El “Monument als màrtirs d’Oradour” ja llueix a la ciutat
basca de Gernika
El Monument als màrtirs d’Oradour de l’escultor
Apel·les Fenosa va ser inaugurat el passat
dimecres 16 de febrer al Parc dels Pobles
d’Europa de Gernika, en un acte presidit pel
diputat general de Bizkaia, José Luis Bilbao, pel
vicepresident de la Fundació Apel·les Fenosa,
Benet Jané, i del seu director, Josep Miquel
Garcia. També van ser presents a la inauguració
la diputada foral de Cultura, Josune Ariztondo i el
director territorial de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
L’obra va ser donada per Nicole Fenosa, vídua
de l’escultor –mort el 1988–, a través de la
Fundació que ella presideix, a la Diputació Foral
de Biskaia el passat 2010. El diputat general de
Biskaia va agrair profundament a Nicole Fenosa
la donació d’aquesta escultura, tot coincidint amb
un temps de recuperació de la memòria històrica.

L’autor va realitzar aquesta escultura al seu taller de París entre els anys 1944 i 1945 com a
testimoni de la barbàrie de la guerra. El monument, en bronze, recorda els fets que van tenir
lloc a Oradour-sur-Glane durant la segona guerra mundial on una companyia de les SS
alemanyes va entrar en aquesta població, va matar tots els homes, va tancar les dones i els
nens a l’església i hi va calar foc. En aquesta massacre van morir gairebé 700 persones.

Durant l’acte d’inauguració, el
vicepresident de la Fundació Apel·les
Fenosa i alcalde del Vendrell, on té la
seu la Fundació, va recordar que la
guerra i la pau van formar part dels
temes habituals de Fenosa i va
assegurar que “l’obra servirà a qui la
contempli a entendre millor el segle
XX, millor que qualsevol crònica
històrica”.
També va assenyalar el dolorós
paral·lelisme entre Oradour i Gernika;
dues tragèdies que van ser plasmades per dos immensos artistes
però sobretot, per dos grans amics.
Al costat d’obres d’Eduardo Chillida i de Henry Moore i a tocar del Museu Floral, de
l’emblemàtica casa de Juntas i de l’arbre de Gernika, Fenosa no hauria pogut trobar
un millor lloc que aquest parc símbol de pau.

