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La UBcrea un portal web amb dades
de tots els brigadistes internacionals
J. PLAY)*
MASET
Barcelona
Els historiadors calculen que van
ser uns 35.000 els voluntaris que
van venir a Espanya el 1936 per
lluitar al bhndolrepublich contra
el feixisme. Per6 tamb6 podrien
ser 30.000 o 40.000, i per aclarir
aquests dubtes i omplir el buit
que encara hi ha al voltant de la
identitat i el perfil de les anomenades Brigades Internacionals
s’ha posat en marxa un ambicids
projecte que consisteix en un
portal web alimentat per 33 investigadors. Es diu Sidbrint, i de
momentja cont~ informaci6 sobre 7.000 brigadistes.
Sidbrint ~s l’acrbnim de sistema
d’informaci6digital sobre les Brigades Internacionals.
Aquest
portal neix a partir de la tesi de
Lourdes Prades, presentada a la
Universitat de Barcelonael 2008i
dirigida per la professora Mont-

Ungrup de brlgadlstes fent gu~trdla als carrers de Madrid
verteix en un projecte d’investigacid (2010-2013) finan~at pel
Ministeri de Ci~ncia i dirigit per
Montserrat Sebasti~ (morta el febrer de l’any passat) ambl’objectiu de digitalitzar la mem6riahis-

]a, i en especial dels brigadistes.
Tal corn va assenyalar ahir
l’historiador Antoni Segura quan
va presentar el portal a la Universitat de Barcelona (UB), la pres6ncia a Espanya de les Brigades
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citat de mobilitzaci6i la repercussi6 mundialqueva tenir la guerra
civil espanyola.Per6sobretot indica "que aquestava set l’61tima
g, aerra rom/~ntica,on gent de tot
el m6nva venir per lluitar contra
el feixisme". Els professors Manuel Requena, Mirta Nffiez i
walter Bernecker van remarcar
l’inter6s d’aquestprojecte perqu6
suposano nom6sdonarvisibilitat
a aquestsvoluntaris,sin6 quepermetrh recollir una informaci6
moltfitil per als historiadors.
Tal corn va assenyalar Lourdes
Prades, actual responsable de
CRAI-Biblioteca
Pavell6 de la Repfiblica, aquestabasede dMes,en
vuit idiomes, permetque investigadorso fins i tot familiars dels
brigadistes puguinaportar informaci6(dades biog~rgfiques,pres6ncia a Espanya,batalles en les
quals va intervenir i destl despr6s
de la guerra), i semprea partir de
documents,que es podran afegir
sempreque hi hagi autoritzaci6.
Unexemple:Felicia Browne.Era
una pintora brit/mica que estava
allotjMaa la CostaBrava,a casa
de NancyJohnstone. Es va apuntar corn a volunthriaa la brigada
Lincoln i va morir el novembre

