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Robert Capa ens va enganyar  a tots, es va 
enganyar a ell mateix  i va arrossegar  la seva 
mentida des de la primera setmana de setem-
bre de 1936  fins  el 25 de maig de 1954,  quan 
va morir a Indoxina després de trepitjar una 
mina antipersones. Se’n hauria pogut pene-
dir i explicar que aquella fotografia del mili-
cià abatut que  havia captat al municipi d’Es-
pejo ( Córdova)  que el va fer famós i ric,  era 
una ficció, però no es va atrevir. Pensava que 
es desacreditaria com a professional, es devia 
imaginar que mai es coneixeria  la veritat  i va 
preferir gaudir d’un prestigi immerescut. Va 
fer prevaldre l’interès personal  per damunt 
de l’honestedat. Han hagut de passar  gaire-
bé setanta tres anys perquè, finalment, ho 
descobríssim. 
Recordo perfectament la primera vegada que 
vaig veure la seva mítica fotografia Mort d’un 
milicià republicà. Devia ser l’estiu de 1966.  
M’havia citat amb l’exiliat sadurninenc mon-
sieur Genaro Costas  que era el nom de guerra 
de Pere Esteve i Llopart, el famós Pere Valent, 
en un dels locals del Partit Comunista Fran-
cès (PCF) a Toulouse ( França ). No havia vist 
mai  aquell que els primers dies de la revolució 
de juliol de 1936 havia format part del Comi-
tè de Milícies Antifeixistes de Sant Sadurní i, 
simultàniament, ocupava l’alcaldia d’aquest 
municipi. Feia uns mesos que havíem convin-
gut a través d’uns intermediaris que quan ell 
es trobés ocasionalment a França  ens reunirí-
em per conèixer-nos i canviar impressions. En 
aquella època de la seva vida, Pere Esteve vivia 
a Veneçuela. Després de dues hores d’esperar-
lo inútilment, me’n vaig anar i, tal vegada a 
causa d’aquest incompliment,  es vagi frustrar 
el meu ingrés al Partit Socialista Unificat  de 
Catalunya (PSUC).
Allí, en aquell vestíbul,  hi havia penjat un car-
tell del PCF amb la fotografia de Capa i amb 
una llegenda que no recordo ben bé, però que 
apel·lava a la lluita popular contra la dictadu-
ra franquista. Des d’aleshores, d’una forma o 
altra, sempre he tingut a prop la imatge del 
milicià abatut en un moment sublim. 
Durant set dècades se l’ha mitificat i se l’ha 
utilitzat. Ens hi hem sentit identificats i, en 
certa manera,  li hem reconegut el sacrifici de 
la seva vida per una causa justa. Quan, durant 
la segona meitat del segle XX  encara sembla-
va que la utopia podia canviar el món, la bella 
imatge  de Capa era un dels símbols d’aquest 
noble propòsit. 
La descoberta  que l’escena de la fotografia era 

una simulació, -realitzada definitivament el 
passat 14 de juliol a Espejo (Córdova)- ha co-
incidit amb la crisi del model econòmic impe-
rant  que generarà al nostre país un 20% d’atu-
rats, en plena fallida de l’alternativa. Aquest 
2009 s’ha ensorrat molt més que el mite del 
milicià i  que el mite de Robert Capa; s’ha pol-
voritzat la utopia del model vigent i del seu 
antagònic i els governs i els bancs centrals 
d’un color i d’un altre ni tan sols s’han plan-
tejat buscar models alternatius: estan massa 
enfeinats en els plans de rescat per  salvar els 
mobles de les entitats del sector financer (cai-
xes i bancs), de les companyies d’assegurances  
i dels constructors de cotxes. 
L’engany de Robert Capa és particularment 
greu, ja que el que s’estava representant al 
front de Córdova (per pròpia iniciativa dels 
milicians o bé a instàncies del fotògraf, això 
no ho sabrem mai) era escenificar una mort 
violenta. No es tractava d’una fotografia 
d’una parella de figurants petonejant-se da-
vant l’ajuntament de París, captada magis-
tralment  el 1950 per Robert Doisneau. Entre  
simular un petó i inventar-se una defunció hi 
ha un abisme. 
Després de la pallassada es va passar a la fase 
següent: la manipulació de la realitat, tergi-
versant-la i fent-nos creure que el protagonis-
ta havia caigut víctima dels feixistes en de-
fensa dels ideals republicans. Vés a saber però 
què li devia succeir finalment a l’utòpic  mi-
licià de la camisa blanca unes setmanes des-
prés, quan els franquistes van ocupar Espejo 
(pot ser que se sàpiga ben aviat ja que la recerca 
continua);  el més probable és que vagi morir 
efectivament en la massacre que els nacionals 
hi van organitzar a partir del 21 de setembre de 
1936, o bé durant els dos anys  i mig de guerra 
posteriors.
En la voràgine de  la recuperació de la memò-
ria històrica de la República, de la Guerra Civil 
i de la dictadura franquista ens trobem habitu-
alment amb un infinit memorial de greuges i 
d’atrocitats comeses pels feixistes que cal ex-
plicar per tal de fer justícia als vençuts, oi tant 
que sí!,  però també apareixen  sovint qüesti-
ons incòmodes atribuïbles al bàndol republicà 
que un dia o altre caldrà divulgar, potser quan 
es calmin els vents que, ara com ara, bufen in-
tencionadament (i necessàriament)  en un únic 
sentit. Que m’hagi tocat precisament a mi,  en 
tant que membre d’un grup de recerca,  desem-
mascarar el comportament de Robert Capa al 
front de Córdova aquella primera setmana de 
setembre de 1936  és una crueltat del destí i no 
acabo d’encaixar ben bé aquest cop tan baix. 
Buscant la veritat, ens vàrem trobar la menti-
da. Ja fa uns dies que els déus em són particular-
ment adversos. Des del proper curs acadèmic, a 
les facultats de periodisme de totes les univer-
sitats del món, s’explicarà el cas de la fotografia 
del milicià abatut de Robert Capa com l’exemple  
-el mal exemple que mai no s’hauria d’imitar- 
de la manca d’ètica en l’exercici professional. Ni 
és el primer cas ni serà l’últim.  Aquesta serà la 
penitència que li recaurà pels segles dels segles, 
amén! a Robert Capa, i també d’esquitllada   a 
Gerda Taro, que també hi era,  pels seus pecats 
originals. I quan els hagin purgat i ens hagi pas-
sat la ràbia, ja els perdonarem, destriarem el gra 
de la palla i tornarem a fixar-nos en les virtuts 
inqüestionables de la seva obra fotogràfica. 
Tornarem a recompondre el mirall trencat i in-
tentarem de nou emmirallar-nos-hi, però ja és 
sabut que la imatge resultant no tindrà, malau-
radament, la mateixa nitidesa.

Robert Capa: el 
mirall trencat
// Han hagut de passar  
gairebé setanta tres 
anys perquè, finalment, 
descobríssim que la foto 
era una ficció. 

REPORTATGE  Carles Querol
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Mirall trencatMirall trencat

Notícia de la 
mort de Capa

Fragment del teletip de 
l’agència Associated Press del 
25 de maig de 1954  en el que 
s’anunciava la mort de Ro-
bert Capa a Indoxina. FONS 
DE L’AUTOR

Mite qüestionat

L’autor del reportatge ma-
nifesta el seu sentiment de 
frustració davant la false-
dat d’una de les fotografies 
insígnies del cèlebre repor-
ter Robert Capa. FOTO DE 
L’AUTOR

1. Carles Querol a Espejo (Córdova)  
2. El periodista vilafranquí Oriol Que-
rol, un altre integrant del grup de re-
cerca, enfilat dalt d’una torre elèctrica 
inutilitzada, amb un plànol a la mà ,  
escodrinyant el terreny per sobre els 
camps d’oliveres del terme municipal 
d’Espejo  per  localitzar l’indret on es va 
fer la foto. 3. Tres membres del grup de 
recerca que va localitzar l’indret  pre-
cís on Robert Capa va captar la seva 
emblemàtica fotografia. D’esquerra 
a dreta,  Ernest Alòs, d’El Periódico de 
Catalunya, l’historiador  penedesenc 
Carles Querol i el fotògraf  local Sa-
muel Aranda,  el 14 de juliol a Espejo. 
La simulació  de l’episodi bèl·lic es va 
fer  a la Loma de las Dehesillas del mu-
nicipi d’Espejo , la primera setmana de 
setembre de 1936, probablement els 
dies 4 o 6.  Per visualitzar l’indret bus-
car a Google Earth les coordenades N 
37º 40’ 39” / O 4º 32’ 57”. 4. Divendres 
passat, tant El Periódico de Catalunya  
com el nostre setmanari van publicar 
a la coberta i en pàgines interiors el re-
portatge que desvelava el misteri de 
la fotografia més coneguda de Robert 
Capa.| Fotos: FRANCESC BEDMAR
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