Els centres i els espais de Memòria Democràtica
a Catalunya
F. XaViEr MEnÉndEZ i paBlo
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1. poble vell de corbera d’Ebre. amb la senyalització de l’any 2005. Fotografia: F. Xavier Menéndez.

introducció
com és conegut, després de la mort de Franco, Espanya va recuperar la
democràcia en un procés de transició pacífic qualificat de “modèlic”, que va
requerir, entre altres penyores, la renúncia a passar comptes amb els culpables dels quaranta anys de dictadura i la manca de reconeixement públic
dels combatents per la llibertat. per tal de “consolidar la democràcia” i per
facilitar la “reconciliació nacional”, es va passar pàgina sense posar prou en
valor el paper històric de la resistència antifranquista.
cert és que, des de l’estament científic i les universitats, s’han fet investigacions històriques i publicacions amb gran rigor. però, fruit d’aquell “pacte
de silenci”, les administracions públiques han menystingut la reparació i la
compensació de les víctimes i dels lluitadors, així com la recuperació del
patrimoni històric i memorial. Quants anys hem esperat per recuperar els
papers de salamanca? És per això que, amb un quart de segle de retard,
s’han començat a definir, amb molts entrebancs, les primeres polítiques públiques de memòria a l’Estat espanyol, precisament en un moment de greus
retrocessos impulsats per la dreta espanyola, que persegueix amb acarnissament el jutge Garzón, que patrocina tertúlies i assajos amb un revisionisme
negacionista tronat, que boicoteja la retirada de simbologia franquista, que
acusa a tort i a dret de “reobrir velles ferides”, que qualifica de revenja qualsevol acció reparadora. davant l’ofensiva, el govern s’ha amansit. no s’ha
atrevit a anul·lar per llei les sentències franquistes, però sí que les declara

Dossier

2. Dossier. Mnemòsine 6.indd 35

35

Els cEntrEs i Els Espais dE MEMòria dEMocràtica a catalunya

12/05/11 12:35

3

2

2. Memorial de l’Exèrcit popular. pujalt (anoia).
interior d’un refugi antiaeri, amb una escenificació
de la seva construcció, amb maniquins. Fotografia:
Memorial de l’Exèrcit popular.
3. Memorial de l’Exèrcit popular. pujalt (anoia). Barracot del campament republicà, reconstruït sobre
el sòcol de pedra original. Fotografia: Memorial de
l’Exèrcit popular.

il·legítimes. aquesta mesura i d’altres estan contingudes a la llei 52/2007,
de 26 de desembre –més coneguda com a llei de la Memòria Històrica–,
“por la que se reconocen y amplian derechos y se establecen medidas en
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil
y la dictadura.” (BoE núm. 310 de 27.12.2007).
una de les activitats més polèmiques per recuperar la memòria han estat les
exhumacions de fosses, d’ençà d’aquella primera que es va obrir a priaranza
del Bierzo (lleó) l’any 2000. Mentre a Espanya s’han recuperat milers de
cossos i s’han dignificat centenars de fosses, a catalunya, la Generalitat s’ha
esmerçat a refredar i menystenir aquesta activitat.

El MEMorial dEMocràtic dE catalunya
En canvi, catalunya sí que ha estat la comunitat pionera de l’Estat espanyol
a l’hora de crear una institució pública específica per recuperar la memòria
democràtica. El procés no ha estat fàcil ni lineal (com difícil és el present,
amb el canvi de govern operat a finals de 2010).
En els darrers anys del govern pujol, es va crear el consorci Memorial
dels Espais de la Batalla de l’Ebre (coMEBE) –format per la Generalitat,
el consell comarcal de la terra alta i diversos ajuntaments– i la comissió
interdepartamental sobre la localització de Fosses de persones desaparegudes durant la Guerra civil i el Franquisme, depenent de presidència, que va
heretar el conseller en cap en el primer govern tripartit.
durant el primer mandat del govern tripartit (2004-2006), cada membre de
la coalició anava a la seva. Mentre la conselleria en cap (Erc) posava pals
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a les rodes pel que fa a les fosses, i cultura (psc), a més de gestionar els
equipaments propis (MHc, anc...), impulsava la recuperació dels papers de
salamanca, la nova conselleria d’interior, relacions institucionals i participació (icV) redactava el projecte de creació del Memorial democràtic.
l’avantprojecte, signat per ricard Vinyes (coordinador), Montserrat iniesta,
Manel risques, Francesc Vilanova, pere ysàs i laia aranyó (secretària), fou
presentat el juliol de 2004 a Barcelona amb el títol “un futur per al passat”.
a partir de models internacionals, es pretenia crear una gran institució
memorial, amb una seu potent a Barcelona, que aplegués de manera centralitzada i concentrada tots els aspectes de la memòria, des de la commemorativa a la científica, passant per la difusió. un espai que era alhora museu,
centre de documentació i memorial. aquest projecte va ser qüestionat per
molts sectors, que el van titllar de dirigista i poc plural, des del punt de
vista polític. però, fonamentalment, el que comportava era la creació d’un
nou ens, mastodòntic, que se superposava a les realitats existents: el Museu
d’Història de catalunya, l’arxiu nacional de catalunya, els centres de recerca i documentació de les universitats...

4. parc dels búnquers de Martinet i Montellà (cerdanya). Vista exterior del centre d’interpretació
(2008). Fotografia: F. Xavier Menéndez.

Mentrestant, s’anaven desenvolupant algunes accions museogràfiques al territori. El Museu d’Història de catalunya assessorava la creació i el desenvolupament d’algunes entitats i centres d’interpretació, com els museus
de l’Emigració (sant adrià del Besòs) i de l’Exili (la Jonquera), a més de
l’esmentat coMEBE, projectes impulsats bàsicament pels ajuntaments respectius. també es va museïtzar, amb el suport de cultura, el campament de
l’Exèrcit de la república de pujalt (anoia).
amb el segon govern tripartit (2007-2010), el programa del Memorial de-
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mocràtic del departament d’interior, relacions institucionals i participació
guanya competències, xuclant el programa de fosses i indemnitzacions de
Vicepresidència i els espais museístics del territori que assessorava el MHc
(Museu de l’Exili de la Jonquera i el coMEBE). El Md guanya coherència,
amb accions diversificades, sobretot de suport a les associacions del sector.
pel que fa a la futura seu, el gran projecte de l’edifici del Memorial, es produeix, per fortuna, un gran canvi d’estratègia, gràcies fonamentalment a la
reorientació impulsada per la comissió assessora del Memorial democràtic
(creada per ordre publicada al doGc núm. 4.426 de 14.07.2005), presidida
per Borja de riquer. Es rebaixa considerablement el caràcter de gran contenidor del Md i s’aposta per un model més transversal, sostenible i cooperador amb la realitat existent. aquest patró és el que traspua la llei 13/2007,
del 31 d’octubre, del Memorial democràtic (doGc núm. 5.006 de 12.11.07).
dos anys més tard, s’aprova la llei de Fosses (llei 10/2009, del 30 de juny;
doGc núm. 5.417 de 9.7.2009).
com a conseqüència del gir esmentat, es va materialitzant un altre model
d’institució memorial, més lleugera, configurada a partir d’una seu discreta
a Barcelona i d’una xarxa d’espais i centres al territori. És, bàsicament, una
oferta de difusió del patrimoni memorial del país amb recursos museogràfics,
i és precisament aquesta oferta la que volem ressenyar en aquest article.

la XarXa d’Espais dE MEMòria dEMocràtica dE catalunya
la Xarxa d’Espais de Memòria democràtica de catalunya es crea a partir de l’ordre
irp/91/2010, de 18 de febrer (doGc núm. 5.576 de 26.2.2010, però es va configurant des del 2007, a partir, sobretot, del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera i
dels centres d’interpretació de la Batalla de l’Ebre (coMEBE). En aquests moments,
està formada per setanta-un espais i centres, que després comentarem.
la seu central del Memorial (i de la Xarxa), ubicada a la Via laietana, 69,
de Barcelona, es va inaugurar el 20 de març de 2010. presenta una exposició
permanent petita i lleugera, i deriva la càrrega patrimonial del Md cap al
territori, cap a la Xarxa d’Espais. com hem dit, no és el gran edifici contenidor, emblemàtic, memorial i commemoratiu que s’havia previst en un
primer moment. però té els serveis mínims suficients per fer de capçalera i
de derivadora, pel que fa a l’oferta estrictament patrimonial, cap als centres
i espais que s’estan rehabilitant per tot el territori, a iniciativa dels ajuntaments, i amb el suport del Md. El nou Espai Memorial democràtic permet
assolir l’objectiu de fer visible la institució i dotar-la d’un centre estable on
dur a terme una programació d’activitats cíviques, culturals, educatives i
de participació social en l’àmbit de la memòria democràtica. la seu compta
amb una instal·lació al vestíbul, amb gran suport videogràfic, que explica
què és i què fa el Memorial; una sala d’actes polivalent equipada; un petit
espai expositiu i educatiu; el centre de documentació i el Banc de dades
audiovisuals, i altres sales de caràcter tècnic.
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El proppassat 25 de febrer de 2011, la seu del Md va tancar les portes a causa d’un informe municipal que ordenava el cessament d’activitats, per un
seguit d’anomalies i deficiències tècniques greus de l’edifici. El tancament
fulminant de la institució va provocar un reguitzell de crítiques de part
d’algunes entitats, que desconfien dels arguments tècnics i vinculen el fet a
un suposat desmantellament del Md portat a terme pel nou govern. Efectivament, estem en un moment de retallades i reorientacions provocades per
la crisi econòmica i pel canvi polític, i, en aquests moments, es desconeix el
futur del Md i la seva Xarxa. cal dir, però, que el departament corresponent
s’ha compromès a tirar-lo endavant i ja ha anunciat que algunes exposicions i activitats del Md es faran, provisionalment, al MHc.
pel que fa a la Xarxa, crec que ens hem de felicitar pel fet que el Md hagi
prioritzat els diversos centres territorials abans que la seu central. El Memorial democràtic ha optat per un model descentralitzat per documentar i explicar els llocs memorials en l’espai públic, senyalitzant i museïtzant indrets
i vestigis relacionats amb la Guerra civil i el franquisme –abastant un llarg
període cronològic que va de 1931 a 1980–, com no podia ser d’una altra
manera, perquè és al territori on són els elements físics i materials per fer-ho.
El que encara està per desenvolupar és un autèntic treball horitzontal
en xarxa, entre els tècnics (bàsicament municipals) dels diversos centres
d’interpretació i espais de la Xarxa, sota el lideratge del Md, en aspectes
com la formació, les activitats, la recerca o la dinamització turística. Val a
dir, però, que el Md ha impulsat una política de producció i d’itinerància
d’exposicions temporals, com ara “Quan plovien bombes”, “la maternitat
d’Elna. Els símbols de Franco” i “Fosses comunes, un passat no oblidat”, que
no han parat de recórrer la geografia catalana.
El principal objectiu de la Xarxa és recuperar i conservar espais de memòria,
amb la missió d’oferir coneixements, reflexió, reparació i homenatge, sempre amb una voluntat didàctica, per tal de lluitar contra l’oblit de la nostra
memòria col·lectiva, pensant, principalment, en els més joves i en les generacions que ens succeiran.
però val a dir que un dels grans objectius d’aquests centres és la dinamització turística del territori. com que estem treballant amb material molt
sensible, és evident que aquest vessant és valoritza molt més des dels ajuntaments que impulsen la recuperació i la rehabilitació dels espais que no
des del mateix Md. sense voler frivolitzar els grans reptes del Md, com ara
l’homenatge i la reparació, cal perdre la por a parlar de “turisme memorial”,
perquè, en realitat, el que es pretén és que aquests indrets tinguin visitants,
i que amb ells es dinamitzi també l’economia del territori. alguns, com el
de pujalt, així ho han verbalitzat des del primer moment. només podrem
comunicar els valors de la lluita antifranquista si som capaços d’atreure pú-
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5. turó del Merengue (camarasa, Front del segre).
Monòlit vertical de senyalització dels espais del
Memorial democràtic (2009). Fotografia: F. Xavier
Menéndez.
6. turó del Merengue (camarasa, Front del segre).
Model de retolació dels espais del Memorial democràtic (2009). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
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blic. això sí, amb rigor. com? Molt senzill: amb recursos museogràfics que
expliquin científicament els fets. amb seriositat, amb equanimitat històrica,
sense artificis, sense morbositat, amb respecte a les víctimes, amb transmissió de valors democràtics. sense frivolitats (res de botigues que venguin
bales, per exemple). crec, sincerament, que la Xarxa, des del punt de vista
museogràfic, s’està desenvolupant d’aquesta manera.

Els principals cEntrEs i Espais
la Xarxa d’Espais de Memòria està composta per un rosari de centres i indrets, setanta-un a data de març de 2011. l’únic que pot ser qualificat de
museu (tot i que no disposa de col·lecció i que no forma part del registre de
Museus de catalunya) és el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, que
fou inaugurat el 2008. Es tracta d’un centre d’interpretació monogràfic sobre
l’exili republicà, i més concretament sobre la retirada de les tropes republicanes i el seu pas per la frontera pirinenca el 1939. l’edifici, de nova planta, no
té una relació directa amb el tema, però sí la població, la Jonquera, l’última
ciutat que els civils i les tropes en desbandada trepitjaren abans de desarmarse i passar a França. de fet, el museu és al carrer principal, per on van passar
milers i milers de refugiats a principis de 1939 cap als camps de concentració
francesos i cap a l’exili. El centre no disposa, pràcticament, d’objectes originals, i el que ofereix és un discurs, dens, feixuc, sobre els diversos aspectes
de l’exili, amb el concurs de fotografies, textos i suport audiovisual.
El museu de la Jonquera d’alguna manera lidera tot un seguit d’espais al pirineu dedicats al pas de frontera i a l’exili, com el memorial del coll de Belitresportbou i la ruta W. Benjamin a portbou, i, en general, tots els espais senyalitzats a l’Empordà, com agullana, el portús, la Vajol, etc. també facilita visites
a l’altra banda: les platges d’argelers o sant ciprià, la Maternitat d’Elna, etc.
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un altre centre inclòs a la Xarxa –tot i que tampoc està registrat– és el
Museu d’Història de la immigració, amb seu a sant adrià del Besòs, i de
titularitat municipal. El seu projecte museogràfic encarà està per desplegar
–pendent d’una ampliació arquitectònica– i avui és més un centre de documentació que un museu, però darrerament ha adquirit una peça emblemàtica: el vagó d’un tren sevillano, que es pot visitar.

7 i 8. turó del Merengue (camarasa, Front del segre). detall de les trinxeres reconstruïdes (2009).
Fotografia: F. Xavier Menéndez.

un dels espais pioners en ser museïtzat fou el Memorial de l’Exèrcit popular de pujalt. Es tracta d’un jaciment arqueològic en la més estricta de les
accepcions, ja que allà s’han excavat i restaurat les restes d’un campament
d’instrucció de l’exèrcit de la república. El projecte, impulsat per un petit
ajuntament de dos-cents habitants, va comptar amb un primer suport de la
diputació, ja el 2005, i, posteriorment, va rebre un impuls del departament
de cultura de la Generalitat, el 2007, que va permetre una primera actuació
d’arranjament dels itineraris i de reconstrucció i museïtzació dels refugis,
barracots, tendes suïsses, latrines, nius de metralladores, etc., realitzada per
l’empresa local cat patrimoni, i amb uns costos limitats gràcies als proveïdors del poble. inaugurat el 2008, ara estan immersos en el projecte del
centre d’interpretació, en un nou edifici in situ. pujalt és el paradigma de
l’ús del patrimoni memorial per revitalitzar el turisme i el teixit econòmic
local. i ho diuen sense matisos.
també té caràcter d’un parc eminentment arqueològic el dels Búnquers de
Martinet i Montellà, a la cerdanya, on l’empresa transversal ha museïtzat
una petita part de la línia de búnquers franquistes construïts en els anys 40.
compten, però, des del primer moment, amb un centre d’interpretació petit,
encara que molt ben dissenyat i realitzat des del punt de vista museogràfic.
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també se n’han recuperat a la Guingueta d’àneu i a la vall de cardós. cal
remarcar igualment en aquest territori la petita presó-museu camins de la
llibertat a sort i la casa Bonifaci Museu de llimiana. sense deixar el pallars, hem d’esmentar també els búnquers franquistes del Front del pallars
(Vilamur) i l’itinerari pel poble reconstruït de tírvia.
un altre àmbit d’intervenció han estat els escenaris de la Guerra civil a
lleida, concretament al front del segre. El pla d’espais ha estat realitzat per
la universitat de lleida, amb un equip dirigit per conxita Mir, per encàrrec
del Md. la realització més potent s’ha portat a terme al turó del Merengue
(camarasa), on s’han reexcavat i reconstruït, amb planxes de fusta i sacs
terrers, els refugis i les línies de trinxeres on els franquistes van resistir
l’escomesa republicana. la intervenció s’ha fet amb rigor arqueològic i el
resultat és altament instructiu, ja que la reconstrucció i les retolacions verticals permeten al visitant conèixer i prendre consciència d’un episodi terrible
que cal transmetre i commemorar. també s’ha de destacar la senyalització
d’espais i indrets fets a cervera i, en general, a la segarra.

9. turó del Merengue (camarasa, Front del segre). Monòlit commemoratiu a les víctimes de
l’enfrontament. Es un exemple més de placa amb
text asèptic (2009). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
10. ruta d’espais de la Guerra civil a cervera i la
segarra. Espais de la reraguarda. retolació urbana
(2008). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
11. camp d’aviació de la república de Els serrals
(santa Margarida i els Monjos). Entrada al refugi
i monument commemoratiu (2009). Fotografia: F.
Xavier Menéndez.
12. trinxeres de les devees (la Fatarella, terres de
l’Ebre) (2010). Fotografia: F. Xavier Menéndez.

una de les tipologies més extenses al territori són els refugis antiaeris. a
part dels que ja hem esmentat, cal citar els d’agramunt, Flix, roses, palamós, Girona, calella, la Garriga, sabadell, sant adrià del Besòs, Gavà..., tots
inclosos a la Xarxa.
un altre dels espais més recuperats són els camps d’aviació de l’exèrcit republicà. a la Xarxa del Md hi ha els de celrà, alfés, la Garriga-l’ametlla-les
Franqueses del Vallès, sabadell, els serrals (els Monjos-la ràpita) i la sènia,
així com les bateries antiaèries de sant pere Màrtir (Esplugues de llobregat).
recentment (a principis de 2011), s’hi han incorporat els espais de la Vall
d’aran (ruta del Maquis), els espais i refugis de tarragona, i també un nou
equipament cultural de tipologia innovadora, can riera Espai de Memòria
de l’Hospitalet de llobregat, consistent en un centre de serveis i recursos
especialitzats en Md adreçat als centres docents. can riera està dotat amb
aules, un centre de documentació i una petita exposició permanent, i ofereix tallers pedagògics i rutes antifranquistes per la ciutat.
per altra banda, s’han dignificat i monumentalitzat les fosses comunes de
Girona, tarragona i lleida, a més de les de camarasa i cervera.
un cas a part és el de Barcelona, insuficientment representada a la Xarxa.
no tenim espai en aquest article per referir-nos a aquest aparent desencontre entre la ciutat i el Md. la qüestió és llarga i complexa. Barcelona és, sens
dubte, el municipi amb més patrimoni memorial del país del període 19311980. al llarg dels anys, les actuacions fetes són innombrables, sobretot
commemoracions a l’espai públic, però molt desiguals i sense un programa
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global i coherent. El Museu d’Història de Barcelona (MuHBa) gestiona el
refugi 307 –que no forma part de la Xarxa del Md– i impulsa el projecte de
recuperació de les bateries antiaèries del turó de la rovira, amb suport del
Md, i que sí que hi és. aquest darrer espai obrirà al públic el 2011. un altre
fet rellevant succeït a Barcelona ha estat el tancament del Museu Militar de
Montjuïc, el 2008. tal vegada, la desaparició d’un museu sense que s’hagi
debatut prou què fer amb les seves notables col·leccions.

Els Espais dE la Batalla dE l’EBrE
Hem deixat per al final les terres de l’Ebre. Els espais de la Batalla de l’Ebre
(que gestiona el coMEBE, ja esmentat més amunt) ja compten amb cinc
centres d’interpretació i amb una quinzena de llocs històrics visitables, com
ara refugis, trinxeres reconstruïdes i altres escenaris bèl·lics i commemoratius, entre els que cal remarcar el poble Vell de corbera, població anorreada
i que no fou reconstruïda, que ofereix, per tant, un paisatge parcialment
intacte del que va passar el 1938. El coMEBE també disposa de dos llocs
commemoratius: la cota 705 de la serra de pàndols, amb un monument
en homenatge als combatents, i el Memorial de les camposines, dedicat a
tots els participants en la batalla, que exposa històries de vida de soldats
de tots dos fronts i acull l’ossera en què es dipositen les restes aïllades que
de tant en tant apareixen en superfície als escenaris bèl·lics. tots aquests
espais, la majoria a l’aire lliure, estan museïtzats amb plafons metàl·lics i
de fusta que expliquen el context del combat en general i el protagonisme
de l’espai en particular, amb fotografies d’època i mapes de situació. penso que el relat museogràfic in situ és, en general, suficient i eficient, amb
elements ben dissenyats i instal·lats. En canvi, la senyalització (tant dels
centres d’interpretació com de la resta d’espais) a les carreteres és bastant
deficient, i de vegades costa trobar-los.
també hi ha deficiències museogràfiques al poble Vell de corbera, amb
diferència l’indret més suggeridor i desaprofitat, i amb més possibilitats.
a més de la contaminació o soroll que proporciona la instal·lació artística
disseminada per tot l’indret amb les lletres de l’alfabet–molt discutible des
del punt de vista estètic–, s’hi troba a faltar una major descripció in situ
dels diversos edificis avui enrunats i, en tot cas, un centre d’acollida que
orienti i contextualitzi la visita dins mateix del jaciment, més enllà del
centre d’interpretació 115 dies que també es troba a corbera, però a uns
quinze minuts del lloc. l’església, que era visitable i ara es troba tancada per
amenaça de ruïna, sens dubte és el lloc idoni per fer-lo.
Els cinc centres d’interpretació del coMEBE són el de pinell de Brai (les
veus del front), que fou el primer, inaugurat el 2005; el de Batea (Hospitals
de sang); corbera (115 dies) i Vilalba dels arcs (soldats a les trinxeres), tots
tres oberts el 2008; i el de la Fatarella (internacionals a l’Ebre), que ha estat
el darrer a ser inaugurat, el març de 2010. són espais petits, però suficients,
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13. poble vell de corbera d’Ebre. 2010. Fotografia:
F. Xavier Menéndez.
14. trinxeres dels Barrancs (Vilalba dels arcs, terres
de l’Ebre) (2005). Fotografia: F. Xavier Menéndez
15. cota 705. serra de pàndols. Monument a la
lleva del Biberó (2010). Fotografia: F. Xavier Menéndez. dedicada, però, a tots els combatents de la
Batalla de l’Ebre.
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que expliquen monogràficament diferents aspectes de la Batalla de l’Ebre.
un d’ells, el de corbera, força més espaiós, té vocació de ser el centre mare i
globalitzador de tots, ja que, a més d’explicar l’afectació del combat a corbera, narra els 115 dies de la batalla de l’Ebre, de manera extensa, completa
i cronològica, en tots els fronts.
Han estat dissenyats i museografiats per professionals i empreses competents, amb un resultat positiu, equilibrat i rigorós, i amb unes inversions
moderades. tots presenten peces originals (armament i objectes de la vida
quotidiana), juntament amb documents i diaris de l’època, fotografies, maquetes i reconstruccions a escala 1:1 de diversos ambients: hospitals de
campanya, trinxeres, estances domèstiques, etc., amb maniquins. l’ambient
de les sales és notablement fosc, amb il·luminacions que emanen des de
les mateixes vitrines i plafons, i que facilita també la visió dels nombrosos
recursos audiovisuals. cada centre també disposa d’un vídeo introductori,
amb pel·lícules d’època i gravacions de testimonis, que emmarca cadascun
dels àmbits temàtics.
Hem d’afegir un sisè centre d’interpretació, el centre d’Estudis de Gandesa, darrerament incorporat al coMEBE. Es tracta d’un museu creat a les
antigues escoles de la població per un grup d’estudiosos i col·leccionistes
locals. ara està immers en un procés de modernització museogràfic,
però durant molts anys va consistir en una acumulació de bales, armes,
carcasses de projectils, cascs, insígnies i altres materials purament “arqueològics” que els promotors havien anat recollint dels camps de confrontació i dipositant en vitrines, per tal de difondre –amb uns plafons
casolans– les vicissituds de la batalla de l’Ebre. El fet és que quan es va
crear el coMEBE, aquest centre i aquesta entitat (i de passada la capital
de la comarca i el seu ajuntament) no van ser convidats a participar-hi.
En un primer moment, tal vegada per excés d’academicisme i de purisme universitari (també amb qüestions polítiques pel mig), el projecte de
museïtzació de la Batalla de l’Ebre es va permetre el luxe de discriminar i
deixar de banda els que realment disposaven de “col·lecció”. En fi, aquesta situació ja està feliçment superada. El coMEBE, format inicialment
el 2002, per la Generalitat, el consell comarcal de la terra alta i sis
ajuntaments de la comarca, es va ampliar el 2005 a onze consistoris, i a
quinze el 2007.
El projecte de recuperació dels espais de la Batalla de l’Ebre s’ha anat
desenvolupant de manera sostinguda, des del primer, elaborat per Edmon
castell i lluís Falcó (1999), impulsat des del taller de projectes i des del
departament de didàctica de les ciències socials de la uB, sota la direcció,
entre d’altres, de Xavier Hernández. amb la configuració definitiva del coMEBE (2002), el control científic canvià de mans, i ja menat per Josep M.
solé sabaté i lluís tormo, es féu l’encàrrec del pla director dels espais de la
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Batalla de l’Ebre a l’empresa artimetria Estratègies per la cultura, dirigida
per antoni laporte (2003).
El pla establia un seguit de centres d’interpretació i d’espais rehabilitats pel
territori, que, com hem vist, s’han anat executant de manera eficient i sostinguda, sobretot des que el coMEBE es vinculà al Memorial democràtic, el
2008. però ja molt abans del moment actual, en què el nou govern català
en podria qüestionar la dimensió, aquest ja ha anat exterioritzant evidents
símptomes d’esgotament i d’insostenibilitat. com hem dit, aquest organisme
compta a la terra alta amb cinc centres d’interpretació (sis amb Gandesa)
i amb quinze indrets més, visitables. l’existència de tants centres –petits
i, com hem dit, ben museografiats–, però tan dispersos, sense una central
potent, comença a passar factura. Els ajuntaments titulars, l’any 2010, n’han
tancat al públic dos: el de soldats a les trinxeres de Vilalba dels arcs, inaugurat el 2008, i el d’internacionals a l’Ebre de la Fatarella, obert nou mesos
abans. El problema és evident: en aquesta etapa de crisi i de retallades, els
alcaldes no en poden assumir el manteniment ordinari i les despeses de personal. també han anat tancant, durant els darrers temps, d’altres en diversos períodes al llarg de l’any, també per problemes de personal, per la qual
cosa s’oferien a grups i escoles previ horari concertat. també alguns dels
“jaciments” (com les trinxeres i refugis reconstruïts a l’aire lliure) presenten
problemes de conservació i manteniment. per altra banda, més amunt ja
hem apuntat les deficiències quant a senyalització a les carreteres.
un altre problema d’aquesta Xarxa és la manca d’un centre neuràlgic potent,
d’una autèntica capçalera, que faci de centre de recepció de visitants i els redirigeixi a les diferents rutes, centres i espais. se’m dirà: si ja hi és! És el 115
dies de Corbera. Efectivament, aquest té aquesta vocació. És un centre més
gran que els restants –no gaire, però també disposa d’espais tècnics i de centre
de documentació– i que, a més d’explicar corbera, fa un relat cronològic de
tota la batalla. però no n’hi ha prou. no fa el paper de gran centre capçalera. la Xarxa d’Espais de la Batalla de l’Ebre necessita un autèntic museu,
gran, potent, que faci de locomotora del projecte, que en sigui el buc insígnia.
però, en comptes de prioritzar una capçalera forta, s’ha optat per la creació de
petits centres d’interpretació temàtics (potser excessius) i per la rehabilitació
d’espais al territori (potser no calia tants), abans de tenir realment els mitjans econòmics i humans per poder assegurar, en tots, l’atenció al públic, així
com el manteniment i la senyalització necessaris. la mateixa arquitectura del
projecte preconitzava aquest model dispers: un consorci local, constituït per
tants ajuntaments, el que vol és tenir a cada poble una part del tot. tots volen
beneficiar-se, lògicament, del turisme memorial que genera. però aquest model
descentralitzat, equilibrat des del punt de vista del territori, amb un treball en
xarxa horitzontal, s’està revelant, a l’hora de la veritat, com un projecte insostenible, repetitiu, excessiu, difícil de vendre (quants espais pot anar a veure en
un dia un visitant de l’àrea Metropolitana de Barcelona?)
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Els rEptEs i conFlictEs QuE coMporta la MusEÏtZació dE
la MEMòria
la recuperació del patrimoni memorial i la seva museïtzació, una matèria
tan sensible, lògicament genera controvèrsies i conflictes. Hi ha agents que
són extremadament crítics amb algunes intervencions memorials, sobretot
en sectors acadèmics i universitaris, molt polititzats, i en gran part de les
associacions del sector. aquestes contradiccions s’han palesat i debatut recentment en el congrés internacional “Espai urbà, memòria i ciutadania”,
celebrat a Barcelona (15-18 de març 2011), organitzat pel Memorial democràtic i pel cEFid-uaB.

18

16. Memorial de les camposines (la Fatarella, terres
de l’Ebre) (2005). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
17. Memorial de les camposines (la Fatarella, terres
de l’Ebre) (2005). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
18. Fulletó de la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial democràtic

En primer lloc, cal dir que els historiadors han valorat tard i malament
el patrimoni memorial. no l’han considerat una font de recerca històrica.
tampoc la societat civil s’ha mobilitzat per recuperar-lo i mantenir-lo, i
més aviat hi ha hagut una manca de demanda social en aquest terreny. En
aquest context, s’han perdut irremeiablement molt elements, monuments,
plaques o pintades –sobretot franquistes– enmig de la indiferència ciutadana. En molts casos, les destruccions han estat impulsades i celebrades
per sectors socials progressistes, com a alliberament i expiació. la sensibilització per la recuperació d’aquest patrimoni és, per tant, un fenomen
tardà i recent.
És evident que l’explotació del patrimoni cultural és un recurs de dinamització econòmica i turística. així ho entenem els gestors patrimonials,
i també molts ajuntaments que el consideren un pol de desenvolupament
econòmic. això és perfectament compatible amb el rigor científic, el gaudi
i la transmissió de coneixement històric.
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però, quan parlem de la Guerra civil i el franquisme, estem treballant amb una
matèria delicada, sensible, amb víctimes i victimaris, amb vencedors i vençuts,
amb protagonistes directes que han patit presó, tortura, exili i oblit, o amb els
seus familiars i descendents. El relat històric no es pot frivolitzar ni banalitzar.
s’ha d’elaborar un discurs ètic i valent; rigorós, però just; objectiu, però crític;
equànime, però compromès; amb valors de pau i de justícia, que reivindiqui
la vàlua de la democràcia, la llibertat i la justícia social, i sense ser pamfletari.
cal intentar crear empatia. se’m dirà: això és el que correspon a tot museu.
Efectivament, qualsevol ha de transmetre valors, ha de practicar un discurs
obert que porti el visitant a fer-se preguntes, ha d’intentar ser una àgora que
generi coneixement, però també dubtes, que no defugi el conflicte, que conciti
el debat i el diàleg, que comuniqui sensacions i emocions, que formi ciutadans
conscients i responsables. però, quan estem parlant de memòria democràtica,
aquest deure que tot museu té es converteix en quelcom imprescindible, en
una condició indispensable. per tant, els centres i espais de Md no poden fer
només història, han de fer memòria. però això no es pot portar a terme sense
exposar els fets històrics, científicament, pedagògicament, però, a més, els
espais i el seu patrimoni tangible han d’explicar alguna cosa més: el que van
significar aquells actes per al país i per a les persones que es van sacrificar, al
mateix temps que reten homenatge, reivindiquen, recorden, reparen i dignifiquen els seus protagonistes. aquesta dualitat entre memòria i història –són els
centres del Md espais de memòria, o simplement d’història?– és un dels debats
que actualment es plantegen els diversos agents del sector. un debat, creuat pel
patrimoni. són conceptes diferents, però mentre uns volen combinar ambdues
accions en una estratègia memorial (és el meu cas) i parlar d’espais de memòria
amb història, d’altres insisteixen a separar-los i a no barrejar-los. de fet, molts
ja prefereixen parlar de “memòries”, més que de memòria. perquè són plurals,
subjectives, i personals.
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19 i 20. centre d’interpretació 115 dies (corbera
d’Ebre, terres de l’Ebre). imatge del muntatge museogràfic (2010). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
21. centre d’interpretació internacionals a l’Ebre (la
Fatarella, terres de l’Ebre). s’observa dos grups de
banderes, les dels països que donaven suport a la
república i les que donaven suport a Franco. Entre
les darreres, destaca la bandera nazi, que provoca
rebuig en un sector de visitants (2010). Fotografia:
F. Xavier Menéndez.
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22. Mapa i relació de centres i espais de la Xarxa
d’espais de Memòria del Memorial democràtic

crec que, en línies generals, els espais de la Xarxa contextualitzen amb
eficàcia els fets històrics, combinant raonablement el coneixement amb la
transmissió de valors democràtics i amb l’homenatge als combatents. crec
que sí, que fan memorial. però algunes propostes museogràfiques (i ara em
refereixo més concretament als escenaris de l’Ebre) són posades en dubte per
alguns sectors, que no accepten veure en una mateixa vitrina els uniformes
dels dos bàndols, que no digereixen bé veure les propagandes dels dos exèrcits equiparats en un mateix centre, que no aproven que a les camposines
convisquin plafons amb històries de vida de soldats franquistes i republicans, que creuen que una simple cronologia de la batalla de l’Ebre és asèptica
i imparcial. En definitiva, desconfien d’una museografia massa neutral, equidistant, que no converteix els espais realment en llocs de memòria, que abusa de la “ideologia de la reconciliació” i del consens. també constaten que a
les plaques dels monuments hi apareixen poc els valors republicans, que es
reivindica molt la pau i la llibertat, però poc la república. no dubto que una
visió anivelladora (en una batalla sempre hi ha dos bàndols) sigui dolorosa
per als antifranquistes. Encara recordo com mig autocar de l’associació El
pont de la llibertat-l’Hospitalet antifranquista se’m va enutjar quan vam
visitar el centre internacionals a l’Ebre de la Fatarella. s’hi exposaven, en un
cantó, les banderes dels països que van nodrir les Brigades internacionals. i a
l’altre lluïen les dels països que van ajudar Franco: la portuguesa, la italiana i
l’alemanya, amb la creu gammada nazi, que va indignar i ofendre uns quants
dels meus acompanyants. però si pensem en els joves, que són els que han
d’entendre el que vam perdre i el que ens va costar tant de reconquerir, no
podem renunciar a emprar l’imaginari feixista, la simbologia franquista, per
exposar i il·lustrar els fets. per això, hem de retirar els símbols franquistes de
l’espai públic, és clar, però lluny de destruir-los, s’han de lliurar als museus.
cal ser capaços, doncs, d’explicar la pluralitat –dels dos bàndols, i fins i tot
dins de cada un– sense caure en el neutralisme. però no és fàcil. Es poden
integrar espais franquistes –com ja es fa: búnquers del pirineu, el Merengue, el coll del Moro... però, i els espais estrictes de memòria franquista?
Es pot integrar el via crucis requetè de l’Ebre? o fent la pregunta pel broc
gros: es pot reciclar el Valle de los caídos? Es pot museïtzar? Evidentment,
és patrimoni, ens agradi o no: no es pot destruir. però serveix per explicar
Memòria democràtica? Es pot museïtzar “Via laietana”? o és fer topografia
del terror? Jo crec que sí, que amb tècnica museogràfica, es pot aconseguir.
Bé s’ha fet amb els camps de concentració nazis. i no se m’acut res de
més terrible. però, quins en són els límits? És exposable el garrot de puig
antich? posaré un darrer exemple: al cementiri de lleida hi havia diverses
fosses comunes, de víctimes del franquisme, però també amb persones que
van patir la violència revolucionària. s’han dignificat totes dues. i és que si
volem fer memòria democràtica de veritat, hem d’homenatjar les víctimes
del franquisme, però també hem de reconèixer les dels incontrolats de la
rereguarda republicana.
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democràtica?
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