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ja que aquell dia Capa i Taro 
es trobaven a més de 60 qui-
lòmetres d’Espejo en línia 
recta. 
Reconstrucció del fets 
Una reconstrucció versem-
blant del viatge de Robert 
Capa i Gerda Taro d’aquelles 
jornades de la primera set-
mana de setembre de 1936 
ens portaria a afirmar que 

la seva intenció era efecti-
vament  fotografiar escenes 
bèl·liques però, en arribar al 
front d’Espejo, es van trobar 
que la situació era allí d’una 
absoluta tranquil·litat. Ales-
hores podrien haver decidit 
inventar-se una batalla i unes 
víctimes  per obtenir algunes 
imatges per a vendre-les a 
les agències internacionals 
de premsa que reflectissin el 
dramatisme d’un combat. Un 

o dos dies abans o després, a 
l’anada més que a la tornada, 
es van trobar amb els civils 
que fugien del bombardeig 
feixista de la població de Cer-
ro Muriano i van captar imat-
ges reals dels refugiats avan-
çant per camins i carreteres i 
per la línia del ferrocarril. La 
barreja de les imatges fictíci-
es amb les reals va donar ver-
semblança a tot el reportatge 
i el nom de Cerro Muriano  es 

va adjudicar erròniament a  
totes i cadascuna de les foto-
grafies d’aquella jornada. En 
els propers mesos s’intentarà 
determinar el nom del figu-
rant, i el dia  i l’hora exacta. 
     Carles Querol manifes-
ta que “si bé en un principi 
m’inquietava dubtar de si la 
foto del milicià abatut era o 
no una imatge autèntica, ara  
em deixa indiferent. També 
es discuteix si la foto de Joe 

Rosenthal Raising the Flag on 
Iwo Jima, feta el 1945  i que va  
convulsionar els Estats Units, 
va  ser un muntatge o l’estric-
ta realitat. Ja sé que no és ben 
bé el mateix la realitat i el tea-
tre, però tot i així aquestes fo-
tografies em segueixen  emo-
cionant, com m’emocionen 
les històries de ficció de les 
novel·les imaginàries i de les 
òperes, les pel·lícules i obres 
escèniques  també de ficció,  
que rememoren moments 
èpics. La força d’aquesta foto-
grafia de Robert Capa no de-
pèn de si és o no un fet real, 
la seva grandesa li ve donada 
per la plasticitat i el simbo-
lisme, i això és el que explica 
que segueixi essent una ico-
na universal de la lluita per la 
llibertat”. 
     I afegeix “ succeeix exacta-
ment  el mateix amb la famo-
sa fotografia  Baiser de l’hôtel de 
Ville, de Robert Doisneau,  on 
s’hi veu aquella parella fent-se 
un petó davant l’ajuntament 
de París el 1950. Perd el seu 
encant perquè recentment 
s’hagi demostrat  també que 
els dos protagonistes eren uns 
figurants? Em feia reflexio-
nar, però, el fet que tant Capa 
com Taro  es vagin canviar els 
noms poc abans de la primera 
setmana de setembre de 1936. 
Un jove de 22 anys, com Ro-
bert Capa, que està disposat 
a fer això de cara a millorar el 
seu renom professional, ¿com 
no pot inventar-se una escena 
per tal d’obtenir una imatge 
tan dramàtica i a la vegada tan 
comercial? ”. 
     Fa dos anys i escaig, els cine-
astes Hugo Domènech i Raül 
M. Riebenbahuer  van presen-
tar a Espanya el documental  
L’ombra de l’iceberg el qual va 

resultar força polèmic en re-
lació a si la mítica fotografia 
de Robert Capa era o no una 
imatge artificial,  i ho afirma-
ven basant-se en diagnòstics 
de metges forenses de reco-
neguda solvència. Quan Josep 
Maria Masachs, Oriol Querol 
i Carles Querol li van lliurar 
personalment una còpia  del 
documental a Richard Whe-
lan a la seu de l’ICP de Nova 
York ara fa dos anys,  aquest 
s’ho va prendre amb un cert 
desdeny.
     A propòsit del que pot re-
presentar aquesta recerca 
de cara a la credibilitat de la 
història, Carles Querol afir-
ma que “Amb la informació 
disponible, i aplicant la regla 
clàssica  bona fides, sine ira et 
studio,  que mal traduït al cata-
là vol dir  ‘amb bona fe, sense 
entestament sectari i després 
de reflexionar-hi a fons’, es-
tic absolutament convençut 
que va ser una ficció pròpia 
d’un principiant de 22 anys, 
i malgrat això no penso que 
el mirall del mite de Robert 
Capa s’hagi trencat, sinó que 
potser només s’ha esquerdat. 
Segueix essent un dels mi-
llors fotògrafs de guerra de la 
història, una mica murri, tot 
sigui dit”, i ens remet a una 
cita d’Arthur Schlesinger Jr. 
inclosa a la seva obra Histò-
ria i estupidesa nacional, on 
aquest  autor nord-americà   
afirma que “la història no és 
un llibre tancat o un vere-
dicte final. Deixem que els 
historiadors emprenguin la 
recerca del coneixement, per 
equívoca o problemàtica que 
pugui resultar. La gran força 
de la història en una societat 
lliure és la seva capacitat per 
a l’autocorrecció”. 
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Quatre integrants 
del grup de recerca 

D’esquerra a dreta, el guia lo-
cal Juan José Yépez Sánchez, 
els periodistes Ernest Alòs  i 
Oriol Querol,  i el fotògraf 
Samuel Aranda. ©Francesc 
Bedmar

L’historiador penedesenc Car-
les Querol en l’indret  precís on 
Robert Capa va captar la seva  
mítica fotografia, la primera 
setmana de setembre de 1936. 
Les oliveres han substituït els 
cereals. ©Francesc Bedmar. 

Robert Capa servint xampany als corresponsals de guerra internacionals que l’acompanyaven el 5 de novembre de 1938. La imatge es va 
captar a les rodalies de Vilafranca i s’identifiquen a Ernest Hemingway,  dret a l’esquerra de la fotografia;  Vincent Sheean, al fons assegut  
sobre un marge de pedres; Herbert Matthews amb camisa fosca i corbata clara , i el coronel de les Brigades Internacionals Hans Kahle. 
Foto de Henry Buckley. Fons Henry Buckley.  | © ARxIU COMARCAL DE L’ALt PENEDèS DE LA GENERALItAt DE CAtALUNyA. 

Una de les capses de rodets fotogràfics de Robert Capa trobada  
recentment  a Mèxic i que s’havia extraviat el 1939. |  © INtERNAtIONAL 

CENtER OF PHOtOGRAPHy.


