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Per fi s’han aclarit  de forma 
irrefutable dos dels  sis mis-
teris que envolten la fotogra-
fia més famosa atribuïda a 
Robert Capa, la de Mort d’un 
milicià republicà,  que va ser 
captada la primera setmana 
de setembre de 1936 al front 
de Córdova. 
     Durant els darrers setanta 
tres  anys,  la imatge del mi-
licià republicà suposadament 
ferit de mort per una bala 
feixista ha acaparat l’aten-
ció universal en convertir-se 
en una de les icones més di-
vulgades del planeta i en un 
símbol de la lluita popular ar-
mada contra el feixisme i les 
dictadures militars.  Aquesta 
notorietat ha propiciat un 
debat permanent sobre sis 
qüestions que mai no havien 
estat aclarides del tot: qui la 
va captar realment, Robert 
Capa (Ernest Andrei  Fried-
mann)  o la seva companya 
sentimental i professional 
Gerda Taro (Gerta Pohory-
lle)?; qui era el personatge 
que es veu a la fotografia?; 
es tractava d’una ficció dra-
màtica o era una mort real?; 
en quin lloc exacte es va pro-
duir el fet?; quin dia i a quina 
hora va esdevenir l’incident?; 
i finalment, on es troben els 
negatius fotogràfics de la se-
qüència d’imatges captades 
aquella jornada?
   La versió que es donava 
per definitiva era la del biò-
graf de Robert Capa, Richard 
Whelan. Segons ell, tot va 
succeir el 5 de setembre de 
1936 a Cerro Muriano (Cór-
dova);  va ser Capa qui va cap-
tar la imatge, tot i que anava 
acompanyat per Taro; que el 
milicià que s’hi veu era Fe-
derico Borrell García, amb el 
malnom de Taino, veí d’Alcoi 
(Alacant); i que, si bé en un 
principi es tractava d’una es-
cenificació per tal d’obtenir 
imatges de milicians en com-
bat, just en aquell instant 
una bala enemiga va abatre el 

protagonista que s’havia pres-
tat a la simulació. Una remo-
ta possibilitat, però, podria 
haver esdevingut així. Totes 
aquestes conjectures eren 
obra de Whelan, ja que Capa 
només va deixar escrit que es 
tractava d’una fotografia  del 
front de Córdova anterior al 6 
de setembre de 1936.
     Pel que fa als negatius, 
s’afirma que mai no s’han lo-
calitzat, ni tan sols en la re-
cent aparició a Mèxic d’una 
maleta amb rodets fotogràfics 
de Robert Capa (1913 – 1954), 
Gerda Taro (1910 – 1937) i Da-
vid Seymour ( 1911 – 1956), 
extraviada des de 1939.
    En diverses converses a la 
seu de l’International Cen-
ter of Photography (ICP) de 
Nova York, el juliol de 2006 
i el maig de 2007, lloc on es 
troba dipositada l’obra de Ro-
bert Capa, l’historiador pe-
nedesenc Carles Querol, el 
periodista Oriol Querol  i el 
director de l’Arxiu Comarcal 
de l’Alt Penedès, Josep Maria 
Masachs, van  intercanviar 
criteris sobre el tema amb Ric-
hard Whelan. Aquest mante-
nia una posició hermètica en 
defensa dels seus principis, es 
tancava en banda a qualsevol 
reconsideració i es mostra-
va inflexible quan s’adonava 
que els interlocutors ocasio-
nals li expressaven els seus 
dubtes sobre qualsevol dels 
sis punts fonamentals de la 
seva tesi en relació a la míti-
ca fotografia.  En el seu darrer 
llibre This is war! Robert Capa 
at work, però, Whelan es mos-
trava més obert i va acceptar 
incloure-hi  algunes aporta-
cions d’Oriol Querol i Carles 
Querol. Richard Whelan va 
aparèixer mort  el 23 de maig 
de 2007 al seu apartament  
de Pleasantville a Nova York. 
Un rumor mai no confirmat 
apunta que tal vegada es va 
suïcidar.
      L’actual conservadora de 
l’obra  de Capa  l’ICP, Cynt-
hia Young , en canvi, es va 
mostrar més predisposada 
a  admetre les conclusions 
de la recerca sobre la localit-
zació de l’escenari on Capa  

va immortalitzar la mort 
d’aquell milicià, en la troba-
da que va mantenir amb Car-
les Querol i Oriol Querol el 
7 de juliol passat a la seu del 
Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) a Barcelona 
on s’exhibeixen dues expo-
sicions realitzades per l’ICP 
sobre les obres fotogràfiques 
de Taro i Capa. Després de la 
sorpresa inicial, va reaccionar 
amb cautela. 

Una recerca ben original  

La recerca d’aquesta localit-
zació que va iniciar José Ma-
nuel Susperregui, professor 
del Departament de Comu-
nicació Audiovisual i Degà de 
la Facultat de Ciències Socials 
de la Universitat del País Basc, 
que ha culminat amb èxit, es 
va plantejar des d’una òptica 

molt original. Fins aquell mo-
ment, els historiadors  orien-
taven les seves investigacions 
a partir dels relats inclosos en 
les notes i memòries d’alguns 
protagonistes propers als fets, 
o de cròniques de correspon-
sals de guerra de l’època, o de 
testimonis ocasionals que 
afirmaven haver estat a Cer-
ro Muriano, però a ningú se li 
va ocórrer la idea de Susperre-
gui que, de tan senzilla sem-
bla  del tot innocent. ( Val a 
dir que també hi havia altres 
testimonis que aquell 5 de 
setembre eren efectivament 
a Cerro Muriano, com  els fo-
tògrafs Hans Namuth i Georg 
Reisner i el periodista suís 
Franz Borkenau, que no van 
veure-hi ni   Taro ni  Capa).
        José Manuel Susperre-
gui va enviar una còpia de 

la fotografia  de Robert Capa 
que es reprodueix en aquest 
reportatge -feta en el mateix 
indret però una estona abans 
o una estona després de la 
de Mort d’un milicià republi-
cà-  en la qual s’hi veuen  cinc 
milicians disparant els seus 
fusells contra el suposat ene-
mic, a tots els ajuntaments, 
biblioteques i instituts de 
secundària de la província de 
Córdova, demanant si algú 
identificava el paratge. Un 
alumne d’un institut el va 
reconèixer. Efectivament, el 
paisatge és el que es pot con-
templar  de la població cor-
dovesa d’Espejo orientant-se 
cap al sud-est, amb la Sierra 
de Cabra tancant l’escenari. 
(Veure la fotografia de la pà-
gina següent) 
    La ubicació exacta de 

l’indret ha estat molt difícil  
de determinar ja que tot i que 
els cortijos que es veuen a la 
foto d’època de Capa seguei-
xen exactament allí, la vege-
tació ha canviat radicalment  
després que en els darrers 
setanta tres anys els camps 
d’oliveres han substituït  els 
de cereals i, en conseqüència, 
els immobles estan camuflats 
i sembla que hagin desapare-
gut  de l’escenari. 
     Els 13  i 14 de juliol passats, 
un grup de recerca format 
pel periodista Ernest Alòs 
d’El Periòdico de Catalunya, 
l’historiador Carles Querol, 
el periodista Oriol Querol,  la 
jove publicista Victòria Vidal, 
i  els fotògrafs Francesc Bed-
mar i  Samuel Aranda, tots 
ells acompanyats pel guia lo-
cal Juan José Yépez Sánchez,  

Espejo (Córdova)  |  Nova descoberta de Carles Querol sobre les imatges del millor fotògraf de guerra

El mirall del mite de Robert 
Capa s’esquerda a Espejo
// POLÈMICA Es revifa la polèmica sobre el millor fotògraf de guerra de la història // LOCALITZACIÓ La seva 
foto més famosa,  Mort d’un milicià republicà, no es va captar a Cerro Muriano com sempre s’ha afirmat  
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Robert Capa i Gerda 
Taro a la tardor de 1935

Al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) s’exhibei-
xen actualment dues exposi-
cions fotogràfiques de la seves 
respectives obres. © Fred Stein. 
International Center of Photography 

Nova York

A la recerca de la 
veritat sobre la famosa 
foto de Capa 

Carles Querol entrant  a la 
seu de l’International Cen-
ter of Photography de Nova 
York. Foto de Josep Maria 
Masachs.
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La més famosa fotografia de Robert Capa,  captada la primera setmana de setembre  de 1936 a la província  de Córdova. Fins ara es creia 
que s’havia realitzat al municipi de Cerro Muriano, però ara s’ha demostrat que va ser al poble d’Espejo. Compari el lector el quadrant 
inferior dret d’aquesta fotografia amb el quadrant superior esquerra de la panoràmica de la fotografia, també de Capa, que es publica a 
la pàgina següent, en què apareixen cinc milicians republicans en actitud de combat:  el camp de conreu de l’horitzó  de color clar és el 
mateix. S’exhibeix actualment al MNAC  en l’exposició Això es la guerra! Robert Capa en acció. | © EStAtE OF CORNELL CApA
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