 
LA AURORA ha 
terminado el 

proceso de selección abierto 
por la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, 
dependiente de la 
Consejería de Cultura, para 
elegir la dirección del Ballet 
Flamenco de Andalucía, un 
puesto retribuido con 57.585 
euros brutos anuales. 

La decisión de la Junta 
de Andalucía de designar a 
la bailaora y coreógrafa 
Úrsula López como nueva 
directora artística del 
Ballet Flamenco, 
descartando al maestro 
Antonio Canales, que 
empató con ella, y a otros 

La decisión de la Junta 
de nombrar a Úrsula López 
como directora del Ballet 
Flamenco de Andalucía se 
conoció el pasado 21 de 
febrero, pero la crisis del 
coronavirus que se desató 
en marzo hizo que el 
descontento con su 
designación no haya 
aflorado hasta ahora. 

El productor flamenco 
Ricardo Pachón, que era el 
presidente del comité de 
selección, por su cargo 
como director en el 
Instituto Flamenco de 
Andalucía, denunció a este 
diario que Canales fue 

excluido porque hay un 
«lobby antigitano» que 
presionó para que no fuera 
elegido como director del 
Ballet Flamenco. 

«Esto huele de lejos a 
racismo porque echar a dos 
gitanos», como Canales y el 
bailaor de Jerez Antonio El 
Pipa es «inaceptable», 

afirmó Pachón, que 
considera que se favoreció 
a «una protegida» de la 
Agencia de Instituciones 
Culturales, como Úrsula 
López, que ya formaba 
parte del Ballet. Este diario 
contactó con López, pero 
ésta eludió pronunciarse 
sobre el asunto. 

Además del supuesto 
racismo, Pachón ve dos 
«claras irregularidades» en 
el proceso de selección, 
como que un vocal con voz 
pero sin voto pasara a 
tenerlo, aprovechando que 
él estuvo enfermo unos 
días. Otra es que este 

mismo vocal 
pudiera votar, a 
pesar de que era 
compañero de 
Úrsula López en el 
Ballet Flamenco. 
«Es una clara 
incompatibilidad», 
dijo Pachón. 

Las fuentes de la 
Agencia de 
Instituciones 
Culturales 
respondieron que 
se le dio voto para 
agilizar el proceso 
ante la enfermedad 
de Pachón. Sobre la 
incompatiblidad, 
indicaron que «todo 
el mundo conoce a 
todo el mundo» en 
el ámbito flamenco. 

Úrsula López y 
Canales quedaron 
empatados con 9,25 
puntos cada uno. 
Pachón se queja de 

que no le dejaron ejercer 
su voto de calidad, que 
habría deshecho el empate 
a favor de Canales. La 
Junta replica que eso no 
aparece en el acta final. Al 
puesto se presentó también 
el bailaor Rafael Amargo y 
Farruquito formaba parte 
del comité de selección. 

DUELO 
POR LA 
DIRECCIÓN 
DEL 
BALLET 
FLAMENCO   

POR SILVIA       
MORENO SEVILLA

El bailaor Antonio 
Canales, que quedó 
empatado con 
Úrsula López, 
finalmente elegida 
por la Junta, dice que 
el proceso de 
selección está lleno 
de “supuestas 
irregularidades“.  
Hay denuncias de 
racismo también

imposible, concluye Restall.  
La evangelización no fue 

más que una 
nacionalización encubierta 
de aliados, que debían 
quedar a cargo de las 
colonias, ante la 
imposibilidad de rellenar en 
1492, con España habitada 
con la actual población de la 
ciudad de Madrid, una 
buena porción de la 
superficie terrestre.  

La esclavitud era tan 
habitual entre los propios 
indígenas que el padre 
Jerónimo Rodrígues dejó 
escrito en 1605 el temor de 
la tripulación a ser 
devorados por los indios si 
no aceptaban esclavos, no 
ya de tribus enemigas, sino 
«incluso de su propia 
familia», para conseguir a 
cambio ropas y 
herramientas. 

Historiadores brasileños 
llevan unos lustros 
desmontando a Zumbi, el 
mayor héroe negro de 
Brasil, cuya muerte en el 
siglo XVII se sigue 
celebrando en el país como 
el Día de la Conciencia 
Negra. La versión del siglo 
XXI, además de descubrir la 
ausencia de fuentes de la 
falsa del XX, documenta 
que mandó capturar 
esclavos para trabajos 
forzados, secuestraba 
mujeres, y ejecutaba al que 
trataba de huir del 
Quilombo dos Palmares, un 
territorio formado por 
esclavos negros fugitivos y 

sus descendientes. 
Aunque se sigue 

repitiendo por los museos,  
el historiador americano 
Warren Dean desmontó, en 
un libro por el que ganó el 
Bolton-Johnson Prize en 
1995, el mito del indígena 
como hippy protector de la 
naturaleza, al revelar que, 
de no ser por los jesuítas, 
los índios habrían acabado 
con la mata atlántica dos 
veces por siglo, por su 
costumbre de quemarla 
para cultivar y cazar. 

«Es un buen gesto de 
madurez admitir que 
algunos héroes de la nación 
eran unos granujas o, por lo 
menos, personas de su 
tiempo. Y que la historia no 
siempre es una fábula: no 
tiene una moral edificante al 
final, ni causas, ni 
consecuencias, ni villanos ni 
víctimas fácilmente 
reconocibles», apunta 
Narloch. 

Úrsula López, nueva directora deBallet Flamenco de Andalucía, en una actuación en la Bienal de Flamenco de Sevilla. ANTONIO TORRES

bailaores gitanos, como 
Antonio El Pipa, ha 
provocado todo un 
terremoto entre los 
flamencos. Y un duelo de 
artistas de relumbrón que 
amenazan con llevar el 
asunto a los tribunales. 

Hay denuncias de 
supuesto racismo, 
presiones de un presunto 
lobby antigitano y un 
recurso presentado ante la 
Administración andaluza 
para tratar de tumbar el 
proceso de selección. La 
Junta lo niega todo, alega 
que las denuncias de 
racismo son «absurdas» y 
que sólo persiguen 
«manchar un 
proceso que no 
tiene ninguna 
mancha» y que se 
hizo de acuerdo a 
las bases de la 
convocatoria, 
dijeron a EL 
MUNDO fuentes de 
la Agencia de 
Instituciones 
Culturales. 

No lo ve así 
Antonio Canales. El 
bailaor confirmó a 
este diario que ha 
presentado un 
recurso de alzada 
ante la 
Administración 
andaluza porque el 
proceso de 
selección está 
plagado de 
«supuestas 
irregularidades». 
«Aquí no ha habido 
manos limpias», aseguró. 
Su intención es «llegar 
hasta el final» para que 
toda la verdad se conozca. 
«Que todo el mundo sepa 
que no se puede jugar con 
el flamenco y menos con 
un maestro como yo, 
merezco un  respeto, soy 
Premio Nacional», lanzó. 

C

“LA HISTORIA NO ES UNA FÁBULA CON VILLANOS 
Y VÍCTIMAS FÁCILMENTE RECONOCIBLES”

El bailaor Antonio Canales. BEATRIX MOLNAR

Estatua con 
grafitis de 
Cristóbal 
Colón en 

Miami, 
Estados 

Unidos. EFE
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El general que criava gallines
La casa de De Gaulle a Londres és ara una residència per a dones regentada per monges

RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

Quanunfagairebédosme-
tres, les sevesempremtes
quedenbenmarcades.És
el cas deCharles deGau-
lle (1,96 m) a Londres, i

això que es portava a matar amb
Winston Churchill (molt més bai-
xet, ambel seu1,67mtot just li arri-
bavaal’espatlla).N’hiharepartides
per tota la ciutat. Per exemple al
que avui és el convent de Santa
Dorotea, al barri intel·lectual de
Hampstead, un alberg per a dones
de tot arreudelmónque, a canvide
pagar tan sols una fracció del que
els costaria un hotel, accepten la
disciplina d’un toc de queda. Si ar-
riben més tard d’una certa hora,
troben la residència tancada i no-
més poden tornar al matí següent.
És una mentalitat molt gaullista.
Elgeneralsemprevasermoltdisci-
plinat.
En el que avui és el convent (un

elegant edifici demaó vermell amb
finestresaltes),hivanviureentreel
1942 i el 1944DeGaulle, la sevado-
na Yvonne i els tres fills (Philippe,
Elisabeth i Anne), i el general en
persona criava gallines perquè la
família pogués disposar d’ous fres-
cos enmig de les penúries que van
seguir el Blitz alemany. Una placa
mig amagada al jardí, queno es veu
desdelcarrer(calcreuarunreixat),
recorda la sevapresència.
Semprequeeraacasa(elsviatges

erenfreqüents),aDeGaullese’lpo-
dia veure els diumenges a les onze
delmatí amissaa l’esglésiadeSaint
Mary, a cinc minuts del seu domi-
cili, establerta el 1816 per l’abat
Jean-Jacques Morel, un sacerdot
quevafugirdeFrançadesprésde la
revolució del 1789. Catòlic devot,
s’asseia a la primera fila, i la seva
imponent figura era inconfusible.
Unveí deHampstead, compatriota
seu, anava a saludar-lo, i l’auster
general, que no li va preguntarmai
qui era, li responia mecànicament:

“VivelaFrance”.Tambévaresidira
l’hotel Rubens, al costat del palau
de Buckingham; el centre d’opera-
cions de la França Lliure era a
Carlton Gardens (avui és la seu del
grup Rothschild); comprava l’Ar-
manyacaBerryBros&Rudd, i ana-
vaarelaxar-sealbardel’hotelCon-
naught i al Petit Club Français, un
pubdelSoho.
De Gaulle es va establir a la ca-

pital anglesa el 17 de juny del 1940,
haventfugittresdiesabansdel’Ale-
manya ocupada pels nazis, i es va
instal·lar a l’apartament d’un amic
albarrideMayfair,enelqueavuiés
elnúmero3deCurzonSquare (que
llavors es deia Seamore Grove).
Allàvaprepararel textdelmissatge
de l’endemà (fa avui vuitanta anys)
cridant a la lluita els francesos, so-

bretot els soldats, alguns dels quals
erenenterritorianglès.Amblacon-
nivència de Churchill, ho va fer a
través de les ones de la BBC, als
estudis de l’històric edifici de la
radiotelevisió anglesa a prop d’Ox-
ford Circus. “Passi el que passi –va
dir– la flama de la resistència fran-
cesanohademorir inomorirà”.
Churchill li va donar suport ini-

cialment, però la relació es va dete-

riorarperunxocd’egos iper lades-
confiançamútua. El president dels
EUA Franklin Delano Roosevelt
veia en el general tendències au-
toritàries i fins i tot feixistoides, i va
inculcar aquesta idea al líder bri-
tànic. Al seu torn, el francès va in-
tuir–nosenseraó–unaconspiració
dels guanyadors de la guerra per
imposar la cultura anglosaxona al
món i repartir-se les colònies fran-
ceses, unanoció que van confirmar
les conferències de Ialta i Potsdam,
a lesqualsnovaserconvidat.El seu
granobjectiuvasersalvar l’honneur
delaFrance, lasevaidentitat.Ihova
aconseguir, arrancant de les cen-
dres del conflicte un seient al Con-
sell de Seguretat de l’ONU i una
zona al Berlín ocupat, a més de la
llumverdaper convertir el seupaís
enpotèncianuclear.
El recel tenia els seus orígens en

elsuportdelreideFrançaalsrebels
a la guerra d’independència dels
EstatsUnits.“Quequedibenclar–li
va dir Churchill a De Gaulle des-
prés d’una tempestuosa reunió–.
Cada vegada que la Gran Bretanya
hagi d’escollir entre Europa i els
mars oberts, escollirà els mars
oberts. I cada vegada que jo hagi
d’escollir entre vostè i Roosevelt,
escolliré Roosevelt”. Preguntat si
considerava l’heroi francèsungran
home,varespondrequeelveiacom
“un ésser arrogant que es creia el
centredelmón,epítomdelaintran-
sigència francesa, Joana d’Arc en
versiómasculina”.
DeGaulleesvavenjardelsEstats

Units criticant de manera impas-
sible la guerradelVietnam i traient
França de l’estructura militar de
l’OTAN, i de la Gran Bretanya blo-
quejant-neduesvegadesl’entradaa
la Comunitat Econòmica Europea.
“Detotselsnostresaliatselquemés
ens ha complicat la vida ha estat
França”, li va dir una vegada el se-
cretari del Foreign Office Anthony
Eden. “No en tinc el més mínim
dubte –li va respondre el general–.
Françaésunagranpotència”.

HULTON DEUTSCH / GETTY

Esportavaamataramb
Churchill iRoosvelt,
intuintunacorddetots
dosperimposar la
culturaanglosaxona

80anys.DeGaulle pronun-
ciant el famós discurs a través
de la BBC el 18 de juny del
1940. A sota, Churchill i De
Gaulle aMarràqueix el 1944;
sembla que el britànic fosmés
alt, però és un efecte òptic: feia
1,67 i ambprou feines arriba-
va a l’espatlla del general

FUTURS IMPERFECTES

Màrius Carol

A ristòtil advertia fa ni més ni
menys que vint-i-cinc segles
que la història explica el que
va succeir i la poesia el que
havia de succeir. El proble-

ma és quan els historiadors agafen la lira
dels poetes. Les faules són entretingudes,
però no resulten mai fiables. Els contes
morals envelleixen malament, sobretot
perquè les societats evolucionen. Estem
veient aquests dies com personatges que
van ser convertits en estàtues per les se-
ves lliçons històriques ara són llançats al
riu perquè, en realitat, van ser elevats a la
glòria pels rapsodes. El que val per a una
època, no necessàriament funciona en la
següent. La història necessita distància
personal, ideològica i temporal. I apartar-

se del poder per no contaminar-se. Jean-
Paul Sartre ens va advertir: “Fins i tot el
passat pot modificar-se, els historiadors
no paren de demostrar-ho”.
La comissió d’investigació del Parla-

ment sobre l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució a Catalunya ha conclòs els
seus treballs.Hauriade serunamanerade
repassar la història, però els redactors del
document han preferit reinventar-la. Els
grups independentistes són els autors in-
tel·lectualsd’un textqueconclouqueel 27
d’octubre, després de la declaració unila-
teral d’independència, es va produir un
cop dels poders de l’Estat, que va suspen-
dre l’autonomia i que va tenir un impacte
econòmic de 1.800 milions d’euros. Jane
Austin va escriure que l’entusiasmava la

històriaperquè lamajorpart d’ella erapu-
ra invenció. Així que no és la primera ve-
gada que algú intenta explicar el que va
passar relatant exactament que va succeir
el contrari. Però plantejar que un Estat és
l’autor d’un cop d’Estat constitueix un
trop de dicció inclassificable. I un original
exercici de cinisme. D’aquest recurs retò-
ric, propi del món al revés, els grecs en
vandiradynaton i els romans impossibilia.
Era impropi dels historiadors, però bas-
tant comú entre els poetes. És la força ir-
refrenable de la fantasia.
Encantats ambaquell text que algundia

s’estudiarà a les escoles de poesia, que no
a les universitats d’història, JxC, ERC i la
CUP van sumar a més els seus vots per
dur al ple del Parlament la petició d’abdi-

cació del Rei i la reprovació dels líders
dels tres partits que van donar suport a
l’aplicació del 155,MarianoRajoy pel PP,
AlbertRiveraperCs iPedroSánchezpel
PSOE. Tanmateix, no es dedica cap línia a
aquells polítics amb càrrecs a la Generali-
tat que, lluny d’oposar-se al secretari
d’Estat que coordinava l’autonomia cata-
lana, van ser felicitats per ser tan sol·lícits
i escrupolosos en la seva feina. No fos cas
que la realitat ens espatllés una bona
llegenda.
Reprovar Pedro Sánchez al Parlament

mentre es negocia amb ell al Congrés
resulta sorprenent. Potser per això
Goethe va anomenar la història “elmiste-
riós taller de Déu”. En la història, tot és
possible.

La poesia no és la història
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ña en la crisis europea (1931-1939). 
¿Irlanda española, URSS mediterrá-
nea o peón francés?, que publicarà 
l’editorial Milenio a la tardor. 

El professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona fa anys que 
recerca en fons diplomàtics. El co-
missariat de l’exposició “Une Cata-
logne indépendante?” Geopolítica 
europea i Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939) de fa dos anys al Me-
morial Democràtic i el recent assaig 
The illusion of statehood: percepti-
ons of Catalan independence up to 
the end of the Spanish Civil War 
(Sussex, 2019) són el resultat 
d’aquesta feina. El volum en prepa-
ració l’ampliarà.  

Lluís Companys hi tindrà un pa-
per destacat. Entre la informació 
aportada, Gonzàlez Vilalta resse-
gueix els diferents exilis del presi-
dent de la Generalitat. A principis de 
desembre del 1936, per exemple, el 
dirigent va emprendre un viatge per 
participar en un míting a París però, 
arribat a la frontera, va haver de re-
cular. L’historiador planteja diversos 
motius per a la suspensió del viatge 
“per raons desconegudes”. ¿Va ser la 
FAI qui va amenaçar-lo amb atemp-

Els ‘exilis’ de Lluís Companys  
durant la Guerra Civil

L’expresident va plantejar-se marxar a l’estranger diverses vegades entre el 1936 i el 1938

POLÍTICA

“És aleshores quan Companys ame-
naçà d’exiliar-se –ell i el seu go-
vern– a França!” D’aquesta mane-
ra succinta, Jaume Miravitlles es-
menta a les seves memòries (Gent 
que he conegut, premi Josep Pla 
1979), un pensament molt poc co-
negut del president de la Generali-
tat durant la Guerra Civil.  

Després de la seva intervenció a 
Catalunya arran dels Fets de Maig 
de 1937, el govern de la República va 
començar a recuperar les compe-
tències extraestatutàries que la Ge-
neralitat havia assumit en comen-
çar la guerra. El govern Companys, 
però, va queixar-se que la Repúbli-
ca pretenia també apoderar-se d’al-
gunes d’estatutàries.  

L’agost del 1938, la pugna entre el 
govern Companys i el de Juan Ne-
grín va arribar al zenit quan el soci-
alista canari va plantejar l’aprovació 
de tres decrets que ERC va conside-
rar que envaïen atribucions de la 
Generalitat. Com a protesta, el seu 
ministre de Treball i Assistència So-
cial, Jaume Aiguader, va dimitir del 
govern Negrín.  

Segons Miravitlles, aleshores co-
missari de propaganda de la Gene-
ralitat, Lluís Companys va plante-
jar-se d’anar més lluny. El 3 de de-
sembre del 1971, mentre preparava 
les memòries, el periodista figue-
renc va escriure al president Josep 
Tarradellas donant algun detall més 
de l’episodi. En la carta, que ha loca-
litzat aquest diari a l’Arxiu Mont-
serrat Tarradellas i Macià, Miravit-
lles diu que els decrets de Negrín 
van provocar “una decisió radical de 
Companys d’exiliar-se ell i tot el go-
vern”. I que ell, com a propagandis-
ta, “hauria d’ésser el qui portaria el 
document [de la dimissió del go-
vern] a coneixement dels ambaixa-
dors instal·lats a Barcelona”. És a 
dir, Companys es va plantejar una 
mena d’envit desesperat davant la 
reassumpció de competències i l’ar-
raconament del seu govern per dei-
xar en evidència Negrín. 

Una interpretació diversa 
L’episodi perfila el pensament del 
president de la Generalitat durant 
la guerra, en un moment en què els 
seus moviments van ser objecte de 
múltiples travesses i van ser llegits 
en nombroses claus, tant pels par-
tits i organitzacions republicanes 
com pel bàndol sollevat i els diplo-
màtics estrangers. Precisament, les 
diverses interpretacions de l’actua-
ció de Companys es podran resse-
guir a l’assaig sobre el paper geopo-
lític de Catalunya en els anys tren-
ta d’Arnau Gonzàlez Vilalta, Catalu-

1938 
Va estudiar 
marxar per 
protestar 
contra la 
centralització 
de Negrín

Missiva 
Miravitlles va 
demanar per 
carta a 
Tarradellas 
informació 
sobre el fet

El president de la Generalitat Lluís Companys durant una visita a Madrid l’any 1937. VIDAL / EFE

tar en contra seu si ho feia, creient 
que pretenia fugir, com deien fonts 
hongareses? ¿O el president no va 
entrar a França perquè, com apunta-
va el consolat dels Estats Units, es te-
mia per un atemptat feixista?  

L’assaig també apunta que, pas-
sats els Fets de Maig de 1937, el còn-
sol suís a Barcelona, Adolphe Gon-
zenhach, va  plantejar que Com-
panys considerava la possibilitat de 
“dimitir i retirar-se a Suïssa”. El no-
vembre d’aquell any, el trasllat del 
govern Negrín de València a Barce-
lona va disgustar profundament 
Companys. Va creure que el movi-
ment contribuiria a rebaixar el seu 
poder i va amenaçar amb abando-
nar el càrrec com a protesta. Quan 
aquell mes va viatjar a Brussel·les 
per visitar al seu fill Lluís, internat 
en un sanatori, els rumors sobre la 
possibilitat que no tornés van tor-
nar a les cancelleries. 

Un gest difícil d’acceptar 
L’abril del 1938, amb l’arribada de 
les tropes rebels a Vinaròs que talla-
va la comunicació entre Barcelona i 
València, i amb el trasllat a París de 
l’esposa del president, Carme Ba-

llester, el consolat francès a Sant Se-
bastià va reportar que la premsa 
franquista sostenia la possibilitat 
que Companys la seguís i “còmoda-
ment instal·lat a França, provaria de 
vendre Catalunya per, al mateix 
temps, afrancesar-la”. 

L’agost d’aquell any va produir-se 
l’episodi descrit en començar. 
L’amenaça de Companys d’exiliar-se 
amb el Govern no es va concretar 
“per circumstàncies diverses”, se-
gons Jaume Miravitlles. Hauria estat 
un gest difícil d’acceptar pels conse-
llers del PSUC, que donaven suport a 
Negrín. En tot cas, escrivint a Tarra-
dellas el figuerenc volia que ell li am-
pliés l’episodi. “¿M’ho podràs confir-
mar i completar, tot això?”  

L’aleshores president de la Gene-
ralitat a l’exili va respondre-li el 10 
de desembre del 1971 en una carta 
de dotze pàgines. Conscient que 
aquella era una informació sensible, 
però, va defugir la qüestió. Miravit-
lles no va insistir i ho va deixar com 
la simple frase que apareix a Gent 
que he conegut. El nou treball de 
Gonzàlez Vilalta servirà per enten-
dre millor el moment en què Com-
pays va valorar exiliar-se.e
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Es vandalitzen les estàtues del rei que va tenir el Congo com a propietat particular mentre
es demana a l’actual monarca que demani disculpes pel passat colonial

Bèlgica, forçada a afrontar
l’herència de Leopold II

És una gran injustícia
històrica que Leopold
II, el rei dels belgues
que va morir el 1909,
no figuri, ambHitler i

Stalin, comun dels criminals polí-
ticsméssanguinarisdelsegleXX”,
vadirMarioVargasLlosarespecte
al monarca que va tenir el Congo
comapropietatparticularsevadu-
rant més de vint anys, un territori
que no va trepitjar mai, però en el
qual va deixarmés de deumilions
de morts. Una història ben cone-
gudaquenoimpedeixquelesestà-
tues de Leopold II abundin a les
ciutatsdeBèlgica.
Estàtuesquehanestat l’objectiu

de les ires delmoviment antiracis-
ta que ha pres noves forces amb la
mort del nord-americà George
Floydenmansdelapolicia.Unade
les efígiesdeLeopold IIméscone-
gudes, ambelmonarcaacavall a la
plaça de Trône, a Brussel·les, a
prop del Palau Reial, va aparèixer
tacada de pintura vermella i ins-
cripcionsdiversesalmateix temps
quees llançavaunapeticiópública
perretirarlesestàtuesd’aquestrei.
Una altra estàtua, a Anvers, va ser
retirada per a restauració després
d’una acció també vandàlica i és
possibleque jano torni al seu lloc.
LamareadelBlackLivesMatter

ha arribat amb força i hadespertat
una Bèlgica que només en els úl-
tims anys ha començat a reconèi-
xerlesbrutalitatsdelseupassatco-
lonial i, en concret, de Leopold II.
“El que va fer a l’anomenat Estat
Independent del Congo, forjat per
ell, equival en salvatgisme genoci-
da i inhumanitat als horrors de
l’Holocaust i del Gulag”, escriu
Vargas Llosa en el pròleg d’un lli-
bre amb títol molt indicatiu: El
fantasma del rei Leopold. Una his-
tòriadecobdícia, terroriheroismea
l’Àfrica colonial, d’Adam Hosch-
child. I Vargas Llosa coneix bé
aquesthistòria.AEl sueñodel celta
novel·lal’agitadavidadeRogerCa-
sement, diplomàtic britànic i al
mateix temps independentista ir-
landès, que va ser un dels que va
denunciar de manera més eficaç
lesbrutalitatscomesesalCongode
Leopold.
Un altre dels que van contribuir

amobilitzaral’opiniópúbicaeuro-
pea contra aquesta matança siste-
màticavaserelbelgaEdmundMo-
rel,periodista iescriptorque,quan
treballava per a una companyia
marítima al port d’Anvers, es va
alarmar en comparar els carrega-
ments que partien cap al Congo i
elsqueenprocedien.CapalCongo
sortien rifles, municions, fuets,
matxets i quincalles sense valor.
De tornada els vaixells descar-
regaven cautxú i ivori. Les cam-
panyes deMorel, Casement i d’al-
tresvanesquerdar lapàtinaderes-
pectabilitat i suposat lliurecomerç
ambquèLeopold IIhavia envoltat
el seu Estat Independent del Con-
go i va haver de cedir la seva pro-

pietat particular a Bèlgica el 1909.
En els inicis, l’Estat Indepen-

dentdelCongovaserunEstatamb
fronteresmolt imprecises. Les ha-
vien establert molt de pressa Leo-
pold II i Henry Stanley, perquè el
famós explorador que va pronun-
ciar la frase “doctor Livingstone,
suposo” treballava per a Leopold
II. En una vil·la reial a Ostende,
Stanley va desplegar el mapa ex-
tremadament provisional que ha-

via dissenyat en una travessia de
l’Àfrica, un full en gran part blanc
sobre el qual només el riu Congo i
els seus centenars de pobles ribe-
rencsestavensituatsambprecisió.
Sobre aquest mapa, Leopold i
Stanleyvandibuixardepressauns
traçosen llapis, segonsexplicaDa-
vid vanReybrouck al seumolt ben
documentat Congo, una història.

“Només hi havia dos homes
blancs, un amb bigoti, l’altre bar-
but,que,enunatardad’estiu,enal-
guna part del litoral del mar del
Nord, van traçar unes línies amb
llapis vermell sobreungran full de
paper”, escriuVanReybrouck. Se-
ràelmapaque,unessetmanesmés
tard, Bismarck acceptarà en la
conferència de Berlín el 1884 que
iniciarà el procés del reconeixe-
ment internacional d’aquest Estat
propietatpersonaldeLeopold.
Leopold II és conegut com el

“rei constructor”, perquè va utilit-
zar la riquesadelCongoper finan-
çar un extens programa d’obres
públiques, com els palaus de Lae-
ken ielparcdelCinquantenari.
No és només Leopold II el que

pesa sobre la consciència de Bèl-
gica sinó tota la seva història co-
lonial. Fins al 2013, el Museu de
l’Àfrica de Brussel·les seguia sent
una institució autènticament co-
lonial que oferia la visió pròpia
d’unametròpolis sobre l’Àfrica en
general i el Congo en particular.
Finalment,desprésdecincanysde
treballsderenovació,vareobrirles
seves portes el desembre del 2018
amb un enfocament més adequat
als tempsactuals.

Tot i això, la doble L, com firma
Leopold II, segueixpresent a totes
les sales i la inscripció “Bèlgica
porta la civilització alCongo”con-
tinua rebent els visitants a l’entra-
da, tot i que ara es posa en el seu
context i es contrasta amb la visió
dels congolesos.Vacostardedura
terme la transformació per l’im-
pacteemocionalque té l’antigaco-
lònia. “Fa20anys,elsbelguesesta-
venconvençutsquehavienaportat

lacivilitzacióalCongo.Cada famí-
liatéalgúquehatreballatalCongo,
sigui metge, administrador, soldat
omissioner.Cada família té objec-
tes etnogràfics a casa, tot és molt
emocional”, vadeclarareldirector
del museu Guido Gryseels a La
Vanguardia, quan es va reobrir la
institució.
Mentre elmoviment antiracista

esmanifestaalscarrersidemanala
retiradade lesestàtuesdeLeopold
II a Brussel·les, una petició que ja
ha sumatmésde77.000 firmes,un
delsmembresde la família reial, el
príncepLaurent, va sortir a defen-
sar l’antic monarca amb argu-
ments poc convincents. “No va
anarmai al Congo en persona, per
tant no veig comvapoder fer patir
tanta gent sobre el terreny”, va de-
clararelpríncepalsdiarisdel grup
Sudpress.
En tot cas, s’ha obert el debat

sobresielreiFelipdeBèlgicahade
demanar disculpes per aquest
comportament. “Lamonarquia ha
de baixar del seu pedestal. Hi ha
unaassumpcióde responsabilitats
que ha de fer-se realitat”, va
declarar Patricia van Schuylen-
bergh, historiadora del Museu de
l’Àfrica.
D’altra banda, alguns polítics

suggereixen que el 30 de juny,
quanes compleix l’aniversari de la
independència del Congo, seria
una bona ocasió perquè el Govern
o el rei en nom seu reconeguessin
els problemes relacionats amb el
passat colonial de Bèlgica. Un ani-
versari que George Floyd ha con-
vertit enmoltespecial.

OLIVIER HOSLET / EFE

RACISME
AEUROPA

JaumeMasdeu

BÈLGICA

Brussel·les. Corresponsal

Propietat particu-
lar. Leopold II va ser
propietari del
Congo, país que no
va trepitjar mai i en

el qual va deixar
deu milions de
morts. Demanen al
seu successor que
demani perdó

“El que va fer al
Congo equival als
horrors del Gulag
i l’Holocaust”, escriu
Vargas Llosa

“Lamonarquia ha
de baixar del seu
pedestal i assumir
les responsabilitats”,
diu una historiadora

La fractura social
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Manifestants als carrers i alguns polítics recorden les morts de persones negres amans
de neonazis o sota custòdia policial en aquest país i criden a combatre actituds d’odi

Alemanya s’encara
amb la violència racista

Com en altres llocs
d’Europa, tambéaAle-
manya s’han succeït
les manifestacions an-
tiracistes després de la

mort del ciutadà nord-americà
George Floyd entorn del lema
“Black lives matter”. Desenes de
milersd’alemanysvansortiralscar-
rers el capde setmanapassat a pro-
testar per la violència racista,molts
d’ells cridant també a investigar la
situacióaAlemanya.
Elministre d’Exteriors, el social-

demòcrataHeikoMaas,vaconden-
sarenunsol tuitdiversosaferspen-
dents en aquesta matèria. “A Ale-
manyaviuen30.000extremistesde
dretes.Hi ha atacs racistes, les per-
sonesnegres sóndiscriminades, als
jueuselsarrenquenlaquipàdelcap.
Primer hem d’escombrar el llindar
delanostrapròpiaporta.Elracisme
nomatanomés alsEstatsUnits”, va
escriureMaas.Endinsar-seenelra-
cisme aAlemanya ambperspectiva
històrica portaria a analitzar el na-
zisme i l’època colonial a l’Àfrica
d’inicis del segleXX, però elminis-
tre apuntava amb autocrítica con-
temporània de país cap alsmals del
present.
Aquests dies, a més, s’ha com-

plertunaniversari revelador.Lanit
de l’11de junydel2000, favintanys,
el treballadormoçambiquès Alber-
to Adriano tornava a casa a Dessau
(Saxònia-Anhalt) quan va ser sal-
vatgement colpejat per tres neona-
zis.Tenia39anysivamorirtresdies
després.
L’assassinat va generar una ona-

dad’indignació iprotestesaDessau
i a totAlemanya,que tot i aixònova
conduir a un gir en els esdeveni-
ments. “L’assassinat racista d’Adri-
anovaseruna fita enel rastre racis-
tadeviolènciad’extremadreta,tant
a l’est coma l’oestd’aquestpaís”, va
dirlasetmanapassadaalBundestag
(Cambra Baixa del Parlament) el
diputat socialdemòcrata Karamba
Diaby,nascutalSenegal.
“Durantmolt de temps la gent va

continuar mirant cap a una altra
banda,vaignorarovatreureimpor-
tància al que passava a la vista de
tots; l’odi i l’assetjament, la violèn-
ciaiel terror,vanpoderestendre’sa
lanostrasocietat”,vadirDiaby,que
el 2013 es va convertir en el primer
parlamentari del Bundestag nascut
a l’Àfrica.
Segons la transcripcióde laCam-

bra, KarambaDiaby al·ludia al gru-
puscleterroristaClandestinitatNa-
cionalsocialista (NSU) i als recents
atacsaHalleiHanau.L’NSUvama-
tar entre el 2000 i el 2007 en dife-
rentsciutatsdeupersones–lamajo-
riad’origen turc–, senseque lapoli-
cia, encegada pels seus propis
prejudicis i convençuda que eren
venjances entre estrangers, detec-
tés el mòbil racista fins molts anys
després.
A Halle (Saxònia-Anhalt), el 9

d’octubre del 2019, un ultradretà
antisemita va intentar atacar la si-

nagoga, i comqueno va aconseguir
entrar-hi, va assassinar duesperso-
nes al carrer. A Hanau (Hesse), el
febrer passat, un home amb ideari
xenòfob va tirotejar dos bars fre-
qüentats per persones d’origen es-
tranger–algunserenturcs–ivama-
tar-hi nou persones. I ahir va co-
mençar el judici per l’assassinat fa
un any del polític democristià local
Walter Lübcke, perpetrat per un
ultra a prop de Kassel, per distin-

gir-se en el suport als refugiats.
KarambaDiaby coneix bé l’esce-

nari. El polític negre ha rebut ame-
naces imissatgesd’odi, haestat víc-
tima de campanyes racistes en xar-
xes socials, i la sevaoficinadeHalle
es va despertar el gener passat amb
impactes de bala, després que ja el
junydel 2015 algúhi llancés pedres
contra les finestres.

De fet, la Comissió Europea con-
tra el Racisme i la Intolerància
(ECRI), òrgan de drets humans de-
pendent del Consell d’Europa –re-
cordatori: aquest consell no és una
institució de la UE–, va alertar el
març passat a Alemanya sobre el
creixement del discurs xenòfob en
eldebatpúblicalpaís.
L’informede l’ECRI s’aturava en

“els alts nivells d’islamofòbia”, i en
el “racisme particularment evi-
dent” de dues organitzacions d’“un
noupartitpolític”,enal·lusióalaul-
tradretanaAlternativaperaAlema-
nya (AfD). L’informe assegurava
també que hi ha evidències de “ra-
cisme estructural” al si de la policia
alemanya, és a dir, d’actituds racis-
tes sistèmiques, conscients o in-
conscients, respecte a determinats
grupsdepoblació.
La setmana passada, la copresi-

denta del Partit Socialdemòcrata
(SPD), Saskia Esken, va aprofundir
en aquesta direcció quan va dir que
“hiha tambéun racisme latent a les
forces de seguretat alemanyes, que
ha de ser reconegut i combatut a
través de mesures dels propis co-
mandaments”, i que caldria crear
unainstànciaindependentperade-
núncies.Davant l’impactede les se-

vesparaules, Eskenvadeclarar poc
després que “queda clar que els po-
liciesnovolenquehihagi racistes a
les seves files”.
També a Alemanya han mort

persones negres o d’origen estran-
ger en custòdia policial. Un cas que
ha tingut llocprecisamentaDessau
ésmolt conegut. El gener del 2005,
el sol·licitant d’asil Oury Jalloh, de
37 anys, originari de Sierra Leone,
va morir durant un incendi en una

cel·la, lligat de peus i mans al catre.
El diari Frankfurter Rundschau re-
copilava la setmana passada una
dotzenademortsd’estrangers–en-
tre elles la de Jalloh– vinculades
amb la policia en els últims vint
anys, i alertava que la llista és in-
completa.
Però amés de la violència racista

d’extremadretaoperacciópolicial,

hi ha la discriminació quotidiana.
Segons l’informe del 2019 de
l’Agència Federal contra la Discri-
minació (ADS), presentat la setma-
napassada,elnombrededenúncies
de racisme va augmentar gairebé
un10%respectea l’anyanterior.En
nombres absoluts van ser 1.176 ca-
sos. Respecte al 2015, la xifra s’ha
més que duplicat, i les oenagés cre-
uen que són en realitat moltíssims
méscasos iquenoesdenuncien.
“Alemanyatéunproblemaconti-

nuatambladiscriminacióracialino
brinda prou suport legal constant a
les víctimes”, va dir el responsable
interí de l’ADS, Bernhard Franke.
Per motius de privacitat i igualtat,
les estadístiques no recullen dades
ètniques,amblaqualcosaesdonala
paradoxa que l’agència contra la
discriminació no pot analitzar com
el racisme afecta cada grup en fun-
ció del color de pell. A Alemanya,
amb 83milions d’habitants, n’hi ha
més d’un milió d’origen africà, se-
gonses calcula.Activistes entre ells
promouenara,ambsuport financer
de l’ADS, un Afrozensus en el qual
els afroalemanys s’inscriguin de
manera voluntària, per poder així
sumar dades i forces que ajudin a
combatre ladiscriminació.

ADAM BERRY / GETTY

RACISME A
EUROPA

María-Paz López

ALEMANIA

Berlín. Corresponsal

Mobilització.Mani-
festants delmoviment
#Unteilbar (indivisi-
bles) contra el racisme
i l’exclusió social,

diumenge a Berlín,
amb cintes per a la
distància antivirus.
Al fons, el futur Hum-
boldt Forum

“Primerhem
d’escombrarlanostra
porta;elracismeno
matanomésalsEUA”,
diuelministreMaas

El2019vanaugmentar
un10%lesdenúncies
perxenofòbia,segons
l’AgènciaFederal
contralaDiscriminació

La fractura racial
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L’anyqueFrança
es vaenfonsar

EUSEBIO VAL
París. Corresponsal

En certes situacions un comentari
inoportú pot costar la vida. Li va
passar a Jordi Perearnau Pareto,
barceloní,quedesprésdelaGuerra
Civil va fugir a França. Va acabar
treballant com a xofer per a la
Wehrmacht durant l’ocupació. El
van condemnar a mort per haver
informat l’enemic i per “declaraci-
ons derrotistes respecte a l’exèrcit
alemany”. Va ser afusellat aMont-
Valérienel6de julioldel 1942.
Perearnauva serundels 11 espa-

nyols executats en aquesta fortale-
sadeSuresnes,alaperifèriaoestde
la capital francesa, entre el març
del 1941 i l’agost del 1944. En total
hi va haver 1.008 ajusticiats, més
que en cap altre indret de França.
El 1960 Charles de Gaulle va inau-
gurar aquí unmonument nacional
a la resistència.Aquestdijous, enel
80è aniversari de l’al·locució del
general a través de la BBC, des de
Londres, el president Emmanuel
MacronaniràaMont-Valérienper
complir el ritu republicà anual i
després volarà a la capital brità-
nica.
Elxofercatalàtenia24anys.Ho-

res abans passar per les armes va
escriure una última carta, d’una
enteresa commovedora, al seu pa-
re ials seus tresgermans.Els infor-
mava que la seva xicota, Louise
Delmann, 12 anysmésgranqueell,
estava embarassada de set mesos.
Els demanava que l’ajudessin, “en
lamesurapossible”, i que si la cria-
tura que esperava naixia viva, se
l’estimessin tant com se l’havien
estimat a ell. “Els meus últims pe-
tons amb tota l’ànima”, deia en el
seucomiat,onvaafegir,desprésde
la signatura,una frase final: “Mori-

récatòlicament,comeraeldesigde
lamevamare”.
El fill de Perearnau va néixer i li

vanposarGeorge,enhonordel seu
pare. Segons va comentar per telè-
fon a aquest diari, des deNorman-
dia, sempre ha mantingut relació
amb els seus parents catalans. La
foto que es publica en aquestes pà-
gines, de Perearnau tocant el vio-
loncel en un paisatge nevat, il·lus-
tra la seva afició per aquest instru-
ment musical. “La família tenia
amistat amb Pau Casals”, va indi-
carGeorgePerearnau.
Els afusellats de Mont-Valérien

solien passar els últims moments
tancats dins una capella, on Franz
Stock,unsacerdotcatòlicalemany,
confessavaquil’hidemanés.Gràci-
es a Stock, moltes famílies van po-
der rebre cartes o missatges dels
condemnats.Algunstambévanvo-
ler deixar constància del seu estat
d’ànimode laseva ideologiapolíti-
ca als murs de la capella, amb ins-
cripcionsqueencaraes conserven.
Unadiu, simplement, “ViscaFran-
ça, visca l’URSS”.
LesexecucionsaMont-Valérien

van ser unaporciómolt baixa de la
repressió dels ocupants. Eren afu-
sellaments després de condemnes
legals, majoritàriament dictades
per tribunals militars. Hi va haver
molts altres patíbuls oficials, com
també execucions sumàries, arreu
del territori.
El drama havia començat el

1940, l’anymésamargdelahistòria

EL EPO TATGE

francesa, un trauma encara no su-
perat. El país es va enfonsar en tot
just sis setmanes per l’avançament
alemany. Ni l’exèrcit ni els líders
polítics ho van poder impedir.
Tampoc l’aliat britànic, preocupat
per salvar la seva pròpia pell. L’es-
tratègia militar va fallar completa-
ment. La mítica línia Maginot, un
mur defensiu que havia de ser

inexpugnable, no va evitar que les
tropes hitlerianes entressin amb
rapidesautilitzantunacombinació
letaldetancs iaviacióquevaenter-
rar la vella tàctica de les trinxeres,
l’experiència de la PrimeraGuerra
Mundial. Aquesta contesa seria
molt diferent. Els alemanys van-
irrompre per les Ardenes, un lloc
inesperat, després d’haver devas-

tat elsPaïsosBaixos iBèlgica.
El 14 de juny del 1940, avui fa

exactament 80 anys, els invasors
germànics entravenaParís. Elma-
teix Govern francès l’havia decla-
rada “ciutat oberta” per evitar una
destrucció inútil, jaqueesvanveu-
re incapaçosdedefensar-la i la van
abandonar. Els líders francesos
vancomençarunadesbandadaa la

desesperada. Primer es van ins-
tal·laraTours,desprésaBordeus.
A l’edició del 15 de juny del 1940

La Vanguardia es feia ressò de
l’“estremiment” que havia provo-
cat la caiguda de París al món. Era
l’època més dura del franquisme,
amb un règim favorable a les po-
tènciesdel’Eixiunacensuraomni-
present que condicionava els mis-
satges. A la seva Nota del Dia, a la
portada, Santiago Nadal –durant
molts anys subdirector al capda-
vantdelainformacióinternacional
i aliadòfil– va haver de fermalaba-
rismes retòrics. Va recordar que
era la tercera vegada que soldats
alemanys ocupaven París els úl-
tims150anysique,aquestavegada,
eren considerats “més estrangers
quemai,jaquemoltllunydelqueés
París i del que significa París, hi ha
aquells xicotassos rossos i forts
que, coberts de ferro per tot arreu,

“Morirécatòlicament,
comeraeldesigdela
mevamare”,vaescriure
JordiPerearnauabans
deserafusellat
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comguerrersantics,hanentrata la
VilleLumière”.“Seglesiseglesd’art
id’intel·ligència,però tambésegles
de lleugeresa i escepticisme, cauen
avui a mans d’unes legions plenes
d’una fe cega en l’home genial que
condueix els destins de la seva
pàtria”.
La invasióalemanyavadesenca-

denarunèxodemassiuicaòtic.Pri-
mervanserelsholandesos,belgues
i luxemburguesos –uns dos mili-
onsentotal–elsqueesvandirigira
França amb la vana il·lusió de tro-
bar refugi. Després els va tocar el
torn als mateixos francesos del
nord,aterritspelquehaviapassata
la Primera Guerra Mundial. Els
van seguir els parisencs, que fins
poc abans no havien estat plena-
ment conscients del perill,malgrat
el flux de refugiats. La ciutat i els
seus suburbis vanpatir els primers
bombardejosel3de juny.

L’11 de juny va ser el primer dia
de la fugida multitudinària de Pa-
rís, amb una forta calor. Van tenir
lloc embussos monumentals a les
sortides de la ciutat. Els parisencs
volien escapar per tots els mitjans
disponibles: en tren, autocar, cot-
xes particulars, camions, tractors,
carros tirats per animals, a peu,
ambbicicleta.DelmuseudelLouv-
re van ser evacuades 4.000 obres,
entre les quals la Gioconda i la Ve-
nus deMilo. Els lingots d’or de les
reserves del Banc de França van
anarcapalsEstatsUnits,elCanadà
i les colònies franceses. S’estima
que de la regió de París van fugir
tres milions de persones en tres
dies.
La marea humana va oferir es-

cenes dantesques a les carreteres.
Amb la majoria d’homes mobi-
litzats, l’èxode estava format per
una majoria de dones, nens i gent

gran. Portaven tot l’imaginable:
baguls, matalassos, cadires i fins i
tot gàbies amb gallines. Els caces
bombardersalemanys,elstemibles
Stuka, van atacar sense distinció
els combois, ja fossin civils o mi-

litars,perminar lamoral.
Vaserunnaufragicol·lectiusen-

seprecedents.L’escriptoriaviador
Antoine de Saint-Exupéry va par-
lar d’“una França que perd les en-
tranyes”. Els primers fugitius van
trobar refugi a les ciutats del sud

perquèhihaviaplansanteriorsper
a un èxode en cas de guerra, però
aviat totes les previsions d’allotja-
ment i manutenció es van veure
desbordades.Entre6 i8milionsde
civils francesos es van desplaçar
aquells dies. Les reaccions davant
aquesta allau humana van variar
segons la destinació. Hi va haver
nombrososcasosdesolidaritat,pe-
rò també dels que es van aprofitar
de les circumstàncies i van exigir
diners fins i tot per donar l’aigua
delspous.
L’armistici va entrar en vigor el

25de juny.Començavaunaltrepe-
ríode, no menys dolorós, d’ocupa-
ció alemanya, durant quatre anys, i
de col·laboració d’una part dels lí-
ders francesos, ambelmariscalPé-
tain al capdavant, que creia que re-
sistir i allargar la guerra eraun suï-
cidiperalpaís.Milionsderefugiats
–no tots– emprendrien poc des-
présuncamíde tornada a les seves

llars,unaltreèxode.
Quan es va acabar la guerra, el

general De Gaulle, que va aconse-
guir un lloc entre els vencedors, va
saberimposarelseurelatdelacon-
tesa. El trauma de la invasió i de
l’èxodevanquedarenunsegonpla,
relegats per altres fets posteriors,
més heroics, de la resistència i de
l’alliberament. El que va passar el
1940 va ser víctima d’una amnèsia
voluntària.
“És un trauma encara viu; se’n

parlapoc–asseguraJean-Baptiste
Romain, historiador i director del
memorial de Mont-Valérien. Ha
calgut esperar al 80è aniversari
perquèes comenci a evocar aques-
tahistòria,perquèesrecordiquehi
vahavermilersdemortsidepreso-
ners a la campanya de França, que
va ser extremadament violenta,
ambexecucions sumàries, i queels
soldats no només s’amagaven als
búnquers de la líniaMaginot. Però
van ser fets que es va decidir obli-
dar perquè no va ser una pàgina
gloriosade lahistòriadeFrança”.
Unapel·lículaestrenadaalmarç,

poc abans que comencés el confi-
nament per la Covid-19,DeGaulle,
elprimerllargmetratgededicata la
sevafigura,abordal’èxodei la fugi-
dadelgeneralaLondres.Amesura
que s’ha anat acostant el 80è ani-
versari de la invasió s’han publicat
nombrososarticles i llibres.
Un documental recent emès per

France3icentratenl’èxodeincloïa
escenes inèdites, amb testimonis
encara vius. Un d’ells era el de Re-
née Courant, una nena belga que
tenianouanysquanvaescaparcap
a França amb la seva mare, el seu
avi i un germà petit, una criatura
queanavaencotxet.Enelmoment
de travessar elMosa, unamassade
gent es va amuntegar en un pont.
En laconfusió, laRenéevaextravi-
arlasevafamília,compassariaamb
milers de nens, i seria adoptada
provisionalment per altres refugi-
ats. Tornant aBèlgica la nena es va
assabentardelamortdelasevama-
re i del seu germà durant un bom-
bardeig. El seu avi va enterrar els
cossosa lacunetade lacarretera.
Alguns, com la Renée, guarden

memòria directa de la guerra, de la
seva tragèdia infantil. Per George
Perearnau, quenova conèixermai
elseupare,ésunrelatexplicat, tot i
quenomenyspresent idolorós.

DeGaulle,coma
vencedor,va imposar
elseurelatdelacontesa
ivarelegar lespàgines
menysglorioses

“ESTREMIMENT”
A la portada de La Vanguardia del
15 de juny del 1940 Santiago Nadal
parlava de l’“estremiment” que va
causar al món la caiguda de París

Unes 4.000 obres
del Louvre van ser
evacuades, i es va
treure del país l’or
del Banc de França

HUMILIACIÓ I RESISTÈNCIA
A l’esquerra, Adolf Hitler, flanquejat per l’arquitecte Albert Speer i l’escultor Arno Breker, durant
la seva visita al París ocupat, el juny del 1940. A dalt, una columna de refugiats en l’èxode cap
al sud. A baix, a la dreta, Jordi Perearnau, afusellat el 6 de juliol del 1942 a Mont-Valérien, en
una foto de data i lloc desconeguts, en un paisatge nevat. Perearnau, que va treballar com a
xofer de la Wehrmacht, tocava el violoncel. La seva família era amiga de Pau Casals. Sota
aquestes línies, soldats alemanys preparen l’execució d’un membre de la resistència.
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Le débat s’ouvre 
en Europe sur 
le passé colonial
Au RoyaumeUni et en Belgique 
notamment, les historiens 
s’interrogent sur le sort
des statues qui symbolisent 
l’« oppression blanche », selon
les militants antiracistes

londres et bruxelles  correspondants

U n mouvement « des sta
tues », avec des militants
antiracistes de Black Lives
Matter listant désormais
toutes celles de l’espace pu
blic qui symbolisent, de

leur point de vue, l’« oppression blanche » :
c’est l’étonnante conséquence, en Europe, du
mouvement de protestation qui a suivi la 
mort de George Floyd aux EtatsUnis, tué par
un policier de Minneapolis (Minnesota), le 
25 mai. Les militants de Black Lives Matter
ont ainsi lancé le débat sur un passé colonial
et impérialiste occulté, pour mieux dénon
cer des inégalités persistantes et encore 
aiguisées par la crise du Covid19. Au Royau
meUni, l’un des principaux foyers de la mo
bilisation européenne avec la Belgique, les 
statistiques montrent que les Noirs et les
autres minorités ethniques sont morts en 
bien plus grande proportion que les Blancs.

Dans le port de Bristol, des militants ont
spectaculairement jeté à l’eau la statue de l’es
clavagiste Edward Colston. Elle a été repêchée,
jeudi 11 juin, par les services de la mairie, et 
« sera placée en lieu sûr, puis ajoutée aux col
lections de nos musées », ontils fait savoir. La
veille, Marvin Rees, le maire de la ville du sud
ouest de l’Angleterre – un travailliste d’origine
jamaïcaine – a expliqué qu’il voulait laisser la 
population décider quelle mémoire elle sou
haitait honorer à la place du négociant du 
XVIIIe siècle. Certains ont déjà suggéré le nom

de Paul Stephenson, un militant des droits 
civiques, qui, en 1963, lança avec succès une 
campagne de boycottage des bus bristoliens 
dont les manageurs refusaient d’embaucher 
des chauffeurs noirs.

A Oxford, c’est l’effigie de Cecil Rhodes, im
périaliste et grand promoteur de la supério
rité britannique, qu’un collectif d’étudiants
de la prestigieuse université et de militants
antiracistes veut décrocher du fronton de 
l’Oriel College. A Londres, la statue de Robert
Milligan, un planteur esclavagiste du
XVIIIe siècle, a été déboulonnée dans le
calme, mardi, avec l’assentiment du maire 
travailliste de la ville, Sadiq Khan. Elle rejoin
dra le Museum of London Docklands.

UNE RÉAPPROPRIATION DE L’HISTOIRE
A Glasgow, en Ecosse, le débat se focalise 
autour de la statue de Guillaume III
d’Orange, roi anglais d’origine hollandaise,
dont on a exhumé les liens avec le com
merce d’esclaves. A Poole (sud de l’Angle
terre), c’est la statue du fondateur du scou
tisme, Robert BadenPowell, qui est visée
alors qu’un collectif d’habitants et des élus
conservateurs s’opposent à son enlèvement.

Le site Toppletheracists.org a listé plus de
70 statues, et les historiens se sont emparés
du débat. Les uns saluent une réappropria
tion de l’histoire nationale, les autres aler
tant sur les dangers d’une guerre culturelle.

« Les personnes auxquelles on a demandé
d’oublier les crimes de Colston, on leur a aussi
demandé de taire leurs propres difficultés, qui

ont été mises crûment en lumière par la pan
démie », relève l’historien David Olusoga, bri
tannique d’origine nigériane, dans le Guar
dian. « Pourquoi atil fallu autant de temps
pour se confronter au fait que nos espaces pu
blics et nos rues sont pleins de mémoriaux à la
gloire de personnages responsables de la 
mort de milliers de gens ? », s’interroge l’his
torien et documentariste Michael Wood.

En revanche, Geoff Palmer, historien à
l’université d’Edimbourg, juge, dans le Times,
qu’abattre des statues « est un acte émotion
nel qui ne répond pas aux vrais problèmes du 
racisme institutionnel. » Même scepticisme 
pour Louise Richardson, vicechancelière de 
l’université d’Oxford : « L’université [d’Ox

ford] existe depuis neuf cents ans. Pendant 
plus de huit cents ans, ses recteurs estimaient
que les femmes ne méritaient pas d’éducation.
Ils avaient tort, mais nous devons remettre les 
choses en contexte », atelle expliqué à la BBC.

Le Parti travailliste soutient le mouvement
Black Lives Matter tout en essayant de canali
ser sa vindicte : 130 conseils municipaux de 
gauche ont annoncé qu’ils allaient passer en 
revue leur patrimoine. Keir Starmer, chef du 
parti, a appelé à une réforme des program
mes pour un meilleur enseignement du 
passé esclavagiste. Et les députés écossais se 
sont prononcés pour l’érection d’un « musée
écossais du racisme ». Les députés conserva
teurs ont commencé à réagir, certains propo

« [ABATTRE DES 
STATUES] EST UN 

ACTE ÉMOTIONNEL 
QUI NE RÉPOND PAS

AUX VRAIS 
PROBLÈMES 
DU RACISME 

INSTITUTIONNEL »
GEOFF PALMER

historien

Aux EtatsUnis, les plaies jamais pansées de l’esclavagisme
Le projet de renommer des bases militaires et le retrait de statues de Sudistes rappellent que seuls une dizaine d’Etats ont présenté des excuses

san francisco  correspondante

L e vieux débat sur la repré
sentation de la Confédéra
tion dans les espaces pu

blics américains estil en passe 
d’être tranché ? L’histoire s’accé
lère en tout cas. A Richmond (Vir
ginie), l’ancienne capitale sudiste,
la statue de Jefferson Davis (1808
1889), le président sécessionniste,
a été arrachée de son piédestal 
mercredi 10 juin. Elle mesurait 
2,4 m de haut et datait de 1907. 
Des manifestants se réclamant de
Black Lives Matter l’ont abattue à 
l’aide de cordes, sous le regard 
impassible de la police.

Le maire de cette capitale de l’hé
ritage colonial, le démocrate Levar
Stoney, avait annoncé son inten
tion de mettre au rebut les statues
rappelant le passé esclavagiste du 
Sud. Les manifestants l’ont de
vancé, bien qu’il leur ait demandé 
de laisser des « professionnels » 
opérer pour des raisons de
sécurité. Jefferson Davis, ancien

secrétaire à la guerre et sénateur
du Mississippi, ne sera pas réex
posé. Le maire l’a qualifié de « ra
ciste et de traître » n’ayant aucune
ment sa place « sur ce piédestal ».

Robert Lee, Christophe Colomb…
Toujours à Richmond, l’imposante
statue du général Robert Lee, le 
chef militaire de la Confédération, 
au pied de laquelle l’extrême 
droite aime à se rassembler, est en 
attente. Le gouverneur démocrate 
Ralph Northam a ordonné le dé
placement du monument de 
12 tonnes et 18 mètres de haut, 
inauguré en 1890, mais un juge a 
suspendu lundi tout mouvement 
pour dix jours. Selon le Southern 
Poverty Law Center, il reste 771 sta
tues aux EtatsUnis honorant les 
onze Etats confédérés ayant fait 
sécession en 1860 (Caroline du 
Sud, Mississippi, Floride, Alabama,
Géorgie, Louisiane, Texas, Virgi
nie, Arkansas, Caroline du Nord, 
Tennessee). Aux yeux de leurs 
défenseurs, ces monuments 

représentent un hommage aux 
énormes pertes subies par le Sud 
pendant la guerre civile (260 000 
soldats tués côté sécessionniste ; 
360 000 pour le Nord).

A Richmond, les protestataires
s’en sont également pris à Chris
tophe Colomb, à qui ils repro
chent d’avoir ouvert la voie au gé
nocide des Amérindiens lors de sa
« découverte » de l’Amérique. Sa 
statue a été incendiée, alors qu’à
Boston, elle a été décapitée. De
puis la fin des années 1980 et la
montée des revendications iden
titaires, l’hostilité n’a cessé de
grandir envers le navigateur gé
nois. Des dizaines de villes ont
remplacé la fête de Columbus Day
en octobre par une journée de cé
lébration des peuples indigènes.

A Washington, la présidente du
Congrès, Nancy Pelosi, a appelé au 
retrait des onze statues confédé
rées qui figurent dans la collection
du Capitole – constituée par l’en
voi de deux statues par Etat, en 
vertu d’une loi de 1864. Elle 

compte reprendre le projet de ré
forme déposé en 2017 après le ras
semblement nationaliste blanc de 
Charlottesville (Virginie).

Même le Pentagone s’est dit
« ouvert à une discussion ». Le pro
jet de renommer les bases militai
res portant le nom d’officiers su
distes, évoqué en 2015 après la fu
sillade dans une église noire de 
Charleston (Caroline du Sud), a été 
relancé. Une dizaine de bases sont 
concernées, dont certaines bien 
connues comme Fort Bragg, en 
Caroline du Nord, la plus grande 
du pays, nommée d’après le géné
ral Braxton Bragg, qui perdit la ba
taille de Chattanooga en 1863.

Le veto du président
Donald Trump s’est déclaré caté
goriquement opposé à l’idée de 
débaptiser ces « magnifiques ins
tallations militaires ». Quelques 
heures plus tard, la commission
des forces armées du Sénat, à 
majorité républicaine, a adopté la 
position inverse, proposant un 

changement de nom dans les 
trois ans. Le président a promis 
d’opposer son veto si le texte est
adopté par le Congrès.

L’émotion après la mort de
George Floyd a aussi ravivé la dis
cussion autour des « réparations »,
un sujet longtemps tabou, relancé 
en 2014 par le plaidoyer de l’intel
lectuel afroaméricain TaNehisi 
Coates (« The Case for Repara
tions », paru dans The Atlantic). Les
EtatsUnis n’ont jamais présenté 
d’excuses officielles pour l’escla
vage ou le nonrespect des traités 
conclus avec les Indiens. Les Nip
poAméricains, en revanche, ont 
été indemnisés en 1988 pour l’in
ternement de 120 000 d’entre eux, 
pendant la seconde guerre mon
diale. Une dizaine d’Etats ont ex
primé des regrets pour l’esclavage. 
Mais rien de national.

Le 19 juin 2019, une séance histo
rique a eu lieu au Congrès quand, 
pour la première fois, la Chambre a
examiné le projet de loi dit HR 40 
– comme la superficie de 40 acres

de terre arable promise aux escla
ves pour les encourager à s’enga
ger du côté du Nord pendant la 
guerre civile. Le projet prévoit la 
création d’une commission pour 
étudier les conséquences de l’es
clavage et les remèdes possibles, 
ainsi que des excuses nationales. 
128 démocrates soutiennent le 
projet, plus de la moitié du groupe.
Ils espèrent que la mobilisation ac
tuelle permettra de passer au vote.
Le 11 juin, l’Assemblée de Californie
a adopté un texte similaire, qui 
prévoit la création d’une task force
pour étudier la forme que pour
raient prendre les réparations.

Les EtatsUnis n’ont jamais eu
d’instance de réconciliation, 
comme en Afrique du Sud après la 
fin de l’apartheid. Le 4 juin, la séna
trice de Californie, Barbara Lee, a 
introduit à la Chambre haute un 
texte citant cet exemple et récla
mant la création d’une commis
sion « sur la vérité, la réconciliation 
raciale et la transformation ». 

corine lesnes
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sant d’escamoter le fameux buste de Karl 
Marx dans le cimetière de Highgate à Lon
dres, d’autres d’ériger des statues aux pre
miers ministres femmes du pays et aux chan
celiers de l’Echiquier issus des minorités. Le 
public s’insurge quantà lui contre la décision
de la BBC de supprimer de son service de re
play la série parodique Little Britain. Quant au
premier ministre, il est resté jusqu’à présent 
très discret. Mis en difficulté pour sa gestion 
du Covid19, Boris Johnson, s’est contenté de 
dénoncer des « violences » en marge de certai
nes manifestations.

LES TENSIONS NE SONT PAS APAISÉES
Réagiratil davantage si son idole, Winston
Churchill, est de nouveau prise pour cible ? 
Face à Westminster, la massive statue en 
bronze de l’expremier ministre, héros de la 
résistance à Hitler, avait été taguée d’un « ra
cist » prestement effacé, le weekend dernier.
Pour éviter un nouvel outrage lors des mani
festations prévues à nouveau samedi 13 juin,
les autorités l’ont recouverte d’un grand sar
cophage en métal.

En Belgique, ce sont surtout des statues et
des bustes de Léopold II qui ont été ciblés 
dans le cadre d’une « décolonisation de l’es
pace public » revendiquée par les mouve
ments antiracistes. Roi de 1865 à 1909 et co
lonisateur du Congo, qui fut sa propriété pri
vée avant d’être repris par l’Etat et de devenir
le Congo belge, en 1908, l’ancien monarque 
fut un bâtisseur de génie pour certains, un
tyran génocidaire pour d’autres. Promoteur, 
en tout cas, d’une aventure coloniale qui per
mit au petit pays de se doter d’un vaste terri
toire africain qui engloba aussi, de 1920 à
1962, les actuels Rwanda et Burundi, sous 
mandat belge jusqu’à leur indépendance.

La mobilisation Black Lives Matter a ras
semblé 10 000 personnes, dimanche 7 juin, 
devant le palais de justice de Bruxelles. Au 
lendemain de la manifestation, des bustes de 
Léopold II ont disparu des universités de 
Mons et Leuven, les mots « meurtrier » et 
« pardon » en ont orné d’autres un peu par
tout. A Ekeren, près d’Anvers, un statue était 
emportée par le personnel municipal, afin 
d’être « rénovée », selon l’explication officielle.

Une image plus forte, encore : à deux pas du
palais royal, en plein centre de la capitale, une
immense représentation du monarque sur 
un imposant destrier a été maculée de pein
ture rouge, la couleur du sang. L’épopée colo

La statue de 
l’esclavagiste Edward 
Colston est jetée à l’eau 
par des manifestants, 
à Bristol, le 7 juin. 
KEIR GRAVIL VIA REUTERS

niale belge aurait, selon des historiens, causé 
de 3 millions à 5 millions de morts. Dans son 
ouvrage Les Fantômes du roi Léopold (Bel
fond), l’Américain Adam Hochschild évo
quait, en 1998, la disparition de 10 millions 
d’indigènes. Un chiffre souvent contesté 
mais validé, en revanche, par Jan Vansina,
historien flamand de renom et professeur à
l’université du Wisconsin, mort en 2017.

En 1960, au moment de l’indépendance du
Congo, le jeune roi Baudouin évoquait pour
tant le « génie » de son ancêtre, sans un mot 
pour les colonisés qui furent victimes de 
l’Etat belge mais aussi de militaires et de
grandes sociétés qui exploitaient notam
ment le caoutchouc et s’étaient dotées de 
milices chargées de faire régner l’ordre.

En 2018, on percevait encore le malaise lors
de l’inauguration officielle de l’Africa Mu
seum, à Tervuren. L’actuel chef de l’Etat, le 
roi Philippe, n’était pas présent – pour des
« raisons de protocole et de sécurité » – dans 
ce lieu qui avait cessé d’être le Musée de
l’Afrique centrale, avec ses 180 000 objets re
censés, pour devenir un lieu consacré à l’his
toire africaine, où l’on parlait de mémoire, 
d’exploitation et d’une période « raciste »,
voire « immorale ».

Au sein de la société belge, les tensions ne
sont pas apaisées. Si une pétition (bilingue) 
qui a récolté plus de 70 000 signatures ré
clame le déboulonnage de toutes les statues 
rappelant la colonisation, une contrepéti
tion réclame leur maintien. Le collectif Mé
moire coloniale, qui milite notamment con
tre le racisme antiNoirs, hésite. « Il ne doit 
pas s’agir de nier le passé colonial, mais de dé
coloniser les esprits. Le simple déboulonnage
pourrait même être dangereux s’il aboutit fi
nalement à nier le lien entre ce passé et le ra
cisme d’aujourd’hui », insiste Nabila Qamar, 
secrétaire générale de l’organisation. La ré
flexion sur cette page généralement gom
mée de l’histoire belge doit, en tout cas, pas
ser par l’école, a estimé la ministre franco
phone de l’éducation. Caroline Désir (PS)
parle d’une époque « tout simplement igno
rée ». Son homologue flamand, Ben Weyts, 
promet, lui aussi, d’agir. Et, à Bruxelles, le 
gouvernement régional promet d’examiner 
la création d’un mémorial de la décolonisa
tion. Le tout prend l’allure d’un repentir aussi
tardif que vigoureux. 

cécile ducourtieux
et jeanpierre stroobants

Des statues déboulonnées
pour une histoire partagée
Dans le sillage d’un mouvement inédit de mondialisation 
de l’antiracisme, les monuments honorant des figures de la traite 
négrière sont ciblés comme autant de symboles inadmissibles

ANALYSE

L es statues meurent aussi. Du
sud des EtatsUnis à la
France en passant par le

RoyaumeUni, la déferlante ico
noclaste déclenchée par le meur
tre de George Floyd donne une ac
tualité inattendue au titre du fas
cinant documentaire anticolonia
liste tourné en 1953 par Alain 
Resnais et Chris Marker. Dans le 
sillage d’un mouvement inédit de 
mondialisation de l’antiracisme,
les monuments honorant des fi
gures de la traite négrière ou de
ses défenseurs, pour lesquels les 
« vies noires » ne comptaient pas, 
sont soudain ciblés comme 
autant de symboles inadmissibles
et d’obstacles au vivre ensemble.

Tourné en 1953, à l’aube des dé
colonisations, le courtmétrage de 
Resnais et Marker dénonçait la ré
cupération de l’« art nègre » par le 
colonisateur blanc. Prémonitoire, 
il expliquait en quoi le regard 
porté sur les statues africaines dé
pend de la culture et de l’histoire
de ceux qui les contemplent. Les 
temps ont changé et les statues, 
dont les manifestants réclament 
la « mort » aujourd’hui, représen
tent non pas une culture dominée,
mais l’histoire même des domi
nants. Ceux qui en exigent la dis
parition ne sont pas des colonisés, 
mais des citoyens de pays démo
cratiques de toutes origines, qui se
sentent injuriés par ces monu
ments, au regard de leur histoire et
au nom de leur exigence d’égalité.

Qu’il s’agisse du général Robert
Lee dont le monument va être dé
monté à Richmond, d’Edward 
Colston, négrier dont la statue a 
été abattue, le  7 juin par les mani
festants à Bristol (Angleterre), ou
de la campagne, en France, pour 
retirer celle de Colbert devant l’As
semblée nationale à Paris, les per
sonnalités visées sont autant de fi
gures d’une histoire glorieuse de
venue honteuse. Les enjeux sont 
communs : faire cesser la souf
france engendrée par des homma
ges blessants, permettre l’appro
priation par les descendants des
victimes d’une histoire complexe 
jusquelà écrite par les vainqueurs,
faciliter l’émergence d’un récit 
partagé, acceptable par tous.

« Les temps ont changé », a expli
qué Levar Stoney, maire noir et dé
mocrate de Richmond (Virginie), 
justifiant sa décision de retirer la
statue du général Lee (18071870) , 
héros du Sud esclavagiste pendant
la guerre de Sécession, par le né
cessaire « processus de guérison » 
des blessures du passé. Construite 
en France et installée en 1890 dans
l’excapitale des confédérés en 
pleine légalisation de la ségréga

tion raciale, l’énorme statue 
équestre est détestée par les Noirs,
d’autant que les monuments de 
ce type sont devenus des lieux 
emblématiques pour l’extrême 
droite raciste américaine.

A Bristol (Angleterre), le maire
travailliste Marvin Rees, d’origine 
jamaïcaine, considère que la statue
d’Edward Colston (16361721), com
merçant du XVIIe siècle qui a fait 
fortune dans la traite négrière, 
constituait « un affront pour [lui] et
les gens comme [lui] ». La statue, ar
rachée à la corde de son socle par 
les manifestants, a été repêchée 
des eaux du port où elle a été préci
pitée, pour être placée dans un 
musée en attendant qu’un groupe 
d’historiens décide de son sort. Les
tentatives de rédaction d’une pla
que expliquant le rôle ambigu de 
Colston, à la fois négrier et bienfai
teur de la ville, n’avaient jamais pu
aboutir jusqu’à présent.

Episodes honteux
Le débat a logiquement rebondi 
en France, avec la revendication 
du déboulonnage de la statue de 
JeanBaptiste Colbert (16191683), 
instigateur du Code noir publié 
deux ans après sa mort, cadre ju
ridique de l’esclavage dans les co
lonies françaises, rédigé sous
Louis XIV. Le cas de Colbert incite 
à réfléchir aux limites à fixer à l’ef
facement des tragédies du passé, 
précisément pour en conserver la
mémoire et en tirer les leçons.

« Colbert est un mythe façonné
par la IIIe République. Le serviteur 
de la monarchie absolue a été 
transformé en figure du serviteur 
de l’Etat dans une France transcen
dant la République et la monar
chie », analyse Frédéric Régent, 
maître de conférences en histoire 
à l’université ParisI. Tout en sou
lignant que le contenu du Code 
noir est plus complexe que ce qui 
est souvent décrit, l’historien spé
cialiste de l’esclavage reconnaît 
qu’« il existe bien d’autres figures 
de la République » que Colbert.

L’histoire n’est pas immuable
ment gravée dans le marbre des 
statues ou sur les plaques de nom 
des rues. Les révolutions ont 
abattu les statues des rois, des em
pereurs et des dictateurs. La sta
tion « Rued’Allemagne » du métro
parisien a été rebaptisée « Jaurès » 
en août 1914 et les rues portant le 
nom du chirurgien eugéniste 
français Alexis Carrel ont été dé
baptisées depuis les années 1990. 
A l’inverse, il a fallu des années de 
luttes, aux EtatsUnis, pour que la 
plupart des villes possèdent une 
voie portant le nom de Martin 
Luther King (19291968). L’hom
mage ne va pas toujours de soi 
puisque, en novembre 2019, les 

habitants de Kansas City (Mis
souri) ont retiré par référendum le
nom du héros des droits civiques 
qui venait enfin d’être donné à un 
boulevard de la ville.

Trancher le débat entre la néces
saire transmission du passé et le 
refus de célébrer les promoteurs 
d’épisodes honteux suppose de 
fixer par des débats, non par des 
coups de force, une ligne de par
tage entre les symboles incontour
nables ou nécessaires, ceux qui 
supposent une sérieuse informa
tion du public, et ceux qui consti
tuent une offense. Sinon, pour
quoi ne pas faire disparaître le Pa
lais de la porte Dorée à Paris, dont 
les fresques célèbrent la colonisa
tion, voire le château de Versailles 
construit par Louis XIV, instiga
teur de l’infâme Code noir ?

La destruction, le 19 juin à Fort
deFrance (Martinique), de la sta
tue de Victor Schoelcher (1804
1893), promoteur de l’abolition de 
l’esclavage en 1848, par des mili
tants nationalistes soucieux de 
mettre en avant le rôle des révoltes
d’esclaves noirs dans l’abolition, 
plutôt que de ce député blanc, illus
tre les risques de dérive. « Mettre 
Schoelcher sur le même plan qu’un 
esclavagiste relève de la confusion 
et d’une inquiétante racialisation 
de l’histoire, estime M. Régent. On 
ne voit plus la lutte entre domi
nants et dominés, entre défenseurs 
de l’égalité et partisans de l’escla
vage. Voir tout à travers le seul 
prisme racial, c’est faux, et cela nous
promet de tristes lendemains. »

Mais éviter une racialisation « à
l’américaine » des problèmes so
ciaux suppose de ne pas minimi
ser les revendications ciblant des 
symboles qui en disent long sur 
notre société. Un inventaire de 
l’inacceptable doit être dressé. La 
nature multiraciale du mouve
ment déclenché par le meurtre de 
Minneapolis pourrait le faciliter. 
En proclamant le caractère inac
ceptable du sort de George Floyd, 
les protestataires blancs affichent 
leur volonté de comprendre des 
souffrances que leur couleur de 
peau leur épargne. D’où la remise 
en cause d’une même voix des 
monuments qui, souvent sans la 
moindre explication, font survi
vre dans nos paysages urbains des
figures du passé colonial ou escla
vagiste. Ce mouvement, qui vise à 
« se mettre à la place de l’autre », 
fondement de l’antiracisme, pour
rait éviter une redoutable guerre 
des mémoires, et répondre à l’am
bition qui clôturait le film de Res
nais et Marker : « Rien ne nous em
pêcherait d’être ensemble les héri
tiers de deux passés, si cette égalité 
se retrouvait dans le présent. » 

philippe bernard

UN INVENTAIRE DE 
L’INACCEPTABLE DOIT 

ÊTRE DRESSÉ. LA NATURE 
MULTIRACIALE DU 

MOUVEMENT DÉCLENCHÉ 
PAR LE MEURTRE DE 

MINNEAPOLIS POURRAIT 
LE FACILITER

A Pau, une statue commémorant 
l’abolition de l’esclavage vandalisée
Une statue d’esclave noir a été vandalisée à la peinture blanche 
dans un parc de Pau, avec une inscription « White Lives Matter » 
(« les vies des Blancs comptent ») retrouvée non loin, a constaté, 
jeudi 11 juin, un correspondant de l’AFP. « La mairie a porté 
plainte et une enquête a été ouverte par la police nationale. Des 
premières investigations ont eu lieu. Toutes les pistes seront trai-
tées », a affirmé dans un communiqué la préfecture des Pyré-
nées-Atlantiques. Sur cette œuvre du XIXe siècle commémorant 
l’abolition de l’esclavage, le buste en bronze d’un esclave noir, 
les mains enchaînées, et la stèle sur laquelle il est érigé ont été 
largement aspergés de peinture blanche.
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tra passato e futuro

“Così trascrivo
la sacra Torah”

Parla Amedeo Spagnoletto, rabbino, 52 anni, nuovo direttore 
del Museo nazionale dell’Ebraismo e della Shoah di Ferrara

di Susanna Nirenstein

n  rabbino,  una  
guida spirituale,  
un  insegnante  
della legge mosai-
ca alla direzione 
di un istituzione 
culturale del Pae-

se. Un fatto inedito. Il museo è quel-
lo nazionale dell’Ebraismo italia-
no e della Shoah, il Meis, aperto 
quattro anni fa a Ferrara con lo sco-
po di raccontare l’esperienza mille-
naria degli ebrei nella Penisola. È 
qui che Amedeo Spagnoletto, 52 
anni, romano, si è appena insedia-
to.

Spagnoletto è un rabbino molto 
speciale, il più informale che si sia 
mai visto: rosso di capelli, si fa chia-
mare per nome, non è difficile in-
contrarlo con il berretto da base-
ball e sneakers in bicicletta. Rilas-
sato ma dotto, eccome. Diplomato 
in Biblioteconomia alla Biblioteca 
Vaticana, è professore di Talmud 
ed esegesi biblica, di Paleografia 
ebraica, di Diritto ebraico, e soprat-
tutto è un sofer, un copiatore dei sa-
cri  rotoli  della  Torah,  possiede  
un’arte millenaria, un mestiere sa-
cro, è uno scriba certificato della 
Bibbia  che  deve  sapere  più  di  
4000  regole  contenute  nel  Tal-
mud e nella Mishnà per affrontare 
il suo lavoro. Durante il quale, se 
compi un errore nel redigere il no-

me del Signore, tutto va a monte. 
Vogliamo saperne di più. Lo con-
tattiamo via Skype.

Un rabbino a dirigere un 
museo nazionale. Come pensa di 
coniugare queste due identità, 
quella religiosa e quella laica? 
«Per me è stata una sorpresa, 
temevo che essere un rabbino 
potesse essere un ostacolo alla mia 
candidatura. E invece non ci sono 
stati pregiudizi, il Paese ha capito 
che in una figura possono convivere 
l’adesione a una tradizione 
plurisecolare e una prospettiva più 
ampia. In realtà credo che il Meis sia 
il luogo più adatto per raccontare a 
una nazione a volte lacerata tra 
accoglienza e diffidenza, come 
un’integrazione senza la rinuncia 
alle specifiche identità sia possibile. 
Con una priorità rivolta alle scuole».

Da dove nasce il suo ebraismo 
così profondo, da che famiglia 
viene?
«Da una famiglia tradizionale 
romana, non così osservante. È 
stata soprattutto mia nonna Elena, 
mentre seguiva il lutto per suo 
marito negli anni ’70, ad 
avvicinarmi alla religiosità, a farmi 
sentire il privilegio di appartenere a 
una cultura tanto forte e il desiderio 
di trasmetterla alla generazione 
successiva. Anche se io mi sento un 
ebreo all’italiana, attento a 
contemperare precetti e un modo 

di vita tollerante».
Lei è anche un sofer, credo 

l’unico in Italia negli ultimi 150 
anni. Cosa significa questo 
mestiere?
«Ho scritto un Sefer Torah nel 2007 
ed erano circa 150 anni che in Italia 
non venivano redatti. Mentre la 
tradizione della copiatura dei testi 
sacri aveva sempre contraddistinto 
il nostro Paese. Furono 
l’emancipazione e il diffondersi 
della secolarizzazione a investire e 
far scemare questa pratica che sta a 
metà tra artigianato e devozione».

Come si diventa sofer?
«Richiede l’apprendimento di una 
tecnica che deve assolvere a 
numerose regole prescritte dai più 

antichi rabbini, dalla Mishnà e dal 
Talmud, oltre a una buona dose di 
sfaccettatura artistica secondo il 
principio parafrasato dall’Esodo 
“questo è il mio Dio e lo voglio 
rendere bello”. Le norme vanno dal 
supporto scrittorio, la pergamena, 
alla produzione del calamo, alle 
lettere che vanno scritte in modo 
completo, armonioso e con un 
inchiostro durevole. Essere scriba è 
la caratteristica di me stesso a cui 
tengo di più; se mi chiedono che fai 
nella vita, io vorrei rispondere 
“scriba in Roma”, il resto, essere 
insegnante, rabbino, è corollario».

Cosa prova mentre trascrive le 
lettere sacre della Bibbia?
«Si dice che il Sefer Torah possieda 

tante lettere quante sono le anime 
del popolo ebraico. E infatti quando 
scrivi devi stare attento che non 
manchi nemmeno un carattere, 
altrimenti quella Torah sarà 
inadatta alla lettura pubblica: 
insomma quando copio mi sento 
legato a tutte le parti dell’ebraismo, 
passato, presente, futuro. Come in 
quel midrash che racconta come sul 
Monte Sinai a ricevere le tavole della 
legge ci fossero tutti gli ebrei, sia 
quelli che erano lì usciti dall’Egitto, 
sia quelli che sarebbero venuti 
dopo. E mi sento così anche quando 
correggo o restauro un Sefer Torah 
antico, perché avverto tutta la 
tradizione precedente, mi connetto 
a tutti quelli che l’hanno letto e 
conservato prima di me».

Bisogna essere puri prima di 
impugnare la penna d’oca?
«Ci vuole un’attenzione particolare 
quando si copia il tetragramma, il 
nome di Dio. Devi prima 
pronunciare delle parole che 
attestino la consapevolezza della 
santità di quel che stai per fare. 
Alcuni consigliano il mikveh, il 
bagno rituale, ma non è 
obbligatorio».

Torniamo al suo museo. Cosa 
consiglia di vedere?
«Innanzitutto il luogo, perché il 
museo è iscritto nel carcere dove 
sono stati reclusi i prigionieri 

durante il fascismo, anche Bassani: 
è di per sé evocativo di una storia 
ebraica incancellabile. Poi contiene 
un eccezionale progetto didattico 
rivolto alle scuole. In terzo luogo ci 
sono le straordinarie mostre 
permanenti e quella sulla Shoah 
1938: l’umanità negata che era stata 
chiusa per il Covid e ora viene 
riaperta. E quella che verrà, sul 
periodo dei ghetti. Imprescindibile 
una visita alla Ferrara ebraica, le sue 
sinagoghe, il cimitero. Un’offerta 
armoniosa, sintonica».

Cosa vuol fare di questo 
museo?
«Per ora devo studiare quel che è 
stato fatto, il lavoro meraviglioso e 
appassionato che ha realizzato chi 
mi ha preceduto, Simonetta Della 
Seta».

Un sogno nel cassetto?
«Penso a un lavoro che si concentri 
sul rabbino Yochanan Ben Zakkai, 
vissuto duemila anni fa. Fu lui che 
durante l’assedio a Gerusalemme 
riuscì a uscire dalle mura della città 
e a incontrare il comandante 
Vespasiano: così ottenne di salvare i 
saggi e la scuola rabbinica che poi 
fondò a Yavne. Fece un passo che 
permise agli ebrei di riformulare le 
modalità di trasmissione della 
propria tradizione e di continuare 
ad esistere. Mi piacerebbe metterlo 
al centro di un’iniziativa».

È l’unico sofer 
italiano da 150 anni

La sua arte di copiare 
i testi è antichissima

“Sono uno scriba”

  

Cultura

Il personaggio
Amedeo
Spagnoletto

U

Romano, 52 anni, 
è il nuovo 
direttore 
del Museo 
nazionale 
dell’Ebraismo 
e della Shoah 
Ha il diploma 
di sofer (scriba 
e restauratore 
di testi ebraici) 

“Bisogna seguire
il principio tratto 
dall’Esodo: questo 

è il mio Dio e lo voglio 
rendere bello”
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