
La UB crea 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 bhndol republich 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 anome-
nades Brigades Internacionals
s’ha posat en marxa un ambicids
projecte que consisteix en un
portal web alimentat per 33 in-
vestigadors. Es diu Sidbrint, i de
moment ja cont~ informaci6 so-
bre 7.000 brigadistes.

Sidbrint ~s l’acrbnim de sistema
d’informaci6 digital sobre les Bri-
gades Internacionals. Aquest
portal neix a partir de la tesi de
Lourdes Prades, presentada a la
Universitat de Barcelona el 2008 i
dirigida per la professora Mont-

Un grup de brlgadlstes fent gu~trdla als carrers de Madrid

verteix en un projecte d’investi-
gacid (2010-2013) finan~at pel
Ministeri de Ci~ncia i dirigit per
Montserrat Sebasti~ (morta el fe-
brer de l’any passat) amb l’objec-
tiu de digitalitzar la mem6ria his-

]a, i en especial dels brigadistes.
Tal corn va assenyalar ahir

l’historiador Antoni Segura quan
va presentar el portal a la Univer-
sitat de Barcelona (UB), la pre-
s6ncia a Espanya de les Brigades
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citat de mobilitzaci6 i la repercus-
si6 mundial que va tenir la guerra
civil espanyola. Per6 sobretot in-
dica "que aquesta va set l’61tima
g, aerra rom/~ntica, on gent de tot
el m6n va venir per lluitar contra
el feixisme". Els professors Ma-
nuel Requena, Mirta Nffiez i
walter Bernecker van remarcar
l’inter6s d’aquest projecte perqu6
suposa no nom6s donar visibilitat
a aquests voluntaris, sin6 que per-
metrh recollir una informaci6
molt fitil per als historiadors.

Tal corn va assenyalar Lourdes
Prades, actual responsable de
CRAI-Biblioteca Pavell6 de la Re-
pfiblica, aquestabase de dMes, en
vuit idiomes, permet que investi-
gadors o fins i tot familiars dels
brigadistes puguin aportar infor-
maci6 (dades biog~rgfiques, pre-
s6ncia a Espanya, batalles en les
quals va intervenir i destl despr6s
de la guerra), i sempre a partir de
documents, que es podran afegir
sempre que hi hagi autoritzaci6.
Un exemple: Felicia Browne. Era
una pintora brit/mica que estava
allotjMa a la Costa Brava, a casa
de Nancy Johnstone. Es va apun-
tar corn a volunthria a la brigada
Lincoln i va morir el novembre
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