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ENTREVISTA A NICOLAS MARTIN PRESIDENT 
DE LA CORONELA DE BARCELONA

En plena polèmica pel veto de l'alcaldessa Ada Colau a la Coronela de Barcelona per
sortir des de l'Ajuntament de Barcelona, parlem amb Nicolas Martin, president de la
Coronela que ens ofereix la seva visió de la Diada d'enguany.

 "Deu ser que pertanyo a una nissaga que ja tenia fama de "rebels" per què ja a la guerra
de successió,  la  meva família  va ser  partidària acèrrima de l'Arxiduc Carles  d'Àustria
durant la guerra de successió, amb una fama de "rebels i contestataris"  fins a la guerra
civil del 36 i que encara avui continua" (Nicolas Martin)

- Ens pot dir com ha viscut la Coronela de Barcelona, la prohibició per part del govern
d'Ada Colau, de sortir de l'antic Consell de Cent?



Amb molta perplexitat, sorpresa i sensació d'incomprensió.

-  Com vau rebre l'ofrena del President Puigdemont de sortir des de la Generalitat
després de la rebuda  a Palau?

Mitjançant trucada telefònica de presidència/protocol.

- Penseu que aquesta Diada serà encara més intensa?

Les percepcions que hem tingut fins ara, és que serà més emotiva i amb un xic més de fetge.

- Què li demanaríeu a la ciutadania i especialment als Barcelonins de cara a l'estudi i
coneixement  de  totes  les  èpoques  històriques  i  no  tant  sols  de  la  "Guerra  Civil
Espanyola"?

La història és una successió d'esdeveniments relacionats entre ells i derivats d'un origen,
com és el del suposat "encaix" de Catalunya a l'Estat Espanyol. La guerra civil espanyola,
va  ser  la  confrontació  sobre  les  maneres  d'entendre  l'Estat  Espanyol:  absolutisme-
parlamentarisme, estat unitari-estat federal, etc.

- Creieu que la negativa de l'Ajuntament de Barcelona obeeix a creences o prejudicis
tenint en compte que la Coronela de Barcelona i el 1714 formen part d'un dels episodis
més importants, heroics i transcendents de la història de Catalunya?



Sense cap tipus de dubte.

- El treball de desnaturalitzar el Born com a espai de coneixement, difusió i record dels
fets de 1714 penseu que obeeix a una intenció d'oblit o de manca de sensibilitat i de
coneixement de la pròpia història de la Ciutat?

És una manca de sensibilitat extrema vers un període de la nostra història, un dogmatisme i
sectarisme barroer i desconeixement voluntari sobre aquest període.

Qui posa data de caducitat als períodes històrics? Jo amb 20 familiars: violats, torturats,
desterrats, robats, assassinats pels feixistes els primers dies de la sublevació militar per ser
republicans, i als quals no he pogut recuperar i donar una sepultura digna i, restant les seves
restes en una carretera, sento basques quan algú, des d'un lloc públic, en vol treure rèdit i
fer-ne  publicitat.  És  com si,  havent  passat  80  anys,  els  morts  tan  sols  serveixen per  a
anomenar-los en llocs de debat, utilitzant-los com una excusa banal, que queda maca, que
crida l' atenció, però que tan sols serveix per fer-se publicitat a un mateix.
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