el setmanari del penedès

HENRY
BUCKLEY
(Manchester,1904-Sitges,1972)

Imatge 1. Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès de la
Generalitat de Catalunya (ACAPGC)

Fotògraf ocasional i mestre del periodisme
al bàndol republicà durant la Guerra Civil
Fa només mig any, s’han recuperat a Sitges
gairebé 200 fotografies inèdites de la Guerra
Civil. Les va captar al bàndol republicà
el corresponsal britànic Henry Buckley,
destacat a Espanya pel The Daily Telegraph

Carles Querol i Rovira
carlesquerol.com
Resulta francament
sorprenent que setanta
anys després de la Guerra
Civil encara es puguin
localitzar fotografies
inèdites d’aquell tràgic
capítol de la nostra
història contemporània.
I ho és encara més que se
n’hagin trobat gairebé
dues-centes precisament
a Sitges, on s’han passat
gairebé 70 anys oblidades
en un immoble del carrer
Major, a tocar del Cap de
la Vila.
Qui tinc al davant és una dona
jove, deu tenir entre 25 i 30
anys. Ha estat ella qui des del
molt petita ha tingut la dèria de
recuperar el record del seu avi a
través de les fotografies que aquest
enviava a la seva àvia entre 1936
i 1939 des dels diferents fronts de
guerra. Es diu Patrícia Buckley i
Martín. Em mostra tres àlbums
impecables que tracta com si
fossin de vidre.

El 1938, en plena guerra, Buckley es va casar
amb Maria Planas, filla d’un industrial molt
conegut en aquella població turística del
Garraf. Els darrers sis anys de la seva vida
va residir-hi, hi va morir i va ser-hi enterrat

Aprofitant la Setmana Santa
de 2007, i gràcies a la mediació
d’un amic comú, el periodista
sitgetà Joan Sella, hem convingut
de trobar-nos a la casa pairal que
la família Buckley té a Sitges.
En aquest cèntric immoble hi
vivia, el 1938, l’àvia de la Patrícia,
Maria Planas i Izàbal, nascuda
la nit de Nadal de 1909, quan
va conèixer Henry Buckley, un
corresponsal de guerra britànic
destacat a Catalunya que en
aquells mesos, i malgrat les
vicissituds de la guerra, sovintejava Sitges. Podria ser que la
circumstància que Maria Planas
hagués sofert darrerament un
desengany sentimental i que el
corresponsal estranger es mostrés
molt afectuós i interessat envers
ella propiciés l’enamorament i,
als pocs mesos, es fes el casament
en una discreta capella catòlica
de Barcelona. Un dels testimonis
de la cerimònia religiosa va ser
el corresponsal del The New York
Times, Herbert Matthews, amic
personal de Buckley, amb el qual,
com veurem més endavant, va
coincidir a Sitges, al Penedès i
en diferents fronts de guerra en
diverses ocasions.

Sitges era aleshores una petita
població de 7.400 habitants, on
tothom es coneixia, i la família
Planas una de les més singulars
del municipi. Per això, quan va
córrer la veu que la filla del darrer
alcalde sitgetà de l’etapa de la
dictadura de Primo de Rivera
s’havia casat per l’Església amb un
corresponsal de premsa estranger,
aquella història d’amor amb final
feliç va congratular tothom.
La crònica de la recerca de
les fotografies de Buckley va
començar el 24 de febrer de 2007
just en acabar-se la conferència
que l’historiador Paul Preston
i l’autor d’aquest reportatge
van fer a Sitges amb motiu de
la inauguració d’una exposició
fotogràfica de Robert Capa. Preston
va fer una llarga intervenció en
la qual va explicar les vicissituds
dels corresponsals estrangers a
la guerra d’Espanya, i qui subscriu es va centrar breument en
la visita que Capa i un grup de
periodistes estrangers van fer al
Penedès el 15 de gener de 1939.
La notícia d’aquella visita de Capa
a Sitges era tota una primícia
històrica ja que mai ningú no
l’havia documentat. La meva tesi

Les fotografies es van realitzar el 1938 i
el 1939 al front de Terol, a Catalunya i
al Rosselló francès de forma simultània
als famosos reportatges de Robert Capa.
Algunes d’elles semblen talment bessones

era que aquella jornada, un cop
acabada la seva feina al front
de Tarragona, i ja de tornada a
Barcelona d’on havien sortit al
matí, el grup de corresponsals
internacionals, entre els quals es
trobava Capa i Buckley, havien
decidit desviar-se de la carretera
principal, l’actual N-340, a l’alçada
de Vilafranca, per anar a dinar
a Sitges, famosa ja aleshores per
la seva gastronomia, i des d’allí,
per les costes del Garraf, dirigirse a Barcelona.
En acabar la conferència,
un dels assistents, que en principi no es va identificar, em va
manifestar la seva perplexitat
davant el fet que ni Preston ni
jo, en un acte fet precisament
a Sitges sobre corresponsals
estrangers a la Guerra Civil, no
haguéssim citat expressament
Henry Buckley.
En aquell moment jo no
tan sols no recordava que
Buckley havia estat a Espanya
com a corresponsal de guerra
del The Daily Telegraph, sinó
que, per descomptat, ignorava
totalment la seva relació amb
Sitges i fins i tot desconeixia
com s’escrivia correctament el

seu nom. (Més inexplicable va
ser l’oblit de Preston, ja que,
com dies després vaig poder
comprovar, el 2003 ell havia
prorrogat l’edició espanyola de
les memòries de Buckley sobre
la Guerra Civil espanyola, on
explicava a bastament els seus
vincles amb Sitges, coneixia els
seus tres fills i tenia a impremta la
seva obra Idealistes sota les bales,
en la qual li dedicava un capítol
sencer).
El desconegut personatge
que m’havia interpel·lat em va
preguntar si el coneixia. Encara
no sé ben bé com va succeir, però
des del recòndit més ignorat de
la memòria se’m va fer palès que
qui tenia al davant era sens dubte
Joan Sella, un periodista local que
havia conegut 25 anys enrere quan
m’entrevistà a l’alcaldia de Sant
Sadurní i al qual no havia vist
mai més. Quan li vaig respondre
el seu nom en una mil·lèsima
de segon va quedar tan sobtat
que no se’n sabia avenir que
l’hagués reconegut. M’explicà
breument la personalitat i la
biografia de Henry Buckley, la
(continua a la pàgina següent)
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seva amistat de tota la vida amb
la seva família i vàrem convenir
tornar-nos a veure un altre dia.
Va ser en aquesta segona trobada
al seu domicili de Sant Cugat
del Vallès quan va comentar
l’existència del fons fotogràfic
inèdit de Buckley, que els seus
tres fills i la seva néta Patrícia
conservaven encara a Sitges.
En aquella Setmana Santa
vàrem convenir amb Patrícia
Buckley, el seu pare Ramon i
els seus oncles Jordi i Patrick
que el fons fotogràfic de Henry
Buckley es dipositaria a l’Arxiu
Comarcal de l’Alt Penedès de la
Generalitat de Catalunya, on es
faria un diagnòstic del material,
es digitalitzaria, s’identificaria i
es documentaria, i s’iniciarien les
gestions per a cedir-ne una còpia
a l’Arxiu Històric Municipal de
Sitges i per fer-ne una exposició
en el marc de la commemoració
dels setanta anys de la Guerra
Civil. Tot això o bé ja s’està fent
o s’està negociant a l’hora de
redactar aquest reportatge.
Té la seva gràcia que de la
mateixa manera que una nova
generació de catalans i d’espanyols –els néts dels protagonistes
i víctimes del conflicte– s’han
plantejat el dret i el deure de la
recuperació de la memòria històrica de la Guerra Civil, hagi
estat precisament una néta del
britànic Henry Buckley qui amb
la seva tenacitat hagi propiciat
que se salvessin les seves fotografies.
Mestre del periodisme
El principal actiu de Henry
Buckley a l’hora de narrar els
esdeveniments de la Guerra Civil
era que ell, a diferència de la
immensa majoria de corresponsals internacionals que hi van
ser destacats, feia set anys que
vivia a Espanya quan va esclatar
la revolta militar, havia viscut,
per tant, tot el procés que va
arrencar amb la caiguda de la
dictadura de Primo de Rivera i
l’adveniment de la República,
i coneixia perfectament la
història d’aquells anys i els

Imatge 2. Maria Planas i Izábal va conèixer Buckley l’estiu de 1938 a Sitges i es van casar aquell mateix any.
Aquesta fotografia es va fer durant el seu viatge de noces a Suïssa. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry
Buckley (ACAPGC)
seus principals protagonistes.
Per això, a la seva mort, el seu
company Willy Forrest, també
corresponsal britànic a la guerra
d’Espanya, va escriure al Times
de Londres que “Buckley va ser
capaç de copsar més de la Guerra
Civil que cap altre corresponsal
estranger i en va informar amb
una fidelitat tan escrupolosa a
la veritat que es va guanyar el
respecte fins i tot d’aquells que
haurien volgut que la veritat
restés oculta.”
Ell va tenir clar des del primer
moment que l’objectiu de la causa
republicana era “convertir un país
on la seva economia i el seu sistema
polític responien encara als vells
principis del feudalisme, en un
estat modern, progressista, que
no mirés al passat sinó al futur,
obert a les grans innovacions i
revolucions dels nostres temps:
la revolució i mecanització del
camp, la revolució en el transport,
en la indústria, l’educació i la
millora de l’ésser humà.” Aquesta
visió progressista la transmetia a
Londres en les seves cròniques,

però sovint no arribava als lectors
de The Daily Telegraph donat el
caràcter conservador del rotatiu
britànic que les censurava.
Acabada la Guerra Civil
espanyola, Buckley s’instal·là a
Londres amb la seva esposa, on
va escriure l’obra Life and Death
of the Spanish Republic (Vida i mort
de la República espanyola) a partir de les cròniques que havia
publicat al The Daily Telegraph
entre 1929 i 1939.
El fatídic 3 de setembre de
1939, quan Hitler envaí Polònia,
ja la tenia enllestida i la va publicar el desembre d’aquell mateix
any. Entre una guerra civil i una
de mundial, Buckley va escriure
no solament les seves memòries
personals a l’Espanya del període 1929-1939, sinó que hi va
incloure les seves vivències i
reflexions sobre la naturalesa,
les causes i les conseqüències
d’aquella etapa històrica.
L’obra de Buckley va ser a
més un al·legat contra el feixisme i també contra el poble
anglès i els seus dirigents, que

Imatge 3. El corresponsal de guerra britànic Henry Buckley amb el xofer d’un vehicle llogat, durant la Guerra
Civil. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

s’havien desentès del que succeïa a Espanya girant l’esquena
a la causa republicana. Entre
una possible Espanya feixista
i conservadora i una eventual
Espanya comunista, va prevaler
la primera opció. No va tenir
gaire ressò al Regne Unit ja que,
poques setmanes després de la
seva edició, una bona part dels
exemplars van ser destruïts quan
una bomba incendiària alemanya
va cremar el dipòsit londinenc
on s’emmagatzemaven.
Demòcrata convençut i
inquiet, explicava com “[...] un
any rera l’altre vaig observar la
construcció d’aquell edifici de la
democràcia espanyola, intuint
que li mancava algun element

essencial, que alguna cosa no
acabava de funcionar, però sense
poder precisar amb exactitud
quin era l’error que s’estava
cometent. Després d’aquests
anys, i quan me’n adono que
ja és massa tard, em sembla que
ja l’he descobert.
¡Que n’és de fàcil en aquests
dramàtics moments de la nostra
història donar-li tota la culpa
al feixisme del que va succeir a
Espanya en aquests darrers anys i
del que ens està passant a nosaltres
en aquests moments ! L’autèntic
enemic no és el feixisme, sinó el
nostre propi sistema, la nostra
democràcia.
Si continuem pensant que la
democràcia consisteix només en
seguir les regles del joc i mantenir el statu quo d’un país, d’una
determinada societat, d’una
determinada classe social, és que
seguim vivint al segle passat, que
no som capaços de respondre als
reptes del present. A partir dels
principis de la democràcia cal
elaborar un nou sistema polític que ens permeti afrontar els
canvis –científics, tecnològics i
socials– que s’estan produint
en els nostres dies, amb tanta
rapidesa i de tanta magnitud
com mai abans havia conegut
la humanitat”.
El Buckley catòlic fervent,
però amb una aguda consciència
social, el va portar a sentenciar
que “de la mateixa manera que
em desagrada la violència de la
torba i la crema d’esglésies, crec
que la gent d’Espanya que proclama a crits la seva fe catòlica és
qui més culpa té de l’existència
de masses analfabetes i d’una
economia nacional ruïnosa.” La
seva sinceritat delatava sovint la
seva identificació amb la causa
republicana espanyola, la seva
(continua a la pàgina següent)

Imatge 4. Les memòries de Buckley sobre la Guerra Civil es van editar
inicialment a Londres el desembre de 1939. L’edició va ser destruïda
gairebé en la seva totalitat per una bomba incendiària alemanya llançada
al principi de 1940 sobre la capital britànica. El 2003 es va publicar la
versió en castellà i actualment es prepara la versió catalana. Imatge de
Pere Cantons
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Imatge 5. Buckley amb l’inconfusible casc de l’exèrcit britànic entrevistant
un militar brasiler de les forces aliades durant la Segona Guerra Mundial.
Fons Henry Buckley (ACAPGC)

(ve de la pàgina anterior)
radical oposició al feixisme i la
seva profunda inquietud per al
futur de la democràcia al vell
continent, preocupació aquesta
que segueix vigent en els nostres dies.
Les seves cròniques in situ i
la seva obra posterior sobre el
període 1929-1939 van merèixer
el reconeixement d’historiadors i
de periodistes, i segueix essent un
llibre de referència per conèixer
bé el període més apassionant
de la nostra història recent. La
seva visió en calent dels esdeveniments no es va veure aigualida
per l’elaboració a posteriori, ni en
va modificar la seva perspectiva.
Fins i tot els errors d’apreciació
i els pronòstics no acomplerts
adquireixen un interès especial
per la frescor que transmeten.
Els seus encerts de prospectiva
sobre l’auge i la consolidació
del feixisme, malauradament,
es van fer realitat en una Europa

convulsionada que es va veure
abocada immediatament a la
Segona Guerra Mundial.
Fotògraf ocasional
La circumstància de trobarse sempre a prop de la notícia
va propiciar que Buckley ho
aprofités per captar algunes
fotografies dels esdeveniments
que ell presenciava en tant que
corresponsal literari acreditat pel
The Daily Telegraph. No era la
seva feina, ni en feia cap ús que
no fos el d’enviar les imatges a
la seva dona resident a Londres.
Va ser allò que ara en diríem un
fotògraf ocasional.
Si ens atenim al seu llegat
fotogràfic que ara s’ha recuperat,
sembla evident que Buckley no
era un professional de la imatge,
probablement no disposava d’una
càmera de gaire qualitat i gairebé
segur que no intervenia personalment ni en el revelat dels
seus rodets ni en la realització i
l’ampliació de les còpies. Unes

hipòtesis que es poden corroborar
analitzat en detall les imatges
que va captar.
Així en trobem moltes desenfocades i fosques; d’altres fetes a
contrallum o amb poc contrast
(és clar que vés a saber si a causa
d’una deficiència d’origen o per
culpa del pas dels anys que ha
devaluat la imatge); els enquadraments no van ser sempre els
més adequats i en alguns casos
va cometre l’error de principiant
de retratar involuntàriament la
seva pròpia ombra. Si hagués controlat personalment el procés de
revelatge i positivat de les seves
fotografies, moltes les hauria pogut
enquadrar millor seleccionant
els fragments més interessants
i descartant els sobrers.
Una vegada feta la catalogació i identificació de totes les
fotografies de Buckley (veure
requadre amb la fitxa tècnica),
ens adonem que totes les va
captar en territori republicà, ja
que només va treballar en aquest
bàndol. Però s’obren una sèrie
d’interrogants. Si exceptuem les
imatges escadusseres captades
al front de Terol entre el 15 de
desembre de 1937 i el 2 de febrer
de 1938, i a Girona el 18 de juny
de 1938, i ¿com és que la gran
majoria corresponen exclusivament al període comprès entre el
25 d’octubre de 1938 i principis
de febrer de 1939? ¿No en va
captar cap als diferents indrets
bèl·lics d’Espanya des del 18 de
juliol de 1936 fins que el trobem al front de Terol?; ¿i entre
el 2 de febrer i el 18 de juny de
1938, com és que no se n’han
localitzat? I encara ens vénen
més i més preguntes: ¿i de la
Segona Guerra Mundial, on va
treballar de corresponsal durant
cinc anys, com és que només se
n’ha recuperat una vintena? I
per últim, la gran pregunta: on

són els negatius?
En les converses mantingudes amb els tres fills de Buckley,
Patrick, Ramon i Jordi, no hem
trobat explicacions convincents
a totes aquestes qüestions. Dels
clixés afirmen no haver-los vist
mai, i del destí dels eventuals
reportatges fotogràfics del seu
pare que podria haver realitzat a més dels que ara s’han
localitzat, tampoc. Podrien no
haver existit mai, tal vegada es
van extraviar en alguna de les
vicissituds viscudes per Buckley
a la Guerra Civil espanyola o
quan va ser ferit greument a
Itàlia durant la Segona Guerra
Mundial; vés a saber si en un dels
múltiples canvis de residència
del matrimoni Buckley Planas
per diferents països i ciutats es
van perdre; ¿i si el propi Buckley
se n’hagués desfet després per
no comprometre’s quan es va
establir a l’Espanya franquista el
1949 en qualitat de director de
l’agència britànica Reuters?
Sigui com sigui, el material
fotogràfic ara recuperat correspon gairebé en exclusiva a vuit
reportatges dels dies i indrets
següents: el primer, entre el 15
de desembre de 1937 i el 2 de
gener de 1938, al front de Terol;
el segon, el 18 de juny de 1938, a
Girona; el tercer, el 25 d’octubre
de 1938, a l’Espluga de Francolí;
el quart, el 28 d’octubre de 1938,
a la Diagonal de Barcelona; el
cinquè, el 5 de novembre de 1938,
camí del front de l’Ebre després
de travessar el Penedès; el sisè,
el 15 de gener de 1939, a la carretera de Tarragona a Barcelona;
el setè, el 30 de gener de 1939,
a la frontera d’El Portús, i el
darrer, al principi de febrer de
1939, als camps d’internament
d’Argelers i Sant Cebrià (França).
Malgrat el dramatisme de les
situacions en què es va trobar,

no va enregistrar mai imatges
d’enfrontaments a primera línia,
ni víctimes, ni cadàvers. Estava
sempre en un discret segon terme,
molt en consonància amb la seva
personalitat.
Les interessants escenes que
va captar en aquests indrets són
totes elles d’un gran valor històric
i vénen a completar els reportatges
ja coneguts d’altres fotògrafs de
l’època, com Robert Capa, Agustí
Centelles i David Seymour. Com
veurem més endavant, Buckley va
coincidir amb Capa en diverses
ocasions i almenys una també
amb Seymour.
Pels estudiosos de la Guerra
Civil, les fotografies aporten algunes novetats, com per exemple
l’enginyós i rudimentari telefèric
per travessar l’Ebre, la identificació dels textos de les pancartes
que es van penjar al pati dels
porxos del balneari Hotel Villa
Engracia del barri de les Masies
de l’Espluga de Francolí, el 25
d’octubre, a l’acte de comiat de
les Brigades Internacionals. La
fotografia que va fer en aquell
acte al coronel Juan Modesto
Guillotto mentre feia el seu
discurs és molt singular, ja que
les de Capa i Seymour, presents
a l’acte, no són gaire conegudes.
També permeten documentar gràficament per primera vegada el
viatge a través del Penedès dels
corresponsals estrangers Ernest
Hemingway, Herbert Matthews i
Vincent, “Jimmy”, Sheean, acompanyats pel coronel de les Brigades
Internacionals Hans Kahle. Les
més singulars han resultat ser les
del 18 de juny de 1938 a Girona,
ja que als arxius històrics de la
ciutat no en tenien catalogades
ni mitja dotzena, que són propietat de la Biblioteca Nacional
de Madrid.
D’entre les fotografies recuperades, les més entranyables són
les darreres que va captar a la
frontera d’El Portús i als camps
d’internament de refugiats del
sud de França. Aquelles escenes
el van afectar molt íntimament,
com va testimoniar a les seves
cròniques, i sembla talment com
si també s’hagués aplicat més a
l’hora de fotografiar-les.
Després de donar-hi voltes
i més voltes, tinc el convenciment que el que s’ha recuperat
és només una petita part de les
fotografies que Buckley va captar
durant els tres anys de la Guerra
Civil a Espanya i Catalunya. La
major part, o es van perdre (o
estan mal arxivades, com diu sempre l’amic Josep Maria Masachs,
director de l’Arxiu Comarcal de
l’Alt Penedès), o el propi Buckley
se’n va desfer, o vés a saber què
se n’ha fet. Sembla talment com
si el que ara ens ha arribat siguin
només les engrunes i que l’àpat
complet encara es faci esperar.
Vegem-ho.
Entre el 15 de desembre
de 1937 i el 2 de gener de
1938, al front de Terol
Aquesta podria ser la primera
ocasió que Buckley hauria coincidit
al front amb l’escriptor nordamericà Ernest Hemingway, el

Imatge 6. Èxode de refugiats civils i militars republicans a la frontera francesa del Portús. 30 de gener de 1939. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons
Henry Buckley (ACAPGC)

(continua a la pàgina següent)
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corresponsal del The New York
Times Herbert Matthews i el fotògraf Robert Capa. Sortien cada
dia de València amb un cotxe de
lloguer en destinació a Terol, on
l’exèrcit republicà pretenia recuperar definitivament la ciutat en
poder de les tropes franquistes, i
hi retornaven al vespre per enviar
les seves cròniques, reportatges
i fotografies als seus respectius
diaris i revistes.
Dos anys després, quan
Buckley va acabar d’escriure la
seva obra Life and Death of the
Spanish Republic, va relatar així
els esdeveniments d’aquells dies:
“Al primer que vaig trobar en
arribar al front de Terol va ser
Ernest Hemingway, el qual es va
alegrar molt de veure’m, sobretot
quan va poder comprovar que li
portava dues ampolles de whisky.
El vaig trobar com en d’altres
ocasions anteriors: estava ajudant
a un grup de milicians a situar en
un bon emplaçament un canó
del setanta cinc, el qual s’utilitzava per assalts a curta distància.
Per a Hemingway la guerra era
això: implicar-se en tot allò que
esdevenia al seu entorn, ajudar
els soldats passerells a carregar i
descarregar les seves armes, parlar
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
compte 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 preses d’un
corresponsal de guerra”.

De Manchester a Sitges

Henry Woodroffe Buckley (1904 -1972)
El 9 de novembre de 1972 moria a Sitges, a la casa pairal de la família Planas, ben bé a
tocar el Cap de la Vila, el periodista Henry Buckley. Feia sis anys que hi residia de forma
permanent, des que s’havia jubilat de la seva professió com a director de l’agència britànica
Reuters a Madrid.
La vinculació de Buckley amb Sitges es va iniciar a l’estiu de 1938, quan juntament amb
els seus amics, el pintor santanderí Luis Quintanilla i el corresponsal de guerra nord-americà
Herbert Matthews, freqüentaven aquesta població del Garraf cridats pel seu atractiu turístic.
Malgrat el dramatisme de la guerra, aquests tres personatges no renunciaven a gaudir de la
platja i de la gastronomia autòctona, qui sap si per intentar compensar la duresa de la situació
en què es trobaven. En una d’aquestes incursions, Buckley va conèixer Maria Planas i Izábal,
una noia de la burgesia sitgetana que just acabava de superar un desengany sentimental.
Es van enamorar i es van casar aquell mateix any, mig d’incògnit, en una capella catòlica
del govern basc refugiat a Barcelona. El corresponsal nord-americà Herbert Matthews va ser
testimoni de l’enllaç.
Feia gairebé 20 anys que Buckley havia arribat a Madrid en qualitat de corresponsal del
diari britànic Daily Chronicle. La dictadura de Primo de Rivera agonitzava i s’iniciava la dècada
més dramàtica de la nostra història que ell viuria i patiria en primera persona. Va relatar per als
lectors britànics del The Daily Telegraph la proclamació de la República, la inestabilitat política
del país durant el període 1931-1936, l’inici de la Guerra Civil i l’evolució del conflicte per
diferents indrets d’Espanya, sempre des del bàndol republicà. El 30 de gener de 1939 va travessar la frontera del Portús, acompanyant els centenars de milers de refugiats civils i militars
que fugien de les tropes franquistes. S’instal·là a Londres amb la seva esposa.
Havia nascut el novembre de 1904 a Urms, prop de Manchester (Regne Unit), en el si
d’una família catòlica i liberal. Els qui el van tractar durant la guerra l’anomenaven Enrique i
el definien com a sensible, lacònic i modest; la seva veu era gairebé un xiuxiueig, la seva cara
tímida i el seu humor sec. Constancia de la Mora, la responsable de l’oficina de premsa del
Ministeri d’Afers Estrangers republicà, el va descriure com un “home petit de cabells rogencs,
de cara tímida i amb un lleuger tic al costat de la boca que donava un aire sarcàstic al seu
humor mordaç.”
Destinat a Amsterdam, el 1940 va haver de sortir precipitadament d’Holanda arran de la
invasió alemanya. Ja en plena guerra mundial, va treballar de corresponsal del The Daily Express
destacat a la flota britànica al Mediterrani i al nord d’Àfrica. Finalment va desembarcar amb
les tropes aliades a Ànzio (Itàlia), on va ser ferit per l’explosió d’un obús alemany. Després
de la seva recuperació, va passar una temporada adscrit a les forces aliades a Berlín, fins que
va tornar a casa després de cinc anys d’absència. El 1949 va ser destinat a Madrid per dirigir
la delegació de l’agència de notícies britànica Reuters. Allí van créixer i formar-se els seus tres
fills, Jordi, Ramon i Patrick.
Els darrers sis anys de la seva vida a Sitges li van permetre enfortir les relacions socials
i d’amistat que havia anat teixint durant les seves estades esporàdiques amb motiu de les
vacances laborals.
És un d’aquells personatges del segle XX la memòria del qual caldria recuperar per a la
història local i comarcal. El seus tres fills, Patrick, Jordi i Ramon, els quals freqüenten Sitges
sempre que poden, han fet el primer pas dipositant una còpia de la col·lecció de fotografies
a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès i a l’Arxiu Històric Municipal de Sitges.

Imatge 7. El vehicle de lloguer en què viatjava Henry Buckley per
desplaçar-se de València a Terol. El conductor, en aquella circumstància,
era Robert Capa. Desembre de 1937 o gener de 1938. Foto inèdita de
Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 8. Ernest Hemingway al front de Terol. Buckley comentava que
“Hemingway era una persona fantàstica, bondadosa, quasi infantil a
vegades. Em sembla que gairebé estimava la guerra, de forma semblant
a alguns dels personatges dels seus llibres”. Foto inèdita, una mica
desenfocada, de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

La imatge 7 ben bé podria
correspondre a un dels viatges
amb cotxe de València a Terol
(s’ha pogut identificar el conductor del vehicle: era precisament
el fotògraf Robert Capa ), i la
8, una mica desenfocada, en la
qual veiem Hemingway saludant amb el puny tancat, qui
sap si a les hores posteriors a la
trobada entre Buckley (amb les
ampolles de whisky) i l’escriptor
nord-americà. El diagnòstic de
la situació que Buckley va fer
d’aquells moments era d’una
gran lucidesa: “En aquell any i
mig de guerra s’havia produït a
Espanya una polarització de les
dues parts en conflicte: d’una
banda, la República, decantantse cada vegada més cap a una
mena de règim comunista, i de
l’altra, la nacional, propícia a un
règim feixista. El totalitarisme
semblava inevitable a l’horitzó
polític espanyol, fos qui fos el
vencedor d’aquella guerra. Però
dit això, caldria fer algunes matisacions. Malgrat que tant Falange
Española com el Partit Comunista
havien crescut espectacularment
durant aquells mesos i comptaven
amb centenars de milers d’afiliats
que no havien assolit, ni de lluny,
el control polític de cap de les
dues Espanyes. [...] L’Església per
la seva banda havia recuperat
la seva vella preeminència, i
l’exiliat cardenal Segura havia
tornat amb tots els honors per a
ocupar l’arquebisbat de Sevilla. I
els grans terratinents i propietaris
que donaven suport a Franco no
havien sofert cap mena d’expropiació de les seves finques, com
hauria esdevingut en un règim
totalitari”.
La població civil de Terol,
unes vint mil persones, fugia
de la ciutat (imatge 9) ja que
els combats eren molt aferrissats
i les tones de bombes llançades
pels Junker nazis provocaven
nombrosos estralls. Matthews
ho recordava així a la seva obra
The Education of a Corresponded
(L’aprenentatge de corresponsal)
publicada 10 anys després a
Nova York: “Hi havia cadàvers
per tot arreu, cossos d’homes i
de mules, i no hi havia temps per
a retirar-los dels carrers”.
La visió de Buckley tenia més
perspectiva: “Els nacionals van
ocupar la ciutat i va començar un
bany de sang. L’esquerra parla de
dues mil persones assassinades
a Terol en aquells primers dies,
encara que jo m’inclino a pensar en una xifra menor, alguns
centenars, com a mínim. Sembla
que algunes d’aquestes execucions eren públiques i es duien
a terme a la plaça del Torico en
presència d’alguns centenars
d’espectadors. S’executava indistintament a persones d’ambdós
sexes. Un regidor republicà de
l’ajuntament em va comentar
que, dels set regidors d’esquerres,
només dos seguien vius gràcies a
que es van poder passar al bàndol
republicà”. Buckley va passar la
nit del 24 al 25 de desembre a
Terol: “Recordo que vàrem celebrar la Nit de Nadal en un corral
-sembla del tot apropiat- on els
soldats van encendre una gran
(continua a la pàgina següent)
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foguera. Varen treure les guitarres
i es va organitzar una improvisada rondalla a l’estil aragonès.
Així vàrem passar la nit, entre
jotas i nadales, i em vaig sentir
molt més proper a l’esperit
nadalenc que si hagués estat a
París o a qualssevol altra ciutat
europea, participant en un sopar
de revetlla. Més tard, embolicat
amb unes mantes dins el cotxe,
no hi havia manera d’adormirme: em preguntava on seria jo
la Nit de Nadal de l’any següent.
En realitat el que em qüestionava
és com es trobaria el món l’any
següent; si la humanitat hauria
embogit del tot –semblava que s’hi
veia abocada– o si, pel contrari,
s’hauria embarcat en un camí
de pau i de reconciliació, si no
havia arribat ja l’hora de girar
els ulls cap un petit corral per
a veure què hi havia succeït allí
feia gairebé dos mil anys”.
18 de juny de 1938 a Girona

Imatge 9. La població civil de Terol fugint de la ciutat a causa dels bombardejos de l’aviació franquista. Foto
inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

Les fotografies captades per
Buckley aquesta jornada han
estat les darreres que s’han
pogut identificar, localitzar i
datar. (Veure el capítol d’aquest
reportatge titulat Quan aconseguir
identificar una fotografia antiga és
una mica més fàcil que trobar una
agulla en un paller).
Corresponen a l’acte que es
va celebrar el 18 de juny de 1938
a la plaça de la Independència,
la més gran de Girona en aquells
moments, amb motiu de l’arribada de les tropes republicanes
de la 43 Divisió procedents de
França, on havien entrat a través
de la frontera d’Aragó. Després de
resistir durant gairebé tres mesos

el setge de l’exèrcit franquista a la
vall de Bielsa, ja sense municions
ni aliments, van rebre l’ordre de
retirar-se, travessar la frontera i
tornar a Espanya per la Jonquera.
(Imatges 10 i 11).
A Girona s’hi van aplegar el
ministre d’Estat, Julio Álvarez
del Vayo; el cap de la sotssecretaria de Premsa, Sorozàbal; el cap
del Gabinet de Premsa, Francesc
Aguirre; els sotssecretari de l’Exèrcit de Terra, coronel Cordón; el
sotscomissari general de Guerra,
Felip Pretel, i el conseller d’Economia de la Generalitat, Joan
Comorera, els quals van ser
rebuts pel comandant militar
de la plaça, coronel Bosch; pel
comissari general d’Ordre Públic,
Maties d’Inés, i per l’alcalde accidental, Llorenç Busquets.
Álvarez del Vayo, en la seva
al·locució als soldats, va lloar el
seu exemple dient que “ [...] És el
millor i l’etern de la nació espanyola, el que vibra en vosaltres,
soldats de la 43 Divisió, el que
ha sostingut fins al moment que
una continuació de la resistència
només hauria tingut per resultat
privar la pàtria del vostre esforç.
Travesseu la frontera, i no vençuts, sinó en soldats actius de
la lluita per a la independència
d’Espanya.[...] El front us espera.
Porteu-hi el vostre braó; l’exemple
de com s’ha de resistir; la sensació
encoratjadora que a penes heu
sortit d’una batalla, per a voler
entrar en una altra”.
Un soldat de la 43 Divisió,
Gregori Canalejas, ferit de guerra,
va intervenir des de la llotja per
encoratjar els seus companys a
reincorporar-se immediatament
(continua a la pàgina següent)

Imatge 10. Els soldats de la 43 Divisió de l’Exèrcit Popular reunits a la plaça de la Independència de Girona el 18 de juny de 1938, aclamats pels veïns. Procedien de França després d’haver
sortit d’Espanya per la frontera d’Aragó assetjats per les tropes franquistes. Dalt la tarima, les autoritats civils i militars que van presidir l’acte. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry
Buckley (ACAPGC)
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Imatge 11. L’orquestra militar que va interpretar l’Himno de Riego, La Internacional i Els segadors a l’acte
d’homenatge als soldats de la 43 Divisió republicana. 18 de juny de 1938 a la plaça de la Independència de
Girona. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

(ve de la pàgina anterior)
al front. Després l’orquestra va
interpretar l’Himno de Riego, la
Internacional i Els Segadors.
25 d’octubre de 1938 a
l’Espluga de Francolí
Feia un mes que el president
de la Unió Soviètica, Joseph Stalin,
en un intent de congraciar-se amb
Hitler, havia ordenat la retirada
dels assessors soviètics enviats
a la guerra d’Espanya i s’havia
mostrat predisposat a la dissolució
de les Brigades Internacionals
integrades per voluntaris provinents de 54 països, principal-

ment de França, del Regne Unit,
d’Itàlia, de Polònia, de Bèlgica,
d’Alemanya, dels Estats Units i
del Canadà que havien vingut
a Espanya a lluitar contra el feixisme. En total s’hi van aplegar
gairebé 59.000 brigadistes.
El Govern de la República, en
el marc d’un intent de procés de
pacificació, va comunicar el 21
de setembre de 1938 a la Societat
de Nacions i al Comitè de NoIntervenció la retirada imminent de tots els combatents
internacionals del seu bàndol.
La mesura no va ser secundada
per Franco, que va retenir a
Espanya els seus aliats italians
i alemanys enviats per Mussolini
i Hitler, respectivament,fins a la

victòria final.
El 25 d’octubre es va organitzar un acte de comiat dels
brigadistes de les Divisions 35
i 45 que es van concentrar –mig
d’improvís i mig d’incògnit, per
evitar un atac de l’aviació enemiga– al pati interior descobert
d’un gran immoble de les “rodalies de Barcelona”, segons consta
a les cròniques de l’època dels
periodistes i fotògrafs que van
cobrir la informació, entre els
quals es trobaven els habituals
Henry Buckley, Herbert Matthews,
Robert Capa, i aquell dia també
els corresponsals gràfics David
Seymour i el català Pau Lluís
Torrents del Comissariat de
Propaganda de la Generalitat de

Catalunya. Entre els concentrats
hi ha havia el llegendari batalló
de brigadistes nord-americans
Abraham Lincoln.
Gràcies a les imatges de Capa,
Seymour i Torrents, i també ara
a les de Buckley, al revers de les
quals va indicar amb tota precisió la data i el nom d’aquella
població de la Conca de Barberà,
sabem per fi com el resultat del
treball de recerca dut a terme per
Nil Thraby el 2003 que l’acte de
comiat es va celebrar, efectivament, a l’Espluga de Francolí, i
més concretament al pati dels
porxos del balneari Hotel Villa
Engracia del barri de les Masies,
convertit aleshores en hospital
militar, molt a prop del monestir
de Poblet. L’immoble en qüestió
es va rehabilitar a mitjan dècada
dels vuitanta del segle passat i
s’utilitza actualment com a alberg
juvenil de la Generalitat.
A la fotografia 12 veiem el
cap de les milícies comunistes, el
coronel Juan Modesto Guilloto,
adreçant-se als brigadistes des de
la terrassa superior del pati. En
aquell acte van intervenir, a més
el cap del Govern de la República,
Juan Negrín, el general Vicente
Rojo, el coronel Enrique Líster
(els podem veure tots tres a la
imatge 13) i el comandant de les
Brigades Internacionals, el dirigent del Partit Comunista francès
André Marty. En els seus respectius discursos, van reconèixer el
valor dels voluntaris estrangers
que s’havien compromès contra
el feixisme i es van comprometre
a continuar lluitant fins a assolir
la victòria.
Degut a la seva professió,
Buckley havia conegut i tractat
Azaña, Negrín, Rojo i Líster,
els màxims responsables de
la República en aquells mesos

de la guerra. El president de la
República, Manuel Azaña, no va
anar aquell dia a l’Espluga de
Francolí, però sí que assistiria tres
dies després a la desfilada de les
mateixes Brigades Internacionals
a la Diagonal de Barcelona.
Aquesta era l’opinió de
Buckley sobre el president del
Govern Juan Negrín, que ell va
fotografiar aquella històrica jornada “D’alçada mitjana, amples
espatlles, ulleres de pasta fosca de
carei que li menjaven mitja cara,
una mirada i un somriure jovial,
tal vegada el més notable de Juan
Negrín va ser la immensa capacitat de treball, malgrat portar una
vida molt irregular: podia haver
anat de copes tota la nit amb els
seus amics fins a les quatre de la
matinada, però a dos quarts de
nou en punt el cotxe el recollia
per a portar-lo al seu despatx de
la Ciutat Universitària. Una altra
característica seva era la capacitat per a apropar-se a la gent i,
com a bon metge que era, el seu
interès per les persones que el
rodejaven[...]”
“Per descomptat que hi va
haver notables excepcions [es
refereix al paper dels intel·lectuals
com Ortega y Gasset, Madariaga,
Marañón i Pérez de Ayala que,
al seu entendre, després d’haver
contribuït a l’enderrocament de
la monarquia i a l’adveniment de
la República no es van comprometre a fons amb la seva evolució
], entre les quals, la del mateix
Unamuno, que per la seva pròpia
naturalesa era incapaç de callar
per res i per ningú. Fins el mateix
dia de la seva mort, esdevinguda
a Salamanca a finals de 1936,
va estar malparlant contra tot
i contra tots, primer contra els
(continua a la pàgina següent)

Imatge 12. El coronel republicà Juan Modesto Guilloto adreçant-se als voluntaris de les Brigades Internacionals concentrats al pati dels porxos del balneari Hotel Villa Engracia. Les Masies de
l’Espluga de Francolí, 25 d’octubre de 1938. El fotògraf del centre de la imatge és David Seymour, “Chim”, i el clatell de l’extrem inferior esquerre és del també fotògraf Robert Capa. Foto
inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)
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republicans i després contra els
nacionals.
Hi ha una altra excepció a
aquesta regla que he assenyalat,
tot i que es tracta d’un intel·lectual
de menys renom que els que he
citat. Em refereixo al doctor Juan
Negrín. Aquest home va ser la
persona més interessant que
vaig conèixer al llarg de tota la
guerra. I la pregunta que em feia
ja aleshores, i que me l’he seguit
fent contínuament, era la següent:
què dimonis feia un canari bonàs
com ell i bon vivant que sempre
havia mirat la política de reüll,
que malgrat haver estat escollit
diputat un parell de vegades mai
no havia pronunciant un sol discurs al Parlament, què feia un
home com aquell al capdavant
de la República en la seva hora
més crítica”.
Negrín es va adreçar el 25
d’octubre de 1938 a les tropes
internacionals amb un discurs
improvisat, però molt emotiu.
En un dels fragments més eloqüents va afirmar “ [...] El que
ha esdevingut a Espanya ja ho
sabeu, perquè és el mateix que ha
succeït a d’altres països, malgrat
que aquest no ha sabut reaccionar com ho hem fet nosaltres.
Elements coneguts per tothom
van aconseguir crear una situació
en la qual, un Estat, un Govern
legítimament constituït, es troba
a causa de la traïció i de la vilesa,
sense les defenses necessàries per
a qualsevol govern i només té
el suport de la massa popular,
no preparada per a la guerra.
Al costat d’aquesta gran massa
popular, desarticulada i desconjuntada per la defensa, vosaltres
heu contribuït enormement al
fet que el poble espanyol no se
sentís abandonat, perquè us veia
a vosaltres, autèntics representants dels vostres pobles, acudir
en defensa de la nostra causa i
facilitar amb la vostra col·laboració
les grans tasques d’organització
que han cristal·litzat en un
magnífic i potent exèrcit, ara
ja autènticament espanyol, que
avança amb pas ferm i segur cap
a la victòria”.
D’Enrique Líster, Buckley
opinava que “tenia l’aspecte
del que era: un picapedrer gallec,
amb les seves mans enormes, la
seva corpulència, la veu greu, la
fermesa en la seva mirada i en la
seva expressió [...]”.“Líster no havia
passat de l’ensenyament primari
a l’escola, i només anys més tard,
a la Unió Soviètica, havia rebut
alguna mena d’educació superior.
La vida d’Enrique Líster havia
estat tan accelerada que gairebé
no va tenir temps per a educar-se.
Però el que era evident que allí
estava, a l’avantguarda mateixa
de l’exèrcit republicà, comandant
una divisió amb gran coratge i
bon criteri[...] ”Perquè era evident
que Líster tenia un talent natural
per a aquella feina. Quan parlava
amb nosaltres ens explicava el més
essencial per a que entenguéssim
el que estava succeint al camp de
batalla, però mai ens donava cap
mena d’informació que pogués
alertar a l’enemic sobre les seves
intencions[...]”.“Tenia un cuiner
que havia estat als vagons res-

Imatge 13. A les Masies de l’Espluga de Francolí, el 25 d’octubre de 1938. Acte de comiat de les Brigades Internacionals. Dos corresponsals de guerra
cara a cara. Buckley va captar aquesta fotografia en la qual podem veure, d’esquerra a dreta, el general Vicente Rojo, el president del Govern republicà
Juan Negrín i al coronel Enrique Líster, entre d’altres. A l’extrem esquerre, fent una fotografia, s’identifica Robert Capa, que aquell dia va fer en aquest
acte un dels seus reportatges més famosos. Al costat de Rojo, una periodista que no ha estat possible reconèixer. Òbviament Capa va captar també
Buckley en algunes de les fotografies que va fer aquella jornada, ja que estaven davant per davant. Aquesta imatge, pràcticament inèdita, es va publicar
per primera vegada a La Vanguardia el 27 d’abril d’enguany, quan es va donar a conèixer la notícia de la localització de les imatges de Buckley a Sitges.
Foto de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 14. Les tropes de les Brigades Internacionals entrant al pati dels porxos del balneari Hotel Villa Engracia. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons
Henry Buckley (ACAPGC)
taurants de Wagon-Lits abans de
la guerra i totes les vegades que,
en diverses retirades, vaig poder
provar els seus guisats al quarter general de Líster, em sembla
recordar que mai no vaig menjar
malament”.
I finalment del cap de l’exèrcit
republicà de l’Ebre, Vicente Rojo,

creia que, “malgrat la seva modèstia
i la seva personalitat introvertida,
era, sens dubte, una de les lluminàries de l’exèrcit republicà.”
Les fotografies d’aquella jornada dels brigadistes traspuen
un aire de desencís, d’incredulitat, d’incertesa i de ràbia
per haver d’abandonar la seva

lluita contra el feixisme en un
moment tan delicat de la guerra.
(Imatge 14)
28 d’octubre de 1938 a la
Diagonal de Barcelona
Tres dies després de l’acte de
comiat a les Brigades Internacionals

de l’Espluga de Francolí, que va
tenir un caràcter reservat, es va
preparar d’incògnit una desfilada
dels brigadistes que s’iniciaria a
la Diagonal, a l’alçada de l’actual
plaça de Francesc Macià. La convocatòria es va anunciar a partir
(continua a la pàgina següent)
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Imatge 15. El president de la República, Manuel Azaña, i el del Govern,
Juan Negrín, accedint a la llotja instal·lada a l’actual plaça de Francesc
Macià per assistir a la desfilada de comiat de les Brigades Internacionals.
28 d’octubre de 1938. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley
(ACAPGC)
(ve de la pàgina anterior)
de les quatre i deu minuts de la
tarda del 28 d’octubre a través
de camions proveïts d’altaveus
que van circular per tota la ciutat
cridant els barcelonins perquè
hi assistissin.
Els voluntaris internacionals
s’hi van anar concentrant en secret
una hora abans i a dos quarts
de cinc en punt es va iniciar la
desfilada dels batallons dels brigadistes, mentre diverses esquadretes
republicanes d’avions de caça
soviètics Xatos i Mosques sobrevolaven la ciutat per tal d’evitar
que l’aviació franquista pogués
bombardejar i metrallar aquella
gran concentració de tropes presidida per les més altes autoritats
civils i militars republicanes. La
desfilada de comiat dels brigadistes
poc s’assemblava a la solemnitat
i la gallardia que ells mateixos
havien mostrat quan van arribar
a Espanya als inicis de la guerra.
Anaven desarmats i, malgrat el
discurs oficial, intuïen que la
seva lluita s’havia acabat sense
haver assolit la derrota de les

tropes franquistes.
El president de la República,
Manuel Azaña, va arribar-hi puntualment en un cotxe descobert
i va pujar a la tribuna acompanyat del president del Govern,
Juan Negrín (imatge 15). Allí
s’hi trobaven el president de la
Generalitat, Lluís Companys;
el general Vicente Rojo; Diego
Martínez Barrio –un dels consellers personals d’Azaña que va ser
president de les Cortes Generales
durant la guerra–; André Marty,
i els membres de la comissió de
la Societat de Nacions enviats
per acreditar la sortida efectiva
de les Brigades Internacionals
del territori espanyol. Buckley
explicava, anys després, que
“Negrín i Companys vivien una
mena de govern de cohabitació
a Barcelona, i a qualsevol acte
oficial calia interpretar Els Segadors
junt amb l’Himno de Riego. En
això, els catalans eren molt susceptibles tot i que no semblava el
millor moment de preocupar-se
d’aquelles foteses”.
Henry Buckley –com també
Robert Capa, Agustí Centelles

i David Seymour– va realitzar
aquella tarda un dels seus reportatges fotogràfics més entranyables, mentre els barcelonins, uns
250 mil segons les cròniques dels
corresponsals, situats a banda
i banda de l’actual plaça de
Francesc Macià i del tram de la
Diagonal entre aquesta plaça, la
cruïlla del passeig de Gràcia i la
plaça de Catalunya, victorejaven
els voluntaris estrangers mentre
els oferien rams, garlandes de
flors i corones de llorer i des dels
balcons els llençaven retalls de
papers de diferents colors.
(Imatge 16)
Buckley coneixia Azaña des
la proclamació de la República
i el descrivia així: “La seva cara
grossa i bondadosa, la seva
mirada inquisitiva, les seves
amples espatlles, la seva panxa
prominent, semblava talment
un retrat vivent del nostre Mr.
Pickwick [personatge literari creat
per Charles Dickens el 1836].”
”Azaña va ser escollit secretari
del Ateneo de Madrid [...] Quan
va ser anomenat ministre de la
Guerra en el primer govern de
la República els madrilenys van
pensar que era un acudit. Que
un secretari del Ateneo es situés
al front dels exèrcits espanyols
semblava un episodi de ciènciaficció. Però els militars espanyols
es van equivocar si van pensar,
ni que fos per un moment, que
se les tindrien de veure amb un
jove diletant que vivia als núvols
de la literatura. Per sorpresa seva
es van trobar davant d’un home
que sabia molt bé el què volia,
que podia bordar i mossegar...
Després de jubilar [...] a un bon
nombre d’oficials, es va dedicar a
reestructurar l’Exèrcit espanyol,
tractant de modernitzar el seu
equipament i armament”.
En el transcurs de la desfilada,
la dirigent comunista Dolores
Ibárruri, La Pasionaria, es va adreçar als brigadistes amb aquestes
paraules: “[…] Quan passin els

anys i les ferides de la guerra
es vagin cicatritzant; quan el
record dels dies de dolor i de
sang es dissolguin en un present
de llibertat, de pau i de benestar; quan les rancúnies s’hagin
apaivagat i l’orgull de la pàtria
lliure sigui igualment sentit
per tots els espanyols, parleu
als vostres fills, parleu-los a ells
d’aquests homes de les Brigades
Internacionals.
Expliqueu-els-hi com, a través
de mars i muntanyes, salvant
fronteres eriçades de baionetes, vigilats per gossos rabiosos
que frisaven per clavar-los les
seves dents, van arribar a la
nostra pàtria com creuats de la
llibertat i de la independència
d’Espanya, amenaçats pel feixisme alemany i italià. Ho van
abandonar tot; afecte, pàtria, llar,
fortuna, mare, muller, germans
i fills, i van venir per dir-nos:
aquí ens teniu!, la vostra causa,
la causa d’Espanya, és també
nostra causa, és la causa comú
de tota la humanitat avançada
i progressista.
Avui molts se’n van; milers es
queden, tenint per sudari la terra
d’Espanya, el record immens de la
profunda emoció de tots els espanyols. [...] Mai no os oblidarem,
i quan l’olivera de la pau floreixi
entrellaçada amb els llorers de la
victòria de la República Espanyola,
torneu! Torneu al costat nostre,
que aquí hi trobareu pàtria els
que no en teniu; amics, els que
viviu privats d’amistat, i tots,
tots, amb l’estima i l’agraïment
de tot el poble espanyol, que avui
i demà cridarà amb entusiasme
‘Visca els herois de les Brigades
Internacionals’!”.
L’opinió que Buckley tenia de
La Pasionaria no podia ser més
elogiosa: “Va ser, em sembla,
l’única política espanyola que
vaig conèixer; i em fa l’efecte
que conec la majoria dels que
poden afirmar que tenien una
certa notorietat d’aquesta genera-

Imatge 16. A la Diagonal de Barcelona, el 28 d’octubre de 1938. Noies i nois barcelonins amb vestits tradicionals oferint rams, garlandes de flors i arcs
de llorer als brigadistes internacionals. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

ció, i ella és l’única que realment
m’ha impressionat; és una gran
persona”.
5 de novembre de 1938,
travessant el Penedès, camí
del front de l’Ebre
Altra vegada trobem junts
Buckley, Matthews i Capa, però
en aquesta oportunitat s’hi havien
afegit dos dels periodistes més
reconeguts de tots els que van
cobrir la guerra d’Espanya: Ernest
Hemingway –acompanyat del seu
guia, guardaespatlles i home de
confiança, el coronel de les Brigades
Internacionals, Hans Kahle–, i
Vincent “Jimmy” Sheean. Tot i
que habitualment la gran majoria dels corresponsals estrangers
destacats a Catalunya residien a
l’hotel Majèstic de Barcelona, aquell
dia, probablement, Buckley havia
sortit de Sitges i es van trobar
amb la resta prop de Vilafranca
per continuar el viatge junts cap
a l’Ebre.
Feia un dia esplèndid i es
van aturar en una vinya del
Penedès per esmorzar plegats
(imatge 61). En arribar al riu a
l’alçada de l’embarcador de Móra
d’Ebre (imatge 17), es van adonar
que “gairebé tots els ponts que
permetien travessar l’Ebre havien
estat destruïts per les bombes i
s’havien mig enfonsat al riu un
munt de bigues de ferro que
desaconsellaven la navegació.
Malgrat tot, i ja que no hi havia
altra manera d’arribar al front,
vàrem pujar tots quatre en una
barca [podria ser que Buckley
s’oblidés d’algun dels companys
de professió que aquell dia van
travessar l’Ebre en aquella barca,
ja que ell va escriure que van ser
quatre els que van pujar-hi, quan
en realitat eren sis: Hemingway,
Matthews, Capa, Sheean, Kahle i
el propi Buckley. Probablement, o
bé no va considerar com a companys de professió el jove fotògraf
Robert Capa ni el coronel Hans
Kahle, o bé es van fer dos viatges
d’anada i de tornada] amb la idea
de remar al llarg de la riba fins que
arribéssim a la part més fonda del
riu, després el travessaríem fins a la
riba contrària i tornaríem remant
fins al punt de sortida.
El problema va sorgir quan
a la tornada ens vàrem veure
atrapats pel corrent i ens va
arrossegar. Cada moment que
passava, la situació era més alarmant, ja que si topàvem contra
les bigues es destrossaria fatalment el fons de la barca i amb
tota certesa ens ofegaríem quan
s’enfonsés. Va ser Hemingway
qui va salvar la situació agafant
ell els rems com un heroi, amb
tanta fortalesa que va aconseguir
que poguéssim travessar el riu
sans i estalvis”.
Per completar la crònica de
Buckley, cal afegir que en aquella
barca hi anava també l’encarregat
de conduir-la, “un pagès escanyolit
i mort de gana (imatge 18) que no
estava a l’alçada de la tasca que
tenia encomanada”, com recordava
mesos després Sheean.
Just en aquest mateix indret de
l’Ebre, Buckley va fotografiar un
curiós telefèric molt rudimentari
(continua a la pàgina següent)
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Imatge 17. A l’embarcador de la riba esquerra de Móra d’Ebre, el 5 de novembre de 1938.
D’esquerra a dreta hi veiem el coronel Hans Kahle mirant amb uns prismàtics i amb un
mapa sota l’aixella, Ernest Hemingway, Herbert Matthews amb una màquina fotogràfica
Rolleiflex i Vincent, “Jimmy”, Sheean encenent una cigarreta. Foto de Henry Buckley. Fons
Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 18. El barquer i la barca que van utilitzar Buckley, Hemingway, Matthews, Sheean,
Kahle i Capa per travessar l’Ebre el 5 de novembre de 1938. Foto inèdita de Henry Buckley.
Fons Henry Buckley ACAPGC)

(ve de la pàgina anterior)
(imatge 19) que permetia travessar el riu assegut dins una gàbia
de fusta i que es desplaçava per
un cable d’acer penjat de dues
corrioles estirat per un parell
de mules a cada riba. Per evitar
que el localitzessin, els avions
enemics l’havien camuflat amb
branques d’arbres. També es va
aturar davant un immoble de Móra
d’Ebre que havia estat destrossat
pels bombardejos deixant-lo com
si l’haguessin tallat de dalt a baix
amb un ganivet (fotos 37 i 38). A
la segona planta encara s’hi podien
veure intactes la taula del menjador i dues cadires. Va ser aquí on
Hemingway va fer un dels seus
comentaris sorneguers habituals,
exclamant “això demostra clarament què cal fer quan comença
un bombardeig: asseure’s tranquillament a la taula del menjador.
Així de senzill!”.
Durant l’estona que van
romandre a la riba dreta de l’Ebre,
els corresponsals van entrevistarse amb el coronel Enrique Líster
(imatge 20) just en el moment
en què es disposava a ordenar
la retirada general de les seves
tropes del Cinquè Regiment. Feia
unes setmanes que Franco havia
iniciat una gran ofensiva contra
els republicans.

Imatge 20. A les rodalies de Móra
d’Ebre, el 5 de novembre de
1938. El coronel de les Brigades
Internacionals, Hans Kahle,
primer per l’esquerra, i l’escriptor
nord-americà Ernest Hemingway
amb les ulleres a la mà, observant
com Enrique Líster, entre ells
dos, es mostra encantat amb una
ploma estilogràfica que li acaben
de regalar. Al fons a la dreta, el
corresponsal de guerra Vincent,
“Jimmy”, Sheean, que presta més
atenció a algun fet que esdevé
fora de l’abast de la màquina
fotogràfica de Buckley que al regal
que tant satisfà Líster. Foto inèdita
de Henry Buckley. Fons Henry
Buckley (ACAPGC)

Imatge 19. Aquest curiós telefèric estava instal·lat a l’Ebre al principi del mes de novembre de 1938 per tal de poder travessar-lo a l’alçada de Móra
d’Ebre. Els ponts ja havien estat bombardejats o destruïts per les tropes franquistes i l’enginyós artefacte penjat en un cable d’acer era un dels dos
mitjans disponibles pels republicans per anar d’una riba a l’altra. El camuflatge amb branques d’arbre garantia que l’enginy i el seu únic ocupant no
fossin advertits pels avions nacionals. Aquesta fotografia, pràcticament inèdita, es va publicar per primera vegada en aquest mateix setmanari el 27
d’abril d’enguany, quan es va donar a conèixer la localització de les imatges de Buckley a Sitges. Foto de Henry Buckley del 5 de novembre de 1938.
Fons Henry Buckley (ACAPGC)
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15 de gener de 1939 a la
carretera de Tarragona a
Barcelona
Novament plegats Buckley,
Matthews i Capa, però en aquesta
ocasió viatgen amb ells dos corresponsals estrangers més, l’irlandès O’Dowd Gallagher i el
nord-americà Frank Smothers.
Tarragona estava a punt de ser
ocupada per les tropes franquistes
mentre els periodistes, provinents
de Barcelona, intentaven fer la
seva feina. Matthews va escriure
les vicissituds d’aquesta jornada
al seu llibre The Education of a
Correspondent, publicat el 1947
a Nova York: “Vàrem continuar
contra un corrent creixent de
terror i de perills. Dos soldats
morts, un altre pagès mort, i
també animals morts, carros i
automòbils bolcats, la carretera
esberlada, arbres tallats, fils de
telèfon penjant en l’aire i, en
direcció contrària a la nostra,
aquesta ràpida i interminable
corrua de gent. Per bé que no hi
havia pànic, la rapidesa i tensió
de tot allò s’encomanava de tal
manera que tots els nostres instints ens demanaven a crits que
canviéssim el rumb i marxéssim
amb ells. Ens calia, però, donar
testimoni d’aquells successos,
i no podíem abandonar ni
abandonar-nos. Vàrem continuar fins a gairebé els afores de
Tarragona, on vàrem comprovar
que a tres quarts de dues de la
tarda del 15 de gener del 1939
Tarragona encara era a mans
del govern”.
I segueix: “La bellesa natural
del paisatge subratllava l’horror
i el patetisme del que hi succeïa.
Tres factors eren constants: aviació, artilleria i foc, i aquella
riuada interminable i infinitament infeliç de refugiats. No
hi havia cap tros de carretera,
per petit que fos, sense aquells
carros lents carregats fins a
dalt de tot de pertinences que
haurien estat desestimades per
qualsevol drapaire, però que per
a aquella pobra gent era tot allò
que posseïen en aquest món.
Això també era un èxode, una
anada a l’exili que havia assolit
dimensions de tragèdia bíblica”.
(Imatge 21)
Afegeix finalment Matthews:
“Ens varen enxampar deu minuts
més tard, i durant divuit minuts,
nosaltres, els quatre corresponsals
i el xofer, com també els altres
que eren a la regió, vàrem patir

la mena d’infern que la guerra
ens fa viure a tots sense excepció.
Cinc Savoia-Marchetti arribaren
des del mar, amb el sol rere seu,
i bombardejaren la carretera.
Després, quatre bombarders més;
tots varen girar cua i tornaren amb
les metralladores ruixant bales en
totes direccions. Sis bombarders
més varen passar per la carretera
tot seguit, metrallant sense pietat.
Les bales, sortosament, no ens
varen tocar i férem camí cap a
Sitges. Més tard aparegueren
quatre bombarders més. Varen
perdonar el poble, però bombardejaren les carreteres. Ens vàrem
amuntegar contra el mur d’un
pont de ferrocarril (imatge 62), on
ja s’havien aixoplugat tres mares
amb els seus fills. Una mare jove
maldava per aconseguir que el
seu nen de dos anys mantingués
la boca oberta, per por que si
es produïa una explosió se li
rebentessin els timpans o que
els pulmons patissin un col·lapse.
Visca la civilització!, digué un
espanyol al meu costat [...]”.
També Buckley recordava
perfectament aquell 15 de
gener: “A vegades em vénen a
la memòria coses molt insòlites
en unes circumstàncies tan dramàtiques com aquelles. Recordo,
per exemple, quatre màquines
piconadores que es desplaçaven
per la carretera de Valls a Barcelona
[es refereix probablement a un
tram de l’actual N-340, entre
Tarragona i Barcelona], a l’aterradora velocitat de cinc quilòmetres
per hora. I recordo que em vaig
trobar, dues setmanes després,
aquelles mateixes màquines i
aquells mateixos homes que
les conduïen a Caldetes, a la
carretera de la costa catalana
cap a la frontera. Dos soldats
republicans caminaven cap a
l’exili amb una vaca. Els soldats
estaven tan cansats que la vaca
anava més ràpid que ells, i un
dels dos havia d’anar al davant
per barrar-li el pas”.
Robert Capa es trobava també
aquell dia al mateix indret. Va
fotografiar i va descriure l’escena
de la retirada de la població civil:
“He vist centenars de milers de
persones fugir d’aquesta manera
a dos països, Espanya i la Xina.
I m’aterra pensar que uns altres
centenars de milers que encara
viuen en pau a d’altres països,
algun dia massa proper, hauran
de fer el mateix camí, perquè al
llarg dels darrers tres anys el món
on volíem viure ha pres aquesta
fatídica direcció”.

Imatge 21. Refugiats civils fugint del front per la carretera de Tarragona
a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons
Henry Buckley (ACAPGC)

30 de gener de 1939 a la
frontera del Portús
Buckley recordava onze mesos
després des de Londres aquella
jornada de finals de gener de
1939: “Avui segueixo pensant
que allò que els meus ulls van
veure aquell dia no era la realitat,
sinó només un malson.[...] La
primera onada de refugiats, la
qual va assolir la xifra de quatre
cents mil, va arribar al poble
fronterer del Portús el 30 de
gener. Recordo que la carretera
era plena a vessar de carretons,
carros de mules i qualsevol altre
vehicle de rodes que hom es
pugui imaginar. Els francesos
no deixaven passar cap mena de
vehicle, la qual cosa va provocar
un enorme embús. Es remorejava que Franco havia entrat ja
a Figueres i aquell rumor havia
provocat una allau de gent en
direcció a la frontera.[...] Veiem
arribar a aquells soldats fins al
lloc fronterer, alguns simplement
destrossats pel cansament, altres
afamats, altres ferits de gravetat,
alguns amb membres del seu
cos gangrenats, tots plens de
brutícia, de fang i de misèria, i
veiem com els soldats francesos
els feien retrocedir qui sap cap
a on”. (Imatge 22)
A la fotografia 23 hi veiem
el seguici atapeït de vehicles
i una columna de soldats
republicans a cavall i civils a
peu apropant-se a la frontera
del Portús amb l’esperança de
passar a França.
La derrota, però, no va significar la pèrdua de l’honor i de
la dignitat. Els soldats fidels a
la República, en un darrer acte
militar sublim, van desfilar en
formació enarborant l’estendard
de les Brigades Internacionals
amb l’estrella vermella de tres
puntes (imatge 24) que havien
aconseguit preservar malgrat les
vicissituds de la llarga fugida.
Havien llençat les seves armes
en unes immenses piles a banda
i banda de la carretera i amb
el cap cot, no per la vergonya
sinó pel pes de la derrota, estaven a punt de convertir-se en
exiliats.
“Per si encara no n’hi hagués
prou –afegeix Buckley– va començar a ploure, primer suaument,
però cada vegada amb més i més
intensitat, de forma que aquelles
cortines d’aigua no feien més
que augmentar l’espectacle dantesc al qual assistíem impotents
i horroritzats. De res no va servir
que Molesworth [el veiem a la
foto 25; era un brigadier enviat
per la Societat de Nacions per
verificar el pas de la frontera de
les tropes republicanes] protestés
davant la gendarmeria. Es van
encongir d’espatlles i li van dir
simplement que estaven obeint
ordres”.
Buckley va sortir d’Espanya
el 30 de gener de 1939 i ja no hi
tornaria fins deu anys després,
quan l’agència Reuters l’envià
de corresponsal a Madrid.

(continua a la pàgina següent)

Imatge 22. Dos brigadistes britànics identificant-se a la frontera del
Portús. 30 de gener de 1939. Ells havien decidit romandre a Espanya
malgrat la decisió del Govern republicà que els estrangers combatents
sortissin del país. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley.
(ACAPGC)

Imatge 23. Civils i militars apropant-se a la frontera del Portús. 30 de
gener de 1939. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley
(ACAPGC)

Imatge 24. Desfilada de soldats republicans portant l’estendard de les
Brigades Internacionals a la frontera del Portús. 30 de gener de 1939. Foto
inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 25. El brigadier britànic Molesworth observant l’allau de refugiats
republicans al Portús. 30 de gener de 1939. Foto inèdita de Henry Buckley
Fons Henry Buckley (ACAPGC)
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Imatge 26. El carrer principal del Portús ple de refugiats civils i militars que acaben de travessar la frontera. 30
de gener de 1939. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

(ve de la pàgina anterior)

Febrer de 1939, als camps
d’internament d’Argelers i
Sant Cebrià (França)
Va ser als camps d’internament
del sud de França d’Argelers i
Sant Cebrià, entre d’altres, on
als refugiats civils i militars els
van robar la dignitat, com ens
relata Buckley: “Quan aquells
desgraciats van poder travessar
finalment la frontera, van ser
conduïts a uns camps prop del
mar. Aquells descampats eren
només això, terrenys empantanegats que s’inundaven quan
plovia i que eren assotats per
turmentes de sorra quan bufava
el vent a la platja.
Gairebé no hi havia cap
cabana on refugiar-se. Els

homes tenien de cavar forats
a la sorra, vivien en caus com
animals per a protegir-se de les
pluges i el fred. No hi havia aigua
potable i va ser per això que la
disenteria es va estendre entre
la població de refugiats. El servei
mèdic era pràcticament inexistent,
de forma que setmanes després
d’haver-hi arribat molts ferits
encara no havien estat atesos.
Algunes dones i nens van ser
confinats en altres indrets,
però molts sofriren els rigors
d’aquells mals anomenats camps
d’internament i ben anomenats
camps de concentració. Només
es veien soldats senegalesos que
patrullaven amb porres de
fusta i la cavalleria de l’Exèrcit
francès que controlava aquells
recintes brandant els sabres a la
més petita provocació, perquè
ningú no tingués cap mena de
dubte de la situació en què es
trobava. I així, un mes després

que la guerra s’hagués acabat,
gent que en la seva vida anterior
eren advocats, o arquitectes, o
metges, s’havien convertit en
aquesta nova vida a Argelers o
Sant Cebrià –els noms d’aquelles ratoneres– en animàlies que
vivien en caus que ells mateixos
havien construït –com si fossin
talps– a la sorra. Deambulaven tot
el dia amb aspecte desendreçat
i abatut, sense saber on posar-se
quan van arribar les pluges de
primavera.
Mai no m’havia sentit tan
deprimit, perquè aquest mil milió
d’homes que deambulava perdut
per aquells camps representava
el punt límit on havia arribat el
gènere humà, assenyalava no un
passat evident –la Guerra Civil
Espanyola–, sinó, per estrany que
pugui semblar, cap al futur, una
visió de futur en el que tots els
veritables demòcrates acabaríem
d’aquesta manera, empresonats

Imatge 28. Tenda de campanya improvisada, feta amb llistons de fusta i una manta a la
platja de Sant Cebrià. Primers dies de febrer de 1939. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons
Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 27. Un dels refugis construïts pels exiliats republicans a la sorra de
la platja d’Argelers. Primers dies de febrer de 1939. Foto inèdita de Henry
Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

en grans camps de concentració,
tancats i aïllats per a no contaminar amb les nostres idees a la
resta de la humanitat”.
Si ens fixem en la imatges
27 i 28, els caus eren ben bé
això: forats cavats a la sorra de
la platja, coberts amb mantes,
fustes, cartrons i planxes de llauna

per protegir-se del vent, de la
pluja i del fred. Davant d’aquest
escenari aclaparador, Buckley va
sentenciar: “Es pot abandonar
a un poble a la seva sort, com
havíem fet França i Anglaterra
amb Espanya, però el que no es
pot fer es trepitjar el seu honor
i la seva dignitat, precisament
allò que més preuava el poble
espanyol”.

Imatge 29. Els cadàvers de tres refugiats republicans al camp d’internament d’Argelers,
embolicats amb les seves respectives mantes, a punt de ser enterrats a la sorra de la platja,
en una zona habilitada com a cementiri. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley
(ACAPGC)
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Henry Buckley i Robert Capa

Testimonis fotogràfics de la Guerra Civil en paral·lel
Homenatge a Richard Whelan
Ha estat una sorpresa la localització a Sitges de la col·lecció
inèdita de les imatges que Buckley
va realitzar als fronts de Catalunya
i al sud de França durant la Guerra
Civil, però encara ho ha estat
més adonar-se que moltes es van
fer exactament el mateix dia, al
mateix instant i al mateix lloc
que algunes de les més famoses
de Robert Capa.
Així es va poder verificar els
passats 7 i 9 maig a l’International
Center of Photography (ICP) de
Nova York, quan l’amic Richard
Whelan, el conservador del fons
fotogràfic de Robert Capa, va tenir
la paciència de mostrar-nos una
per una les gairebé mil dues-centes
fotografies que tenen als seus arxius
corresponents als reportatges fets
per Capa a Catalunya i al sud de
França entre 1936 i 1939.
Quinze dies després, de forma
inesperada, Whelan va morir.
Havíem gaudit junts contemplant
les fotografies inèdites de Buckley
que ell lògicament desconeixia,
en algunes de les quals apareixia
Robert Capa. I havíem compartit
amb molta satisfacció la descoberta que alguns dels testimonis
fotogràfics de Capa i de Buckley
eren paral·lels.
Richard Whelan (1946-2007)
era el defensor de la memòria
de Robert Capa i treballava en
la recerca de proves i testimonis
a través de tot el món per documentar el seu treball fotogràfic
durant la Guerra Civil Espanyola.
El fascinava la vella Europa i estava
sempre al corrent de l’evolució
política a Catalunya i Espanya. El
2006, quan ens vàrem conèixer,
ens demanava explicacions sobre

Imatge 31. FOTOGRAFIA DE HENRY BUCKLEY. MÓRA D’EBRE. 5 DE NOVEMBRE DE 1938. Indret: des de l’embarcador de la riba esquerra de l’Ebre. Molts
dels immobles havien estat afectats pels bombardejos franquistes. Ben bé a la mateixa alçada de la riba contrària es pot veure la ferralla de les restes
d’un pont bombardejat. Foto del fons Henry Buckley (ACAPGC)
les picabaralles del Tripartit. Havia
nascut a Bronxville (NYC) i es va
doctorar en història de l’art a
la Universitat de Yale. Els seus
amics van decidir enterrar-lo al
mateix cementiri on també reposen les restes de Robert Capa, a

uns cent quilòmetres al nord de
Nova York.
Vivia i treballava en aquesta
ciutat, entre el seu apartament a
Pleasantville, on el van trobar mort
el passat 23 de maig; l’International
Center of Photography a la Sisena

Imatge 32. FOTOGRAFIA DE ROBERT CAPA. MÓRA D’EBRE. 5 DE NOVEMBRE DE 1938. Foto publicada per
gentilesa de Magnum Photos/Contacto

Avinguda, on desenvolupava la
seva tasca de conservador del fons
fotogràfics de Robert i Cornell
Capa; la New York Library, on
treballava en la redacció i preparació dels seus projectes d’exposicions, biografies i catàlegs; al
Bryant Park, on passava llargues
estones descansant, i al bar de
l’hotel Algonquin, el preferit de
Capa, on prenia la seva copa diària... de taronjada.
Els darrers mesos es trobava
malament. Tot i així, ens va rebre
a l’ICP per posar en marxa un gran
projecte que s’anunciarà properament. El primer dia va interrompre
sobtadament la sessió de treball
dient que ja n’hi havia prou, sense
més explicacions ni queixes. Al
final de la segona i darrera sessió
vàrem convenir que s’implicaria
personalment en el nostre projecte
i que vindria a Barcelona l’octubre
de 2008. No podrà ser, però si tot
va endavant i surt bé li dedicarem
a ell l’èxit de l’operació.
Era un home amable, entranyable i predisposat a ajudar. Al seu
darrer catàleg per a una exposició
de fotografies de Capa a Catalunya
This is war! The end of the Spanish
Civil war in Catalonia que es publicarà a la tardor, hi va incloure
uns comentaris força elogiosos
sobre el treball de recerca que el
meu fill Oriol i jo vàrem dur a
terme sobre les localitzacions de
les fotografies que Robert Capa va

fer el 15 de gener de 1939 a través
del Penedès (veure El 3 de Vuit
dels dies 25 d’agost i 29 d’octubre
de 2006).
En homenatge seu, i gràcies
també a la gentilesa de Magnum
Photos, i en particular al seu delegat
a Madrid, Miguel González, de
l’agència Contacto, reproduïm
una sèrie d’imatges de Robert Capa
que semblen bessones amb les
de Henry Buckley.
Buckey i Capa tenien dues
personalitats i eren dos professionals molt diferents. El primer, nou
anys major d’edat, s’havia dedicat
tota la vida a la premsa escrita i
exercia de fotògraf ocasionalment
durant la guerra, només per al
gaudi privat. Per això les seves
fotografies no tenen la rellevància
i la qualitat de les de Capa, identificat més amb la seva professió
de periodista gràfic. Els nou anys
de diferència entre l’un i l’altre, i el
caràcter més reservat, discret i prudent de Buckley que contrastava
amb l’esperit aventurer de Capa,
es noten en les seves respectives
obres. També el desenllaç posterior
de les seves vides va determinar
que un continués simplement
com un gran periodista i l’altre
esdevingués tot un mite després
de la seva tràgica mort el 1954.
Malgrat això, a partir d’ara, Buckley
i Capa restaran per sempre estretament vinculats gràcies als seus
llegats fotogràfics corresponents a
la Guerra Civil Espanyola.
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La comparació de les imatges
33 i 34 ens permet afirmar amb
total certesa que Henry Buckley
es trobava ben bé al costat de
Robert Capa al pati dels porxos
del balneari Hotel Villa Engracia,
el 25 d’octubre de 1938, aproximadament a les dues del migdia,
quan tots dos prenien les seves
respectives fotografies de forma
simultània. A la foto superior de
Henry Buckley veiem un nombrós
grup de brigadistes internacionals
entrant al pati interior de l’hotelbalneari. Observi el lector a la
imatge 33 el personatge situat
en quart lloc darrere de l’únic
que porta ulleres de sol. És un
jove que sembla encendre una
cigarreta. Al seu darrere, un altre
brigadista més baix amb la boina
caiguda enrere. Tot seguit un jove
de perfil amb el cap descobert
mirant a la seva esquerra, un altre
voluntari del qual només es percep
un fragment de la boina, un de
més baix també amb boina i de
cara al fotògraf, i finalment un
de més alt amb una gorra, mirant
a la seva dreta.

Imatge 33 . FOTOGRAFIA DE HENRY BUCKLEY. L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ. 25 D’OCTUBRE DE 1938. COMIAT DE LES BRIGADES INTERNACIONALS. Indret:
Pati dels porxos del balneari Hotel Villa Engracia. Foto inèdita del fons Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 34. FOTOGRAFIA DE ROBERT CAPA. L‘ESPLUGA DE FRANCOLÍ. 25 D’OCTUBRE DE 1938. Foto publicada per gentilesa de Magnum Photos/
Contacto

Aquests sis
personatges de la
foto 33 de Buckley,
tots ells amb
caçadora de pell
negra, són els
mateixos que poden
veure en filera a
la foto inferior de
Robert Capa
(imatge 34)
Entre una i l’altra només hi
ha uns segons de diferència. Els
protagonistes pertanyien a les
divisions 35 i 45 de les Brigades
Internacionals que van haver
de marxar del país a causa de la
resolució de la Societat de Nacions
que obligava tots els combatents
estrangers a abandonar la seva
lluita contra el feixisme. Només el
Govern de la República va acatar
aquella resolució, mentre que
els soldats italians i alemanys
enviats per Mussolini i Hitler,
respectivament, van romandre
al costat de Franco fins al final
de la Guerra Civil.
Ens podríem preguntar com
és que havent-hi tants centenars
de voluntaris estrangers en aquell
pati, Capa i Buckley es van anar
a fixar precisament en aquests sis
brigadistes. La resposta s’haurà de
construir a partir de l’elucubració, ja que no es disposa de cap
referència explícita sobre aquesta
circumstància. Podria ser que es
tractés de pilots internacionals
d’una esquadreta d’avions republicans que haguessin destacat per
alguna singularitat, com la d’haver
participat en alguna batalla recent,
o perquè entre ells hi havia algú
especialment conegut. Descartat
André Malraux, que ja havia sortit
d’Espanya molt abans d’aquella
data, caldrà implicar els experts en
aviació republicana en l’eventual
identificació personal d’aquests
sis protagonistes.
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Imatge 35. FOTOGRAFIA DE HENRY BUCKLEY. MÓRA D’EBRE. 5 DE NOVEMBRE DE 1938. Indret: des de la riba dreta de l’Ebre, amb les restes de ferralla i fustes del pont bombardejat per
l’aviació franquista. Foto inèdita del fons Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 36. FOTOGRAFIA DE ROBERT CAPA. MÓRA D’EBRE. 5 DE NOVEMBRE DE 1938. Les mateixes restes de fustes i ferralla de la fotografia superior. Foto publicada per gentilesa de
Magnum Photos/Contacto
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Imatge 37. FOTOGRAFIA DE HENRY BUCKLEY. MÓRA D’EBRE. 5 DE NOVEMBRE DE 1938.
Casa mig enrunada a l’interior de Móra d’Ebre. Quan Ernest Hemingway, que aquell dia
viatjava amb Buckley i Capa, es va adonar que la taula i les dues cadires del menjador del
segon pis havien resistit el bombardeig, va exclamar en un to sorneguer: “Això demostra
clarament què cal fer quan comença un bombardeig: asseure’s tranquil·lament a la taula del
menjador. Així de senzill!”. Foto inèdita del fons Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 39. FOTOGRAFIA DE HENRY BUCKLEY. PENEDÈS. 15 DE GENER DE 1939. Refugiats
civils fugint amb carro per la carretera de Tarragona a Barcelona. Per protegir-se de l’aviació
enemiga, han intentat camuflar la vela amb branques d’arbre. Foto inèdita del fons Henry
Buckley (ACAPGC)

Imatge 38. FOTOGRAFIA DE ROBERT CAPA. MÓRA D’EBRE. 5 DE NOVEMBRE DE 1938. Foto
publicada per gentilesa de Magnum Photos/Contacto

Imatge 40. FOTOGRAFIA DE ROBERT CAPA. PENEDÈS. 15 DE GENER DE 1939. Refugiats civils
fugint per la mateixa carretera de Tarragona a Barcelona. Foto publicada per gentilesa de
Magnum Photos/Contacto
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Imatge 41. FOTOGRAFIA DE HENRY BUCKLEY. FRONTERA DEL PORTÚS. 31 DE GENER DE 1939. Refugiats militars republicans travessant la frontera de la Jonquera sota el control de la
gendarmeria i de l’exèrcit. Buckley es va situar en territori francès. Foto del fons Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 42. FOTOGRAFIA DE ROBERT CAPA. FRONTERA DEL PORTÚS. 31 DE GENER DE 1939. Refugiats civils republicans travessant la frontera. Capa també es va situar en territori francès.
Foto publicada per gentilesa de Magnum Photos/Contacto

24 d’agost del 2007

ALT PENEDÈS

75

DOSSIER HENRY BUCKLEY (1904-1972)

Imatge 43. FOTOGRAFIA DE HENRY BUCKLEY. CAMPS D’INTERNAMENT D’ARGELERS I SANT CEBRIÀ (FRANÇA). PRINCIPIS DE FEBRER DE 1939. Construcció de pavellons de fusta i tendes de
campanya fetes amb mantes a la sorra de la platja per a l’aixopluc de refugiats republicans. Foto del fons Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 44. FOTOGRAFIA DE ROBERT CAPA. CAMPS D’INTERNAMENT D’ARGELERS I SANT CEBRIÀ (FRANÇA) . PRINCIPIS DE FEBRER DE 1939. Foto publicada per gentilesa de Magnum
Photos/Contacto
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Escenaris de guerra captats per Buckley, 70 anys després
Localització dels principals indrets on Henry Buckley va realitzar els seus reportatges fotogràfics
El treball de recerca dels diferents indrets on Buckley
va realitzar les seves fotografies ha estat una tasca feixuga
però agraïda. Els esdeveniments que ell va fotografiar
són coneguts pels historiadors i en la majoria de casos
estan perfectament documentats els llocs exactes on
es van produir.
Qui més qui menys sap que la desfilada de comiat de
les Brigades Internacionals que es va celebrar a Barcelona
el 28 d’octubre de 1938 va discórrer per la Diagonal,
i, en canvi, pocs, molts pocs, saben on es va celebrar
l’entranyable acte de comiat dels brigadistes celebrat
tres dies abans “a Montblanc, rodalies de Barcelona”,
segons expliquen les cròniques dels periodistes de
l’època. No va ser fins al 2003 quan Nil Thraby, membre de l’Associació No Jubilem la Memòria, va aconseguir
finalment localitzar el recinte on les autoritats civils i
militars de la República van acomiadar els voluntaris
estrangers que havien lluitat a la guerra d’Espanya en
contra dels feixisme.
Es reprodueixen tot seguit set fotografies de Buckley
captades el 1938 i el 1939 i les equivalents, fetes recentment. Tot i que han passat gairebé setanta anys, el lector
podrà percebre la proximitat física dels escenaris on es
va viure la nostra Guerra Civil i on avui, sortosament,
regna la pau i la democràcia.

Imatges 45 i 46. L’indret de Móra d’Ebre a la riba dreta del riu, amb el seu castell medieval dalt el turó, que van fotografiar Buckley i Capa el 5 de novembre de 1938. Alguns dels immobles
bombardejats durant la guerra mai no s’han restaurat i segueixen enrunats. A la dreta de la foto actual, sota el rètol amb el nom del poble, la seu del Club Nàutic pintat de color crema.
L’embarcador de la riba esquerra segueix exactament al mateix lloc on era quan Buckley, Hemingway, Sheean, Matthews, Kahle i Capa hi van arribar aquell 5 de novembre. Foto d’època
inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Foto actual captada el 17 de juny de 2007 per Carles Querol
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Imatges 47 i 48. A la plaça de la Independència de Girona, el 18 de juny de 1938. Els soldats de la 43a Divisió de l’Exèrcit republicà, que havien sortit d’Espanya per la frontera francesa d’Aragó
retrocedint davant l’avanç de les tropes franquistes, van tornar a entrar per la Jonquera per incorporar-se novament a la lluita. A Girona se’ls va retre un homenatge per la seva gesta. Foto
d’època inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Foto actual del mateix indret de la plaça de la Independència realitzada el 3 de juliol de 2007 per
Carles Querol
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Imatges 49 i 50. El pati dels porxos de l’antic balneari Hotel Villa Engracia a les Masies de l’Espluga de Francolí. La presidència de l’acte de comiat de les Brigades Internacionals que s’hi
va celebrar el 25 d’octubre de 1938 es va situar sobre la porta principal, just on hi ha les dues arcades més amples. L’immoble que el 1938 s’utilitzava com a hospital militar republicà s’ha
reconvertit actualment en l’alberg juvenil Jaume I, de la Generalitat de Catalunya. Quan es va restaurar a mitjan dècada dels vuitanta del segle passat, s’hi va construir una coberta de teula
a la galeria superior sobre la porta d’accés, es va afegir un voladís, es va substituir la barana de ferro que hi ha havia instal·lada per un mur d’obra i al pati s’hi van plantar lledoners. El grup
de nenes, nens i monitors de la imatge inferior que hi ha passat uns dies de colònies està cantant L’hora dels adéus acompanyats dels seus pares, just al mateix lloc on aquell 25 d’octubre
els voluntaris estrangers que s’acomiadaven d’Espanya van entonar el Himno de Riego i La Internacional. Foto d’època inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt
Penedès. Foto actual captada el 17 de juny de 2007 per Carles Querol
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Imatges 51 i 52. El gran immoble ubicat a la part de muntanya de l’actual plaça de Francesc Macià, xamfrà amb Pau Casals, sota el qual es va instal·lar la llotja presidencial de la desfilada de
comiat de les Brigades Internacionals el 28 d’octubre de 1938 a Barcelona. Foto d’època inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Foto actual, de l’autor
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Imatges 53 i 54. A la Diagonal de Barcelona entre l’actual plaça de Francesc Macià i el carrer Aribau. 28 d’octubre de 1938. Els brigadistes s’allunyen desfilant en direcció al centre de la ciutat.
El buit que van deixar al seu darrere l’ompliria tres mesos després l’exèrcit franquista quan el 26 de gener de 1939 va ocupar la ciutat. Foto d’època inèdita de Henry Buckley. Fons Henry
Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Foto actual, de l’autor
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Imatges 57 i 58. El carrer principal del Portús, conegut actualment com a avinguda d’Espanya, per on els darrers dos dies del mes de gener i el febrer de 1939 més de quatre-cents cinquanta
mil republicans van fugir d’Espanya i es van convertir en refugiats. A banda i banda de la carretera, els vehicles abandonats pels exiliats. Els immobles de l’esquerra, que corresponen als
números 98, 96, 94, 92, 90, 88..., es conserven pràcticament iguals setanta anys després; en canvi, els de la dreta han estat rehabilitats o reconstruïts per adaptar-los a usos comercials. Foto
inèdita del 30 de gener de 1939 de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Foto actual captada el 3 de juliol de 2007 per Carles Querol
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Quan aconseguir identificar una fotografia antiga és una mica més
fàcil que trobar una agulla en un paller
La tasca d’intentar desxifrar
el dia, el lloc, els protagonistes i
el motiu pel qual es va fer una
fotografia resulta a vegades una
tasca molt complicada quan no
es disposa prèviament de cap
d’aquestes informacions.
Buckley no documentava
al revers de les seves còpies
fotogràfiques amb les dades
indispensables per identificarles. És per això que de les imatges
10, 11, 47 i 59 no en sabíem res
de res. En totes elles hi ha un
immoble amb uns porxos de prou
entitat als baixos com per fixars’hi. Si s’ha mantingut després
de gairebé setanta anys encara
el trobaríem en algun poble o
ciutat de Catalunya o d’Espanya,
però si es va enderrocar, aleshores
la recerca resultaria encara més
complicada.
En aquest cas, però, només
veure els porxos a les fotografies, em va fer la sensació que
m’eren molt familiars. Vaig
repassar mentalment els que
conec de Barcelona (la plaça
Reial i les Set Portes), i també
els que recordava dels meus darrers viatges a Madrid, Salamanca,
Reus, Tarragona, Lleida, Palma,
la Bisbal d’Empordà... Per una o
altra raó no acabava de quadrar
el que veia a la fotografia amb el
que tenia registrat al disc dur de la
meva memòria. També intentava
retrocedir en el temps quinze o
vint anys enrere quan visitava
sovint les sucursals bancàries de
les poblacions més importants de
Catalunya de l’entitat financera
on aleshores treballava.
Ens ha calgut revisar cada
mil·límetre quadrat de totes les
fotografies captades per Buckley
aquella jornada. No va ser fins
a la imatge 59 que ens vàrem
adonar de les inicials SA que
es poden veure encerclades en
color vermell, al darrere del fanal
esfèric de l’enllumenat públic. Es
tracta d’un fragment d’un rètol
molt ben pintat i en molt bon
estat de conservació, situat a la
façana d’un immoble de planta
baixa d’estil modernista. També
sembla haver-hi tot seguit les
lletres majúscules A B A K, mig
perceptibles a través de les fulles
de l’arbre de la dreta.
Amb això vàrem imaginar
diverses opcions atenent a les
premisses següents: 1) que l’acte
fotografiat per Buckley s’hauria
celebrat en un espai molt gran
entre juliol de 1936 i gener
de 1939; 2) que el misteriós
immoble amb el rètol pintat a
la façana podia ser un establiment comercial, una fàbrica, un
magatzem de mercaderies o una
sala de ball o d’espectacles; 3)
que probablement l’immoble dels
porxos encara es conservaria i
que tal vegada formava part del
conjunt d’una plaça porxada, i
4) que la seva ubicació hauria
de correspondre a la zona
republicana que és on Buckley
va treballar de corresponsal de
forma exclusiva.

Imatge 59. 18 de juny de 1938 a la plaça de la Independència de Girona. L’immoble modernista on el 1938 hi havia la Sala Bakunin, al fons de la imatge,
es va enderrocar el 1982. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès de la Generalitat de Catalunya

A partir d’aquí vàrem imaginar possibles alternatives que
comencessin per les lletres SA i
que després incloguessin una A,
una B, una altra A i una K, amb
l’agreujant que les dues primeres podrien indicar la fórmula
genèrica i universal de Societat
Anònima que sovint es col·locaven
a l’inici de la denominació de la
raó comercial. Com el lector es

pot imaginar, aquest exercici és
d’una subtilesa que ràpidament
es converteix en una elucubració,
i si et descuides i no t’atures a
temps, pot acabar en un deliri.
Provi només d’imaginar-s’ho a
partir de tot el que s’ha exposat
fins ara.
Després d’hipòtesis i de
temptejos interminables que
van durar hores i hores, vàrem

resoldre satisfactòriament l’entrellat. El rètol complet indicaria SALA BAKUNIN. A partir
d’aquí tot va resultar més fàcil.
Només va caldre anar al Google,
escriure “sala bakunin” i clicar
la tecla de buscar. Allí ho vàrem
trobar immediatament. Eureka!
A scalatunel.blogpost.com s’explica
que a la ciutat de Girona es va
obrir el 1936 la Sala Bakunin.

Imatge 60. Al mateix emplaçament on hi havia la Sala Bakunin durant la guerra, el primer Ajuntament
democràtic de la segona meitat del segle XX va obligar a construir-hi un nou edifici idèntic als de la resta de la
plaça, amb porxos inclosos. Des d’aleshores, la plaça de la Independència és un recinte perfectament homogeni i
un dels més singulars de Girona. Foto actual feta per Carles Querol el 3 de juliol de 2007

Tot va ser llegir el nom de
Girona al Google com obrir-se’m el
record de les dotzenes de vegades
que m’hauré passejat per sota
aquests porxos de l’actual plaça
de la Independència (o plaça de
Sant Agustí) amb els meus amics
de tota la vida, el Marià Busquets i
la Rosa Antía, que hi viuen fa més
de trenta anys i que l’anomenen
col·loquialment la “plaça dels
cinemes.” Les fotografies actuals
de la plaça penjades a internet
van acabar de convèncer-nos.
L’entusiasme revolucionari
havia comportat que des del 8
de desembre de 1936 el popular
cinema gironí Coliseum Imperial
de la plaça de la Independència
estrenat el 9 d’octubre de 1909
passés a denominar-se Sala
Bakunin en honor de Mijaíl
Bakunin (1814-1876), l’anarquista rus les idees del qual
tanta influència van tenir a la
revolució espanyola.
Desxifrat el lloc exacte, la resta
ha estat molt més fàcil d’aclarir ja que a l’arxiu municipal de
Girona, a les hemeroteques, a les
biblioteques, als llibres d’història i també al Google hi ha prou
informació a l’abast per tancar
el cercle.
Així doncs, les fotografies 10,
11, 47 i 59 corresponen a l’acte
de benvinguda de les tropes
republicanes de la 43a Divisió
que havien arribat a la capital
gironina a través del sud de França
i de la frontera de la Jonquera
procedents del front d’Aragó, el
qual es va celebrar a la plaça de
la Independència de Girona, el
18 de juny de 1938, a la tarda.
Tan fàcil com això!
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Buckley, Hemingway, Matthews, Sheean, Capa, Orwell,
Gallagher, Fischer, Kolstov, Taro, Smothers i Seymour
Escriptors, fotògrafs i corresponsals de guerra internacionals al Penedès (1936-1939)
Si des de l’època de la Via
Augusta romana, i potser fins
i tot des d’abans, el Penedès
havia estat sempre una terra de
pas per a tots els qui hi havien
transitat en so de pau o en brogit de guerra, també durant el
període 1936-1939 la comarca
es va convertir en un indret
de tràfic obligat per als civils i
militars que viatjaven per l’estratègica carretera de Barcelona
a Tarragona i València (l’actual
N-340), la qual, com és sabut,
parteix ben bé per la meitat la
comarca del Penedès històric.
També el tràfic ferroviari, des
de mitjan segle XIX, travessa
la comarca per les dues línies
de Barcelona a Sant Vicenç de
Calders, una per la costa i l’altra
per l’interior. Des de la cruïlla ferroviària de Sant Vicenç s’accedia
durant la guerra tant a Tarragona
i al front de l’Ebre com a Lleida
i al front d’Aragó.
Amb els fronts més o menys
estabilitzats al sud i a l’oest del
Principat, els periodistes internacionals que es van instal·lar
el 1938 a l’hotel Majèstic de
Barcelona cobrien la seva informació del bàndol republicà anant
i venint a diari amb cotxe des de
la capital catalana als diferents
escenaris del conflicte. A través
del pont de Molins de Rei, al
Baix Llobregat, construït el 1769
durant el regnat de Carles III i
enderrocat a causa d’una riuada el
1971, i del viaducte de Lledoner
(Vallirana), i després de deixar
enrere el port d’Ordal, entraven
a la nostra comarca. La carretera
passava aleshores per l’interior
d’Avinyonet, de Vilafranca i de
Santa Margarida i els Monjos, la
Ràpita, seguint el traçat del Camí
ral medieval, l’Arboç, la Gornal,
Bellvei, el Vendrell i sortia del
Penedès abans d’arribar a l’Arc
de Berà. Per anar i tornar de
Barcelona a l’Ebre i a València
calia passar, inevitablement, pel
Penedès. També s’hi transitava
en alguna ocasió per arribar a les
comarques lleidatanes i al front
del Segre si les circumstàncies bèlliques així ho aconsellaven.
D’entre els corresponsals
estrangers que van estar a la
nostra comarca per informar el
món de la Guerra Civil des del
bàndol republicà destaquen, ara
com ara, i fruit d’una recerca inèdita en marxa, com els dotze més
reconeguts:
ERNEST HEMINGWAY (18991961), escriptor nord-americà.
Les seves vivències a la guerra
d’Espanya les va incloure a la
seva novel·la For Whom the
Bell Tolls (Per a qui toquen les
campanes). Premi Pulitzer el
1953 i Premi Nobel el 1954.
Fins que es va suïcidar el 1961,
va mantenir una gran amistat
amb el britànic Henry Buckley
i amb el nord-americà Herbert

València. L’acompanyava un xofer
i el seu home de confiança, el
coronel alemany de les Brigades
Internacionals, Hans Kahle. A
l’alçada de Vilafranca es van
reunir amb Vincent, “Jimmy”,
Sheean, Herbert Matthews i
Robert Capa, que també s’havien desplaçat des de Barcelona
i amb Henry Buckley, provinent
de Sitges, per esmorzar junts i
continuar plegats el viatge al
front. Van travessar l’Ebre amb
una barca de lloguer.

Imatge 61. De viatge cap al front de l’Ebre, el 5 de novembre de 1938, Buckley va fotografiar el grup de
corresponsals internacionals que l’acompanyaven. D’esquerra a dreta, seguint el sentit de les agulles del rellotge,
Ernest Hemingway (dret, amb una tassa a la mà), Robert Capa en camisa blanca, i els periodistes nord-americans
Vincent, “Jimmy”, Sheean amb vestit gris i la mirada perduda, i Herbert Matthews amb ulleres de carei assegut a
terra al costat del coronel Hans Kahle, en cos de camisa. A l’hora d’esmorzar, Capa va omplir les tasses dels seus
quatre companys periodistes amb xampany d’una marca que encara no ha estat possible identificar. Després
es van atrevir a travessar el riu Ebre amb una barca que van llogar i així van poder comprovar els efectes dels
bombardejos franquistes sobre Móra d’Ebre. De l’observació en detall d’aquesta fotografia inèdita es pot
concloure que es van aturar sota una olivera d’una vinya, com ho demostren inequívocament les branques de
l’arbre, el cep podat que es pot veure al requadre inferior dret de la imatge (darrere del coronel Kahle) i el feix
de sarments damunt del marge de pedres situat a l’esquena de Sheean i Matthews. La instantània s’hauria pogut
captar a les rodalies de Vilafranca, on havien convingut que es trobarien Buckley, provinent de Sitges, i la resta
que venien de Barcelona. Aquesta fotografia, pràcticament inèdita, es va publicar per primera vegada en aquest
mateix setmanari el 27 d’abril d’enguany, i a El País (3 de maig de 2007) quan es va donar a conèixer la notícia de
la localització de les imatges de Buckley a Sitges. Foto de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

Matthews. Els darrers mesos de
la seva vida trucava sovint per
telèfon a Buckley a Madrid, mig
paranoic, perquè, segons deia,
era espiat pels serveis secrets dels
Estats Units, tot demanant-li que

advertís Matthews que no tornés
mai al seu país ja que tindria greus
problemes arran de la identificació d’aquest darrer periodista
amb la revolució cubana de Fidel
Castro. El 1938 informava per

a la North American Newspaper
Alliance.
5 DE NOVEMBRE DE 1938. Va
fer un viatge d’anada i de tornada
de la capital catalana a Móra d’Ebre,
per la carretera de Barcelona a

HERBERT
MATTHEWS
(1900-1977),
corresponsal
nord-americà del The New York
Times. Al seu llibre publicat a
Nova York el 1947, The Education
of a Correspondent, hi va recollir
la seva experiència a Espanya
durant la Guerra Civil, amb
algunes referències a la nostra
comarca.
ESTIU DE 1938. Freqüentava
Sitges amb el seu amic Henry
Buckley. En aquella mateixa època
també Vladimir Alexándrovich
Antonov Ovseienko (1883 -1939),
cònsol general de la Unió Soviètica
a Barcelona, residia esporàdicament en aquesta població.
Antonov va ser l’artífex de la
desarticulació del Partit Obrer
d’Unificació Marxista (POUM),
que va obligar l’escriptor britànic
George Orwell a fugir d’Espanya
l’estiu de 1937.
25 D’OCTUBRE DE 1938.
Va viatjar amb Robert Capa i
David Seymour, de Barcelona a
l’Espluga de Francolí, per assistir
a l’acte de comiat de les Brigades
Internacionals celebrat al pati
dels porxos del balneari Hotel
Villa Engracia. Després van tornar
tots tres a Barcelona.
5 DE NOVEMBRE DE 1938. Es
va trobar als voltants de Vilafranca
amb Hemingway, Robert Capa,
Vincent, “Jimmy”, Sheean i Henry
Buckley per anar a Móra d’Ebre.
(Imatge 61)
PRIMERA QUINZENA DE
GENER DE 1939. Ho recordava
anys després, emocionat, a The
Education of a Corresponded:
“Durant uns quants anys vaig
patir un tipus de claustrofòbia, perquè havia estat reclòs,
com en un forat, en un refugi
de Tarragona durant un dels
darrers bombardeigs [primera
quinzena de gener de 1939].
Em trobava físicament, mentalment i moralment deprimit [...]
Però quantes lliçons que havia
après! Semblava que realment
havia valgut la pena. Fins i tot
llavors, trist i desanimat com
estava, hi havia alguna cosa
dins meu que em consolava.
Jo, com els espanyols, havia
lliurat la meva guerra i l’havia
perdut, però ningú no em podria

(continua a la pàgina següent)
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16 de gener.
FRANK SMOTHERS (18911945), corresponsal nord-americà
del Daily News de Chicago.
15 DE GENER DE 1939. Retirada
de Tarragona a Barcelona amb
Robert Capa, Gallagher, Matthews
i Buckley.

VINCENT SHEEAN, “JIMMY”,
(1899-1975), corresponsal nordamericà del New York Herald
Tribune.
5 DE NOVEMBRE DE 1938. Era
un dels cinc periodistes estrangers
que va travessar l’Ebre amb una
barca per entrevistar Líster. Els
altres quatre eren Hemingway,
Matthews, Buckley i Robert
Capa. El 1939 va publicar Not
Peace But A Sword.

ROBERT CAPA (ENDRE ERNÖ
FRIEDMAN), (1913-1954), fotògraf d’origen hongarès, publicava
aleshores les seves fotografies a
les revistes Life, Regards i Picture
Post i al diari Ce Soir.
16 D’OCTUBRE DE 1938.Va
viatjar des de Barcelona a les
rodalies de Falset amb motiu
de l’inici de la retirada de les
Brigades Internacionals.
25 D’OCTUBRE DE 1938. Va
tornar al front per fotografiar
l’acte de comiat de les Brigades
Internacionals a l’Espluga de
Francolí.
5 DE NOVEMBRE DE 1938. Va
travessar l’Ebre amb Hemingway
i els altres corresponsals.
7 DE NOVEMBRE DE 1938.
Tot i que pugui semblar inversemblant, Capa va viatjar de Barcelona
al front del Segre primer per la
carretera de València, desviantse bé a l’alçada del Vendrell, bé
a la de Tarragona, en direcció a
Lleida. No era el camí més curt,
ni de bon tros, però sí el més
segur. Va arribar fins a prop de
Soses, a uns 15 quilòmetres de
Lleida en direcció a Saragossa, a
l’oest de la comarca del Segrià i al
límit amb el Baix Cinca. Aquell
dia va realitzar el reportatge bèllic més dramàtic de tots els que
va fer a Espanya, el qual li va
merèixer el reconeixement de la
revista britànica Picture Post de
ser “el millor fotògraf de guerra
del món”.
10 DE GENER DE 1939.
Novament va tornar al front
de l’Ebre per fotografiar Enrique
Líster i el seu exèrcit.
15 DE GENER DE 1939.
Retirada de Tarragona amb la
població civil que fugia de les
tropes franquistes. Es va desviar de la carretera de València
a Barcelona per anar a Sitges i
des d’allí va dirigir-se a Barcelona
per la carretera de la costa.

O’DOWD GALLAGHER
(1911-1979), corresponsal irlandès del diari de dretes britànic
Daily Express, primer des del
bàndol franquista, després des
del republicà. També va publicar
les seves cròniques al diari francès
Ce soir. A la dècada dels setanta va
generar una gran polèmica quan
va afirmar que la famosa foto de
Robert Capa del milicià mort a
Cerro Muriano (Córdova) era un
muntatge, ja que ell es trobava
al costat del fotògraf la tarda del
5 de setembre de 1936, quan es
va captar la mítica instantània.
Després s’ha demostrat que o bé
Gallagher s’ho va inventar o es
va confondre. És un dels corresponsals de guerra més foscos de
tots els que van ser destinats a
Espanya entre 1936 i 1939.
15 DE GENER DE 1939. Retirada
de Tarragona a Barcelona amb
Robert Capa, Matthews, Frank
Smothers i Buckley. La crònica
dels esdeveniments del dia 15 la
va publicar a Ce soir l’endemà

Imatge 64. De tots els corresponsals i fotògrafs de guerra destinats al
bàndol republicà, potser va ser Robert Capa qui més vegades va travessar
el Penedès. Ho va fer almenys en mitja dotzena d’ocasions: els dies 16 i
25 d’octubre de 1938, poc després el 5 i el 7 de novembre, i finalment el
10 i el 15 de gener de 1939. El veiem ajupit observant la roda rebentada
d’un cotxe mentre algú al seu costat intenta inflar-la, a l’interior d’una
població no identificada, qui sap si de la nostra comarca. A la dreta de la
imatge, recolzat sobre el parafang, el corresponsal nord-americà Herbert
Matthews. Foto inèdita de Henry Buckley. Fons Henry Buckley (ACAPGC)

Imatge 62. El pont del ferrocarril de la línia de Barcelona a Sant Vicenç
de Calders per les costes del Garraf al seu pas per Sitges. La carretera
provinent de Vilafranca entrava en aquesta població per sota l’arcada
de la dreta. Aquí s’hi van refugiar d’un bombardeig Buckley, Matthews,
Gallagher i Smothers, i també probablement Robert Capa, el 15 de gener
de 1939. Foto de l’autor

(ve de la pàgina anterior)
convèncer que no n’havia estat
un bon exemple”.
15 DE GENER DE 1939. Va
sortir de Barcelona amb els corresponsals estrangers Frank Smothers,
O’Dowd Gallagher i Robert Capa
en direcció a Tarragona, on aquell
dia les tropes de Franco es disposaven a ocupar la ciutat. Van
tornar per el Vendrell i Vilafranca,
desviant-se per Sitges i la carretera de les costes del Garraf, ja
que amb ells també hi anava el
periodista Henry Buckley, que feia
poc més d’un any s’havia casat
amb la filla d’un industrial sitgetà.
La seva crònica de les vicissituds
d’aquesta jornada es va publicar
l’endemà al The New York Times.
(Imatge 63)
HENRY
BUCKLEY,
“ENRIQUE”(1904-1972),
corresponsal britànic del The
Daily Telegraph. Va publicar el
1939 la seva obra sobre la Guerra
Civil titulada Life and Death of
the Spanish Republic. La versió
castellana Vida y muerte de la
República española la va editar
Espasa Calpe el 2004 i s’hi va
incloure un quadernet central
amb 31 de les fotografies fetes
per Buckley entre 1936 i 1939.
S’estan duent a terme les gestions oportunes per poder editar-la
properament en català.
ESTIU DE 1938. Freqüentava
sovint Sitges amb els seus amics, el
pintor santanderí Luis Quintanilla;
el jurista, periodista, diplomàtic
i ministre republicà Julio Álvarez
del Vayo, i el corresponsal de
premsa nord-americà Herbert
Matthews. S’hostatjaven tots
ells al domicili d’un altre amic
comú, el pintor local Joaquim
Sunyer i Damiró, exiliat aleshores a París. Allí va conèixer
Maria Planas i Izábal, filla d’un
industrial local, amb qui es va
casar aquell mateix any.
25 D’OCTUBRE DE 1938. Es va
trobar a l’Espluga de Francolí amb
Robert Capa, Matthews i David
Seymour, a l’acte de comiat de
les Brigades Internacionals.
5 DE NOVEMBRE DE 1938.
Esperava a les rodalies de Vilafranca
Hemingway, Vincent, “Jimmy”,

LOUIS FISCHER (1896 -1970).
L’historiador Stanley G. Payne
el va definir com “un important
corresponsal nord-americà que
va servir com una mena d’agent
soviètic o com a font d’informació a la zona republicana.”Els
seus escrits durant la guerra es
van publicar al The Nation de
Nova York i al New Statesman
and Nation de Londres.
FINALS D’ABRIL DE 1938.
Va visitar el Vendrell i el 30
d’aquest mateix mes va publicar una crònica a The Nation en
la qual descrivia la situació de
la població i dels refugiats a la
capital del Baix Penedès.

Sheean, Herbert Matthews i Robert
Capa, que venien de Barcelona
per anar al front per entrevistar
Enrique Líster.
15 DE GENER DE 1939.
Va viatjar amb un grup de
corresponsals de Barcelona a
Tarragona el mateix dia que les
tropes franquistes es disposaven
a ocupar la ciutat. A la tornada
es va desviar per anar a Sitges i
acomiadar-se dels familiars de la
seva esposa que encara hi residien. En aquelles dates, Maria
Planas ja era a Londres i el seu
sogre, el darrer alcalde catalanista
i conservador de l’etapa de la
Dictadura de Primo de Rivera
i del general Berenguer, estava
amagat en una masia de l’Arboç
des dels inicis de la guerra.

Imatge 63. Fragment de la crònica
de Herbert Matthews sobre els
esdeveniments del 15 de gener de
1939 a la nostra comarca publicada
l’endemà al The New York Times

MIKHAIL
EFÍMOVITX
FRIEDLAND KOLSTOV (18961940), periodista soviètic de Pravda,
Izvestia i L’Humanité.
PRIMERA QUINZENA DE
JULIOL DE 1938. Va travessar
el Penedès per la carretera de
Barcelona a València per collaborar en l’organització del
Segundo Congreso de la Asociación
Internacional de Escritores para la
Defensa de la Cultura que es va
celebrar en aquesta darrera ciutat.
També molts altres periodistes
estrangers van fer el mateix viatge
que el delegat britànic Stephen
Spender va descriure com ”aquest
circ d’intel·lectuals, tractats com
a prínceps i ministres, recorrent
centenars de quilòmetres per paisatges preciosos i ciutats derruïdes
per la guerra, en aquest brunzit
de veus animades, entre cors
trencats, dins de Rolls Royces,
de banquet en banquet, de festa
en festa[...]”.
DAVID SEYMOUR, “CHIM”
(1911-1956), fotògraf d’origen
polonès, més conegut amb el
sobrenom de Chim. Publicava
les seves imatges a les revistes Vu,
Regards, Ce Soir i La vie ouvrière.
El 1947, fa exactament seixanta
anys, juntament amb Capa,
Henri Cartier-Bresson i George
Rodger, van fundar l’agència de
fotografies Magnum.
25 D’OCTUBRE DE 1938. Es
trobava a l’Espluga de Francolí
(continua a la pàgina següent)
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d’Unificació Marxista (POUM) al
Tibidabo de Barcelona. Fos quin
fos el mitjà de transport, va passar
pel Penedès, tot i que ni es troba
cap referència explícita d’aquest
viatge a Homage to Catalonia. El
23 de juny va fugir per cames
a través de la frontera francesa
davant el risc de ser depurat
per la seva significació amb
el POUM. Malgrat la decepció
a la guerra d’Espanya, Orwell
va manifestar: “Després de les
experiències que he viscut, no
tinc menys fe sinó més encara
que abans en l’honradesa dels
éssers humans”.

amb Capa, Buckley i Matthews,
on s’havien desplaçat per la carretera de Barcelona a València,
desviant-se a l’alçada del Vendrell
o de Tarragona en direcció a
Montblanc.
GERDA TARO (GERTA
POHORYLLE) (1910-1937),
fotògrafa d’origen polonès. Entre
el 5 d’agost de 1936 i el 26 de
juliol de 1937 va estar en diferents
fronts de guerra espanyols, sovint
acompanyada de Robert Capa.
En aquesta darrera data va morir
a Brunete, trepitjada accidentalment per un tanc republicà. Va
ser enterrada al cementi parisenc
del Père Lachaise.
PRIMERAQUINZENADEMAIG
DE 1937. Va viatjar de Barcelona a
València per carretera. En aquesta
ciutat va fotografiar les víctimes
i els efectes dels bombardejos
dels dies 14 i 15 de maig. El
seu reportatge d’aquestes dues
jornades es va publicar el 10 de
juny a Regards.
GEORGE ORWELL (ERIC
ARTHUR BLAIR) (1903-1950).
Escriptor britànic nascut a l’Índia
que es va fer voluntari al bàndol
republicà. Va arribar a Barcelona
a finals de 1936 i va romandre
a Espanya fins al 23 de juny de
1937. La seva experiència a la
Guerra Civil la va recollir a la
seva obra Homage to Catalonia
(Homenatge a Catalunya), publicada el 1938. Durant aquests sis
o set mesos va viatjar amb tren
diverses vegades de Barcelona
al front d’Aragó. La primera
ocasió va ser el febrer de 1937.
No hi ha constància sobre si va
utilitzar la línia del ferrocarril
de Barcelona a Lleida per Sant
Vicenç de Calders (si ho hagués
fet, hauria travessat inevitablement
el Penedès, per l’interior o per
la costa) o bé si hi va anar per
l’altra línia de Sabadell, Manresa,

Imatge 66. Encara que pugui sembla insòlit, tots els escriptors, corresponsals de premsa i fotògrafs internacionals
que van travessar el Penedès per carretera entre 1936 i 1939 van haver de circular per aquest coll d’ampolla del
poble de la Gornal, sota la casa pairal de cal Posas. L’immoble no es va enderrocar fins al 1966 (foto cedida per
José Óscar Macián Sorg)
Cervera i Tàrrega. Almenys en
alguna ocasió va transitar per
aquesta segona ruta ferroviària
de tornada a Barcelona. En canvi,
segur que va passar per la nostra
comarca de viatge entre Tarragona
i Barcelona. Havia resultat greument ferit d’un tret de bala a la
gola, a les cinc del matí del 20

de març de 1937 a la carretera
de Jaca (Osca), i va ser evacuat
successivament als hospitals
de Siétamo, Barbastre, Lleida
i Tarragona.
JUNY DE 1937. Va viatjar,
amb tren o per carretera, des de
l’hospital de Tarragona fins al
Sanatori Maurín del Partit Obrer

Actualment s’està realitzant
un treball de recerca en diferents
hemeroteques de França, del Regne
Unit, de Rússia i dels Estats Units
per tal de documentar si d’altres
escriptors famosos i corresponsals de guerra destacats al bàndol republicà, com Constancia
de la Mora, el francès André
Malraux, William Forrest, del
Daily Express i del New Chronicle;
William Hickey, també del Daily
Express; Boleslavskaya, del diari
soviètic Pravda; l’anglesa Diana
Forbes-Robertson, casada amb
Vicent, “Jimmy”, Sheean, i la
nord-americana Marta Gellhorn,
amant primer i esposa després
de Hemingway, entre molts d’altres, van estar al Penedès entre
el juliol de 1936 i el gener de
1939, encara que només fos de
passada, i van publicar alguna
crònica o text que en fes al·lusió.
(L’autor d’aquest reportatge
agrairà qualsevol informació
al respecte a
carlesquerol@carlesquerol.com)

Fons fotogràfic de Henry Buckley
Fitxa tècnica
Imatges en total............................................................. 351
De temàtica de la Guerra Civil ....................................... 190
Escenaris i dates identificats........... Terol (entre 15-12-1937
i 2-1-1938)
Girona (18-6-1938 )
L’Espluga de Francolí (25-10-1938)
Barcelona (28-10-1938 )
Móra d’Ebre (5-11-1938 )
El Portús, França (30-1-1939)
Argelers i Sant Cebrià, França (Febrer 1939)
Còpies originals en paper fotogràfic......... 6x4,5 cm, 9x6 cm
(Família Buckley)
i 12x8,5 cm
Negatius fotogràfics................................. No s’han localitzat
Suport de les imatges .................... Digital (en alta resolució)
Per a usos escolars, culturals i divulgatius,
sense ànim de lucre ..................................................... Lliure
Per a usos amb finalitats lucratives ..............................Tarifes
segons aplicacions
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Generalitat de Catalunya
acaltpenedes.culturagencat.net
Telèfon 93 817 23 11

Imatge 65. Gerda Taro i Robert Capa a la tardor de 1935 a París. Tant una com l’altre van travessar el Penedès
durant la Guerra Civil. Quan ja havien decidit casar-se, ella va morir accidentalment el 25 de juliol de 1937 a
Brunete aixafada per un tanc republicà; i ell, disset anys després, a Indoxina (l’actual Vietnam), el 25 de maig de
1954, quan va trepitjar una mina antipersona. Foto publicada per gentilesa de Magnum Photos/Contacto

Arxiu Històric Municipal
Ajuntament de Sitges
arxiuhistoric@sitges.cat

