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D’amor i odi. Així es podria
definir la relació que man-
té el periodista i historia-
dor Enric Vila –col·labora-
dor d’El Punt Avui– amb la
Rambla de Barcelona, un
punt clau de la ciutat que
explora en l’assaig Breu
història de la Rambla (Ga-
làxia Gutenberg), presen-
tat ahir per Antoni Vives,
tercer tinent d’alcalde, en
un dels palaus del passeig,
el Palau Moja.

El volum inclou un pre-
faci en què Vila repassa la
història del carrer, així
com la relació personal
que hi manté, feta de con-
tradiccions i alimentada
per lectures com ara la de
La Rambla fa baixada, de
Nèstor Luján, que va mar-
car un abans i un després
en la seva concepció de
l’històric carrer. Poste-
riorment, a partir de tex-
tos d’escriptors com ara
Robert Robert (Les qua-
tre Rambles, 1865) o
Quim Monzó (De les tres a
les quatre, 1993), Vila
traça l’evolució de la Ram-
bla en l’imaginari social
dels barcelonins.

Més enllà de l’aspecte
purament històric
d’aquest carrer, que origi-

nàriament havia de ser el
passeig dels reis catalans,
coronat, arran de mar,
per un fastuós palau que
mai va veure la llum, Vila
explica que es tracta
d’“un mirall de la nostra
relació amb el poder, de la
història de l’excepcionali-
tat catalana”.

Així doncs, ha passat
per alts i baixos, des
d’aquest principi tan pro-
metedor que es va veure
“estroncat” i que va afavo-
rir, a l’edat mitjana, que
quedés com un raval al
costat d’un barri, el de la
Ribera, en auge, fins a la
decadència del franquis-
me, passant pel 1714, en
què –un cop els Borbons
van destrossar la Ribera
per construir una fortale-
sa, la Ciutadella–, va anar

guanyant terreny en pres-
tigi fins a esdevenir, ja el
segle XIX, una mena de
Champs-Elysées barcelo-
nins, on la flor i nata de la
ciutat anava a lluir-se. “To-
ta aquesta història d’esti-
ra-i-arronsa amb el poder
es marca en la fesomia dis-
continua de la Rambla, on
et pots trobar des d’un pa-
lau fins a un edifici qualse-
vol destinat al lloguer.”

Va ser, doncs, a princi-
pis del XIX, quan es mo-
dernitza la societat catala-
na i apareixen el Gran Tea-
tre del Liceu, la Boqueria,
el mercat de les flors, els
cafès il·lustres, tot plegat
“dóna a la catalanitat la
idea de ser un món cos-
mopolita”. Un “esplen-
dor”, tanmateix, que el
franquisme interromp
bruscament: “Aleshores
els catalans són expulsats
de la Rambla, que passa a
donar la imatge institu-
cional de l’espanyol po-
bret i vehicula la memòria
de la immigració.”

Avui dia, després del
rentat de cara que van su-
posar per a la ciutat els
Jocs Olímpics del 1992, la
Rambla està en mans dels
turistes. “Amb la demo-
cràcia han arribat el turis-
me i la banalització de la
memòria, que és el clima

general a Europa i reflec-
teix que, al capdavall, es-
tem sense nació.”

La conclusió de Vila és
que “cal reconquerir la
Rambla, que no deixa de

ser el carrer Major de la
història del país”. I això
com es fa?, ens podem
preguntar, i Vila respon:
“Doncs anant-hi, sent-hi i
estimant-la.” ■

L’historiador i periodista Enric Vila passeja per la història de la
Rambla, “un mirall de la relació de Catalunya amb el poder”

Un carrer que “hem
de reconquerir”
Valèria Gaillard
BARCELONA

Enric Vila amb el seu llibre a les mans ■ ALBERT SALAMÉ

“Amb el
franquisme els
catalans són
expulsats de la
Rambla”,
diu Enric Vila

Una lauda sepulcral paleo-
cristiana única a Catalu-
nya i a l’Estat. Mataró va
mostrar dimarts amb or-
gull la restauració d’una
peça singular datada al se-
gle V i descoberta l’any

1958 per l’arqueòleg Ma-
rià Ribas. La peça destaca
per la presència d’un cris-
mó en relleu modelat di-
rectament sobre una capa
molt fina d’opus signinum
(morter de calç i picadís
d’obra cuita). El president
del Museu Arxiu de Santa
Maria, Nicolau Guanya-
bens, explica que la lauda
formava part d’un jaci-
ment a tocar de la basílica
de Santa Maria, on s’havia
aixecat un temple pagà.

“La lauda demostra la per-
vivència a la ciutat d’Iluro,
la Mataró romana, del cul-
te cristià amb la decadèn-
cia de l’imperi”, diu Gua-
nyabens, que hi afegeix
que “es tracta d’una peça
de gran vàlua perquè tapa-
va el sepulcre d’un perso-
natge important de qui en-
cara es desconeix la iden-
titat”. La lauda ocuparà
ara l’antic baptisteri de la
basílica per poder ser exhi-
bida al públic. ■

Mataró exhibeix una lauda única
La peça del segle V
tapava un sepulcre
i va ser descoberta el
1958 per Marià Ribas

T. Márquez
MATARÓ

La lauda sepulcral paleocristiana que s’exhibeix a la
basílica de Santa Maria de Mataró ■ AJ. DE MATARÓ

Mascarell veu com
un “mal menor” les
mesures del TNC

La baronessa Carmen Thys-
sen-Bornemisza prorrogarà
un any la cessió gratuïta a
l’Estat espanyol de la seva
col·lecció privada. “No vull
marxar del meu país”, ha as-
segurat. Tot i que diu que té
“moltes ofertes d’altres paï-
sos”, Carmen Thyssen emfa-
sitza que el seu desig és que
la seva col·lecció privada es
continuï exhibint al costat de
la del baró Thyssen al museu
de Madrid. Ha insistit que el
que més li preocupa és deixar
“les coses arreglades” als
seus hereus, però que amb la
situació econòmica actual no
pot fer altra cosa que prorro-
gar la cessió. La baronessa va
rebutjar el 2010 una oferta de
l’anterior Ministeri de Cultura,
dirigit per Ángeles González-
Sinde, per llogar la seva col-
lecció durant dos anys. ■

El fons Thyssen,
un any més de
cessió gratis
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TEATRE

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, ha assegurat que
les mesures preses per la di-
recció del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) són “el mal
menor dins del que s’intenta
afrontar i resoldre”. Mascarell
s’ha referit així a les decisions
del TNC de tancar la Sala
Tallers, vinculada al projecte
T6, com a sala d’exhibició
durant dos anys i reajustar la
programació del que queda
de temporada retirant setanta
funcions. El conseller ha
agraït a la direcció del teatre
com ha afrontat la situació de
minva de públic i d’ingressos.
El conseller també ha afirmat
que Joan Francesc Marco, a
qui s’acaba el contracte el
7 de juliol com a director ge-
neral del Gran Teatre del Li-
ceu, podria renovar en el càr-
rec, o no fer-ho. ■


