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en les últimes dècades, cada vegada més sovint s’han anat construint monuments 

en record de les «víctimes»: monuments erigits expressament per a les persones 

afectades per les injustícies socials i polítiques i també per a les persones que 

van patir els estralls de causes naturals o altres circumstàncies. els monuments en 

record de les víctimes del terrorisme, la violència racial, els tiroteigs a escoles o 

les matances; o de víctimes de desastres naturals com ara terratrèmols, incendis 

i huracans, o bé de les víctimes de nombroses tragèdies, cada cop ocupen més 

espais especialment dissenyats o concebuts per a això arreu del món. representen 

una part d’un moviment commemoratiu més ampli que la historiadora d’art erika 

doss anomena «dèria pels monuments commemoratius»: una preocupació gene-

ralitzada per qüestions de la memòria i la història juntament amb el desig urgent 

d’expressar aquesta preocupació de manera pública. en aquest article, doss examina 

els orígens recents dels monuments commemoratius, i per què i com el públic s’hi 

sent atret. Situant el seu predomini contemporani en les interpretacions revisio-

nistes de la història, inclosos els imperatius ètics de recordar aquells que han estat 

oblidats o marginats, una forta inclinació a vincular el passat amb el present i les 

altes expectatives de formes de cultura pública emocionalment compromeses, la 

historiadora fa un examen de com els monuments en record de les víctimes actuen 

com a llocs de consciència.

El març del 2012 es va inaugurar a Nantes, la ciutat portuària del nord-oest 

de França, el Monument per l’abolició de l’esclavitud (figura 1). Nantes es 
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va fer immensament rica amb el paper capdavanter que va tenir en el co-

merç d’esclaus de la França dels segles xvii a xix, ja que representava el 45% 

d’expedicions marítimes que anaven a buscar esclaus a l’Àfrica i de l’ab-

ducció i captivitat forçada de milions de persones. Tot i que està situada a 

vuitanta quilòmetres del mar, la ubicació de Nantes en la confluència de 

cinc rius (entre els quals, el Loira i l’Erdre) li atorgava un accés clau a les re-

gions interiors franceses i a París; Nantes era també el principal port fran-

cès per als vaixells i empreses que importaven mercaderies d’Àsia. La ciutat 

i la regió que l’envolta van prosperar sobretot des del «comerç triangular» 

transatlàntic indirecte de l’economia de l’esclavitud: la transformació de 

la matèria primera (entre les quals el cotó, el sucre, el cafè, el cacau i el 

glast) duta a terme amb la tasca dels esclaus a les colònies del Nou Món en 

mercaderies manufacturades (productes tèxtils, rom, xocolata) que es van 

vendre per tal d’obtenir grans beneficis en el Vell Món, i després utilitzades 

per comprar més esclaus a l’Àfrica. Les ferreries de Nantes feien les cadenes 

i les argolles que lligaven els esclaus; els fabricants de Nantes feien les pis-

toles i la munició que les eliminaven; les indústries tèxtils de Nantes feien 

els estampats que els vestien; els constructors navals feien els vaixells que 
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Figura 1: Julian bonder i Krystof Wodiczko, monument per l’abolició de l’esclavitud, nantes 

(França). 2012. Vista exterior. Foto: phillippe rualt. imatge cortesia de Wodiczko + bonder.
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arrossegaven el carregament humà cap al Carib i les Amèriques. Fins i tot 

després que França prohibís el comerç de l’esclavitud el 1817, la pràctica 

lucrativa va continuar de manera il·legal a Nantes durant dècades: de fet, 

Nantes va ser l’últim port francès que va deixar de comerciar amb carrega-

ment humà. Fins el 1848 no es va abolir l’esclavitud a França.

Fins a les últimes dècades del segle xx, Nantes no va 

fer gens de cas de la seva odiosa reputació com a capital 

francesa del comerç d’esclaus. Posteriorment, el 1992, 

es va inaugurar una provocativa exposició titulada «Les 

baules de la memòria» al museu d’història de la ciutat, 

a l’antic castell dels ducs de la Bretanya. Amb l’objectiu 

de recuperar la complicitat històrica de la ciutat quant 

a l’esclavitud, de despertar-li el càrrec de consciència i, 

sobretot, d’animar el públic a reconèixer els vincles en-

tre les viola cions dels drets humans del passat i del present, l’exposició va 

atreure més de quatre-cents mil visitants i va ser el punt de partida d’un 

bon nombre d’iniciatives culturals i educatives, entre les quals hi havia 

publicacions, pel·lícules, tallers i un centre d’investigació internacional (el 

Centre d’Estudis de les Baules de la Memòria) a la Universitat de Nantes.1 

Impressionats per l’interès públic que va suscitar, i reconeixent el gran 

paper que la cultura pública representa en relació amb les identitats i eco-

nomies locals (i nacionals), l’Ajuntament de Nantes i el seu alcalde, Jean-

Marc Ayrault (actual primer ministre de França), van anunciar un concurs 

per construir un monument commemoratiu permanent. Es van destinar 

uns 7,5 milions d’euros a un projecte que alhora commemorés els vincles 

històrics de Nantes amb l’esclavitud i ajudés a revifar el seu deteriorat 

front fluvial (l’última drassana de Nantes va tancar l’any 1987). El 2002, 

l’arquitecte Julian Bonder i l’artista Krzysztof Wodiczko van ser selecci-

onats per dissenyar el monument. Es va inaugurar una dècada després. 

Situat a la banda nord del riu Loira, al Quai de la Fosse, el moll en 

què els vaixells d’esclaus de Nantes estaven amarrats abans de salpar cap 

a l’Àfrica, el Monument per l’abolició de l’esclavitud és enorme –el més 

gran del seu gènere a Europa. Consisteix en dos nivells situats al llarg d’un 

ampli passeig marítim del front fluvial que va des de la passarel·la Victor 

Schoelcher (anomenada així en honor de l’abolicionista que va redactar el 
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Decret francès del 27 d’abril de 1848 en què es prohibia l’esclavitud a les 

seves colònies) fins al pont de l’Anna de Bretanya (que recull el nom d’una 

reina francesa). El primer nivell, antigament un estacionament exterior, 

representa un camí de ciment commemoratiu gravat amb 1.991 rajoles 

o plaques de vidre: 1.701 amb el nom de cada vaixell d’esclaus i les da-

tes en què va sortir de Nantes, i les altres 290 plaques amb el nom dels 

ports de tràfic d’esclaus que els vaixells de Nantes visitaven a l’Àfrica, les 

Índies Occidentals i les Amèriques, així com altres ports d’Europa i la Gran 

Bretanya –com ara Liverpool– que també van participar del tràfic d’esclaus 

i se’n van beneficiar. Mentre caminen per aquest bonic camí, els visitants 

atents a aquests referents històrics poden veure la inquietant dominació 

de l’esclavitud, el seu immens abast i la seva alarmant durada en el temps, 

a França i arreu del món (figura 2).

El segon nivell del monument és un llarg passadís subterrani pel qual 

els visitants entren mitjançant unes escales situades a cada extrem del 

camí commemoratiu. D’una banda, la geografia arquitectònica d’aquest 
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Figura 2: Julian bonder i Krystof Wodiczko, monument per l’abolició de l’esclavitud, nantes 

(França). 2012. Vista de rajoles de cristall gravades en l’esplanada on es troba el monument. 

Foto: phillippe rualt. imatge cortesia de Wodiczko + bonder.
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passatge subterrani fosc i estret evoca la humitat i l’opressió del celler d’un 

vaixell d’esclaus. No obstant això, aquesta atmosfera opressiva es trenca 

amb un gran panell de vidre d’uns noranta metres tot gravat amb textos 

que parlen d’emancipació i llibertat (figura 3). A un extrem del passadís hi 

ha una gran escala que porta a un enorme vidre on figura inscrit l’article 

4 de la Declaració dels Drets Humans de 1789: «Ningú patirà esclavitud o 

servitud; l’esclavitud i el tràfic d’esclaus estaran prohibits en totes les seves 

formes». (L’esclavitud va ser il·legalitzada per primer cop a França durant la 

primera etapa de la Revolució, però va ser restablerta per Napoleó el 1802.) 

Hi ha altres textos gravats en aquest gran vidre, com ara cites, poemes i 

lletres de cançons que tracten sobre les terribles condicions de l’esclavitud, 

així com els documents abolicionistes que van suposar un desafiament per 

a les institucions jurídiques i econòmiques i les normes socials i culturals 

que definien el captiveri humà i van fer que milions de persones en fossin 

víctimes. 

En les últimes dècades s’ha construït un gran nombre de monuments 

Figura 3: Julian bonder i Krystof Wodiczko, monument per l’abolició de l’esclavitud, nantes 

(França). 2012. Vista interior del monument. Foto: phillippe rualt. imatge cortesia de Wodiczko 

+ bonder.
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commemoratius: monuments exclusivament erigits per a persones afecta-

des per injustícies polítiques, socials, religioses, econòmiques i culturals, i 

també per a les que havien patit estralls per causes naturals o altres circum-

stàncies. Els monuments en record de les víctimes del terrorisme, la discri-

minació racial i la violència, els tiroteigs a escoles i matances, els desastres 

naturals –com ara terratrèmols, incendis i huracans– i innumerables tra-

gèdies i traumes, cada vegada més sovint ocupen espais especialment dis-

senyats i concebuts arreu del món per commemorar-los. Representen part 

d’un moviment més ampli que jo anomeno «dèria pels monuments com-

memoratius»: una preocupació generalitzada per qüestions de la memòria 

i la història, juntament amb el desig urgent, fins i tot excessiu, d’expressar 

aquesta preocupació a través de canals inequívocament públics.2 

La nostra època és una època d’angoixa creixent al voltant de la memò-

ria i la història. Després de dècades de crítica postmoderna, el reconeixe-

ment generalitzat de la naturalesa fonamentalment construïda del conei-

xement ens ha portat a abandonar interpretacions fixes, oficials i consen-

suades de causes i esdeveniments històrics. Amb tot, no hem abandonat la 

història: de fet, estem desbordats de tant reflexionar sobre qui i què hauria 

de ser recordat. Actualment, els nostres coneixements d’història a penes 

es poden separar de la nostra fascinació per la memòria, una «obsessió», 

tal com el crític cultural Andreas Huyssen ho anomena, relacionada amb 

el següent. En primer lloc, els actes de la memòria estan carregats de la 

formació i la reformació dels modes d’identitat personals, socials i nacio-

nals. En segon lloc, les nostres percepcions sobre la memòria són intrínse-

cament presentistes: tal com va fer notar el sociòleg Maurice Halbwachs, 

«fins i tot en el moment de reproduir el passat, la nostra imaginació està 

sota la influència del medi social actual».3 En tercer lloc, els actes de record 

reflecteixen la por d’oblidar: de no explicar correctament els matisos de la 

història; de ser acusats d’«amnèsia cultural». 

Molta de la feina per la recuperació de la memòria que es duu a terme 

actualment, i que implica un fort increment dels monuments commemo-

ratius, està impulsada per imperatius ètics i té com a finalitat recordar 

aquells que han estat oblidats o marginats en la història. La seva recupera-

ció és també una reconstrucció de la nostra pròpia història: la seva inclu-

sió com a subjectes històrics sovint altera els relats històrics tradicionals 
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o acceptats i admet nous relats de diferència, opressió, lluita i resistèn-

cia. La seva representació, igual que en el monument commemoratiu de 

Nantes, està arrelada a les preocupacions socials i polítiques actuals sobre 

els drets i el respecte. Així mateix, està arrelada a sentiments públics con-

temporanis i a emocions que van des de la vergonya i el penediment fins 

a l’enuig, el temor i la gratitud. El monument de Nantes sorgeix en un 

moment en què països com ara França s’enfronten a etapes deshonroses 

del seu passat per la seva immediatesa en el present.

La cultura actual de monuments commemoratius té 

l’origen en la recuperació i el record de les víctimes de 

l’Holocaust. Els anys vuitanta, els monuments comme-

moratius de l’Holocaust van començar a guanyar més 

públic i presència política arreu del món: actualment, 

només a Alemanya, n’hi ha més de tres mil, i mil dos-

cents a Polònia.4 N’hi ha d’altres que han estat constru-

ïts a una distància considerable dels camps i països on va tenir lloc el geno-

cidi de jueus, gitanos, homosexuals, catòlics i altres; als Estats Units, per 

exemple, hi ha centenars de monuments commemoratius de l’Holocaust, 

i museus situats a ciutats com ara Atlanta, Baltimore, Boston, Lincoln 

(Nebraska), Los Angeles, Milwaukee, Nova York, San Antonio, Terre Haute 

i Washington. 

El fet de parar cada cop més atenció a les víctimes de la persecució nazi 

ha afavorit la construcció d’altres monuments en record d’altres víctimes, 

en altres moments històrics. A Buenos Aires, el 2007 va ser inaugurat el 

Monument per les víctimes del terrorisme d’Estat, en record dels assassi-

nats que van tenir lloc durant la dictadura argentina del 1976 al 1983. A 

Moscou, l’any 1990 es va erigir el Monument per les víctimes del Gulag, de-

dicat als milions de russos que van estar empresonats en camps de treballs 

forçats durant l’era stalinista. A la ciutat de Washington, l’any 2007 es va 

inaugurar el Monument per les víctimes del comunisme. A Madrid, el ma-

teix any es va inaugurar un monument en record de les cent noranta-dues 

víctimes de l’atac terrorista a l’estació d’Atocha (l’11 de març de 2004). A 

Dublín, l’any 1997 es va erigir al Moll de la Duana de la ciutat un monu-

ment en record de les víctimes de la Gran Fam (1845-1849), mentre que a 

Manhattan es va inaugurar l’any 2002 un monument semblant anomenat 
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el Monument per la fam d’Irlanda. El 1985 es va inaugurar a Nanquín un 

enorme complex commemoratiu dedicat a les aproximadament tres-cents 

mil víctimes xineses de les atrocitats comeses el 1937 pels exèrcits japone-

sos que van ocupar el país; el 1995 el lloc es va ampliar i es va tornar a inau-

gurar. A Canberra, el 2007 es va construir un monument commemoratiu 

per a les tres-centes cinquanta-tres persones que es van ofegar durant l’en-

fonsament del SIEV X, un esgavellat vaixell pesquer abarrotat de refugiats 

provinents de l’Iraq i d’Afganistan que buscaven asil a Austràlia; la majoria 

de persones que buscaven asil, i a qui el govern es va negar a rescatar, eren 

dones i nens que esperaven reunir-se amb els membres masculins de la 

família que ja eren a Austràlia amb visats de protecció temporals, docu-

ments molt disciplinaris que prohibien les reunions familiars.5 

D’altra banda, els monuments commemoratius de víctimes d’accidents 

aeris i desastres naturals també són omnipresents. El 2012 es va inaugurar 

a Clarence (Nova York) el Monument commemoratiu del vol 3407, per les 

quaranta-nou persones que van morir l’any 2009 quan el seu avió regio-

nal va estavellar-se per un error del pilot. El 2006 es va inaugurar a Krabi 

(Tailàndia) un monument per les aproximadament dues-centes trenta mil 

víctimes del tsunami de desembre del 2004 a l’oceà Índic. I cada any es fan 

monuments puntuals per als milers de persones que moren en accidents 

de cotxe a les carreteres d’Amèrica, Europa i altres llocs. 

Avui dia, entre els diversos monuments erigits a les víctimes, els de-

dicats a l’esclavitud són especialment visibles arreu del món. A Europa i 

Anglaterra s’han inaugurat monuments sobre l’esclavitud a Amsterdam, 

Bristol, Lancaster i Liverpool; a l’Àfrica se n’han construït a Ciutat del Cap, 

Stone Town (Zanzíbar), Ouidah (Benín) i Dakar (Senegal); al Carib n’hi ha 

a Curaçao, Kingston, Martinica i Matanzas (Cuba); i als Estats Units s’han 

erigit monuments commemoratius a ciutats com Savannah, Richmond o 

Chapel Hill i a l’US Capitol Visitor Center, on l’any 2012 

es va dedicar una pedra commemorativa al reconeixe-

ment de la tasca dels esclaus afroamericans que van aju-

dar a construir el Capitoli de Washington al segle xix. 

Hi ha en marxa diversos plans per construir monu-

ments commemoratius de l’esclavitud a la Universitat 

de Brown (Providence, Rhode Island) i a la McDonough 
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School d’Owings Mills (Maryland), que el 2012 va anunciar un concurs per 

«encarregar a un artista el disseny d’una construcció original i específica 

del lloc que reconegués i honrés els esclaus afroamericans del fundador 

de l’escola», un ric mercader del segle xix.6 De manera molt similar, el 2011 

les Nacions Unides van convocar un concurs internacional per construir 

un monument commemoratiu que honrés les víctimes de l’esclavitud i 

el tràfic d’esclaus transatlàntic; el monument, valorat en 4,5 milions de 

dòlars, s’erigirà a la seu de les Nacions Unides de Nova York. Com a pre-

sident del comitè del monument commemoratiu, l’ambaixador jamaicà 

Raymond Wolfe va dir als periodistes: «És just que tinguem aquest monu-

ment. Esmenarà un error, que és que la comunitat internacional no hagi 

reconegut mai aquesta tragèdia, i pensem que el monument hauria de ser 

una manifestació tangible del que diuen les Nacions Unides i la Carta de 

les Nacions Unides».7 

No fa pas tant de temps, els vencedors de la història –guerrers, gene-

rals, presidents, campions i líders– eren els principals objectes de comme-

moració per part tant de la cultura pública nacional com de la local. Però 

els monuments actuals cada vegada se centren més en les víctimes de la 

història. És important destacar que a les víctimes no se’ls dóna el paper de 

«perdedors» en una mena de binari superficial i estàtic que els fa contrastar 

amb els «vencedors» de la història; més aviat, el que passa és que molts mo-

numents en record de les víctimes defineixen la història en termes nous 

com un projecte actiu i activista que ha de donar testimoni i esmenar er-

rades. Sovint els monuments en record de les víctimes recuperen històries 

oblidades que són vergonyoses, traumàtiques i profundament inquietants, 

sobretot en estats nació concebuts en funció de conceptes idealitzats com 

ara la llibertat, la justícia i la democràcia. Com és lògic, poden ser projec-

tes molt difícils. En el millor dels casos, els monuments en record de les 

víctimes obren el camí cap al compromís cívic contemporani i a la trans-

formació social i política. En el pitjor dels casos, no reconeixen els motius 

de la seva existència ni valoren les víctimes com a herois. 

Tots els monuments a les víctimes són un tribut a les persones a qui 

van dedicats, encara que alguns ho fan d’una manera que revisa obstinada-

ment el seu relat sobre les «víctimes». Per exemple, a La Gloria (Mèxic) hi ha 

una estàtua anomenada Niño Cero dedicada a la primera víctima coneguda 
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(el nen de cinc anys Edgar Hernández) d’H1N1, la mortal grip porcina que 

va brotar l’any 2009. El nen (que va sobreviure) està representat amb un 

gripau a la mà, una referència a la segona de les deu plagues mortals sofer-

tes a l’Antic Egipte, tal com es relata a la Bíblia. Encara que es calcula que 

van morir més de cinc-centes mil persones de la pandèmia global de la grip 

porcina entre els anys 2009-2010, el monument de bronze erigit a la plaça 

de la ciutat de La Gloria simbolitza la victòria d’aquest noiet contra la seva 

victimització i la dels altres, en el que se suposa un acte de Déu. Al mateix 

temps que reconeix La Gloria com l’epicentre, o «punt zero», d’aquest esclat 

de grip, també col·loca aquesta petita ciutat mexicana (a uns cent noran-

ta-tres quilòmetres de Ciutat de Mèxic) com a supervivent triomfant. Les 

circumstàncies de com i per què la grip porcina es va originar justament 

a La Gloria, situada a pocs quilòmetres d’un gran escorxador i fàbrica de 

productes carnis del porc, la Smithfield Foods Inc., posse-

ïdora d’un terrible rècord d’infraccions mediambientals 

(entre les quals hi havia l’ús de grans quantitats de fems 

sense tractar i la contaminació de les aigües subterrànies 

locals), no es van tenir gens en compte. En canvi, segons 

l’escultor de l’estàtua, Bernardo Luis Artasanchez, Niño 

Cero «representa un nen que es va curar i que representa la unió de tots els 

mexicans». I afegeix: «Mai no ha vingut tanta gent a aquesta comunitat per 

una fira o un concert. I si ve més gent a La Gloria per l’estàtua, em sentiré 

l’home més orgullós de la terra».8

De fet, els monuments commemoratius estan actualment entre les 

atraccions turístiques més populars. El 2006, el Nanjing Massacre Memorial 

Museum va rebre més de dos milions de visitants. El 2010, 1,4 milions de 

persones van visitar els camps d’extermini d’Auschwitz/Birkenau. El 2011, 

aproximadament quaranta mil estrangers van visitar a Kigali el monument 

en record del genocidi de Ruanda, un dels tants que el país ha construït en 

commemoració del milió de tutsis i hutus que van ser assassinats durant la 

Guerra Civil del 1994. La «Casa dels Esclaus» de l’illa Gorée, al Senegal, en 

què milers d’africans van ser empresonats abans de ser transportats a les 

Amèriques, rep uns dos-cents mil visitants l’any, molts d’ells afroamericans 

que fan peregrinacions a les seves llars ancestrals. Igualment, els camps de 

concentració d’Europa de l’Est, com els d’Auschwitz/Birkenau, Majdanek i 
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Treblinka, reben cada any la visita de milers de jueus americans i israelians 

que també participen en el que s’anomena turisme d’«arrels» o «patrimonial». 

Als Estats Units, els monuments per les víctimes del terrorisme estan 

molt de moda. Més de sis-centes mil persones visiten l’Oklahoma City 

National Memorial cada any, que commemora les cent seixanta-vuit per-

sones que van morir com a conseqüència de les accions de terrorisme na-

cional de Timothy McVeigh el 1995. Des de la seva obertura el setembre del 

2011, més de 4,5 milions de persones han visitat el Monument de l’11-S de 

Nova York instal·lat a la part baixa de Manhattan, que commemora els mi-

lers de persones que van morir en els atacs al World Trade Center del 2001 

(figura 4). El 2012, tres-centes mil persones van visitar el Flight 93 National 

Memorial, situat en un llogarret prop de Shanksville (Pennsilvània), que 

indica on es va estavellar un dels avions segrestats pels terroristes l’11 de 

setembre de 2001, i on van morir tots els passatgers. 

Figura 4: michael Arad, reflecting Absence. 2011. Una vista de la font situada al lloc que ocupava 

l’antiga torre nord del World trade center, a nova York. data de la foto: 17 de setembre de 2011. 

Foto: Kai brinker. cortesia de creative commons.
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La crítica Lucy Lippard es pregunta per què hi ha tanta gent que sent 

atracció per visitar aquests i altres llocs on s’han produït morts tràgiques 

i traumàtiques: «Llocs on han assassinat persones famoses, camps de con-

centració, llocs de matances, llocs on han mort tirotejades milers de perso-

nes, o on han estat arrossegades per les riuades, coberts per la lava, amolto-

nats cap a l’esclavitud, aixafats per terratrèmols, morts de gana, torturats, 

assassinats, penjats o que han patit excessos que la resta de nosaltres espe-

rem no patir mai».9 

Per alguns turistes, l’atracció cap als monuments commemoratius rau 

en la seva trista autenticitat, en l’aparent prova de desgràcia i tragèdia 

de la vida real. Molts d’aquests monuments estan situats directament en 

els llocs en què les terribles morts i desastres que commemoren van tenir 

lloc. Per exemple, els dos grans estanys que constitueixen el monument 

commemoratiu de l’11-S a Nova York ocupen l’espai on estaven situades 

les Torres Bessones. Així mateix, les dues grans portes que estan situades 

a cada extrem del monument d’Oklahoma emmarquen tant la ubicació fí-

sica real on van ser assassinades les víctimes de McVeigh 

com el moment de l’explosió de la bomba que va ma-

tar-les: 9.02 h del 19 d’abril de 1995. A la porta est hi ha 

gravada l’hora, «9.01», i a la porta oest hi diu «9.03», que 

significa que el monument recrea –i d’aquesta manera 

els turistes tornen a experimentar– les dislocacions tem-

porals i espacials representades per les accions terroris-

tes de McVeigh. Només que no ho fan, és clar, i que no 

ho poden fer. Per molt captivats que ens sentim pels hor-

ribles crims i morts que representen aquests llocs, els nostres sentiments 

privilegiats són d’aflicció i gratitud: amb la pena que tantes persones mo-

rissin i amb la gratitud de no ser entre elles. Els monuments commemora-

tius de les víctimes ens recorden com som d’afortunats. 

El turisme de monuments commemoratius, part d’un sector més ampli 

denominat turisme tràgic i turisme fosc, està impulsat per diverses inicia tives 

turístiques i d’art públic. En l’última dècada, per exemple, el programa de 

Rutes Turístiques Nacionals de Noruega ha invertit quatre-cents milions de 

dòlars i ha encarregat diversos centenars de ponts dissenyats per artistes, 

punts d’informació turística, refugis, camins, panoràmiques i monuments 
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commemoratius per divuit autovies que s’estenen al llarg dels vint-i-qua-

tre mil quilòmetres de costa del país, tot això com a part d’una iniciativa 

d’estímul econòmic destinada a atreure turistes a zones del país remotes, 

empobrides i poc visitades. Vardø, un poblet antigament pesquer situat en 

una illa sense arbres al nord-est àrtic, un escarpat punt fronterer i costaner 

prop de Finlàndia, Rússia i Suècia, ofereix una de les destinacions turísti-

ques més noves i inoblidables del país: el Monument de Steilneset per a les 

víctimes dels judicis per bruixeria, inaugurat l’any 2011 (figura 5). 

Ha estat dissenyat per Peter Zumthor, arquitecte guanyador del premi 

Pritzker, i ofereix una creació de l’escultor mundialment famós Louise 

Bourgeois (un projecte pòstum, ja que l’artista va morir el 2010). El mo-

nument commemoratiu ret tribut a les noranta-una persones executades 

per crims de bruixeria a Vardø entre els anys 1601 i 1692. La histèrica per-

secució de les bruixes no es limitava a aquesta regió nord-est de Noruega, 

lògicament, sinó que era molt habitual en la baixa edat mitjana a Europa 

i la Gran Bretanya, i després es va estendre a assentaments americans com 

ara Salem (Massachusetts). No obstant això, la persecució a Vardø va ser 

Figura 5: peter Zumthor, monument de steilneset per les víctimes dels judicis per bruixeria de 

Finnmark, Vardø (noruega). 2011. Vista exterior del vestíbul del monument. Foto: Jarle Waehler. 

cortesia de rutes turístiques nacionals de noruega. 
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àmplia i implacable: de cent trenta-cinc persones acusades de practicar la 

bruixeria a la regió, se’n van executar dues terceres parts. Les víctimes de 

Vardø, setanta-set dones i catorze homes, molts d’ells indígenes Sami, van 

ser jutjats, torturats i cremats a la foguera a Steilneset. El monument que 

se’ls ha dedicat està ubicat en el lloc on van ser assassinats, en l’espai de 

l’església luterana i el cementiri del poblet, i el seu antic magatzem de peix. 

Avui dia, la indústria pesquera de Vardø està pràcticament extingida, 

absorbida per barques de ròssec d’alta mar que porten peix directament 

a plantes de processament de la Xina. Ara el poble depèn dels subsidis 

estatals i el turisme. La competició anual de Yukigassen, un torneig inter-

nacional de batalles amb boles de neu, atreu molts turistes, i també ho fa 

la reserva d’aus marines de l’illa. Fa poc, el juliol del 2012, Vardø va acollir 

el Komafest, un projecte organitzat per un artista centrat en qüestions de 

despoblament del nord de Noruega. Diversos artistes contemporanis del 

carrer, entre els quals hi ha Colin Harrington, Steve Powers i Vhils, van 
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Figura 6: peter Zumthor, monument de steilneset per les víctimes dels judicis per bruixeria de 

Finnmark, Vardø (noruega). 2011. Vista interior del vestíbul del monument amb panells de tex-

tos sobre les víctimes dels judicis per bruixeria, tal com ho recopila la historiadora liv Helene 

Willumsen. Foto: Hege lysholm. cortesia de rutes turístiques nacionals de noruega.
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ser convidats a pintar murals a les parets d’edificis del 

poble. Un d’ells, pintat per l’artista francès Remed en 

una cara d’un antic magatzem marítim, portava el text 

següent: «Hellige Heks Fortuna» o «Bruixa sagrada».

El monument de Vardø en record de les víctimes dels 

judicis per bruixeria del segle xvii està format per dos 

edificis, el vestíbul del Monument i el pavelló de cristall, 

ambdós dissenyats per Zumthor. El primer és una estructura horitzontal 

molt llarga (cent vint-i-cinc metres), elevada del terra rocós (accessible mit-

jançant rampes) i inspirada per les típiques reixetes de fusta que abans es 

feien servir per assecar peix a la regió. Dintre de l’estructura de fusta hi 

ha una coberta de color gris clar feta de loneta gruixuda, amb forma de 

peix, i noranta-una finestretes distribuïdes uniformement i noranta-una 

bombetes penjades de cables elèctrics. Zumthor explica que, després de 

visitar Vardø l’any 2007 i de veure làmpades a les finestres de les poques 

cases encara habitades al poble, «se li va acudir dedicar a cada víctima una 

finestra que dóna al paisatge i il·lumina la nit».10

Al costat de cada finestra hi ha panells de seda negra amb informació 

gravada i recopilada per la historiadora Liv Helene Willumsen sobre cadas-

cuna de les víctimes de la cacera de bruixes de Vardø (figura 6). Extrets dels 

registres judicials originals dels judicis contra la bruixeria, en els textos de 

Willumsen apareixen els càrrecs imputats a les víctimes, les al·legacions i 

les sentències. En un dels panells es pot llegir això: 

«Anne Lauritsdatter

Portada a judici al Castell de Vardøhus el 16 de febrer de 1621

ACUSADA

de practicar la bruixeria

Va ser sotmesa a la prova de l’aigua i va surar

DESPRÉS VA CONFESSAR

 que Satan se li va aparèixer quan estava treballant a les mines de 

torba i li va dir que se n’anés amb ell

 que ella li va preguntar qui era i ell li va dir que era el Dimoni...

que ella se’n va anar amb ell i 40 bruixes més a Vardø

 que va reconèixer les cases i els edificis de Vardø i que sabia qui 

A banda de la reclamació 

històrica, el monument 

commemoratiu prepara 

el camí per a la gene-

ració de consciència 
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n’era el propietari

 que Kirsten Sørensdatter n’era la cap i que els dirigia amb una 

gaita i tambors

 que tenia forma de corb, mentre que hi havia altres dones amb 

forma de llops... 

 que no podia plorar ni confessar els seus pecats abans que la llan-

cessin al mar

que això era perquè el Dimoni li havia lligat la llengua

Condemnada per practicar la bruixeria

Sentenciada a mort en la foguera»

Aquests detalls particulars sobre acusacions, tortures, confessions i mane-

res de morir són molt rics: a la manera dels buròcrates de les nacions estat 

modernes, fanàtics post-Reforma d’Escandinàvia (i arreu) prenien notes 

sobre les persones que vigilaven i acabaven condemnant per considerar-los 

amenaces socials i polítiques. L’Arxiu Estatal de la Regió, a la ciutat no-

ruega de Tromsø, és ple de les seves transcripcions judicials, documents 

legals, registres, llistes i arxius. Conservats al llarg dels segles, registres 

com aquests no fa gaire que han començat a cridar l’atenció d’erudits i 

públic cada vegada més sensibilitzat amb els capítols més vergonyosos de 

la història, amb les aberracions de la justícia i el sinistre funcionament del 

poder estatal, la intolerància religiosa i els prejudicis populars.

Noves interpretacions revisades d’activitats il·lícites històriques i po-

lítiques inspiren de manera molt clara el monument commemoratiu de 

Steilneset. El segon edifici, un espai més petit semblant a una caixa amb 

columnes d’acer patinable i panells de vidre fumat, alberga una construc-

ció de Bourgeois anomenada The Damned, the Possessed, and the Beloved (figura 

7). Al centre de la caixa de vidre hi ha una cadira de metall ficada dintre 

d’un con inclinat de ciment, i de la cadira surten flames dels raigs de gas 

enganxats al seient. Sobre la cadira que crema hi ha un cercle de set mi-

ralls ovalats, cada un dels quals reflecteix les formes inquietants i desfigu-

rades llançades per les flames de sota. Obert als elements –els panells de 

vidre no arriben fins al sostre i tenen forats per deixar passar el corrent 

d’aire–, el pavelló de cristall sovint és colpejat per la neu.

Malgrat la presència del foc perpetu, la construcció de Burgeois és om-
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brívola i inquietant. Els reflexos en els miralls evoquen els cossos torturats 

i retorçats de dolor de les víctimes de Vardø cremant a la foguera; la cadira 

aïllada fa al·lusió a les persones falsament acusades, víctimes de grups 

maníacs i venjatius. «Són el testimoni d’un terrible episodi de la història 

de la Humanitat», escriu el crític d’art Gary Indiana, que afegeix: «Pel fet 

de reconstruir els crims reprimits que es van produir a Vardø, la construc-

ció de Bourgeois, al costat de l’arquitectura senzilla de Zumthor, és una 

súplica convincent per suscitar l’empatia de les persones destruïdes pels 

focs de la bogeria col·lectiva».11 

Els seus comentaris fan referència al potencial transformador d’aquest 

i altres monuments commemoratius. El Monument de Steilneset per les 

víctimes dels judicis per bruixeria de Finnmark, que al principi va ser en-

carregat per atreure turistes al nord-est de Noruega, ha contribuït a fer 

que Vardø, un remot poble fronterer, aparegui en el mapa com una des-

Figura 7: louise bourgeois, the damned, the possessed, and the beloved, construcció situa-

da al pavelló de cristall, monument de steilneset per les víctimes dels judicis per bruixeria de 

Finnmark, Vardø (noruega). 2011. Foto: Jarle Waehler. cortesia de rutes turístiques nacionals 

de noruega.
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tinació cultural. El disseny de Zumthor per al Monument de Steilneset ha 

estat àmpliament elogiat; així, el 2011 Architectural Digest va dir que era 

un dels deu monuments commemoratius més significatius «de l’era mo-

derna». El significat del monument rau tant en la seva persuasiva forma 

estètica com en el seu contingut històric, la seva recuperació de la vergo-

nyosa història de persecució i violència de la regió. Val a dir que aquesta 

recuperació històrica continua: la tardor del 2011, el museu local de Vardø 

va acollir un congrés de dos dies sobre l’ampli abast i l’impacte dels judicis 

per bruixeria de Steilneset. 

Però, a banda de la reclamació històrica, el monument commemora-

tiu prepara el camí per a la generació de consciència històrica. En comp-

tes de representar només l’infame passat de Steilneset, el seu monument 

commemoratiu pretén despertar la consciència pública d’actituds i actes 

infamants del present. Com va dir la reina Sònia de Noruega en la inaugu-

ració del monument el juny del 2011: «Steilneset és un símbol de la intole-

rància del període, però també pot servir per recordar-nos els prejudicis, 

injustícies i persecució que hi ha avui dia».12 De fet, malgrat ser un petit 

poble, Vardø dóna feina a més d’una dotzena d’advocats que treballen per 

a l’organisme nacional de compensació atenent les víctimes de crims vio-

lents. Les altes taxes d’atur i pobresa han donat lloc a casos de violència 

domèstica a la regió. Projectes culturals com ara el monument comme-

moratiu de Steilneset i els murals pintats durant el Komafest tenen com a 

objectiu contrarestar l’amnèsia històrica sobre els terribles esdeveniments 

succeïts  a Vardø i l’aparent desolació del seu present econòmicament de-

primit, amb nous relats de drets humans i esperança. Per exemple, durant 

el Komafest els artistes i els vilatans s’ajuntaven en una mena d’«acció de 

neteja col·lectiva» de la població i treien la porqueria de solars abandonats; 

fins i tot van recuperar un antic cinema de cent anys que feia dècades que 

estava tancat. Vardø també té previst dur a terme noves iniciatives energè-

tiques subvencionades per l’Estat.13 

El significat que els monuments commemoratius tenen per al públic 

actual, la seva capacitat de vincular el passat amb el present, d’evocar 

respostes de responsabilitat personal i obligació social, i de ser llocs de 

conscièn cia rau sobretot en les seves dimensions afectives i emocionals. Tal 

com fa notar Zumthor: «El meu objectiu principal és fer espais emocionals. 
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Crear no només un lloc bonic sinó també un espai que em commogui, que 

tingui un impacte emocional. Quan era petit i veia monuments de gene-

rals muntats a cavall pensava que eren molt avorrits. Aquí he intentat fer 

tot el possible perquè no hi hagi un general sobre un cavall, sinó un espai 

emocional que et porti el més a prop possible de la dimensió històrica».14 

El sentiment que ha generat el monument de Steilneset és de vergonya: el 

vergonyós fracàs d’una societat a l’hora de comportar-se de manera justa 

i humana. Recuperant aquesta vergonya, Vardø –i, per extensió, Noruega– 

admeten la seva abrogació de la justícia i decideixen esmenar les errades 

històriques buscant un present més ètic. 

Com a llocs de consciència, els monuments commemoratius vinculen 

el record amb interpretacions revisionistes de la història «per tal d’afirmar 

i crear una veu cívica i un compromís democràtic crític».15 Per exemple, 

el Monument pel SIEV X aixecat a Canberra, un projecte de base que ha 

rebut el suport de centenars de grups escolars, religiosos i comunitaris 

australians, suposa un repte per a les vergonyoses polítiques d’asil del 

país. Malgrat el seu caràcter polèmic, el monument ha suscitat un debat 

a tot Austràlia sobre els drets humans i les obligacions nacionals amb els 

apàtrides, i el 2008 el govern va abolir l’ús del visat restrictiu de protec-

ció temporal. El Monument per l’abolició de l’esclavitud de Nantes fa una 

mica el mateix: alhora que es basa en els vincles històrics de la ciutat amb 

el tràfic d’esclaus, el monument desperta la consciència sobre el tràfic 

humà actual. Vinculant la memòria i la història en termes emocional-

ment compromesos, aquest i altres monuments commemoratius semblen 

indicar les possibilitats transformadores de la cultura pública. 
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