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Ja a les escorrialles  de la com-
memoració dels setanta anys de 
la Guerra Civil espanyola resul-
ta curiós adonar-se que  molts 
immobles i indrets urbans i 
rurals que entre 1936 i 1939 
van ser escenaris del conflicte 
es mantenen gairebé iguals a 
l’actualitat. A la resta d’Espa-
nya i a les quatre demarcacions 
catalanes encara és possible 
identificar-los i reviure per un 
moment capítols destacats dels 
anys més convulsos de la nostra 
història contemporània. Li pro-
poso a l’amiga o l’amic lector 
que no pot marxar de vacances  
aquest estiu (i també als que te-
nen la sort de gaudir-les) un vi-
atge virtual en el temps i l’espai 
de la mà d’una selecció de foto-
grafies d’entre 1936 i 1939, de 
Robert Capa, Henry Buckley  i 
del fons Vincent Doherty, di-
positades a l’Arxiu Comarcal 
de l’Alt Penedès. 

Front d’Espejo (Còrdova) 
Entre el 4 i el 6 de setembre 
de 1936 (Fotos 1 i 2)

Juntament amb un grup de 
treball, el juny de 2009 và-
rem desvetllar el misteri de la 
més famosa fotografia bèl·lica 
atribuïda a Robert Capa, Mi-
licià abatut,  captada durant 
la Guerra Civil espanyola. Es 
creia que era el 5 de setembre 
de 1936 a Cerro Muriano (Còr-
dova) i s’havia identificat errò-
niament el protagonista de la 
imatge com Federico Borrell 
García, veí d’Alcoi, que aquell 
dia i en aquell indret havia re-
sultat mort. 
Tot era inexacte ja que la foto 
en qüestió es va captar a Espejo 
(Còrdova), a seixanta quilòme-
tres de Cerro Muriano,  entre el 
4 i el 6 de setembre. El milicià  
no era Federico Borrell sinó un 
altre personatge encara no re-
conegut que estava simulant 
la seva mort, i molt probable-
ment la instantània no la va 
captar  Robert Capa sinó la seva 
companya professional i senti-
mental Gerda Taro.
La foto adjunta es va realitzar 
minuts abans o després de la 
mítica imatge del Milicià abatut 
amb la mateixa màquina foto-
gràfica i ha servit de fonament 

per desmuntar la versió oficial. 
A l’altra foto actual també es 
veu a l’horitzó la Sierra de Ca-
bra, des de la població d’Espejo. 
FOTOS DE ROBERT CAPA (IN-
TERNATIONAL CENTER OF 
PHOTOGRAPHY) I DE FRAN-
CESC BEDMAR BLANQUÉ, 
DEL FONS DE L’AUTOR. 

Plaza de Zocodover  
(Toledo) durant el setge de 
l’Alcázar  
Entre el 18 de juliol i el 20 de 
setembre de 1936  
(Fotos 3 i 4)

El setge de l’Alcázar de Toledo 
és un dels capítols més cone-
guts de la Guerra Civil. Entre 
el 18 de juliol i el 27 de setem-
bre un miler de militars i civils 
identificats amb l’alçament 
militar del general Franco van 
resistir l’assetjament  de les tro-
pes fidels a la República. 
Va ser en aquest indret on van 
coincidir alguns dels protago-
nistes d’aquest reportatge. Hi 
havia els fotògrafs Robert Capa 
i Gerda Taro; el corresponsal del 
The Daily Telegraph, Henry Buc-
kley, i el brigadista internacio-
nal Vincent Doherty.
A la plaça de Zocodover  de To-
ledo els milicians van bastir 
unes barricades orientades de 
cara a l’Alcázar en previsió que 
els assetjats decidissin fugir o 
ocupar la ciutat. La foto actual 
ens mostra el mateix indret, al 
centre històric de Toledo. 
Henry Buckley va descriure 
així el darrer intent de doblegar 
els resistents: “La República es 
disposava a posar en pràctica 
el darrer recurs que li quedava 
per aconseguir la rendició de 
l’Alcázar. Els miners asturians 
havien excavat la paret orien-
tal de l’edifici i es disposaven 
a dinamitar-la. Però el capità 
Barceló, que comandava l’ope-
ració, no va actuar correcta-
ment. Va ordenar a la població 
civil i militar que abandonés la 
ciutat mentre es realitzava l’ex-
plosió. La càrrega de dinamita 
va obrir un enorme esvoranc 
al mur, però els milicians van 
trigar almenys vint minuts a 
tornar a ocupar els seus llocs, 
i quan ho van fer es van trobar 
que el forat ja estava protegit 
pels defensors”. FOTO DEL 
FONS VINCENT DOHERTY, 
DE L’ARXIU COMARCAL DE 
L’ALT PENEDÈS,  I FOTO DE 
L’AUTOR

 
Plaça de la Constitució de 
Girona 
18 de juny de 1938 
(Fotos 5 i 6)

Els soldats republicans de la 
43 Divisió de l’Exèrcit Popu-
lar que havien entrat a França 
en retirada els dies 13, 14 i 15 
de juny de 1938, fugint de les 
tropes franquistes que els ha-
vien assetjat a la Vall de Bielsa 
(Pirineu aragonès), van tornar a 
entrar a Espanya per la frontera 
catalana de la Jonquera amb la 
voluntat de reincorporar-se al 
front de l’Ebre.

 A  la plaça de la Constitució 
de Girona se’ls va retre un ho-
menatge el 18 de juny. Allí s’hi 
van aplegar el ministre d’Estat, 
Julio Àlvarez del Vayo; el cap 
de la sotsecretaria de Prem-
sa, Sorozábal; el sotsecretari  
de l’Exèrcit de Terra, coronel 
Cordón; els sotscomisssari ge-
neral de Guerra, Felip Pretel, 
i el conseller d’Economia de 
la Generalitat, Joan Comore-
ra, els quals van ser rebuts pel 
comandant militar de la plaça, 
coronel Bosch, pel comissari 
general d’ordre públic, Maties 
Inés, i per l’alcalde accidental, 

Llorenç Busquets. 
Álvarez del Vayo en la seva al-
locució va lloar l’exemple dels 
soldats i va dir que “[...] És el 
millor i l’etern de la nació espa-
nyola, el que vibra en vosaltres, 
soldats de la 43 Divisió, el que 
ha sostingut fins al moment 
que una continuada resistèn-
cia només hauria tingut per re-
sultat privar la pàtria del vostre 
esforç. Travesseu la frontera, i 
no vençuts, sinó com soldats 
actius de la lluita per a la in-
dependència d’Espanya [...] El 
front us espera. Porteu-hi el 
vostre braó; l’exemple de com 

s’ha de resistir, la sensació en-
coratjadora que a penes heu 
sortit d’una batalla, per voler ja 
entrar en una altra”.
Avui aquesta plaça és un re-
ferent turístic, comercial i de 
lleure de la ciutat i és un au-
tèntic plaer  visitar-la. Sota els 
porxos que la rodegen hi ha 
una munió de restaurants i de  
botigues amb una oferta molt 
variada. FOTO DE HENRY 
BUCKLEY DE L’ARXIU CO-
MARCAL DE L’ALT PENEDÈS 
I FOTO  DE L’AUTOR

Estat espanyol  | Teatres d’operacions entre 1936 i 1939

Dotze escenaris de la Guerra Civil
// GEOGRAFIA BÈL·LICA  Alguns indrets de l’Estat espanyol que van ser escenaris de la Guerra Civil es 
mantenen molt semblants setanta anys després

Carles Querol
Font-rubí

Espejo (Córdova)

Recerca històrica

Part del grup de recerca que 
l’estiu passat va aclarir a Es-
pejo (Còrdova) el misteri de 
la fotografia més coneguda 
de Robert Capa, la del mili-
cià abatut | Foto del fons de 
l’autor.
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Carles Querol  querolrovira@hotmail.com 
Historiador 

Els escenaris de la Guerra Civil escampats 
arreu de l’Estat espanyol permeten 
rememorar aquell tràgic esdeveniment.
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Priorat

Milton Wolf

El brigadista nord-americà 
Milton Wolf, comandant del 
Batalló Abraham Lincoln, 
en una de les seves darreres 
visites a Catalunya. Va mo-
rir el 2008 | Foto del fons de 
l’autor.

Carretera de la Torre de 
Fontaubella a Pradell de la 
Teixeta 
16 d’octubre de 1938  
(Fotos 7 i 8)

Aquest grup de brigadistes in-
ternacionals britànics, cana-
dencs i nord-americans desfila  
marcialment per la carretera 
que comunica la Torre de Fon-
taubella amb Pradell de la Tei-
xeta, a la comarca del Priorat. 
Es dirigeix a una esplanada on 
se celebrarà una  parada militar. 
Si ens fixem bé en el personat-
ge central podrem identificar 
el mític brigadista novaiorquès 
Milton Wolf (1915 – 2008), el 
darrer comandant del batalló  
Abraham Lincoln. A la seva 
dreta, Don Thayer i a l’esquer-
ra George Watt. L’autor de la 
fotografia, Robert Capa, es va 
confondre de lloc i va indicar 
als seus rodets que es trobava 
a  Falset. 
Ernest Hemingway va descriu-
re  Mit Wolf com un jove de 
“vint-i-tres anys, alt com Lin-
coln, demacrat com Lincoln i 
tan valent i tan bon soldat com 
qualsevol dels que  van coman-
dar batallons a Gettysburg (al-
legoria a la batalla crucial de la 
Guerra Civil nord-americana 
celebrada de l’1 al 3 de juliol de 
1863). Està viu i sense ferides 
per la mateixa casualitat que 
resta en peu una alta palmera 
després del pas d’un huracà”. 
A l’altra fotografia del novem-
bre de 2005 veiem  també Mil-
ton Wolf situat exactament al 
mateix indret que el 16 d’oc-
tubre de 1938. Va morir fa dos 
anys i mig a Berkeley (Califòr-
nia) d’un atac de cor, quan es 
disposava a tornar a viatjar a 
Catalunya. Al fons d’ambdu-
es imatges podem admirar la  
magnífica serralada de la Mola 
de Colldejou, als límits del Baix 
Camp i del Priorat. FOTO DE 
ROBERT CAPA (ICP) I FOTO 
DEL 2005 CEDIDA PER  ÀN-
GELA JACKSON

Barri de les Masies de 
l’Espluga de Francolí 
25 d’octubre de 1938  
(Fotos 9 i 10)

El president del govern de la 
República, Juan Negrín, es va 
adreçar amb aquestes parau-
les als brigadistes internaci-
onals que s’havien reunit al 
pati porxat del balneari Hotel 
Villa Engracia del barri de les 
Masies de  l’Espluga de Fran-
colí. “[...] El que ha esdevingut 
a Espanya ja ho sabeu, perquè 
és el mateix que ha succeït a 
d’altres països, malgrat que 
aquests no han sabut reaccio-
nar com ho hem fet nosaltres. 
Elements coneguts per tothom 

van aconseguir crear una situa-
ció en la qual un Estat, un Go-
vern legítimament constituït, 
es troba a causa de la traïció i de 
la vilesa, sense les defenses ne-
cessàries per qualsevol govern i 
només té el suport de la massa 
popular, no preparada per a la 
guerra. Al costat d’aquesta gran 
massa popular, desarticulada i 
desconjuntada per la defensa, 
vosaltres heu contribuït enor-
mement que el poble espanyol 
no se sentís abandonat, perquè 
us veia a vosaltres, autèntics 
representants dels vostres po-
bles, acudir en defensa de la 
nostra causa i facilitar amb la 
vostra col·laboració les grans 
tasques d’organització que ha 
cristal·litzat en un magnífic i 
potent exèrcit, ara ja autènti-
cament espanyol, que avança 
amb pas ferm i segur cap a la 
victòria”. 
Tres dies després, aquests ma-
teixos brigadistes van desfilar 
per la Diagonal de Barcelona i 
durant les setmanes posteriors 
la gran majoria d’ells van sortir 
d’Espanya. 
En aquest immoble proper 
al monestir de Poblet, a la co-
marca de la Conca de Barberà,  
s’hi ubica actualment l’Alberg 
juvenil Jaume I de la Generali-
tat  de Catalunya. FOTOMUN-
TATGE DE PERE CANTONS A 
PARTIR D’UNA IMATGE  DE 
HENRY BUCKLEY (ARXIU 
COMARCAL DE L’ALT PENE-
DÈS) I UNA ALTRA DE CAR-
LES QUEROL

Diagonal de Barcelona 
28 d’octubre de 1938  
(Fotos 11, 12, 13 I 14)

A les seves memòries Henry 
Buckley recordava “La deci-
sió de prescindir de les Briga-
des Internacionals la va pren-
dre el doctor Negrín quan va 
anunciar, davant l’assemblea 
de la Societat de Nacions, 
que la República havia deci-
dit retirar tots els voluntaris 
estrangers de forma unilate-
ral, és a dir, sense esperar que 
Franco fes el mateix. Barce-
lona els va organitzar un im-
pressionant i emotiu acte de 
comiat el 28 d’octubre, i els 
brigadistes van desfilar per 
darrera vegada pels carrers de 
la ciutat. Allò semblava tal-
ment el principi del final”. 
La desfilada de comiat a les 
Brigades Internacionals es 
va celebrar a l’avinguda Di-
agonal de Barcelona. Les 
imatges que es reprodueixen 
corresponen a les cruïlles 
dels carrers Aribau (munta-
nya) i Enric Granados (mar), 
respectivament. FOTOS DE 
HENRY BUCKLEY, ARXIU 
COMARCAL DE L’ALT PE-
NEDÈS; I FOTOS  ACTUALS, 
DE L’AUTOR

 
Móra d’Ebre 
5 de novembre de 1938 
(Fotos 15 i 16)

Des de l’embarcador de la riba 
esquerre de l’Ebre un grup de  
fotògrafs i corresponsals inter-
nacionals es disposaven a cre-
uar el riu el 5 de novembre de 
1938 per entrevistar el tinent 
coronel republicà Enrique Lís-
ter i confirmar la imminent 

ordre de retirada de l’Exèr-
cit Popular de la riba dreta. El  
grup l’integraven Robert Capa, 
Henry Buckley, Ernest He-
mingway, Herbert Matthews, 
Vincent Sheean i el coronel 
de les Brigades Internacionals 
Hans Kahle.
Capa i Buckley, colze a colze,  
van retratar simultàniament 
les restes del pont destruït i les 
runes d’algunes cases de l’altra 

banda. Buckley explicava me-
sos després “Gairebé tots els 
ponts que permetien travessar 
l’Ebre havien estat destruïts 
per les bombes i  s’havien mig 
enfonsat i al riu s’hi trobaven 
un munt de bigues de ferro 
que desaconsellaven la nave-
gació. Malgrat tot, i ja que no hi 
havia altra manera d’arribar al 
front, vàrem pujar tots quatre 
(Buckley s’hauria oblidat de 

Robert Capa i  de Hans Kahle) 
en una barca [...]”. 
Efectivament, van travessar el 
riu en una barca de lloguer, van 
entrevistar Líster i a la tornada 
sort en van tenir que Hemin-
gway va saber controlar l’em-
barcació quan se n’anava a la 
deriva arrossegada pel corrent. 
Dotze dies després les tropes 
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Penedès

Corresponsals internacionals esmorzant a Vilafranca

D’esquerra a dreta, Ernest 
Hemingway, Robert Capa, 
Vincent Sheean, Herbert 
Matthews i Hans Kahle es-
morzant i bevent xampany 
a les rodalies de Vilafranca, 

el 5 de novembre de 1938. 
S’adreçaven al front per 
entrevistar Enrique Líster 
|Foto de Henr y Buckley. 
Ar xiu Comarcal de L’alt 
Penedès.
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Sitges

Henry Buckley

Recentment s’han editat les 
memòries en català de Hen-
ry Buckley amb el títol Vida 
i mort de la Segona Repúbli-
ca | Foto del fons  Henry 
Buckley. Arxiu Comarcal de 
l’Alt Penedès.

16

republicanes ja havien traves-
sat el riu i es donava per acabada 
i perduda la batalla de l’Ebre.
Com es pot apreciar a la imatge 
actual, l’embarcador de la riba 
esquerra segueix exactament 
al mateix lloc, el castell encara 
està en runes, alguns immobles 
no s’han reconstruït i el rètol 
ens recorda que ens trobem a 
Móra d’Ebre. FOTO DE HEN-
RY BUCKLEY DE L’ ARXIU CO-
MARCAL DE L’ALT PENEDÈS,  
I FOTO DE L’AUTOR

L’Arboç (Baix Penedès) 
15 de gener de 1939 (Fotos 
17 i 18)

El mateix dia de l’ocupació de 
Tarragona per les tropes fran-
quistes la població civil fugia 
del front en direcció a Barcelo-
na seguint la carretera principal 
que travessa la nostra comarca, 
l’actual N-340. En aquella jor-
nada,  un grup de correspon-
sals internacionals, entre els 
quals destacaven Herbert Matt-
hews, Henry Buckley, O’Dowd 
Gallagher, Frank Smothers i 
Robert Capa van cobrir la in-
formació i van captar nombro-
ses fotografies. 
Matthews va escriure en la seva 
crònica de guerra “La bellesa 
natural del paisatge subratllava 
l’horror i el patetisme del que hi 
succeïa. Tres factors eren cons-
tants: aviació, artilleria i foc, i 
aquella riuada interminable i 
infinitament infeliç de refugi-
ats. No hi havia cap tros de car-
retera, per petit que fos, sense 
aquells carros lents carregats 
fins a dalt de tot de pertinen-
ces que haurien estat desesti-
mades per qualsevol drapaire,  
però que per a aquesta pobra 
gent era tot allò que posseïen 
en  aquest món. Això també 
era un èxode, una anada a l’exi-
li que havia assolit  dimensions 
de tragèdia bíblica”.
També Buckley recordava anys 
després a les seves memòri-
es: “A vegades em vénen a la 
memòria coses molt insòlites 
en unes circumstàncies tan 
dramàtiques com aquelles. 
Recordo, per exemple, quatre 
màquines piconadores que es 
desplaçaven per la carretera de 
Valls a Barcelona (es refereix 
probablement a un tram de 
l’actual N-340, entre Tarrago-
na i Barcelona), a l’aterradora 
velocitat de cinc quilòmetres 
per hora. I recordo que em vaig 
trobar , dues setmanes després,  
aquelles mateixes màquines 
i aquells mateixos homes que 
les conduïen a Caldetes, a la 
carretera de la costa catalana 
cap a la frontera. Dos soldats 
republicans caminaven cap a 
l’exili amb una vaca. Els soldats 
estaven tan cansats que la vaca 

anava més ràpid que ells, i un 
dels dos havia d’anar al davant 
per barrar-li el pas”. 
     Sembla mentida que el mur i 
la construcció a peu de l’N-340, 
a la sortida del casc urbà de l’Ar-
boç en direcció a Barcelona,  ha-
gin resistit al darrer cataclisme 
urbanístic i segueixin gairebé 
intactes setanta-un anys des-
prés. FOTOMUNTATGE DE 
PERE CANTONS AMB FOTO-
GRAFIES DE ROBERT CAPA 
(ICP),  I DE L’AUTOR 

Plaça de Catalunya de 
Barcelona 
21 o 22 de gener 1939 
(Fotos 19 i 20)

L’ocupació de Barcelona per 
les tropes franquistes és im-
minent. La capital catalana és 
un formiguer de persones que 
intenten fugir en direcció a la 
frontera francesa i la presència 
de l’aviació feixista crea l’alarma 
entre la població que observa el 
cel amb temença.
A la plaça de Catalunya, centre 
neuràlgic de la ciutat, els barce-
lonins i els passavolants es re-
fugien a l’estació del metro fins 
que passa el perill. Allí hi havia, 
aquell dia, Robert Capa. 
Costaria de trobar algú que en 
un  moment de la seva vida no 
hagi pujat o baixat aquestes es-
cales. L’edifici inconfusible de 
Telefònica de la plaça de Cata-
lunya es pot veure com a teló 
de fons en ambdues fotogra-
fies. FOTO DE ROBERT CAPA 
(ICP),  I FOTO ACTUAL DE 
FRANCESC BEDMAR

Jardinets de Gràcia de 
Barcelona  
21 o 22 de gener de 1939 
(Fotos 21 i 22)

A l’extrem oposat del passeig 
de Gràcia, Robert Capa va cap-
tar aquest grup de barcelonins 
o de passavolants observant 
l’aviació del bàndol franquista.
Capa s’hostatjava a l’hotel Ma-
jestic, residència habitual a Bar-
celona dels corresponsals inter-
nacionals del bàndol republicà. 
Aquella nit la va passar en blanc 
refugiat a l’habitació de la peri-
odista Marta Gellhorm, la com-
panya sentimental d’Ernest 
Hemingway. A primera hora 
del 25 de gener, Capa, Herbert 
Matthews, William Forrest 
i  O’Dowd Gallagher  van em-
prendre també la retirada cap a 
la frontera.
A la planta baixa d’aquest im-
moble ubicat als Jardinets de 
Gràcia s’hi troba actualment 
una botiga de moda. Va ser fa 
tres anys quan, després de mi-
rar i remirar les façanes dels im-
mobles de Barcelona i de fracas-
sar reiteradament en l’intent 
durant més d’una dècada, vaig 
identificar la seva singular ar-
quitectura. FOTO DE ROBERT 

CAPA (ICP),  I FOTO ACTUAL,  
DE L’AUTOR

Pas fronterer del Portús 
Primers dies de febrer de 
1939   (Fotos 23 i 24)

 
La retirada militar i de la pobla-
ció civil republicana va arribar a 
finals de gener de 1939 a la fron-
tera francesa. Allí es trobava 

també Henry Buckley que 
relatava així aquell esdeveni-
ment: “Avui segueixo pensant 
que allò que els meus ulls van 
veure aquell dia no era la reali-
tat, sinó només un malson.[...] 
La primera onada de refugiats, 
la qual va assolir la xifra de qua-
tre cents mil, va arribar al pobre 
fronterer d’El Portús el 30 de 
gener.  Recordo que la carretera 

era plena a vessar de carretons, 
carros de mules i qualsevol al-
tre vehicle de rodes que hom es 
pugui imaginar. Els francesos 
no deixaven passar cap mena de 
vehicle, la qual cosa va provocar 
un enorme embús. Es remore-
java que Franco havia entrat ja 
a Figueres i aquell rumor havia 
provocat una allau de gent en 
direcció a la frontera.[...] Veiem 

arribar aquells soldats fins al 
lloc fronterer, alguns simple-
ment destrossats pel cansa-
ment, altres afamats, altres 
ferits de gravetat, alguns amb 
membres del seu cos gangre-
nats,  tots plens de brutícia, de 
fang i de misèria, i veiem com 
els soldats francesos els feien 
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retrocedir qui sap cap a on”. El 
personatge més alt que es veu 
d’esquena al centre de la foto-
grafia és André Marty, un dels 
màxims responsables de les 
Brigades Internacionals.
El pas fronterer del Portús no 
ha canviat gaire de fesomia. 
S’han eliminat els immobles 
de la dreta de la imatge i és molt 
més espaiós. FOTOMUNTAT-
GE DE PERE CANTONS AMB 
FOTOGRAFIES DE HENRY 
BUCKLEY (ARXIU COMAR-
CAL DE L’ALT PENEDÈS) I DE 
L’AUTOR

Carrer principal del Portús 
Primers dies de febrer de 
1939 (Fotos 25 i 26)

Per aquesta avinguda del Por-
tús van travessar els civils i mi-
litars republicans en direcció 
als camps d’internament fran-
cesos d’Argelers i Sant Cebrià, 
entre d’altres. En aquests as-
sentaments provisionals, Buc-
kley es va impressionar “ Mai 
no m’havia sentit tan deprimit, 
perquè aquest mig milió d’ho-
mes que deambulava perdut 

per aquells camps representava 
el punt límit  on havia arribat 
el gènere humà, assenyalava no 
un passat evident -la Guerra Ci-
vil Espanyola- sinó, per estrany 
que pugui semblar, cap al futur, 
una visió de futur en el que 
tots els veritables demòcrates 
acabaríem d’aquesta manera, 
empresonats en grans camps 
de concentració, tancats i aï-
llats per a no contaminar amb 
les nostres idees la resta de la 
humanitat. [...] Es pot abando-
nar  un poble a la seva sort, com 
havíem fet França i Anglaterra 
amb Espanya, però el que no es 
pot fer es trepitjar el seu honor 
i la seva dignitat, precisament 
allò que més preuava el poble 
espanyol”. És colpidora aquesta 
visió de futur de Buckley que, 
malauradament,  es va complir  
poc després a l’Europa domina-
da pels nazis.
A l’avinguda d’Espanya de la 
població francesa del Portús 
s’han conservat alguns dels 
immobles de l’esquerra de la 
imatge. FOTO DE HENRY BUC-
KLEY, ARXIU COMARCAL DE 
L’ALT PENEDÈS, I FOTO DE 
L’AUTOR
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L’Espluga de francolí

Hotel balneari 
Villa Engracia

L’autor d’aquest reportatge a 
l’immoble de l’alberg Jaume 
I de la Generalitat de Catalu-
nya del barri de Les masies de  
l’Espluga de Francolí |  Foto 
del fons de l’autor.

>> Ve de la pàgina anterior


