
DIVENDRES, 17 DE JULIOL DEL 2009 el 3 de vuit 27

Espanya

Fotògraf de guerra 
polèmic

La figura de Robert Capa s’ha 
vist rodejada de polèmica 
a causa de la fotografia del 
milicià mort al front de Cór-
dova. © International Center of 
Photography.
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van  investigar durant més 
de dotze hores per les roda-
lies d’Espejo, anant amunt 
i avall amb la fotografia  de 
Capa a les mans, fins que es 
va localitzar el metre quadrat 
aproximat des d’on s’hauria 
captat la fotografia la prime-
ra setmana de setembre de 
1936. El termòmetre marcava 
els 40 graus. Segons recorden 
els més vells del municipi allí 
hi havia efectivament unes 
trinxeres el setembre de 1936 
i, al llarg dels anys posteriors, 
s’hi han trobat  i encara s’hi 
poden trobar beines de bales 
de fusell. 
     Situats just en aquest punt,   
que des d’ara esdevindrà un 
reclam turístic per al muni-
cipi d’Espejo, es contempla 
una magnífica panoràmica 
de la Sierra de Cabra (Veure 
la fotografia adjunta). 
     Com es recordarà, Carles 
Querol ha publicat diversos 
reportatges en aquest mateix  
setmanari sobre els periples 
de Robert Capa, Henry Buc-
kley i Vincent Doherty  per 
Catalunya i Espanya entre 
1936 i 1939, il·lustrant-los 
amb les localitzacions inèdi-
tes dels indrets que aquests 
tres personatges van visitar 
per cobrir els esdeveniments 
més rellevants  de la Guerra 
Civil. La seva recerca va me-
rèixer el 2008 el premi Tasis-
Torrent de periodisme atorgat 
per la Diputació de Barcelona. 
També va localitzar a Sitges 
fotografies personals de Ro-
bert Capa abandonades el 
1939 pel corresponsal del The 
Daily Telegraph, Henry Buc-
kley, les quals, juntament 
amb la resta del seu fons, 
s’exhibiran a partir del proper 
7 de novembre d’enguany en 
una exposició antològica que 
se celebrarà en aquesta ciutat 
del Garraf.

Autèntica o falsa?

Un cop aclarit que no va ser 
a Cerro Muriano sinó a Espe-
jo, la resta d’incògnites pen-
dents de resoldre, o la majoria 
d’elles,  es podrien solucionar  
en els propers mesos, ja que 
una colla d’historiadors esti-
raran ara aquest fil. El mateix 
Carles Querol té prevista una 
estada a la zona  aquest estiu 
per intentar trobar alguna in-
formació rellevant, tasca que 
es presenta força complicada 
ja  que la consulta als arxius 
locals  és del tot innecessària, 
tota vegada que els llibres 
d’actes de l’Ajuntament i els 
de  registre de defuncions  i 
enterraments van ser destru-
ïts aquells mesos de 1936. 
    Amb el que ja s’ha pogut 
verificar, ara com ara, no  es 

podria continuar afirmant 
que el protagonista de la 
imatge era Federico Borrell 
García, el qual, efectiva-
ment, va morir aquell dia, 
però a Cerro Muriano, a uns 
60 quilòmetres en línia rec-
ta d’on es va captar la mítica 
fotografia (més de noranta si 
es té en compte la volta que 
s’havia de donar per esquivar 
les tropes franquistes). I si 
no era Borrell, qui era doncs 
el desconegut personatge de 
la imatge  que s’ha publicat 
arreu del món sense que mai 
ningú hagi reclamat la identi-
tat del protagonista? 
     Sobre l’autenticitat o la 
fabulació de l’episodi foto-
grafiat, Whelan manifestava  
el 2003 “crec que les proves 
demostren clarament que la 
Mort d’un milicià republicà és 
una fotografia de Federico 

Borrell García en el moment 
de la seva mort durant la ba-
talla de Cerro Muriano, el 5 
de setembre de 1936. Espero 
que la difamatòria controvèr-
sia que ha posat en entredit la 
reputació de Robert Capa du-
rant més de vint anys acabi 
d’una vegada amb un veredic-
te decididament favorable a la 
integritat de Capa. Les sòlides 
proves disponibles  apunten a 
l’autenticitat de la gran foto-
grafia de Capa. Ja és hora que 
tant Borrell com Capa des-
cansin per fi en pau, i de pro-
clamar una vegada més que 
Mort d’un milicià republicà  és 
una inqüestionable obra mes-
tre del periodisme gràfic i tal 
vegada la millor fotografia de 
guerra de tots els temps”. 
     Si el famós milicià no era 
Federico Borrell ni l’indret 
Cerro Muriano, la reflexió 

de Whelan pot ser perfecta-
ment qüestionada i la hipò-
tesi d’una simulació torna a 
prendre força. No és un tema 
menor que els Partes Oficiales  
de Guerra de  l’exèrcit republi-
cà citin efectivament aquells 
dies els enfrontaments de 
Cerro Muriano i, en canvi, 
no informin de cap esdeveni-
ment a Espejo. Els del bàndol 
contrari tampoc es fan ressò 
de cap acció bèl·lica en aquest 
darrer municipi. L’historiador 
cordovès Francisco Moreno 
Gómez, al seu esplèndid  lli-
bre La Guerra Civil en Córdoba 
(1936 – 1939), relata perfecta-
ment els esdeveniments de 
Cerro Muriano, però afirma 
que a Espejo hi va haver una 
calma absoluta fins el 21 de 
setembre, dues setmanes 
després de l’escena del mi-
licià abatut. Va ser Moreno  

qui, al seu moment, va bene-
ir les tesis de Richard Whelan 
i que després de conèixer els 
resultats d’aquesta recerca es 
mostra totalment convençut 
que es va equivocar. Malgrat 
tot caldrà acabar de confir-
mar-ho durant les properes 
setmanes, però és evident 
que si no hi va haver enfron-
taments, és impossible que hi 
vagi haver víctimes.
     Sobre si va ser Capa o Taro 
l’autor o l’autora de la foto-
grafia és una qüestió que, ara 
com ara, no es pot demos-
trar del tot, ja que sense els 
negatius és impossible de-
terminar si es va captar amb 
la Rolleiflex de Taro o amb 
la mítica Leica de Capa. Per 
complicar-ho encara més, no 
era infreqüent que ells dos 
s’intercanviessin les respec-
tives càmeres en moments 

puntuals. Precisament, el 
professor Susperregui, des-
prés d’analitzar a fons les 
imatges  d’aquelles jornades 
publicades des de 1939, està 
segur que es va utilitzar una 
càmera Rolleiflex amb ne-
gatius de 6 x 6 cm i que, en 
aquella ocasió, va ser Capa i 
no Taro qui les va realitzar. 
En canvi, Richard Whelan, 
tot i coincidir en què l’autor 
era Capa,  afirmava que la 
càmera va ser la Leica,  amb 
negatius de 35 mm. Per tant, 
el debat no és si Capa sí o 
Capa no, sinó si es va utilit-
zar una càmera Leica  o una 
Rolleiflex.
   Tampoc es podria afirmar 
amb contundència que la 
data vagi ser exactament la 
del 5 de setembre de 1936, 
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Espejo (Córdova)  |  Nova descoberta de Carles Querol sobre les imatges del millor fotògraf de guerra
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Front de Córdova

Gerda Taro (1910-1937)

La companya professional i 
sentimental de Robert Capa 
l’acompanyava al front re-
publicà de Córdova la prime-
ra setmana de setembre de 
1936. © International Center of 
Photography.
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1. Una de les imatges corresponents al reportatge  de Robert Capa de la primera setmana de setembre de 1936, immediatament anterior o posterior a la del milicià suposa-
dament abatut per una bala enemiga, i feta a escassos metres d’aquesta.  Observeu bé la carena de la serralada, al fons de la imatge, i compareu-la amb la fotografia actual. 
Compareu  també el quadrant superior esquerra d’aquesta imatge de Capa amb el quadrant inferior dret de la mítica fotografia: el camp de conreu de l’horitzó  de color clar 
és el mateix.| © MagNUM PhOtOS/ CONtaCtO  2. Fotografia actual des del mateix indret. No hi ha dubte, la serralada de l’horitzó és la mateixa que la de la foto de Robert Capa i 
es tracta de la coneguda Sierra de Cabra. al punt més alt, al quadrant superior esquerre,  s’hi ubica l’ermita de Cabra. Ens trobem exactament al terme municipal d’Espejo 
(Córdova) a uns 60 quilòmetres de Cerro Muriano en línia recta i a més de 90, si el càlcul es fa tenint en compte  la volta que  van haver de donar gerda taro i Robert Capa 
per evitar les tropes franquistes. |  © FRaNCESC BEDMaR


