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Quan s’acaben de complir els setanta-cinc anys del final
de la Guerra Civil, nombrosos indrets arreu de Catalunya
permeten recuperar-ne i honrar-ne la memòria. Com els
disset que hem recollit en aquest dossier.

MIQUEL RIERA

● L’1 d’abril passat va fer setanta-
cinc anys del final de la Guerra Ci-
vil. Tot i el llarg temps transcorre-
gut, la memòria d’aquell sagnant
conflicte continua ben viva entre
molts catalans. Per mantenir-la
fresca o, simplement, per reviure
els tràgics moments viscuts pels
nostres avantpassats, nombro-
sos indrets de Catalunya són
oberts per tal que els ciutadans
puguin fer un viatge al passat.
En el dossier que trobareu a
continuació hi ha disset
d’aquests espais, alguns tan
significatius com l’Espai 115
Dies de Corbera d’Ebre, el
Museu Memorial de l’Exili
de la Jonquera, el castell de
Montjuïc de Barcelona o la pre-
só de Pilats de Tarragona.

Un recorregut
per disset espais
de la Guerra Civil
on poder
recordar alguns
dels tràgics
moments que
s’hi van viure

Centre 115
Dies
Adreça. Carrer Freginals,
18-24. Corbera d’Ebre.
Horari. De dimarts a
dissabte de les 11 h a les
14 h i de les 16 h a les 19 h,
i els diumenges, de les 11 h
a les 14 h.
Preu. 4 euros

Més informació.
www.batallaebre.org
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Museu
Memorial
de l’Exili
Adreça. Carrer Major,
43-47, 17700 - la Jonquera
(Alt Empordà)
Visita. De juny a
setembre: de dimarts a
dissabte, de 10 a 19 h i
diumenges i festius de 10 a
14h. D’octubre a maig: de
dimarts a dissabte, de 10 a
18 h i diumenges i festius
de 10 a 14 h. Dilluns,
tancat.
Preu. 4 euros. Gratuït per
a menors de 17 anys,
aturats, escolars, grups
d’estudiants i docents.
Tarifa reduïda per a
pensionistes i grups.
Internet.
www.museuexili.cat
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115 dies de
batalla a
Corbera d’Ebre
● La Terra Alta i la Ribera
d’Ebre van ser els principals
escenaris de la batalla de
l’Ebre, l’episodi més sagnant
i decisiu de la Guerra Civil.
Per conèixer el conflicte és
imprescindible visitar el cen-
tre d’interpretació 115 Dies
de Corbera d’Ebre. És l’espai
central del projecte de muse-
ïtzació de la batalla de l’Ebre,
gestionat pel Consorci Me-
morial dels Espais de la Ba-
talla de l’Ebre i el centre que
cada any aplega un nombre
més gran de visitants (uns
8.000). 115 Dies (els dies
que es va allargar la batalla)
ocupa una superfície de 600
metres quadrats i l’exposició
s’estructura en set àmbits.

Comença la nit de Sant
Jaume, transportant el visi-
tant als escenaris de la ba-
talla a través de les sensa-
cions; per exposar tot se-
guit el pas del riu de l’exèr-
cit republicà i la seua ofen-
siva, que va tenir una ràpi-
da contraofensiva per part
de l’exèrcit franquista.
Unes operacions que el vi-
sitant pot observar amb
mapes interactius. També
hi ha un espai per al mate-
rial bèl·lic i els estris perso-
nals dels soldats. Un au-
diovisual posa el punt final
a la visita, que es pot con-
tinuar al Poble Vell, símbol
mut de la tragèdia. / LURDES

MORESO

Memòria,
història i
reflexió crítica
● Situat al punt fronterer per
on van passar la majoria
dels exiliats del 1939, el Mu-
seu Memorial de l’Exili (Mu-
me) és un centre d’interpre-
tació dels exilis provocats
per la Guerra Civil. El Mume
vol compaginar les funcions
museístiques amb les de re-
cerca històrica i de difusió
pedagògica. S’hi vincula el
passat amb el present, per-
què els conflictes que provo-
quen exilis han estat una
constant en la història del
segle XX i continuen essent-
ho fins al dia d’avui. L’exposi-
ció permanent, amb abun-
dant documentació, fotogra-

fies i objectes relacionats
amb l’exili i les persones
que el van viure, se centra
en la Guerra Civil. A més
les exposicions temporals
amplien la mirada sobre
altres aspectes de l’exili:
fins a l’11 maig s’hi poden
veure pintures i dibuixos
de Guerrero Medina (una
exposició compartida amb
el poble veí de Cantallops).
Finalment, el Mume tam-
bé és el lloc adequat per
iniciar rutes per diversos
paratges d’aquest territori
relacionats amb la retira-
da i la Guerra Civil. / ESTEVE

CARRERA
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● El perfil del nucli antic de Tarragona
està dominat per la torre del Pretori,
antiga estructura del Fòrum Provincial
romà que fins a l’any 1953 va ser tris-
tament reutilitzada com a presó, en la
qual, durant els primers anys de la
dictadura franquista, molts esperaven
el moment de l’afusellament. En unes
condicions d’aglomeració extremes i
d’higiene molt deficients, s’hi van en-
cabir fins a més de mil presos alhora,
arribant-hi a ingressar fins a 6.200 in-
terns tan sols durant l’any 1939. Els
problemes d’espai fins i tot van obli-
gar el règim a habilitar com a pre-
sons alternatives el convent de les
Punxes i el de les Oblates, però ha es-
tat la coneguda com a presó de Pilats
(gràcies al sobrenom de torre de Pi-
lats que té el Pretori) la més recorda-
da. El Museu d’Història de Tarragona
hi manté ara un panell explicatiu a la
que va ser sala primera de la presó i
un documental amb testimonis de
tres dels presos. L’espai es pot veure
durant la visita patrimonial al Pretori i
el Circ romà. / AZAHARA PALOMARES

La presó que va
enfosquir la
torre romana

Presó de
Pilats
(Pretori)
Adreça. Plaça del Rei s/n
/ rambla Vella de Tarragona
Visita. Del 14 d’abril al 30
de setembre, dilluns i
festius de 10 a 15 h, i de
dimarts a dissabte de 10 a
21h. La resta de l’any, de
dimarts a dissabte de 10 a
19 h, i festius de 10 a 15 h
Preu. 3,30 euros. També es
pot visitar amb l’entrada
conjunta per a tots els
recintes del Museu
d’Història de Tarragona
(11,05 euros)
Més informació.
www.tarragona.cat/patrim
oni/museu-historia
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● La fossa comuna de Gurb data de principis del
1939, quan les tropes republicanes van muntar
una línia defensiva al voltant del municipi. Estava
identificada amb un mausoleu –una volta catala-
na– que es va construir poc després de la inhuma-
ció dels cossos. Amb els treballs d’exhumació que
un equip interdisciplinar va fer el juny del 2008 es
va descobrir que en un espai interior de 9,46 me-
tres quadrats hi havia les restes de 13 homes
morts per arma de foc i diversos objectes. / A.A.

Un sepulcre exhumat

Fossa
comuna de
Gurb
Lloc. Prop de la masia
Can Cadet de Gurb
Com s’hi arriba. Situats
a Vic (s’hi pot arribar per
la C-17 o la C-25), cal
dirigir-se cap a l’avinguda
Olímpia i, un cop passat el
Club Tennis Vic, continuar
tot recte, passar per sota
el pont de la C-17 i seguir
fins que es trobi un
indicador de cases en què
apareix Can Cadet. Un cop
en aquesta casa, per
arribar a la fossa no hi ha
un accés directe, sinó que
cal travessar uns camps.
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Magatzem de bombes
● El polvorí es va fer a finals del 1936 i els pri-
mers mesos del 1937, sota el camp de vol que
s’havia inaugurat al 1934, per armar i emmagat-
zemar les bombes i munició per a l’aviació. L’ae-
ròdrom va ser la base operativa dels caces Poli-
karpov I-15 de les forces aèries de l’exèrcit repu-
blicà, que també es fabricaven a la ciutat. Tot i
l’existència de l’aeròdrom, durant la guerra el
municipi només va viure quatre bombardejos, un
al 1937 i tres al gener del 1939. / J. ALEMANY

Polvorí i
refugi de
Sabadell
Adreça. Carretera de
Bellaterra, s/n (al costat
del Club de Tir Sabadell)
Telèfon. 93 727 85 55

E-mail.
mhs@ajsabadell.cat
Horaris. Visites
concertades
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La defensa de Barcelona, també la repressió
situar una bateria antiaèria de canons de fabricació sovièti-
ca. Al castell també es van instal·lar reflectors per al tir noc-
turn, a més d’un fonolocalitzador. Arran precisament del seu
paper defensiu, el castell va ser bombardejat per l’aviació
enemiga. Com a presó, durant la Guerra Civil es va omplir
de víctimes del procés revolucionari. A l’inici de la dictadura,
va ser l’escenari de la crua repressió franquista contra els
republicans, amb milers de ciutadans empresonats. Entre
aquests, el president de la Generalitat, Lluís Companys, que
hi va ser afusellat el 15 d’octubre de 1940. / ANNA BALLBONA

● La muntanya de Montjuïc ha estat un dels punts estratègics
de Barcelona. El seu cim ha estat clau per a la defensa de la
ciutat, però també per a la seva vigilància i repressió. El com-
plex actual va ser construït el 1751 pels enginyers militars
borbònics. L’ús màxim del castell va ser entre el 1936 i 1939,
quan s’hi va instal·lar el dispositiu defensiu naval i antiaeri re-
publicà. En aquest període va concentrar l’àrea d’artilleria
més densa. Així, va disposar d’una bateria de costa a l’interior
del recinte, que era completada per dues més situades a la
façana marítima de Barcelona. Al costat de la fortalesa es va

Castell de
Montjuïc
Adreça. Carretera de
Montjuïc, 66 (Barcelona)
Telèfon. 93 256 44 45

Web. www.bcn.cat/
castelldemontjuïc
Horaris. De l’1 d’abril al
30 de setembre, obert de
dilluns a diumenge, de 10 h
a 20 h.
Preu. Entrada general
(5 €). Reduïda (3 €).
Exposicions.
A banda d’una exposició
sobre la història del castell,
ara n’acull una de temporal,
’Barcelona en postguerra
(1939-1945)’.
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A recer de les
bombes de
l’aviació italiana
● Durant els anys trenta del segle
passat, un 15% de la superfície de
Sant Adrià de Besòs estava ocupada
per grans industries, entre les quals
destacaven dues centrals tèrmiques.
Això la va convertir en objectiu de les
bombes llançades per l’aviació italia-
na. És per això que els veïns de Pla
de Besòs, nom de Sant Adrià durant
la guerra, van ajudar els treballadors
municipals a construir un refugi anti-
aeri, que es va acabar l’agost de
1938, quan els bombardeigs eren
més intensos. L’Ajuntament va decidir
recuperar-lo el 2006, i des del 2008
es pot visitar aquest espai gratuït i ac-
cessible per a tothom, que mostra
com eren els bombardeigs i la vida
quotidiana al refugi. / MARTA MEMBRIVES

Refugi
antiaeri de
Sant Adrià
Adreça. Placeta Macià
s/n. Sant Adrià de Besòs
Horari. Visites
concertades de dilluns a
divendres de 10 h a 15 h i
dimarts i de 17 h a 19 h.
Inclouen la projecció del
film ‘Els nens del pla del
Besòs’. Visites lliures cada
darrer diumenge de mes
d’11 h a 14 h. Tancat els
mesos d’agost i desembre
Més informació.
www.sant-adria.net
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Camp de concentració en una catedral del segle XIII
caserna, les fortificacions i la resta del turó on hi ha el con-
junt monumental també van ser modificats amb la cons-
trucció de búnquers, refugis antiaeris i nius de metralletes,
tot i que amb mínimes intervencions. També es té constàn-
cia d’alguns espais del turó com a zones d’afusellament.
Aquestes restes es localitzen sobretot als baluards del Rei i
de la Reina i al costat dels antics pous de gel. No obstant,
la major part estan encara pendents de rehabilitació. / J. TORT

● El principal monument de les terres de Lleida, la Seu Vella,
també va patir les conseqüències de la Guerra Civil, i l’exèrcit
rebel, un cop ocupada la ciutat al 1938, va mantenir el monu-
ment com a caserna militar i, a més, hi va crear un camp de
concentració que va tenir presoners de guerra fins a mitjan
1940. Els militars no van abandonar el monument fins al
1948, una ocupació militar d’una catedral gòtica única a Euro-
pa que va iniciar Felip V. A més del camp de concentració i la

La Seu
Vella de
Lleida
Horari d’estiu.  De
dimarts a dissabte: de
10.00 a 19.30. Diumenges i
festius: de 10.00 a 15.00.
Tancat dilluns no festius.
Entrada. Entrada general
(Seu Vella i castell del Rei)
7€. Entrada Seu Vella: 5€.
Entrada castell del Rei: 3€.
Consultar per descomptes,
tarifes reduïdes i grups.
Internet.  Web:
www.turoseuvella.cat i
Facebook:
www.facebook.com/turos
euvella.
Telèfon.  973 230 653

 

J.
T.

● A Girona, sota un parc infantil entre la muralla
medieval i el riu Onyar, hi ha un antic refugi que
va protegir més de 600 persones a partir del
1938. Segons el llibre de Jaume Prat i Jordi Peri-
cot Bombes sobre Girona, resumit a l’interior del
recinte, el jardí de la Infància era un parc creat
el 1927 com a lloc d’esbarjo. El refugi, amb en-
trades als extrems, tenia un passadís de 39 me-
tres de llargada i deu dependències. / J. FERRER

De l’esbarjo a la protecció

El jardí de
la Infància
de Girona
Adreça. Plaça General
Marvà s/n.
Horaris. Tercer dissabte
de cada mes (una hora i
un quart de visita, que
comença al Museu
d’Història). Cal reserva
prèvia.
Preu. 4 euros (menors de
16 anys, 2 euros).
Web.
girona.cat/museuhistoria

X.
C.

● Acabada la guerra, el Pirineu es va convertir
en una frontera crítica. En un primer moment va
ser el pas dels refugiats republicans que fugien
del franquisme. Durant la Segona Guerra Mun-
dial, en sentit contrari, el dels jueus que fugien
d’una Europa ocupada pels nazis. En acabar la
guerra, Franco va ordenar construir la Línia P,
una línia defensiva de búnquers al llarg del Piri-
neu, per la por d’una invasió aliada. / D. M.

Evitar la invasió aliada

Parc de
búnquers
de
Martinet i
Montellà
Adreça. Paratge del
Cabiscol, ctra. LV-4055 de
Martinet a Montellà
Horari. Dissabtes,
diumenges i festius, de
10.30 a 14.30 h. Maig i
juny, també dissabtes, de
16 a 19 h. Estiu, de
dimarts a diumenge, matí i
tarda. Gener i febrer,
tancat.

 

LL
EI

DA
TU

R.



9PRESÈNCIA
13.-.04.-.2014

Els canons que
no van poder
aturar els avions
● Al Turó de la Rovira, al barri del Car-
mel, es conserven les restes de les ba-
teries antiaèries construïdes l’any
1938 per defensar Barcelona dels
atacs de l’aviació nacional. Passada la
guerra, les estructures de les bateries
van ser aprofitades per bastir-hi el que,
fins a l’any 1990, va ser el barri de bar-
raques del Carmel. Després de la res-
tauració, feta el 2006, l’espai visitable
ofereix, per una banda, la possibilitat
d’imaginar-se Barcelona sota les bom-
bes i, per l’altra, una de les panoràmi-
ques més impactants de la ciutat grà-
cies a la proximitat del mirador sobre
la trama urbana. / CLARA RIBAS

Bateries
antiaèries
del Carmel
Adreça. Carrer Marià
Lavèrnia. Barcelona
Telèfon. 93 256 2121

E mail.
museuhistoria@bcn.cat
Horaris.Accés lliure
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Seu de les
darreres Corts
Republicanes
● Figueres es va convertir en la capi-
tal de la República la nit de l’1 de fe-
brer del 1939, quan s’hi va celebrar la
darrera reunió de les Corts Republica-
nes. Una trobada d’emergència a les
quadres del castell que va suposar
pràcticament la liquidació de la Repú-
blica. El dia 8 els republicans van vo-
lar el castell amb una gran explosió
que es va sentir a tota la comarca i
que va causar danys irreparables a la
fortalesa. Les pedres van arribar al
centre de la ciutat. / N. GENÍS

El castell
de Sant
Ferran de
Figueres
Adreça. Pujada del Castell
s/n. Figueres
Horaris: Obert de 2/4 d’11
a les 6 de la tarda.
Preu.  3 euros
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Descobrir què
sentia el pilot d’un
Polikarpov i-15
●  A Santa Margarida i els Monjos, a
l’antic aeròdrom, hi ha el Centre d’Inter-
pretació de l’Aviació Republicana i la
Guerra Aèria (Ciarga), únic en aquesta
temàtica a tot l’Estat espanyol. Hi ha
audiovisuals i maquetes a escala dels
avions que van participar en la guerra i
també un simulador d’una cabina d’un
Polikarpov i-15 –avió conegut com el
Xato–, on el visitant pot experimentar
les sensacions del pilot. També es pot
visitar un refugi antiaeri i el que va ser
una presó d’aviadors franquistes. / M.R.

Ciarga
Adreça. Parc de la
Memòria - El Serral (Santa
Margarida i els Monjos)
Horaris. Dissabte i
diumenge de 10.00 a 14.00.
També visites concertades.
Preu. 4 euros entrada
normal i 2 reduïda.
web. www.ciarga.cat
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M
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● Calella va construir un total de tres refugis an-
tiaeris dels quals només n’és visitable un, que
des del 2010 forma part de la Xarxa d’Espais de
Memòria de Catalunya. Està situat al parc Dal-
mau i es va inaugurar l’any 1937. Entre els tres
refugis –els altres dos eren a la muntanya del
Roser i als Pins– tenien una capacitat d’acollida
de 3.600 persones, la meitat dels veïns del mu-
nicipi, que s’hi anaven a aixoplugar de les bom-
bes en funció dels carrers on vivien. / T. MÁRQUEZ

Protegir la població

Refugi
antiaeri de
Calella
Adreça. Parc Dalmau
(zona de gronxadors)
Telèfon. 937695102

E-mail.
m.calella@diba.cat
Horaris. D’abril a juny /
setembre i octubre:
dissabtes, diumenges i
festius, de 10.00 a 14.00 h
Juliol i agost: de dimarts a
diumenge, de 17.00 a
21.00 h
Preu. Entrada normal: 1€.
Entrada reduïda: 0,50€.
Entrada combinada
Refugi/Museu/Far: 3,50€.
Entrada reduïda: grups
(mínim 15 persones),
jubilats, menors de 25
anys, titulars del carnet
jove o carnet d’estudiant.

 

T.M
.

● Més de 700 persones van ser afusellades al
camí que puja a la muntanyeta de l’Oliva, just als
límits del centre de Tarragona. El record
d’aquests morts, i de molts altres que no estan
comptabilitzats, es recull en un gran monument
que es pot visitar dalt de la muntanyeta des del
2013. Moltes de les víctimes dels afusellaments
de l’Oliva estan enterrades a la fossa comuna del
cementiri, on una gran placa recorda el nom de
tots els morts que es van poder documentar. / A.P.

Muntanya tràgica

Muntanya
de l’Oliva
Adreça. Camí de l’Oliva,
s/n. Tarragona
Horari. Obert tot l’any
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Camins de
l’exili. La ruta
del coll de Lli
Població. La Vajol (Alt
Empordà)
Com arribar-hi. Deixar el
cotxe a l’aparcament del
restaurant Manrella-Comaulis,
que es troba després de la Vajol,
a la carretera Gi-505 que porta
al coll de la Manrella. Cent
metres més endavant, a mà
esquerra, un desviament puja al
coll de Lli.
Durada i dificultat. El
pendent és relativament suau i
en menys de mitja hora s’arriba
dalt del coll.
Visites guiades. El Museu
Memorial de l’Exili ofereix
diferents visites guiades pels
Camins de l’Exili. Per més
informació, al seu web
www.museuexili.cat
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Refugi 307, a
Barcelona
Adreça. Nou de la Rambla, 175
(Barcelona)
Telèfon. 93 256 21 00

Horaris. De dilluns a dissabte,
només per a grups amb reserva
prèvia. Diumenges, visites
comentades a les 10.30, 11.30 i
12.30 h. Festius, tancat.
E-mail.
museuhistoria@bcn.cat
Preu. Entrada general: 3,40€ 
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Resseguint el
camí de Companys
cap a l’exili
● El febrer del 1939, els ca-
mins i les carreteres que enlla-
cen l’Alt Empordà amb el Ros-
selló van omplir-se de cente-
nars de milers de republicans
que anaven cap a l’exili a Fran-
ça. La majoria van travessar la
frontera pel Pertús, per Port-
bou o pel coll d’Ares. Uns
quants, només, ho van fer pel
coll de Lli, un pas situat uns
quilòmetres més amunt del
poble de la Vajol, que aquells
dies de febrer presentava un
aspecte glaçat. Entre ells, el
president de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Companys; al-
guns dels seus consellers, com
Tarradellas, Pi i Sunyer o
Sbert, i altres prohoms cata-
lans de la República, com Ro-

vira i Virgili o Bosch i Gimpera.
Pel coll de Lli també hi van pu-
jar el president espanyol Ma-
nuel Azaña i el cap de govern
Juan Negrín, que no es van
dignar a esperar els catalans i
van pujar sols a primera hora
del matí del dia 5. El camí dis-
corre entre boscos de casta-
nyers. Un cop a dalt, un petit
monòlit recorda el pas cap a
l’exili dels dirigents republi-
cans. De tornada a la Vajol, és
molt recomanable una visita a
l’antiga mina Canta, en un
trencant prop de la carretera
que va a Maçanet de Cabre-
nys. Va acollir nombroses
obres d’art i altres tresors que
la República hi va guardar per
protegir-los.  / MIQUEL RIERA

Testimoni de la
defensa contra
els atacs aeris
● Durant la Guerra Civil a Bar-
celona es va construir una
àmplia xarxa de refugis anti-
aeris, per fer front a l’horror
dels atacs aeris indiscrimi-
nats contra la població civil.
L’esforç de la defensa passiva
contra els bombardejos va
permetre construir més de
1.300 refugis a la ciutat. Per
ser conscients de l’abast
d’aquest esforç col·lectiu per
defensar-se dels bombarde-
jos, dues xifres més: durant la
guerra Barcelona tenia una
llargada de 20 quilòmetres de
túnels, per aixoplugar entre
200.000 i 300.000 persones.
Un dels que s’han conservat i

s’han obert al públic és el re-
fugi 307, al barri del Poble
Sec. Descobert el 1995, té
tres entrades i va ser excavat
gràcies a la feina de molts ve-
ïns. Un altre refugi de Barcelo-
na visitable habitualment és
el de la plaça del Diamant, al
barri de Gràcia, construït per
la Junta de Defensa Passiva.
Aquest refugi podia allotjar
unes 200 persones. També a
Gràcia es conserva una part
del refugi de la Revolució, que
només s’obre per a visites es-
poràdiques. A Barcelona hi ha
d’altres refugis conservats,
però no s’han habilitat per a
la visita habitual. / A.B.
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isitar els meus avis era com creuar l’Atlàn-
tic. A les parets del seu piset penjaven
imatges en blanc i negre de paisatges me-
diterranis, que transportaven a llocs re-
mots, llocs que vaig trigar anys a adonar-
me que eren reals.

En aquell petit món parlàvem un idio-
ma estrany que ningú més podia enten-
dre. Tantes vegades vaig notar les cares en
blanc de la gent, quan escoltaven alguna
conversa fortuïta, i ens preguntaven, mig
divertits, mig intrigats: “Quina llengua
parleu?” “Venim de Catalunya”, era la res-
posta obligada. “Una petita nació d’Euro-
pa que actualment es divideix entre Espa-
nya i França, però que hauria de ser inde-
pendent.” Suïcidi social. A la ciutat pro-
vincial mexicana on vaig créixer durant els
anys setanta, això era massa complicat.
Era com créixer en una illa: l’illa de l’exili.
Mig separat del que ens envoltava, però
també molt lluny del lloc d’on proveníem.
La seva presència llunyana es materialitza-
va en els petits moments de cada dia, amb
les cançons de bressol que el meu pare em
cantava a les nits, i les converses a l’hora
de dinar.

Les illes de
l’exili, una
història
d’esperança,
obstinació i
suïcidi social

“Mai oblidis que ets català”, va llegir el
meu pare en una carta, escrita pel seu avi
30 anys abans. “Encara que hagis nascut a
Mèxic, no ho oblidis mai: ets Català.” El
meu pare va néixer tres mesos després que
la família atraqués a Mèxic. Amb l’ajuda
generosa de diplomàtics mexicans, el meu
avi va abordar, amb la dona embarassada i
el fill petit, el vaixell que li va salvar la vida.
L’anomena La nau de l’esperança, en un
bell poema que va escriure.

Després de la derrota militar, la meva
família va haver de lliurar una guerra que
va durar encara més: la lluita per recordar,
mentre tothom volia desesperadament
oblidar. La batalla contra la por que un dia
els seus descendents oblidessin qui eren,
per què van lluitar i continuaven lluitant.
El terror que els seus fills i néts deixessin
que la nau de l’esperança s’enfonsés en la
conformitat. Però eren obstinats, i van

acabar per imposar-se. La taula
del menjador es va convertir en
el camp de batalla on van acon-
seguir la victòria, amb rituals
fidels i receptes de festa, llegint
i escrivint poesia, estudiant i
parlant d’història. Encara que
fos suïcidi social, i ningú vol-
gués saber-ne res, l’amor im-
placable de la meva família pel
seu país va formar, amorosa-
ment, tres generacions de me-
xicans que mai l’oblidaran.
Han passat molts anys i el petit
pis dels meu avis no existeix.
Vaig créixer i els viatges em van
ensenyar que els llocs evocats
en aquelles parets eren reals, i
que hi havia al món més gent
com nosaltres. En algun mo-
ment, vaig confirmar que hi
havia milions de persones que
parlen la nostra llengua. I és ara
el meu torn de cometre suïcidi
social, provocant cares en
blanc, desconcert i fins i tot co-
mentaris insensibles de mal
gust, ignorants o cínics, quan
em pregunten, després d’escol-
tar una conversa fortuïta, mig

divertits, mig curiosos, d’on sóc i com és
que parlo la seva llengua? “Sóc mexicana i
nacionalista catalana de quatre genera-
cions”, contesto obstinadament. Els vents
han canviat de direcció en els darrers anys,
i molta gent ha decidit reviure el somni
mantingut latent a la meva i altres illes de
l’exili, on la família Murià i tantes altres el
van nodrir íntimament, durant tant de
temps. Si Catalunya aconsegueix la inde-
pendència, i espero sincerament que sigui
així, serà gràcies a històries com aquesta,
d’esperança, obstinació i suïcidi social,
que han mantingut surant la nau: la bella
nau de l’esperança.

*MAGALÍ MURIÀ,

llicenciada en Relacions Internacionals pel
Colegio de México i doctorada a la Universitat

de Califòrnia a San Diego. És nascuda a
Mèxic. El seu avi era català.

L’escriptor Josep Maria Murià, avi de l’autora d’aquest
article. / ARXIU
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