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MEMÒRIA HISTÒRICA

Rescatar Cervantes  
de sota les pedres  
de Las Trinitarias 

 
Miguel de Cervantes va ser enterrat 
al convent madrileny de Las  Trini-
tarias i els historiadors diuen que 
mai en va sortir. Un equip d’investi-
gadors vol localitzar el lloc exacte 
on s’amaguen les seves restes.

siques i per la mortalla. A la Batalla 
de Lepant, que va enfrontar turcs i 
cristians, una bala de plom li va sec-
cionar un nervi de la mà esquerra, i 
una altra li va impactar al pit. Van ser 
ferides importants i va passar uns 
mesos hospitalitzat, però no van ser 
prou greus per retirar-lo de la vida 
militar. També se sap que només li 
quedaven sis dents. L’altra pista és 
que va voler ser enterrat amb una 
mortalla del Venerable Orde Tercer 
Franciscà. Les proves d’ADN en el 
cas de Cervantes no servirien perquè 
no en queden descendents directes. 

Una inversió de 100.000 euros 
No és una missió fàcil. L’equip d’in-
vestigadors només té tres dies per 
fer els escorcolls en un convent de-
clarat Bé d’Interès Cultural. A més, 
en els últims quatre-cents anys 
l’edifici ha patit diverses reformes. 
Els escorcolls es faran en un espai 
d’uns 200 metres quadrats. Amb el 
georadar els investigadors detecta-
ran les diferents cavitats que hi pot 
haver al terra, i amb els infrarrojos 
s’analitzaran els canvis de tempera-
tura dels murs. Amb la informació 
recopilada es crearà un mapa tridi-
mensional que indicarà els llocs on 
podria estar enterrat Cervantes. 
Luis Avial és optimista: “Estic molt 
content, perquè en la prova inicial 

hem vist que la qualitat del terreny 
és molt bona per al radar i podrem 
treure’n moltíssima informació”. Si 
s’obtenen els permisos necessaris, 
després serà el torn de Francisco 
Etxeberría. El forense, que ha parti-
cipat en diverses exhumacions de la 
Guerra Civil, serà qui dirigirà una 
excavació selectiva per recuperar 
les restes. Per acabar, els ossos se-
ran analitzats en un laboratori i s’in-
tentarà identificar quins són els de 
Cervantes. Fins i tot se’n podria fer 
una reconstrucció facial. La inver-
sió per a tota la investigació serà de 
100.000 euros, finançats en part per 
l’Ajuntament de Madrid, la Univer-
sitat Complutense i la Universitat 
del País Basc.  

“Si la recerca no s’ha fet fins ara 
és perquè no teníem els mitjans 

SÍLVIA MARIMON  
BARCELONA. Miguel de Cervantes 
va morir als 68 anys, per culpa d’una 
diabetis, i va ser enterrat el 23 
d’abril del 1616 als soterranis del 
convent madrileny de Las Trinita-
rias Descalzas, on viuen monges de 
clausura. Així ho va voler ell i, se-
gons la Real Academia Española, 
mai en va sortir. Prop de quatre-
cents anys després, un equip d’in-
vestigadors ha decidit comprovar-
ho, localitzar el lloc exacte i treure 
de sota les pedres les restes òssies 
del pare d’El Quixot.  

El georadarista Luis Avial, l’an-
tropòleg Francisco Etxeberría i l’his-
toriador Fernando Prado formen 
part de l’equip que ahir va començar 
a escorcollar l’església amb potents 
aparells termogràfics. Els seguien 
desenes de periodistes, alguns de 
mitjans internacionals com la BBC 
i la CNN. Els investigadors esperen 
poder reconèixer les restes de l’es-
criptor pels estralls que li van produ-
ir la guerra, algunes peculiaritats fí-

Els investigadors utlitzen georadars i aparells d’infrarojos per detectar el lloc exacte on 
pot estar enterrat Miguel de Cervantes. GETTY

tècnics”, argumenta Fernando de 
Prados. L’historiador està conven-
çut que Cervantes és sota les pe-
dres de l’església madrilenya: “Es-
tà provat i documentat que Cer-
vantes va ser enterrat al convent i 
que mai n’ha sortit”, afegeix. Pra-
dos defensa la necessitat de loca-
litzar el lloc on descansa l’escrip-
tor. Vol treure’l d’una tomba anò-
nima i col·locar una làpida que el 
recordi: “La humanitat l’hi deu”, 
assegura. Sigui com sigui, la tran-
quil·la existència de les tretze 
monges de clausura que viuen al 
convent s’ha vist trasbalsada. “Vi-
uen en un altre món, en un món es-
piritual”, deia ahir un capellà que 
col·labora amb Avial. “Per a elles 
Cervantes és important, però això 
és com una invasió”.e

Un equip d’investigadors busca les restes 
òssies de l’autor d’‘El Quixot’ en un convent 

DANSA

El ballarí Joaquín Cortés torna a les seves arrels amb ‘Gitano’
 
El bailaor Joaquín Cortés torna a 
Barcelona per estrenar el seu úl-
tim treball, Gitano. L’espectacle 
representa un retorn a les arrels 
flamenques d’infantesa i també un 
retrat de la seva evolució artística.

ANTONI RIBAS TUR 
BARCELONA. Joaquín Cortés ha ba-
llat amb bata de cola i ha fet volar els 
seus ballarins damunt l’escenari 
com si fossin artistes del Cirque du 
Soleil. “He fet de tot”, va sentenciar 
ahir el ballarí al Teatre Tívoli, on di-
vendres estrenarà el seu nou treball, 
Gitano. Tot i que té aires de super-
producció –amb grans pantalles de 
leds i una potent il·luminació d’al-
tres espectacles anteriors de Cor-
tés–, l’obra representa un “retorn a 
les arrels” i un repàs de la seva evo-
lució com a artista, des del flamenc 
més ortodox fins al descobriment 
d’altres cultures i altres músiques 
com el gòspel, el jazz i els ritmes de-
rivats de la música africana.  

El repartiment de Gitano ompli-
rà de gom a gom l’escenari del Tívo-

li: està format per vuit ballarines, 
dues bailaoras i 17 cantants i músics 
que tocaran en directe peces com-
postes expressament per al muntat-
ge. Gitano estarà en cartell fins diu-
menge i tornarà al Tívoli del 29 de 
maig a l’1 de juny.  

La primera part de l’espectacle es 
mou en el terreny del flamenc clàs-
sic, encara que Cortés hi ha deixat el 
seu segell personal. “Un sempre tor-
na a la infantesa. És com una espiral: 
girem arreu del món i ens nodrim 
d’altres cultures i després ens agra-
da tornar a les nostres arrels”, va ex-
plicar el ballarí. La segona part re-
presenta la seva fusió del flamenc 
amb la dansa contemporània i la 
clàssica. En el terreny musical, obre 
les portes a les sonoritats del gòspel, 
la música d’influència africana i 
l’àrab. “És una bogeria general”, va 
dir l’autor de Calé. 

Padrí de joves talents i nòmada 
Gitano és el primer espectacle de 
Cortés des del 2012. Aleshores va es-
trenar Dicen de mí, un espectacle in-
timista en què va ballar amb tres bai-

Després de tres anys de gira Joaquín Cortés va 
presentar ahir al Tívoli l’estrena mundial de Gitano. EFE

laoras i en què també va explorar 
l’essència flamenca. En els últims 
anys l’artista ha patit l’impacte de la 
mort de la seva mare i ara se sent en 
plena forma: “Torno per entregar-
me al 100%”, diu. I col·labora amb 
nous artistes: “De les dues bailaoras 
de Gitano, Gemma Moneo i Saray 
Fernández, la Pitita, se’n sentirà par-
lar”, va dir Cortés. Ha fitxat aquests 
“dos diamants en brut”, va afegir, 
“per potenciar les seves carreres”. 

Després de Barcelona, Gitano vi-
sitarà Pamplona, Valladolid i Ma-
drid i més endavant està previst que 
comenci a fer gira arreu del món des 
de l’Índia. “Sóc gitano i sóc nòmada. 
He portat el nomadisme al segle 
XXI i he recorregut el món sencer. 
Això m’ha obert fronteres que es po-
den apreciar en les coreografies 
d’aquest espectacle, sobretot a la se-
gona part”, va explicar l’autor de Pa-
sión gitana. “Sóc el primer ambaixa-
dor del flamenc al món, al costat de 
Paco de Lucía –va dir Cortés–. He 
viatjat a països on l’únic artista es-
panyol que hi havia arribat abans és 
Julio Iglesias”.e

Objectiu 
Es vol treure 
Cervantes 
d’una tomba 
anònima i 
col·locar-hi 
una làpida


