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L’actual Parc de Torreblanca va ser, fins al 1984, propietat dels Marquesos de
Monistrol. Al llarg de l’Edat Mitja, la finca havia estat propietat de diferents
titulars fins que, el 1564, Enric Agullana la va comprar.

Serà doncs entre

aquestes dues dates que la mateixa família, els Dusai, amb l’afegitó de
diferents cognoms i diferents titulacions,

actuarà i dominarà sobre una

propietat que ja rebia llavors el nom de Torre Blanca.
Fins a finals del segle XVIII la finca no observà una transformació
arquitectònica destacable però amb l’entrega – concessió del Marquesat de
Monistrol d’Anoia, el 1796, les coses havien de canviar i molt. De forma més
concreta, l’accés el 1854 al marquesat per part de José María Escrivá de
Romaní i Dusai (1825 – 1890), tercer marqués Monistrol d’Anoia, va propiciar
una renovació complerta de l’aspecte de la finca i les seves dependències amb
la construcció d’un palau, d’estil neogòtic, i d’uns jardins romàntics (amb
l’encara present “Templet”, llac, salt d’aigua i grutes) que es van acompanyar
de la presència destacable, des d’un bon començament, d’obres d’art,
d’antiguitats i peces arqueològiques1.
Era el tercer marqués de Monistrol un representant del model imperant del
noble espanyol al segle XIX: home il·lustrat, actiu dins dels àmbits socials,
culturals, polítics i monàrquics2. Ho fou també, en bona mesura, el seu fill,
Joaquim Escrivà de Romaní i Fernández de Córdoba (Ochoa, Riera i Riera,
1990).
Al seu itinerari polític

se l’hi afegeix un alt interès per qüestions com

l’arquitectura ojival (objecte del seu discurs d’accés a la Real Academia de San
Fernando, el 1867)

o l’afició al col·leccionisme d’obres d’art o peces

arqueològiques.
Evidentment, aquestes obres d’art tenien un clar objectiu social: ser mostrades
per evidenciar, a la vegada que incrementar, un prestigi social entre els grups
socials dirigents de la societat espanyola i catalana. D’aquesta manera tenim
1 Per una informació més amplia sobre la història i elements arquitectònics de la finca, adreceu-vos a la plana del
Consell Comarcal del Baix Llobregat. També ofereix una bona imatge de la finca i els seus elements decoratius la nota
apareguda a la Vanguardia el dia 25 d’agost de 1915, i signada per un tal Boy, on es parla d’antiguitats fetes en pedra,
mosaics, “primorosas” escultures fetes de marbre procedents del Castell de Benisalou, quadres (un possible Goya), retrats
dels membres de la família (alguns signats per P. Béjar), grans salons, porcellana, etc..
2 Una bona aproximació a la figura de José María Escrivá de Romaní i Dusai la fa el seu propi fill a la necrològica
publicada per La Ilustración Española y Americana (nº XI, any 34, 1890).
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notícia de la presència de múltiples obres d’art a les diferents propietats
immobiliàries dels marquesos al llarg de la geografia espanyola i també de
l’obtenció, gaudi i exhibició de diferents objectes arqueològics (Cervino, 1896;
Rada y Delgado, 1883-4; Pons, 2000). Tot aquest patrimoni seria doncs una
prova d’aquestes formes d’ús i gaudi privatiu i orientat al benefici particular i
privat.
Nosaltres però volem donar notícia de tres elements patrimonials destacables
de tot aquest conjunt. En primer lloc volem comunicar la presència, a les
actuals dependències del parc, d’un conjunt de baix relleus, atribuïts
tradicionalment a l’artista renaixentista Damià Forment, que fins a mitjans del
segle XIX hi eren presents al Palau que els marquesos posseïen al carrer
Regomir de Barcelona.
De la mateixa manera volem presentar dues peces arqueològiques que van
senyorejar les estances de Torre Blanca, l’anomenada Ara de la Salut i el cipus
de Julia Crisyde, i que avui formen part del patrimoni públic català (Museu
d’Arqueologia de Catalunya)
UN CONJUNT D’ESCULTURES ATRIBUÏBLES A DAMIÀ FORMENT
PRESENTS ACTUALMENT AL TEMPLET DEL PARC DE TORREBLANCA
El conjunt de propietats immobiliàries dels marquesos de Monistrol va ser
considerable i així estava format per edificis i finques presents a Catalunya
(Barcelona i Girona) però també a Múrcia, València, Aragó i Madrid.
Un d’aquests immobles es vinculava a les propietats que la família Dusai tenia
a Barcelona des de l’Edat Mitjana: la Casa - Palau al carrer Regomir. Aquesta
construcció, situada al final traçat de l’antic decumanus romà, s’assentava
sobre elements estructurals urbans històricament tan importants com l’accés
sud (porta del mar o porta decumanus) de la muralla original augustea, l’accés
de la segona muralla del s. IV i la fortificació dita Castellum Regomirum
(Hernández-Gasch, 2008)
Sobre aquesta propietat, la tradició literària recull la notícia de la renovació de
la finca a començaments del segle XVI. De la mateixa manera se’ns parla d’un
esplèndid pati interior que s’articulava al voltant de dos nivells que
presentaven uns pedestals amb decoració (baix relleus amb trofeus romans) i
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un conjunt de columnes (jòniques, al primer pis, corínties, al segon). Aquesta
mateixa tradició, que arrenca amb A. Ponz (1788), i continua amb P. Piferrer o
V. Balaguer entre d’altres, atribueix l’autoria dels pedestals i columnes a
l’artista Damià Forment. Considerat un dels millors escultors de la Corona
d’Aragó del segle XVI, la seva obra i treball es vincula a produccions tan
notables com el Magne Retaule del Monestir de Poblet, o el de la Basílica del
Pilar (Saragossa) o el Retaule Major de l’Abadia de Montserrat.
Segons els darrers treballs i investigacions sobre l’artista al seu pas per
Catalunya (Yeguas, 1999), Forment s’establí a Barcelona entre 1532 i 1537.
Seria al llarg d’aquest període que fos possible la realització de l’obra de la
Casa-Palau del carrer Regomir (concretament entre 1533 i 1534) i altres
encàrrecs (tant civils com religiosos).
La nostra humil aportació en relació amb aquesta qüestió és l’afirmació de que
una part d’aquest conjunt forma part de l’estructura actual del Templet al Parc
de Torreblanca. De manera concreta podem afirmar que al dit templet s’hi
troben vuit pedestals decorats amb trofeus romans (Fig. 1 i 2)
Fig. 1 Imatge de quatre dels vuit pedestals atribuïts a Damià Forment (fotografia: J.
Jiménez / Muntatge fotogràfic: Raúl Balsera Moraño).
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Fig. 2 Imatge de quatre dels vuit pedestals atribuïts a Damià Forment (fotografia: J.
Jiménez / Muntatge fotogràfic: Raúl Balsera Moraño).

Son aquests pedestals uns prismes rectangulars, fets sobre roca sorrenca, que
amiden 67’5 cm. d’alt i 40 cm. d’amplada i gruix. A la seva cara apareixen
diferents conjunts iconogràfics associats a variats tipus d’armaments (llances,
alabardes, escuts, cascos, armadures, carcaix, fletxes), instruments musicals o
escenes mitològiques (un grifó, la caça del lleó de Nemea?) o altres elements
(oscilums) emmarcats en dues motllures paral·leles de dos cm. cadascuna. Tots
els pedestals mostren un estil entroncat directament amb les formes “a la
romana” i recorden a la iconografia tipus “grutescos a candeleri” present al
Mausoleu de Ramon Folch de Cardona a Bellpuig (G. Da Nola, 1522-1530) o a la
utilitzada al cenotafi de Ferran Folch de Cardona (autor desconegut, 1571).
Articulats al voltant de parelles de pedestals encastats en quatre estructures
que conformen segments d’un cercle, cada pedestal suporta un pilar de marbre
decorant a l’estil corinti. Tot el conjunt encercla un sòl decorat amb un mosaic
de tessel·les blanques i negres del qual poques parts en condicions resten.
El conjunt mostra un estat de conservació diferencial (alguns pedestals
semblen clarament més antics) i molts d’ells mostren agressions vàries com
grafits, pèrdues de parts estructurals o patologies diverses, etc.
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Arribats a aquest punt, i amb la col·laboració dels especialistes (Joan Yeguas3),
la qüestió de l’assignació del conjunt de pedestals a Damià Forment es torna
conflictiva. Si als dubtes mostrats per la principal especialista en l’escultor
valencià (Morte Garcia, 2009) afegim l’anàlisi in situ realitzada per J. Yeguas,
l’atribució del conjunt a Forment queda en suspens. Elements a tenir presents:
Forment treballava sempre sobre marbre, els motius iconogràfics presents eren
pràcticament desconeguts al 15304, molts dels elements decoratius d’alguns
elements son massa moderns per ser d’inicis del s. XVI, no tenim cap
documentació textual que recolzi la seva autoria, etc.
Implica tot això que els pedestals foren realitzats ex profeso per decorar un
templet que podríem afirmar que es va construir a les darreries del segle XIX?
No, els pedestals procedeixen del casal barceloní segur, sobre ells es va bastir
la tradició literària comentada i per tant podrien associar-se a cronologies, poc
afinades, entre el final del XVI i el XVIII.
Amb tot això podem afirmar que el procés d’enderrocament de la Casa Palau
del carrer Regomir fou anterior a la construcció del Palau de Torre Blanca i que
alguns dels elements que, de manera tradicional s’assignaven a Damià
Forment5, foren recuperats per engalanar (juntament amb l’ara romana, el
mosaic i les columnes de marbre) una de les construccions principals i més
significades de la finca: el Templet.
DUES PECES ARQUEOLÒGIQUES PROCEDENTS DEL PALAU DE TORRE
BLANCA PRESENTS AL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (MAC)
De tot el conjunt d’elements arqueològics vinculats al marquesat de Monistrol
volem apropar-nos a dues peces de les quals tenim constància de la seva
presència al llarg del segles XIX i XX a la finca de Torre Blanca i que actualment
estan dipositades a la seu barcelonina del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Son dues peces que mostren tant un origen com un itinerari diferent però que
presenten un destí comú: ser mostrades com a bens culturals representatius
3 Volem agrair en aquest punt la predisposició, les facilitats i informacions que Joan Yeguas ens ha proporcionat en
la contrastació de l’atribució de la facturació dels pedestals a Damià Forment.
4 Sobre aquest element cal ser curosos ja que unes de les primeres persones en veure aquest motius fou
precisament en Damià Forment quan feu de “visor” del Mausoleu de Ramon Folch de Cardona al 1532 (Yeguas, 2009)
5 El complet treball de Corredor (2003) ens indica que alguna de les columnes d’estil jònic situades a la primera
planta del pati van ser reaprofitades per l’arquitecte J. Mestre al llarg de la remodelació de la finca.
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del prestigi social de la nissaga Dusai i Escrivá de Romaní al Palau de Torre
Blanca.
El cipus del carrer Regomir
La primera de les peces és un cipus, una làpida funerària, trobada el 1856 al
palau situat al carrer Regomir de Barcelona (Hübner, 1869). És una peça feta
sobre pedra sorrenca, amb un conjunt epigràfic de lletres capitals envoltades
per una motllura doble (fig. 3).
El text fa referència a la pregària que
una filla dedica a la seva mare morta i
diu així “Als deus manes. A Julia
Crisyde.

Julia

Eugenia

a

la

seva

estimada mare” Els especialistes (Fabre,
Mayer i Rodà, 1984) hipotetitzen sobre
l’origen de les dues dones: sobrenom
grec, gentilici idèntic que podria indicar
que fos filla d’una unió il·legítima?,
possiblement vinculades a un origen i
mitjà

servil.

aquests
associar-se

La

cronologia,

mateixos

autors,

als inicis de

la

segons
podria
tercera

centúria de la nostra era.
Fig. 3 El cipus de Julia Crisyde (fotografia MAC-Barcelona, O. Clavell)

No tenim gaire informació més a afegir a la ja esmentada sobre l’origen de la
peça. Possiblement formava part de les necròpolis situades als camins
d’entrada a la urbs (com la present a l’actual Plaça de Madrid) i que, segles més
tard, va ser amortitzada i reutilitzada com a element constructiu.
Aquesta propietat va ser profundament reformada al llarg de la dècada central
del segle XIX (hi ha constància documental de la sol·licitud del permís pel seu
enderrocament al 1854 i reconstrucció al llarg dels següents anys). Segons
Hübner la peça va ser trobada el 1856; aquesta data coincideix amb el procés
d’enderroc i construcció del nou Palau. Es evident doncs, que la troballa de la
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làpida cipus coincideix amb aquest període de transformació d’aquesta
propietat.
Potser va ser en aquest moment que la peça va arribar a la finca de Torre
Blanca. Evidentment totes dues propietats formaven part del patrimoni dels
marquesos de Monistrol i, possiblement, van creure interessant mostrar-la a la
finca baixllobregatina on senyorejava davant les prestigioses visites que la
finca havia d’observar6. Testimoni de la seva presència a la finca és la
fotografia (Fig. 4) que Josep Salvany va fer pel vols del 19227.
Fig. 4 El cipus de Julia Cryside fotografiat a la finca de la Torre Blanca per J. Salvany
(Fons Biblioteca de Catalunya).

En aquest sentit, i conjuntament amb els elements procedents del pati i
atribuïbles a Damià Forment, aquesta peça formaria part de tota una sèrie
d’obres d’art o peces arqueològiques que viatjaren del Casal del carrer Regomir
fins al Palau. Malauradament, i a dia d’avui, només coneixem la presència
d’aquests dos conjunts.
No sabíem gaire cosa més; només que als anys 30 o 40’s del segle XX la peça va
ingressar en l’actual Museu d’Arqueologia de Catalunya. Afortunadament,
l’accés on line als diferents arxius comarcals ens ha permès augmentar els
nivells d’informació sobre aquesta peça: a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
6 Per la finca de Torre Blanca van passar tant membres de la família reial (la reina Regent Mº Cristina i les infantes
Isabel i Paz al 1888 i el mateix rei Alfons XIII el 1908 i el 1925) com membres destacats de la política nacional (A. Casanovas,
A. Maura)
7 Per accedir a les imatges adreceu-vos al Fons Fotogràfic Salvany (Biblioteca de Catalunya) a la següent adreça
http://www.bnc.cat/digital/salvany/
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(ACBL) hem trobat un document on el mateix Pere Bosch-Gimpera (com a cap
de la Secció d’Excavacions del Servei del Patrimoni Artístic, Històric i Científic)
demana a l’ajuntament de Roses del Llobregat el permís per al trasllat de la
peça al Museu d’Arqueologia de Catalunya per a la seva protecció i estudi8.
El document està datat el 10 de juny de 1937, per tant podem assegurar que la
peça va restar a les dependències de l’actual parc fins a l’estiu de 1937. La
troballa de noves informacions (la data d’entrada al Museu per exemple) ens
hauria de permetre tancar la itinerància d’aquesta peça.
A dia d’avui la peça es conserva als fons del Museu amb el número d’inventari
9575.
L’Ara de la Salut de Cartagena
L’altra peça és un altar romà, originari de Cartagena, conegut de manera
habitual com la Ara Pacis (Fig. 5). És un prisma rectangular de marbre, rematat
amb motllures de fulles i suportat sobre un basament,

que constitueix un

ideograma format per quatre imatges vinculades o bé als cultes salutífers o
balnearis (Beltran, 1948; Bailón, 2010) o bé a la promoció pública de la vida i
obra d’August (Noguera, 2000). La peça ha estat assignada a una cronologia
diferent en funció de la interpretació del conjunt ideogramàtic; per a les
lectures vinculades al culte d’August es data pels volts del canvi d’era i per les
lectures salutíferes es vincula a dates més tardanes (ben entrat el segle I ne,
èpoques flàvia o trajana)
Al llarg de les seves cares principals veiem desfilar una figura femenina amb
vestimenta sacerdotal, i un ram de llorer a la mà esquerra mentre la dreta
descansa sobre el pit. Al cantó oposat trobem dues cornucòpies entrellaçades
(plenes d’espigues de blat i fruits) i amb presència d’una pàtera per sota. Als
altres cantons trobem un timó i, a l’altre, un arbre de llorer en el que s’enrotlla
una serp. Dues volutes, rematades amb rosses de quatre pètals, i un espai
central, dedicat a la cremació d’ofrenes i/o dipòsit de libacions, son els
elements que coronen el conjunt.

8 Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, Fons ACBL 50-1 / Ajuntament de Sant Feliu 50-1-T2-52144 “Petició del Cap
de la Secció d'Excavacions de la Generalitat, Pere Bosch Gimpera, a l'Ajuntament de Roses de Llobregat perquè faciliti el trasllat
al Museu d'Arqueologia de Catalunya, d'una ara o pedra romana amb inscripció que hi ha a la Torre Blanca”
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La peça, possiblement, formava part dels edificis públics i religiosos romans
que, al llarg dels primers segles de la nostra era, es situaven al promontori que
avui dia coneixem com a Monte Sacro (Mons Cronos, segons els romans) i on
semblava que ja hi havia, de manera prèvia, un temple púnic (Mons Moloch,
segons els cartaginesos). El cert és que la peça restà oculta fins al segle XVI,
quan el bisbe Sancho Dávila (bisbe de la diòcesi de Cartagena) la recupera, per
lluir-la al seu palau9, i després regalar-li, el 1594, a Alonso Fajardo, futur
marqués d’Espinardo, que la col·locà als jardins del seu palau a la ciutat de
Múrcia10.
Fig. 5 L’Ara de la Salut (fotografia: MAC-Barcelona, O. Clavell / Muntatge fotogràfic:
Raúl Balsera Moraño).

Les primeres notícies de la presència de la peça a Múrcia i una breu descripció
del seu origen, itinerari i el seu conjunt ideogramàtic la dona ja, al 1621, F.
Cascales als seus Discursos históricos de la mui noble i mui leal Ciudad de
Murcia. Amb posterioritat, Ivo de la Cortina (1843), dona testimoni també de la
presència de la peça al jardí del marqués, amb la inclusió de dibuixos de dues

9 Sancho Dávila Toledo (Àvila, 1564 – Plasencia, 1625) Noble, religiós i d’esperit renaixentista constitueix el
primer exemple d’actuació de col·leccionisme vinculat als objectes arqueològics. Entre el 1592 i el 1594 reconstrueix un
palau a Cartagena on recull i recopila al voltant del seu jardí diferents elements de tipologia romana (làpides
majoritàriament i suposem que també l’ara pacis en qüestió)
10 Alonso Fajardo de Tenza (Múrcia, ? - Manila, juliol de 1624). General espanyol que fou el XIV governador i capità
general de Filipines i primer Marqués d’Espinardo.
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de les seves cares i una dissertació sobre el significat dels ideogrames presents
al llarg de les seves quatre cares.
Amb varis anys de posterioritat, concretament el 1895, sabem que la peça
arriba a la finca Torre Blanca. Allà, com el cipus, senyoreja però al lloc, potser,
més emblemàtic dels jardins del marqués: el Templet situat al llac junt al
conjunt de baixos relleus i el mosaic.
Tot i que les informacions parlen de que la peça va passar per les propietats
dels marquesos a la població de Monistrol d’Anoia abans d’arribar a l’actual
Museu d’Arqueologia de Catalunya (Beltran, 1948) no podem afirmar aquesta
qüestió11. Per un altre cantó, J. Ferrer (2001) al seu treball afirma que la peça va
restar al seu lloc fins al 1936 segons es desprèn de les diferents entrevistes
que va fer al llarg de l’elaboració del seu volum.
En definitiva, potser és un altre error acumulat document darrera document.
Nosaltres exposem aquí una hipòtesi fruit de l’estat de la informació de la que
disposem ara mateix. Iniciada la Guerra Civil, els marquesos abandonen les
seves propietats (del Baix Llobregat i del Penedès també) que passen a ser en
molts casos col·lectivitzades pels sindicats obrers com a part del procés
revolucionari que hauria de canviar la societat catalana de manera radical. Al
llarg d’aquests esdeveniments, una de les actuacions més cridaneres va ser la
de les agressions a totes les formes de representació del poder burgés,
nobiliari i religiós incloent-t’hi els objectes artístics i arqueològics. Alertats
d’aquestes agressions, possiblement, membres de la Generalitat i el Museu
d’Arqueologia es van desplaçar fins a la Torre Blanca per “salvaguardar” la
peça.
Una evidència de tot això, a part del document vinculat al cipus i comentat més
amunt, podria ser l’acord signat pel Marqués de Monistrol i el director del
Museo de Arqueologia de Barcelona (Martín Almagro) a principi dels anys 40’s
pel qual, el marqués, cedia la titularitat de les peces al Museo més enllà dels
fets que van provocar la seva presència als fons del museu i una vegada
acabada la Guerra Civil.

11 Després de consultats alguns testimonis orals que van viure a les propietats penedesenques dels marquesos al
llarg dels anys trenta, es desprèn que la peça mai va passar per Monistrol d’Anoia. Volem agrair en aquest punt el suport i
ajut que Carles Querol ens va donar per confirmar aquestes qüestions.
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Actualment l’ara pacis forma part de l’exposició permanent del museu al
espais destinats a mostrar la Barcelona Romana i presenta el número 19056
del inventari general.
Conclusions
Fins aquí les informacions de les que disposem a dia d’avui sobre aquests
elements patrimonials presents al Palau de la Torre Blanca. Cal afegir que
aquesta investigació no és original; d’altres persones i associacions han
investigat i han intentat aportar més informació (el grup ARES12 per exemple) i
es van trobar, com jo, amb algunes portes públiques tancades i/o poc
transparents. La continuació de la nostra investigació s’orienta ara cap a la
documentació del procés de construcció i us, al llarg d’un curt període de
temps, i posterior destrucció de l’anomenat Palau de la Torre Blanca.
Però abans de finalitzar voldríem parlar, tot i que breument, de la polèmica
avançada al nostre títol i que ens alerta sobre un altre us del patrimoni. L’Ara
de la Salut ha estat al llarg dels darrers segles un objecte “utilitzat” en funció
de diferent interessos. Per exemple, el treball seminal de la Cortina (1843) és
un clar al·legat contra els nous aires liberals i una defensa aferrissada de
l’Antic Règim amb l’ara com a excusa!
Anys després, al 2005, i com a reacció a l’affaire dels Papers de Salamanca, el
Partit Popular i el Govern Regional de Múrcia presenten una moció conjunta al
Senat espanyol demanant al Govern de la Nació que intercedeixi davant del
Govern de la Generalitat en favor del retorn definitiu de l’ara a Cartagena. Al
debat a la cambra, els senadors parlen de qüestions com “espoli” o
“descontextualització de la peça a Catalunya”. Les reaccions a Cartagena no es
fan esperar en mig d’una lluita política fratricida per governar la ciutat i on els
ciutadans del Monte Sacro (ubicació original de l’Ara) porten al govern
municipal davant d’un jutge per considerar que el barri pateix una
sobreexplotació urbanística que posa en perill el seu patrimoni! Al mateix
temps a Catalunya, ningú té constància d’una sol·licitud de retorn formal de
l’ara a Cartagena per part del govern murcià.

12 En aquest punt cal també agrair a Jordi Amigó la proximitat, ajut i suport per tirar endavant aquest senzill
treball. Ell va ser el primer en mostrar interès per les meves escadusseres i primerenques notes.
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Els darrers esdeveniments de l’agitada vida política cartagenera han implicat
tant l’arxivament de la causa dels veïns contra l’alcaldia com també la
separació del càrrec, recomanada pel poder judicial, de l’antiga alcaldessa
(Pilar Barreiro, ara senadora) per la seva presumpta implicació en casos de
corrupció com Novo Carthago13 i Operación Púnica.
La darrera escomesa es vincula a les diferents iniciatives que, des de
Catalunya, reclamen la independència i separació de l’estat espanyol. De nou la
nostra, pobre i vella ara és objecte de manipulació. Concretament Antonio
Botías (2013, 2014), erudit local i persona vinculada als espais de poder
murcians, i per tant al Partit Popular, publica al seu blog, i a les planes del diari
La Verdad de Múrcia, diferents escrits on titlla de “sutil expolio” la presència de
la peça al MAC. Reprenent els presagis de la Cortina (1843) sobre el perill de
que la peça acabés a un museu estranger14 (furt que hauria d’ofendre l’honor
de tot un país), Botías articula diferents proclames frontistes i reactives amb
noves documentacions (la reclamació de la peça al XIX per part de la Comisión
Provincial de Monumentos de Murcia) i vells-nous errors, falsedats i hipòtesis
sense fonaments que només persegueixen atiar el foc del conflicte entre
Catalunya i Espanya.
En definitiva, com hem vist, el patrimoni arqueològic, arquitectònic o artístic,
mostra un potencial alt de formes d’utilització que superen de llarg aquesta
visió idíl·lica, asèptica i neutral que moltes vegades volem atorgar-li. Més enllà
de la seva consideració com a conjunt material i cultural heretat per el conjunt
social i destinat a la nostra conformació com col·lectiu que cerca la millora
permanent de tot el grup (cohesió i projecte de futur), el patrimoni se’ns
mostra com un element més d’una societat en conflicte permanent i per tant la
seva configuració – comprensió – definició no és aliena a aquest conflicte.
Acceptem doncs aquest punt de partida per afrontar un ús present i futur del
patrimoni que ens ajudi en la configuració d’una societat més heterogènia, més
complexa però més democràtica.

El cas Novo Carthago es vincula a una requalificació urbanística il·legal al llarg del 2005 d’espais naturals de la Manega del
Mar Menor (patrimoni natural) per a la construcció de 10.000 habitatges. A part de l’alcaldessa també estan acusat altre
membres dels diferents governs municipals i autonòmics com J. Bascuñana y A. Cerdá Cerdá.
13

“Si algún día Cataluña se convirtiese en Nación, entre otros disparates que no vienen a cuento, se cumpliría el vaticinio que el
célebre arqueólogo Ivo de la Cortina propuso en 1830 mientras paseaba por un jardín murciano” d’aquesta manera comença
el seu article primer “El sutil expolio” (Botías, 2013 a).
14
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