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Hemingway al Penedès

Fotografia inèdita d’Ernest Hemingway a l’interior del vehicle que el traslladà a Vilafranca i Móra d’Ebre el 5 de 
novembre de 1938 captada mentre es netejava les ulleres. A la seva esquerra, el coronel alemany de les Brigades 
Internacionals Hans Kahle. Foto de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Aquesta imatge és la primera vegada que es publica a tot el món. Hi veiem el grup de corresponsals de guerra 
internacionals esmorzant en una vinya prop de Vilafranca sota una olivera, el matí el 5 de novembre de 1938. 
Ernest Hemingway sembla ajupir-se per proveir-se d’algun aliment o beguda dipositat a terra. Al fons, Vincent 
Sheean, davant seu, Herbert Matthews, i a la seva dreta Hans Kahle d’esquena al fotògraf. Robert Capa encara 
s’ha ajupit més que ell i podem veure la seva cara sota la panxa de Hemingway. Foto inèdita de Henry Buckley. 
Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Havia sortit de l’Hotel Majestic de 
Barcelona acompanyat del seu home de 
confiança, el coronel  alemany de les 
Brigades Internacionals Hans Kahle, i 
d’un xofer ocasional

Hemingway es va aturar a les rodalies de 
Vilafranca per esmorzar i reunir-se amb 
el corresponsal britànic del The Daily 
Telegraph, Henry Buckley, procedent de 
Sitges

Al mig del riu Ebre va protagonitzar 
una aventura memorable quan es va 
fer càrrec de l’embarcació carregada de 
corresponsals just en el moment que eren 
arrossegats pel corrent

Carles Querol Rovira

carlesquerol.com

La notícia va alertar els 
corresponsals de guerra 
internacionals allotjats 
a l’Hotel Majestic de 
Barcelona: aquell 4 de 
novembre de 1938 les 
divisions franquistes 74a 
i 84a havien arribat a 
l’Ebre i es disposaven a 
ocupar Miravet. Enrique 
Líster, el cap del V Cos 
d’Exèrcit Republicà, 
havia rebut ja l’ordre de 
retirada, travessar el riu 
pel pont de Flix i retornar 
a les posicions anteriors 
a l’ofensiva republicana 
iniciada la nit del 24 al 25 
de juliol d’aquell mateix 
any.

Ernest Hemingway, acompanyat 
del seu home de confiança, el 
coronel  alemany de les Brigades 
Internacionals Hans Kahle, i dels 
corresponsals de guerra Herbert 
Matthews, Vincent Sheean, Robert 
Capa i Henry Buckley van empren-
dre el matí del 5 de novembre 
de 1938 el viatge cap a Móra 
d’Ebre amb la intenció d’entre-
vistar Enrique Líster i confirmar 
els rumors de la retirada. 

Els cinc primers s’allotjaven 
aquella dia a l’Hotel Majestic del 
passeig de Gràcia de Barcelona i 
Buckley s’havia traslladat ocasi-
onalment la vigília a Sitges per 
visitar la família de la seva dona, 
Maria Planas Izábal, filla d’un 
conegut industrial d’aquella pobla-
ció del Garraf, amb qui s’havia 
casat l’estiu de 1938. Per telèfon 
devien convenir trobar-se tots a 
Vilafranca, a peu de carretera, i 
des d’allí desplaçar-se conjunta-
ment al front. En aquesta ocasió 
Hemingway i Sheean van deixar a 
l’hotel les seves respectives parelles, 
les escriptores Marta Gellhorn i 
Diana Forbes-Robertson. 

Si es ratificava el fracàs de 
l’ofensiva republicana iniciada 
la nit del 24 al 25 de juliol, la 
impossibilitat d’aturar l’avenç 
de l’exèrcit franquista i la reti-
rada cap al marge esquerra de 
l’Ebre, la guerra podria entrar 
en una fase decisiva i ells eren 
els qui havien d’informar-ne 
al món.  Efectivament, després 
de tres mesos i tres setmanes de 
combat, amb gairebé cent mil 
morts d’ambdós bàndols, Franco 
es disposava a recuperar tota la 
riba dreta.

Hemingway es trobava a 
Catalunya en aquesta etapa 
final de la guerra. Des de 1937 

havia freqüentat diferents fronts 
i enviava les seves cròniques des 
del bàndol republicà a l’agèn-
cia North American Newspaper 
Alliance. 

El corresponsal britànic del The 
Daily Telegraph, Henry Buckley, 
recordava a les seves memòries 

que quan es va trobar per pri-
mera vegada amb Hemingway al 
front, aquest es va alegrar molt 
de veure’l “[...] sobretot quan va 
poder comprovar que li portava dues 
ampolles de whisky. El vaig trobar 
com en d’altres ocasions anteriors: 
estava ajudant un grup de milicians 

a situar en un bon emplaçament 
un canó del setanta-cinc, el qual 
s’utilitzava per assalts a curta dis-
tància. Per a Hemingway la guerra 
era això: implicar-se en tot allò 
que esdevenia al seu entorn, ajudar 
el soldats passerells a carregar i 
descarregar les seves armes, par-

lar amb tothom i a vegades també 
barallar-s’hi. Malgrat que era el 
corresponsal més ben pagat de tots 
els que ens trobàvem destacats a 
la guerra espanyola, penso que se 
li donava millor la novel·la o el 
conte que la crònica periodística, 
entre d’altres raons perquè  era un 
perfeccionista i corregia dotzenes 
de vegades tot el que escrivia. La 
seva tècnica no s’adaptava a les 
inevitables urgències d’un corres-
ponsal de guerra”.

    
Esmorzar a les rodalies 

de Vilafranca

La capital de l’Alt Penedès era 
un lloc idoni per trobar-se el grup 
de corresponsals provinents de 
Barcelona amb Henry Buckley 
que la nit anterior s’havia allot-
jat a la casa familiar dels seus 
sogres a Sitges. Tot i que la seva 
esposa ja es trobava a Londres, 
ell freqüentava el domicili dels 
Planas al carrer Major, a tocar 
del Cap de la Vila. 

      Molt probablement el 
lloc concertat per reunir-se es 
trobava en alguna cruïlla de car-
reteres i no a l’interior del nucli 
urbà vilafranquí. Les imatges que 
s’han recuperat ens mostren una 
vinya, amb els tradicionals murs 
de pedra seca i algunes oliveres. 
Impossible de singularitzar l’in-
dret precís sinó es disposa de 
més informació.

Una hipòtesi horària indicaria 
que van sortir de Barcelona i de 
Sitges respectivament entre les 
vuit i les nou del matí, que es van 
reunir a Vilafranca per esmorzar 
una hora després i que va empren-
dre la marxa cap a Móra d’Ebre 
pel vol de les onze, passant per 
l’interior de Santa Margarida i 
els Monjos, la Ràpita, la Gornal, 
Bellvei, el Vendrell, Altafulla, 
Torredembarra i Tarragona. Tres 
hores més tard devien arribar a 
l’embarcador de Móra. 

Quan el 15 de gener de 1939 
Capa, Buckley i Matthews van 
tornar a viatjar de Barcelona a 
Tarragona per cobrir la infor-
mació de la caiguda d’aquesta 
ciutat en poder de les tropes 
franquistes, van fer el mateix 
camí d’anada, però a la tor-
nada es van desviar a l’alçada 
de Vilafranca per desplaçar-se 
a Sitges. Tot fa suposar que van 
anar al domicili dels sogres de 
Buckley i acomiadar-se de la 
família abans de retirar-se amb 
els refugiats civils i els militars 
que fugien cap a França. 

(Continua a la pàgina següent)

Fa setanta anys l’escriptor  nord-americà Ernest Hemingway va travessar 
la nostra comarca camí del front de l’Ebre

5 DE NOVEMBRE DE 1938
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A la riba oriental de l’Ebre, disposats a travessar el riu, veiem Hemingway al centre 
de la imatge. A la seva esquerra l’espigat corresponsal del The New York Times, 
Herbert Matthews, manipulant una càmera fotogràfica Rolleiflex, propietat molt 
probablement de Robert Capa; i a la seva dreta el coronel Hans Kahle mirant amb 
uns binocles. A l’extrem dret de la fotografia, l’altre corresponsal nord-americà 
Vincent Sheean cobert amb una boina i encenent una cigarreta. Foto de Henry 
Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

L’embarcador de Móra d’Ebre avui. Foto d’Anna M Nadal

Des de l’embarcador de la riba esquerra els viatgers van contemplar la població de Móra d’Ebre, amb les restes 
del seu castell medieval dalt el turó. Els ponts havien estat destruïts i només es podia travessar el riu en  barca. 
Foto de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

En aquesta foto veiem els mateixos protagonistes de la imatge anterior en un altre moment de 
l’esmorzar. Dret, Hemingway amb un got de color blanc, mentre Robert Capa ajupit serveix 
xampany a Herbert Matthews. A la seva esquerra el coronel Hans Kahle bevent d’un altre got blanc 
i al fons, Vincent Sheean despistat. A l’esquena del coronel Kahle, que està assegut sobre una pedra, 
podem observar un cep. Foto de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Una altra foto inèdita en la qual veiem Hemingway al centre del grup a l’hora d’esmorzar al mig d’una 
vinya, a peu de carretera, prop de Vilafranca. A la seva dreta, Vincent Sheean fumant una cigarreta i Herbert 
Mattews davant seu mig tapat per les branques d’una olivera; assegut a terra mirant la càmera, Henry Buckley, 
i a l’extrem esquerra, Robert Capa en camisa blanca captat d’esquitllada. Al fons, el cotxe en què viatjava 
Hemingway aquella jornada. Els altres dos personatges no identificats podrien ser els xofers dels vehicles. Fons 
Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Hemingway observant el marge dret de l’Ebre des de la riba contrària. En aquesta ocasió veiem en 
primer terme Henry Buckley que tapa Vincent Sheean del qual només sobresurt la boina. Herbert 
Matthews d’esquena, darrere Hemingway. Aquesta fotografia feta amb la càmera de Buckley o bé 
la va captar el coronel Hans Kahle o bé Robert Capa. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt 
Penedès



7 de novembre del 2008   / 59ALT I BAIX PENEDÈS

HEMINGWAY AL PENEDÈS

Les restes del pont sobre l’Ebre vistes des de la riba dreta del riu, a 
l’alçada de Móra d’Ebre. Foto de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu 
Comarcal de l’Alt Penedès

Missió acomplerta. Hemingway assegut a l’esquerra d’Enrique Líster,  amb les ulleres a les mans durant l’entrevista, mentre el coronel Hans Kahle 
observa atentament l’escena i Vincent Sheean mira distret cap a una altra banda. Foto de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt 
Penedès

Davant de les runes d’aquest immoble, Hemingway, en adonar-se que 
la bomba havia destruït la façana de l’edifici però no havia afectat el 
menjador del segon pis, va comentar: “Això demostra què cal fer quan hi ha 
un bombardeig: asseure’s tranquil·lament a la taula del menjador!”. Foto de 
Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

A l’embarcador de Móra 
d’Ebre 

Els fets devien esdevenir més 
o menys com els explicà Buckley 
a la seva obra Life and Deat of the 
Spanish Republic. “Ens van enviar 
a cobrir les notícies del front de 
Líster –en aquella època Hemingway 
informava per a la North American 
Newspaper Alliance. Aleshores pràc-
ticament tots els ponts de l’Ebre 
havien quedat destruïts a causa dels 
enfrontaments i havien llençat al riu 
tot de punxes i barres de metall per 
tal de dissuadir de navegar-hi. [En 
realitat es tractava de la ferralla 
dels ponts destruïts]. No obstant 
això, com que no hi havia cap altra 
manera d’arribar al front, tots qua-
tre vam agafar una barca [Ernest 
Hemingway, Herbert Matthews, 
Vincent Sheean i el propi Henry 
Buckley. No cita al coronel Hans 
Khale, molt probablement per-
què no era un corresponsal, sinó 
un militar que acompanyava 
Hemingway en qualitat de guia 
i guardaespatlles; ni fa cap refe-
rència a Robert Capa, un jove 
fotògraf gens acreditat, i tam-
poc cita al o als barquers que 
tripulaven les embarcacions ni 
als xofers dels dos automòbils 
dels corresponsals internacionals 
que devien romandre a la riba 
esquerre amb els vehicles] amb 
la idea de remar al llarg de la riba 
fins que arribéssim a la part més 
fonda del riu, travessar-lo llavors 
i remar cap a l’altra vora.

El problema el vam tenir quan 
vam quedar atrapats pel corrent i 
ens va començar a dur cap al centre. 
La situació es feia cada vegada més 
perillosa ja que quan tinguéssim 
les punxes metàl·liques a sota de 
ben segur que arrancarien el fons 
de la barca; gairebé tan segur com 
que nosaltres ens ofegaríem quan la 
barca sotsobrés. Va ser Hemingway 
qui va salvar la situació, perquè va 
començar a remar com un heroi, amb 
tanta empenta que ens va portar 
sans i estalvis fins a la riba”.

En un altre moment de la seva 
vida, Buckley ho va relatar una 
mica diferent: “Parlant de l’Ebre, 
no puc evitar explicar una anècdota 
que vàrem protagonitzar un grup 
de corresponsals quan intentàvem 
creuar-lo. Volíem entrevistar Enrique 
Líster el qual amb la seva divisió 
ocupava posicions a l’altra banda 
del riu. Vàrem pujar a una barca 
quatre corresponsals de premsa, 
Vincent Sheean, Herbert Matthews, 
Ernest Hemingway i jo mateix. En 
plena travessa ens vàrem adonar 
que el corrent arrossegava la nostra 
embarcació cap a les restes d’un 
pont que havia estat destruït per 
l’aviació franquista, amb el risc de 
naufragar contra aquella ferralla. 
Per complicar encara més la situació, 
els aparells nacionals feien ràpides 
passades sobre els nostres caps. En 
aquelles circumstàncies és fàcil de 
comprendre que la nostra posició 
no era gens còmoda. El soldat que 
remava no semblava dominar la 
situació, així que Hemingway el 
va apartar de cop, es va asseure 
al seu lloc, va agafar els rems i va 
començar a remar amb ràbia fins 
la riba contrària”. També Vincent 
Shean va relatar aquest incident 
a la seva obra Not Peace But a 

Sword i Herbert Matthews a The 
Education of a correspondent. El 
reportatge fotogràfic de Robert 
Capa no recull l’incident al bell 
mig de l’Ebre.

A l’interior de Móra 
d’Ebre

Un cop a la riba dreta, el grup 
de corresponsals van travessar 
per l’interior de Móra d’Ebre 
per traslladar-se a l’indret on 
Líster havia establert el seu lloc 
de comandament. La població 
havia estat bombardejada repe-
tidament i molts immobles esta-
ven en runes. Un d’ells els va 
cridar particularment l’atenció 
i Robert Capa i Henry Buckley 
el van fotografiar situant-se 
oportunament l’un al costat 
de l’altre. 

Hemingway va observar que 
la bomba havia enderrocat tota la 

façana, talment com si l’hagués 
tallat amb un ganivet, deixant 
intactes les dependències dels 
tres pisos i les golfes. Al men-
jador del segon la taula i les 
cadires seguien intactes al seu 
lloc. “Això demostra què cal fer 
quan hi ha un bombardeig -digué 
Hemingway amb sornegueria- 
asseure’s tranquil·lament a la taula 
del menjador!”.

Entrevista amb Líster

Líster es va abstenir de con-
cretar allò que interessava als 
corresponsals internacionals per 
tal d’evitar que aquella infor-
mació sensible pogués arribar 
a ser coneguda pels adversaris. 
Era una estratègia que havia 
après les primeres setmanes de 
la guerra, després d’adonar-se 
del perill de les indiscrecions 
en aquelles circumstàncies. Els 

periodistes se’n van tornar a 
Barcelona sense poder atribu-
ir-li a Líster la confirmació de 
la retirada que, efectivament, 
es va iniciar aquella mateixa 
tarda.

Buckley recordava dos anys 
després que Líster “tenia un 
talent natural per aquell treball 
[es refereix al càrrec de tinent 
coronel de l’exèrcit]. Quan parlava 
amb nosaltres [els periodistes] 
ens explicava just el que calia 
perquè entenguéssim què estava 
succeint al front, però mai afegia 
cap mena d’informació que pogués 
alertar l’enemic sobre quines eren 
les seves intencions”. Líster, mili-
tant del Partido Comunista de 
España (PCE) i  picapedrer de 
professió, havia estat enviat a 
Moscou abans de la Guerra Civil 
pel Komintern (la Internacional 
Comunista) per tal de cursar 
estudis de formació política i 

militar. 
El setze de novembre, Herbert 

Matthews va tornar a entrevistar-se 
amb Líster quan ja es donava 
per perduda definitivament la 
batalla de l’Ebre i totes les tropes 
republicanes ja s’havien retirat 
a la riba esquerre travessant el 
pont de Flix. El va trobar “[...] 
fent mofa del comunicat de premsa 
emès pels nacionals en el qual 
anunciaven la confiscació d’una 
enorme quantitat de peces d’artille-
ria, molt per sobre de les que mai 
havia tingut l’Exèrcit Popular, i 
d’un nombre de baixes molt superior 
al total de les tropes republicanes 
que havien intervingut en tota la 
operació”.

La tornada a Barcelona refent 
el camí de l’anada el van recórrer 
d’una tirada. El 23 de novembre 
de 1938 Hemingway va sortir 
d’Espanya i ja no hi vindria 
fins quinze anys després.

(Ve de la pàgina anterior)
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ERNEST HEMINGWAY
 (1899 - 1961)

Escriptor nord-americà plenament 
identificat amb la causa repu-
blicana. Premi Pulitzer i Premi 
Nobel de Literatura el 1953. La 
seva experiència a la Guerra Civil 
espanyola li va permetre publicar 
les novel·les Terra espanyola i Per 
a qui repiquen les campanes. 

 Ja abans havia escrit Festa 
(1925), Adéu a les armes (1929), 
Mort a la tarda (1932) i Els verds 
turons d’Àfrica (1935). La seva 
obra més destacada, El vell i el 
mar, va ser publicada el 1953. 
Es va suïcidar el 2 de juliol de 
1961. 

Segons Buckley, Hemingway 
“[...] era una persona fantàstica, 
bondadosa, quasi infantil de vegades. 
Em sembla que gairebé estimava 
la guerra, igual que alguns dels 
personatges dels seus llibres”.

ENRIQUE LÍSTER FORJÁN
(1907 - 1995)

Va travessar la frontera francesa 
el febrer de 1939, però es rein-
corporà al front de guerra fins 
que s’exilià definitivament dos 
mesos després. La nit del 22 al 
23 de  gener de 1939 havia pro-
tagonitzat un incident mai no 
aclarit del tot que va provocar la 
desaparició del veí de Vilafranca, 
Pere Escudé i Bertran, a les caves 
de Masia Bach de Sant Esteve 
de Sesrovires. (El divendres 23 de 
gener de 2009, el 3d8 publicarà un 
extens reportatge sobre aquest tràgic 
esdeveniment). Durant la Segona 
Guerra Mundial va intervenir amb (Continua a la pàgina següent)

el rang de general de l’exèrcit 
soviètic a Polònia i Iugoslàvia.

Després de l’amnistia de 1977 
retornà a Espanya, però s’enfrontà 
amb els seus companys del PCE, i 
en particular amb Santiago Carrillo, 
arran la deriva del partit cap a 
posicions menys ortodoxes. Les 
seves memòries les va recollir en 
els llibres Nuestra guerra (1966), 
¡Basta! (1970), Memorias de un luc-
hador (1977) i Así destruyó Carrillo 
el PCE (1982). Va morir a Madrid 
on és enterrat, havent recuperat 
el seu carnet del PCE després del 
seu fracàs electoral amb el nou 
partit Partido Comunista Obrero 
Español i de l’expulsió de Santiago 
Carrillo del PCE. 

HENRY BUCKLEY 
(1904 - 1972)

El corresponsal del The Daily 
Telegraph havia coincidit amb 
Hemingway a diferents fronts 
de guerra. Aquell 5 de novem-
bre havien acordat trobar-se a 
Vilafranca i viatjar junts a Móra 
d’Ebre per entrevistar Líster.  
Buckley, procedent de Sitges, 
s’havia casat l’estiu de 1938 amb 
Maria Planas Izábal, filla d’un 
important industrial d’aquesta 
població del Garraf. Totes les foto-
grafies que es publiquen d’aquella 
jornada en el present reportatge 
van ser captades per ell. 

Va sortir d’Espanya amb els 
darrers refugiats republicans tra-
vessant la frontera del Portús els 
primers dies de febrer de 1939. 
Després de treballar de corres-
ponsal amb els aliats durant la 
Segona Guerra Mundial va tornar 
a Espanya el 1949 en qualitat de 
corresponsal de l’agència Reuters. 
Va morir el 1972 a Sitges on és 
enterrat. Les seves vivències a la 
guerra d’Espanya les va incloure 
a les seves memòries Life and 
Deat of the Spanish Republic.

Tot i el protagonisme que 
té Robert Capa en les imatges 
que Buckley va captar aquella 
jornada, algunes de les quals 
es reprodueixen en el present 
reportatge, ni a les seves memòries 
ni en les converses que va tenir 

amb els seus tres fills després de 
la guerra, el corresponsal del The 
Daily Telegraph mai no va comen-
tar que l’hagués conegut. Va ser 
una sorpresa per Ramon, Patrick 
i Jordi quan els vaig descobrir 
el mític fotògraf servint xam-
pany a Hemingway, Matthews, 
Kahle i Sheean en una fotografia 
captada pel seu pare aquell 5 de 
novembre de 1938. 

HERBERT MATTHEWS 
(1900 - 1977)

És un dels grans corresponsals 
internacionals a la guerra d’Es-
panya i a tantes altres. Entre 
1922 i 1967 va treballar sempre 
pel The New York Times. 

Un dels moments més relle-
vants i delicats de la seva carrera 
periodística es va produir quan 
el 1957 s’entrevistà amb el líder 
guerriller Fidel Castro a Sierra 
Maestra (Cuba). 

Referint-se a la Guerra Civil 
espanyola va afirmar que “aquells 
anys vàrem viure el millor de les 
nostres vides [...] aquells de nosaltres 
que defensàvem la causa del govern 
de la República enfront dels feixistes 
teníem raó [...] Representava la 
causa de la justícia, de la mora-
litat i de la decència”. Les seves 
memòries de la Guerra Civil les 
va publicar a l’obra The education 
of a corresponded.

ROBERT CAPA  
(1913 - 1954)

Fotògraf d’origen hongarès que 
va visitar els diferents fronts de 
guerra espanyols entre 1936 i 
1939. Va travessar el Penedès en 
moltes ocasions abans i després 
del 5 de novembre de 1938. La 
darrera vegada va ser el 15 de 
gener de 1939 quan va fotogra-
fiar la retirada de la població 
civil després de la caiguda de 
Tarragona. Va desembarcar amb 
les forces aliades a Normandia el 
6 de juny de 1944  i va morir deu 
anys desprésa Indoxina, quan 
va trepitjar una mina antiper-
sones. A principis de 2008 van 
aparèixer a Mèxic els rodets dels 
negatius fotogràfics corresponents 
a les seves estades a Espanya 
entre 1936 i 1939 que s’havien 
extraviat. 

HANS KAHLE 
(1899 - 1948)

Aquest periodista i coronel ale-
many de les Brigades Internacionals  
coneixia bé Ernest Hemingway i 
també Enrique Líster. Més encara, 
s’havia guanyat la confiança 
d’ambdós i per això aquell 5 
de novembre de 1938 va actuar 
d’intermediari acompanyant els 
corresponsals internacionals 
fins a Móra d’Ebre. Enquadrat 
a l’Exèrcit de l’Ebre republicà, 
feia unes setmanes que havia 
deixat el comandament de la 
Divisió 45 integrada al V Cos 
d’Exèrcit sota les ordres del propi  
Líster. 

    Veterà de la Primera Guerra 
Mundial i membre del KPD, el 
partit comunista alemany, s’exi-
lià el 1933 quan els nazis van 
aconseguir el poder. Des dels 
inicis de la Guerra Civil s’ocupà 
del comandament de la Brigada 
Thälman. Restà a Espanya malgrat 
l’ordre de Negrín que obligava a 
la retirada de les tropes estran-
geres i sortí del país el  febrer 
de 1939.

    S‘establí primer a Canadà 
i després a Gran Bretanya, però 
en començar la Segona Guerra 
Mundial s’enquadrà a l’exèrcit 
soviètic per combatre el nazisme. 
Algunes fonts afirmen que el 
1948 fou assassinat pels serveis 
secrets soviètics, mentre d’al-
tres informen que després de la 
guerra va ser anomenat cap de 
policia de l’Alemanya de l’Est. 
Tal vegada les dues versions 
siguin complementàries. 

VINCENT SHEEAN  
(1899 - 1975)

Periodista i novel·lista nord-
americà. Abans de la Guerra Civil 
havia escrit Personal History (1935) 
i aquest mateix any es va casar 
amb l’escriptora Diana Forbes-
Robertson. El 1939 va publicar 
una biografia de Madame Curie, 
set anys després This House Against 
This House, el 1951 es va editar 
The Indigo Bunting i el 1963 Doroty 
and Red.

Corresponsal de premsa a 
Espanya, Gran Bretanya, Itàlia, 
Marroc, Xina, Palestina, Etiòpia 
i Unió Soviètica. El seu periple 
per diferents rotatius inclou el 
Daily Maroon, el Chicago Daily 
News, el Daily News de Nova York, 
el Chicago Tribune, el Saturday 
Evening Post i el New York Herald 
Tribune. Les seves memòries de 
la Guerra Civil les va recollir a 
Not Peace But a Sword. 

MARTA GELLHORN
 (1908 - 1998)

Hemingway va conèixer l’escriptora 
nord-americana Marta Gellhorn a 
Madrid, el 1937, quan l’escriptor 
estava casat amb la seva segona 
esposa, Pauline Pfeiffer (la primera 
havia sigut Hadley Richardson),  i  
des d’aquell mateix any van establir 
una relació sentimental. 

Segons el corresponsal Tom 
Delmer, a les sis de la matinada 

Els onze  protagonistes d’aquesta història

Ernest Hemingway, mig disfressat 
de milicià i saludant amb el puny 
tancat, al front de Terol a finals de 
1937. Foto de Henry Buckley. Fons 
Henry Buckley. Arxiu Comarcal de 
l’Alt Penedès

El corresponsal britànic del The 
Daily Telegraph Henry Buckley es va 
reunir amb els seus companys a les 
rodalies de Vilafranca per continuar 
junts el viatge fins al front. S’havia 
casat el 1938 amb la jove Maria 
Planas Izábal i visitava sovint la 
seva família resident a Sitges. Fons 
Henry Buckley. Arxiu Comarcal de 
l’Alt Penedès.

Enrique Líster, cap del V Cos 
d’Exèrcit republicà. Foto del fons 
de l’autor

Herbert Matthews, corresponsal 
del The New York Times, recolzat 
sobre el parafang d’un cotxe en 
alguna carretera de Catalunya. 
Foto de Henry Buckley. Fons Henry 
Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt 
Penedès

Robert Capa va travessar el 
Penedès en diverses ocasions 
entre 1936 i 1939. Foto de Henry 
Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu 
Comarcal de l’Alt Penedès

El coronel de les Brigades 
Internacionals Hans Kahle. Fons 
Henry Buckley. Arxiu Comarcal de 
l’Alt Penedès.

Vincent Sheean, corresponsal del 
The New York Herald Tribune. Foto de 
Henry Buckley. Fons Henry Buckley. 
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

L’escriptora Marta Gellhorn, parella 
sentimental de Hemingway que 
es trobava a Barcelona el 5 de 
novembre de 1938. Foto del fons 
de l’autor



7 de novembre del 2008   / 61ALT I BAIX PENEDÈS

HEMINGWAY AL PENEDÈS

del 22 d’abril de 1937 “es van des-
cobrir tot tipus de relacions amoroses 
quan la gent va sortir esglaiada de 
les habitacions per buscar refugi al 
soterrani [de l’Hotel Florida de 
Madrid, quan l’aviació feixista 
va bombardejar la ciutat], entre 
les quals la d’Ernest [Hemingway] 
i Marta [Gellhorn] Marta anava 
en pijama, despentinada, amb un 
abric” i feia una cara decidida.

El 5 de novembre de 1938 
Gellhorn també es trobava allotjada 
a l’Hotel Majestic de Barcelona amb 
els corresponsals internacionals 
que hi residien. Sembla que en 
aquella ocasió va optar per no 
desplaçar-se al front i quedar-se a 
la capital catalana acompanyada 
d’una altra escriptora anglesa, 
Diana Forbes-Robertson, l’esposa 
de Vincent Sheean.  

Gellhorn i Hemingway es van 
casar el 1940 i cinc anys després 
es van separar. La quarta i dar-
rera esposa de Hemingway va 
ser Mary Welsh.  

DIANA FORBES-ROBERTSON
(1914 - 1988) 

Escriptora britànica casada el 
1935 amb Vincent Sheean, 
però quinze anys més jove que 
ell. Era filla de l’actor Johnson 
Forbes-Robertson. Com Marta 
Gellhorn, aprofitava els viatges 
del seu marit per documentar-se 

André Malraux s’allotjava també 
a l’Hotel Majestic de Barcelona el 
5 de novembre de 1938, però no 
va viatjar al front amb el grup de 
corresponsals internacionals. Foto 
del fons de l’autor

(Ve de la pàgina anterior) sobre els esdeveniments de la 
Guerra Civil de cara a futurs 
projectes literaris. Va publicar 
una  biografia de l’actriu britànica 
Maxine Elliot.

ANDRÉ MALRAUX 
(1901 - 1976)

Escriptor francès que fundà la 
Escuadrilla España, una unitat 
aèria al servei de la República. 
Autor de L’Espoir, una novel·la 
autobiogràfica ambientada en la 
Guerra Civil espanyola, i de La 
condition humaine. Premi Goncourt 
i Ministre de Cultura francès en 
els govern de Charles de Gaulle. 

Probablement, l’única fotografia que existeix d’un dels barquers que van 
protagonitzar l’accidentada travessa en barca del riu Ebre acompanyant 
els corresponsals de guerra internacionals. Costa de creure que tots vuit 
(Hemingway, Matthews, Buckley, Sheean, Kahle, Capa i els dos barquers) 
hi pugessin simultàniament; o bé va fer dos viatges o tal vegada hi havia 
una altra barca. Hemingway li va pagar els serveis prestats amb tabac 
ros americà. Quan el corrent del riu s’enduia la barca, Hemingway va 
arrabassar-li els rems i va aconseguir arribar a la riba esquerra de l’Ebre. 
Foto de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Les millors fotografies de la Guerra Civil espanyola del corresponsal  britànic 

del  The Daily Telegraph, Henry Buckley (Manchester 1904- Sitges, 1972 ), 

s’exhibiran en una exposició antològica que s’inaugurarà a l’Edifici Miramar 

de Sitges el dissabte 23 de maig de 2009 i que es podrà visitar fins el 25 de 

juny. El comissariat de la mostra ha estat encarregat al nostre col·laborador 

Carles Querol el qual va localitzar a Sitges el fons Henry Buckley la Setmana 

Santa de 2006. 

Aquesta fotografia d’autor desconegut i de molt escassa resolució seria la prova que la travessa de l’Ebre el 5 de novembre de 1938 per part del grup de corresponsals internacionals es 
va fer en dues barques. Sembla captada des d’una altra embarcació al bell mig del riu, just en el moment en què Hemingway s’ha fet càrrec d’un parell de rems i es dirigeix cap a la riba 
esquerra, si fem cas a l’orientació de la proa. L’altra parell sembla que els porta el soldat que feia de barquer. La resta dels tres ocupants és difícil d’identificar. Només Vincent Sheean duia 
boina i precisament el personatge que es troba més a la dreta de la imatge que en porta. No sembla que Robert Capa ni Henry Buckley (ni tampoc l’espigat de Herbert Matthews) vagin dalt 
d’aquesta embarcació per la qual cosa es podria deduir que l’un o l’altre fossin els qui  van captar la instantània. Imatge cedida per Paul Preston

La nit del 4 al 5 de novembre 
també es trobava allotjat a l’Hotel 
Majestic de Barcelona i va estar 
de tertúlia amb Hemingway fins 
ben entrada la matinada. 

EL O ELS BARQUERS 
DE L’EBRE

La versió de Vincent Sheean sobre 
els esdeveniments del 5 de novembre 
de 1938 al riu Ebre parla no d’un, 
sinó de dos barquers, un dels quals 
“era un camperol esquàlid que devia 
portar mesos sense menjar prou i que 
no semblava estar a l’alçada de la tasca 
encomanada. I així va succeir: a meitat 
del camí, al bell mig d’un riu traïdor 
en el qual s’alternaven els remolins i 
els ràpids, la barca va enfilar,  fora de 
control, cap a les restes punxegudes 
del pont”. El relat de Sheean sobre 
el paper de Hemingway a partir 
d’aquest moment coincideix en 
línies generals amb el de Henry 
Buckley. 


