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El Born CCM acull la taula rodona “De la 
instrucció a la llibertat” 
27/04/2021 

Dimecres, 28 d’abril, a les 18.00 hores, a la Sala Moragues d’El Born CCM (plaça 
Comercial, 12) tindrà lloc la taula rodona “De la instrucció a la llibertat”, organitzada 
amb la Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris (IMEB), en el marc del 30è 
aniversari de la proclamació de la Carta de ciutats educadores. 

Els grans reptes del passat continuen ben vius en l’actualitat; el llegat de les pedagogies 
de la República encara té un gran impacte en l’educació d’avui. Quines preguntes 
encara ens fem? Com s’ha transformat el missatge pedagògic potent i transformador de 
principis del segle XX per actualitzar-lo al segle XXI? 

La taula permetrà connectar el passat amb el present educatiu, a través de les mirades i 
les vivències de tres dones que han tingut i tenen un pes molt especial en l’educació: 

• Francina Martí, filòloga, presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat 
• Marina Subirats, doctora en Sociologia, ex-regidora d’educació de Barcelona i 

ex-alumna de l’Escola del Mar 
• Neus Sanmartí, doctora en Química, experta en didàctica de la ciència, 

avaluació i formació docent, i ex-responsable del moviment escolta 
• Marta Comas, doctora en Sociologia i especialista en innovació educativa i 

participació democràtica, que conduirà la taula 

Aquesta taula és una de les primeres activitats adreçades a la comunitat educativa al fil 
de l’exposició Per una educació en llibertat. Barcelona i l’escola. 1908-1979, que es 
pot visitar a El Born CCM. La mostra, que ressegueix l’evolució de l’educació a 
Barcelona al llarg del segle XX i la seva relació amb les opcions polítiques 
predominants, precisament reivindica el debat sobre el model educatiu que necessita la 
societat actual. 
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Pedagogies del segle XXI 
La nova edició de Referències al Born CCM tractarà les pedagogies ecologistes, 
feministes i a les xarxes 

Periodista. Foto: Helena Guasch 

28/04/2021 

Que l’educació és imprescindible per construir una societat crítica, lliure i compromesa 
amb la justícia i els drets humans és indiscutible. No obstant això, la pedagogia no és 
limitable als ensenyaments oficials i reglats, sinó que abasta un ampli ventall de 
pràctiques en molts àmbits. Enguany, el Born Centre de Cultura i Memòria prepara 
una nova edició de Referències, l’espai de reflexió sobre el paper de la memòria en el 
món contemporani. En el cicle es tractaran algunes de les pedagogies que han guiat les 
lluites del feminisme, l’activisme a les xarxes i l’ecologisme.  

Comissariat per Paula Kuffer, el cicle de debat es durà a terme en tres sessions durant 
el mes de maig, cadascuna de les quals comptarà amb una personalitat internacional. 
L’objectiu d’aquestes converses és compartir experiències i reflexionar amb alguna 
figura destacada del panorama local. D’altra banda, en l’edició del 2021, Referències 
entra en diàleg amb l’exposició Per una educació en llibertat. Barcelona i l’educació. 
1908-1979, que també té lloc al Born CCM des del 9 d’abril. L’exposició fa un 
recorregut pels diferents intents, al llarg del segle XX, d’articular un sistema 
d’ensenyament de qualitat, públic, gratuït, laic, coeducador i en català. 

Sota el títol de Pedagogies a les xarxes, el diàleg que encetarà la programació se 
celebrarà el 6 de maig. Els assistents podran escoltar-lo presencialment a la Sala 
Moragues o bé a través del canal de YouTube de la institució. Així doncs, a partir de les 
sis de la tarda, Anastasia Kavada conversarà amb la dramaturga Simona Levi sobre el 
paper de les xarxes i els mitjans digitals en la configuració de l’escena política i social 
contemporània. Definitivament, la informació és una arma de doble tall: és essencial per 
a la mobilització i la organització de protestes cíviques col·lectives, però alhora, pot 
fomentar l’ascens de l’extrema dreta o la instauració del discurs feixista a través de la 
manipulació o l’ús de notícies falses (fake news). 

Kavada és professora de Comunicació i Política a la Universitat de Westminster, 
codirectora del màster Media, Campaigning and Social Change i codirectora de la 
comunitat interdisciplinària i col·laborativa Arts, Communication and Culture Research. 
La seva investigació gira entorn dels mitjans digitals, els moviments socials i la 
participació democràtica per a la transformació política. Just ara fa un any, Anastasia 
Kavada va participar en un seminari on va conversar amb un panell d’experts sobre 
activisme digital en temps de pandèmia. Altres participants van ser Marisa von Bulow, 
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de la Universitat de Brasília, i Mengyi Li, qui es va centrar en l’ús de Weibo – una 
xarxa social xinesa – per fer front a la Covid-19. 

Tornant al Referències, el 13 de maig a les 18 h serà el torn de les Pedagogies 
mediambientals. Les persones interessades podran participar-hi en format presencial o a 
través de YouTube. Tabi Joda posarà el focus en l’adveniment de la catàstrofe 
ecològica si no revertim les tendències destructives dels humans en una conversa amb 
Alfons Pérez.  

Joda és el director executiu de GreenAid International, una organització radicada a 
Nigèria que treballa per la sostenibilitat mediambiental a escala global. Coordina també 
el projecte One Million Trees for Africa, dedicat a combatre la desforestació i a generar 
feina i resiliències entre els joves i dones de comunitats locals. La seva meta és 
conscienciar la societat del vincle indestriable entre l’ecosistema i els éssers vius, frenar 
l’ecocidi i erradicar el pensament capitalista de propietat sobre la terra. L’any 2017, en 
consideració de la seva tasca, va rebre el premi Climate Information Prize de l’African 
Climate Policy Center. 

Finalment, per cloure el cicle, el 20 de maig a la mateixa hora tindrà lloc una xerrada 
sobre Pedagogies feministes en la qual participaran l’escriptora i traductora Bel Olid i 
l’activista Tihti Bhattacharya. Ambdues expressaran el seu punt de vista respecte a les 
reivindicacions vers una societat patriarcal i opressora, així com sobre la 
universalització del dret a l’habitatge, l’educació o la salut sexual i reproductiva.  

El feminisme ha esdevingut un dels moviments protagonistes en les lluites per 
l’emancipació i la igualtat, així com la promoció d’una societat que posa les cures i la 
vida al centre. Bhattacharya és professora d’Història d’Àsia del sud a la Universitat 
Purdue, portaveu de la campanya Boicot, Desinversions i Sancions a favor del poble 
palestí i una feminista reconeguda mundialment. Va ser una de les organitzadores de la 
vaga internacional de dones del 8 de març de 2017, i ha escrit sobre marxisme, gènere i 
teoria de la reproducció en obres com Feminisme per al 99% (Tigre de Paper) i Teoria 
de la reproducció social. Ressituant la classe. Recentrant l’opressió (Tigre de 
Paper). Els interessats podran seguir aquesta darrera xerrada per YouTube o bé reservar 
les entrades presencials de forma gratuïta en aquesta web. 
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Aquest diumenge, 2 de maig, a les 11 hores, es 
projecta als cinemes Girona la pel·lícula L’extra-
ordinari viatge de T.S. Spivet, dins el Cicle de Ci-
nema dels Drets dels Infants. Es tracta d’una 

pel·lícula recomanada a partir de 8 anys. Les 
sessions d’aquest cicle són gratuïtes i les pla-
ces limitades (segons disponibilitat de places 
i protocols covid-19 vigents). 

Cinema familiar als Girona 

DISTRICTES I MÉS...
PÀGINA BARCELONA

www.barcelona.cat

CICLE DE CINEMA DELS DRETS DELS INFANTS
www.cinemadretsinfants.cat

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Avui el Centre Cívic Zona Nord acull el Festival 
de Dansa  de Nou Barris, on es mostren danses 
populars d’arreu del món. Hi participaran les 
companyies Kay Fecc (dansa africana), Retahí-

la Ballet (dansa tradicional espanyola), Dancing 
Ganesh (dansa Bollywood), GENI Agrupació Ba-
llarins Georgians (dansa tradicional georgiana) 
i Afro Vivo (dansa afroperuana).

Danses populars d’arreu del món
FESTIVAL DE DANSA DE NOU BARRIS 
Centre Cívic Zona Nord, 30 d’abril, 19 h 

GETTY

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Fins al 26 de maig es pot visitar al Centre Cívic Sant 
Andreu la mostra Relats revelats, sobre els fons 
fotogràfics dels arxius dels districtes de Barcelo-
na. Està previst que la mostra passi per uns quants 
centres cívics de la ciutat.

Exposició dels fons fotogràfics 
dels arxius dels districtes 

‘RELATS REVELATS’. Centre Cívic Sant Andreu. 
Fins al 26 de maig. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

El Born acull fins al 23 de juny l’exposició Per una 
educació en llibertat. Barcelona i l’escola. 1908-
1979, que repassa l’evolució de l’educació a Bar-
celona durant el segle XX i la seva relació amb les 
opcions polítiques predominants.

L’evolució de l’educació  
a Barcelona, al Born

‘PER UNA EDUCACIÓ EN LLIBERTAT. BARCELONA 
I L’ESCOLA’. El Born CCM. Fins al 23 de juny. 

La Biblioteca Arús acull l’exposició Quan els cro-
mos anaven amb la xocolata: la dolça història d’un 
art col·leccionable. Hi ha cromos de temàtiques 
ben diverses: de futbol, de cinema, de refranys, del 
Quixot, de la Primera Guerra Mundial...

Exposició de cromos  
de les xocolates 

‘QUAN ELS CROMOS ANAVEN AMB LA 
XOCOLATA’. BIBLIOTECA ARÚS. FINS AL 4 DE JUNY.

BPA
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Barcelona 28 Abr 2021 - 20:19 CEST 

Comienza en España la búsqueda de los restos del escritor Pablo 
de la Torriente Brau 
Considerado 'el héroe de Majadahonda', nació en Puerto Rico en 1901 pero creció y 
pasó buena parte de su vida en Cuba. 

La Conselleria de Justicia de la Generalitat de Cataluña inició el miércoles las obras para abrir una fosa 
común en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, donde espera encontrar los restos 
del escritor y periodista Pablo de la Torriente Brau, que murió durante la Guerra Civil luchando del lado de los 
republicanos en Majadahonda, Madrid. 

"Por la noche o cuando no había combate dedicaba una arenga a los rebeldes para hacerles entender que 
estaban en el bando equivocado y que lo que tenían que hacer era estar al lado de la Republica, pues era el 
régimen legitimo, y al lado de la clase obrera", explicó la consellera de Justicia, Ester Capella, en 
declaraciones a los medios de comunicación al iniciar la apertura de la fosa junto al concejal Marc Serra y al 
cónsul de Cuba en Barcelona, Alain González, reportó Europa Press. 

Pablo de la Torriente, considerado "el héroe de Majadahonda", nació en Puerto Rico en 1901 pero creció y 
pasó buena parte de su vida en Cuba, donde escribió buena parte de su obra, que incluye "La isla de los 500 
asesinatos", una serie de artículos que fueron la base de su libro Presidio Modelo, y Realengo 18. 
Murió en España en 1936, adonde había viajado como corresponsal de las revistas New Masses, de Nueva 
York, y El Machete, de México. Durante su participación en el conflicto bélico, fue nombrado comisario de 
guerra y miembro del Estado Mayor del 109º Batallón de la 7ª División de las tropas republicanas. 

Al morir, fue inicialmente enterrado en Madrid, y más tarde sus restos fueron trasladado a Barcelona con la 
intención de repatriarlo a Cuba en barco, lo que la guerra impidió. 
Después de abrir la fosa, la Conselleria identificará los restos que encuentre usando muestras de ADN, que 
comparará con el de los familiares del poeta, "y en caso éxito el cuerpo volverá finalmente a Cuba, 85 años 
después de su muerte", explicó Capella. 

La Generalitat, el Ayuntamiento y el Consulado de Cuba firmaron en 2018 un convenio para recuperar y 
repatriar los restos del escritor, y los trabajos empiezan con el inicio de la apertura de la fosa común donde 
probablemente está enterrado, que supondrá la primera exhumación en el cementerio de Montjuïc. 
Serra señaló que este acto supone empezar "un acto de reparación, de justicia hacia la memoria democrática 
y a la memoria antifascista", y recordó que aún hay cerca de 4.000 represaliados del franquismo enterrados 
en fosas comunes o sin identificar por toda España. 

En 1940 se publicó su libro Aventuras de un soldado desconocido cubano, obra inconclusa escrita en su 
segundo exilio de Nueva York. 

https://diariodecuba.com/cuba/1619633948_30735.html
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Busquen el brigadista i poeta cubà Pablo de la Torriente a Montjuïc
va començar les obres per intentar tro-
bar-lo en una fossa on hi ha onze per-
sones sense identificar. “Creiem que 
pot ser-hi, però no diem que hi sigui 
perquè han passat molts anys”, alerta 
la consellera Ester Capella. 

Pablo de la Torriente va arribar a 
Espanya com a corresponsal de guer-
ra però hi va acabar combatent. Va 
participar en la batalla de la carretera 
de la Corunya, al nord-est de Madrid, 
entre el 29 de novembre del 1936 i el 
15 de gener del 1937. En un dels dies 
més cruents per la superioritat nu-
mèrica de l’enemic i per la boira bai-
xa, el brigadista cubà va caure. El cos 
va ser embalsamat i el van enterrar el 
23 de desembre del 1936 al cementi-
ri madrileny de Chamartín. El 13 de 

juny del 1937 el van traslladar al nín-
xol número 3772 de Montjuïc amb el 
propòsit –així ho volien ell i la seva 
dona– de portar-lo a Cuba. Però mai 
va sortir de Montjuïc. Al Registre de 
Cementiris de Barcelona consta que 
el seu cos es va dipositar al nínxol 
3772 en una concessió temporal per 
dos anys. El 26 de setembre del 1939 
es va acabar la concessió, es van treu-
re les restes del nínxol i es van deixar 
en una fossa. Enlloc s’especifica qui-
na. El 1963, els treballadors del ce-
mentiri van indicar al cònsol cubà 
que, el 1939, el poeta havia estat en-
terrat en una fossa, al costat del nín-
xol. És aquesta la que s’obrirà, i si es 
localitzen les seves restes el poeta se-
rà exhumat i repatriat a Cuba.e

Imatge dels treballs d’exhumació que van començar 
ahir al Cementiri de Montjuïc. CONSELLERIA DE JUSTÍCIA 

MEMÒRIA HISTÒRICA

Els arqueòlegs creuaran per primera 
vegada les portes del cementiri de 
Montjuïc per obrir una fossa i intentar 
localitzar una víctima de la Guerra Ci-
vil: l’escriptor, poeta i brigadista cubà 
Pablo de la Torriente. Fins ara hi havia 
hagut exhumacions de víctimes en 
molts altres llocs del país, però mai a 
l’emblemàtic cementiri de Barcelona. 
Es tracta d’una llarga reclamació del 
consolat de Cuba, que des dels anys 60 
intenta recuperar les restes del briga-
dista cubà a qui el poeta Miguel Her-
nández va dedicar el poema Elegía se-
gunda. Ahir la conselleria de Justícia 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS 
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NACIONAL. Plana 8

Un acte
carregat
de futur
S’obre una fossa
a Montjuïc
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om que era poeta, Pablo de
la Torriente, cubà, nascut a
Puerto Rico l’any 1 del segle
XX, va prendre partit en la

vida, fins a tacar-se, tacar-se de la
seva pròpia sang, que va vessar el
dia que va morir, el desembre del
1936, al front, defensant la Repú-
blica davant l’envestida de l’exèrcit
feixista del general Franco que vo-
lia conquerir Madrid.

Fins aquí la vida i la mort de Pa-
blo de la Torriente, un periodista
d’essència revolucionària, segons el
va definir ahir el cònsol de Cuba a
Barcelona, Alain González, que el
1936 va venir a Espanya per expli-
car el conflicte armat a la premsa
americana i va acabar enrolant-se
en les milícies internacionals. S’ex-
plica d’ell que per les seves dots
narratives s’arrencava amb aren-
gues a la tropa, a primera línia del
front, amb l’altaveu a tot volum per
mirar de convèncer l’enemic que es
canviés de bàndol. “Que hable el cu-
bano!”, es diu que li cridaven des de
l’altre costat de les trinxeres quan
els soldats d’un i altre bàndol que-
daven esgotats de llançar-se impro-
peris.

Les despulles del poeta i perio-
dista van poder ser recollides del
camp de batalla, i després de ser
enterrat a Madrid el seu cos es va
traslladar a Barcelona, amb la idea
de ser una estació intermèdia en el
seu viatge postmortem que la famí-
lia volia que tingués com a destina-
ció final la seva Cuba. Ho volia i en-
cara avui ho vol.

És per això que el 2019 la Gene-
ralitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Barcelona i el consolat cubà a la

C

capital catalana van signar un con-
veni que es va començar a fer reali-
tat ahir al matí a la zona del carrer
de Sant Oleguer del cementiri de
Montjuïc. Allí una màquina dotada
d’un pic va començar a obrir el for-
migó sota el qual es considera que
hi ha una fossa on hi podria haver
les despulles de De la Torriente.

És el primer cop que al gran ce-
mentiri de la ciutat de Barcelona
s’hi fa una recerca per localitzar
una víctima de la Guerra Civil espa-
nyola. En aquest cas no es tracta
d’una fossa com les que hi ha en
molts indrets del territori, on es
van enterrar soldats morts pel con-
flicte o civils executats de manera

sumaríssima, sinó que es busca en
una sepultura comunitària on ana-
ven a parar els cadàvers dels ciuta-
dans que només tenien dret a un
nínxol de manera temporal.

Això és el que hauria passat amb
les restes del poeta i periodista, que
el 13 de juny del 1937 va ser enter-
rat a la sepultura 3.772 i que, en
acabar-se el conflicte armat, va ser
dipositat a la fossa comuna. La vic-
tòria de les tropes feixistes hauria
frustrat l’operació de repatriació
d’un home que al seu país tenen en
molta consideració i estima, fins al
punt que se li va dedicar un centre
cultural a la mateixa ciutat de l’Ha-
vana, molt a prop de la Plaza Vieja.

La història oblida però la família
no, i va ser la insistència d’aquesta i
la informació que van donar la que
va permetre situar el difunt al lloc
on ara es busca. Ahir al cementiri,
en l’inici de les tasques de recerca,
s’hi va parlar d’història, de justícia i
de lluita contra el feixisme. I també
de poesia; ho van fer el cònsol, el re-
gidor Marc Serra i la consellera Es-
ter Capella, que van citar Miguel
Hernández, que va dedicar un poe-
ma al seu company mort, i Antonio
Machado. S’hauria pogut també
evocar Celaya i els seus versos car-
regats de futur: “Maldigo la poesía
de los que no toman partido, parti-
do hasta mancharse.” ■

Un acte carregat de futur
INÈDIT · Per primer cop s’obre una fossa al cementiri barceloní de Montjuïc per buscar-hi les restes d’una víctima de la Guerra
Civil espanyola INCÒGNITA · S’investiga si les restes enterrades són les del poeta cubà Pablo de la Torriente, a qui es busca

35 fosses
Amb l’actuació que
va començar ahir a
Montjuïc, la Generali-
tat ja ha endegat la
recerca de la identitat
dels cadàvers de 35
fosses de l’època de
la Guerra Civil espa-
nyola. De les restes
obtingudes es fa un
estudi d’ADN i les da-
des s’encreuen amb
les que hi ha diposita-
des en un banc, dins
del programa d’iden-
tificació genètica.

Jordi Panyella
BARCELONA

Un operari aixecant ahir el terra de formigó a sota del qual es creu que hi ha la fossa amb les restes del poeta Pablo de la Torriente ■ ORIOL DURAN
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Els ibers no van ser un sol
poble. Tampoc van entrar
en tromba a la península. I
no se’ls pot atribuir cap
“essència de la hispani-
tat”, una lectura política,
pseudohistòrica, que
l’únic que ha fet és mal al
coneixement del nostre
passat. Hi havia molta re-
cerca feta d’aquesta civilit-
zació que es va assentar
des del Llenguadoc occità
fins a l’alta Andalusia pen-
dent de divulgar, i el repte
l’ha entomat ara la seu
barcelonina del Museu
d’Arqueologia de Catalu-
nya (MAC) en l’exposició

L’enigma iber (fins al ge-
ner del 2022).

És un projecte que aga-
fa el relleu a la gran mos-
tra, pionera, que va orga-
nitzar la Fundació La Cai-
xa el 1997, Els ibers, prín-
ceps d’Occident. Però el
cert és que al llarg
d’aquests 23 anys els estu-
dis han avançat tant que la
visió del món ibèric s’ha
tornat molt més nítida.
Fins al punt que ja no es
pot parlar d’un únic poble
compacte i monolític sinó
de “múltiples subdivisions
ètniques”, sosté David
Asensio, membre de
l’equip de comissaris, tam-
bé integrat per Núria Mo-
list, Gabriel de Prado i Car-

me Rovira, que han seguit
les indicacions del direc-
tor del MAC, Jusèp Boya,
per forjar una exposició
per al gran públic, “no per
als especialistes”.

D’aquesta diversitat del
món ibèric en dona fe la se-
va emblemàtica ceràmica,
abundant en el recorregut
expositiu, que, en total, re-
uneix més de 500 objectes
de 38 institucions públi-
ques i privades. Ilergets,
cossetans i ilercavons pre-
ferien els motius geomè-
trics pintats de vermell en
els seus gerros. Als indi-
gets els feien trempar els
tons blancs. Contestans i
edetans es van casar amb
les formes humanes i ani-

mals. I laietans i lacetans
eren els més minimalistes.
Les seves ceràmiques són
completament llises.

Les armes, un altre sig-
ne distintiu de la grandesa
dels ibers, tampoc coinci-
deixen arreu dels seus do-
minis. Els punyals trian-
gulars eren típics del sud i
les espases llargues del
nord.

Dit això, és clar que els
unien moltes coses. Per
exemple, la llengua, que
continua sent eminent-
ment incomprensible tot i
que els experts han acabat
identificant el que podrien
ser noms de pila i topò-
nims. Un punt fort de l’ex-
posició és la quantitat

d’inscripcions que ha aple-
gat, tenint en compte que
només se n’han trobat
unes 2.300. La més antiga
coneguda fins ara té per
suport una ceràmica del
segle V aC, localitzada a
Ullastret. La tesi dels in-
vestigadors és que el bres-
sol de la llengua iber va ser
l’Empordà. Amb les seves
particularitats territorials
perquè tenia tres variants
dialectals.

La realitat iber es va
despertar al segle VI aC,
però això, el seu origen, és
un altre dels enigmes que
l’han perseguit històrica-
ment. De nou, les recer-
ques recents posen llum a
la foscor. “Està descartat

radicalment que fos un po-
ble arribat de l’exterior. La
civilització ibèrica és un
procés perllongat al llarg
del temps”, subratlla
Asensio. Ho prova el fet
que un segle abans, al VII
aC, ja es detecten indicis.
És a dir, objectes que evo-
quen la incipient riquesa
d’una societat que es dis-
tingiria per la seva jerar-
quització. Els anomenats
cabdills, precedent dels
prínceps, ja s’envoltaven
de béns de prestigi, com
una cantimplora egípcia
que es va desenterrar a la
Vila Joiosa d’Alacant.
Quin tros d’obra d’art.

Ja ho hem apuntat
abans: els ibers seran ibers

Els secrets dels ibers
Maria Palau
BARCELONA

El Museu d’Arqueologia dedica una gran exposició amb més de 500 objectes,
alguns d’icònics, a una civilització que els estudiosos van desxifrant a poc a poc

La Dama Cánovas de la
col·lecció Mateu del
Castell de Peralada
■ ORIOL DURAN

Exposició ‘L’enigma iber’, al Museu d’Arqueologia de Catalunya
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per les armes. De vestigis
del seu fort caràcter mili-
tar a la mostra hi trobem el
que s’ocultava dins de la
tomba d’un guerrer a la
necròpolis de Can Canyís,
a Banyeres del Penedès.
Crida molt l’atenció la se-
va espasa deformada en
forma d’U. Té una explica-
ció: els ibers incineraven
els seus difunts i el foc feia
estralls en els aixovars fu-
neraris.

Un senyor problema
per rastrejar el seu ADN.
Tot i que d’esquelets n’hi
ha. Hi ha cranis travessats
per un clau, esfereïdors
trofeus de guerra. Un dels
dos que s’exhibeixen al
MAC pertany a una dona
d’uns 30 o 40 anys, encara
més intrigant i tot, proce-
dent del poblat de Puig
Castellar de Santa Coloma
de Gramenet. I hi ha els os-
sets d’infants de dies o set-
manes de vida que enter-
raven sota els paviments
de les cases. El que s’ha in-
corporat a la mostra és
d’Olèrdola. Morts natu-
rals? Ofrenes? Potser in-
fanticidis femenins?

Qui ho sap, com tants
d’altres interrogants que
invoca el projecte i que el
fan tan atractiu. Un de bo:
en què creien els ibers?
Dels seus déus no se’n sa-
ben els noms, però de nou
els objectes custodien se-
crets que potser algun dia
es deixaran conèixer. A la
vaixella de plata coneguda
com el Tresor de Tivissa,
hi ha algunes pistes. En
una pàtera, aflora gravat
un déu entronitzat que
contempla el sacrifici d’un
xai custodiat per uns és-
sers alats que semblen els
avantpassats dels àngels
cristians.

Un altre misteri sucós
passa per Barcelona. Els
ibers eren urbans, com ho
demostra Ullastret, la

gran ciutat dels indigets.
Però quina va ser la capital
dels laietans? Aquí hi ha
marro, és a dir, debat en-
tre la comunitat científi-
ca. A un bàndol hi ha els
que defensen que va ser
Iluro, l’actual Mataró, i a
l’altre els que aposten per
Barkeno, topònim inscrit
en dues monedes, una de
perduda i l’altra conserva-
da a Dinamarca que no ha
pogut viatjar al MAC per la

pandèmia. Si Barcelona va
ser una gran ciutat ibèri-
ca, la hipòtesi dels arqueò-
legs és que el nucli princi-
pal era a la muntanya de
Montjuïc.

El lector que ha arribat
a aquest punt de l’article
es preguntarà si l’exposi-
ció ha prescindit de les ico-
nes de la cultura iber.
Doncs no, hi són totes.
Just a l’entrada llueix una
còpia de la Dama d’Elx,
germen de la ibermania
quan va ser descoberta, a
finals del segle XIX. Però,
compte!, és una rèplica
amb pedigrí, feta el 1908
per encàrrec de la Junta
de Museus quan la peça
era al Museu del Louvre.
Molt a prop hi té la Dama
Cánovas de la col·lecció
Mateu del Castell de Pera-
lada; l’autèntica, una me-
ravella, que estava sepul-
tada al santuari del Cerro
de los Santos, a Albacete.
Una altra rèplica: la de la
Dama de Baza, desenter-
rada fa just 50 anys al jaci-
ment de Cerro de Santua-
rio, a Granada, les excava-
cions del qual va patroci-
nar el mecenes català Pere
Duran Farell. I aquesta sí
original: el grup escultòric
del Genet travessant l’ene-
mic amb una llança, de la
necròpoli de Cerrillo Blan-
co, a Jaén. Una exhibició
de testosterona que tam-
bé ens ajuda a entendre
d’on venim. ■

Va ser Barcelona
una gran capital
del món ibèric?
Un misteri
encara irresolt

No van ser un sol
poble. Tampoc
van entrar en
tromba a la
península
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del segle VI aC proliferen les armes. 
A la necròpolis de Can Canyís (Baix 
Penedès), per exemple, s’hi van tro-
bar ganivets i armes. 

Hi ha molt poques tombes a les 
necròpolis i, per tant, tot fa pensar 
que tan sols s’enterraven les cen-
dres de famílies d’alt rang. Alesho-
res, què en feien de la resta de cos-
sos? Una hipòtesi és que simple-
ment s’escampaven les cendres dels 
qui no tenien la sort de ser família 
del cabdill. Tampoc s’han trobat 
gaires infants a les necròpolis, pe-
rò en canvi sí que hi ha nadons de 
poques setmanes sepultats sota el 
paviment de les cases. “Estem fent 
anàlisis genètiques –diu Asensio–. 
Si la majoria són nenes, podríem 
pensar que són infanticidis, però 
també podrien ser sacrificis o 
simplement es considerava que 
devia existir una edat mí-
nima per tenir dret a ser 
cremat a la necròpolis”.  

Que es castigava queda 
clar veient els cranis hu-
mans clavats que mostra 
l’exposició. Un d’ells correspon a 
una dona d’entre 30 i 40 anys i és el 
primer documentat al món: el van 
descobrir l’any 1911 al jaciment de 
Puig Castellar a Santa Coloma de 
Gramenet. “Pensem que hi havia di-
ferents tipus de violència. Hi havia 
ràtzies, atacs de grups a altres grups, 

però també s’atacaven entre ells i 
segurament hi havia homes i dones 
a qui es marginava”, assegura l’ar-
queòloga Carme Rovira, que també 
ha comissariat l’exposició. 

Més de 2.200 inscripcions  
Al MAC també es pot veure una 
mostra d’escriptura ibera sobre di-
ferents suports, entre els quals el 
plom, en el que podria ser una car-
ta comercial. Les inscripcions ibèri-
ques –se n’han localitzat més de 
2.200– es documenten al llarg de la 
costa mediterrània, des de Narbona 
fins a Múrcia, i s’han pogut trans-
criure però no traduir. “Sabem se-
gur que existia una llengua vernacle 
en tots els territoris, però també hi 
havia variacions dialectals”, diu 
Asensio. Un dels últims descobri-
ments ha sigut la identificació del 

sistema numeral, que coincideix 
amb els numerals bascos. 

“Hi havia grans ciutats 
iberes i una organització po-

lítica amb un poder centralit-
zat”, defensa Asensio. Hi havia 

grans assentaments i petits pobles  
fortificats i encara moltes ciutats de 
noms enigmàtics i de les quals se sap 
molt poc. Una de les últimes pre-
guntes de l’exposició és precisa-
ment si hi havia una gran ciutat ibe-
ra a Barcelona. Dues monedes amb 
el nom de Barkeno fan pensar que 

Tot el que sabem  
(o encara no) dels ibers 

El Museu Arqueològic ens acosta a la civilització ibèrica a través de noves recerques i 500 objectes

PATRIMONI

La cultura ibera va desaparèixer 
sense deixar cap rastre escrit que 
puguem interpretar. La seva llen-
gua va morir i no s’ha trobat cap text 
bilingüe que ens pugui donar pistes 
sobre en què creien, d’on venien, el 
paper de les dones o si hi va haver 
una gran ciutat ibera a Barcelona. 
Molts enigmes que fan que la recer-
ca arqueològica esdevingui clau a 
l’hora d’aclarir qui eren realment. 
Alguns dels molts interrogants que 
envolten aquesta antiga civilització, 
que va ocupar el vessant mediterra-
ni d’Andalusia al Llenguadoc entre 
els segles VI i I aC, els intenta res-
pondre l’exposició L’enigma iber. 
Arqueologia d’una civilització, que 
es pot veure al Museu Arqueològic 
de Catalunya (MAC) fins al 16 de ge-
ner del 2022. 

“És la primera gran mostra de la 
cultura iber que es pot veure des de 
fa 23 anys. Des d’aleshores s’ha 
avançat molt en la recerca”, diu el 
director del MAC, Jusèp Boya, que 
recorda que Els ibers, prínceps d’Oc-
cident es va veure a París, Berlín i 
Barcelona. Boya reivindica una cul-
tura que creu que ha sigut “poc va-
lorada”: “¿Com pot ser que ni tan 
sols figuri en el currículum de les es-
coles? Es passa directament de la 
prehistòria als romans”. L’exposi-
ció, que aplega 500 objectes de 38 
museus catalans, espanyols i fran-
cesos, es divideix en set àmbits i 
planteja sis enigmes. Però, a mesu-
ra que es fa el recorregut per aques-
ta cultura, molt més sofisticada del 
què potser ens pensàvem, sorgeixen 
moltes preguntes més. 

Dels banquets a les tombes 
“La recerca ha descartat completa-
ment que els ibers vinguessin de fo-
ra –assegura David Asensio, arque-
òleg i un dels comissaris de l’exposi-
ció–. En realitat, són el resultat d’un 
procés evolutiu”. Els últims estudis 
genètics, no fàcils de fer perquè els 
ibers practicaven el ritual de crema-
ció i hi ha poques restes, demostren 
que eren autòctons però que hi ha-
via hagut contacte amb altres pobla-
cions continentals des de la prehis-
tòria. La genètica no és l’única da-
da que fa pensar que no venien de 
fora. Les tombes expliquen com els 
cabdills van anar ensenyorint-se del 
territori. Al segle VII aC, oferien 
grans banquets, i a les tombes apa-
reixen àmfores i joies, però a partir 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. Grup escultòric de la 
necròpolis de Cerrillo Blanco, 

a Porcuna (Jaén). 02. Una 
escultura ibera. 03. El primer 

crani humà clavat es va trobar el 
1911 a Puig Castellar (Santa 

Coloma de Gramenet). FRANCESC MELCION 

01 

03 

sí. “Si hi havia una ciutat ara està se-
pultada sota la ciutat actual. S’han 
trobat restes a Sant Pau, a la Sagre-
ra, a la plaça de la Gardunya...”, de-
talla Asensio. 

L’últim enigma intenta respon-
dre per on va creuar Anníbal els Pi-
rineus. Va ser precisament la Sego-
na Guerra Púnica entre cartagine-
sos i romans la que va condemnar la 
cultura ibera a la desaparició. L’úl-
tima peça és metafòrica: un conjunt 
escultòric, tot trencat, que al segle 
II aC algú va llançar a un pou al ja-
ciment de Cal Posastre (Sant Mar-
tí Sarroca, Alt Penedès). Així desa-
pareixia i quedava sepultada la cul-
tura dels ibers.e 

02 
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Publican cartas de un soldado republicano 
desaparecido en la Guerra Civil  
 

Barcelona, 29 abr (EFE).- La Asociación Memoria e Historia de Manresa ha publicado la 
correspondencia con su familia de un combatiente republicano manresano de la Guerra 
Civil, Joan Prat Guitart, que desapareció en 1938 en el frente de Teruel. 

Según ha explicado la asociación en una nota de prensa, las cartas están datadas entre el 16 
de marzo de 1938, cuando Prat salió a batallar en el frente, y el 26 de abril del mismo año, 
el día que supuestamente habría desaparecido, seguramente en el municipio de Rubielos de 
Mora. 
La web de la asociación, memoria.cat, publica las reproducciones de los manuscritos y seis 
fotografías, así como la transcripción de los fragmentos que "mejor describen la situación 
en el fronte y en Manresa" y que aportan conocimiento de la cotidianidad en tiempos de 
guerra a través de vivencias personales. 
En el archivo constan una tarjeta postal, cinco cartas escritas por Prat a su mujer, Ignàsia 
Guitart Bohigas, y a su cuñado Amadeu Rosell. 
También recoge una carta dirigida a su hermana, Antonita, y otro texto que Ignàsia Guitart 
habría escrito a un compañero de guerra de su marido el 15 de noviembre de 1938, pidiendo 
noticias de él meses después de su desaparición. 
La asociación manresana ha explicado que en el contenido de las cartas no se tratan batallas 
ni sentimientos, sino que, como mucha correspondencia parecida del momento, servía para 
dan una "falsa sensación de proximidad", una manera para unir a las familias y los 
combatientes durante la guerra. 
Al parecer, Joan Prat sufrió un ataque con metralleta de un avión franquista en la estación 
de tren de Tortosa, que causó tres heridos en su grupo que se dirigía al frente, y pasó 
hambre, frío, alojamiento precario, instrucción y aburrimiento; nada de eso se describe en 
las cartas.  
Una de las cartas, escrita 24 horas después de la salida de Manresa, dice, en catalán: 
"Querida esposa e hijo y demás familia, sabrás que estamos hoy día 17 a las 10 de la 
mañana en Tarragona. Cuando sepamos a dónde vamos, ya os lo haré saber. Un beso al hijo 
y a ti muchos recuerdos de quien no te olvida". EFE  
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Memòria.cat publica les cartes del manresà Manel Prat 
i Pujol, desaparegut el 1938 al front de Terol 
Recull la correspondència que es conserva amb la seva família que va ser escrita 
durant els quaranta-dos dies que va passar a les files de l'exèrcit republicà 

per Redacció , 28 d'abril de 2021 a les 08:42 |  

 
Capçalera del web sobre Manel Prat i Pujol | Memòria.cat 
 
 
El portal de webs Memòria.cat de l'Associació Memòria i Història de Manresa fa una 
nova aportació al coneixement de la guerra de 1936-39 publicant la correspondència que 
es conserva del manresà Manel Prat i Pujol amb la seva família que va ser escrita durant 
els quaranta-dos dies que va passar a les files de l'exèrcit republicà, entre el 16 de març 
de 1938, quan marxà de Manresa, fins el 26 d'abril que és donat per desaparegut 
probablement a Rubielos de Mora, Terol. 
 
Aquest fons postal procedeix de l'arxiu de Joan Prat i Guitart i consta d'una targeta 
postal, vuit cartes escrites per Prat a la seva muller Ignàsia Guitart i Bohigas, nou cartes 
de la muller al marit, quatre cartes de Prat a la seva germana Rosa i al seu cunyat 
Amadeu Rosell, una carta a Prat de la seva germana Antonina i una carta d'Ignàsia 
Guitart adreçada a Sebastià Palol, sembla que un company de guerra, amb data del 15 
de novembre de 1938 demanant-li notícies del seu marit. 
 
 
Escriure serà una dèria, el cordó umbilical que uneix el soldat amb la família i, a 
l'inrevés, també la família confiarà a les cartes la falsa sensació de proximitat. És una 
correspondència de la quotidianitat, no s'hi expliquen ni batalles ni grans patiments. De 
la guerra, Manel Prat no en diu res llevat d'un metrallament causat per un avió 
franquista a l'estació de tren de Tortosa i que causà tres ferits entre el contingent que 
anava al front; la resta és: gana, fred, allotjament molt precari, polls, instrucció i 
avorriment. 
 
Quan encara no fa vint-i-quatre hores que és fora de Manresa, ja envia una targeta postal 
des de Tarragona de les que facilitava l'exèrcit: "Querida esposa i fill i demés família. 
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Sabràs que estem avui dia 17 a les 10 del matí a Tarragona. Quan sabrem on anem, ja us 
ho faré saber. Petons pel nen i tu molts records del que no t'oblida". 
 
 
Quan Manel Prat arriba a destí, es troba amb unes unitats republicanes en plena 
reorganització després d'haver perdut Terol. A Prat el van destinar a una companyia de 
metralladores de la 39 Divisió feta de trossos d'altres unitats. Prat va ser soldat de quota 
i, per tant, no va anar a fer el servei militar quan li tocava, així que l'any 1938 era un 
soldat sense cap mena de vivència militar; formava part d'aquelles tropes sense 
experiència enviades al front.  
 
El dia 23 d'abril va començar l'ofensiva de l'exèrcit franquista cap a Castelló de la Plana 
i va trobar una enorme resistència republicana que la va fer aturar el dia 27. És en un 
d'aquests episodis de resistència contra els sublevats que mor Manel Prat. L'única 
notícia que rebrien els familiars que feia intuir el fatal desenllaç serien les tres cartes 
retornades i marcades amb una gran "D" al davant i amb el mot "Desaparecido" en el 
revers.  
 
El web publica la reproducció de les cartes manuscrites i sis fotografies. També la 
transcripció dels fragments que millor descriuen les situacions al front i a Manresa i que 
fan alguna aportació al coneixement de la quotidianitat en temps de guerra a través de 
les vivències personals. 
 
Memòria.cat agraeix a Manel Prat i Guitart, el fill de Manel Prat i Pujol i d'Ignàsia 
Guitart i Bohigas, que ha fet a mans les cartes i fotografies. També a Rosa Xarpell i 
Santasuana, vídua de Manel Prat i Pla, nebot de Manel Pla i Guitart, per haver fet fàcil 
l'accés a les fotografies del seu arxiu familiar. 
 
L'autor del web és Salvador Redó i Martí.  

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/97025 
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NOTA DE PREMSA 
 

L’Arxiu Municipal de Barcelona inaugura 
l’exposició itinerant “Relats revelats” 
 
 
És una mostra que destaca la importància dels fons fotogràfics 
conservats als Arxius Municipals de Districte, els quals són dipositaris 
d’una part de la memòria col·lectiva 
 
Recull un patrimoni documental de la història social de Barcelona en 
àmbits com el treball, la vida quotidiana, l’urbanisme, l’habitatge, les 
reivindicacions i la cultura popular, així com la mateixa representació 
fotogràfica de la ciutat 
 
L’exposició itinerant està organitzada per l'Arxiu Municipal de Barcelona 
amb la col·laboració de la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona 
 
 
 
L’Arxiu Municipal de Barcelona inaugurarà la propera setmana una mostra 
itinerant que exposa una part dels fons fotogràfics conservats als Arxius 
Municipals de Districte, els quals són dipositaris d’una part de la memòria 
col·lectiva de la ciutat. 
 
L’exposició destaca la importància d’aquests fons fotogràfics i recull un 
patrimoni documental de la història social de Barcelona en àmbits com el 
treball, la vida quotidiana, l’urbanisme, l’habitatge, les reivindicacions i la cultura 
popular, així com la mateixa representació fotogràfica de la ciutat. Algunes de 
les fotografies originals que s’exposaran pertanyen als fons de fàbriques com 
La Maquinista Terrestre i Marítima de Sant Andreu, d’Indústries Benet i 
Campabadal de les Corts, o de l’Editorial Bruguera de Gràcia, a més de fons 
personals com el de Lluís Martí-Codolar d’Horta-Guinardó, o el del fotògraf 
amateur Esteve Bosch de Sant Martí, així com també s’exposaran imatges dels 
fons d’entitats com la Unió Excursionista de Catalunya-Sants o el Club 
Excursionista de Gràcia. 
 
L’exposició que es podrà visitar des del 28 d’abril fins a finals d’any, està 
organitzada per l'Arxiu Municipal de Barcelona amb la col·laboració de la Xarxa 
de Centres Cívics de Barcelona. 
 
  
 
Fons dels Arxius Municipals dels Districtes 

P.23



 
Als Arxius Municipals de Districte es conserva un patrimoni d’aproximadament 
250.000 fotografies que daten des de finals del segle XIX i tot el segle XX, el 
qual va creixent constantment amb noves incorporacions. 
 
La participació de la ciutadania és un dels factors que més es destaquen al 
llarg de l’exposició, la qual no hagués estat possible sense les donacions 
particulars rebudes a l’Arxiu, tant personals i familiars com pertanyents a 
entitats, associacions o empreses dels diferents territoris de Barcelona. Tot 
aquest patrimoni ajuda a construir una part de la història de la ciutat basada en 
la vida dels seus veïns i veïnes al llarg del segle passat, les “petites” històries 
dels habitants de Barcelona. Aquestes històries ajuden a complementar el relat 
de centralitat urbana que ha predominat al llarg del temps a l’hora d’explicar la 
història de la ciutat. 
 
A l’Arxiu Municipal de Barcelona es reben, de mitjana, entre 30-40 donacions 
particulars anualment i alguns dels fons que han ingressat en els darrers anys 
han estat el Fons Martí-Codolar a l’Arxiu Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó (del qual es podran veure imatges a l’exposició “Relats revelats”), el 
Fons de la Llibreria Negra i Criminal, conservat a l’Arxiu Municipal del Districte 
de Ciutat Vella, i més recentment l’Arxiu Històric de la Mina i Camp de la Bota, 
que ja forma part de l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí. 
 
L’exposició està comissariada per Marta Delclòs, especialista en investigació i 
història de la fotografia, i es desglossa en cinc àmbits temàtics: la representació 
fotogràfica del treball a Barcelona, la importància dels àlbums familiars en la 
història urbana, la reivindicació de la fotografia amateur, la festa com a 
imaginari urbà, i una reflexió sobre els arxius del present i del futur. 
 
  
 
Centres cívics que acolliran l'exposició i programa d'activitats 
 
Centre Cívic Sant Andreu 

• Exposició: del 28 d'abril al 26 de maig de 2021 
• Inauguració de l'exposició amb presentació de la comissària, Marta 

Delclòs: 28 d'abril, a les 18 hores. 
• Taula rodona "Sant Andreu revelat", a l'auditori de la Biblioteca Ignasi 

Iglésias-Can Fabra: 12 de maig, a les 18 hores. 

Centre Cívic Can Basté 

• Exposició: del 10 de juny al 31 de juliol de 2021 
• Inauguració de l'exposició amb presentació de la comissària, Marta 

Delclòs: 10 de juny, a les 18 hores. 
• Presentació de Linde, històries "mínimes" que expliquen la ciutat: 30 de 

juny, a les 18 hores. 

Centre Cultural La Farinera del Clot 
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• Exposició: del 30 de setembre al 31 d'octubre de 2021 
• Inauguració de l'exposició amb presentació de la comissària, Marta 

Delclòs: 30 de setembre, a les 18 hores. 
• Itinerari "El Clot fotogràfic": 16 d'octubre, a les 11 hores. 

Centre Cívic Pati Llimona 

• Exposició: del 30 de novembre al 31 de desembre de 2021 
• Inauguració de l'exposició amb presentació de la comissària, Marta 

Delclòs: 29 de novembre, a les 18 hores. 

 
De manera complementària, s’han organitzat una sèrie d’activitats que s’aniran 
duent a terme al llarg de l’any, entre les quals: una taula rodona titulada “Sant 
Andreu revelat” sobre fotografia amateur que tindrà lloc el proper 12 de maig a 
la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, una xerrada a finals de juny sobre el 
llibre Linde que posarà en paral·lel el treball fotogràfic realitzat en els barris del 
nord de la ciutat amb els relats que es mostren a l’exposició, i un itinerari pel 
barri del Clot traçat a partir de les fotografies històriques del fons d’Esteve 
Bosch, conservat a l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí. 
 
  
Totes les activitats són gratuïtes, amb places limitades i inscripció prèvia. 
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La exposición "Relats revelats" destaca los 
fondos fotográficos de Barcelona  
Barcelona, 25 abr (EFE).- La exposición "Relats revelats", que se inaugurará el día 28 
en el Centro Cívico Sant Andreu, exhibe una parte de los fondos fotográficos 
conservados en los Archivos Municipales de Distrito y destaca su importancia, puesto 
que recogen "un patrimonio documental de la historia de Barcelona". 

El ayuntamiento ha informado este domingo que en la exposición se podrán ver 
imágenes sobre el trabajo, la vida cotidiana, el urbanismo, la vivienda, las 
reivindicaciones y la cultura popular de la ciudad. 
La exposición, que será itinerante, organizada por el Archivo Municipal de Barcelona, 
con la colaboración de los Centros Cívicos, cuenta con retratos originales pertenecientes 
a los fondos de fábricas como La Maquinista Terrestre y Marítima de Sant Andreu, de 
Industrias Benet i Campabadal de Les Corts, o de la Editorial Bruguera de Gràcia. 
También hay imágenes de fondos personales como los de Lluís Martí-Codolar, de 
Horta-Guinardó, o del fotógrafo aficionado Esteve Bosch, del distrito de Sant Martí, 
además de otras de los fondos de la Unió Excursionista de Catalunya-Sants o del Club 
Excursionista de Gràcia. 
Comisariada por Marta Delclòs, especialista en investigación e historia de la fotografía, 
la muestra se desglosa en cinco ámbitos temáticos: la representación fotográfica del 
trabajo en Barcelona, la importancia de los álbumes familiares en la historia urbana y la 
reivindicación de la fotografía amateur. 
Asimismo, hay un espacio para la fiesta como imaginario urbano y hay otro de reflexión 
sobre los archivos del presente y del futuro. 
El Centro Cívico Sant Andreu acogerá la exposición hasta el día 26 de mayo y, 
posteriormente, ya en junio, se podrá visitar en Can Basté y en septiembre en La 
Farinera del Clot.  
La exposición se instalará, además, en el Pati Llimona, entre el 30 de noviembre y el 31 
de diciembre.  
El Archivo Municipal de Barcelona recibe, de media, entre treinta y cuarenta 
donaciones particulares anuales y algunos de los fondos que se han depositado en los 
últimos años han sido del Fondo Martí-Codolar, el Fondo de la librería Negra i 
Criminal, y, recientemente, el de la Mina y Camp de la Bota. EFE  
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Mocador de can G6nima.
/ MUSEU DE L’ESTAMPACI~ T~XTIL DE PREMI~

Erasme de G6nima,
’Thole del segle" (XVIII)

E1fabricant d’indianes rods important ds avui
un desconegut 2oo anys despr s de mort

Alex Sfinchez

E l millor i rues encertat cronista del
moment, el Bar6 de Maldh, el va
qualificar de veritable "home del

segle". Es referia a Erasme de G6nima i
Passarefi, el fabricant d’indianes rues im-
portant de la Catalunya de l’Antic R/~gim,
que va representar rues be que ningfl la
imatge d’un self-made man que, partint
d’uns origens humils, triomfh en els nego-
cis i en la vida social. Personatge injusta-
lent molt poc conegut, ara fa 200 anys,
el 26 d’abrfl de 1821, moria a Barcelona.

Home sense rostre (no se’n coneix cap
retrat, GEnima havia nascut a Moih el 4
d’agost de 1746, fill de Josep G6nima,
teixidor de liana, i d’Anna Passarell,
d’una familia de jornalers agricoles. Fou
el tercer d’onze germans i, sent encara
un Ben, va marxar a Barcelona arab la
familia cercant un futur millor a la capi-
tal catalana.

En aquells anys de mitjan segle XVIII,
tot just s’estava consolidant a la ciutat
una nova activitat industrial, que tambE
feia furor a Europa: la manufactura de
les indianes, les teles de cot6 estampades
provinents de l’~ndia. G6nima va dedicar
tota la seva vida professional a aquesta
nova indflstria, que protagonitzaria els
inicis de la revoluci6 industrial a Catalu-
nya. El 1757, arab 11 anys, va entrar
d’aprenent en una de les fhbriques rues
importants de la ciutat, la dels Germans
Magarola, on va treballar tres d~cades es
va arribar convertir en el sen "fabricant"
o director tEcnic.

La "rabrica de Don Erasme"
La posici6 li va permetre fer realitat la
seva ambici6 de convertir-se en empresa-
ri. E1 1783 compra un petit taller de
teixits de cot6 al carrer del Carme, on
instal.In la seva fhbrica, que va anar am-
pliant mitjan,~ant l’adquisici6 de nous edi-
ficis, tam al mateix carrer corn al de Rie-
ra d’en Prim, fins a constituir la que seria
la Fabrica d’indianes rues gran de Barcelo-
na a finals del XVIII. Per finan,~ar-ne la
construcciE, GEnima va utilitzar un meca-
nisme gens habitual a l’~poca. De 1783 a
1787, va dirigir dues fhbriques, la dels
Germans Magarola i la seva. Cinc anys
d’esfor,~os que li van permetre tant
l’obtenci6 de grans ingressos, que va in-
vertir en la construcci6 de la thbrica, corn
constituir una important cartera de
clients aprufitant part de la xarxa comer-
cial de la firma Magarola.

En dos continents
L’Epoca daurada de la ffibrica coincidi
arab l’excepcional conjuntura que lama-

nufactura tExtil catalana va viure entre
1783 i 1796. En aquests anys es produi el
boom de l’exportaci6 de l’aiguardent
catalfi als mercats del nord d’Europa, que
afavori, en contrapartida, la massiva
importaci6 de teles de lli en cru, poste-
riorment estampades ales fhbriques d’in-
dianes de Barcelona per set venudes win-
cipalment ales colEnies americanes.
Aix6 obria una oportunitat de negoci que
GEnima no va desaprofitar.

Especialitzada majorithriament en res-
tampat de teles de lli per a America, els
anomenats pintados, la f’abrica va crEixer
de manera espectacular i es va convertir
en la rues important i reputada de Barcelo-
na. E1 sen Exit es fonamentava en la quail-
tat dels seus teixits estampats, fruit de les
habflitats que GEnima havia adquirit du-
rant els anys de treball arab els Magarola
i ampliat en els viatges que, el 1778 i el
1785, havia let per Fran~a, Sui’ssa, Angla-
terra i Holanda.

Per6 tambE estava relacionat arab el
let que GEnima havia estat capa~ de bastir
una gran xarxa de provdidors, clients i cor-
responsals que s’estenia per Espanya, Eu-
ropa i America, integrada en la seva majo-
ria per catalans que formaven part de la
dihspora mercantil del pals.

Fabriear entre guerres
Els problemes van comenqar arab els con-
flictes bi)l.lics de finals de segle que van
enfrontar Espanya, primer, arab Anglater-
ra entre 1797-1801 i 1805-1807, i desprEs
arab Franqa, entre 1808 i 1814. E1 volum de
negoci se’n va ressentir i GEnima va hayer
de reorientar estrat~gies. Les guerres arab
Anglaterra conduiren al tancament de les
rutes comercials arab America, cosa que
va obligar GEnima a concentrar esfor(~os
en el mercat interior espanyol, on els
teixits de cot6 estampats eren el gran pro-
ducte de consul. Per nix6 va anar reduint
gradualment l’estampat sobre teles de Ill i
incrementant la fabricaci6 d’indianes.

La Guerra del Franc~s fou un cop enca-
ra rues dur: durant l’ocupaci6, la Fabrica va
hayer de minvar l’activitat fins a la seva
prhctica paralitzaci6. Foren set anys molt
dificils per a G6nima, que, a rues del tanca-
lent del negoci, pati l’espoli econ6mic de
les autoritats franceses. Aix6 no li va estal-
viar les acusacions de afrancesat en aca-
bar el conflicte, si be mai es va provar el
sen suposat coHaboracionisme i no pafi
cap represfilia.

Tornar a la normalitat desprEs de la
guerra no va set possible. Les lluites per la
independ~ncia de les colEnies i la inestabi-
litat politica a Espenya dificultaren la
recuperaci6 de l’activitat i la Fabrica va pa-
tit un inexorable procEs d’estancament. La

La casa-palau d’Erasme de 6~)nima, al carrer del Carme, lO6, / c. RmAS

Un client de Madrid demana teles del mostrari de Gbnima. / ~. bE CAT.

Un ministre arab un
E

rasme de GEnima va protagonitzar
uns dels aseensos socials rues espec-

taculars de la Barcelona setcentista. Pro-
vinent d’una familia menestral d’eseas-
sos recursos, fou capa~ d’arribar a Festa-
lent rues alt de la societat de rAntie RE-
gim: la noblesa. El sen enriquiment corn
a empresari t~xtil li va permetre consti-
tuir un gran patrimoni, vertadera clan
de l’Exit social a l’Epoca.

Els simbols del sen non poder van ser
la casa del carrer dd Carme --un mag-
nific palau d’estil neoclassic que connee-
tara pel pad arab la rabrica i tenia corn a
estan~a principal un gran sale de 100 me-
tres qnadrats, tot ell decorat arab pinta-
res de Mari~ Ilia-- i la Torre de Sam Fe-
liu del Llobregat, que el Bar6 de Maldh
va pepularitzar corn "el Versalles de don
Erasme", i que GEnima va converfir no
nom~s en resid~neia d’estiu, sin6 tamb6
en una veritable explotaei6 agricola.

La seva condiei6 de propietari li va

Versalles a Sant Feliu
facifitar raccEs a un titol nobiliari, eonce-
dit el 1791. A partir de llavors, va parfici-
par de la vida de la eiutat, ocupant
c~wrecs institueionals i empresarials.
Per6 la culminaei6 del sen reconeixe-
lent social va arribar el 1802, quan fou
nomenat pal rei Caries IV ministre hono-
rari de la Real Junta de Comercio, Mone-
day Minas del Reyno de Espafia, despr~s
de la visita que tota la Famifia Reial va
fer a la seva rabrica.

Malgrat els honors que va rebre en
vida i l’empremta que la seva excepeio-
nal activitat empresarial va tenir per a la
ciutat, Barcelona no ha reconegut degu-
dament Erasme de Gbnima. Un reco-
neixement que no nombs podria reflectir-
se en el nora d’un carrer o plac~a, sin6
tamb~ que els barcelonins poguessin gau-
dir d’uns dels seus llegats mEs impor-
tants: les pintares que decoren el gran
sal6 de la seva casa-palau del carver del
Carme, 106.

mort del seu fundador el 1821 suposh Hni-
ci d’una accelerada decadbncia, queen
pocs anys va dur a la seva desaparici6, cer-
tificada formalment el 1826.

Una agonia de nou dies
Es tancava aixi la trajectbria d’una empre-
sa que, durant 40 anys, havia estat referent
de la manufactura cotonera catalana. I tam-
bE desapareixia un personatge singular,
que ni tan sols va tenir una manera conven-
cional de morir. G6nima fou, probable-
ment, el primer empresari catalh mort per

accident laboral. Una mort terrible, causa-
da per les cremades que li va produir, men-
tre controlava el treball a la fhbrica,
l’explosi6 d’una caldera on bullien en
lleixiu les teles. Era el 17 d’abril de 1821,
per6 la seva agonia hauria de durar nou
dies, en morir la matinada de126. Esth ente-
rrat al cementiri del Poblenou.

Mex Sfinchez ~s professor d’Histbria
Econbmica de la Universitat de Barcelo
na. Ultima una biografia sobre Erasme de
G6nima.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

66000

9346

Semanal

1244 CM² - 110%

15345 €

1,7

España

29 Abril, 2021

P.28



DIUMENGE 
25 d’abril del 2021 

Preu: 2.50 €   
Novel·la: 5,95 €  Psicologia: 9,99 €  Cotxe: 9,95 €  Mocador: 9,95 €

Director: ALBERT SÁEZ 

 
Edició digital: 

ELPERIODICO.CAT 

EDICIÓ CATALÀ 

 CAT
 

La rambla de la Diagonal 
amb Glòries, a Barcelona, 
com a metàfora del 9-M, 
final de l’estat d’alarma.

El 9-M, final de l’estat d’alarma a Espanya, obre un nou escenari, l’inici del camí cap a la normalitat perduda  
durant els 14 mesos de pandèmia sense relaxar les mesures bàsiques per evitar contagis
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Els treballadors essencials més precaritzats, els que durant la pandèmia han sostingut  

el dia a dia, conformen un dels col·lectius menys beneficiats pels plans de recuperació.  

En vigílies del Dia dels Treballadors, set d’ells prenen la paraula.
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Badalona celebra aquest cap de 
setmana la 16a edició de la Magna 
Celebratio, viatge en el temps que 
se celebra per aquestes dates per 
recordar l’esplendorós passat 
romà de la ciutat. Setze anys no 
són pocs. Menys temps van seure 
al tron imperial Calígula (14), 
Claudi (13), Neró (14) i Còmode 
(12), per citar quatre dels pocs que 
no van durar en el càrrec ni un 
sospir. El cas és que, com en cada 
edició, hi ha un eix narratiu i en 
aquesta ocasió seran els ensen-
yaments de Vitruvi, potser l’ar-
quitecte més influent de la 
història, però sobretot despunta 
en el programa l’obertura al pú-
blic d’un altre tresor arqueològic 
recuperat pel Museu de Badalona, 
la Casa de l’Heura, la llar d’una 
adineradíssima família de l’anti-
ga Baetulo que ha sigut museït-
zada d’una forma, per resumir-
ho en una única i adequada pa-
raula, magna. 

Una visita a l’actualment sub-
terrània però, tot i així, monu-

mental Badalona romana no era 
fins ara completa si no es visitava 
la Casa dels Dofins, magnífica re-
sidència d’algun gran empresari 
vinícola fa dos mil·lennis, que deu 
el seu nom al gran mosaic de la 
sala principal de la finca, decorat 
amb sis dofins i un pobre pop que, 

com que està en franca minoria 
numèrica, no va poder participar 
en el baptisme de la residència. La 
Casa dels Dofins és (ho saben els 
que la coneixen) una joia. 

Durant unes obres realitzades 
als anys 90 es va descobrir que, a 
poquíssims metres d’aquell ca-

salot, hi havia una altra residèn-
cia senyorial, coneguda com la 
Casa de l’Heura perquè allà es va 
descobrir un mosaic decorat amb 
unes fulles d’heura, una de les 
plantes de referència de la icono-
grafia de Bacus i que, de passada, 
indicava que l’amo d’aquella fin-

ca era també un productor 
de vi. És aquesta segona 

casa la que ara s’incor-
pora al patrimoni vi-

sitable de Baetulo, 
de forma intensa 
durant la Magna 
Celebratio i, des-
prés, el segon diu-
menge de cada mes 

la resta de l’any. 
La visita, i això és 

un avís, és una mera-
vella perquè el Museu de 

Badalona, sempre exquisit 
en les formes en què exhibeix la 
seva col·lecció, ha incorporat 
quatre recursos narratius efectius 
i sorprenents. Però, abans de de-
tallar-los, posem-hi el context, 
que no és poc. 

Les àmfores 

A Baetulo, el trànsit de la Repú-
blica a la Roma dels emperadors li 
va anar tan bé que qualsevol 
avantpassat de Carlos Solchaga 
(un dels ministres més bocamolls 
d’Economia de l’Espanya mo-
derna) podria haver dit que Bae-
tulo est civitas orbis terrarum est in 
qua ditari possit citius, és a dir, tra-

CARLES COLS 

Badalona

TRESORS DE BAETULO

Amb uns recursos narratius que enamoren, el  

Museu de Badalona incorpora una nova joia  

a la seva ruta de jaciments romans visitables.

‘Salve!’

Ricard Cugat

Un dels mosaics de la Casa de l’Heura,  
que ha sigut museïtzada a Badalona.

Museu 
de Badalona

Casa dels
Dofins

C-31

BADALONA

Lladó, 45

Olímpic de 
Badalona

Lladó, 55

Casa de
l’Heura

Badalona obre la 
Casa de l’Heura
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duït, un lloc sense igual al món 
per fer-se milionari. D’entre els 
qui llavors van escalar aquest cim 
es coneix el nom, per exemple, de 
Marcus Porcius, que era amo 
d’unes àmfores de vi d’exportació 
que han trobat els arqueòlegs en 
bona part de la geografia de l’an-
tiga Roma. Però no era l’únic. En 
els 100 anys previs al regnat 
d’August, Baetulo va créixer so-
cialment, econòmicament i ur-
banísticament de manera expo-
nencial. Al subsol del Museu de 
Badalona es pot visitar la ciutat 
dels carrers estrets, la tavernària, 
la de les termes populars, la de la 
bullícia... La Casa dels Dofins i la 
de l’Heura són el contrari, la zona 
alta, topogràficament i social-
ment. En certa mesura, la visita li 
dona un aire a la portada de la re-
vista Salve!, l’¡Hola! de l’antigui-
tat, si és que va existir. «La famí-
lia tal o qual ens obre les portes de 
casa seva». Aquest seria el títol de 
la portada. 

Les dues cases estaven una al 
costat de l’altra, separades no-
més pel Cardo Maximus, és a dir, 
una de les dues vies principals de 
tota ciutat romana, que al centre 
neuràlgic de la ciutat interseccio-
nava amb el Decumanus Maxi-
mus. Només per situar la qüestió 
i en una comparació de molt lliu-
re factura, serien l’equivalent a la 
creu que formen a Barcelona el 
passeig de Gràcia i la Gran Via. En 
el cas d’aquestes dues viles de 
Baetulo, per seguir amb la com-
paració, estarien situades a la zo-
na més alta i noble del passeig de 
Gràcia, amb excel·lents vistes so-
bre la resta de la ciutat i sobre el 

mar. A més, Joan Mayné, antic 
director del museu, i Esther Gu-
rri, responsable de memorables 
exposicions d’aquest centre cul-
tural, expliquen que són dues ca-
ses clarament vitruvianes, és a 
dir, fidels a les proporcions i dis-
tribució que va dictar el teòric de 
l’arquitectura. 

A la Casa dels Dofins els visi-
tants poden conèixer la funcio-

nalitat quotidiana d’una casa ro-
mana. A la Casa de l’Heura, tot i 
que la distribució és molt sem-
blant, Mayné i Gurri han optat per 
brindar als qui creuen el llindar 
una experiència diferent i com-
plementària de l’anterior. 

Els grafitis 

Primer cal fixar-se, tot just en-
trar, en el gran mural de l’esque-
rra. Reconstrueix l’aspecte exte-
rior de la veïna Casa dels Dofins, 
de forma tan fidel que ni tan sols 
falta aquest vici tan romà i alhora 
tan actual d’escriure a les parets 
de la ciutat grafitis no sempre de 
bon gust. Per als romans, qualse-
vol paret semblava una tela. Són 
reals. No de Baetulo, sinó que són 
còpia dels descoberts a Pompeia. 
No importa. Els elegits per Gurri, 
no obstant, no són dels més obs-
cens de la col·lecció pompeiana 
(Fortunata la mama per dues mo-
nedes de bronze), sinó els d’elogi, 
per exemple, a les gestes de gla-

diadors com Marc Atili. 
Això, en qualsevol cas, és no-

més un aperitiu. El plat principal 
són dues pel·lícules que es pro-
jecten sobre tres estades de la 
casa i una ambientació en 3D que 
enamora per la senzillesa, per-
què amb un joc de llums i om-
bres mostra el pas de les hores 
del dia al jardí. 

En una de les pel·lícules, a par-
tir de versions animades de fres-
cos i mosaics romans de jaci-
ments reals, es narra el procés de 
producció i exportació de vi a Bae-
tulo, per cert, amb final infeliç, ja 
qua el barco, carregat d’àmfores, 
s’enfonsa davant les cales de Port 
de la Selva (és un succés real), 
sempre per a gran alegria, és clar, 
dels arqueòlegs actuals. 

L’altra pel·lícula és, si es pot, 
encara més interessant. Es pro-
jecta sobre el paviment del tricli-
nium, que seria l’equivalent del 
menjador actual, equivalència 
que queda curta si es remarca la 
teatralitat del que passava allà. 

Que el terra es faci servir com 
a pantalla de projecció té molt 

sentit. Les normes d’etiqueta 
exigien llavors que les restes de 
menjar es tiressin a terra. Hi ha 
fins i tot mosaics en jaciments 
de l’antiguitat que reprodueixen 
amb orgull aquesta escena que, 
amb els ulls d’avui dia, resulta 
realment fastigosa, però tot es-
tava perfectament planificat. Va 
ser Claudi qui fins i tot va legis-
lar sobre la conveniència 
d’eructar durant els tiberis. El 
sopar no era només un menjar 
reconstituent, sinó uun acte so-
cial en el qual es va arribar a 
fixar un nombre adequat de co-
mensals, preferentment un 
múltiple de tres, de manera que 
era gairebé un ofici oferir-se 
com a gorrer a les portes de les 
cases per a ser convidat per 
complir la norma matemàtica. 
Dels caçadors de sopars, com 
se’ls anomena, s’esperava com 
a mínim que fossin bons conta-
contes o que expliquessin xafar-
dejos dignes del Salve! n

El plat principal són 
dues pel·lícules i una 
ambientació en 3D 
que enamora per  
la senzillesa 

A l’espai no hi falta 
el vici tan romà 
d’escriure a les 
parets. Hi ha grafitis 
de Pompeia

La llar d’aquesta 
adinerada família 
de Baetulo és a  
prop de la Casa  
dels Dofins

Una altra estança de 
la Casa de l’Heura.

Grafitis pompeians que donen 
versemblança a la quotidiani-
tat romana de Baetulo.
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DOMINGO Historia

EFE/ANTONI CAMPAÑÁ

El miedo durante el combate, la inseguridad, la represión 
en la retaguardia, los bombardeos aéreos, la higiene 
pésima, la mala alimentación, la tensión y la falta de 

Alcohol, morfi na y suicidios

LAS CONSECUENCIAS 
privacidad en el frente llevaron al colapso a muchos 
soldados nacionales y republicanos. Los vencidos sufrieron 
más, como es lógico, al perder la guerra y pasar por las 
cárceles y los campos de concentración. Pero a todos, de un 
lado o de otro, les afectó el trastorno por estrés postraumá-
tico. A eso había que sumar aspectos que se han aireado 

poco, como son el alcoholismo y la adicción la morfi na 
después de la contienda. Y, si no fuera sufi ciente, había que 
añadir la presión social de ser padre de familia y no 
encontrar trabajo para alimentar a los hijos en un país que 
se había hundido en la crisis. Los índices de suicidio, de los 
que tampoco se hablaba, se multiplicaron.

Un soldado retratado por el fotógrafo Antoni Campaña en Barcelona durante la Guerra Civil española
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SOLDADOS DE AMBOS BANDOS SE VIERON AFECTADOS

Las familias de los afectados, 

republicanas o nacionales, 

lo llevaron en silencio porque la 

dictadura negaba la enfermedad

DOMINGOHistoria

A muchas familias les resultará 

conocido lo que vamos a contar, 

aunque la mayoría lo habrán pre-

servado en secreto y puede que no 

se hayan atrevido a reconocerlo 

más allá de la estricta intimidad. 

Durante años, la dictadura fran-

quista negó que entre sus tropas 

hubo casos de trastornos por es-

trés postraumático, con todas las 

dolencias mentales derivadas de 

ello, y también que la Guerra Civil 

española tuviera un impacto psi-

cológico entre los combatientes de 

ambos lados. Pero, ¿cómo es posi-

ble que la Primera Guerra Mun-

dial dejara tantas secuelas entre 

las fi las de los ejércitos involucra-

dos y que la de España apenas 

tuviera consecuencias en este sen-

tido? El Ejército norteamericano 

ya identifi có multitud de casos en 

la del 14 de lo que entonces se lla-

mó «neurosis de guerra», y un 

estudio realizado durante la Se-

gunda Mundial en una división de 

12.000 hombres concluía que los 

soldados bajo el fuego de la artille-

ría y al entrar en combate sufrían 

palpitaciones violentas, vacío de 

estómago, temblores en el cuerpo, 

frío generalizado y desvaneci-

mientos. Un 25 por ciento recono-

ció que vomitaba, otro 25, que no 

controlaba el esfínter en los mo-

mentos más crudos y un 10 por 

ciento que se orinaban encima.

Los médicos de EE.UU. trata-

ron de averiguar cuánto tiempo 

aguantaba un soldado en primera 

línea. Vietnam les brindó la res-

puesta. Dedujeron que es mentira 

que los individuos «se acostum-

bren a una situación bélica» y 

que, más tarde o temprano, todos 

quebraban. La llegada del colapso 

depende de la intensidad de la 

experiencia. Evaluaron que el 

tiempo estimado oscila entre 200 

y 240 días en un frente en calma. 

En caso de un combate continua-

do, una persona resiste entre 24 y 

30 días antes de romperse. Para 

ellos, estas bajas eran tan inevita-

bles como las que producían las 

balas. Aunque, eso sí, según las 

autoridades que gobernaban en 

nuestra posguerra, en España no 

había sucedido nada.

Una argumentación que con-

tradicen los escasos pero relevan-

tes datos que existen de lo que 

muchos consideran el último 

drama de la Guerra Civil: el tras-

torno por estrés postraumático 

de los soldados y las múltiples 

afecciones psíquicas a las que dio 

lugar. La historiadora Stephanie 

Wright cuenta en «Spanish Civil 

War Veterans, Mental Illness and 

the Francoist Regime» que «los 

registros militares revelan que 

para 1939, el número de soldados 

con enfermedades mentales ha-

bía sobrepasado por completo la 

capacidad de las clínicas psiquiá-

tricas militares».

Violencia doméstica
La investigadora recoge uno de 

los casos, el de Dolores Hernán-

dez, que escribió una carta a Juan 

Antonio Vallejo-Nájera, uno de 

los psiquiatras del régimen, ex-

poniéndole el comportamiento 

de su marido, que luchó del lado 

franquista. Esta mujer sostenía 

que la enfermedad de su pareja 

comenzó durante el confl icto y 

que tanto ella como la hermana 

de él coincidían en que su actitud 

era «normal» antes de las hostili-

dades. No solamente reseña el 

proceder errático de su esposo, 

sino que confesaba que, debido a 

su trastorno, sufrió en muchas 

ocasiones maltrato físico a ma-

nos de él. O sea, que fue agredida 

durante esos brotes de violencia, 

algo común entre los hombres 

afectados por estrés postraumá-

tico, como también lo sería el in-

somnio, los sentimientos negati-

vos y la frustración, la culpa, la 

ansiedad y la depresión. Asegu-

raba que era «un auténtico psicó-

pata» y alguien «verdaderamente 

incurable». Para Stephanie Wrig-

ht, «Dolores y su matrimonio fa-

llido podrían considerarse vícti-

mas tardías de la Guerra Civil y 

muestra las consecuencias psico-

lógicas que tuvo».

El historiador David Alegre , 

autor de «La batalla de Teruel: 

guerra total en España», aporta 

una clave de este silencio: el dis-

curso que la dictadura manejó al 

concluir el confl icto. Los ideales 

morales y la idea de legítima cru-

zada que se manejó durante la 

contienda no encajaban con la 

complejidad y las graves conse-

cuencias sociales de este aconte-

cimiento. En el mundo, no solo en 

nuestro país, existía todavía una 

visión viril de la guerra. «Las en-

fermedades mentales, en España 

y en todo el mundo occidental, es-

taban consideradas un síntoma 

de debilidad del individuo y, en 

un marco bélico, se identifi caban 

con la potencial fragilidad de los 

valores que se pretendía defen-

der». Por eso no podían aceptar 

que individuos que combatían 

bajo unos ideales como los que 

encarnaban –y que debían infun-

dir valor en los hombres– pudie-

ran colapsar. Aparte, los proble-

mas mentales se contemplaban 

como un síntoma de debilidad de 

la raza. «Eso era algo que las au-

toridades no toleraban, porque 

iba en contra del enaltecimiento 

de la masculinidad heroica, la 

comunidad nacional y la patria. 

Pero no era extraño en la época 

si miramos a otros regímenes 

contemporáneos: Alemania, Ita-

lia, Francia... Esos discursos eu-

genésicos estaban de moda: se 

criminalizaban las patologías 

mentales y se patologizaba a los 

criminales, de manera que los 

comportamientos que se desvia-

ban de lo social y culturalmente 

deseable eran considerados como 

una amenaza de primer orden».

De hecho, los historiadores es-

tán encontrando cada vez más 

casos. Uno da cuenta de cómo un 

ex republicano fue encontrado en 

medio del campo, subido a un ris-

co, desnudo, con el brazo derecho 

extendido y cantando el «Cara al 

sol». El alcalde del pueblo, nacio-

nal pero amigo suyo, se acercó a 

él y recibió esta contestación: 

«Estoy rodeado de guardias civi-

les, si no canto el himno matarán 

a mi familia», pero allí no había 

nadie. El regidor tuvo la habili-

dad de rescatarlo de la alucina-

ción. Stephanie Wright recoge el 

ejemplo de otro ex combatiente 

con «esquizofrenia paranoide» 

que afi rmaba, al inicio de su en-

fermedad, que «todos me mira-

ban porque pensaban que era 

rojo» y el de otro soldado diagnos-

ticado también con esquizofrenia 

que gritaba: «¡No soy un espía!».

David Alegre aclara que estos 

dramas se vivieron con angustia 

en el domicilio familiar y en ab-

soluta soledad. Eran tragedias 

personales, porque «la dictadura 

solo reconoció a 3.000 afectados». 

«No estaban protegidos por el 

franquismo. Hubo 1.700.000 hom-

bres en el bando republicano, 

1.260.000 en el nacional, 120.000 

voluntarios que apoyaron a los 

primeros y 100.000 a los subleva-

dos. Se calcula que hubo unos 

200.000 muertos. Con este marco, 

y a falta de más investigación, el 

número de afectados por estrés 

postraumático y diversas psico-

patías tuvo que ser de decenas de 

miles en un nivel u otro».

El autor apunta dos batallas que 

afectaron sobre manera a las tro-

pas, «la Teruel y la del Ebro. La 

primera por el frío extremo y el 

paisaje, un factor que mina a los 

combatientes. Igual que sucedió 

en la selva en Vietnam, vivir en 

una trinchera ese paisaje estepa-

rio, ese pedregal, resultó desola-

dor, porque la muerte está ace-

chando ahí, en la nada. Si se 

piensa en las nevadas y ventiscas 

provocadas por el frente ártico de 

enero, que las temperaturas se 

desplomaron hasta los veinte gra-

dos bajo cero con un manto blanco 

que ya de por sí provocaba aluci-

naciones visuales, las semanas de 

lucha, la tasa de fallecidos, el mie-

do a morir y la amenaza a las am-

putaciones por el llamado ‘‘pie de 

trinchera’’, o sea, a que se te pu-

drieran los pies por la falta de hi-

giene, la humedad y la congela-

ción, debió resultar demoledor».

La quinta del biberón
Otro momento crucial fue la ofen-

siva del Ebro, sobre todo, por la 

quinta del biberón. «A medio pla-

zo hubo casos de esquizofrenia 

provocados por la experiencia, 

una enfermedad que aparece en 

la última adolescencia, entre los 

16 y 17 años, y de 20 a 22. No tenían 

formación militar. Lo que se hizo 

con ellos fue criminal, pero primó 

el imperativo militar de resistir a 

toda costa y enviar a primera lí-

nea todo lo que hubiera disponi-

ble. El ejército republicano no 

debió llevarlos. Hubo casos de 

colapso mental. A nivel testimo-

nial están documentados». Psi-

quiatras republicanos atestigua-

ron la «psicosis de guerra» y se 

dieron cuenta de que derivaba del 

peligro, la tensión y la fatiga. Da-

vid Alegre añade que «estos casos 

se agravaban por el alcoholismo. 

Junto a las municiones se envia-

ba bebida y tabaco de forma prio-

ritaria. El alcohol mitigaba los 

nervios, calentaba, adormecía el 

dolor. Tras la guerra, el alcoho-

lismo fue un problema de salud 

pública en España. Igual que la 

morfina, como ha demostrado 

Jorge Marco. El franquismo sub-

vencionó su consumo para paliar 

las adicciones provocadas por el 

tratamiento de dolencias graves 

y enseguida saltó al mercado ne-

gro». También se tapó.

POR
JAVIER ORS 

MADRID 

El último 
tabú de 
la guerra civil: 
el síndrome 
postraumático

«Una mujer dijo que su 
marido era normal pero que 
tras la guerra se convirtió  
en ‘‘un auténtico psicópata’’ 
y que le pegaba»
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“Quan vaig tenir la carta i vaig re-
passar tota la correspondència ge-
nerada per l’Ajuntament de Sort 
l’any 1944, vaig localitzar un escrit 
del dia 15 de maig notificant al go-
vernador civil el trasllat d’un grup 
de jueus a Lleida. L’escrit anava 
acompanyat d’una llista an-
nexa on s’esmentava 
Fanny Gewürz, 
però a partir 
d’aquí ja no 
vaig trobar 
més docu-
ments”, ex-
plica Cal-
vet. En 
aquell mo-
ment, als ar-
xius es va tro-
bar en un carre-
ró sense sortida, 
però va continuar la 
recerca per internet: “Segurament 
fa deu anys o més aquesta investiga-
ció no hauria estat possible”, diu 
l’historiador. Una pàgina web d’ar-
bres genealògics li va obrir una por-
ta i va trobar el fill de la Fanny, Ben-
jamin Neeman, que viu a Tel Aviv.  

Calvet ha acabat 
reconstruint el re-
corregut d’aquestes 
dues bessones que 
van haver de marxar 
de Karlsruhe (Ale-
manya), on vivien 
amb els pares i els 
seus dos germans 
grans, el novembre 
del 1938, quan la 
persecució contra 
els jueus es va in-
tensificar. Primer 
va marxar la Rachel 
i després ho va fer 
la Fanny. Totes du-
es, quan van pujar 
al tren, no tenien 

documentació i van encabir el poc 
que tenien en una maleta. Tenien 
només 14 anys. La seva mare, deses-
perada i sola –el seu marit havia es-
tat deportat a Polònia–, temia per la 
vida dels seus fills després de la Nit 
dels Vidres Trencats i va decidir en-
viar-les a Estrasburg. Allà les dues 
germanes es van retrobar i es van 
poder abraçar. Amb l’esclat de la Se-
gona Guerra Mundial, però, es van 

Bessones separades pel nazisme: la 
història amagada en un hostal de Sort

L’historiador Josep Calvet investiga la vida d’una noia jueva que es va refugiar a Lleida

HISTÒRIA

Un dia d’abril del 2017, l’historiador 
Josep Calvet va rebre les fotografi-
es d’un document. Es tractava d’una 
carta escrita el maig del 1944 que 
durant 73 anys havia estat oculta 
entre factures i notes en una vella 
carpeta de la Fonda Martí Cases de 
Sort. La carta tenia una destinatà-
ria, Rachel Gewürz, i estava adreça-
da a un domicili de Tel Aviv. Havia 
estat enviada i tenia estampats mol-
tíssims matasegells, però mai havia 
arribat a la Rachel i havia tornat a 
Sort.  

A partir d’aquell sobre i d’aquella 
carta, escrita en alemany, Josep 
Calvet, historiador i especialista en 
l’estudi del pas per Espanya dels re-
fugiats que fugien del nazisme, va 
començar una investigació que el va 
portar a reconstruir la història de 
dues bessones separades pel nazis-
me: Fanny i Rachel Gewürz. El re-
sultat és el llibre Sort-Tel-Aviv. Du-
es bessones separades pel nazisme 
(Pagès Editors). 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

01. Fanny i Rachel 
Gewürz. 02. Les 
dues bessones a 
l’escola de 
Karlsruhe . 
03. La Fanny i el 
seu marit, Nathan 
Neeman, al quibuts 
de Degania. BENJAMIN 

NEEMAN / PAGÈS

haver de tornar a separar. La Rachel 
va aconseguir un visat i va poder 
marxar a Tel Aviv. La Fanny, en can-
vi, va començar un periple de cinc 
anys per França. “Va ser força dur, 
va viure tot aquest temps amagada 
en convents i altres llocs”, relata 
Calvet. 

El drama de creuar els Pirineus 
La Fanny va escriure un diari, en 
francès, la llengua que va acabar 
adoptant. “La seva família em va 
deixar veure la part del diari on re-
lata la fugida a través dels Pirineus, 
i és molt dramàtic”, destaca l’histo-
riador. A partir d’aquí, Calvet va tra-
çar el recorregut que havia fet la 
Fanny i fins i tot va conèixer el guia 
que havia portat el grup, Floreal 
Barberà, que encara vivia a França. 
“Quan el vaig anar a veure, em va dir 
que acompanyar-los, aquella pri-
mavera del 1944, va ser un error i 
una imprudència”, diu Calvet. L’ex-
pedició de la qual formava part la 
Fanny era de 62 persones, dues de 
les quals no van arribar a trepitjar 
mai Catalunya. El 7 de maig la 
Fanny escrivia: “Ens morim de ga-

04. La carta 
escrita per la 
Fanny el 1944. 
05. La Rachel, 
que va rebre la 
carta 73 anys 
després. BENJAMIN 

NEEMAN / PAGÈS
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01 
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na i estem esgotats. El més gran del 
comboi camina gairebé sense forces 
i agonitza”.  

La Fanny, finalment, va aconse-
guir arribar a Sort. Va ser un diu-
menge a la tarda, poc abans d’anar 
a Lleida i Barcelona, per després 
traslladar-se a Cadis i embarcar cap 
a Palestina, quan va escriure la car-
ta. “Com és que tenia l’adreça de la 
Rachel o si s’havien comunicat al 
llarg d’aquells cinc anys és una co-
sa que no he pogut esbrinar”, diu 
l’historiador. Al llarg d’aquest re-
corregut, la Fanny va conèixer el qui 
seria el seu futur marit, amb qui es 
va casar tan bon punt van arribar a 
Israel. “Al principi van anar a viure 
a un quibuts, però crec que la Fanny 
ho va fer més per solidaritat que per 
res, no li va agradar gens i quan va 
tenir el seu fill, va marxar d’allà, per-
què no volia que l’eduqués la comu-
nitat, el volia educar ella”. Les dues 
germanes es van retrobar a Israel, 
però ja mai van tornar a viure jun-
tes. S’havien separat als 14 anys i es 
van retrobar quan en tenien 19. Era 
el novembre del 1944.  

La desaparició dels pares 
Quan Calvet va començar la recer-
ca, la Fanny ja havia mort, però va 
poder fer arribar aquella carta a la 
Rachel. Elles havien aconseguit so-
breviure. Els seus pares van desapa-
rèixer. “No hem pogut esbrinar on 
van morir, l’últim que sabem d’ells 
és una postal que van fer arribar des 
del gueto de Cracòvia”, diu Calvet.  

Els dos germans grans de la 
Fanny i la Rachel van poder salvar-
se perquè els pares també els van 
enviar a fora: havien d’emigrar a Pa-
lestina, però al final van refugiar-se 
a Anglaterra. La germana gran, la 
Chaya, també va acabar emigrant a 
Palestina i va tenir dos fills que van 
morir en una altra guerra, la Guerra 
del Yom Kippur. L’Oser, l’altre ger-
mà, va anar a viure als Estats Units. 
Una diàspora. “I la resta de la famí-
lia va patir les conseqüències de 
l’Holocaust en tota la seva intensi-
tat, la majoria d’oncles i ties van mo-
rir”, conclou Calvet.e

02 
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Europa apressa  
els plans per sortir  
de la crisi econòmica

PANORAMA | P. 14

Espanya, Alemanya, França i Itàlia insten els altres 
països a accelerar el desplegament de fons

El PSOE creu que encara hi ha opcions d’arrabassar la Comunitat de Madrid al PP malgrat el que indiquen 
les enquestesnLa crispació provocada per Vox arracona les diferències entre les forces progressistes

ELS ÚLTIMS DIES DE CAMPANYA PER A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES

L’esquerra s’enfronta a una 
catarsi si no derrota Ayuso

PANORAMA | P. 14

Cap a una gran  
BCN de 5,1 milions
L’ajuntament convoca els experts per expandir  
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Empresaris  
i sindicats 
urgeixen a 

formar Govern
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Articles de  
Josep Sánchez Llibre, Antoni 

Cañete, Javier Pacheco  
i Camil Ros

Gervasio Sánchez, 
la memòria del  
fotoperiodisme  
sobre Sarajevo. P. 20

Ricard Cugat

La ciutat de Barcelona, vista des del turó de la Rovira  ahir a trenc d’alba.
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Edo tenia 5 o 6 anys quan a finals 
d’agost de 1992 va veure cremar 
des de casa seva la biblioteca de 
Sarajevo. Uns dies després va con-
duir-hi, entre muntanyes de cen-
dres encara fumejants, els perio-
distes espanyols Gervasio Sán-
chez i Alfonso Armada. La biblio-
teca va ser reinaugurada anys 
després, el 2014, però mai es van 
poder recuperar els centenars de 
milers d’exemplars devorats per 
les flames de l’horror d’una gue-
rra que aquell estiu estava en els 
seus inicis a Bòsnia i Hercegovina. 
Aquesta guerra va acabar el 1995, 
però els que la van patir continuen 
sense recuperar-se del dolor i les 
ferides que va deixar el pitjor con-
flicte viscut a Europa des de la Se-
gona Guerra Mundial. 

Un dolor que Gervasio Sánchez 
coneix bé perquè va viatjar a Bòsnia 
12 vegades durant la guerra i per-
què hi ha tornat unes 15 vegades 
després. Allà ha fotografiat mort i 
ha fotografiat vida, allà ha retratat 
la destrucció i la reconstrucció, la 
violència i la convivència. D’un dels 
seus viatges, el 2008, va sorgir la 
idea de començar a buscar els nens 
que va retratar en blanc i negre als 
carrers del Sarajevo assetjat. «Com 

a periodista vull saber què ha pas-
sat amb els protagonistes de les 
meves fotografies», explica. 

La periodista Ana Alba, tras-
passada l’any passat, el va ajudar 
a localitzar algun d’aquests xa-
vals. I d’aquesta idea ha vist la 
llum el documental Álbum de pos-
guerra, de la productora Lukime-
dia i dirigit per Àngel Leiro i Airy 
Maragall, que es pot veure a Mo-
vistar+ i que ahir es va estrenar als 
cines Girona de Barcelona.  

Localitzats a Facebook 

Els homes i dones que apareixen al 
documental tenen entre 34 i 43 
anys però tenien entre 5 i 14 quan 
van ser captats per la càmera del 
reporter. Només a Edo li havia se-
guit la pista Gervasio. D’altres van 
ser localitzats a través de Facebook 
i ni tan sols coneixien l’existència 
d’aquestes estampes de la seva in-
fantesa. Són testimonis impac-
tants, cada un amb la seva història, 
la memòria viva de l’esquinç que 

produeix una guerra en la infància. 
«La guerra em va privar de moltes 
coses. Podia haver sigut futbolista. 
Tenia talent, tots teníem talent 
però no vam tenir èxit. Només ha-
víem de sobreviure. Aquest va ser 
el nostre èxit més gran», afirma 
Edo mentre entrena amb la pilota 
el seu fill Amer. 

Jasmin i Damir tornen amb 
Gervasio al mateix lloc on de petits 
llançaven a unes cistelles, amb 
permís de les bombes. Damir va 
arribar a ser jugador professional. 
Però una lesió primerenca fruit de 
la seva mala alimentació va truncar 
la seva carrera. Jasmin va voler ser 
criminòleg «per perseguir els co-
rruptes». «Tot hauria sigut dife-
rent sense la guerra. Tots vam 
perdre. La gent va perdre. Els polí-
tics i els militars, no», afirma. 

Les germanes Alma i Selma 
van ser fotografiades en un 
gronxador en un carrer nevat. El 
seu record d’aquell dia és que es-
taven a cura de la seva àvia i que 

van escapolir-se per jugar al ca-
rrer. «Vam sobreviure, alguns es 
van quedar orfes; d’altres, inca-
pacitats», afirma Alma. 

Danko va ser fotografiat en 
braços del seu pare, Mirza Deliba-
sic, el grandíssim tirador que va ju-
gar a la selecció de Iugoslàvia, al 
Reial Madrid i a la primera selecció 
bosniana durant la guerra. Danko 
rememora aquell moment. «És es-
trany parlar de la guerra i recordar 
coses boniques», afirma. 

Han passat gairebé 26 anys des 
del final oficial d’una guerra que 
només a Sarajevo va costar la vida a 
10.561 persones, 1.601 de les quals 
eren nens, així com 50.000 ferits. 
«El conflicte ja no és tan present 
però sí que són molt presents la de-
sesperança i la decepció», comen-
ta el codirector del documental, 
Àngel Leiro. A Gervasio Sánchez, 
cap conflicte li pesa tant com la 
guerra de Bòsnia. I això que en tres 
dècades n’ha fotografiat bastants. I 
li continua pesant la interminable 
postguerra i l’abandonament in-
ternacional, sobretot per part eu-
ropea. Per això, continuarà tornant 
a Sarajevo i fotografiant vida on 
abans hi va haver mort, per man-
tenir viva la memòria. n

La memòria de Sarajevo

Gervasio Sánchez és un dels grans fotoperiodistes que van donar a conèixer al món la tragèdia  
de la guerra de Bòsnia (1992-1995). Hi ha tornat moltes vegades, les últimes per retrobar-se  

amb els nens, ara ja adults, que va fotografiar durant el martiri de Sarajevo.

El testimoni d’un fotoperiodista

MARTA LÓPEZ 
Barcelona

Gervasio Sánchez

Jasmin, Damir i altres adolescents juguen a bàsquet en un pati castigat 
per les bombes del conflicte el 1993.

El Govern espanyol va iniciar 
ahir el procés per repatriar els 
cossos de David Beriain i Ro-
berto Fraile, els dos periodistes 
assassinats a Burkina Faso du-
rant l’atac d’un grup armat 
quan gravaven un documental 
sobre la caça furtiva. Fonts del 
Ministeri de Defensa han de-
tallat que l’Exèrcit de l’Aire ja 
té un avió preparat per proce-
dir a la repatriació quan el Mi-
nisteri d’Afers Estrangers els 
comuniqui que s’han comple-
tat tots els tràmits. 

Els cossos dels dos repor-
ters han sigut traslladats a la 
capital de Burkina Faso, Oua-
gadougou, per a la realització 
de l’autòpsia. Fins allà s’ha 
traslladat una responsable de 
l’ambaixada espanyola a Mali 
per col·laborar i estar en con-
tacte amb les famílies. 

En el mateix vol, Defensa 
té previst traslladar el cos del 
ciutadà irlandès assassinat 
juntament amb els espanyols. 
Es tracta, segons va trans-
cendir ahir, del conservacio-
nista Rory Young, cofunda-
dor de l’oenagé Chengeta 
Wildlife, dedicada a combatre 
la caça furtiva. 

Documental sobre furtius 

Beriain i Fraile eren a Burkina 
Faso realitzant un documen-
tal sobre els esforços de les 
autoritats del país per protegir 
els parcs naturals contra la 
caça furtiva i les comunitats 
que hi habiten. 

Els dos formaven part d’un 
grup d’unes 40 persones amb 
les quals es va perdre el contac-
te cap a les 15.30 hores de di-
lluns en un parc natural situat a 
la frontera entre Burkina Faso i 
Benín, una «zona perillosa per 
ser camp d’operacions de ter-
roristes, caçadors furtius i ban-
dits», segons va remarcar 
aquest dimarts González Laya. 

Una font oficial burkinesa 
citada per l’agència Efe va ex-
plicar que «l’autoria (de 
l’atac) no ha sigut encara rei-
vindicada oficialment», però 
el Govern d’aquest país de 
l’Àfrica occidental insisteix 
que l’acte violent va ser obra 
de «terroristes». n

Espanya inicia 
la repatriació 
dels periodistes 
assassinats  
a Burkina Faso

EL PERIÓDICO 
Madrid

Atac armat
Lukimedia

Gervasio Sánchez (centre) es retroba amb Damir i Jasmin (a la seva 
dreta), ja en edat adulta, a Sarajevo.
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CAU L’ATLÈTIC

Pas de gegant
del Barça

cap al liderat
ESPORTS / P. 39 A 42

RACISME

El PennMuseum
enterra les restes

de negres
CULTURA / P. 28

PEDRO MADUEÑO

NADAL AMPLIA LA SEVA LLEGENDA AL GODÓ

RafaNadalvaalçarahirelseu12ètrofeuBarce-
lona Open Banc Sabadell-Comte de Godó i va
ampliar encaramés la seva llegenda. A la foto,

després de guanyar el grec Tsitsipàs en tres
sets, en3hores i 38minuts, apareix (dedretaa
esquerra) amb Javier Godó, president editor

deLaVanguardia;JordiCambra,presidentdel
Reial Club de Tennis Barcelona, i Josep Oliu,
presidentdelSabadell. ESPORTS / P. 35 A 38
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Catalunya encara les tres
últimes setmanes abans que
comenci a remetre el virus
La incidència de la pandèmia encara és alta, però el progrés de la
vacunació permet que no hi hagi una pujada espectacular de casos

A mitjans de maig Catalunya
haurà vacunat la immensa ma-
joria dels ciutadans de més de
60 anys, un pas fonamental per
arraconar el virus de la covid.
Els avançosde lavacunacióper-
meten suposar que, en el termi-
ni d’unes tres setmanes, la pan-
dèmia començarà un declivi
irreversible que allunyarà defi-
nitivament el fantasma dels
col·lapses hospitalaris i perme-
trà emprendre una tornada gra-
dual a la normalitat. SOCIETAT /
P. 20, 21 I EDITORIAL

CAMÍ DE LA RECUPERACIÓ

Les borses inicien
la desescalada entre el

temor d’un crac i l’eufòria
Els mercats acumulen pujades de fins a un 70%malgrat l’any llarg

de crisi que ha sacsejat l’economiamundial
ECONOMIA / P. 48 I 49

Entrevista a
Isabel Díaz Ayuso,
candidata del PP

POLÍTICA / P. 10

DANI DUCH

“La gent ve
aMadrid a
ser lliure,

també des de
Catalunya”

“Durant la pandèmia
semprevamtenir

en contra l’Executiu”

Sánchez sobre
Vox: “Ésuna
amenaçapera
lademocràcia”
POLÍTICA / P. 9
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Unaqüestióde crani
El PennMuseum anuncia que enterrarà els ossos de negres de la seva col·lecció

FRANCESC PEIRÓN
Nova York. Corresponsal

EsvadirJohnVoor-
hees iel seunomés
delespoquescoses
que se’n saben.
No s’han esta-

blert vincles amb
possiblesfamiliarsodescendents.
Segons les investigacions de Paul
WolffMitchell, estudiant de doc-
torat en antropologia a laUniver-
sitat de Pennsilvània, Voorhees
seriaunad’aquellespersonesque,
a començaments del segle XIX,
vannéixeresclavesal suddelsEs-
tatsUnits ivantrobarrefugicoma
homes lliures aFiladèlfia, al nord.
No és poca cosa. N’hi ha 14més

dels quals ni tan sols es coneix el
seunom.Aalgunsdelsseuscol·le-
gues de prestatgeria se’ls va iden-
tificarambetiquetesenquèes lle-
gia “idiota”, “llunàtic” o “negre”,
sensemésnimés.
A més han descobert els cranis

de 55 esclaus que van arribar fins
allà després de ser desenterrats
enunaplantaciócubanaapropde
l’Havana.
Tots formenpart delmón creat

pel metge i anatomista Samuel
GeorgeMorton,queni tansolsels
vadeixardescansartranquilsdes-
prés de lamort.
La Col·lecció Cranial Morton,

forjadaelsegleXIX,ésundels lle-
gats enverinats del museu d’Ar-

queologia i Antropologia de la
Universitat de Pennsilvània
(Penn Museum). Si bé n’hi havia
que procedien d’excavacions ar-
queològiques, la majoria van ser
robats de les tombes i separats
dels seus cossos.
El museu reuneixmés de 1.300

cranisprovinentsdemigplaneta i
vapermetreaMorton formular la
teoria racista, totalment desacre-
ditada i qualificada de pseudoci-
ència, que la mida més gran del
cervell dels blancs del nord d’Eu-
ropa demostrava que els negres i
altres races eren subespècies. El
seupostulat del supremacismeva

contribuir a l’eugenèsia del segle
XX en què es va basar el principi
ideològic del nazisme.
D’alguna manera es podria dir

que l’agitació racial als carrers
dels Estats Units també ha entrat
alsmuseus. I aixòajudaaexplicar
que el PennMuseumva demanar
“perdó” faunsdiesper“laposses-
sió poc ètica de restes humanes”,
en especial de negres. En aquest
comunicat va anunciar que faran
totselsesforçospera lasevarepa-
triacióoenterrament. “Haarribat
l’hora que aquestes persones si-
guin tornades a les seves comuni-
tats ancestrals, sempre que sigui

possible, com un pas
cap a l’expiació i la re-
paració de les pràcti-
quesracistes icolonials
quan es va formar la
col·lecció”, va remar-
car el seu director,
ChristopherWoods.
Altres institucions,

com el museu de la
Universitat de Har-
vard o el Smithsonian

Institution, dins el qual el Museu
d’Història Natural acull la
col·lecció de restes humanes més
gran, moltes procedents de l’es-
clavitud o de l’aniquilació de na-
dius, també es plantegen adoptar
mesures semblants de repatria-
ció.

“Aquesta discussió ha existit
als Estats Units per molt de
temps, però la mort de George
Floyd aMinneapolis i la resposta
que hi va haver a gran escala han
ampliat la conversa sobre la des-
igualtat racial en aquest país”, ex-
plica Samuel J. Redman, profes-
sor d’Història a la Universitat de
Massachusetts a Amherst i autor
del llibreBoneRooms, en què dis-
secciona a fons les col·leccions de
restes humanes.
“Resulta realment sorprenent

el grau en què aquests museus
suggereixen l’explotaciódelscos-
sosdenoblancs, tantentermesde
ciència com d’exhibició, sense
capautorització”, remarca. “Hem

Cultura
L’actualitat museística internacional

PENN MUSEUM

La col·leccióMor-
ton.A les prestatgeri-
es s’hi veuen alguns
dels cranis que va
reunir Samuel George
Morton, peces de
museu després que
aquestmetge forgés
teories racistes
esbojarrades sobre
la rellevància de la
mida del cervell

EXPIACIÓ I REPARACIÓ

ElmuseudeFiladèlfia
demanaperdódesprés
delacampanyaper
lamortdeGeorgeFloyd

QUÈ FER AMB ELS OSSOS?

Smithsonian i Harvard
també busquen
sortides a les seves
col·leccions

Pressió del carrer
Lamort de George
Floyd pel policia
blanc Derek Chauvin
va provocar una gran
mobilització que ha

entrat alsmuseus.
El PennMuseumha
demanat perdó per
la possessió poc
ètica de restes
humanes
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de ser més crítics a l’hora d’apro-
ximar-nos a aquestes col·lecci-
ons, com educadors, com investi-
gadorsocomapúblicque lesveu-
rà. Aquestes qüestions estan
assolint un punt d’inflexió histò-
ric”, afegeix. “Aquestes col·lecci-
ons perjudiquen la gent en l’actu-
alitat i aquestes restes s’han de
tornar a casa seva”, insisteix Red-
man.

El material del PennMuseum
va estar en exhibició fins l’estiu
passat.LamortpúblicadeGeorge
Floyd, sota el genoll del policia
blanc Derek Chauvin (condem-
nat la setmana passada per assas-
sinat),vaprovocar lamobilització
racial més important des de l’era
delsdretscivilsdelsanys seixanta
de la passada centúria.
Els estudiants de la Universitat

de Pennsilvània van tenir clar
l’objectiu de la retirada i repatria-
ció dels cranis procedents de l’es-
clavitud.
Explica Paul Wolff Mitchell

que aquestes restes es van ubicar
desdel2014enunaauladecorada
com si fos el segle XIX, com si es
tractés d’una altra època, en què
hi havia “una gran xarxa de trafi-
cants de cossoshumans”.
Aquest investigadoral·ludeixal

negre de Banyoles per establir la
injusta deshumanització que du-
rantanysvanpatirelscranis.Mit-
chell marca la diferència que el
boiximà, queva ser almuseuDar-
der, era una peça de taxidèrmia i
conservava els trets d’una perso-
na.
“Políticament és més fàcil de-

manar la repatriació d’un indivi-
du que s’assembla a un viu. Els
cranis, en canvi, estan desperso-
nalitzats, separats de la seva per-
sona i les col·leccions els deshu-
manitzenencaramés. Noméssón
cranis i és més fàcil oblidar que
van pertànyer a un ésser humà”,
assenyala. “Però si els mires no
només com a ossos, qualsevol pot
sentir immediatament una sensi-
bilitat moral, necessitem tractar-
los comel que són, unapersona”.
Aquest investigadormatisaque

el museu i la universitat no han
actuat voluntàriament en la seva
decisió, sinóqueésfruitd’aquesta
mobilització en què es va denun-
ciar que aquests custodis manca-
vendedretsperconservar lesres-
tes que van impulsar el desenvo-
lupament d’una ciència racista.
Al llarg del 2020 i fins a l’abril

del 2021 s’han desenvolupat di-
versos grups depressió.
Una vegada presentada la dis-

culpa, l’assumpte se centra ara en
eldestí d’aquestes restes.Malgrat
la falta d’informació personal so-
bre els quinze que van viure a Fi-
ladèlfia, el seu enterrament pot
ser immediat en algun cementiri
de la ciutat.
Tot i això, recalca Mitchell, el

nus gordià rau a concretar el lloc
onhande reposar els cranis usur-
patsdelsseuscossosa laplantació
cubana. Apunta que en realitat
tots procedien de l’oest o del cen-
tre de l’Àfrica.
Com determinar-ne el destí?

Sempre els pot passar com al ne-
gre deBanyoles, que el van enter-
rar a Botsuana, el país equivocat.
Però almenys el van deixar eter-
nament enpau.

Elmuseu vol sobreviure a la falta d’ingressos
amb una campanya per obtenir unmilió d’euros

Encrisi l’Hermitage
d’Amsterdam

CARMENMONTÓN
Amsterdam

Les mesures de confina-
ment per protegir-nos
de la covid han afectat
l’Hermitage aan de Am-
stel d’Amsterdam, que

haperdut els ingressosdels visitants
famésd’unany.Tenint encompte la
campanyanacionalquevacomençar
almarçperrecollir fons–comameta
un milió d’euros abans de l’1 de
maig–lanecessitatd’ajudaésurgent.
Coincidintamblapresadepossessió
del càrrec de la nova directora, An-
nabelle Birnie, va començar la cam-
panya “Manteniu l’Hermitage
obert” amb una estratègia encapça-
ladaperungrupd’ambaixadors,em-
presaris holandesos i famosos del
món de la cultura que amb el seu

nomreforcenelmissatge.Pòstersals
busos, publicitat digital, bàners,
anuncis emergents i una proposta
afalagadora:aquidoni2.500eurosel
museu li concedeix associar el seu
nomaunaobrad’art.
Resulta impensable l’absència

d’aquestaseudelgranmuseudeSant
Petersburg a Amsterdam, que van
inaugurar el 19 de juny del 2009 la
reinaBeatriuielpresidentdeRússia,
Dmitri Medvédev. Era –i encara ho
és– la seu més gran fora de Rússia.
Mikhaïl Piotrovski, director delmu-
seu de l’Hermitage de Sant Peters-
burg, va comparar llavors Amster-
dam amb les altres filials de la seva
institució: “Las Vegas i Londres són
els nostres consolats generals i Am-
sterdamserà lanostraambaixada”.
Lògic, perquè el de la capital ho-

landesa és un edifici enorme del
1680,mentrequealdelesaltresdues
ciutats citades l’Hermitage és part
d’una altra institució museística.
L’edifici d’Amsterdam va ser cons-
truït comaresidènciad’avis i va fun-
cionarcomatal finsal 1999.
El lobby per portar l’Hermitage a

Amsterdam va començar el 1991.
Ernst Veen, director de De Nieuwe
Kerk, església gòtica a la plaça Dam
ques’utilitzapartde l’anycomamu-
seusensecol·lecciópròpia,vaferuna
bona entesa ambMikhaïl Piotrovski
i va començar portant exposicions
de Sant Petersburg a aquest lloc.
Quan l’edifici actual va quedar buit,
Veen i Piotrovski ho tenien ben pla-
nejativanaconseguirelseuobjectiu.
Els antecedents de la filial actual

van començar el 2004, en un petit
edifici annex al d’avui dia amb peti-
tesmostres. L’exposició de l’obertu-
ra del 2009 va ser espectacular, cosa
que va ajudar que el museu nou a
Amsterdamarrasés envisites. Enun
anyhavienpassatpelcentreunmilió
de persones. I així d’exitoses van
continuar les exposicions següents
amb molt bona acollida d’holande-
sos i turistes.
Les bones relacions d’Holanda

amb Rússia venien per una part de
l’estadaaAmsterdamdel tsarPereel
Gran (1672 -1725) el 1697. Va venir a
aprendre a les drassanes de la Com-
panyia de les Índies Orientals per
construirlasevaflota.Alatornadava
comprar uns cent quadres delsmes-
tres holandesos.D’altra banda, hi ha
lligams familiars entre la casa
d’Orange i els Romanov. Anna Pau-
lowna, filladelTsarPauI,esvacasar
ambGuillemIId’Orangeel 1816.
La seu holandesa de l’Hermitage

és una entitat independent des del
punt de vista financer i jurídic i amb
finalitats pròpies; no rep subsidis de
l’Estat i s’ha mantingut fins ara en
gran part, un 70% amb els ingressos
delesentrades,quehanestat finsara
unes400.000perany.

.

DmitriMedvédev va inaugurar elmuseu amb la reina Beatriu el 2009

PROPOSTES

A qui doni 2.500 euros
elmuseu li concedeix
associar el seu nom a
una obra d’art

El programa de desenvolupament de llargmetratges de l’Escola de Cine de la Comunitat deMadrid
(ECAM) ha presentat els cinc nous projectes de cara a aquest 2021. Es tracta de Bodegón con fantas-
mas, d’Enrique Buleo; Las líneas discontinuas, d’Anxos Fazáns; Casa de fieras, d’Eva Saiz; En carne
viva, d’AinhoaMenéndez, i El cuerno del centeno, de Jaione Camborda. /AstridMeseguer

FANTASMES, CANÍBALS I AMICS IMAGINARIS: ELS NOUS PROJECTES DE LA INCUBADORA DE L’ECAM

Cinema

Per fer boca LLEGIU MÉS

SOBRE ELS CINC

LLARGMETRATGES

www.lavanguardia.com/cultura

Obrint
camins

Elverbobrirésund’aquellsmotsque
tenen un munt de significats. Po-
dem fer accessible alguna cosa tan-
cada fent-hi un forat o una porta,

podem fer accessible demanera figurada ca-
sa nostra obrint-la a les amistats, podem do-
nar començament a un acte o a una reunió,
obrir els ulls per mirar o la boca per parlar o
les orelles per estar ben atents, un ocell pot
desplegar les ales, també podem obrir un lli-
bre o un ventall, podem fermenys compacte
alguna cosa separant-ne els elements... Són
alguns dels sentits que té aquest verbheretat
per laviapatrimonialdel llatí.Ésadir,queha
anat passant de generació en generació i ha
ampliat els sentits que té.
El verb en qüestió també té una alta pre-

sènciaenexpressions i frases fetes.Quanfem
les coses amb molta rapidesa, diem que les
fem en un tancar i obrir d’ulls, una expressió
que és asimètrica amb la castellana. Sempre
m’hasemblatuncontrasentitdir “enunabrir
y cerrar de ojos”, perquè entenc que els ulls
els tenim normalment oberts quan estem
desperts, i els tanquem momentàniament
quan parpellegem. Com aquesta expressió
asimètrica, en tenimmés: ni cap ni peus / ni
pies ni cabeza; com lanit i el dia / comoel día
y la noche; al cap i a la fi / al fin y al cabo...
Ara, a aquest munt de significats del verb

obrir n’arriba un altre que els diccionaris ge-
nerals encara no recullen. És el que es fa ser-

vir quan una persona escriu a una altra un
missatge en una aplicació de telèfon mòbil
(WhatsApp o Telegram, bàsicament). Sento
el jovent que diuen: “Quan la festa es va aca-
bar, el Pere em va obrir”; “L’altre dia em va
obrir una antiga companyade l’escola”.
L’acció s’associa amb el fet de comunicar-

se amb algú a través d’aquests missatges i
semblaqueagafael sentitd’encetarundiàleg
partint de l’expressió obrir una conversa. Pe-
rò tambéfa l’efectequees faservirquanel re-
ceptor no espera que l’altra persona se li
adreci i, per tant, aquest nou sentit del verb
obrir inclou un matís de sorpresa, que tant
pot ser d’alegria comdedesaprovació o fins i
tot d’intromissió.
M’imagino que, al final d’aquella festa, la

persona que va rebre el missatge d’en Pere
tantpodiaserquel’estiguésesperantambde-
litcomquenotinguéscapinterèsqueaquella
persona s’hi posés en contacte. En una con-
versa oral, l’entonació de seguida ens dona
pistes si aquell fet d’encetar una conversa ha
estat rebut amb alegria, amb desig, amb re-
buig, amb enuig o amb indiferència pel re-
ceptor. Però en el llenguatge escrit la cosa es
complica i ens cal tot el context per saberper
on va la cosa. Abans en deien entrar-hi: “Si
vols lligarambelPitu, li entresperaquí”.Ara,
tecnologia enmà, s’obre unmón nou de pos-
sibilitats, tan velles com les de tota la vida.

El verb ‘obrir’ ara es fa servir
quan una persona enceta una
conversa amb unmissatge de
mòbil
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Unamemòriahistòrica senseamnèsiacol·lectiva

Amesura que se succeeixen les
diferents generacionsdebarce-
lonins, el record del que van
viure els nostres pares i avis es
debilita quan es transmet a fills
i nets. El que es va esdevenir en
el passat és explicat en el pre-
sent per alguns governs i insti-
tucions des dels quals l’esquer-
rahaconsolidat lapretensiódel
que denomina “la recuperació
de la memòria històrica”, però
des del biaix ideològic, el re-
vengisme i l’interès partidista.
Aquest pretendre reescriure

i reinterpretar la història al seu
aire són la imposició de la seva
veritat mentidera amb un relat

que tergiversa o silencia una
part dels errors i horrors d’un
dels pitjors episodis de la nos-
tra convivència: la República
del 1931 i la posterior lluita
bèl·lica fratricida del 1936, tan-
cada amb una llarga dictadura.
Una guerra sempre és una tra-
gèdia i, si a més és civil, entre
germans, la cruesa encara és
més gran, i ningú no guanya i
tothom perd.
No seré jo qui qüestioni la

justícia de recordar i reconèi-
xer els que van patir repressió i
represàlia durant i després de
la Guerra Civil i en el fran-
quisme. No se m’ocorreria mai
reclamar a Ada Colau que de-
manés perdó per les atrocitats
de comunistes i anarquistes a
Barcelona o a Quim Torra per
la passivitat de la Generalitat
davant els excessos anarquis-
tes i comunistes a la rereguar-

da catalana entre el 1936 i el
1938 o els saquejos de les caixes
d’estalvis.
Però no puc acceptar que se

silenciï la barbàrie al bàndol re-
publicà. Sembla que no van ser
reals els més de 8.500 assassi-
nats per les seves conviccions
religioses o ideològiques a Ca-
talunya, molts dels quals a la
Barcelona de l’Arrabassada, el
Morrot o al cementiri deMont-
cada. Al Camp de la Bota o al
castell de Montjuïc ho van ser
dels dos bàndols. També se’ns
vol fer oblidar les 47 sinistres
txeques o centres de tortura
com les de Sant Elies, Munta-
ner, Saragossa, Portal de l’Àn-
gel, ElMolino o Brusil.
El Consistori ha anat situant

múltiples plafons informatius i
plaques de record d’episodis
dels temps convulsos en dife-
rents punts de la ciutat, però ho

ha fet parcialment, ja queha re-
butjat explicar els despropòsits
republicans als llocs on es van
esdevenir. Ho hauria de fer en
nom de la veritat històrica i
d’una memòria sense amnèsies
selectives.
L’esquerra extrema, aclama-

da des del PSOE i amb l’anuèn-
cia de l’independentisme,
qüestiona les bases de la nostra
convivència quan injuria la

transició democràtica identifi-
cant-la ambel tardofranquisme
i menyscaba la Constitució que
va cicatritzar les ferides d’una
dictadura i d’una guerra civil
amb barbàries als dos bàndols.
En democràcia i amb esperit

de reconciliació hem de recor-
dar per perdonar i donar per
superades fosques etapes. El
president de la República Ma-
nuel Azaña, un 18 de juliol del
1938, des del mateix Saló de
Cent de l’Ajuntament, en el seu
discurs “Pau, pietat i perdó”,
suplicava la integració i el re-
trobament de tots. En ple segle
XXI seria bo aprendre de les
històries del passat per no
repetir-ho i per construir un
futur millor posant en relleu el
que s’ha aconseguit en el pre-
sent: democràcia, llibertat,
autogovern, prosperitat i con-
vivència.

No puc acceptar
que se silenciï
la barbàrie
en el bàndol

republicà durant
la Guerra Civil

Alberto Fernández
Díaz

Advocat

Unadiferència de cincmilions d’euros
aboca el SantPau al desnonament

MUNICIPAL

LUIS BENVENUTY
Barcelona

Tic-tac... Una diferència de menys
de cinc milions d’euros aboca el
gimnàs social Sant Pau al desnona-
ment i la desaparició. És una dife-
rència enquistada, estancada i em-
pantanegada des de fa setmanes.
Està previst que el llançament
d’aquesta entitat solidària tingui
lloc aquest mateix divendres. Tret
que... Els cooperativistes del Raval
exigeixen a l’alcaldessa Ada Colau
ques’impliquidedebòiunavegada
per sempre en les negociacions
ambla famíliapropietària.
Fa15diesquefinalmentl’Ajunta-

ment, i fent el cor fort, després de
cincanys–sí,aquestahistòriavaar-
rencar fa cinc anys, tic-tac!–, va fer
una oferta de compra de nou mili-
onsimigd’euros,vallançarlapilota
a la teulada de la família propietà-
ria, aveurequèpassa... Peròsegons
la taxació de la família propietària
del46de larondaSantPaul’immo-
ble s’acostaals 14milions.
I la família propietària són un

grapat de parents, i les seves opini-
ons en aquesta qüestió sóndispars.
Uns no estan disposats a renunciar
a aixecar la seva pròpia promoció
de pisos, tal comestudien des de fa
anys, els ofereixin el que els oferei-
xin. I d’altres ja estan cansats
d’aquest enrenou i es mostren dis-
posatsaconsiderarofertes,finsitot
a abaixar les pretensions, sempre
que l’altra banda també s’avingui a
reconsiderar la sevaposició.

Els cooperativistes exigeixen
que l’alcaldessaColau lideri les ne-
gociacions perquè creuen que
aquest imprescindible estira-i-ar-
ronsa no arriba, que en realitat el
principal objectiu de l’Ajuntament
en elmoment de llançar l’oferta va
ser quedar exculpat del que pugui
passar, que el temps aquesta vega-
dasíques’acaba.
“No, no tenim previst encade-

nar-nos aquest divendres ni frenar
el pas amb bidons plens de ciment
–continuaunportaveudeladesena

de treballadors del gimnàs–.Molts
passarem la nit aquí, encara no sa-
bem l’hora del desnonament... I a
les sis del matí muntarem un gran
esmorzar. Esperem que vingui
molta gent. El del Sant Pau és un
moviment molt transversal. La
gent veu que som un projecte de
ciutat”.
El que passi divendres pot ser

mésemocionantqueel finaldeQue
bonic que és viure.Hi anirandebon
matí els del Sindicat d’Habitatge
del Raval, els que acostumen a fre-
nardesnonamentsllançantpintura
decolorsalsmossos.Tambés’hies-
perenunes quantesmonges teresi-
anes establertes al barri, molt lliu-
rades als més necessitats. Alguns
regidors de l’oposició també estu-
dienacostar-s’hi.
El drama de divendres tindrà un

segon escenari, el del ple munici-
pal. El republicà Ernest Maragall

demanaràcomptesal’alcaldessade
tot el que ha fet l’Ajuntament fins
ara, i si cal tornarà a posar l’expro-
piació sobre la taula. Luz Guilarte,
de Ciutadans, intentarà treure els
colors a Colau. I els regidors de
JxCat tambépressionaran l’execu-
tiu. “És una vergonya que hagin
abandonat el Sant Pau”, va tuitejar
ahir Elsa Artadi. A més, l’oposició
estudiaunaactuacióconjunta.
“Aturarem el desnonament –di-

uen els cooperativistes, animats
per tant de suport–. I l’endemà
obrirem. El nostre contracte amb
els serveis socials municipals per
oferir menjar, mudes i dutxes du-
rant tota la pandèmia també s’aca-
ba divendres. Però continuarem
atenent la gent. En 80 anys el Sant
Paunohatingutmaiuncontracte...
Ja vam demostrar del que som ca-
paços!”. Tic-tac... És el hashtag del
SantPau.Tic-tac...

El gimnàs lamenta
la passivitat de Colau i
prepara un esmorzar
popular per frenar
el llançament, previst
per a divendres

Activistes, monges
solidàries i regidors de
l’oposició es conjuren
per salvar la
cooperativa del Raval

ÀLEX GARCIA

Fa setmanes que bona part del teixit associatiu del Raval es prepara per al desnonament de divendres

BARCELONA Unmotorista de
57 anys va resultarmort com
a conseqüència de l’accident
que va patir dilluns almatí a la
ronda Litoral. Fins al lloc dels
fets es van traslladar unitats
de la GuàrdiaUrbana de Bar-
celona i del Sistema d’Emer-
gènciesMèdiques, que van
evacuar la víctima a un centre
hospitalari on poc després va
morir. La unitat d’investigació
i prevenció de l’accidentalitat
(UIPA) de la GuàrdiaUrbana
s’ha fet càrrec de la investiga-
ció dels fets. Aquesta és la
cinquena víctimamortal en
sinistre de trànsit a Barcelona
aquest any. Tres de les vícti-
mes erenmotoristes, un dels
col·lectius que ésmés vulne-
rable pel que fa a la seguretat
viària a la ciutat. / Redacció

Tercermotorista
mort a la ciutat
aquest any

El Síndic demana
méshabitatge per a
famílies vulnerables
BARCELONA ElSíndicde
Greugesvaplantejarahir la
necessitatd’incrementar l’ha-
bitatgepúblicpera famílies
vulnerablesambmenorsa
càrrec, alhoraquevasubratllar
“disfuncions imancances im-
portants”en lacoordinació
administrativaa l’horadegesti-
onarpisos socials.ElSíndicva
detallarenuncomunicat la
situaciód’una famíliade l’Hos-
pitaletdeLlobregat, el casde la
qualvaserderivatper l’Ajunta-
menta l’Agènciad’Habitatge
deCatalunya,que, al seu torn,
va recordarqueaquestaciutat
disposade taulad’emergències
pròpia ique l’Agència jahavia
ceditdiversospisosdel seuparc
públicalConsistori.ElSíndic
lamentaaltrescasos semblants
enaltresciutatsde l’ÀreaMe-
tropolitana. /Redacció
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