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LAUDATIO D’EUSEBIO LEAL SPENGLER 
 

Amb molt de gust faré la LAUDATIO D’EUSEBIO LEAL SPENGLER i comence amb una cita 
d’una persona molt estimada en la Universitat d’Alacant: Mario Benedetti,  
Diu així: 
El patrimoni dels pobles s’estremeix d’abandó. La nostra missió és entusiasmar les 
generacions esdevenidores perquè l’estimen. 
Si l’estimem tornarà a concedir-nos el perdó del silenci i el perdó de la calma... 
Aquestes frases, que el meu amic Miguel Ángel Fernández Matrán, president del CICOP, i jo mateix, 
utilitzem en algunes conferències, expressen esplèndidament el que fa Eusebio Leal des de fa molt 
temps: entusiasmar tothom amb els resultats aconseguits en la preservació del patrimoni de la seua 
Havana volguda. 
Vaig conèixer Eusebio fa ja 19 anys i la primera vegada que el vaig veure es dirigia als transeünts 
en el mateix carrer, relatant històries de l’Havana Vella i tothom l’escoltava atentament. 
Més tard, en reunir-nos a treballar, vaig quedar sorprès per la seua cultura i poder de convicció. 
També em vaig assabentar de l’existència d’una seu de la Universitat Politècnica de València a 
l’Havana i en tornar li ho vaig comentar al rector Andrés Pedreño, que de seguida va pensar a obrir 
allí una seu de la nostra Universitat. 
Tres anys després, el 1995, vam anar a l’Havana Andrés Pedreño i jo; vam visitar, acompanyats de 
Miguel Ángel Fernández Matrán, Eusebio Leal i allí es va forjar el Projecte Havana de la Universitat 
d’Alacant, va començar la nostra relació amb Eusebio, col·laboració que ja dura 16 anys, una causa 
important, encara que no l’única, perquè avui estiguem atorgant-li el doctorat honoris causa.  
Perquè el motiu principal de rebre aquest doctorat és la seua formació i trajectòria professional, 
plagada de càrrecs, premis i reconeixements a la seua labor. En faré una breu ressenya. 
Eusebio Leal Spengler, nascut l’11 de setembre de 1942 a la “ciutat de les columnes” és 
l’historiador de la ciutat de l’Havana i degà de la Facultat del Col·legi Universitari Sant Geroni de la 
Universitat de l’Havana. 
És doctor en Ciències Històriques, Màster en Estudis sobre Amèrica Llatina, el Carib i Cuba, així 
com especialista en Ciències Arqueològiques. Ha cursat estudis de postgrau a Itàlia sobre 
restauració de centres històrics. 
Però és molt més que tot això. És una persona d’una excepcional cultura i de gran optimisme, que 
sempre ha tingut una fe infrangible en l’ésser humà, en el seu poble i en la seua capacitat 
d’aconseguir les metes més altes. Deixeble del fundador de l’Oficina de l’Historiador de la Ciutat de 
l’Havana, el doctor Emilio Roig de Leuchsenring, va prendre la direcció d’aquesta institució el 1967, 
la missió de la qual consisteix a contribuir a la difusió de la història i la cultura cubanes “a través de 
la preservació dels símbols i expressions materials i espirituals de la nacionalitat […] i de la memòria 
historicocultural de la ciutat i especialment del seu centre històric, el major centre colonial d’Amèrica 
Llatina”. 
Assumeix llavors les obres de restauració de la Casa de Govern, antic Palau dels Capitans Generals 
i Casa Capitular que conclouen el 1979, i aquesta és la fita de referència en la recuperació de 
l’Havana Vella.  
El 1981 se li confereix la responsabilitat de conduir les inversions de les obres de restauració del 
centre històric, aprovades pel Govern de la Ciutat, començant amb la creació d’un Departament 
d’Arquitectura i altres dependències de l’Oficina de l’Historiador. 
El Centre històric de l’Havana, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1982, reuneix 
un grup de fortaleses, places, esglésies i edificacions monumentals que està considerat com un 
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conjunt arquitectònic d’interès mundial. 
Leal ha conduït durant anys les obres de rescat dels centenars d’immobles que guarda aquest 
conjunt, molts greument deteriorats, amb el suport d’un equip d’especialistes, arquitectes, enginyers 
i restauradors. 
El 16 d’abril de 1986 li és assignada la responsabilitat de les obres en la fortalesa de San Carlos de 
la Cabaña i, més tard, les del castell dels Tres Reyes de El Morro.  
Però el més destacable ha sigut el seu posicionament davant la rehabilitació i la seua actitud 
personal: “No pot haver-hi restauració de patrimoni en les nostres ciutats llatinoamericanes si això 
no va unit a un enfocament de desenvolupament social, de la família, de les persones que habiten 
els centres històrics”. 
Escriurà un article “El desafiament de la preservació del patrimoni” on ens diu: “En l’ordre 
estrictament personal, em trobe compromès amb l’obra de restauració d’un centre històric, per a la 
qual fa ja bastant temps dibuixem un esquema de treball que ens va imposar la renúncia a les coses 
elaborades o preconcebudes des de dalt. Ens hem compromès amb un afany de desenvolupament 
cultural basat en el compromís social amb la comunitat que habita a l’Havana Vella, ja que no 
podem ignorar el concepte llatí del paper participatiu del poble”.  
Com va dir Claudia Gómez Haro “Una postura tan ètica hauria de ser exemple per a les nostres 
societats, ja que uneix dues virtuts necessàries i poques vegades compatibles: eficàcia i consciència 
social. Sabem que conservar el patrimoni cultural és molt costós des del punt de vista econòmic, a 
tal extrem que molts estats ho veuen només com una despesa i no com una inversió. No obstant 
això, el treball d’Eusebio Leal ha demostrat que pot fer-se una inversió, sense vendre, sense 
privatitzar, una inversió de caràcter espiritual, moral, a llarg termini”. 
D’ací van sorgir programes tan ambiciosos com aules per a xiquets als museus, cases per a 
ancians, recerca de la creació de llocs de treball, la necessitat d’alçar al costat del museu l’escola 
primària, la llar de la dona i del xiquet. I això significa que avui podem parlar un llenguatge més 
ampli, més plural i més humà quant a rescat, restauració i conservació es refereix. 
Leal va desafiar la realitat, va rebutjar els pronòstics negatius i es va decidir a fer l’impossible: 
perseguir l’obra de restauració del centre històric, quan la nació es trobava sense recursos i 
abandonada per tots.  
Eusebio Leal es va proposar: salvar l’Havana Vella, amb l’abnegació i valentia tan característiques 
de la idiosincràsia cubana. Leal inscriu la seua obra en una presa de consciència col·lectiva i no la 
dissocia de la col·laboració del seu equip d’historiadors, arquitectes i professionals de la construcció 
i restauració: escriu en el seu llibre Para no olvidar: “Crec que tots hem rebut una crida: treballem 
contra el temps, pendents de la pluja, el cicló i la crisi econòmica. Tenim la percepció íntima que si 
aconseguim lliurar a la comunitat aquesta zona antiga de la capital, haurem vençut”. 
Gràcies al seu talent personal i la seua perseverança, ha transformat la institució en una vertadera 
xarxa econòmica i cultural amb hotels, restaurants, botigues, museus i tallers de construcció i 
restauració, capaços de generar els fons necessaris per a la preservació del centre històric. Els 
resultats han sigut espectaculars i li han valgut una fama mundial. En total, prop de cent edificacions 
d’estructura complexa i la majoria de gran importància històrica, han sigut restaurades al voltant de 
les places d’Armes, Sant Francesc, la Catedral, plaça Vella, el Malecón, etc. 
Eusebio Leal també ha reanimat la vida cultural i social de l’Havana Vella amb una multitud 
d’activitats, exposicions, trobades, debats culturals, científics, socials i comercials que tenen lloc 
cada mes en els vint-i-set museus, cases i sales especialitzades, els onze centres culturals del 
centre històric, les catorze biblioteques, els cinc laboratoris d’investigació, els tres gabinets d’estudis 
centrals i el centre d’arxius històrics.  
Eusebio Leal és l’exemple viu que la salvaguarda patrimonial era possible en condicions 
econòmiques d’una extrema adversitat. Les seues qualitats d’excel·lent administrador i la seua 
condició d’amant de l’Havana han fet de la seua obra un innegable èxit econòmic i cultural. 
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En el seu article “Havana patrimonial” ens diu: “Hem retornat la vida a cada recinte en totes les 
seues manifestacions, com a digne hàbitat en què proliferen escoles, institucions culturals i de salut. 
Cridar la resurrecció del que semblava com a mort, resultaria a mirades puerils una croada 
romàntica. I si fos així no ens desentenem ni ens avergonyim de ser romàntics en temps 
assenyalats per esdeveniments apocalíptics. Els nostres menesters projecten altres formes de 
l’esperança: la que naix de la recuperació de la memòria, del somni compartit per molts de crear un 
nou ordre”. 
Quant a càrrecs i premis citaré els que crec més importants: 
President de la Comissió Nacional de Monuments, president del Comitè Cubà de l’ICOM i president 
d’honor del Comitè Cubà de l’ICOMOS i de la Societat Civil Patrimoni, Comunitat i Medi Ambient.  
Ambaixador de bona voluntat de l’Organització de les Nacions Unides. 
Acadèmic de número de l’Acadèmia Cubana de la Llengua, corresponent de la Reial Espanyola i 
membre corresponent de la Reial Acadèmia Espanyola de la Història, de Belles Arts i Sant Ferran. 
Ha rebut condecoracions nacionals i unes altres de nombrosos països. 
Premi europeu Philippe Rotthier 2001. 
Premi 2002 de l’Associació per a la Gerència dels Centres Urbans AGECU en la Secció d’Iniciativa 
Llatinoamericana, València, Espanya. 
A l’octubre del 2003 li va ser conferit el Premi Nacional d’Història per la seua dedicació al procés de 
restauració del centre històric de l’Havana. Va rebre el guardó de la Unió d’Historiadors de Cuba 
durant el XVII Congrés d’aquesta organització que té lloc a la ciutat meridional de Cienfuegos. 
Premi de la Reial Fundació de Toledo per la “Rehabilitació del Centre Històric de l’Havana”, en acte 
presidit per SM el Rei d’Espanya.  
Premi Pergamí d’Honor ONU-HABITAT 2007.  
Premi “Reina Sofia 2007” de Restauració i Conservació del Patrimoni Cultural, Espanya. 
El 2008 se li va atorgar la Distinció Miguel de Cervantes y Saavedra conferida per la Federació de 
Societats Espanyoles de Cuba. 
El 2009 se li va concedir la medalla del decenni mundial del desenvolupament cultural de la Unesco. 
El Govern d’Espanya va aprovar recentment el seu ingrés en l’Ordre Civil d’Alfons X el Savi, i el va 
condecorar en la categoria de Gran Creu, per Reial Decret de 8 de juliol de 2011, a proposta del 
Ministeri d’Educació.  
Ha escrit assajos, pròlegs i articles sobre història de Cuba, art, restauració i altres temes de caràcter 
general. És autor dels llibres: Regresar en el tiempo, Detén el paso caminante, Verba Volant, Carlos 
Manuel de Céspedes El Diario Perdido, La Luz sobre el Espejo, Poesía y Palabra (I i II), Para no 
Olvidar (I i II), Fundada Esperanza, Fiñes, Patria Amada, Bio-Bibliografía (I, II i III) i Legado y 
memoria.  
Ha pronunciat conferències magistrals i acadèmiques en nombroses universitats, museus i 
institucions científiques. 
Eusebio Leal pot sentir-se satisfet de la seua obra encara per concloure.  
Gràcies Eusebio. 


