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D’aquell viatge del 5 de novembre de 1938 
a través de la nostra comarca l’escriptor 
nord-americà Ernest Hemingway (1899-
1961) no  en va deixar constància en cap de 
les seves cròniques ni en els seus llibres. 
Tampoc se n’ha trobat cap referència ex-
plícita de quan hi havia transitat set me-
sos abans, durant la primavera de 1938, per 
desplaçar-se també al Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre. En aquelles set ocasi-
ons havia viatjat a través del Penedès vi-
sitant, entre altres poblacions,  Reus, Tar-
ragona, Móra, Ulldecona, Santa Bàrbara, 
Cherta  i Tortosa i així ho va recollir en les 
cròniques que va enviar a l’agència North 
American Newspaper Alliance (NANA)  els 
dies 3, 4, 5, 10, 13, 15 i 18 d’abril.
A Reus hi va arribar just quan l’aviació fei-
xista bombardejava la ciutat i la crònica de 

data 3 d’abril no va més enllà d’una des-
cripció de com va trobar els carrers més 
cèntrics afectats per les explosions. És en 
aquesta primera crònica on trobem uns 
paràgrafs que podríem arribar a considerar 
penedesencs en tant que el relat retrata el 
que esdevé en un indret indeterminat de la 
carretera de Tarragona a Barcelona (l’actu-
al N-340) que, com és sabut, travessa ben 
bé per la meitat la nostra comarca. Escriu 
literalment Hemingway “[...] El dia comen-
çava d’aquesta manera [amb bombardejos]  i 
ningú no podia preveure com acabaria. D’en-
trada, ens vàrem creuar amb un reguitzell de 
carros de refugiats [es tractava de civils que 
fugien de l’ocupació nacional de les comar-
ques de la riba dreta de l’Ebre]. Una vella 
en guiava un remugant i gemegant  mentre 
fuetejava l’animal; va ser l’única dona que 
vaig sentir cridar en  tot el dia. En un altre 
carro hi anaven vuit nens, i un jove empe-
nyia una de les rodes quan la carretera era 
costeruda. Aquests vehicles anaven carre-
gats fins dalt de tot de roba de llit, màquines 
de cosir, mantes, estris de cuina, matalassos 
embolicats amb màrfegues i sacs de pinso per 
menjar els animals, i portaven mules, cabres 
i ovelles lligades a la part posterior del carro. 
Encara que no semblaven aterrits, s’afanya-
ven a avançar. Embolicada en molta roba de 
llit, una dona amb una criatura acabada de 
néixer muntava una mula. Movia reiterada-
ment el cap amunt i avall al ritme del pas de 
la bèstia i els cabells negres atzabeja del nadó 
estaven plens de pols. L’home guiava la mula 
agafant-la pel ronsal i no parava de mirar en-
davant i endarrere. Vàrem aturar el cotxe i li 
vaig preguntar: -Quan va néixer el menut? 
-Ahir, em va respondre l’home tot ufanós”. La 
criatura ara tindria  exactament 75 anys i 
set mesos.  (Aquesta escena es repetiria 
exactament igual a partir de mitjans de no-
vembre del mateix any quan, després de la 
derrota republicana a l’Ebre, s’iniciaria un 
èxode de la població civil en direcció a Tar-
ragona, i durant el mes de gener de 1939 
cap a Barcelona i  la frontera francesa). 
Aquell primer dissabte de novembre de 
1938 però,  a Hemingway el paisatge li de-
via resultar familiar i ni se’n devia adonar 
per on circulava, com a màxim es devia fi-
xar de reüll en el reguitzell de carros que 
s’adreçaven al mercat setmanal de Vila-
franca per la carretera que unia Barcelona 
amb Tarragona, l’actual N-340,  en les vi-
nyes que a la tardor ja havien perdut tots 
els pàmpols i oferien una imatge esmerlida 
i en alguns vehicles militars que anaven i 
venien del front. Ni l’Arc de Berà ni la Torre 
dels Escipions el devien sorprendre. 

No viatjava sol, l’acompanyaven en dos 
cotxes particulars facilitats pel Comissari-
at de Propaganda de la Generalitat de Ca-
talunya els corresponsals internacionals 
Herbert Matthews  del The New York Times 
i Vincent Sheean del New York Herald Tri-
bune, el fotògraf Robert Capa i el coronel 
alemany Hans Kahle. En aquella ocasió, la 
seva parella sentimental  -la corresponsal 
nord-americana Martha Gellhorn de trenta 
anys, que després del divorci d’ell esdevin-
dria la seva esposa-  es va quedar a l’Hotel 
Majestic de Barcelona, acompanyada de 
Diana Forbes–Robertson, l’esposa de She-
ean. Ell i els seus acompanyants havien es-
tablert a la vigília que es trobarien als afores 
de  Vilafranca amb el corresponsal britànic 
Henry Buckley del diari  londinenc  The Daliy 
Telegraph -que havia passat la nit al domicili 
dels seus sogres a Sitges- per esmorzar ple-
gats a peu de carretera. 
A tots ells els interessava arribar com més 
aviat millor a l’Ebre i aclarir si era cert un ru-
mor insistent que corria el dia anterior per 
Barcelona, fruit d’una indiscreció: el tinent 
coronel Enrique Líster, seguint instruccions 
del general Vicente Rojo,  estava disposat  de 
forma imminent a donar l’ordre de retirada 
de les tropes republicanes des de la riba dre-
ta del riu a la riba contrària, deixant l’Ebre 
com a frontera natural entre els dos bàndols. 
La decisiva batalla que s’havia iniciat  a un 
quart d’una de la matinada del 25 de juliol 
d’aquell mateix any -quan les tropes republi-
canes van travessar el riu per sorpresa  i  es 
van enfrontar amb el Cos d’Exèrcit Marro-
quí, format per tres divisions sota les ordres 
del general Juan Yagüe, fent-les retrocedir- 
podia capgirar-se després de 115 dies i tornar 
al punt de partida.   
Si es confirmava, seria una bomba informa-
tiva que equivalia a donar la  guerra per sen-
tenciada. L’ordre de retirada l’havia de donar 
efectivament Enrique Líster (i també l’altre 
tinent coronel  republicà Manuel Tagüeña), 

al qual  Hemingway ja coneixia des de l’inici 
de la batalla de Terol el desembre de 1937. 

El corresponsal de guerra més  
reconegut i el més ben pagat de tots 
Ernest Hemingway en qualitat de correspon-
sal de l’agència North American Newspaper 
Alliance (NANA) va escriure trenta cròniques 
de la Guerra Civil espanyola des del bàndol 
republicà amb una extensió de 800 paraules 
cadascuna i a raó de 500 dòlars la peça, de les 
quals vint-i-vuit es van publicar en diversos 
diaris dels Estats Units. De les trenta, deu les 
va enviar des de Catalunya. Quan la crònica 
era molt més llarga en cobrava 1.000. La  ma-
joria dels seus companys de la premsa inter-
nacional  n’obtenien deu vegades menys. Va 
ser autor, també, del guió de la pel·lícula La 
terra espanyola (1937), de  l’obra de teatre La 
cinquena columna (1938), de la novel·la Per 
qui toquen les campanes (1940) i del conte El 
vell i el pont ambientat a l’Ebre l’abril de 1938, 
tots quatre relacionats amb la Guerra Civil 
espanyola. També va enviar una única crò-
nica al diari soviètic Pravda l’agost de 1938. 
La darrera de les trenta cròniques de He-
mingway porta la data del 10 de maig de 
1938. Sabem el que sabem d’aquella jornada 
del 5 de novembre gràcies a les cròniques i 
memòries escrites pel fotògraf Robert Capa 
(Slightly Out of Focus); pel corresponsal bri-
tànic del The Daily Telegraph, Henry Buckley 
(Life and Death of the Spanish Republic); pel 
periodista nord-americà del New York Ti-
mes, Herbert Matthews (The education of a 
correspondent), i  per l’enviat del New York 
Herald Tribune, Vincent Sheean (Not Peace 
but the Sword), i en línies generals el que 
s’hi descriu és  molt similar. També s’as-
semblen els reportatges fotogràfics que 
van realitzar Robert Capa i el mateix Henry 
Buckley. (Podeu veure algunes fotografies cap-
tades  aquella jornada en paral·lel per Robert 
Capa i Henry Buckley a http://maletamexica-
na.mnac.cat/2011/11/el-reportatge-de-robert-
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El 5 de novembre de 1938, fa 75 anys, l’escriptor 
nord-americà Ernest Hemingway va transitar 
per la nostra comarca en un viatge  des de 
Barcelona al front de l’Ebre i tornada
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A les rodalies de Vilafranca, els corresponsals in-
ternacionals que provenien de l’Hotel Majestic de 
Barcelona es van reunir per esmorzar junts amb el 
corresponsal britànic de The Daily Telegraph, Henry 
Buckley, el qual havia passat la nit a Sitges, al do-
micili dels seus sogres. D’esquerra a dreta veiem 
Hemingway, el fotògraf Robert Capa mig ajupit i 
servint vi o xampany, vés a saber; el corresponsal 
nord-americà del New York Herald Tribune, Vincent 
Sheean; el corresponsal de New York Times, Herbert 
Matthews parant el vas, i el coronel de les Briga-
des Internacionals Hans Kahle. La instantània la 
va captar Henry Buckley l  FONS HENRY BUCKLEY. 
ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

D’esquerra a dreta, el coronel de les Brigades Internacionals Hans Kahle, el tinent coronel republicà 
Enrique Líster, Ernest  Hermingway i el corresponsal nord-americà Vincent Sheean a les rodalies de 
Móra d’Ebre. A la imatge no s’hi veuen ni Herbert Matthews, que també hi era, ni Robert Capa, ni 
Henry Buckley, que estaven fotografiant l’escena l’un al costat de l’altre l  FONS HENRY BUCKLEY. AR-
XIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
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capa-de-la-maleta-mexicana-del-5-de-novem-
bre-de-1938/). 
No ens queda més remei, doncs, que elu-
cubrar sobre la circumstància de perquè 
Hemingway no ens dedica ni una sola línia 
aquell 5 de novembre. Podria ser que hagués 
dormit durant tot el viatge d’anada i tornada 
a través de la comarca  -les tertúlies i la gres-
ca a l’Hotel Majestic del passeig de Gràcia on 
s’allotjaven els corresponsals internacionals  
s’allargaven fins a la matinada-, o que res li 
cridés l’atenció i que tot li semblés anodí, ja 
que  a ell  només l’interessaven les emocions 
fortes, el Penedès es trobava a la rereguarda   
i el front de l’Ebre quedava molt lluny.  
És molt probable que si en comptes d’ela-
borar vins i xampanys haguéssim produït 
whisky hauria demanat aturar-se al Casal o 
al Casino de Vilafranca,  o al Cafè d’Espanya o 
al Bar el Sol del Vendrell  per provar-ne algun 
d’autòcton, i qui sap que si li hagués satisfet, 
s’ho hagués fet venir bé per comentar-ho en 
algun text. A Hemingway li agradava més el 
whisky que el vi i sovint el feia aparèixer 
d’esquitllada en els seus textos, fins i tot 
quan era de mala qualitat. Així, en una de 
les seves cròniques des d’Espanya, la del 30 
de setembre de 1937, referint-se al whisky 
que podia comprar als establiments de Ma-
drid comentava “[...] jo faig servir un líquid 
anomenat whisky Milords Ecosses... per fer-me 
un massatge a la cara després d’afaitar-me i tot 
i que em cou, és molt higiènic”. A les seves me-
mòries, Henry Buckley explica que quan ell 
va arribar a Terol el desembre de 1937, du-
rant la primera etapa de la famosa batalla, 
Hemingway ja hi era de feia dies i només es 
va alegrar quan va saber que li portava dues 
ampolles de whisky. 
Si algú l’hagués advertit que se celebrava el 
mercat setmanal  a la capital comarcal de 
l’Alt Penedès, tal vegada s’hi hauria aturat i 
n’hauria escrit alguna referència. 

La missió de Hemingway aquell 5
de novembre de 1938
Per localitzar el tinent coronel Enrique Lís-
ter Forján al front, els corresponsals interna-
cionals disposaven d’un bon  coneixedor del 
terreny i també del destacat militar republi-
cà. Aquestes eren algunes de les facultats del 
coronel alemany de les Brigades Internacio-
nals Hans Kahle que a la vegada feia de guia, 
d’intèrpret i d’una mena de guardaespatlles 
de Hemingway. No havia fet cas encara a 

l’ordre donada el 28 de setembre pel presi-
dent  del govern de la  República, Juan  Ne-
grín, amb el propòsit que tots els voluntaris 
estrangers abandonessin Espanya. En arribar 
a la riba esquerra de l’Ebre, a l’alçada de Móra 
d’Ebre, els sis expedicionaris -Hemingway, 
Buckley, Matthews, Sheean, Kahle i Capa-  
es van adonar que el pont havia estat des-
truït per l’aviació franquista.
De totes les versions del que va esdevenir 
en aquelles circumstàncies, la  més versem-
blant és la que Henry Buckley relata a les 

seves memòries: “ [...] Parlant de l’Ebre, no 
puc deixar d’explicar una anècdota que ens va 
ocórrer a un grup de corresponsals que mirà-
vem de creuar-lo. Volíem entrevistar Enrique 
Líster, que ocupava posicions a l’altre cantó del 
riu amb la seva divisió. Vam pujar en una barca 
quatre corresponsals de premsa: Vincent Shee-
an, Herbert Matthews, Ernest Hemingway i jo. 
[Buckley s’oblida del coronel Hans Kahle i 
del fotògraf Robert Capa, al qual per cert mai 
cita en els seus escrits ni mai va comentar 
als seus fills que l’hagués conegut]. En plena 

travessia ens vam adonar que el corrent arros-
segava la barca cap a les restes d’un pont que 
l’aviació nacional havia destruït [el podem 
veure en una de les fotografies d’aquest re-
portatge] i que teníem risc de naufragar entre 
aquella ferralla. I si hi afegim els avions naci-
onals que ens passaven pel damunt, es com-
prendrà que la nostra posició no era gens cò-
mode. El soldat que remava no tenia gaire idea 
del que feia, així que Hemingway el va apar-
tar d’una manotada, es va asseure al seu lloc, 
va empunyar els rems i va començar a remar 

1. Quan Hemingway es va adonar que les bombes havien deixat intacte el mobiliari  del segon pis d’aquest edifici de Móra d’Ebre va comentar “Això demostra 
què cal fer quan hi ha un bombardeig: protegir-se sota la taula del menjador”. 2. El barquer anònim al qual Hemingway va rellevar quan es va adonar que 
el corrent del riu Ebre els empenyia contra les restes  metàl·liques del pont que sobresortien a la superfície. 3. El pont de Móra d’Ebre destruït per l’aviació 
franquista. Als expedicionaris no els quedava més remei que intentar travessar el riu en barca.  4 Ernest Hemingway, provinent de Barcelona, va travessar 
amb aquest cotxe els nuclis urbans d’Ordal, el Pago, Avinyonet, les Cases Roges de Sant Cugat de Sesgarriques, Vilafranca, els Monjos, la Ràpita, l’Arboç, 
la Gornal, Bellvei i el Vendrell, el 5 de novembre de 1938. Després va continuar per l’actual traçat de la N-340 fins a l’embarcador de la riba esquerra de Móra 
d’Ebre. L’acompanyava al seient del darrere el coronel de les Brigades Internacionals, Hans Kahle. Quan  Henry Buckley els va retratar, Hemingway s’estava 
netejant les ulleres l FONS HENRY BUCKLEY. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
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APUNTS  Carles Querol

Com s’ho feia 
Hemingway fa 75 
anys  per enviar una 
crònica a Nova York

Des dels Estats Units i via París, l’escrip-
tor nord-americà i Premi Pulitzer i Nobel 
de Literatura Ernest Hemingway va viat-
jar  a Espanya en quatre ocasions durant 
la Guerra Civil. La primera estada va durar 
gairebé vuit setmanes, del 16 de març al 9 
de maig de 1937; la segona, setze setma-
nes, del 6 de setembre al 28 de desembre 
de 1937; la tercera, poc més de sis setma-
nes, del 31 de març al 16 de maig de 1938, 
i la darrera, tres setmanes i mitja, de l’1 
al 24 de novembre de 1938. En total, uns 
vuit mesos, dels quals només uns dos i 
mig a Catalunya. Tot i que el 16 de març 
de 1937 va fer escala a l’aeròdrom del Prat 
de Barcelona, de fet només va visitar Cata-
lunya durant els seus dos darrers viatges. 
D e  l e s  d e u  c r ò n i q u e s  c at a l a n e s  d e 

Hemingway, quatre es van enviar des de 
Barcelona, tres des de Tortosa i una des de 
Tarragona, el delta de l’Ebre i Lleida. Amb 
el seu estil inconfusible que va fer escola, 
meitat novel·la i meitat crònica periodís-
tica, va contribuir a difondre el conflic-
te espanyol als Estats Units, mantenint 
viu l’ideal republicà i la lluita contra el 
feixisme.       
En l’era d’Internet convé recordar que fa 
75 anys la transmissió de cròniques peri-
odístiques internacionals no era ni de bon 
tros tan fluïda com és ara. Hemingway en 
aquella època les escrivia a mà i les pas-
sava a màquina,  però després  les corre-
gia dotzenes de vegades, afegint, canvi-
ant i  traient paraules i frases senceres. 
Quan se li acabava el temps, les lliurava 

a corre-cuita a un telegrafista   espanyol 
(habitualment un desconeixedor  absolut 
de la llengua anglesa) el qual les enviava 
pel codi morse a un destinatari de Lon-
dres, obviant tots els signes de puntuació, 
unint algunes paraules de forma aleatòria, 
malinterpretant-ne d’altres  i tergiversant 
per tant sovint el contingut. Des del Reg-
ne Unit es reenviaven a Nova Escòcia (Ca-
nadà) i finalment, en una tercera tramesa 
telegràfica, arribaven al destí final, a Nova 
York. Allí els editors i redactors de la North 
American Newspaper Alliance (NANA) in-
tentaven interpretar la idea original i  ser 
el màxim fidels al llenguatge, a l’estil  i 
a l’esperit  de l’autor. No sempre s’assolia 
el propòsit de la qual cosa Hemingway es 
queixava sovint.

Manipulador d’un aparell de telegrafia elèctri-
ca, similar al que s’utilitzava durant l’època de 
la Guerra Civil espanyola.
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amb fúria fins que vam arribar a l’altra vora. 
Aquell escriptor americà era així: posava el cor 
en tot el que feia, tant si es tractava d’ensenyar 
a emplaçar una peça d’artilleria com de fer sor-
tir d’un mal pas amb un grup de col·legues in-
cauts”.  Malgrat la poca destresa del barquer, 
Hemingway l’obsequià amb unes cigarretes  
de tabac  ros americà. (La versió d’aquest ma-
teix incident que explica Sheean a les seves 
memòries suggereix que no va esdevenir a 
l’anada sinó a la tornada). 
Com ja s’ha indicat, la missió del grup de cor-
responsals de guerra internacionals aquell 5 
de novembre era transcendental. Si Líster 
els hi confirmava el rumor de l’inici de la 
retirada, oferirien la primícia mundial que 
avalada per les seves signatures de presti-
gi provocarien efectes contraris en els dos 
bàndols enfrontats. Pels nacionals seria la 
certesa de la victòria imminent i els enco-
ratjaria; pels republicans, l’evidència de la 
derrota els decebria i desmoralitzaria. Pels 
països involucrats en el conflicte, com Itàlia 
i Alemanya, aliades de Franco, o com per la 
Unió Soviètica, alineada amb la República, la 
notícia tenia un enorme interès estratègic i 
condicionaria el futur immediat. Per França 
i pel Regne Unit, que s’havien posicionat per 
la no-intervenció, tres quarts del mateix.
La situació era desesperada per la causa re-
publicana: el 3 de novembre, les tropes fran-
quistes de la 1a División de Navarra coman-
dada pel coronel marroquí Mohammed ben  
Mizziam ben Kasem amb els seus tancs van 
entrar al Pinell de Brai i les divisions 74a i 
84a arribaren a l’Ebre; el 4 van començar 
l’ocupació de Miravet i aquell mateix 5 de 
novembre les divisions 1a i 82a van tallar la 
carretera de Les Camposines a Móra.  
Líster, conscient de les repercussions que 
podia tenir la seva indiscreció -i tot i que ja 
havia rebut les instruccions donades pels 
seus superiors-, no els va confirmar la pri-
mícia als corresponsals i cap d’ells va pu-
blicar la notícia. Quaranta-vuit hores des-
prés, ell i  Tagüeña, però, van donar l’ordre 
i el primer  va creuar el riu durant la nit i la 

matinada del 7 al 8 de novembre amb el seu 
Estat Major i dues divisions destrossades. A 
dos quarts de cinc de la matinada del 16 de 
novembre, les darreres tropes republicanes 
de Tagüeña van travessar el pont de ferro de 
Flix, l’únic que restava intacte sobre l’Ebre, i 
immediatament després el van destruir amb 
explosius. Una hora més tard les tropes itali-
anes ocupaven tota la riba dreta del  riu. En 
aquells 115 dies que va durar el darrer gran 
esforç de la República per evitar la derrota, 
les tropes feixistes van  patir 60.000 baixes, 
de les quals, uns 10.000 morts, 5.000 preso-
ners i desertors i la resta ferits; mentre que 
les lleials a la República en van tenir 70.000, 
amb 20.000 morts i la resta ferits, desertors 
i presoners. 
El 15 de gener va caure Tarragona; el 26, Bar-
celona, i el 4 de febrer, Girona. Tres mesos  
després de l’inici de la retirada, el 10 de fe-
brer, els  nacionals van arribar a la frontera 
francesa empaitant l’exèrcit republicà que es 
replegava en desbandada i els refugiats civils 
que fugien cap a l’exili. Uns 400.000 civils i 
militars van entrar en territori francès i van 
ser confinats en camps d’internament. 
La crònica que Hemingway podria haver es-
crit el 5 de novembre de 1938 mai no es va 
publicar perquè, senzillament, mai no es va 
redactar, ja que ningú li va encarregar. Des-
prés de descartar que s’hagués extraviat o 
que els editors no l’haguessin trobat prou 
interessant i l’haguessin rebutjat, o que esti-
gués mal arxivada i que per això el professor 
William Watson del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) no l’hagués identificat 
ni a la biblioteca John F. Kennedy de Bos-
ton ni a la de la Universitat de Texas on es 
conserven els originals dels textos periodís-
tics de Hemingway de l’etapa de la Guerra 
Civil espanyola, la versió més versemblant  
d’aquesta inexistència, segons Will Watson,  
és que durant el darrer viatge a l’Espanya en 
guerra, Hemingway no va escriure ni una 
sola crònica. Tampoc el seu biògraf Michael 
Reynolds  n’hi atribueix cap. Costa de creure 
que el millor corresponsal bèl·lic de l’època  

es desplacés a l’epicentre de la Guerra Civil 
espanyola  en un moment tan crític i no se’n 
fes ressò en cap mitjà imprès... però sembla 
que va esdevenir així realment. 
La visita fugissera de Hemingway a Catalu-
nya i al front de l’Ebre aquells primers dies 
de novembre, després de romandre unes set-
manes a París, tindria només una finalitat: 
acomiadar-se dels comandaments republi-
cans que ell havia conegut i entrevistat en 

diversos fronts, dels corresponsals de guer-
ra nord-americans i britànics que l’havien 
acompanyat habitualment per diferents 
indrets de la geografia espanyola i dels bri-
gadistes internacionals dels Estats Units, 
Canadà i Regne Unit que es disposaven a 
abandonar Espanya de forma immediata. 
Això voldria dir que a principis de novem-
bre de 1938 Hemingway ja donava la guerra 
per perduda definitivament.

1. Des de la riba esquerra de l’Ebre el coronel Hans Kahle observa la riba dreta amb els seus bi-
nocles, just abans d’intentar travessar el riu. En primer terme, el corresponsal nord-americà 
Vincent Sheean  amb boina i encenent una cigarreta i més enllà, Herbert Matthews manipulant 
la càmera Rolleiflex de Robert Capa. A la seva dreta, Ernest Hemingway. Qui els va retratar en 
aquella ocasió va ser també Henry Buckley.  2. La riba dreta de l’Ebre, a l’alçada de l’embarcador 
de Móra, vista des de la banda contrària. Els corresponsals internacionals no estaven segurs del 
tot amb què es trobarien a l’altra banda  i van ser molt cautelosos. 3. D’anada o de tornada al 
front, Hemingway i els seus acompanyants es van creuar amb un destacament de tancs repu-
blicans model T-26 B que  Henry Buckley i Robert Capa van fotografiar simultàniament l FONS 
HENRY BUCKLEY. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS 4. Vista actual de la riba dreta de l’Ebre a 
l’alçada de Móra, captada des del mateix indret que la número 2 però setanta-cinc anys després 
l  FOTO ANNA M. NADAL DOMÈNECH

En les imatges veiem Ernest Hemingway i Josep Maria Raventós amb  la seva esposa  Isabel 
Negra i altres familiars i amics, el 1936 i el 1986, respectivament, retratats tots amb els seus 
marlins capturats. Tot i la distància en el temps de mig segle entre l’una i l’altra, també s’as-
semblen aquestes fotografies dels dos personatges. FOTOS DE LA JOHN F. KENNEDY LIBRARY 
I DEL FONS DE L’AUTOR
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APUNTS  Carles Querol

L’ombra allargassada 
d’una llegenda

Els grans mites projecten la seva imatge 
i la seva obra sobre la resta dels mortals. 
L’empresari  i alcalde sadurninenc Josep 
Maria Raventós Blanc (1922-1986), de la 
família de can Codorníu, tenia predilec-
ció per l’obra d’Ernest Hemingway. Tot i 
ser de dues generacions diferents i que les 
seves escales de valors i biografies tenien 
poca cosa en comú, compartien l’afecció 
per la caça i la pesca i gaudien exhibint 
els  trofeus penjats a les parets de les se-
ves  respectives residències, l’un a la torre 
modernista  que Josep Puig i Cadafalch va 
construir entre 1906 i 1908 a Sant Sadur-
ní per encàrrec de Manuel Raventós Do-
mènech  (1862-1930), l’avi de Josep Maria 
Raventós Blanc, i l’altre a la torre d’estil 
colonial que l’escriptor  va adquirir a Cayo 
Hueso (Florida, USA) i a la torre de la fin-
ca la Vigia al municipi de San Francisco de 
Paula (Cuba). També els reportatges foto-
gràfics dels safaris africans de Hemingway 
i Raventós de les dècades dels cinquanta i 
dels seixanta del segle passat tenen moltes 

similituds. De grans, ambdós lluïen cabells 
blancs platejats. Quan el 1938 Hemingway 
va transitar pel Penedès, Raventós, amb 
només setze anys, es trobava intern en un 
col·legi religiós de la zona nacional. 
La pesca del marlí (Tetrapturus belone), una 
de les grans afeccions de Hemingway,  era 
un repte personal pendent d’assolir per 
part de Raventós fins que el 24 de març de 
1986 -quatre anys després de ser apartat 
contra la seva voluntat de la direcció de 
Codorníu, SA i de vendre’s el seu paquet 
d’accions de  la companyia-, va tenir la 
fortuna de fer realitat el seu somni a Nova 
Zelanda. Patia del cor i  a causa de l’esforç 
realitzat per treure un marlí blau de 128 
quilos de l’aigua  va morir d’un infart allí 
mateix. En el recordatori del seu enterra-
ment, la seva família -en lloc de recórrer a 
una cita bíblica, poètica, religiosa  o mís-
tica- hi va imprimir aquell conegut  frag-
ment de Hemingway de la seva obra El vell 
i el mar: “L’home no està fet per la derrota. Un 
home pot ser destruït, però no derrotat”. Pocs 
mesos  després de la seva mort prematura, 
es va fer realitat el projecte que ell havia 
endegat en vida i va néixer la cava i la mar-
ca que porten el seu nom. S’havia complert 
la sentència de Hemingway. 


