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L’exilien
elrecord

El Memorial Democràtic
celebra tot el 2009 els 70
anys de l’èxode republicà

Ignasi Aragay
BARCELONA

Si encara no heu anat al
Museu de l’Exili de la Jon-
quera, aquest és el primer
deure cívic de memòria que
us heu d’imposar per a
aquest any. A partir d’aquí,
teniu un ampli ventall d’ac-
tivitats per triar i una eina
perfer-ho: lawebwww.70a-
niversariexili.cat. La insti-
tució Memorial Democràtic
de la Generalitat de Catalu-
nya ha declarat el 2009 Any
de l’Exili i ahir en va presen-
tar el programa d’actes.

A part de treballar, se-
gons el director del Memo-
rial, l’historiador Miquel
Caminal, “perquè no quedi
cap rastre del franquisme”,
aquest any se centraran en
la tragèdia dels qui el 1939,
amb la victòria de l’Espanya
franquista, van haver de
creuar la frontera: entorn
del mig milió de persones,
de les quals unes 70.000 se-
rien catalans. Les xifres en-
cara ballen i precisament
aconseguir un cens dels ca-
talans que van marxar és
una de les línies de recerca
en curs.

Entre els actes desta-
cats, i a banda de tot el que
es faci al Museu de l’Exili
–ho repeteixo, hi heu
d’anar–, destaca l’exposi-
ció preparada per Jean
Bigot, besnét de Pompeu
Fabra i Carles Rahola, i que
s’instal·larà el 12 de març a
la seu de Correus de Barce-
lona: “Les cartes són el fil
primíssim de llibertat que
va seguir connectant l’exili
amb la pròpia terra”, diu
Caminal.

El 16 d’abril L’Auditori
de Barcelona acollirà el con-
cert Música per a l’exili,
amb Guillamino, Kepa Jun-
quera i Maria del Mar
Bonet, entre d’altres. I el 23
de maig es farà un viatge en
el que s’ha batejat com el
Tren de l’Exili, amb capaci-
tat per a 250 persones i que
refarà el trajecte que van
fer molts dels qui van haver
de fugir. A més, s’han se-
nyalitzat trenta punts de
17 pobles de l’Alt Empordà
dels camins de l’exili.

Queda per més endavant
una exposició sobre l’exili
americà a partir de l’experi-
ència del vaixell Winipeg,
noliejat per Pablo Neruda.■

El camí de l’exili va ser massiu –unes 500.000 persones– i molt
dur ■ MEMORIAL DEMOCRÀTIC

‘Mortd’unviatjant’per
adiscapacitatsalLliure
Teresa Bruna
BARCELONA

La sessió d’avui (20.30 h)
de Mort d’un viatjant, del
Teatre Lliure, enceta una
nova etapa en les sessions
destinades a espectadors
amb discapacitat auditiva o
visual. Aquest teatre, en
col·laboració amb l’Icub,
l’ONCE i l’Institut Munici-

pal de Persones amb disca-
pacitat (IMD), va presentar
ahir unes sensibles millores
en els recursos tècnics que
s’oferiran en les sessions
d’aquesta temporada.

Una de les novetats que
es notaran avui és la incor-
poració d’anells magnètics,
adreçats als usuaris d’audí-
fon. El fet que l’anell es
pugui connectar directa-

ment a l’aparell fa que l’es-
pectador pugui disfrutar
del so real, en comptes de
conformar-se a llegir els
subtítols. Amb tot, conti-
nuen oferint-se els subtí-
tols per a les persones amb
discapacitat auditiva total.

Una altra novetat són
els programes de mà edi-
tats en Braille amb una lle-
tra de mida i contrast adi-

Històriesd’ossos
El Museu Egipci exposa ‘Esquelets malalts’, un llarg
recorregut per l’àmbit de les malalties humanes

Lluís Llort
BARCELONA

Una de les conclusions que
més sobten de l’exposició
Esquelets malalts és que
les malalties que patim els
humans (i també els ani-
mals i les plantes) des de fa
milions d’anys són, si fa no
fa, les mateixes: anomalies
congènites, degeneratives,
infeccions, tumors, trau-
matismes o lesions per vio-
lència i un dolorós etcètera.
La diferència és que ara, si
tens mal de cap, et prens
un analgèsic i fa milers
d’anys et podien trepanar
el crani amb un clau d’un
pam de llarg.

Al Museu Egipci de Bar-
celona es va inaugurar ahir
la mostra Esquelets ma-
lalts. Una visió de la malal-
tia a través del temps, que
es podrà visitar fins al 30
de juny. Comissariada per
Albert Isidro i Assumpció
Malgosa, dirigida per Mari-
àngela Taulé i produïda per
la Fundació Arqueològica
Clos, reuneix un total de
150 peces procedents de
32 institucions nacionals i
internacionals que han tri-
gat dos anys a reunir. “Han
estat dos anys de recerca
per poder oferir l’exposició
més important que s’ha fet
a Europa d’aquestes carac-
terístiques”, va declarar Isi-
dro, que és traumatòleg, ci-
rurgià i paleopatòleg.

Una exposició de vida
Tot i que la mostra està for-
mada per restes òssies, que
daten des de la prehistòria
(hi ha un os de dinosaure
de 520 milions d’anys) fins
a èpoques contemporàni-
es, “és una exposició de

vida i no de morts”, comen-
ta Malgosa, biòloga i direc-
tora del grup de recerca en
osteobiografia. Sembla que
els primers arqueòlegs no
valoraven gaire les restes
òssies que trobaven a les
excavacions, però ja fa
anys que els especialistes
es van adonar de la seva

importància: “Es pot re-
construir la vida en el pas-
sat a través de l’estudi de
restes esquelètiques”, va
explicar Malgosa.

El contingut i les explica-
cions de les circumstànci-
es que envolten cada peça
pot semblar molt tècnic,
“però no és una exposició

per a especialistes, és per al
públic en general; de fet, els
especialistes el que hem
provat és de transmetre de
manera clara la informació
que hem aconseguit a tra-
vés de les restes dels nos-
tres avantpassats”, va ma-
tisar Malgosa.

La paleopatologia des-
criu i analitza les alteraci-
ons de la normalitat en les
restes antigues centrant-se
en els aspectes que provo-
quen la malaltia i en els
provocats per l’home.
D’aquesta manera podem
conèixer detalls sobre la
salut i la qualitat de vida de
societats passades, sobre
les pressions ambientals i
culturals a què estaven sot-
meses, les eines i recursos
de què disposaven per
afrontar les malalties i, fins
i tot, els canons estètics.

Conclusions diverses
Lepra, sífilis, poliomielitis,
artrosi, tumors de tota me-
na, nanisme acondroplàs-
tic, traumatismes... Els tes-
timonis ens condueixen a
una sèrie de conclusions,
com ara que “l’entorn soci-
al era molt important, per-
què molts d’aquests malalts
no haurien sobreviscut
sense l’ajuda dels seus pa-
rents”. Trepanacions crani-
als, fèmurs soldats encaval-
cats i cops d’espasa “són
marques de violència que
demostren fins a quins lí-
mits es pot regenerar el cos
humà, fins on pot aguan-
tar”, va explicar Isidro.

Tractant-se del Museu
Egipci no podia faltar entre
lesdiferentsseccionsunade
dedicada a la momificació,
un dels rituals mortuoris
més estudiats i admirats. ■

Un crani trepanat dins d’una vitrina i, en segon terme,
Assumpció Malgosa, comissària de la mostra ■ CRISTINA CALDERER

ents, que s’entregaran als
espectadors amb discapa-
citat visual. A més, aques-
tes persones continuen
disposant d’un servei d’au-
diodescripció en directe.
Per altra banda, el Teatre
Lliure disposa de personal
preparat per acompanyar
tots els discapacitats que
ho necessiten per moure’s
per la sala.

“Fer les sessions més ac-
cessibles significa un pas
més en la normalització i
democratització de la cultu-
ra, però encara hi ha grans
dificultats tecnològiques i
econòmiques perquè
aquests recursos es puguin
oferir cada dia”, va dir Àlex
Rigola, director del Lliure.■


