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FRANCESC VALLS

El maig de 1937, ara fa 70 anys, va
pujar una glopada agra a la gola
de la Barcelona revolucionària.
Anys acumulats d’injustícies, am-

bicions de poder i fam de revolta van
acabar en lamentable indigestió política
per a les classes populars que havien der-
rotat el feixisme el 19 de juliol de 1936.
Entre el 3 i el 7 de maig, mentre les tropes
republicanes es batien contra la reacció,
els carrers de la capital catalana es van
omplir de barricades. Els antifeixistes es
mataven entre ells: 500 morts i més de
mil ferits. A una banda de les barricades
els militants d’Esquerra Republicana i el
PSUC; a l’altra, sectors anarquistes (Jo-
ventuts Llibertàries i els denominats
Amics de Durruti) i el Partit Obrer
d’Unificació Marxista.

El microcosmos republicà català en-
trava en erupció, després que el 3 de

maig les forces dirigides per Eusebio Ro-
dríguez Salas, comissari d’ordre públic,
assaltessin l’edifici de la Telefònica a la
Plaça de Catalunya de Barcelona, en
mans de la CNT, força hegemònica de la
classe obrera catalana. El comunistes he-
terodoxos del POUM demanen alesho-
res la formació d’un Front Obrer Revolu-
cionari, esperant fer la revolució a la rere-
guarda contra PSUC i ERC. La CNT,
majoritàriament, crida a la pacificació.
Així ho fan des de Joan Garcia Oliver a
Frederica Montseny per evitar que les
columnes anarquistes donin mitja volta
des del front i enfilin cap a Barcelona. Els
anarco-sindicalistes deixen d’aquesta ma-
nera sols i aïllats a uns poumistes.

La crisi arrenca del control de l’ordre
públic, segons l’historiador Ferran Galle-
go, quan, al març del 1937, es dissolen les
patrulles de control i la CNT abandona
el Govern de la Generalitat en no aconse-

guir fer-se amb el comandament de les
forces policials. Sobre la societat catalana
pesen excessos i barbàrie, el paradigma
dels quals són els Fets de la Fatarella de
gener del 37.

Per a l’historiador Ferran Aisa, el
maig de 1937 marca el declivi de la Rosa
de Foc, nom que els anarquistes donaven
a Barcelona. Acaba aquell miratge que
Orwell descriu al Homage to Catalonia:
la ciutat que tuteja, vesteix granota i om-
ple de gom a gom el Restaurante Gastro-
nómico Colectivizado Número 1, nom
amb què es coneixia l’altre temps selecte
Ritz. Per a Aisa, la CNT cedeix massa.
Per a Gallego, s’adequa a una societat
que majoritàriament no és llibertària. El
resultat és un maig roig de sang amb el
trencament de la unitat antifeixista, la
ilegalització del POUM i l’assassinat del
seu màxim dirigent, Andreu Nin.
 Pàgines 2 i 3H

ist
òr

ia

Que el nou llibre del Ser-
gi Pàmies, Si et menges
una llimona sense fer
ganyotes, fou un dels
més venuts el darrer

dia de Sant Jordi és una bona
notícia que dóna compte de la
bona salut lectora d’aquest
país. Tampoc és dolent que la
gent s’abraoni a best-sellers
com La sangre de los inocentes,
La catedral del mar o El pont
dels jueus. El miracle és trobar
en una petita i atapeïda parada
a La Rambla, molt a prop de
la Virreina, un llibre publicat
en català el 1981: Mort acciden-
tal d’un anarquista, de Dario
Fo, traduït per Guillem-Jordi
Graells. El protagonista és un
boig, un boig “certificat”, com
s’autodefineix, que té el cos-
tum de disfressar-se de dife-
rents personatges: cirugià, en-
ginyer naval, capità de tira-
dors, tres cops de bisbe... fins
que es fa passar per jutge auto-
encarregat de la revisió del
sobreseïment del cas de l’anar-
quista que va morir “acciden-
talment” quan era interrogat
en una comissaria de Milà.

Tot en el llibre és ficció però
tot fa pensar en el que va pas-
sar a Milà el 12 de desembre de
1969: 16 persones van morir i
88 van resultar ferides en un
brutal atemptat. Giuseppe Pin-
nelli, l’obrer anarquista, va ser
detingut ràpidament i va caure
des d’una finestra del despatx
del comissari Luigi Calabresi
quan era interrogat. Com va
caure? No se sap. Sembla que
Calabresi no es trobava a l’ofi-
cina en aquell moment. Aquí a
Espanya també sabem de gent
que cau i es mata misteriosa-
ment, com l’estudiant Enrique
Ruano, que es precipità des
d’un setè pis quan estava detin-
gut. Els de la Brigada Político
Social van dir que s’havia
suïcidat.

El boig de Fo explora totes
les possibilitats de la fatal cai-
guda —va tenir l’anarquista
un atac d’ansietat? el van em-
pènyer? es va suïcidar? es va
desmaiar?— fins arribar a un
retrat ferotge de la policia i la
justícia italiana de l’època. Ca-
labresi fou assassinat el 1972
per terroristes d’esquerra. Fa
uns mesos el Vaticà inicià la
seva beatificació. Mort acciden-
tal d’un anarquista és un bon
antídot contra tanta mentida.

Un maig roig de sang
El 1937, ara fa 70 anys, els carrers de Barcelona es van omplir

de barricades fratricides entre antifeixistes

Fo, un bon
antídot
ROSA MORA

Ponç Puigdevall analitza la primera novel·la del poeta Pere Rovira � Jordi Llovet
comenta el llibre ‘Sartor Resartus’, de Thomas Carlyle. �Miquel Jurado entrevista

el fundador del Harlem Jazz Club, Daniel Negro

A dalt, pilons de llambordes en una barricada al capdavall de la Rambla de Barcelona, el maig de 1937. / AGUSTÍ CENTELLES (ARXIU de LA

VANGUARDIA). A sota, una ambulància i barricades en un altre punt de la Rambla. / PÉREZ DE ROZAS (ARXIU de LA VANGUARDIA)



FRANCESC VALLS

Dues visions sobre els Fets
de Maig van dialogar fa
uns dies a la redacció bar-
celonina d’EL PAÍS.

Aquest és un extracte del debat as-
sossegat que van mantenir els his-
toriadors Ferran Gallego (Barcelo-
na, mayo de 1937. Debate, 2007) i
Ferran Aisa (Contrarevolució. Els
Fets de maig de 1937. Edicions de
1984, 2007).

Ferran Aisa. Els fets de maig de
1937 signifiquen el trencament de
la unitat antifeixista. La guerra o
la revolució ja no evolucionaran
tal com ho havien fet des de finals
del juliol del 36. La revolució deixa
d’estar en primera línia i guanya
terreny la guerra, amb la
burocratització de l’administració.
Torna una mica al vell ordre, el
d’abans del 19 de juliol de 1936. El
maig és l’esclat d’una cosa que es
covava des que es va suprimir el
Comitè de Milícies, però sobretot
des de desembre de 1936, quan co-
mença l’atac contra el POUM per
part dels estalinistes.

Ferran Gallego. Estic d’acord
amb què els fets de maig suposen
un moment de ruptura, però amb
la resta tinc cordials discrepàncies.
Primer, la Guerra Civil era espa-
nyola i la correlació de forces no
era la mateixa a Catalunya que a
Espanya. El POUM fora de Cata-
lunya pràcticament no existia. En
segon lloc, crec que la guerra intro-
dueix un canvi amb el que havia
estat la República i fins i tot el
Front Popular. La victòria sobre la
insurrecció feixista va comportar
una dinàmica revolucionària amb
diverses opcions. Una d’elles, al
camp marxista, és la que defensa el
POUM, que no és la del Front Po-
pular. El POUM és crític des del
dia després de la victòria electoral
amb el Front Popular, tot i que
anava a les seves llistes. El partit
que lidera Andreu Nin planteja su-
perar la fase democràtica i passar
a la fase socialista fins i tot abans
que esclati la guerra. L’altra
posició és la d’aprofundir amb les
propostes del Front Popular i con-
vertir el que havia estat una
aliança electoral amb una cosa
que anava molt més enllà: una
coalició de tot allò que era anti-
feixista, incloent-hi les forces no
obreres com podien ser ERC, o el
partit d’Azaña, o alguns sectors de
la dreta del PSOE que podien ser
de classe mitjana, etc... I haig d’afe-
gir que el POUM i la CNT no
plantegen la mateixa estratègia. Al
desembre de 1936 passa una cosa
fonamental a Catalunya: el
POUM deixa el Govern i la CNT
es queda.

Pregunta. És quan es fa el que
podríem dir govern sindical...

F.G. Si la CNT no hagués vol-
gut, el POUM no hauria deixat el
Govern. També deixa el Govern el
PSUC, el que es queda al Govern
és la UGT, el PSUC se’n va, la FAI
se’n va... Realment el perdedor és
el POUM, perquè ERC, sent un
partit, es queda. I és que la CNT
considera ERC una espècie de sin-
dicat de la classe mitjana. El
POUM es queda sol.

F.A. El POUM deixa el Govern
perquè el PSUC l’està atacant des
d’octubre, dient-li feixista...

P. Sembla que l’estratègia del
POUM veiés Catalunya com una
realitat aliena a Espanya?

F. A. Aquesta simulació d’Estat

independent es trenca el maig del
1937.

P. La CNT, als Fets de Maig del
1937, opta per la via de la conciliació
amb el Govern de la Generalitat.
Deixa sol al POUM. La majoria del
sindicat hegemònic decideix no tren-
car amb el Govern de la Generalitat.
La CNT, el 19 de juliol, es fa amb el
control del carrer i es posa a les or-
dres de la Generalitat i al maig de
1937 aposta per la pacificació i res-
pecta novament la Generalitat.

F.A. En principi també es po-
dria pensar que la CNT accepta
una Generalitat revolucionària el
1936. La majoria de la direcció
aposta per mantenir la unitat.

F. G. Però la CNT manté la
Generalitat.

F. A. La Generalitat legalitza el
que fa el Consell de Milícies Anti-
feixistes. Jo crec que serà l’estalinis-
me el que trencarà la unitat i
s’acabarà el moment de màxima
independència que ha tingut Cata-
lunya des de 1714.

F.G. Amb els Fets de Maig
perd Catalunya, perquè el general
Pozas assumeix l’ordre públic i la
defensa. Però de tota manera la
pregunta és: era realment possible
fer la revolució a Catalunya?

F.A. No sé què hagués passat....
F.G. Crec que era inviable al

marge del que succeïa a l’espai
republicà en el seu conjunt. A més,
ERC, PSUC i UGT no volien
anar per aquesta via.

F.A. La CNT busca la unitat
amb partits republicans. El
POUM és minoritari i s’esforça
per arrossegar la CNT i crear un
govern revolucionari. Però la CNT
no anava per aquest camí. Estava
més al costat d’ERC, del PSUC
que del POUM.

F. G. Si m’ho permets, jo crec
que la CNT no estava al costat
d’ERC en el seu conjunt sinó del

sector de Tarradellas, que creu que
contra els anarco-sindicalistes no
es pot actuar. En canvi Companys
pensa que sí es pot actuar. Tarrade-
llas té una estratègia que parteix de
la relació habitual que ha tingut
ERC amb la CNT. El subjecte
obrer a Catalunya era la CNT i
ERC era el subjecte classe popular.
Companys es decideix en un altre
sentit. El 25 i 26 de gener de 1937,
el moment en què passen els fets
de La Fatarella, el fan canviar.

P. La CNT abandona el
POUM.

F.G. L’abandona ja al desem-
bre. La CNT té la idea que el
POUM és un altre projecte, que
vol instaurar la dictadura del prole-
tariat. Aquest plantejament que
no se’l fa mai l’anarquisme, que
parla sempre de la necessitat de
comptar amb el catalanisme polí-
tic, amb el federalisme.

F.A. De l’any 1937, passats ja
els Fet de Maig, hi ha una entrevis-
ta bastant llarga en un diari a la
dirigent anarquista Federica Mont-
seny. Li pregunten quina Espanya

és la que creu que tindran una ve-
gada vençuts els feixistes. Ella diu
que serà una Espanya socialment
avançada, on hi haurà un govern
de tipus popular, on no s’estarà en
el comunisme llibertari: “Això so-
bretot no cal que us ho penseu”,
diu. La gent de la CNT coneix per-
fectament què és el POUM: sap
que són els que han intentat captar
des de sempre.

F.G. La CNT té una cosa que
sempre em resulta curiosa. Sense
tenir la petulància ocasional dels
marxistes, té olfacte per analitzar
la correlació de forces. Ells diuen:
“nosaltres no podem fer la
revolució llibertària perquè no hi
ha una majoria llibertària en
aquest país”... I en canvi, curiosa-
ment, el POUM, que té una teoria
marxista molt més científica, sent
una minoria política fa a l’inrevés.
CNT i POUM lluiten tàcticament
junts, però no estratègicament. La
prova és que en el moment en què
han de negociar com s’acaben els
fets de maig, el POUM no està
assegut al Palau de la Generalitat

amb els dirigents del PSUC o amb
el president Companys. La CNT,
el dia 3 de maig, ja li diu a Nin:
“Escolta, nosaltres no hem sortit
per prendre el poder”.

P. Els Fets són un punt i final a
les col·lectivitzacions?

F. G. El decret de col·lectivitza-
cions el signa Tarradellas, ERC, i
no només perquè té la pistola de la
CNT dient-li “firma”, sinó segura-
ment perquè la petita burgesia
d’ERC ja hi estava d’acord, amb el
decret, i la Unió de Rabassaires
també. Vist tot això, ens atreviríem
a dir que el POUM són els obrers i
el PSUC són classe mitjana?

F. A. No, jo crec que no.Tant
el POUM com el PSUC neixen
del mateix, de la classe obrera
catalana. I per tant, de la CNT.

P. Un tronc comú per acabar-
se titllant de tot i disparant-se
pels carrers....

F. A. El que no s’entén molt és
que coneixent-se tots, a partir de
cert moment, el PSUC, seguint
ordres del Partit Comunista o de
la Internacional Comunista, ata-
qui la gent del POUM i dient que
són feixistes...

F.G. Jo el que no puc entendre
és per què alguns trotskistes es-
panyols es queixaven d’això
quan els seus correligionaris van
fer exactament el mateix amb els
anarquistes de la Unió Soviètica.
L’assassinat de Nin és
ignominiós com ho és la
qualificació del POUM com a
partit de la Gestapo. Però també
és ignominiós que el POUM acu-
si els comunistes alemanys de
KPD o els integrants de la Briga-
da Abraham Lincoln de venir a
fer la contrarevolució a Espanya.

F. A. La contrarevolució l’es-
tant fent amb la seva política els
partits comunistes.

 Passa a la pàgina 3

FERRAN AISA i FERRAN GALLEGO / Historiadors

Dues visions i uns sols Fets

Els historiadors Ferran Aisa ( a l’esquerra) i Ferran Gallego, a la plaça de Catalunya davant l’edifici de Telefònica on començaren els fets./ MARCEL·LÍ SÀENZ

Ferran Aisa: “El Maig es covava des de la
supressió del Comitè de Milícies, però sobretot des
de l’atac dels estalinistes contra el POUM”

Ferran Gallego: “L’assassinat de Nin és
ignominiós com ho és la qualificació del POUM
com a partit de la Gestapo”

“Serà l’estalinisme el que trencarà la unitat i
s’acabarà el moment de màxima independència
que ha tingut Catalunya des de 1714”, diu Aisa

Un maig roig de sang
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CARLES GELI

Silenci en el front de Ma-
drid. Hemingway visita
una de les trinxeres republi-
canes. Veu una metrallado-

ra, s’hi asseu al darrera i, per pro-
var, descarrega una tira de
munició contra l’enemic. Aquest
respon llavors amb un intens
bombardeig de morter.
Hemingway marxa pitant.

Aquesta és de les escasses bes-
tieses que van fer els prop de mil
corresponsals estrangers que van
cobrir la Guerra Civil espanyola,
perquè si alguna cosa els va carac-
teritzar va ser, tot mantenint
força l’objectivitat, un com-
promís absolut amb la República
amb conseqüències en les seves
vides, com demostra l’historiador
Paul Preston en el seu documenta-
díssim treball Idealistes sota les
bales (Proa), on ressegueix amb
estil uns quaranta casos.

El mateix Hemingway perdria
l’amistat de John dos Passos
arran de la misteriosa desaparició
de José Robles, traductor de l’au-
tor de Manhattan Transfer. Pres-
ton deixa entreveure que Robles
va ser executat arran dels seus
contactes amb els quintacolumnis-
tes, influït pel cas del seu germà,
militar feixista detingut a Ma-
drid. Dos Passos denunciava que
no era un cas aïllat i parlava de
llibertats civils. “Merda de lliber-
tats civils! Estàs amb nosaltres o
contra nosaltres?”, li espetà He-
mingway, preocupat pel que diria
el seu col·lega a l'estranger de la
República.

Molts van anar més enllà. El
nordamericà Jim Lardner, fill del
novel·lista Ring Lardner, va arri-
bar com a corresponsal del The
New York Herald Tribune i va
morir lluitant a la batalla de
l’Ebre. Louis Fischer també va
ser dos mesos a les Brigades Inter-
nacionals. “Sentia tanta simpatia
per la causa lleial que trobava que
no n’hi havia prou escrivint”, va
dir el nord-americà, un dels perio-
distes més ben informats (va ser
el primer a parlar de l’or de Mos-
cou) i connectats (amb la dona de
Roosevelt, amb els soviètics...)
dels que eren a Espanya, fins a
l’extrem d’elaborar un informe so-
bre com reorgantizar el servei de
premsa de la República a petició
de Juan Negrín, amb qui parlava
de política des de la tassa del
vàter mentre el llavors ministre
l’escoltava prenent-se un bany.

Fins i tot un catòlic devot com
l’anglès Henry Buckley, el gran
cronista del detall revelador del
The Daily Telegraph, ho tenia
clar: “Per molt que em disgustés
la crema d’esglésies, la gent més
catòlica era qui més culpa tenia
de l’existència de masses analfabe-
tes i una economia gastada”.

La ràbia per la no intervenció
dels seus països (França, EEUU i
Anglaterra) per ajudar la Repúbli-
ca enfront al suport que Franco
sí rebia d’Itàlia i Alemanya, la re-
sistència del poble amb pocs mit-
jans i la sensació de cremar la
darrera oportunitat de frenar el
feixisme portava inexorablement
els periodistes al compromís.

A alguns, l’entusiasme els va
ser fatalment contraproduent,
com al rus Mikhaïl Koltsov, bri-
llant periodista, inevitable infor-
mador de Stalin i influent home

en el ministeri de la Guerra. Co-
missari d’una brigada, el fet de
donar la sensació des del Pravda
que l’esperit del que passava a Es-
panya era el que s’havia perdut a
l’URSS va fer que l’acabessin acu-
sant a Moscou de tot (trotskista,
col·laborador del POUM, espia
per EEUU...). Amb un judici de
20 minuts el 1940 n’hi va haver
prou per condemnar-lo a mort.

La pobre però intel·ligent tas-
ca de l’oficina de propaganda i
premsa estrangera de la Repúbli-
ca va facilitar aquesta
identificació amb la causa en pro-
porcionar cotxes als periodistes
per desplaçar-se lliurement pel
front. La llibertat va ser tanta que
durant un temps es va deixar tre-
ballar a un periodista pro rebel
com el nord-americà William P.
Carney, que al The New York Ti-
mes donava detalls de la defensa
antiaèria de Madrid. La censura
es feia a l’oficina que hi havia a
l’edifici de Telefónica a la Gran
Vía madrilenya, control que es va
anar afluixant amb la sensació
que dient la trista veritat s’ajuda-

va més a la causa republicana.
On el suport era més precari

era en l’hospedatge i el menjar. El
mític Hotel Florida, sense
calefacció ni aigua calenta, con-
centrava la major part dels perio-
distes, que compartien estada i
bombardejos amb prostitutes,
aviadors... Un enrenou que no
acabava mai abans de les tres del
matí i que permetia veure la po-
miscuitat del col·lectiu.

El veritable drama d’aquests
corresponsals eren els seus ma-
teixos diaris, contraris a la causa
republicana. Herbert Matthews
rebia telegrames dels seus caps
del The New York Times on l’acu-
saven d’enviar propaganda men-
tre li canviaven per sistema “tro-
pes italianes” per “insurgents”;
una queixa semblant va fer Louis
Delaprée, del Paris-Soir. Directa-
ment per esquerranós, el Chicago
Daily Tribune va fer fora als sis
mesos Jay Allen, l’autor de la im-
pactant crònica de la carnisseria
dels franquistes a Badajoz.

Els que cobrien la guerra des
del bàndol nacional no tenien

tants problemes perquè Luis An-
tonio Bolín, periodista de l’ABC
que anava disfressat de capità fa-
langista, ho tenia tot lligat: els re-
porters no podien anar al front
sols; no se’ls hi donaven contac-
tes, els mots “rebels” i “republi-
cans” s’havien de canviar per “na-
cionals” i “rojos”... Les amenaces
de presó o mort eren constants.
En el cas del francès Guy de Tra-
versé, de L’Intransigeant, es van
complir: va ser afusellat a Mallor-
ca. Més de 30 periodistes foren
expulsats del territori rebel, entre
ells el sud-africà George Steer, del
The Times, pare del gran reportat-
ge sobre el bombardeig de Gerni-
ka. La guerra espanyola els va
marcar. Allen n’ és el paradigma:
l’embargament d’EEUU a la Re-
pública i el seu passi a una mena
de llista negra per la seva actitud
bel·ligerant el van fer entrar en
una depressió de la qual no en
sortiria, envoltat de llibres sobre
la Guerra Civil i l’esborrany del
seu, que mai va acabar. Com el
compromís que va adquirir, ell i
altres, el 1936.

Periodistes de molt compromís
L’historiador Paul Preston repassa episodis de la Guerra Civil a partir

de les trajectòries dels corresponsals estrangers a ‘Idealistes sota les bales’

Ve de la pàgina 2
F. G. Quina contrarevolució?

F. A. Acabar amb el sistema. Per
a mi la revolució es perd no sola-
ment pels atacs que hi pugui haver
del Partit Comunista, sinó també
pels errors de la CNT d’anar ce-
dint, anar cedint...

F. G. No anar cedint. Analitzar
una correlació de forces i dir: Escol-
ti’m, jo aquest objectiu final no el
puc aconseguir. L’única manera
d’aconseguir-ho és trencant el front
antifeixista i, per tant, l’espai
republicà. O no? La CNT no està
cedint, està arribant al compromís
que implica tota lluita contra el
feixisme. Aquest és l’element nou
que Nin no té en compte, perquè la
Revolució Russa no lluitava contra
el feixisme. Durruti diu en una en-
trevista que li fa Kolsov: “El més
important és guanyar la guerra”.

F. A. I afegeix: “S’ha de fer una
guerra revolucionària”...

F. G. Tothom està fent una guer-
ra revolucionària!

F. A. No sé si tothom, eh? Les
col·lectivitzacions d’Aragó van ser
destruïdes!

F. G. Quan vols, estàs a Catalun-
ya i quan vols, saltes a Aragó.

F. A. En aquell moment, Aragó
depenia de Catalunya.

P. Parlem de les conseqüències.
Podem dir que aquí l’estalinisme va
portar els processos de Moscou a
Barcelona amb la repressió del
POUM i l’assassinat d’Andreu
Nin?

F. G. Crec que, evidentment, no
és una casualitat que el gran procés
contra els trotskistes del 1937 coinci-
deixi amb uns titulars a Mundo
Obrero que fan tremolar. No es pot
tractar de feixista a un sector del

moviment comunista. També fa tre-
molar quan Nin tracta els reformis-
tes de defensors del capitalisme,
com si no hi hagués cap diferència
entre un senyor de la CEDA i un
senyor del PSUC. És
extraordinària la pèrdua de la raó
d’uns i altres. A part, hi ha la imat-
ge mítica i influent de la Unió Soviè-
tica desembarcant aquí amb men-
jar, etcètera... És l’únic país que ens
està ajudant.

F.A. Però com és que aquí no
arriben mai les armes?

F.G. Perquè si no haurien anat
a parar... Home...(riures) No em
facis contestar que les haurien fet
servir contra l’Hotel Colón (seu
del PSUC). Per això no els les
donen. Jo crec que passa això i
deixen d’enviar armes, com sabeu
pel llibre d’Ángel Viñas, quan
veuen que els tancs i els avions
russos russos estan sent destruïts
pels alemanys. Stalin deixa d’en-
viar-los perquè els necessita per
defensar el seu país...

F. A. Jo crec molt que Stalin li
tenia jurada a Nin. Com que
Trotski era l’enemic número u i
Nin havia estat amb Trotski, eren
enemics de la Unió Soviètica. A
part, Stalin no volia permetre a
l’Europa occidental que hi ha-
gués un partit que tingués èxit al
marge del seu, que era el Partit
Comunista.

FONS HENRY BUCKLEY — ARXIU COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

FOTOS INÈDITES DE GUERRA PER A LA DONA. De tant en tant, el periodista
britànic Henry Buckley deixava la ploma i agafava la càmera de fotos, tot emulant Robert Capa, amb
qui va cobrir part de la Guerra Civil, com ho faria amb Ernest Hemingway. Algunes imatges les va
enviar a la seva dona, Maria Planas, filla de Sitges. La coneixença fa uns mesos entre el fill de Buckley,
Ramon, i l’historiador Carles Querol arran d’una mostra que aquest va organitzar sobre Capa a
Vilafranca del Penedès ha permès que 300 d’aquelles imatges de Buckley, inèdites per domèstiques,
s’hagin cedit ara a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. La de dalt n’és una, on Capa serveix beguda a
uns periodistes: Hemingway (dret), Vincent Sheean (al fons) i Herbert Matthews (parant el got), a
banda del coronel Hans Kahle. — PERE LOBATO

Gallego: “Fa tremolar
quan Nin tracta els
reformistes de defensors
del capitalisme”

Aisa: “Stalin no volia
que hi hagués un partit
a l’Europa Occidental
que tingués èxit”

Un maig roig de sang
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