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El reportatge fotogràfi c 
que el llegendari fotògraf 
hongarès Robert Capa va 
realitzar el 15 de gener 
de 1939 durant la 
retirada de la població 
civil que fugia de l’avanç 
de les tropes franquistes 
és el nucli central de 
l’exposició organitzada 
pels consells comarcals 
de l’Alt i del Baix 
Penedès. La mostra ha 
estat autoritzada per 
l’International Center of 
Photography de Nova 
York, i el treball de 
recerca i localització de 
les fotografi es ha 
comptat des del primer 
moment amb el suport 
del Consell Comarcal i de 
l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Penedès. 

Coincidint amb la commemo-
ració del setantè aniversari de 
la Guerra Civil –i dins el marc 
de la recuperació de la memòria 
històrica de la Segona República, 
de la terrible confrontació armada 
que entre 1936 i 1939 va patir 
el nostre país, de la postguerra 
i de la dictadura franquista–, es 
presenta l’exposició Capa, aquí. 
Tragèdia republicana al fi nal de 
la Guerra Civil espanyola. 15 de 
gener de 1939, basada principal-
ment en el reportatge que el 
fotògraf hongarès Robert Capa 
(Budapest, Hongria, 22 d’octubre 
de 1913-Carretera de Nam Dinh a 
Thai Binh, Indoxina, 25 de maig 
de 1954) va realitzar en aquella 
data a les comarques catalanes 
del Tarragonès, del Baix Penedès, 
de l’Alt Penedès i del Garraf.

Durant la Guerra Civil espa-
nyola, els millors reporters de 
l’època, locals i estrangers –molts 
dels quals eren encara aleshores 
uns desconeguts pel gran públic–, 
van viatjar als diferents fronts amb 
les seves càmeres per documentar 
gràfi cament aquell enfrontament 
armat. Entre els autòctons van 
destacar Agustí Centelles, Lluís 
Torrents, Josep Maria Sagarra, 
Carlos Pérez de Rozas, Pere Català 
Pic, Alexandre Merletti, Antoni 
Campañá i Josep Brangulí. La 
llista dels fotògrafs internacio-
nals a la guerra d’Espanya inclou, 
entre d’altres, els noms de Georg 
Reisner, David Seymour, Gerda 
Taro i Robert Capa, tot els quals van 

prendre partit pel bàndol republicà, 
i Albert–Louis Deschamps i Víctor 
Horn, que van cobrir la informació 
gràfi ca del bàndol nacional. De 
tots ells s’han pogut recuperar 
moltes de les seves fotografi es que 
actualment ens permeten tenir 
una panoràmica completa del 
confl icte i ens ajuden a entendre 
millor els tràgics esdeveniments 
del període de guerra. 

Tot i això, no s’havia localitzat 
mai un reportatge complet d’un 
aquests fotògrafs, ara famosos, 
que tingués com a escenari el 
territori comprès entre les ciutats 

de Tarragona i Barcelona, fet un 
dels darrers dies de la guerra, i 
que els protagonistes fossin els 
seus habitants i els refugiats que 
fugien per les carreteres.

És la primera vegada que es 
poden contemplar en una expo-
sició totes juntes les imatges que 
Robert Capa va captar el 15 de 
gener de 1939. Això haurà estat 
possible gràcies, principalment,  
a la gentilesa de l’International 
Center of Photography de Nova York 
–i molt en particular de Richard 
Whelan–, i de la implicació des 
del primer moment del Consell 

i de l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Penedès. 

Són un testimoni de primera 
mà de la tragèdia que es va viure 
en aquestes quatre comarques 
els darrers dies de la guerra, quan 
desenes de milers de refugiats 
civils i militars es retiraven del 
front davant l’avanç de les tro-
pes nacionals que el 18 de juliol 
de 1936 s’havien alçat en armes 
contra la República, i que aquell 15 
de gener ja es disposaven a ocupar 
Tarragona després de l’esfondra-
ment del front de l’Ebre.

Robert Capa, íntimament 

identifi cat amb la causa republi-
cana, va immortalitzar l’èxode 
més dramàtic de la nostra història 
contemporània a les seves foto-
grafi es i, també,  als textos que va 
redactar explicant el seu contin-
gut. El seu relat és un comple-
ment imprescindible per prendre 
consciència del drama humà que 
van viure els protagonistes de 
les imatges.

La localització sobre el terreny 
d’alguns dels indrets on Robert 
Capa es va aturar per fer les seves 
fotografi es el 15 de gener ha estat 
fruit d’un meticulós treball de 
recerca que s’ha dut a terme per 
primera vegada i que s’ha lliurat 
oportunament a l’International 
Center of Photography de Nova 
York. Mai fi ns ara no s’havia pogut 
assenyalar amb absoluta precisió 
els carrers de Tarragona i els afores 
d’aquesta ciutat, i els indrets de les 
poblacions o dels termes muni-
cipals del Vendrell, de Bellvei i 
de l’Arboç, al Baix Penedès; de 
Castellet i la Gornal, de Santa 
Margarida i els Monjos i la Ràpita, 
a l’Alt Penedès, i de Sitges, al Garraf, 
que Capa va retratar al llarg d’aque-
lla jornada. Molt probablement, 
l’exhibició de tot el reportatge del 
15 de gener contribuirà a identificar 
algunes localitzacions que encara 
no s’han pogut determinar. 

Aquest treball de recerca geo-
gràfi ca permet situar sobre el ter-
ritori, en autèntica primícia, els 
esdeveniments que recullen les 
imatges  al llarg del trajecte des de 
Tarragona fi ns a Barcelona, primer 
per la carretera que actualment 
identifi quem com l’N-340 i després 
per la que sortint de Vilafranca 
del Penedès traspassa Sant Pere de 
Ribes en direcció a Sitges i fi nal-
ment per la que per les costes del 
Garraf s’accedeix a la capital cata-
lana travessant Castelldefels, Gavà, 
Viladecans, Sant Boi, Cornellà  i 
Esplugues.

L’exposició Capa, aquí. Tragèdia 
republicana al fi nal de la Guerra 
Civil Espanyola. 15 de gener de 
1939 és un homenatge a aquest 
fotògraf, però és, sobretot, un 
memorial en record dels milers 
i milers de catalans que van ser 
víctimes de la guerra i de la dic-
tadura feixista i, també, un crit a 
favor de la concòrdia entre tots 
els pobles del món. L’amor per la 
pau en abstracte no té signifi cat 
ni fortalesa si no es basa en el 
coneixement dels horrors de la 
guerra. 

(continua a la pàgina següent)

el  setmanari  del  penedès

CAPA, AQUÍ
La tragèdia republicana al fi nal de la 
Guerra Civil a les comarques de l’Alt i del 
Baix Penedès, del Garraf i del Tarragonès

Fins al 16 de gener de 2007 es pot visitar 
l’exposició de fotografi es de Robert Capa  a 
la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Del 20 de gener al 16 de febrer s’exhibirà 
també al Vendrell i després viatjarà a 
Sitges on s’inaugurarà el 20 de febrer

Robert Capa a la Xina, el 1938. Magnum Photos / Contacto



El 15 de gener de 1939 a 
Catalunya 

L’Exèrcit de l’Ebre, que jun-
tament amb el de l’Est formava 
l’Exèrcit Popular de la República 
a Catalunya, sota les ordres del 
coronel Juan Modesto Guillotto, 
amb els Cossos d’Exèrcit V, XII, XV 
i XXIV, manats, respectivament, 
pels tinents coronels Enrique 
Líster, Etelvino Vega, Manuel 
Tagüeña i Mariano Buxó, es veuen 
impotents de contrarestar l’ofen-
siva de les tropes franquistes 
iniciada el 23 de desembre de 
1938. 

   Aquell tercer diumenge de 
1939, 15 de gener, a primera hora 
del matí, les tropes franquistes 
de la 105a División del Cuerpo de 
Ejército Marroquí, a les ordres del 
general Juan Yagüe, procedents 
de Cambrils,  i les de la 1a Bandera 
de la Falange Tradicionalista de la 
5a División de Navarra, manada 
pel general José Solchaga, avan-
çant per la carretera de Lleida, es 
disposen a ocupar Tarragona. 

Durant els darrers divuit 
mesos, l’aviació nazi i italiana 
havien llançat 3.800 bombes sobre 
la ciutat que van provocar 230 
víctimes mortals, 350 ferits i la 
destrucció total de 74 immobles. 
Més de sis-cents edifi cis van resul-
tar afectats i uns 6.000 tarrago-
nins van quedar sense habitatge. 
Els darrers refugiats que havien 
esperat fi ns a l’últim moment 
abandonen la ciutat en direcció 
a Barcelona. 

A la mateixa hora, Robert 
Capa i un grup de corresponsals 
estrangers surten de la capital 
catalana amb cotxe en direcció al 
front, per la carretera de València, 
la qual, travessant el Llobregat pel 
pont construït durant el regnat 
de Carles III –a l’alçada de Molins 
de Rei–, el viaducte del Lledoner 
estrenat el 1802, el port d’Ordal i el 
Penedès, s’endinsa a les comar-
ques tarragonines per l’Arc de 
Berà, aixecat durant la dominació 
romana. 

Només poden arribar fi ns a la 
rambla Nova de Tarragona, just 
a l’actual ubicació de la Font del 
Centenari. En aquest punt, Capa 
va començar el seu reportatge. Va 
anar retrocedint amb els refugi-
ats més ressagats per la mateixa 
carretera per on havia circulat 
una estona abans. Durant aque-
lla jornada, Capa va tirar 101 
fotografi es, de les quals només 
s’han pogut recuperar 29 que 
ell va ampliar i enviar a diverses 
publicacions. Tota vegada que els 
negatius es van extraviar, aquestes 
29 fotografi es i el quadern de 
contactes (petites còpies foto-
gràfi ques de les tires de negatius 
de tot el reportatge, de la mateixa 
mida que aquests),  que també 
s’ha pogut localitzar, són el seu 
testimoni dels esdeveniments 
del 15 de gener. Les imatges es 
complementen amb els textos 
que ell va redactar a les seves 
cròniques. Així començava la 
d’aquella jornada: “He vist cen-
tenars de milers de persones fugir 
d’aquesta manera a dos països, 

(ve de la pàgina anterior)
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Robert Capa a la Guerra Civil Espanyola

Nascut el 1913 a Pest (Hongria), una de les dues ciutats a 
banda i banda del Danubi que conformen l’actual nucli urbà de 
Budapest, Endre Ernö Friedman, era fi ll d’una família jueva de 
classe mitjana. Després de cursar els primers estudis a Budapest, 
es va traslladar a Berlín, on es va matricular el 1931 a la Deutsche 
Hoschschule für Politik, una escola liberal de periodisme. 

Va sortir precipitadament d’Alemanya quan Hitler, després 
d’accedir a la cancelleria el 1933, va il·legalitzar el partit comunista i 
va iniciar l’escalada contra els jueus. Va viatjar com a exiliat a Viena 
i després a París, on va començar a treballar de fotògraf.   

El 14 d’abril de 1935 Endre Friedman ja va realitzar el primer 
reportatge a Espanya amb motiu de la gran manifestació celebrada 
a Madrid en commemoració dels quatre anys de proclamació de 
la Segona República. Després va estar a Sevilla i abans de retornar a 
París va passar l’estiu a Tossa de Mar. Va ser en aquest moment de 
la seva carrera quan ell i la seva companya, també fotògrafa i jueva, 
Gerda Pohorylles, van decidir adoptar els pseudònims professionals 
de Robert Capa i Gerda Taro, respectivament.

Robert Capa, amb només 22 anys, va 
tornar a Espanya el mes d’agost de 1936, 
dues setmanes i mitja després de l’inici 
de la Guerra Civil. Va estar a Barcelona, 
al front d’Aragó, a Madrid, a Còrdova, als 
afores de Toledo i altra vegada a la capital 
de l’Estat.

Del 18 de novembre al 5 de desembre 
de 1936 va fotografi ar la defensa de Madrid. 
Després d’aquesta primera experiència a la 
Guerra Civil, va tornar a Espanya el febrer 
de 1937, visitant els fronts d’Almeria i de 
Màlaga, des d’on es va traslladar novament 
a Madrid. En aquella etapa col·laborava 
habitualment amb diverses publicacions 
com Ce Soir, Regards, Weekly Illustrated, Life 
i Schweizer Illustrierte Zeitung. 

El mes de maig de 1937 va viatjar de 
Madrid a Bilbao, i a principis de juny va 
retornar a París. Mentre era a França, la seva 
companya Gerda Taro va morir envestida 
accidentalment per un tanc republicà a 
Brunete (Madrid) el 25 de juliol. Va ser 
enterrada al cementiri parisenc del Père 
Lachaise.

Quan les tropes republicanes van ini-
ciar l’atac sobre la ciutat de Terol, el 15 de 

desembre de 1937, Capa tornava a ser al front de guerra en aquell 
indret. Entre gener i setembre de 1938, va estar sis mesos a la 
Xina per documentar la resistència nacional davant la invasió 
japonesa. Aquest va ser el segon confl icte bèl·lic fotografi at per 
Capa.

A mitjan octubre de 1938, el trobem novament a Catalunya: a 
Falset (Priorat), el 16 d’octubre; a Montblanc (Conca de Barberà), 
el 29 del mateix mes; a Móra d’Ebre (la Ribera d’Ebre), el 5 de 
novembre, i a Urida, prop de Fraga, dos dies més tard.

Després de passar les festes de Nadal i Cap d’Any a París, va 
viatjar a Barcelona, on el 12 de gener de 1939 es va decretar la 
mobilització general de tots els homes sans entre 18 i 50 anys, 
davant l’avanç de les tropes franquistes que dos dies després ja 
es trobaven a les portes de Tarragona. El 15 de gener va viatjar-hi 
i va fer el reportatge que s’exhibeix a l’exposició. A la tarda va 
tornar a Barcelona.

Entre el 16 i el 27 de gener de 1939, Capa va estar en aquesta ciutat 
i es va afegir a la retirada republicana cap a Figueres. El 28 va travessar 

la frontera francesa. Mai més no va tornar 
a Espanya. A mitjan març, però, encara va 
fotografiar els camps d’internament de refugiats 
republicans d’Argelès i Le Barcarès. 

La Segona Guerra Mundial va signifi car 
una nova experiència bèl·lica per a Robert 
Capa. El tornem a trobar el 6 de juny de 1944, 
amb les tropes aliades en el desembarcament 
de Normandia, a la platja d’Omaha.   

El 1948 va fotografi ar la Primera Guerra 
Araboisraeliana, i el 1954 la d’Indoxina (l’actual 
Vietnam). El 25 de maig d’aquest any, mentre 
avançava amb les tropes franceses i gover-
namentals vietnamites per la carretera de 
Nam Dinh a Thai Binh, a les dues menys cinc 
de la tarda, va trepitjar una mina antipersona 
col·locada pel Vietminh que el va matar a 
l’instant. Va ser enterrat provisionalment a 
Hanoi fi ns que les seves restes es van poder 
traslladar al cementiri d’Amawalk, a uns 48 
quilòmetres de Nova York.

A més de les fotografi es del reportatge del 
15 de gener de 1939, a l’exposició es poden 
veure 21 imatges més de Robert Capa correspo-
nents a la Guerra Civil espanyola. (Informació 
extreta del llibre Robert Capa. La biografi a, del 
qual és autor Richard Whelan). 

Cerro Muriano (Còrdova), 5 de setembre de 1936. La més famosa fotografi a de la Guerra Civil que es pot veure a l’exposició. El jove milicià 
que acaba de rebre l’impacte d’una bala a conseqüència del qual mor a l’instant és Federico Borrell García, de 24 anys, veí d’Alcoi. Quan un 
any després la foto ja havia donat la volta al món una vegada s’havia publicat a la revista Life i algú va posar en dubte la seva autenticitat 
suggerint que podria tractar-se d’un muntatge, Robert Capa va comentar que “no cal fer servir trucatges a Espanya i no cal amoïnar-se per 
preparar l’escena. Les fotografi es estan allí i n’hi ha prou a fer-les. La veritat és la millor imatge, la millor propaganda”. Foto de Robert Capa 
facilitada per l’International Center of Photography per a l’exposició

Teletip de l’agència de notícies Associated 
Press comunicant la mort de Capa a 
Indoxina. 25 de maig de 1954. Imatge 
cedida per Francesc Bedmar



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”. 

   Vegem algunes de les imatges 
de l’exposició contrastades amb les 
corresponents localitzacions fetes 
gairebé 68 anys després, acom-
panyades, com ja s’ha indicat, amb 
fragments de les cròniques del 
propi Capa i les del corresponsal del 
New York Herald Tribune que també 
cobria la informació d’aquella 
jornada, el nord-americà Herbert 
Matthews.

Fotografi a 1. S’organitza 
l’evacuació defi nitiva de 
Tarragona 

 
És frenètica l’activitat dins 

la ciutat el matí del diumenge 
15 de gener de 1939. Les tropes 
franquistes es troben ja a les portes 

de Tarragona. Al pont sobre el 
Francolí, a la carretera de València, 
les forces republicanes intenten 
aturar els camions militars car-
regats de soldats de 105a División 
del Cuerpo de Ejército Marroquí. 
Resistiran fi ns a les dues de la 
tarda.

S’organitza l’evacuació de la 
ciutat i els darrers civils que encara 
no han fugit es concentren a les 
zones més cèntriques per marxar 
en direcció a Barcelona. Alguns 
camions de l’Exèrcit Popular espe-
ren fi ns al darrer moment. 

Robert Capa va escriure aquell 
dia a la seva crònica: “Després 
de tres setmanes de batalla acar-
nissada, les tropes del Govern, 
davant l’extraordinària acumulació 
de material de guerra per part de 
l’enemic, es veuen obligades a 
evacuar Valls, Reus i Tarragona, 
tres grans ciutats catalanes. La 
majoria de la població ha preferit 
marxar abans no arribi l’exèrcit 
italià de Franco. Es produeixen 
unes allaus constants de refugi-

(continua a la pàgina 35)

(ve de la pàgina anterior)
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Mapa del probable itinerari del viatge de Robert Capa per carretera, de Barcelona a Tarragona, d’anada i de tornada, el 15 de gener de 1939. S’ha pogut reconstruir el 2006 a partir de 
la identifi cació feta per primera vegada de molts dels indrets on es va aturar per fer les seves fotografi es. Reproducció del mapa de la Generalitat de Catalunya de 1936 que s’exhibeix al 
documental de l’exposició, autoritzada per l’Institut Cartogràfi c de Catalunya

Màquina fotogràfi ca Leica de 35 mm, model 3A, fabricada el 1938 per 
Ernest Leitz, a Wetzlar (Alemanya),  semblant a la que Robert Capa va 
utilitzar per fer el reportatge del 15 de gener de 1939, de la col·lecció 
particular de Francesc Bedmar. S’exhibeix a l’exposició. Foto realitzada i 
cedida per Francesc Bedmar

Un dels tres fulls del quadern de contactes del reportatge de Robert Capa del 15 de gener de 1939 que ell va revelar 
l’endemà. De les 101 fotografi es que Capa va fer aquella jornada només se n’han localitzat 29. Les corresponents a 
aquest full s’han col·lorejat de groc. Tota vegada que els clixés es van extraviar, la resta només es pot visualitzar ampliant 
les petites imatges dels contactes, de la mateixa mida del negatiu fotogràfi c. Els contactes esdevenen així una valuosa 
font d’informació i documentació. Reproducció facilitada per l’International Center of Photography. Nova York. USA



CAPA, AQUÍ

Fotografi a 1. Imatge d’escassa resolució, però de gran valor històric, extreta directament del quadern de contactes de Robert Capa. D’aquesta fotografi a mai no s’ha localitzat cap ampliació de 
qualitat. Reproducció facilitada per l’International Center of Photography. Nova York. USA

Fotografi a 3. Localització. L’actual plaça de la Font del Centenari, a la rambla Nova tarragonina. A l’esquerra, l’immoble del Banco de España. Fotografi a de Francesc Bedmar 

Fotografi a 2. Maqueta a escala dels camions que es veuen a la fotografi a superior i que s’exhibeix a 
l’exposició. Eren de la marca 3HC, fabricats a la Unió Soviètica i cedits al Govern de la República. Maqueta 
facilitada per Joan Carles Cucurella i Vila, fotografi ada per Carles Querol
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ats de totes les classes socials. I 
mentrestant, de forma ininter-
rompuda, els avions Savoia que 
vénen de Mallorca bombardegen 
les carreteres”. 

En la primera fotografi a del 
reportatge de Capa del 15 de gener, 
soldats i civils es disposen a evacuar 
la ciutat de Tarragona amb cami-
ons militars. A l’esquerra, l’edifi ci 
del Banco de España, actualment 
en desús, a la rambla Nova tar-
ragonina, just a l’actual plaça de la 
Font del Centenari. La carretera de 
Barcelona a València travessava la 
rambla per aquest punt en direcció 
a Cambrils.

   Els camions republicans són 
de la marca 3HC, de fabricació 
soviètica. Aquestes tres lletres de 
l’alfabet ciríl·lic van confondre els 
soldats, que l’identifi caven sor-
neguerament com Tres Hermanos 
Comunistas.  

 
Fotografi a 4. Carros, cami-

ons i ambulàncies aturats a la 
carretera. (Baix Penedès) 

L’aglomeració, els embussos i 
les aturades en determinats punts 
de la carretera de Tarragona a 
Barcelona a causa del trànsit de 
vianants, carros, camions i ambu-
làncies devia ser força habitual. 
Sembla que dalt d’aquest camió 
no hi càpiga ningú més. I malgrat 
això, s’ha aturat perquè hi pugui 
pujar la dona jove de l’esquerra que 
carrega un farcell de roba ama-
nyogada. Què hi portava perquè 
el tractés amb tanta delicadesa? 
I si hi duia una criatura recent 
nascuda? 

Els cinc soldats d’uniforme, 
probablement ferits, convalescents 
o desertors, estan girats d’esquena 
a la marxa, com si volguessin veure 
per darrera vegada el territori que 
deixen enrere. El fi nal del seu 
trajecte acabarà dies després a 
la frontera, on els esperaran els 
gendarmes francesos i els soldats 
senegalesos per conduir-los als 
camps d’internament. Tanca la 
comitiva una ambulància militar. 
Potser els ferits que l’ocupen no 
arribin vius al seu destí. 

Ha estat una casualitat que 
el vendrellenc de 71 anys Joan 
Carbó i Curto –que òbviament 
coneix de sempre el veí del seu 
mateix carrer, l’amic i historiador 
Alfons Vidiella i Ramon, bastant 
més jove que Carbó– li comentés 
el reportatge fotogràfi c de Robert 
Capa del 15 de gener, quan aquest 
es va publicar al 3d8 l’agost de 
2006. En aquest cèntric carrer 
del Doctor Robert del Vendrell, 
Carbó hi té un establiment de 
venda de vins i caves i Vidiella 
una pastisseria. 

Ambdós l’han trepitjat tota 
la vida, amunt i avall. En el seu 
extrem més oriental, el carrer del 
Doctor Robert coincidia el 1939 
amb l’antic traçat de la carretera de 
Tarragona a Barcelona, i el tren la 
travessava en aquest punt per un 
pas a nivell. Actualment, com es 
veu a la fotografi a 6, hi ha un pas 
subterrani per a vehicles i vianants 
i el tren hi segueix circulant al 
mateix nivell que abans. En canvi, 
la carretera N-340 que travessava 
el nucli urbà de la capital del Baix 
Penedès, la voreja a l’actualitat 

gràcies a una via de circumval·lació 
estrenada el 2000. 

Tant Carbó com Vidiella recor-
den perfectament l’immoble que 
es veu a la fotografi a 4 de Robert 
Capa. Estava situat al xamfrà dels 
actuals carrers del Doctor Robert 
i de Colom, just on ara hi ha 
construït aquest edifi ci de planta 
baixa i dos pisos pintat de color 
crema que ocupa la meitat de la 
fotografi a 6. Al costat s’hi troba un 
taller mecànic construït el 1965 
al solar que abans ocupava una 
bòbila.

Davant de l’antic immoble s’hi 
aturaven els vehicles que circulaven 
per la carretera quan els trens 
sortien de l’estació del Vendrell, 
o quan s’hi apropaven, moment 
en què un guardabarreres accio-
nava manualment les barreres per 
impedir el pas dels carros, cotxes 
i camions. Aleshores el trànsit 
quedava bloquejat a banda i banda 
de la línia del ferrocarril.

Aquesta circumstància els per-
met aventurar que el carro, els 
camions i l’ambulància que es 

veuen a la fotografi a 4, i que sor-
tien del Vendrell en direcció a 
Barcelona, estarien aturats i tan 
junts els uns dels altres perquè, 
precisament, la barrera estaria 
abaixada. Sembla una hipòtesi 
força versemblant.

Per acabar de documentar la 
localització, s’ha intentat trobar 
alguna altra fotografi a de l’antic 
immoble posterior a 1939. Gràcies 
a un tercer veí vendrellenc, Jaume 
Nin i Casanova, disposem de la 
que es reprodueix amb el número 
5, feta a la dècada dels seixanta, que 
ens ajuda a confi rmar plenament 
la hipòtesi anterior. L’edifi ci del 
quadrant esquerre superior és, 
efectivament, el mateix que el de 
la fotografi a de Capa. Perquè no hi 
hagi cap dubte, fa més de quaranta 
anys –quan un fotògraf desconegut 
va captar aquesta imatge amb les 
vies del tren nevades– hi havia 
pintat a la façana de l’immoble 
un anunci publicitari del ver-
mut Cinzano que indicava que a 
20,1 quilòmetres s’hi trobava la 
seva fàbrica. Actualment l’em-

presa Cinzano ja no està ubicada 
a Vilafranca del Penedès, però 
hi va ser fi ns fa dos o tres anys, 
exactament a 20,1 quilòmetres 
del Vendrell, si es compten per 
l’antic traçat de la carretera. 

Entre la tanca de l’estació i 
l’edifi ci hi circulava, tant el 1939, 
quan Capa hi va transitar, com 
a principis de la dècada dels sei-
xanta, quan es va fer la fotografi a 
de la nevada, la principal via de 
comunicació entre Tarragona i 
Barcelona, com ens ho confi rmen 
les lones dels quatre camions que, 
ja és casualitat, estan aturats per-
què el guardabarreres del pas a 
nivell ha tallat la circulació. El 
veiem a l’extrem superior dret 
de la fotografi a 5. Les germanes 
Rosa i Hermínia Romeu van ser 
les darreres que van ocupar aquest 
antic immoble. Malauradament 
ambdues van morir sense deixar 
descendència i per aquesta raó 
no ha estat possible conèixer més 
detalls d’aquesta família vendre-
llenca. El guardabarreres ocupava la 
caseta de planta baixa que apareix 

al quadrant superior dret de la 
fotografi a, ben bé al costat del 
pas a nivell. 

L’edifi ci es va enderrocar a 
fi nals dels anys setanta i el pas 
subterrani es va acabar de construir 
el 1984. El gran dipòsit metàl·lic 
de forma cilíndrica que s’havia 
utilitzat per proveir d’aigua les 
locomotores des del segle XIX 
ja estava en desús quan es va fer 
aquesta fotografi a a principis de 
la dècada del seixanta del segle 
XX, a causa de la substitució de 
les màquines de vapor pels trens 
elèctrics. 

   
Fotografi a 7. L’àvia que 

no deixa el nét de la mà per 
res del món, a la sortida de 
la Gornal (Alt Penedès) 

Cal afanyar-se per fugir de 
l’enemic. La dona gran agafa ben 
fort el seu nét i l’estira perquè no 
s’endarrereixi. Va calçada amb 
unes espardenyes tan senzilles 
que difícilment aguantaran gaires 
quilòmetres més. Mentrestant la 
jove que va més ressagada mira 
el cel. Ha sentit els motors dels 
avions franquistes que s’apropen 
per metrallar-los. Capa escriu: 
“Tothom que es troba a la car-
retera està en mans de l’atzar, 
exposat a vida o mort. Sovint 
els avions baixen molt avall i les 
seves metralladores desmantellen 
els combois, i maten persones 
i animals. Aleshores es fa una 
aturada de pocs minuts, però de 
seguida es reprèn el camí. Fins i tot 
desapareix l’horror del moment i 
es manté la pètria serenitat  amb 
què gairebé totes aquestes persones 
suporten el seu destí”.

  Per la seva banda, el corres-
ponsal nord-americà del New York 
Herald Tribune, Herbert Matthews, 
que es trobava a prop, descriu 
així l’escena: “Quan ens vàrem 
aturar [...] una pagesa es va apropar 
des d’una carretera secundària, 
mentre també veiem altres dones 
i nens esperant pels entorns. El 
capteniment de la pagesa era molt 
digne, i ni la commoció ni la pena 
li feren variar el posat ni caure en 
l’histerisme. Només l’amoïnaven 
els fi lls i com fugir d’aquella car-
retera del terror. Venien de Salomó, 
d’on havien sortit feia dos dies 
per escapar dels bombardejos. 
Es van endur tot allò que podia 
tenir algun valor i que podien 
transportar – sobretot quatre ani-
mals preciosos i menjar per a 
un mes–. Ara els animals eren 
morts, el menjar malmès i la casa 
perduda”. 

En moltes de les fotografi es 
d’aquest reportatge s’hi poden 
detectar detalls que a simple vista 
podrien passar desapercebuts, però 
que esdevenen fonamentals per 
dur a terme les localitzacions. 
Els antics pilons de pedra que 
assenyalaven els punts quilomè-
trics són referències que permeten 
trobar el lloc exacte consultant 
vells mapes de carreteres.  

El piló situat al costat de la 
carretera amb el número 317, el 
qual es pot apreciar a través dels 
rajos de la roda del carro, ha estat 
decisiu per determinar el punt 
exacte on Capa va fer aquesta 
fotografi a. Sobre un mapa antic 

Crònica del 15 de gener de 1939 del corresponsal 
del New York Herald Tribune, el nord-americà 

Herbert Matthews

“[...] I així continuava la tragèdia, dia rere 
dia, angoixant. Els rebels anaven de mica en 
mica encerclant Tarragona, que era, a la seva 
manera, un símbol d’aquesta guerra. No era això 
realment una curiosa ironia de la història? Era la 
gran ciutat que un dia va arribar a tenir un milió 
d’habitants quan Roma estava en ple apogeu –la 
ciutat on Escipió, Octavi, August, Galba i Adrià, 
prefectes i cònsols, grans mercaders i artistes, 
havien erigit una civilització que encara avui 
fa de Tarragona la ciutat més romana de totes 
les ciutats espanyoles–. Tanmateix, aquesta era 
la ciutat tres quartes parts de la qual han estat 
demolides pels romans d’avui en més de 100 
raids aeris! Certament, no pas més d’una sisena 
part de les bombes varen caure al port, que era 
l’únic objectiu militar que hi havia allí. Vaig 
passar per Tarragona dotzenes de vegades i em 
van agafar allí molts dels raids i, per tant, sé de 
què parlo. La població civil amb les seves cases 
eren víctimes de cinc de cada sis bombes. Els 

habitants van resistir fi ns al fi nal, i demostraren 
que amb prou refugis adequats gairebé totes les 
baixes s’haguessin pogut evitar. Tarragona tenia 
més de setanta refugis de diversos tipus i d’altres 
s’estaven construint quan la guerra es va acabar. 
Un cop més ens cal refugiar-nos en la ironia: tot 
cavant es trobaren un munt de relíquies de la 
civilització romana, com ara estàtues, ceràmica, 
monedes i estris diversos. Totes les varen portar a 
un museu on, suposo, ara hom les pot admirar. 
Fa tristesa caminar pels carrers i pensar que els 
munts de pedres que havien estat cases abans no 
vinguessin els bombarders italians foren també 
pedres romanes. Era, en realitat, el material de 
l’època romana amb el qual s’havien edifi cat 
gairebé totes les cases de Tarragona, tret de les 
més modernes. Allò que Roma havia construït, 
Roma ho destruïa [...]”. 

Fragment de la crònica publicada al llibre de 
Herbert Matthews, L’aprenentatge de corresponsal, 
Nova York. 1946.

Soldats republicans fets presoners per les tropes franquistes, a la rambla Nova de Tarragona, anomenada 
del Generalísimo des d’aquell moment, la tarda del 15 de gener de 1939. Un d’ells enarbora una bandera 
blanca en senyal de rendició. Robert Capa havia estat aquí mateix només cinc o sis hores abans. 
Fotografi a d’autor desconegut publicada al llibre Tarragona, la imatge i el temps, editat el 1990 per 
l’Ajuntament de Tarragona, del qual són autors Enric Olivé, Jordi Piqué i Francesc Xavier Ricomà

(ve de la pàgina 33)
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Fotografi a 4. Còpia ampliada pel propi Robert Capa. Reproducció autoritzada per l’International Center of Photography. Nova York. USA

Fotografi a 6. Actualment l’edifi ci ha estat substituït per un de més actual pintat de color crema; el carrer del Doctor Robert acaba en un cul de sac i el pas a nivell del Vendrell ja no existeix. Els 
vehicles circulen ara per un pas subterrani i els trens pel mateix lloc de sempre. Foto d’Anna M. Nadal

Fotografi a 5. Localització. Foto de la dècada dels seixanta del segle passat amb les vies del tren nevades, d’autor no 
identifi cat, cedida per Jaume Nin i Casanovas. Correspon a l’indret de la zona de l’antic pas a nivell del Vendrell. Observi’s 
que l’immoble és el mateix que el de la fotografi a superior de Robert Capa. L’anunci de Cinzano s’hi va pintar després 
de la guerra
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Fotografi a 7. Còpia ampliada pel propi Robert Capa. El piló de pedra que assenyala el punt quilomètric 317 de l’antiga carretera de Barcelona a València, que s’aprecia a través dels rajos de la 
roda del carro, ha estat determinant a l’hora de localitzar l’indret on es va fer aquesta fotografi a, amb l’ajuda d’un mapa de carreteres de l’època. Fins i tot s’ha aconseguit trobar el piló de 
pedra. L’immoble de l’extrem esquerra de la imatge ja no existeix. El van començar a enderrocar el 1966. Magnum Photos / Contacto

Fotografi a 8. Localització. La casa pairal de Cal Posas de la Gornal amb la mateixa silueta que l’edifi ci de 
la fotografi a superior, quan la carretera travessava per sota, fi ns a la meitat de la dècada dels seixanta del 
segle passat. Foto de cal Posas cedida per José Óscar Macián Sorg

Fotografi a 9. A la imatge actual a color sobresurt l’església parroquial de Sant Salvador de la Gornal. Just al lloc que ocupa una passarel·la per a vianants de color verd sobre la carretera 
hi havia el secular edifi ci de cal Posas. Fotografi a recent de Carles Querol



hem trobat el lloc on hi havia el 
piló. El problema ha sorgit quan 
col·locant-nos al mateix indret 
on es va situar Capa per captar 
la seqüència, no es veu a l’ho-
ritzó cap silueta de cap immoble 
com el que podem percebre a 
l’extrem esquerre de la fotografi a 7. 
Malauradament els protagonistes 
de la fotografi a no ens perme-
ten identifi car cap més element 
singular. I malgrat això, el piló 
i el mapa no enganyen. Va ser 
exactament al punt quilomètric 
317. D’altra banda, l’immoble en 
qüestió és de prou entitat com 
perquè se’ns passés desapercebut. 
Com s’entén que no es vegi a 
l’actualitat? 

Després de múltiples gestions, 
hem resolt el misteri. Aquell sin-
gular edifi ci, conegut secularment 
com a cal Posas, coronat amb una 
torre i una torratxa, ja no existeix. 
El van començar a enderrocar 
el 6 d’agost de 1966. Es tractava 
d’un conjunt d’immobles i cellers 
propietat de la baronia de Castellet 
i la Gornal que estaven situats ben 
bé a banda i banda de la carretera 
de Barcelona a Tarragona a un 
extrem de la comarca de l’Alt 
Penedès. La seva singularitat, que 
recorden tots els veïns de més de 
50 anys de les rodalies i també 
els qui circulaven habitualment 
per la carretera N-340, és que en 
arribar en aquest punt s’havia de 
creuar per sota les edifi cacions, a 
través d’un estret túnel que només 
permetia la circulació en un sol 
sentit. (Fotografi a 8)

L’existència d’aquest coll d’am-
polla tan anacrònic de cal Posas 
en una carretera tan important va 
facilitar que al segle XIX en aquest 
túnel s’hi instal·lessin els burots 
per al pagament dels impostos 
sobre els drets de circulació de 
determinats productes. Els més 
grans del poble de la Gornal encara 
recorden una vella dita que els 
seus avis els van ensenyar de petits: 
“A cal Posas de la Gornal, sens 
gambeto no es puja a dalt”, és a 
dir, que sense el capot llarg fi ns 
a mitja cama propi de la gent 
acomodada dels segles XVII, XVIII 
i XIX no es podia entrar a aquesta 
casa pairal. Els darrers propietaris 
dels immobles van ser la família 
Macián, oriünds de Múrcia, els 
quals explotaven les fi nques agrí-
coles que tenien al municipi.

 
Fotografi a 10. Quan la car-

retera comença a fer pujada, 
abans d’arribar a l’Arboç 
(Baix Penedès) 

De Tarragona a Vilafranca, la 
carretera és força planera. Tot i 
així, hi ha alguns trams amb un 
lleuger pendent i les mules soles 
no poden. Com s’ho faran quan 
hagin de pujar el port d’Ordal? 
Robert Capa escriu: “La carretera 
comença a fer una lleugera pujada, 
les mules estan esgotades, així 
que els mateixos refugiats han 
d’empènyer els carros”.

El corresponsal estranger 
Herbert Matthews ho descriu així: 
“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 
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i infi nitament infeliç de refugiats. 
No hi havia cap tros de carretera, 
per petit que fos, sense aquells 
carros lents carregats fi ns a dalt 
de tot de pertinences que haurien 
estat desestimades per qualsevol 
comerciant d’articles de segona mà, 
però que per a aquesta 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 [...] 
“. “[...] No hi havia cap tram de la 
carretera, per curt que fos, sense els 
seus carros feixucs, amuntegats de 
pertinences que no interessaven 
ni a un drapaire, però que per 
a aquesta gent signifi cava tot el 
que tenien de valor en aquest 
món. Això també va ser un èxode, 
un viatge cap a l’exili que havia 
assumit el caràcter i la dimensió 
d’una tragèdia bíblica”. 

Què hi devien portar de valor 
als carros per haver de gastar tantes 
energies per endur-s’ho? Posats a 
elucubrar i a endevinar, convin-
dríem que hi devia haver menjar 
per a ells i per a les mules, estris per 
cuinar, roba d’abric, potser el joc 
de coberts de plata del casament i 
alguna joia escadussera, els retrats 
dels pares i els avis i les escriptures 
de les terres i de la masia. No gran 
cosa més.

Per la inclinació dels cossos 
podem deduir que tots pitjaven 
de valent, intentant ajudar els 
exhaustos animals de càrrega; 
i per les ombres allargades que 
projecten sobre l’asfalt, diríem 
que el sol era ja de primera hora 
de la tarda. La línia elèctrica que 
voreja la ruta la trobem també 
en d’altres fotografi es d’aquest 
mateix reportatge.

Els pals de la xarxa elèctrica 
que podem veure a la fotografi a 
10 es troben a l’accés al nucli urbà 
de l’Arboç, venint de Tarragona. 
Aquest tipus de suport d’acer el 
coneixen perfectament els tècnics, 
els enginyers i els operaris de les 
companyies elèctriques que han 
treballat en aquestes comarques en 
els darrers cent anys, actualment 
els de l’empresa Fecsa-Endesa. 
L’anomenen col·loquialment, de 
sempre, mannesmann atenent la 
marca de la fàbrica alemanya 
Mannesmann que els construïa 
a principis del segle XX. Es van 
estrenar en aquest traçat el 1905. 
Alguns d’ells segueixen exacta-
ment on eren el 1939 i molts han 
sucumbit per la pressió urbanística, 
per les successives ampliacions o 
canvis de traçat de les carreteres i 
pel creixement del consum que ha 
obligat a substituir-los o a traslladar-
los. La majoria han estat repintats 
en diverses ocasions i els han 
canviat la numeració. 

Segons un plànol antic en 
poder de l’actual companyia que 
explota la xarxa, existeix un pal 
mannesmann  que encara conserva 
el primitiu número 396, al qui-
lòmetre 7,3 de la carretera de Sant 
Sadurní a Vilafranca. També a la 
vorera del cementiri de la capital 
de l’Alt Penedès hi ha un d’aquests 
suports amb els dígits originaris 
465. 

Fotografi a 12. Quan l’oli i 
el vi són més valuosos que els 
diners (Baix Penedès) 

A totes les guerres hi ha alguna 

cosa més valuosa que els diners. 
Aquest refugiat mig encorbat que 
camina per la carretera porta tres 
garrafes, molt probablement plenes 
d’oli i de vi. El seu valor d’inter-
canvi li permetrà potser aconseguir 
allotjament i d’altres aliments al 
llarg del viatge. A la seva crònica 
de la jornada, Capa escriu “Hi 
havia gent a peu, grups de veïns i 
petites famílies, alguns amb car-
retons; moltes dones portaven 
sacs o cistells d’anar a comprar, 
algunes d’elles amb garrafes d’oli 
o de vi sobre el cap”. 

Si no fos per la silueta de les 
dues torratxes que s’aprecien per 
sobre l’automòbil del centre de 
la imatge 12, no hauríem pogut 
determinar que ens trobem al 
municipi de l’Arboç, entrant ja 
al nucli urbà procedents de la 
Gornal. Actualment és gairebé 
impossible veure-les des de la car-
retera ja que els edifi cis que s’han 
construït a l’esquerra de la marxa 
ho impedeixen. Corresponen al 
Palau Gener Batet, conegut popu-
larment com Cal Batet, que es va 
començar a construir el 1877 i que 
va ser ampliat el 1889 (fotografi es 
13 i 14) . Es desconeix el nom de 
l’arquitecte que el va imaginar. La 
torratxa principal és octagonal i 
està coberta per una cúpula, i les 
dues laterals, de les quals només 
veiem una a la fotografi a de 1939, 
també és octagonal però culmina 
amb una coberta piramidal. La 
motxilla militar que porta la noia 
és d’un model anterior a la Guerra 
Civil.

Imatge 15. Travessant per 
l’interior de la Ràpita (Alt 
Penedès) 

La silueta de les cases que 
veiem encerclades al full del qua-
dern de contactes del reportatge 
de Robert Capa del 15 de gener 
de 1939  no s’ha modifi cat gens 
ni mica en els darrers 68 anys. 
Però actualment la carretera ja no 
passa per aquest indret i tampoc 
no hi transiten els carros de pagès, 
com el 1939. La circulació per 
l’actual N-340, que fi ns fa uns 
anys travessava els nuclis urbans 
de la Ràpita i Santa Margarida i els 
Monjos, segueix un nou traçat pels 
afores d’ambdues poblacions. 

   La fotografi a actual ens mos-
tra l’avinguda del Penedès, a la 
Ràpita, i la casa que veiem en 
primer terme és la del número 94, 
propietat de la família Inglada, 
coneguda popularment com cal 
Motra. La resta són, respectiva-
ment, cal Xarega, cal Palau i cal 
Víctor, on el 1939 hi havia una 
botiga de queviures.

Sorprèn que aquests immobles 
s’hagin conservat exactament 
igual que el 1939, i més tenint 
en compte que es troben ubicats 
al carrer principal de la població 
(fotografi a 16).

Fotografi a 17. L’aviació a 
escena (Alt Penedès) 

L’esquadreta de sis avions que 
van sobrevolar aquesta serralada el 
15 de gener de 1939 i que Capa va 
fotografi ar –són tan minúsculs que 
gairebé no es poden veure– van 
aparèixer provenint de la costa. 
Herbert Matthews, el corresponsal 
nord-americà del New York Herald 

Tribune, explica “ Tothom fugia per 
la mateixa carretera. [Els bom-
bardejos i metrallaments] eren 
una fatalitat més que atrapava 
aquests ciutadans, conseqüència 
d’una màquina infernal que alguns 
havien posat abans en funcio-
nament. I malgrat totes aquestes 
adversitats –el cansament, la fam, 
el terror i la mort–, ningú no 
es queixava. La tragèdia es veia 
encara més gran quan t’adonaves 
del somriure, de la cortesia i de 
l’amabilitat de tota aquesta pobra 
gent”. 

La primera impressió de Robert 
Capa, que així ho escriu a la seva 
crònica, és que es tracta d’avions 
italians Savoia Marchetti, proce-
dents de Mallorca, però també 
podrien ser aparells de la Legió 
Cóndor nazi, tots a les ordres de 
Franco. ¿I si es tractés d’avions 
republicans, dels pocs que encara 
estan operatius, que intenten plan-
tar cara a l’enemic? 

La localització de la serralada 
que es veu a la fotografi a ha estat 
un procés d’identifi cació complicat 
perquè Capa va fer dues còpies 
en paper d’aquesta imatge, una 
del dret i una altra del revés, és 
a dir, va positivar el clixé d’una 
banda i després el va girar i va ser la 
segona còpia, amb la qual cosa no 
sabíem ben bé si la muntanya que 
havíem d’identifi car feia pendent 
per un cantó o per l’altre. Sembla 
que això de girar els clixés ho va fer 

més d’una i més de dues vegades. 
Quan vàrem poder disposar del 
quadern de contactes, el dubte 
es va esvair immediatament. En 
ple mes d’agost de 2006, sota un 
sol implacable, ho vàrem poder 
localitzar. 

Al bell mig de la serralada s’hi 
pot identifi car perfectament a les 
dues fotografi es, a la d’abans i a la 
d’ara,  el Castell de Penyafort, on 
diuen que va néixer sant Raimon, 
i el convent en honor seu (cone-
gut, però, popularment, com Sant 
Domingo), i a dreta i esquerra les 
masies i cases pairals que hi havia 
i hi ha en aquest bell paratge 
del terme municipal de Santa 
Margarida i els Monjos. Els qui 
coneguin bé aquesta zona sabran 
també identifi car l’Abadal, el Mas 
Castellà, cal Pere Joan, cal Prunera, 
cal Mas Petit i la masia la Torreta. 
Només les instal·lacions indus-
trials ben visibles a l’esquerra i 
l’esvoranc camufl at d’Uniland 
malmeten actualment el terri-
tori. El 1939, quan Capa va tirar 
aquesta fotografi a, moltes famílies 
de la Ràpita i Santa Margarida i els 
Monjos s’havien amagat, refugiat 
o protegit en les cavitats naturals 
de tota la serralada. Fins al darrer 
moment de la guerra, el castell 
de Penyafort es va utilitzar com 
a presó d’aviadors franquistes 

Fotografi a 17. Localització. Un dels autors del present reportatge amb 
una foto de Robert Capa a les mans, el passat mes d’agost, just al davant 
de la serralada que va sobrevolar el 15 de gener de 1939 una esquadreta 
de caces republicans Polikarpov I-15 i que va ser fotografi ada per Capa. 
Fotografi a d’Oriol Querol

Fotografi a 18. Avió de caça Polikarpov I-15 de fabricació soviètica al servei 
de la República, conegut popularment com Xato. Una esquadreta formada 
per sis d’aquests aparells sobrevolava el 15 de gener la serralada propera 
a Santa Margarida i els Monjos i la Ràpita. Fotografi a cedida per Josep 
Capellades i Sala, aviador republicà
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Fotografi a 10. Còpia ampliada pel propi Robert Capa. La línia elèctrica que segueix en paral·lel el traçat de la carretera es va instal·lar el 1905 i continua encara en funcionament. 
Magnum Photos / Contacto

Fotografi a 11. Localització. Els  mateixos tres pals d’acer, fabricats a Alemanya per l’empresa Mannesmann –coneguts pels enginyers, tècnics i operaris de l’actual companyia elèctrica que 
explota la xarxa, amb la denominació tradicional de mannesmann– just a l’accés a l’Arboç venint de Tarragona. Fotografi a de Francesc Bedmar
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Fotografi a 12. Còpia ampliada pel propi Robert Capa. Al centre de la imatge, sobre el cotxe, dues torratxes molt singulars, gairebé impercetibles. Magnum Photos/Contacto

Fotografi a 13. Localització. El conjunt arquitectònic del palau Gener Batet de l’Arboç, avui. Fotografi a de Carles Querol

Fotografi a 14. Localització. Les dues torratxes del palau Gener Batet. Fotografi a de Carles Querol
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Imatge 15. Algunes de les fotografi es de Robert Capa que trobem al seu quadern de contactes. Moltes d’elles mai no les va ampliar. A la que està 
encerclada podem veure un carro de refugiats que travessa per l’interior d’una població. Reproducció facilitada per l’International Center of Photography. 
Nova York. USA

Imatge 16. Localització. L’antiga carretera de Tarragona a Barcelona passava per l’interior de la Ràpita. Les siluetes dels immobles són exactament 
iguals. Fotografi a d’Anna M. Nadal

–espanyols, italians i alemanys– 
fets presoners pels republicans. 
D’entre els més de 60 pilots empre-
sonats, va destacar Salvador Díaz 
Benjumea, el qual esdevindria 
ministre de l’Aire els primers anys 
de dictadura.

Des de l’antic traçat de l’N-340 
que travessava per l’interior 

(ve de la pàgina 38)

(continua a la pàgina següent)

d’aquesta població és impossible 
actualment veure aquesta fragment 
de territori. El polígon industrial 
i les instal·lacions de la cimentera 
ho impedeixen. Cal situar-se al 
pont sobre la via del tren de Santa 
Margarida i els Monjos o al de la 
Ràpita per apreciar ben bé tota 
la panoràmica. 

L’esquadreta dels avions que 
sobrevolaven la zona el 15 de gener 
no era ni italiana ni nazi. Estava 

integrada per sis aparells de caça 
republicans Polikarpov I-15 de 
procedència soviètica, coneguts 
popularment com Xatos. Segons 
l’historiador David Gesalí i Barrera, 
aquests Polikarpov I-15 pertanyien, 
molt probablement, a la Quarta 
esquadreta de l’aviació republi-
cana que precisament aquell dia 
15 va traslladar defi nitivament 
la seva base des de l’aeròdrom 
dels Monjos, el número 338, al 

de Montornès del Vallès, amb 
el número 329. Es tractaria, en 
qualsevol cas, dels aparells que 
van resultar il·lesos després del 
metrallament del dia 12 de gener 
a l’aeròdrom dels Monjos, el 338, 
a càrrec de la Legió Cóndor nazi. 
L’esquadreta de Polikarpov I-15 
la comandava el tinent Emilio 
Ramírez Bravo. Tampoc no es 
pot descartar del tot una tercera 
possibilitat que els atribueix a 

la Primera esquadreta de caces 
republicans, radicada a l’aeròdrom 
número 321, a Sabadell.

  El Polikarpov -15 (fotografi a 
18) havia estat dissenyat a la Unió 
Soviètica per Nicolai Nikolaevich 
Polikarpov, i el primer prototip 
es va enlairar l’octubre de 1933, 
propulsat per un motor Wright 
Cyclone de 715 HP. La part davan-
tera estava protegida amb  planxa 
de ferro, la resta estava fabricada 
amb travesses de fusta i tubs d’acer 
i anava recoberta de tela. El tren 
d’aterratge era voladís i no retràc-
til, disposava d’esmorteïdors ole-
opneumàtics i no portava frens, 
funció que realitzava el patí de cua. 
L’ala superior en forma de gavina 
i el carenat de l’enorme motor 
radial li va atribuir el sobrenom de 
Xato. Era superior al Heinkel 51 
nazi i més àgil que els Fiat italians. 
A la Guerra Civil hi van participar 
186 unitats.

Fotografi a 19. A la carre-
tera de les costes del Garraf, 
entre Sitges i Castelldefels 

Ha estat una sorpresa descobrir 
que Robert Capa, de tornada cap 
a Barcelona, es devia desviar a 
Vilafranca per anar-se’n a Sitges. (La 
fotografi a dels avions republicans 
que sobrevolen el municipi de 
Santa Margarida i els Monjos ens 
indica que va arribar ben bé fi ns a 
les proximitats de la capital de l’Alt 
Penedès procedent de Tarragona). 
Fins ara ningú no s’havia ado-
nat que un parell de les imatges 
dels fulls del quadern de contac-
tes corresponien a les costes del 
Garraf. 

Efectivament, aquesta foto-
grafi a de Capa està feta a l’actual 
quilòmetre 169 de la carretera C-31 
(vegi’s l’indicador metàl·lic a la 
fotografi a 20, ben bé a la cuneta),  
just a la primera corba després de 
la fàbrica de ciment Uniland i del 
seu port de càrrega de Vallcarca, 
venint de Sitges en direcció a 
Barcelona. 

La silueta de la carena, amb 
un pronunciat pendís cap al mar, 
acaba amb un promontori molt 
singular i escarpat que es troba 
a dos quilòmetres de distància 
d’aquest punt. Es tracta, indub-
tablement, de la penya de la 
Falconera, sota la qual es troba a 
nivell del mar una surgència molt 
abundant d’aigua dolça. Entre 1899 
i 1902, el comte Eugeni Güell hi va 
construir un pou de 50 metres de 
fondària en un intent d’aprofi tar 
l’aigua del cabal de la Falconera 
per abastir la ciutat de Barcelona. 
La línia del tren la travessa gairebé 
a nivell del mar. 

Just a sota la penya, pel vessant 
del municipi de Garraf, hi ha actu-
alment un port esportiu. Al fons, 
les comarques del Baix Llobregat i 
el Barcelonès. (Fotografi a 20). 

En aquesta imatge de Capa 
extreta del seu quadern de con-
tactes, sembla intuir-se a l’ho-
ritzó, sobre la costa, una gran 
fumera que podria correspondre 
a algun incendi a  les rodalies de 
Castelldefels, de l’aeroport del Prat, 
o fi ns i tot del port de Barcelona, 
conseqüència tal vegada d’algun 
bombardeig de la Legió Cóndor. 
Aquell dia, efectivament, un hidro-
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avió feixista va bombardejar objec-
tius civils o militars en aquella 
zona, com s’explica al Parte de 
guerra de l’Exèrcit republicà. Podria 
ser que Capa se n’hagués adonat 
i a més del carro de refugiats que 
s’intueix que circula per la carretera 
va voler fotografi ar-la.

  Aquesta circumstància d’haver 
localitzat una imatge del Garraf 
obre la possibilitat que algunes de 
les fotografi es d’aquella jornada 
encara no identifi cades corres-
ponguin a la carretera de Vilafranca 
a Sitges, passant per Canyellles i 
Sant Pere de Ribes (les actuals C-15 
i C-15 B), o de Sitges a Castelldefels 
(C-31), o des d’aquesta darrera 
població a Barcelona (C-245) pas-
sant per Gavà, Viladecans, Sant 
Boi, Cornellà i Esplugues. Caldrà 
investigar-ho. Aquest era l’únic 
itinerari possible el 1939, ja que 
l’actual autovia de Barcelona a 
Castelldefels, tot i que les obres 
s’havien iniciat abans de la guerra, 
no va entrar en funcionament 
fi ns a l’11 de juliol de 1954.  

Capa i els altres corres-
ponsals a Sitges

El descobriment que Capa va 
tornar a Barcelona per la costa i 
no per la mateixa carretera per 
on el matí s’havia desplaçat a 
Tarragona des de la capital catalana, 
ha estat possible gràcies a dues 
de les imatges del seu quadern de 
contactes corresponents al repor-
tatge del 15 de gener de 1939.

Amb aquesta constatació es 
podria aventurar que durant aquella 
jornada Capa potser vagi coincidir 
amb el seu amic, Herbert Matthews, 
el corresponsal nord-americà del 
New York Herald Tribune. Sobre 
aquells esdeveniments, Matthews 
va escriure set anys després al seu 
llibre L’aprenentatge de corresponsal, 
editat el 1946 a Nova York: “[...] 
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 bom-
barders 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 bombar-
dejaren les carreteres. Ens vàrem 
amuntegar contra el mur d’un 
pont de ferrocarril, on ja s’havien 
aixoplugat tres mares amb els seus 
fi lls. 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. “Viva 
la civilización”, digué un espanyol 
al meu costat [...]“.

   Així doncs, Matthews va 
estar a Sitges amb un xofer i un 
grup de quatre corresponsals estran-
gers, dels quals ell només identifi ca 

(ve de la pàgina anterior)

Henry Buckley del Daily Telegraph de 
Londres, O’Dowd Gallagher del Daily 
Express, també de la capital britànica, 
i Frank Smothers del Daily News de 
Chicago. Era Capa el corresponsal 
que feia el número quatre? Anaven 
junts o van arribar a Sitges per 
separat? Ja ho aclarirem, segur.

Ens podríem preguntar què 
hi va anar a fer Capa a Sitges a 
aquella hora. Les tres de la tarda 
és una bona hora per dinar i les 
feines professionals, per arriscades 
que siguin i per dramàtiques que 
resultin les circumstàncies en què 
es realitzin, no són incompatibles 
amb menjar bé. Aquesta necessitat 
fi siològica universal no discrimina 
ningú. El renom de Sitges com a 
atractiu turístic i gastronòmic ja 
era un referent en aquells anys, 
particularment entre el col·lectiu 
de periodistes i fotògrafs estrangers 
destacats a Catalunya i a Espanya. 
Probablement, en aquelles circum-
stàncies, només hi devia haver 
quatre restaurants oberts a Sitges: 
el de la Fonda Subur, el Cafè de 
la Xarmada, el Continental i Ca 
l’Espanyol.

El dret i el deure de la 
recuperació de la consciència 
col·lectiva

Heròdot d’Halicarnàs, al 
començament de les seves Histò-

ries, justifi ca l’obra dient que vol 
“presentar els fruits de les seves 
investigacions dutes a terme per 
tal d’impedir que el temps esborri 
la memòria de la història de la 
humanitat [...]”. Gràcies a Capa, 
hem pogut reconèixer ara, gairebé 

seixanta-vuit anys després, les 
cares dels refugiats civils, l’horror 
dels metrallaments i la diàspora 
republicana. El seu particular tes-
timoni de la Guerra Civil a les 
comarques del Tarragonès, del 
Baix Penedès, de l’Alt Penedès i 
del Garraf, Capa ens el va deixar 
dins uns simples rodets de clixés 
fotogràfi cs.

Aquestes fotografi es del 15 de 
gener formaran part des d’ara de la 
nostra història, les veurem publi-
cades i penjades a les exposicions, 
les incorporarem a la memòria 
individual i a la consciència col-
lectiva, i ens acompanyaran per 
sempre, com un testimoni més de 
la tragèdia que es va desencadenar 
al nostre país quan, el 18 de juliol 
de 1936, els cavalls de la mort, 
cavalcats per generals colpistes 
emulant els genets de l’Apocalipsi, 
es van abraonar il·legítimament 
contra la democràcia i contra  
la República. Les fotografi es de 
Capa serviran també, parafrasejant 
Heròdot, per impedir que el temps 
esborri la memòria de la història 
de la nostra guerra incivil.

Amb tot el que ha succeït al 
món des d’aleshores –la segona 
gran confrontació mundial, el 
nazisme i els camps d’extermini, 
la dictadura soviètica stalinista, 
la revolució xinesa, les guerres al 
continent africà i  la del Vietnam, 
les dictadures sud-americanes, 
els confl ictes ètnics a l’antiga 
Iugoslàvia, la guerra de l’Iraq i tots 
els enfrontaments armats de la 
zona del Mig Orient, incloent-hi 
els més recents de l’Afganistan 
i el Líban– el món sencer s’ha 
familiaritzat, a través de les foto-
grafi es i de la televisió, amb tota 
mena d’atrocitats, trivialitzant el 
patiment dels éssers humans. Ens 
hem blindat a l’horror, amb la 
mateixa naturalitat que ens pro-
tegim de la pluja amb un parai-
gua, del fred amb un abric i de 
la grip amb una vacuna. Només 
aquells que encara siguin capaços 
de treure’s aquesta cuirassa, encara 
que només sigui per un moment, 
podran entendre de debò tot el 
missatge que s’amaga en aquestes 
fotografi es de Capa. 

Ha estat gràcies a l’International 

Center of Photography de Nova 
York (USA), i molt en particular 
al biògraf i conservador de les 
imatges de Robert Capa, Richard 
Whelan, que la col·lecció completa 
de les fotografi es del reportatge 
del 15 de gener de 1939 es pugui 
contemplar per primera vegada 
en una exposició a les comarques 
de l’Alt i del Baix Penedès i del 
Garraf i que perduri per sempre 
en el catàleg que s’ha editat. 

L’exposició Capa, aquí. Tragèdia 
republicana al fi nal de la Guerra 
Civil Espanyola. 15 de gener de 1939 
pot esdevenir una eina molt útil 
per contribuir a la noble tasca de la 
recuperació de la consciència col-
lectiva. Si bé no és possible escriure 
una història de consens sobre 
la Guerra Civil, sobre les seves 
causes i sobre les responsabili-
tats, que satisfaci tothom (no 
hi ha hagut manera d’assolir-ho 
tampoc d’altres països que han 
viscut experiències similars),  sí 
que podem, a través d’aquestes 
fotografi es, refl exionar, repensar, i, 
si cal, actualitzar la nostra íntima 
percepció del drama que es va 
viure a Espanya entre 1936 i 1939. 
Sense imposicions ni coaccions, 
amb rigor i seriositat, bona fi des, 
sine ira et studio (amb bona fe, 
sense empeny sectari i després de 
refl exionar sobre la informació 
disponible), i amb un estil civilitzat 
i respectuós, molt diferent dels 
mètodes aplicats durant l’etapa 
franquista. Tant en el fons com 
en les formes, hem de ser capaços 
de desmarcar-nos de la dictadura i 
d’aquells que, encara avui, seguei-
xen fent apologia i demagògia 
sobre aquella tràgica etapa de la 
nostra història recent. No hem 
de tenir por a la història.

Arthur Schlesinger Jr., en un 
esplèndid text titulat Història i 
estupidesa nacional, en el qual 
denuncia la insensatesa nord-
americana d’haver repetit a l’Iraq 
els mateixos errors que es van 
cometre al Vietnam, afi rma que 
“Les concepcions del passat estan 
lluny de ser estables. Les revisem 
contínuament a la llum de les 
urgències del present. La his-
tòria no és un llibre tancat o 
un veredicte fi nal. Deixem que 
els historiadors emprenguin la 
recerca  del coneixement, per 
equívoca o problemàtica que 
pugui resultar. La gran força de 
la història en una societat lliure 
és la seva capacitat per a l’auto-
correcció”.

Si com va dir el 1865 el lle-
gendari fotògraf nord-americà 
Mathew Brady,  “The camera is 
the eye of history” (La màquina 
fotogràfi ca és l’ull de la història), 
a través de la mirada de Capa 
i de la seva màquina Leica ens 
podrem situar, sempre que vul-
guem,  al bell mig de les carre-
teres de Tarragona a Barcelona, 
la darrera setmana de la Segona 
República en aquestes comarques, 
i experimentar  a la vegada el 
mateix sentiment de derrota, 
d’impotència, de pànic i d’hor-
ror que van viure aquells dies 
molts catalans. Aquesta és la visió 
compromesa de la història que 
va tenir Capa el 15 de gener de 
1939 i la que més ens interessa, 
la d’aquells que la van patir, un 
a un, de forma personal, siguin 
on siguin. 

Fotografi a 19. Un carro de refugiats fuig carretera enllà. Oriol Querol 
davant la darrera imatge captada per Robert Capa el 15 de gener que 
es pot veure a l’exposició dissenyada per Nexos. Iniciatives i Serveis. 
Fotografi a del recinte de l’exposició del 3d8

Fotografi a 20. Localització. Just al quilòmetre 169 de la carretera C-31, de 
Sitges a Barcelona per les costes del Garraf. Aquesta és la prova defi nitiva 
que Capa va estar a Sitges. La penya que sobresurt al fi nal del pendís de 
la Serralada litoral és la Falconera, al costat del poble i del port de Garraf. 
Fotografi a d’Anna M. Nadal

El pont del ferrocarril de la línia de Sant Vicenç de Calders a Barcelona 
per la costa, a l’interior de la població de Sitges (Garraf). La carretera de 
Vilafranca entrava a Sitges per sota l’arcada de la dreta. Probablement 
va ser aquí on es va refugiar el corresponsal del New York Herald Tribune, 
Herbert Matthews, el 15 de gener de 1939, i qui sap si el propi Robert 
Capa. Fotografi a d’Anna M. Nadal
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Carretera de Tarragona a Barcelona 
15 de gener de 1939

Es localitza als Estats Units un reportatge complet 
del llegendari fotògraf  bèl·lic Robert Capa del 15 de 
gener de 1939. Els protagonistes de les imatges són 
els refugiats civils que fugien per la carretera N-340, 
travessant el Penedès en direcció a Barcelona, davant 
l’avanç de les tropes franquistes que aquell dia van 
ocupar Tarragona.

“He vist centenars de milers de persones fugir 
d’aquesta manera en 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 anys el món on volíem viure ha pres 
aquesta fatídica direcció”. Robert Capa, gener del 1939

Carles Querol i Rovira 
www.carlesquerol.com

Seixanta set anys després 
del fi nal de la Guerra 
Civil, es localitzen en 
un arxiu d’una institució 
privada nord-americana 
les 101 imatges, la 
majoria d’elles inèdites,  
que el llegendari fotògraf 
hongarès jueu Endre 
Friedman, més conegut a 
tot el món com Robert 
Capa (Budapest, 1913 – 
carretera de Namdinh a 
Thaibinh, Indoxina, 
1954), va captar durant 
un viatge d’anada i de 
tornada de Barcelona a 
Tarragona, a través de 
l’Alt i el Baix Penedès, 
per l’antiga carretera que 
seguia el traçat de 
l’actual N-340, cobrint 
l’evacuació dels refugiats 
civils i militars que 
fugien davant l’avanç de 
les tropes franquistes, el 
tercer diumenge de 1939. 

El reportatge fotogràfi c d’aquella 
jornada, que reproduïm parcial-
ment, ens permet recuperar unes 
extraordinàries  i singulars imatges 
d’un dels darrers dies de la Segona 
República al Penedès, fetes pel 
millor fotògraf bèl·lic de la his-
tòria, en alguns indrets d’aquestes 
dues comarques, alguns dels quals 
ja s’han pogut identifi car amb 
absoluta precisió. Ara comença 
la tasca d’intentar posar nom i 
cognoms a alguns dels civils i 
soldats anònims que retrocedien 
aquell dia per l’N-340, als quals 
Capa va immortalitzar a les seves 
fotografi es.

Segur que el lector del 3d8 
ha vist en més d’una ocasió la 

famosa fotografi a que encapçala 
aquest reportatge. És una de les 
imatges més reproduïdes del segle 
XX, a una certa distància, però, de 
la que el fotògraf Alberto Korda, 
mort ja fa cinc anys, va fer amb 
la seva màquina Leica al Che 
Guevara, el 6 de març de 1960, 
a l’Havana (Cuba).    

El protagonista és el milicià 
republicà d’Alcoi (Alacant) Federico 
Borrell García, identifi cat recent-
ment per Mario Brotóns Jordà i 
pel seu germà petit Evaristo Borrell 
després d’una minuciosa i inqües-
tionable investigació; l’indret, Cerro 
Muriano, al front de Còrdova; el 
dia, el 5 de setembre de 1936; el 

fotògraf, el jueu hongarès Endre 
Friedman, rebatejat amb l’altre 
nom professional de Robert Capa, 
el qual també va utilitzar per fer-la 
una màquina Leica de 35 mm. 
Federico Borrell, de 24 anys, va 
morir a l’instant a causa de l’im-
pacte d’una bala, just en el mateix 
moment que Capa el va retra-
tar. 

Aquesta imatge s’ha convertit 
en una icona i en un símbol de 
l’atrocitat de les guerres. És la 
confi rmació del dilema existencial 
de l’ésser humà, representat per 
l’home solitari abatut per un ene-
mic ocult, com si del mateix destí 
és tractés. I, malgrat de tractar-se 

d’un fet concret, ha esdevingut 
també com una metàfora universal 
de les guerres populars i de les 
revolucions contra les dictadures i 
els totalitarismes. També s’ha erigit 
en una mena d’al·legat en favor 
de la veritat històrica, enfront dels 
qui la van qüestionar i dels qui 
segueixen discutint la responsa-
bilitat dels esdeveniments que es 
van desencadenar al nostre país a 
partir del 18 de juliol de 1936. 

Quan un any després la foto 
ja havia fet la volta al món una 
vegada s’havia publicat a la revista 
Life i algú va posar en dubte la 
seva autenticitat suggerint que 
podria tractar-se d’un muntatge, 

Capa va comentar que “ no cal 
fer servir trucatges a Espanya i 
no cal amoïnar-se per preparar 
l’escena. Les fotografi es estan allà, 
i n’hi ha prou a fer-les. La veri-
tat és la millor imatge, la millor 
propaganda”. 

Fotògraf de cinc confl ictes 
bèl·lics 

Amb només 23 anys, Capa es 
va estrenar el 1936 com a reporter 
fotogràfi c en un confl icte mili-
tar a la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939). 

El 1938, en un interval de sis 
mesos, va viatjar a la Xina per 
fotografi ar la resistència nacional 
davant la invasió japonesa. El 
tornem a trobar sis anys després, el 
6 de juny de 1944, amb les tropes 
aliades en el desembarcament de 
Normandia, a la platja d’Omaha. 
Formava part de la Companyia 
E que va saltar en primer lloc de 
les llanxes que van arribar a la 
costa. Les seves fotografi es d’aque-
lla operació militar són el millor 
testimoni gràfi c del dia D, fi ns al 
punt que es reprodueixen en tots 
els llibres d’història de la Segona 
Guerra Mundial. Quan el 1998 
Steven Spielberg va dirigir per a la 
Paramount la pel·lícula Salvar el 
soldat Ryan, va recrear cinematogrà-
fi cament moltes de les instantànies 
que Capa havia captat aquella 
jornada. La més famosa, que es 
reprodueix en aquest reportatge, 
és la del soldat americà estirat 
dins l’aigua de la platja d’Omaha. 
Quan la revista Life la va publicar, 
va justifi car que la imatge tenia 
un slightly out of focus (un lleuger 
desenfocament) perquè al fotògraf 
“li havia tremolat la mà”. El que 
havia succeït en realitat és que els 

(continua a la pàgina següent)
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Cerro Muriano (Còrdova), 5 de setembre de 1936. El jove milicià republicà que acaba de rebre l’impacte d’una 
bala a conseqüència del qual mor a l’instant és Federico Borrell García, de 24 anys, veí d’Alcoi. (Foto de Robert 
Capa)

Tragèdia republicana al Penedès

El reportatge fotogràfi c inèdit de Robert Capa del fi nal de la Guerra Civil al Penedès



rodets en blanc i negre de les 
dues màquines Contax refl ex de 
35 mm que Capa havia gastat 
durant el desembarcament es van 
malmetre al laboratori de revelat 
de la revista Life de Londres quan 
es va augmentar excessivament la 
temperatura de la cambra d’as-
secatge i es va començar a fondre 
l’emulsió dels clixés. Per sort, els 
altres negatius que havia gastat 
amb la màquina Rolleifl ex es van 
poder revelar sense problemes. 

El 1948 va fotografi ar la pri-
mera Guerra Àrab-Israeliana, i el 
2 de maig de 1954 va aterrar a 
l’aeroport de Bangkok, de pas cap 
a Indoxina. Quan les tropes d’Ho 
Txi Minh van derrotar l’exèrcit 
francès a Dien Bien Phu, Capa va 
viatjar a Hanoi (Indoxina, l’ac-
tual Vietnam) per documentar 
gràfi cament l’evacuació de 750 
soldats francesos ferits. El dimarts 
25 de maig, prop de les tres de 
la tarda, Capa va fotografi ar un 
destacament militar  que avançava 
amb ell entre l’herba. L’indret precís 

era a la carretera de Namdinh a 
Thaibinh. Aquesta va ser la dar-
rera instantània de la seva vida. 
Segons després va trepitjar una 
mina antipersona col·locada pels 
comunistes del Viet Minh i va 
morir a l’instant.

Durant els seus viatges per 
Espanya durant la Guerra Civil, 
Capa va estar a Barcelona i a 
Madrid; a Osca, Terol, Guadarrama, 
Toledo, Còrdova, Almeria, Múrcia, 
Màlaga, Navacerrada, a l’Ebre, 
Tarragona, Figueres, així com als 
camps d’internament de refugiats 
republicans espanyols d’Argelès-
sur-Mer i Le Barcarès, al sud de 
França. A tots aquests indrets, Capa 
va realitzar centenars de fotografi es 
que després, quan s’han publicat 
o exhibit arreu del món, reme-
ten a aquells indrets geogràfi cs. 
A Espanya van coincidir aquells 
anys amb Capa David Seymour 
i Henri Cartier Bresson, els tres 
fotògrafs fundadors de l’agència 
Magnum. 

Aquest reportatge confi rma 
amb total certesa que també 
va estar al Penedès. Intentarem 
demostrar-ho amb precisió, deter-
minant el dia, el mes, l’any, els llocs 
i fi ns i tot l’hora aproximada.

Descobrint unes intrigants 
fotografi es de Robert Capa 
a tres exposicions de Nova 
York, Torí i Madrid

De la primera vegada que vaig 
veure una fotografi a de Robert 
Capa, en tinc molt mal record. La 
imatge del milicià republicà que 
queia abatut per un tret durant 
la Guerra Civil Espanyola a Cerro 
Muriano estava impresa en un 
cartell penjat en un dels locals 
del Partit Comunista Francès de 
Tolosa,  l’any 1966, on m’havia 
desplaçat per entrevistar-me amb 
un dels exiliats més signifi cats de 
l’etapa republicana a Sant Sadurní. 
Al seu costat, a la mateixa paret, 
hi havia també una reproducció 
del Guernica de Picasso i, insòli-
tament, un altre cartell publici-
tari de la pel·lícula Casablanca. 

Havíem considerat, l’exiliat i jo, 
que aquell era el lloc més idoni 
per veure’s sense córrer cap risc. 
A l’hora convinguda ningú no 
se’m va identifi car com el meu 
interlocutor. 

Mentre m’esperava, avorrit, no 
parava de mirar i remirar aquella 
imatge del cartell amb la foto de 
Capa que al fi nal ja em resultava 
del tot familiar. També em fi xava 
amb les imatges de Humphrey 
Bogart i Ingrid Bergman que il-
lustraven la publicitat de la mítica 
pel·lícula de la Warner Bross. Tenia 
una certesa, la mateixa que la de 
Rick Blaine quan ja a l’escena fi nal 
del fi lm de Michael Curtiz deia 
aquella famosa i mítica frase de 
“tinc el pressentiment que [aquest 
incident] pot ser l’inici d’una gran 
amistat”. Va passar mitja hora i 
una hora. Quan ja en feia dues, 
me’n vaig anar. Anys després vaig 
saber que, al darrer moment, el 
desconegut exiliat sadurninenc 
amb qui m’havien citat va descon-
fi ar de mi per algunes referències 
negatives que li va fer arribar algun 
afi liat o simpatitzant del PSUC, 
el partit comunista català, des de 
Sant Sadurní. L’intrús esgarriacries  
ja era aleshores un cagadubtes, 
un atribut que amb el pas dels 
anys se li va agreujar. Gràcies, 
o a causa d’aquesta circumstàn-
cia, mai no em vaig poder afi liar 
al PSUC. (Ja m’hauria agradat 
poder-ne presumir -com feia habi-
tualment el candidat a president de 
la Generalitat del Partit Popular, el 
vilanoví Josep Piqué, per demostrar 
el seu pedigrí democràtic, o com 
feia també durant la transició aquell 
intrús convilatà-, però l’intent no 
va prosperar). Aquell dia no va ser 
precisament per a mi l’inici de 
cap gran amistat amb els comunis-
tes, però, ves per on, em va servir 
per descobrir la fi gura de Capa que 
per a mi, ara sí, va ser el comen-
çament d’una passió per a les seves 
fotografi es, algunes de les quals 
m’han acompanyat els darrers 
quaranta anys. A casa, millor dit, 
a les vuit cases on he viscut des 

d’aleshores,  sempre hi ha hagut 
algunes de les seves fotos, com una 
mostra de la meva fi delitat. 

A la dècada dels seixanta del 
segle passat, la foto del milicià de 
camisa blanca ja  era més coneguda 
i emblemàtica que el nom del 
professional que l’havia captat. 
Amb el temps, l’explosió mediàtica, 
i la democràcia, les fotos que Capa 
va captar durant la Guerra Civil 
es van divulgar a través de tota 
mena de publicacions i mitjans i 
la fi gura del llegendari fotògraf es 
va popularitzar i mitifi car. 

El 1986, en un viatge profes-
sional a la costa est dels Estats Units, 
vaig aprofi tar per visitar a Nova 
York  una interessant col·lecció de 
fotografies bèl·liques. Allí vaig veure 
per primera vegada tres imatges 
de Robert Capa identifi cades amb 
la llegenda Carretera de Tarragona 
a Barcelona. Espanya.15 de gener 
de 1939. Totes elles corresponien 
a seqüències de la retirada de la 
població civil davant l’esfondra-
ment del front republicà de l’Ebre, 
en algun indret no identifi cat 
d’aquella important via de comu-
nicació entre les dues capitals 
marítimes de Catalunya. Se’m 
va quedar el dubte i la curiositat 
d’on hauria estat Robert Capa 
aquell dia perquè jo vivia alesho-
res al peu d’aquella carretera que 
encara travessava per l’interior de la 
població de Vilafranca del Penedès. 
A les anotacions marginals de les 
imatges no es precisava en cap 
cas l’itinerari concret per on ell va 
transitar aquell 15 de gener.

La carretera de Tarragona a 
Barcelona era aleshores, neces-
sàriament, l’actual N-340, que 
travessava, i travessa, les comarques 
del Tarragonès, del Baix Penedès, 
de l’Alt Penedès, del Baix Llobregat 
i del Barcelonès, amb un recorregut 
que en aquells anys superava els 
cent quilòmetres. ¿I si les fotografies 
fossin precisament del territori del 
Penedès?, em preguntava. 

En aquella època de la meva 
vida no tenia temps per dedicar-me 
a la recerca històrica ni a res que 

si li assemblés, ni de lluny; ja 
estava prou atrapat amb la feina a 
l’empresa i a l’alcaldia. Així és que 
ho vaig anotar tot en una fi txa i 
la vaig guardar al meu particu-
lar APFJ (Arxiu de Projectes de 
Futur pensant en la Jubilació). 
Les preguntes que encapçalen 
aquesta fi txa diuen textualment: 
“Les imatges de l’èxode republicà 
de Robert Capa per l’N-340, estan 
fetes al Penedès? On són els clixés 
o les còpies originals?”.

Deu anys després, la província 
i l’Ajuntament de Torí (Itàlia) va 
organitzar una gran exposició sota 
el lema Fotografi a della libertà e 
delle dittature, da Sander a Cartier-
Bresson 1922 – 1946,  en el marc del 
Cinquantennale della resistenza e della 
guerra di liberazione. Quan la vaig 
visitar, aprofi tant un altre viatge 
professional (per evitar suspicàcies 
he de dir immediatament que 
primer feia la feina i després em 
distreia), em vaig tornar a trobar 
cara a cara amb les mateixes fotos 
de Robert Capa que ja havia vist a 
EUA, i alguna més. Vaig preguntar 
al comissari de l’exposició, Luigi 
Corbani, si podia precisar on es 
van realitzar aquelles imatges. La 
seva resposta només aclaria que 
Capa les havia fet a Espanya el 15 
de gener de 1939, a la carretera 
de Tarragona a Barcelona. I altra 
vegada una fi txa nova per a l’APFJ, 
i el meu dubte i la meva curiositat 
que es feien més i més grans. 
Va ser en aquella exposició on 
vaig anotar una frase preferida 
de Robert Capa que il·lustrava les 
seves imatges: “Se le tue fotografi e 
non sono suffi cientemente buone, 
signifi ca che non eri abbastanza 
vicino”. (Si no has aconseguit una 
foto molt bona, vol dir que no 
t’hi has apropat prou).

Finalment, el març de 1999, per 
tercer cop, vaig fi xar-me novament 
en algunes d’aquelles fotografi es 
a l’exposició Capa: cara a cara. 
Fotografías de Robert Capa sobre la 
guerra civil española, a Madrid. Els 
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Omaha Beach, 6 de juny de 1944. Capa va escriure sobre el 
desembarcament aliat de Normandia: “Aquell dia va ser la platja [Saint-
Laurent-sur-Mer] més espantosa del món. Morts de fred i de por, estàvem 
estirats sobre un petit banc de sorra. La marea pujava i ens obligava a 
avançar cap al reixat de ferro des d’on ens metrallaven els alemanys”. 
El protagonista de la imatge, Edward Regan, un jove nord-americà de 
divuit anys, va explicar també anys després: “Quan no podia més, em 
deixava caure a la sorra per recuperar l’alè. L’aigua m’arribava al nas. En 
un d’aquests moments em van fer la foto”. (Foto de Robert Capa)

Notícia de teletip de l’agència 
Associated Press, del 25 de maig 
de 1954, informant de la mort 
de Capa. (Imatge cedida per Paco 
Bedmar) 

Soldats francesos avançant pel costat de la carretera de Namdinh a Thaibinh (Indoxina). 25 de maig de 1954. 
Aquesta és la darrera foto realitzada per Robert Capa, uns segons abans de trepitjar la mina antipersona que 
el va matar



organitzadors de l’exposició, que 
em van atendre molt amablement, 
tampoc no tenien la informació 
que jo buscava sobre el recorregut 
precís de Capa al llarg de l’N-340. 
Van ser ells els qui em va suggerir 
que ho investigués a França i als 
Estats Units.  I enèsima fi txa per 
a l’arxiu. 

En aquesta ocasió, però, jo 
ja havia deixat l’etapa política 
activa enrere, hi havia rumors que 
l’empresa on treballava tancaria 
defi nitivament les portes, vaig 
decidir que ja n’hi havia prou de 
dubtes i em vaig posar a inves-
tigar. La meva pretensió era tenir 
enllestida la recerca coincidint amb 
el cinquantenari de la mort de 
Capa, però el 2004 no havia aclarit 
encara on es trobaven aquelles 
intrigants fotografi es.

Tota la informació que s’exposa 
a continuació s’ha obtingut els 
darrers sis anys a diferents arxius 
públics i privats de França, del 
Regne Unit, d’Alemanya, d’Es-
tats Units i d’Espanya, i també a 
Google. Amb les dades aconse-
guides prèviament per aquest autor 
entre 2000 i 2006, el jove estudiant 
de comunicació audiovisual Oriol 
Querol i Ferré va viatjar el passat 
mes de juliol als Estats Units, on 
va aconseguir fi nalment localitzar 
el propietari de les 101 imatges 
de Capa del 15 de gener de 1939, 
conservades als arxius d’una ins-
titució privada nord-americana, 
gestionar-ne la cessió i portar-les 
al Penedès. Ja les tenim.

El reportatge de Capa del 
15 de gener de 1939

Pels voltants del 10 de gener 
de 1939, després d’uns dies de 
descans fora del país, Robert Capa 
va tornar a Espanya quan l’ofensiva 
de les tropes franquistes ja havien 
desmantellat les línies republi-
canes de l’Ebre. Es va instal·lar 
a Barcelona, on el dia 12 es va 
decretar la mobilització general de 
tots els homes menors de ciquanta 
anys. Capa va documentar grà-
fi cament les llargues cues de civils 
davant els centres de reclutament 
barcelonins. 

El diumenge 15 de gener, un 
grup de reporters bèl·lics estrangers 
va decidir encarar la carretera de 
Barcelona a Tarragona per dirigir-se 
amb un cotxe cap al front i foto-
grafi ar la retirada de la població 
civil que fugia davant l’avanç de 
les tropes franquistes. El conductor 
del vehicle era el corresponsal de 
guerra alemany Herbert Matthews. 
Aquell mateix diumenge, les tropes 
de Franco, amb diverses divisions 
dels cossos d’Exèrcit de Navarra 
i la Divisió 105 del Cos d’Exèrcit 
marroquí, es disposaven a ocupar 
Tarragona.

El viatge era molt arriscat per 
a Capa i per als seus companys de 
professió, ja que l’aviació franquista 
bombardejava contínuament les 
poblacions i els aeròdroms mili-
tars de la zona i metrallava les 
carreteres per difi cultar la reti-
rada republicana. Així ho expli-
quen els partes de guerra d’ambdós 
bàndols d’aquella setmana, “Los 
aviones italo-germanos agredieron 
diversos pueblos de la costa sur de 

Cataluña...”(Parte del Ejército republi-
cano, 13-1-1939); “ En el dia de hoy 
han cooperado efi cazmente nuestras 
escuadrillas a la derrota enemiga, 
batiendo sus líneas de retirada y 
bombardeando aeródromos” (Parte del 
Ejército Nacional, 15-1-1939); “Los 
aparatos de la invasión agredieron 
Barcelona y diversos puntos de la costa 
catalana, causando víctimas entre 
la población civil” (Parte del Ejército 
republicano, 16-1-1939); “Hoy ha 
continuado nuestra aviación su acción 
intensa en la zona de operacio-
nes” (Parte del Ejército Nacional, 
16-1-1939), “En la tarde de hoy los 
aviones italo-germanos han bombar-
deado Sitges y Villanueva y la Geltrú, 
causando víctimas entre la población 
civil”(Parte del Ejército republicano, 
18-1-1939); “Prosiguiendo sus agre-
siones contra las poblaciones civiles de 
retaguardia, los aparatos de la invasión 
han bombardeado Villanueva y la 
Geltrú, Villafranca del Panadés [... ] 
causando víctimas entre la pobla-
ción civil, en su mayoria niños y 
mujeres” (Parte del Ejército repu-
blicano, 20-1-1939); “Los aparatos 

italo-germanos, prosiguiendo sus 
acostumbrados ataques contra las 
poblaciones civiles y la retaguar-
dia, bombardearon hoy nueve veces 
Barcelona, causando víctimas, cuyo 
número no puede precisarse a la hora 
de redactar este parte” (Parte del 
Ejército republicano, 22-1-1939).   
Al llarg del seu viatge per la car-
retera N-340, Capa va fotografi ar, 
efectivament, l’atac dels avions 
franquistes i va retratar la desolació 
que hi van escampar.

Durant aquella jornada del 15 
de gener va tirar 101 fotografi es 
que va revelar el dia següent. La 
majoria de les imatges són de civils 
anònims que fugen carretera enllà 
i també hi ha algun militar. Les 
primeres del reportatge les va tirar 
als carrers de Tarragona, algun dels 
quals ja hem pogut identifi car. 

La condició mil·lenària del 
Penedès de territori de pas entre les 
comarques del sud del Principat 
i Barcelona va propiciar que per 
la llegendària N-340 es produís 
durant aquella jornada un èxode 
massiu de ciutadans. (Les tretze 

instantànies que reproduïm a con-
tinuació són una mostra força 
representativa de la totalitat del 
reportatge). 

A la primera, els quatre prota-
gonistes, tres dones i un home vell, 
caminen en direcció a Barcelona. 
Al centre de la fotografi a, una dona 
forta d’edat mitjana amb un cistell 
al cap intenta atrapar la nena que 
s’escapa decidida endavant. Aquest 
recurs de situar la càrrega sobre el 
cap era molt habitual a l’època, 
i al Penedès encara era freqüent 
veure-ho vint o trenta anys enrere. 
Als països del Tercer Món t’ho tro-
bes actualment per tots els camins. 
El clàssic Heròdot d’Halicarnàs 
ens explica als seus llibres Històries 
que els egipcis residents a la zona 
de l’Alt Nil cinc segles aC portaven 
ja la càrrega en aquesta inestable 
posició. 

   Capa, a més de retratar l’es-
cena, va anotar al seu quadern: 
“Hi havia gent a peu, grups de 
veïns i petites famílies, alguns amb 
carretons; moltes dones portaven 
sacs o cistells d’anar a comprar, 
algunes d’elles bidons d’oli o de 
vi sobre el cap... Pocs dies abans, 
aquestes persones no eren pobres. 
Entre els altres que passaven, molt 
d’ells recordaven, sens dubte, la 
prosperitat, però aquesta mena 
de distincions desapareixen ben 
aviat; allò que resta és el destí 
comú”.

Darrere la dona que ocupa 
l’espai central, hi ha el drama 
particular dels dos vells que inten-
ten avançar inútilment. Ell, mig 
encorbat cap endavant, s’agafa 
al braç de la parella i amb l’altra 
mà s’ajuda amb un bastó. Sembla 
que no pugui més. Dels quatre, 
és sens dubte el més vulnerable i 
és inimaginable que en aquestes 
condicions pogués pujar Ordal i 
encara menys arribar a Barcelona. 
Fugien, però no sabien ni on eren, 
ni on anaven. De les tretze fotogra-
fi es que es reprodueixen, aquesta 
és la de més bellesa plàstica, sem-
bla talment un quadre pintat per 
un clàssic. Adonem-nos que en 

aquesta imatge hi falta un pro-
tagonista decisiu: el cap de família, 
el marit de la dona més jove, el 
pare de la nena, el fi ll dels més 
vells. O era al front o l’havien 
mort. 

La situació espontània dels 
quatre caminants no és casual; 
la més petita té tot el camí per 
davant i creu encara en el futur, 
per això obre decidida la marxa; 
la que sembla la seva mare avança 
perquè no té més remei, però no 
s’acaba de creure que hi hagi vida 
més enllà del proper poble que 
trobaran pel camí, i els dos vells 
sembla que ja hagin dit prou! 
El buit que s’obre al seu darrere 
l’ocuparan cinc o sis dies després 
els portadors de l’ensenya de la 
barbàrie franquista. 

A la fotografi a núm. 2 (veure 
la pàgina següent), dos avis amb el 
seu nét i un xai en braços avancen 
dalt d’un carro cap a Barcelona. 
En aquest cas l’absència és més 
notòria ja que no hi ha ni el pare 
ni la mare de la criatura. Home i 
dona abracen amb força dos éssers 
indefensos incapaços de sobreviure 
pel seu compte. Sembla talment 
com si la missió dels dos vells fos 
la d’assegurar la supervivència 
dels més joves, més que les seves 
pròpies vides. Sense la criatura i el 
xai no tindria sentit la seva epopeia, 
i sense els dos avis, faria estona 
que ambdós haurien sucumbit. 
L’ametller que corona l’escena 
podria donar-nos una pista del lloc 
on Capa va trobar aquesta família 
de refugiats, ja que era molt habi-
tual trobar-lo als camps de conreu 
entre el Vendrell i Vilafranca. 

La fotografi a núm. 3 (veure la 
pàgina següent) ens mostra una 
família de refugiats empenyent un 
carro ple a vessar, arrossegat per 
una mula exhausta, a l’N-340. Per 
la inclinació dels cossos, podem 
deduir que tots quatre pitjaven de 
valent, intentant ajudar el pobre 
animal de càrrega, i per les ombres 
allargades que projecten sobre 

(continua a la pàgina següent)
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Robert Capa amb la seva companya, i també fotògrafa, Gerda Taro 
(Gerda Pohorylle de naixement), a la tardor de 1935, a París. El juliol de 
1937, quan ja havien decidit casar-se, ella va morir aixafada per un tanc 
republicà en una imprevisible i confusa maniobra durant la batalla de 
Brunete. (Foto del fons de l’autor)

Fotografi a núm. 1. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de Robert Capa



l’asfalt, diríem que el sol d’aque-
lla tarda de gener estava a punt 
d’amagar-se per ponent. La línia 
elèctrica que voreja la ruta la tro-
bem també en d’altres fotografi es 
d’aquest mateix reportatge.

Què devien portar de valor al 
carro per haver de gastar tantes 
energies per endur-s’ho? Posats a 
elucubrar i a endevinar, convin-
dríem que hi devia haver menjar 
per a ells i per a la mula, roba, el joc 
de coberts de plata del casament, 
alguna joia escadussera, els retrats 
dels pares i els avis i les escriptures 
de la vinya i de la masia. No gran 
cosa més.

Què s’emportaria el lector 
d’aquest reportatge si la fatalitat o 
el destí l’obligués un dia fatídic a 
haver de marxar carretera enllà per 
salvar la pell? En aquesta dramàtica 
tessitura que no desitjo a ningú -i 
que també es deu produir quan 
es cala foc a l’immoble on vius-, 
cada ésser humà deu tenir una 
escala de valors diferent i l’elecció 
fi nal es deu fonamentar en criteris 
de valor i d’utilitat  de futur a curt, 
mitjà i llarg termini. La parella 
d’avis s’enduien el nét, el xai, el 
carro ple de sacs amb un contingut 
incert i la mula, i els d’aquesta 
imatge, també ho van entaforar 
tot en farcells. Si mai m’hi trobés 
-millor que mai no ens hi haguem 
d’enfrontar!- jo només m’enduria 
una cosa molt petita, però molt 
valuosa: la memòria externa on 
guardo tots els meus treballs de 
recerca i les 5.000 fotografi es his-
tòriques de Sant Sadurní de la 
meva col·lecció que m’ha portat 
quaranta anys de feina. La resta, 
amb el temps, ho podria arribar 
a recuperar. 

La fotografi a número 4 (veure 
la pàgina següent), d’una mare 
amb els seus tres fi lls asseguts al 
peu de la carretera esperant no se 
sap ben bé què, ni a qui, ni per què, 
corrobora que els humans som 
imprevisibles en situacions límit. 
Ells van decidir emportar-se una 
calaixera, una taula i uns somiers 
de fusta, i uns coves de vímet de la 
verema plens amb les seves perti-
nences. Com van arribar fi ns aquí? 
D’on venien? Com van continuar 
el camí? No sabem qui eren, però 
tots quatre tenen la mateixa mirada 
perduda en els ermots de l’espe-
rança. 

La retirada de la població civil, 
com hem vist, es produïa a peu, 
amb carro i també els camions 
de l’exèrcit republicà, com ens 
mostra la imatge número 5 (veure 
la pàgina següent). De tots els 
refugiats, els qui aconseguien pujar 
dalt d’uns d’aquests vehicles mili-
tars eren, en principi, els més 
afortunats, però també els més 
vulnerables, ja que l’aviació fran-
quista els tenia com a objectiu 
prioritari. Fixem-nos en l’home 
que ja ha aconseguit pujar-hi i 
que mira cap al cel. Sembla l’únic 
que s’acaba d’adonar que s’acosta 
l’aviació enemiga. Devia fer molt 
de fred i per això van tan ben 
abrigats. També se’n devia haver 
adonat el conductor del camió, 
que puja precipitadament a la 
cabina, mentre la dona de l’es-
querra demana ostensiblement 
que algú l’estiri per pujar-hi. Ella 

sola no pot. 
L’aglomeració i els embussos 

en determinats punts de l’N-340 a 
causa del trànsit de vianants, carros, 
camions i ambulàncies devia ser 

força habitual, com podem veure 
a la fotografi a número 6 (veure 
les pàgines següents). Sembla que 
dalt d’aquest camió no hi càpiga 
ningú més. I malgrat això, s’ha 

aturat perquè hi pugui pujar la 
dona jove de l’esquerra que carrega 
un farcell de roba amanyogada. I 
si hi porta una criatura? Els cinc 
soldats d’uniforme, probablement 

ferits o convalescents, estan girats 
d’esquena a la marxa, com si vol-
guessin veure per darrera vegada 
el territori que deixen enrere. El 
fi nal del seu trajecte acabarà a la 
frontera, on ja els esperen de fa 
dies els gendarmes francesos i els 
soldats senegalesos per conduir-los 
als camps d’internament. Tanca la 
comitiva una ambulància militar. 
Potser els ferits que l’ocupen no 
arribin vius al seu destí.

A la imatge núm. 7 (veure les 
pàgines següents), una comitiva 
de refugiats encapçalada per  cinc 
dones joves i un home també molt 
abrigat. Els segueix un carro de 
pagès i altre petit grup de fugitius. 
Hi ha plantats a peu de carretera 
un plàtan i un xop solitaris. 

Els passos de les dones són 
llargs i caminen amb rapidesa 
perquè tot el que tenen ho poden 
portar sota el braç. En aquella etapa 
de la guerra, les dones identifi -
cades amb la causa republicana 
ja no lluitaven al front, només 
fugien. 

La imatge núm. 8 (veure les 
pàgines següents) és, en certa 
manera, una excepció de Capa, ja 
que habitualment feia fotogra-
fi es a persones o grups humans 
en situacions singulars. En ella 
podem apreciar simplement un 
cel mig ennuvolat. Però hi ha més 
informació a la imatge. 

Capa circulava per l’N-340 
quan sis avions van aparèixer sob-
tadament per la Serralada Litoral. 
Per això, després de retratar-los, va 
deduir i va anotar al seu quadern 
que es tractava d’aparells Savoia 
italians aliats de Franco, provi-
nents de Mallorca. Probablement 
s’equivocava, com veurem més 
endavant.

Les dues fotografi es de la dona 
vella al costat del carro (imatges 
núm. 9 i 10 a les pàgines següents) 
que acaba de ser metrallat per 

(ve de la pàgina anterior)

Fotografi a núm. 2. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de 
Robert Capa
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Fotografi a núm. 3. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de Robert Capa
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Fotografi a núm. 4. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de Robert Capa

Fotografi a núm. 5. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de Robert Capa



64 /    25 d’agost del 2006ALT I BAIX PENEDÈS

TRAGÈDIA REPUBLICANA AL PENEDÈS

Fotografi a núm. 6. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de Robert Capa

Fotografi a núm. 7. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de Robert Capa
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Fotografi a núm. 8. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de Robert Capa

Fotografi a núm. 9. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de Robert Capa
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l’aviació franquista són les més 
dramàtiques del reportatge del 15 
de gener. Segons les anotacions de 
Capa al seu quadern, van morir tots 
els familiars de la protagonista de 
la imatge i les dues mules. La pobra 
dona deambulava i no parava de 
fer voltes i més voltes, la forma més 
eloqüent d’expressar que no sabia 
què fer. No podia tornar enrere 
perquè avançava l’enemic, ni podia 
marxar endavant, deixant allí l’únic 
que li importava d’aquest món. Per 
això hi havia restat, desesperada, 
sola, desorientada, desolada, des-
valguda. La tècnica de les màquines 
fotogràfi ques de l’època no havia 
arribat a la sofi sticació actual que 
permet, fi ns i tot, enregistrar el so, 
i per això no podem escoltar ara 
els plors i els gemecs que llençava 
contra el cel l’única supervivent. 
Vindrà un dia no gaire llunyà que 
també captaran les olors. Capa la va 
immortalitzar just en el moment 
en què ella s’adonava de la mort 
del seu gos, ofegat en un doll de 
sang.

Capa va escriure aquells dies: 
“No sempre és fàcil estar present 
i ser incapaç de fer alguna cosa, 
excepte documentar el patiment 
que t’envolta”. No sabem què va 
passar després, però ens hauríem de 
preguntar per què algú va ordenar 
metrallar els civils que fugien per 
l’N-340. Els bombardejos de ciutats 
i el metrallament de civils són 
dues pràctiques habituals en les 
guerres convencionals. Sota l’actual 
eufemisme de danys col·laterals s’hi 
amaga en realitat  la voluntat de 
minar la moral dels adversaris, de 
crear el terror, de no deixar ningú 
en vida en el territori anomenat 
terra cremada. Ho hem pogut veure 
darrerament al Líban. L’aviació 
republicana mai no ho va fer.

Aquí els arbres ja no són amet-
llers, sinó garrofers, una espècie 
autòctona i omnipresent abans 
en molts indrets de l’Alt i del Baix 
Penedès. 

A la darrera imatge seleccio-
nada, la número 11,  hi veiem la 
carretera N-340 i la cuneta plenes 
de peces i farcells de roba, estris 
i fi ns i tot un matalàs. Als camps 
també hi trobem garrofers. 

A tots els èxodes d’éssers 
humans que s’han produït i es 
produeixen al món, i que veiem 
a diari per televisió, es repeteix 
sempre la mateixa seqüència. Al 
llarg del camí, els refugiats es van 
desfent de mica en mica de les 
seves pertinences més supèrfl ues 
a mesura que els decau la força, 
l’ànim o l’esperança. Els itineraris 
de les fugides estan assenyalats per 
tota mena de rampoines que han 
anat abandonant els que hi han 
passat abans. Quan els que vénen 
al darrere s’ho troben, sempre hi ha 
algú que intenta aprofi tar alguna 
cosa, aparentment inútil, però de 
prou importància com per carregar 
amb ella i emportar-se-la carretera 
enllà. Allò que per a uns no té 
cap valor, per a uns altres encara 
en conserva. Pot ser que al cap 
d’uns quilòmetres, el caminant 
endarrerit es cansi, es desanimi i es 
desesperi i sigui ell qui aleshores es 
desprengui d’allò que una estona 
abans havia recollit i carregat amb 
il·lusió. Però, indefectiblement, 

(ve de la pàgina 62)

sempre hi ha encara un altre cami-
nant  que va més retardat en la 
seva fugida, o que hi dóna més 
valor, i  que torna a endur-se allò 
que els seus precursors han anat 
menyspreant successivament. 

Fins i tot el lector més despistat 
ja se n’haurà adonat a hores d’ara 
que tot això està molt bé, però 
que encara no s’ha demostrat que 
Capa vagi retratar exactament 
alguns indrets del Penedès. En el 
seu viatge de Barcelona a Tarragona 
s’hauria pogut aturar a la comarca 
del Barcelonès, o a la del Baix 
Llobregat, i no haver sobrepassat 
en cap cas Ordal. També podria 
haver viatjat per l’altra carretera de 
Barcelona a Tarragona per la costa 
del Garraf, sense arribar a entrar 
mai a la nostra comarca. Ni en 
un supòsit ni en l’altre, Capa no 
hauria estat al Penedès històric. 
Tampoc els garrofers, els ametllers, 
els plàtans i els xops no eren en 
aquells anys patrimoni exclusiu 
de la vegetació penedesenca. La 
darrera hipòtesi a descartar seria 
que hagués fet les fotografi es al 
Tarragonès i no n’hagués tirat cap 
a la nostra comarca. 

Fins aquest moment, doncs, 
sembla que no hi ha cap imatge 
de les que s’han publicat en aquest 
reportatge que aporti la prova defi -
nitiva que ho certifi qui (si no és 
que algun lector ja hagi identifi cat 
algun dels indrets que es veuen a 
les fotografi es), ni cap document 
que ho acrediti. Però, com es poden 
imaginar, jo no m’hauria atrevit 
a pretendre confondre’l a vostè 
d’una forma tan barroera, ni el 
director del 3d8 s’hauria avingut a 
publicar un reportatge com aquest 
que no demostrés d’una forma 
categòrica que Robert Capa va rea-
litzar moltes de les seves fotografi es 
a la comarca del Penedès.

Fotografi a núm. 10. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto de Robert Capa

Fotografi a núm. 11. (Fragment seleccionat). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 1939. Foto 
de Robert Capa (continua a la pàgina següent)
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L’aviació del bàndol  fran-
quista sobrevolant Santa 
Margarida i els Monjos 

La fotografi a número 8, en la 
qual s’aprecien sis avions militars 
sobrevolant una serralada (semblen 
ocells de tan petits que es veuen), 
ens permet localitzar fàcilment 
l’indret on correspon, si es coneix 
una mica el territori del Penedès. 
(Per a mi resulta molt familiar 
ja que el veig cada dia des del 
meu estudi de Font-rubí, a vint 
quilòmetres de distància. Durant 
tota la nit, els focus d’una immensa 
pedrera m’assenyalen el lloc exacte 
de la fotografi a). Tot i així, ha estat 
un procés d’identifi cació complicat 
perquè Capa va fer dues còpies 
en paper d’aquesta imatge, una 
del dret i una altra del revés, és 
a dir, va positivar el clixé d’una 
banda i després el va girar i va ser la 
segona còpia, amb la qual cosa no 
sabíem ben bé si la muntanya que 
havíem d’identifi car feia pendent 
per un cantó o per l’altre. Sembla 
que això de girar els clixés ho 
va fer més d’una i més de dues 
vegades. Si algun retret li puc fer 
a Capa 67 anys després, és que 
m’ha obligat a fer quilòmetres i 
quilòmetres en va, fi ns que em 
vaig adonar quina de les dues 
fotografi es era la bona.

Al bell mig de la serralada s’hi 
pot identifi car perfectament les 
dues fotografi es, a la d’abans i a la 
d’ara,  el Castell de Penyafort, on 
diuen que va néixer sant Raimon, 
i el convent en honor seu (cone-
gut, però, popularment, com Sant 
Domingo), i a dreta i esquerra les 
masies i cases pairals que hi havia 
i hi ha en aquest bell paratge 
del terme municipal de Santa 
Margarida i els Monjos. Els qui 
coneguin bé aquesta zona sabran 
també identifi car l’Abadal, el Mas 
Castellà, la Sanabra, cal Pere Joan, 
cal Prunera, cal Noi i cal Vicari. 
Només les instal·lacions industrials 
ben visibles a l’esquerra i l’esvoranc 
camufl at d’Uniland malmeten 
actualment el territori. 

Des de l’antic traçat de l’N-340 
que travessava per l’interior 
d’aquesta població és impossible 
actualment veure aquest fragment 
de territori. El polígon industrial 
i les instal·lacions de la cimentera 
ho impedeixen. Cal situar-se al 
pont sobre la via del tren de Santa 
Margarida i els Monjos o al de la 
Ràpita per apreciar ben bé tota 
la panoràmica. 

Aquell 15 de gener, segons 
els Partes de operaciones de l’avi-
ació franquista, qui va metrallar 
i bombardejar tot el Penedès va 
ser la Legió Cóndor nazi, també 
al servei de Franco. L’inventari 
detallat de les seves intervencions 
és el següent: tres esquadretes de 
Heinkel 111 i dos aparells Dornier 
17, amb un total de vint avions, 
van bombardejar i metrallar el 
tràfi c entre Reus, Tarragona i el 
Vendrell; dues esquadretes de 
Heinkel 111 i dos aparells Dornier 
17 amb quinze avions van actuar 
contra el tràfi c i les vies del tren 
entre el Vendrell i Tarragona; tres 
esquadretes amb dinou avions 
Heinkel 111 i dos Dornier 17 van 
bombardejar les línies de comu-

(ve de la pàgina anterior) nicació properes al Vendrell i el 
tràfi c entre Vilanova, Vilafranca, 
Molins de Rei i Cornellà, i posicions 
republicanes a Sant Jaume dels 
Domenys i Llorenç; tres avions 
Junkers 87 Stuka van bombarde-
jar l’estació de Sant Vicenç de 
Calders; tres avions més Junkers 87 
Stuka van bombardejar l’estació de 
Vilafranca i altres objectius propers; 
els Dornier 17 van fer 9 serveis 
de reconeixement de carreteres, 
línies del tren i aeròdroms enemics, 
i van bombardejar entre Valls, 
Tarragona, el Vendrell, Vilafranca 
i Igualada; i fi nalment, els Heinkel 
45 van fer cinc accions de bombar-
deig i metrallament sobre bateries 
republicanes prop del Vendrell 
i sobre el tràfi c de l’N-340 entre 
Vilafranca, Avinyonet i Cantallops. 
Per tant, aquests diminuts avions 
que sobrevolaven l’N-340 quan 
Capa va fer la fotografi a eren, 
molt probablement, aparells nazis 
Heinkel 45, Heinkel 111, Dornier 
17 o Junkers 87 Stuka, els mateixos 
que havien destruït la població de 
Guernica el 26 d’abril de 1937.

Travessant el Penedès per 
l’N-340. Primera etapa 

La serra del fons de la imatge de 
la família de refugiats estaria situada 
al NO de la carretera atenent la 
circumstància que els quatre pro-
tagonistes de la imatge caminessin 
en direcció a Barcelona. 

En aquesta fotografi a (la 
número 1), la calçada asfaltada 
de l’N-340 es troba entre el grup 
de persones i el marge de pedres 
perceptible de l’esquerra. No es 
veu a primera vista cap població 
propera, ni cap indicador, ni cap 
masia, ni cap element que permeti 
identifi car l’indret on Capa va 
captar aquesta seqüència. O potser 
sí. Perquè les muntanyes del fons 
no s’haurien d’haver mogut de 
lloc. Podria ser, però, que en els 
darrers 67 anys al costat de la 
carretera s’haguessin construït 
urbanitzacions, fàbriques o polí-
gons industrials que impedissin 
actualment aquesta visió del ter-
ritori; podria ser que el traçat de 
la carretera s’hagués modifi cat 
en alguns indrets per no passar 
per l’interior dels nuclis urbans i 
aquest tram que es veu a la imatge 
ja no existís; podria ser que el 
creixement de la població que 
sembla intuir-se a l’esquerra de 
la imatge hagués engolit la plana 
tan nítida i verge que ocupa el 
fons de l’escena. Tot això, i coses 
pitjors, ha passat al llarg de l’N-340, 
especialment en els darrers vint o 
trenta anys. I segueixen passant. 
I continuarà passat, això no hi 
qui ho aturi.

Renunciarem malgrat tot això 
a intentar identifi car la serra del 
fons? De cap manera.

El passat 24 de juny, després de 
dinar amb els amics de cal Jaume 
Rita de la Rovira Roja per celebrar 
el sant del Joan Nadal, vam decidir 
recórrer la carretera N-340 d’Or-
dal fi ns a Tarragona per intentar 
la fal·làcia de localitzar aquesta 
zona de la Serralada Prelitoral.  
Havíem descartat el recorregut 
de Barcelona a Ordal perquè el 
coneixem i recordem prou bé com 
per saber que a la dreta de l’itinerari 
no hi ha un espai tan obert com 
el que ens mostra la fotografi a. 

Aquest indret és el més fàcil d’identifi car. Els avions franquistes van sobrevolar per tramuntana la Serralada 
Litoral, al sud del terme municipal de Santa Margarida i els Monjos. Just al mig de la imatge, el Castell de 
Penyafort, i a l’esquerra, les instal·lacions d’Uniland, les quals no existien el 1939. (Foto petita de Robert Capa, 
i foto actual d’Oriol Querol i Ferré) 

Jo conduïa i els meus acompa-
nyants, proveïts d’una càmera 
digital, no paraven de fotografi ar 
les muntanyes que tanquen la 
comarca pel nord. Els indicadors 
metàl·lics a peu de carretera ens 
informaven que passàvem pels 
punts quilomètrics mil dos-cents 
vint, mil dos-cents dinou, mil dos-
cents divuit, mil dos-cents disset... 
Algú va explicar que aquelles xifres 
ens recordaven la distància que 
faltava per arribar al fi nal de la 
famosa N-340, la qual, seguint el 
traçat de la via Augusta romana, 
ens portava a Tarragona i després, 
vorejant la costa mediterrània, 
anava a morir a Cadis. 

Sortirem de Vilafranca en direc-
ció a Tarragona. Mil dos-cents deu, 
mil dos-cents nou, mil dos-cents 
vuit... Sovint, quan ens adonàvem 
que l’itinerari no ens era familiar, 
retrocedíem per recuperar el traçat 
de l’antiga calçada que seguíem de 
petits per anar a banyar-nos a la 
platja de Sant Vicenç o per exami-
nar-nos de batxillerat a Tarragona. 
Quan dubtàvem, preguntàvem als 
veïns més vells dels municipis el 
recorregut per on passava l’antiga 
carretera ara fa 60 o 70 anys.

Les siluetes de les muntanyes 
situades a la dreta de la marxa no 
s’assemblaven ni de lluny a la que 
apareixia a la fotografi a.

Mil dos-cents dos, mil dos-
cents u, mil dos-cents, mil cent 
noranta-nou, mil cent noranta-
vuit... Calculo que ja havíem fet 
unes dues-centes fotografi es. Degut 
a la velocitat que portàvem, teníem 
la impressió que era del tot impos-
sible detectar a temps el relleu 
muntanyós que buscàvem ja que 
el paisatge canviava contínuament 
cada vint o trenta segons. 

El Penedès, en aquest itinerari, 
és un mosaic patètic que ens hau-
ria d’avergonyir. Hem malmès el 
territori i el paisatge d’una manera 
irreversible amb una arquitectura 
urbana sovint deplorable, amb 
unes fàbriques i uns entorns que 

a vegades fan llàstima, amb uns 
polígons i amb unes urbanitzacions 
que en molts indrets ofereixen 
unes imatges suburbials i, amb 
l’AP 7 i el traçat del TGV que ho 
acaben d’espatllar. I continuem 
insistint com si res no hagués 
passat en els darrers vint o trenta 
anys. Les darreres generacions 
de penedesencs ho hem fet molt 
malament.

Al punt quilomètric mil cent 
noranta-set de l’N-340, a la sor-
tida de la Gornal en direcció a 
Tarragona, ens vàrem adonar que 
l’actual traçat de la carretera es 
desviava pels afores de Bellvei, 
deixant el municipi a la dreta, i 
no com abans, que travessava per 
l’interior d’aquesta població. Just 
en aquest punt, l’acompanyant 
va enfocar amb la màquina l’ho-
ritzó a la dreta de la marxa, i va 
fer una exclamació. Em va escri-
dassar dient-me que m’aturés. 
A cinquanta metres vaig frenar 
bruscament per poder enfi lar el 
vial d’accés a la benzinera i ens 
vàrem aturar a l’esplanada que 
serveix d’aparcament de camions a 
l’estació de servei. Pels voltants s’hi 
acumulaven llaunes de begudes i 
de conserves -algunes estaven tan 
descolorides que hi devien ser des 
de feia tres o quatre anys-, ampolles 
de vidre i de plàstic senceres i 
esmicolades, papers i cartrons, 
deixalles, runa, i un miserable fanal 
enfi lat dalt d’un pal escanyolit, 
que no deu cremar ni de dia ni 
de nit. (El rodolí m’ha sortit per 
casualitat).  Quan hi vàrem arribar, 
un transportista al peu del seu 
camió devia estar orinant, perquè 
es va girar d’esquena, de cop, quan 
es va adonar que qui portava la 
màquina de fotografi ar, asseguda 
al meu costat, era una dona. Pur 
realisme. 

La vista de les muntanyes que 
tanquen la vall pel nord i per 
l’oest és molt diàfana des d’aquesta 
perspectiva. La Serralada Prelitoral 
s’acosta de mica en mica a la 

costa en un suau pendís que acaba 
confonent-la amb la Serralada 
Litoral (veure la pàgina següent). 
Però a diferència de setanta anys 
enrere, s’hi aprecien ara les nafres 
que la civilització contemporània 
hi ha gravat irremeiablement: 
grans esborrancs de pedreres, línies 
elèctriques i torres metàl·liques 
per sustentar-les amb els tallafocs 
preventius corresponents i urba-
nitzacions per tot arreu.

I allí, ben bé al centre de l’es-
cena, aquell puig més alt, tan pla, 
tan singular. Vàrem treure del 
cotxe la vella fotografi a de Capa 
i vàrem comparar-la resseguint 
visualment l’horitzó lentament. 
No hi va haver dubte, la geografi a 
no ens enganyava, havíem trobat 
allò que buscàvem. 

Amb el mapa a la ma vàrem 
identifi car el puig de Sant Antoni, 
de 408 metres d’alçada, l’ermita 
blanca de Sant Antoni de Pàdua 
i la població d’Albinyana, tot al 
Baix Penedès. Havíem descobert 
per primera vegada a la història 
que Robert Capa va fotografi ar 
aquesta família de refugiats ben 
bé al punt quilomètric 1197 de 
l’actual N-340. 

Fent un exercici addicional, 
podríem arribar a determinar fi ns 
i tot l’hora en què es va fer la 
fotografi a. Fixant-nos en les cares 
de les tres dones, ens adonem que 
el sol de primera hora de la tarda 
les il·luminava des del sud-oest. 
L’ombra que l’home vell projecta 
sobre la seva acompanyant ens ho 
confi rma. A mitjan gener, i donada 
l’orientació de la carretera en aquest 
punt, podem afirmar que el rellotge 
de Capa devia marcar entre les 
dues i les tres de la tarda. 

Hi ha encara una darrera obser-
vació a fer. A la fotografi a de Capa 
en qüestió, sembla que les mun-
tanyes siguin ermots, sense gens 
de vegetació. En canvi, avui, el pi 

(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

blanc s’ha apoderat del territori i 
el seu color verdós i esplendorós 
substitueix el gris de l’època de 
la guerra. És una constatació que 
serviria per a una metàfora, si 
estirés del fi l de la vena poètica. Ho 
deixarem per a un altre dia.

Travessant de nou el 
Penedès per l’N-340. Segona 
etapa

Vist l’èxit de l’operació d’iden-
tifi cació de la fotografi a anterior, 
vàrem intentar trobar una setmana 
després l’indret precís de la imatge 
on apreciem dos grups de refugiats 
que marxen per una carretera cap 
a Barcelona amb un carro de pagès 
(veure fotografi a núm. 7). 

I ja ens teniu altra vegada a 
Ordal amb el cotxe encarat cap 
a Tarragona fotografi ant sense 
aturar-nos, en aquesta ocasió, el 
marge esquerre de la marxa per 
intentar identifi car la serra del 
fons de la imatge. No es tractava 
en aquest cas d’una muntanya 
llunyana, sinó d’un serralet situat 
a un parell de quilòmetres a l’es-
querra de la ruta. 

Mil dos-cents vint-i-set, mil dos 

La comparació d’aquestes tres imatges permet demostrar amb total precisió que es tracta del lloc exacte on Capa va enregistrar la fotografi a de la família de refugiats. Hi ha set punts de 
referència compartits, inqüestionables. El primer, el puig de Sant Antoni, el més elevat en aquest indret de la Serralada Prelitoral; el segon, la taca blanca just al peu de la carena, que és 
l’ermita de Sant Antoni de Pàdua; el tercer, la població d’Albinyana (Baix Penedès) sota la muntanya; el quart, el mur de pedra seca, a l’esquerra de la fotografi a de Capa, que llindava llavors 
amb la carretera; el cinquè, un dels pals de fusta de la connexió de servei elèctrica que s’estenia en paral·lel a la carretera per tramuntana i que encara es conserva a l’actualitat; el sisè, el fi l de 
la xarxa elèctrica que ocupa l’escaire superior esquerre de la fotografi a i que correspon a la connexió de servei que trobarem al llarg de tot el recorregut de l’N-340 al seu pas pel Penedès, i el 
setè, els joves ametllers que fa 69 anys ja eren plantats al camp de l’altra banda del mur de pedres, i que ara han envellit i han parat de créixer. El metre quadrat exacte on Capa es va ajupir per 
tirar la seva fotografi a ja no existeix. Va desaparèixer quan van desviar la carretera N-340 per l’exterior del nucli de Bellvei i van rebaixar i esplanar el terreny per on havia transitat abans per 
instal·lar-hi una estació de servei i un gran aparcament per a camions. (Foto petita de Robert Capa  i fotos actuals realitzades per ANMD i Paco Bedmar) 

cents vint-i-sis, mil dos-cents vint-
i-cinc. Cap novetat, no trobàvem 
res que s’hi assemblés. I altra vegada 
fàbriques, noves carreteres, urbanit-
zacions i polígons industrials. L’altra 
cara de la moneda ens mostra la 
mateixa trista fesomia comarcal 
que el seu revers. Mil dos-cents 
cinc, mil dos-cents quatre, mil 
dos-cents tres. Res.

Passarem l’Arboç i enfi larem la 
ruta cap a Tarragona després de la 
rotonda que tanca el municipi per 
ponent. A partir d’aquest punt, la 
carretera cau en un lleuger pendent 
abans d’enfi lar-se cap a la Gornal. 
Ni rastre dels frondosos plàtans 
que fi ns a meitat de segle hi havia 
a banda i banda d’aquest itinerari. 
Però, a través dels mil entrebancs 
que han aparegut en aquest indret 
-com torres metàl·liques de xarxes 
elèctriques, senyals de trànsit, 
arbustos, matolls i arbres-, vàrem 
veure a l’esquerra una carena que 
semblava coincidir amb la de la 
foto de Capa. Ens acostàvem al 
punt quilomètric mil cent noranta-
vuit. I com si ens conduís la deessa 
Fortuna, allà mateix vàrem trobar 
el paisatge que de tant observar-lo 
a la vella fotografi a ja havíem 
registrat al disc dur de la memò-
ria. A diferència de la llunyana 
muntanya del puig de Sant Antoni 

de la fotografi a anterior,  aquesta 
zona tan propera a l’N-340 se’ns 
mostra a l’actualitat força dife-
rent de com era el 1939, ja que, 
malauradament, s’aprecien les 
innombrables transformacions 
que s’hi han produït. Aquí també 
hi trobem l’esborranc irrecuperable 
de diverses pedreres. (Veure a la 
pàgina següent)

Els diumenges d’estiu a la tarda, 
en aquest tram de carretera entre 
la Gornal i l’Arboç, podem assistir 
a un altre èxode, el dels derrotats 
del segle XXI que fent cua tornen 
a casa després de la llibertat con-
dicional del cap de setmana. Ni 
el color de les fotografi es actuals 
no aconsegueix endolcir aquesta 
trista realitat.

De les 101 fotografi es que inte-
gren el reportatge del 15 de gener 
de 1939 localitzades als Estats Units, 
encara ens en queden moltes per 
acabar d’identifi car. En alguns 
casos, fi ns i tot, podríem plantejar-
nos intentar reconèixer alguns del 
civils refugiats que hi apareixen. No 
és una tasca impossible, i menys 
en les circumstàncies actuals, quan 
disposem de mitjans de comu-
nicació d’abast comarcal i també 
d’internet. Els propers mesos i els 
propers anys, aquesta podria ser 
una causa a la qual esmerçar una 

mica de temps i d’imaginació. Jo, 
de moment, ja tinc un altre repte 
per a aquest estiu. 

Una apassionant recerca 
amb fi nal feliç i oportú

La recuperació de les imatges 
de Robert Capa, coincidint amb 
el setanta-cinquè aniversari de la 
proclamació de la Segona República 
i amb el setantè aniversari de la 
Guerra Civil, no ha estat fruit de la 
sort o de la casualitat. Feia massa 
temps que tenia pendent aclarir si 
aquelles fotografi es que vaig veure 
per primera vegada a Nova York 
ara fa dues dècades i que m’han 
acompanyat al llarg de la meva 
vida tenien o no alguna relació 
amb el Penedès. El pretext d’amb-
dues commemoracions ha servit, 
això sí, per accelerar la resolució 
d’aquest interrogant d’una manera 
satisfactòria i, també, per treure’m 
un pes de sobre. 

Heròdot d’Halicarnàs, al comen-
çament de les seves Històries, justifica 
l’obra dient que vol “presentar els 
fruits de les seves investigacions 
dutes a terme per tal d’impedir 
que el temps esborri la memòria 
de la història de la humanitat [...]”. 
Gràcies a Capa hem pogut reco-
nèixer ara, seixanta-set anys després, 

les cares dels refugiats civils, l’horror 
dels metrallaments i la diàspora 
republicana a través de la nostra 
comarca. El seu particular testimoni 
de la Guerra Civil al Penedès, Capa 
ens el va deixar dins uns rodets 
de clixés fotogràfi cs.

Aquestes tretze imatges, jun-
tament amb la resta del reportatge 
de Capa d’aquell 15 de gener, for-
maran part des d’ara de la nostra 
història; les veurem publicades als 
llibres, als setmanaris i penjades a 
les exposicions; les incorpora-
rem a la memòria individual i 
a la memòria col·lectiva, i ens 
acompanyaran per sempre, com 
un referent més de la tragèdia 
que es va desencadenar al nostre 
país quan, el 18 de juliol de 1936, 
els cavalls de la mort, cavalcats 
per generals colpistes emulant 
els genets de l’Apocalipsi, es van 
abraonar il·legítimament contra  
la República. Les fotografi es de 
Capa serviran també, parafrasejant 
Heròdot, per impedir que el temps 
esborri la memòria de la història 
de la nostra guerra incivil.

Amb tot el que ha succeït al 
món des d’aleshores -la segona gran 
confrontació mundial, el nazisme i 
els camps d’extermini, la dictadura 

(continua a la pàgina següent)
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soviètica stalinista, la revolució xinesa, 
les guerres al continent africà i  la 
del Vietnam, les dictadures sud-
americanes, els confl ictes ètnics a 
l’antiga Iugoslàvia, la invasió de l’Iraq 
i tots els enfrontaments armats de 

Comparem també aquestes dues imatges. La línia elèctrica que a la foto reduïda de 1939 segueix en paral·lel pel costat del traçat de la carretera, la 
podem veure també a la foto de 2006. A més, n’han aparegut dues més; una molt propera que se’ns mostra arrogant i prepotent, i una altra a l’horitzó 
que sembla que vulgui passar desapercebuda. En aquest tram, just després de l’Arboç en direcció a Tarragona, l’N-340 té un lleuger pendent que es 
recupera uns centenars de metres després d’una corba per enfi lar-se cap a la Gornal. A l’extrem dret d’ambdues fotografi es hi veiem les primeres cases 
d’aquest municipi. Dels arbres que surten a la fotografi a de 1939, un no és un plàtan; es tracta d’un xop. Què hi feia aquí aquest exemplar solitari, més 
propi de llocs humits? Si ens hi fi xem sobre el terreny, actualment, just en aquest punt, s’hi troben petites rases que serveixen per recollir les aigües de 
la pluja, i als marges hi ha nombrosos canyars. Aquesta raó explicaria que el pollancre hagués pogut créixer en un lloc aparentment tan inapropiat, però 
humit al cap i a la fi . La millor prova és que a uns dos-cents metres en direcció a la Gornal encara se n’hi troben. La fotografi a dels refugiats, dels 
animals de càrrega i del carro -si considerem les ombres allargades que projecten sobre l’asfalt-, correspondria a les quatre o a les cinc de la tarda, amb 
el sol apropant-se a ponent, i a una hora o dues hores de fer-se fosc. Sembla talment que l’asfalt estigui mullat, com si hagués plogut, circumstància 
que no sabem percebre a la resta de les fotografi es del mateix reportatge. Els dos pals de la xarxa elèctrica que es veuen a l’extrem dret de la 
fotografi a actual són els mateixos que hi havia el 1939 al llarg de tot el recorregut de l’N-340 al seu pas pel Penedès, i els podem identifi car en 
algunes altres de la sèrie  de fotografi es que Capa va tirar aquell 15 de gener.  (Foto petita de Robert Capa del 15 de gener de 1939 i foto actual 
realitzada l’1 de juliol de 2006 per l’autor)

(ve de la pàgina anterior) la zona del Mig Orient, incloent-hi 
els més recents de l’Afganistan, 
l’Iraq i el Líban-, el món sencer 
s’ha familiaritzat, a través de les 
fotografi es i de la televisió, amb 
tota mena d’atrocitats, trivialitzant 
el patiment dels éssers humans. 
Ens hem blindat a l’horror, amb la 

mateixa naturalitat que ens protegim 
de la pluja amb un paraigua, del fred 
amb un abric i de la grip amb una 
vacuna. Només aquells que encara 
siguin capaços de treure’s aquesta 
cuirassa, encara que només sigui per 
un moment, podran entendre de 
debò tot el contingut que s’amaga 

Robert Capa (Budapest, 1913 – 
carretera de Namdinh a Thaibinh, 
Indoxina, 1954). (Foto del fons de 
l’autor) 

Els fragments de les imatges de Robert Capa que es reprodueixen formen part de la col·lecció de fotografi es del 15 de 
gener de 1939 que ha estat cedida a Oriol Querol i Ferré per a la realització d’una possible exposició itinerant pel Penedès 
sobre la Guerra Civil a Catalunya, i particularment a les nostres comarques, de la qual aquest article seria la primera 
carta de presentació. El 3d8 agraeix a Oriol Querol la seva gentilesa, gràcies a la qual hem pogut oferir-les en primícia 
als nostres lectors.  Al web carlesquerol.com trobarà articles i reportatges sobre la Segona República i la Guerra Civil a Sant 
Sadurní, així com la conferència Memòria dels vençuts, una antologia de la repressió franquista desencadenada en aquest 
municipi de l’Alt Penedès a partir de 1939.

© Copyright 2006. Els drets dels fragments de les 13 fotografi es corresponents al reportatge del 15 de gener de 1939, fetes 
per Robert Capa a la carretera de Tarragona a Barcelona, que es publiquen en aquest article, per a Oriol Querol i Ferré. Els de la 
resta de fotografi es i textos, per als respectius autors. La reproducció total o parcial de les fotografi es de Robert Capa i les dels altres 
fotògrafs per qualsevol procediment, comprenent-hi la reprografi a i el tractament informàtic, resta rigorosament prohibida sense 
l’autorització escrita dels titulars dels seus drets i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. 

en aquestes fotografi es de Capa. 
Si, com va dir el 1865 el llegen-

dari fotògraf nord-americà Mathew 
Brady,  “ The camera is the eye of 
history” (La màquina fotogràfi ca 
és l’ull de la història), a través de la 
mirada de Capa i de la seva màquina 
Leica ens podrem situar, sempre que 
vulguem,  al bell mig de l’N-340 
al seu pas pel Penedès, la darrera 
setmana de la Segona República a les 
nostres comarques, i experimentar  
a la vegada el mateix sentiment 
de derrota, d’impotència, de pànic 
i d’horror que van viure aquells 
dies molts catalans i penedesencs. 
Aquesta és la visió compromesa 
de la història que va tenir Capa 
el 15 de gener de 1939 i la que a 
mi més m’interessa, la d’aquells 
que la pateixen, un a un, de forma 
personal, siguin on siguin. 



Gràcies al reportatge de Robert Capa del 15 de gener de 1939, que 
fi nalment s’ha aconseguit localitzar als Estats Units, podem fer-nos 
una idea molt precisa del que va representar per a molts catalans 
i penedesencs haver de fugir carretera enllà, davant la imminent 
arribada de les tropes franquistes.

Amb les imatges podem ara reconèixer alguns indrets precisos i 
també podríem intentar identifi car alguns dels protagonistes autòctons 
de la retirada republicana a través del Penedès. Aquests personatges 
anònims de totes les edats que veiem a les fotografi es podrien ser 
aleshores veïns de qualssevol dels municipis propers a l’N-340, i 
segur que per a ells aquella va ser l’aventura més tràgica de la seva 
vida. La devien explicar una i mil vegades als seus fi lls i als seus néts. 
Alguns d’ells, els més petits, encara podrien estar vius i en condicions 
de reconèixer i d’identifi car els seus pares o els seus avis, i qui sap 
si  també ells mateixos. 

Si més no, ho podríem intentar. Fixem-nos en les dues fotografi es 
de Capa que es reprodueixen en aquest apartat, les que porten els 
números 12 i 13. L’indret és inconfusible. El mur de pedra, el baluard 
i la teulada es troben al peu de l’N-340, just entre la rotonda de La 
Puntaire i les primeres cases de l’Arboç, a l’esquerra de la marxa en 
direcció a Tarragona, després d’un Club for men, altrament dit, sense 
eufemismes, casa de putes. El lloc està exactament igual que fa 70 anys 
(veure foto inferior), amb alguna petita obra de reforma a causa, molt 
probablement, d’un accident d’algun vehicle pesant que va enderrocar 
part de la porta i del mur. També la teulada s’ha ensorrat parcialment i 
es troba en un estat deplorable. Si fem cas a la data esculpida a la part 
central de l’arc de la porta d’entrada, aquest baluard es va construir el 
1872. És realment sorprenent que estan tan a prop del nucli urbà de 
l’Arboç, aquesta parcel·la hagi resistit les pandèmies especulatives i 
constructores dels darrers quaranta anys. No durarà gaire. 

Capa va fer dues fotografi es al grup de persones aturades al davant 
del baluard. Hi veiem perfectament tres dones joves i un nen de quatre 
o cinc anys. Estan envoltades de sacs, matalassos, una garrafa i una 
llauna d’oli de la marca Clímax. Al centre hi ha un llitet de fusta blanca 
on, molt probablement, jau una criatura de pocs mesos.

Com ja s’ha dit repetidament, era el 15 de gener de 1939, apro-
ximadament a les quatre de la tarda. 

Aquest grup podria ser del mateix municipi de l’Arboç o de qualsevol 
altre proper, que hagués decidit emprendre la retirada per la carretera 
principal per por a les tropes de Franco. (Tampoc no podem descartar 
que es tractés de refugiats provinents d’altres poblacions que estiguessin 
de pas per l’Arboç i que s’hi haguessin aturat temporalment). 

Si el nen i la criatura encara fossin vius, tindrien ara aproximadament 
71 o 72 anys el més gran, i 68 la més petita. Les dones ja devien 
morir fa anys.

   La qüestió és aparentment senzilla. ¿Hi ha alguna veïna o veí de 
l’Arboç, o d’alguna població propera, d’entre 68 i 72 anys, que aquell 
dia vagi fugir amb la seva mare per la carretera N-340, i qui sap si també 
amb el seu pare o els seus avis, i que pugui identifi car-se o  reconèixer 
algun o alguns dels protagonistes d’aquestes dues imatges? Algú més 
ens pot ajudar a resoldre l’interrogant? Ens agradaria saber-ho. Seria 
un bon motiu per poder explicar ara la seva epopeia personal. (Els 
qui disposin d’alguna informació relacionada amb aquesta imatge, o 
amb qualsevol altra, poden trucar a l’autor d’aquest article, al telèfon 
649 84 21 20, o a carlesquerol@carlesquerol.com).
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Fotografi es núm. 12 i núm. 13. (Fragments seleccionats). Carretera de Tarragona a Barcelona. 15 de gener de 
1939. Fotos de Robert Capa. L’actual, que es reprodueix a sota, ha estat realitzada per l’autor

Algú els identifi ca?


