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questa nit en pri-
me time, a les 
22.07 h, TV3 estre-
na el documental 
Negrers. La Catalu-
nya esclavista, un 

gran exercici de memòria histò-
rica de l’esclavisme que aixeca-
rà molta polseguera, i de fet, des 
de la preestrena la setmana pas-
sada, ja n’ha aixecat un déu-n’hi-
do a les xarxes socials... que si 
autoodi, que si no calia... Els ac-
tes de contrició col·lectius no són 
mai del gust de tothom, però, en 
canvi, serveixen per tancar les pà-
gines negres de la història, cu-
rar les ferides dels afectats, so-
lidaritzar-se amb els negres ca-
talans... Que com explica al 
documental Welelo Zamora, 
mestre d’escola i músic al Mares-
me, català descendent de guine-
ans –colònia espanyola fins al 
1968– ha hagut d’assabentar-se 
de la història del colonialisme es-
panyol pel seu compte, ja que als 
llibres d’escola no ho va poder 
llegir mai. 

D’aquesta crítica oberta i ferot-
ge a les grans fortunes que van 
néixer al segle XIX del tràfic de 
negres, i que es van multiplicar 
amb la revolució industrial, s’ha 
de destacar que té el suport insti-
tucional de la Generalitat, a tra-
vés del Departament d’Igualtat, 
i de la TV pública catalana. Fet 
important, donats els problemes 
per tirar endavant que pateix 
qualsevol tema relacionat amb la 
memòria històrica, a la resta de 
comunitats autònomes en gene-
ral. I alhora fet paradoxal, ja que 
els negrers catalans només cons-
titueixen el 30% dels negrers es-
panyols. 

Prenem per exemple la retira-
da fa cinc anys, per esclavista, del 
monument a Antonio López, I 
marquès de Comillas a Barcelo-
na, el negrer més famós de tots, 
que apareix al documental. Du-

rant aquells dies de març del 
2018 un diari català li va pregun-
tar a l’alcaldessa de Comillas, M. 
Teresa Noceda, si trauria el mo-
nument i ella va contestar: «Si ti-
ro la estatua, me tiran a mí». 
També hi ha una altra estàtua, 
aquesta al seu fill, el segon mar-
quès, a una avinguda principal 
de Cadis, a la qual li van canviar 
l’any 2021 el nom d’«Alameda 
Marqués de Comillas», pel d’«Ala-
meda Hermanas Carvia Bernal», 
però el monument encara hi és. 

Tornant al documental, que 
després d’un inici molt èpic i im-
pactant va desenvolupant un 
guió valent i ben documentat, 
vaig prendre nota de quatre 
punts importants que em van 
sorprendre i interessar: el primer 
apareix en boca de l’arqueòleg de 
Torredembarra Albert Vilaseca, 
un dels avantpassats del qual es 
va dedicar al tràfic, com molts 
dels navegants i comerciants tor-
rencs de l’època. Vilaseca adver-
teix que l’esclavisme no es pot 
observar amb ulls del segle XXI 
sinó amb una mirada historicis-
ta, en el context d’una societat 
esclavista, on no era un fet aïllat. 
Encara no hi havia abolicionistes, 
que van arribar més tard. El se-
gon aspecte apareix en una con-

versa entre Welelo Zamora i Do-
nato Ndongo, periodista, també 
d’origen guineà, quan explica que 
els futurs esclaus eren segrestats 
a l’Àfrica per màfies d’altres ne-
gres controlades per reietons tri-
bals, «reyezuelos», que els lliga-
ven, i els feien caminar centenars 
de quilòmetres fins a les costes 
on els venien als traficants euro-
peus... El tercer punt sorprenent 
que explica el Dr. Martín Rodri-
go Alharilla és que els catalans 
van arribar tard a aquest negoci 
luctuós, quan ja s’havia lucrat to-
ta la nova aristocràcia ultramari-
na espanyola –quasi tots els ne-
grers tenen títols nobiliaris– i el 
quart i últim aspecte impactant 
és que la tracta de negres va apa-
rèixer per substituir el tràfic d’es-
claus blancs que es feia a través 
de Constantinoble, avui Istanbul, 
quan l’imperi Otomà va tancar 
les fronteres, fet que al documen-
tal explica la medievalista mata-
ronina Dra. Roser Salicrú. 

En resum, un documental im-
pactant, pioner, dels que remo-
uen les consciències i no deixen 
ningú indiferent. «Vull explicar 
aquesta història per molts mo-
tius, un és que soc negre, i cata-
là...». Així comença Negrers, 
aquesta nit.
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Ángel Pérez M

e entero por el Heraldo de Aragón 
de la muerte en Zaragoza, a los 71 
años, de mi querido amigo Ángel 

Pérez Giménez. Los lectores del Diari re-
cordarán sus ‘Cartas de un puma’, sección 
semanal divertida, escrita entre trata-
mientos hospitalarios para atajar un cán-
cer en la boca que le produjo muchos su-
frimientos, pero que no le impedía poner 
una buena dosis de humor en sus artícu-
los. 

Le contraté de muy joven para El Noti-
ciero y luego para Diario de Barcelona. Tra-
bajó como jefe de protocolo del Gobierno 
de Aragón, y fundó una Escuela de Proto-
colo, lo que le daba pie para contar gra-
ciosas anécdotas. 

Vaya mi pésame para su esposa Inma y 
sus hijos, Francho y Adela. Se nos ha ido 
quien, desde el propio dolor, era un repar-
tidor de sonrisas.

ANTONI COLL I GILABERT 

@Collgilabert
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tate@tatecabre.com
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Els catalans també vam participar en el tràfic d’esclaus. Després del 
‘Telenotícies Vespre’ d’avui tindrem una sobredosi d’adrenalina descobrint 
com van fer les fortunes els nostres avantpassats
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunica-
ció i diplomada en Traducció i Interpretació, Tate 
Cabré ha treballat en premsa i televisió. És Guia 
Oficial de Turisme de Catalunya.

El documental és molt crític amb els negrers catalans del segle XIX.


