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‘De Hemingway a Barzini’, de Daniel Arasa, furga en la feina
dels corresponsals estrangers durant la guerra civil espanyola

Quan laveritatva
perdre laguerra

SALVADOR LLOPART

Barcelona

L
a guerra civil espa
nyola no va ser una
guerracorrent.
Capguerranohoés,

ésveritat.Hihamassa
dolorimortentotesperquècapno
sigui titlladad’adotzenada, vulgar
o prescindible en els annals de la
infàmia. Però la Guerra Civil va
ser especial perquè va ser un sím
bol de l’horror que encara havia
d’arribar. El tràiler sagnant debo
na part de les guerres que estaven
apuntd’esclatar.Unconflicte tra
vessat per les grans passions que
vanmarcarambfocel segleXX.
Potser per això, entre 1936 i

1939, el món va mirar Espanya
ambcreixent interès. I tambéamb
horror. Tothom volia saber què
passava, i per aixòesvan instal∙lar
enunbàndolial’altredelconflicte
elsmillorsperiodistes i elsmillors
escriptorsdelmoment.
El llibredeDanielArasaDeHe

mingway a Barzini (Editorial Ste
llamaris), subtitulatCorresponsa
les extranjeros en la Guerra Civil,
és una mirada descarnada a la
feina d’aquells gegants de les lle
tres enmig del laberint espanyol:
grans professionals que no van
poder –ni potser tampoc van vo
ler– restar indiferents al que lla
vors es dirimia a matadegolla a
les trinxeres.
“Es diu que la primera víctima

de la guerra és la veritat. En la
guerra civil espanyola també: la
primeravíctimadelaguerravaser
la informació”, afirma aquest ve
teràperiodistanascutaTortosa,al
costat de l’Ebre, el 1944.Redactor
encapde l’agènciaEuropaPressa
Barcelonadurantmoltsanys,doc
torenCiènciesde laComunicació
i enviat especial a nombrosos paï
sos abans de retirarse a escriure

llibres com aquest. “La guerra va
deixar la imparcialitatpel camí”.
Lasevaproximitatinfantilalriu

Ebre,onvatenir llocunadelesba
tallesméscruentesdelaguerra,va
marcar l’interès d’Arasa per la
contesa. “Tres oncles morts en la
batalla deixen empremta a la fa
mília.Un altre oncle m’explicava
històries d’aquella batalla. En els
seus relats potser hi ha el punt de
partida del meu interès pel con
flicte i, en bonamesura, en les se
ves paraules potser hi ha l’origen
del mateix llibre, que sorgeix, al
seutorn,de lamevatesidoctoral”.
“Els temes relacionats amb la

Guerra Civil sempre m’han inte
ressat”, diuArasa, i cita lamateixa
batalladel’Ebre,elpaperdelsmit
jans de comunicació durant la

guerra, i les qüestions relaciona
desamblapersecució religiosa.
“LaGuerraCivil és tan comple

xa que el seu estudi sembla inaca
bable.S’hibarregenaspectessoci
als, polítics i religiosos, i s’hi afe
geixen odis ancestrals, injustícies
històriques i rancúnies sense fi,”
afirma.
ADeHemingwayaBarzini,Ara

safaunrepàsalscorresponsalses
trangers que van passar per la
guerra, especialment els que van
seguir labatallade l’Ebre.A lesse
vespàgineshiapareixennomstan
famosos com l’esmentatHeming
way, ialtresdenomenysconeguts
comArthurKoestler, IndroMon
tanelli o el rus Ilyá Ehrenburg.

Sense oblidar George Orwell o
l’espia britànic Kim Philby, que
treballava per als russos, “i que va
ser condecorat pel mateix Fran
co”, recorda Arasa. Entre els fa
mosos, també hi ha il∙lustres des
coneguts com l’italià Luigi Barzi
ni, “un dels millors”, afirma
l’autor.
“Sens dubte Barzini era el que

méscoses sabiadelaguerra,deto
tes les guerres, perquè abansd’ar
ribar a Espanya ja havia estat en
uns cinc conflictes armats més.
D’ideologia profranquista, les se
ves cròniques, tot i això, són ex
cel∙lents exemples de bon perio
disme”, remarca.
PerArasa,elmillordetotsvaser

el britànic Henry Buckley. “Que
era, a més a més, una excel∙lent
persona”, i nodubta a afirmarque
Buckley seria undigníssimcandi
dat a un dels premis Família que
cada any concedeix el Grup d’En
titats Catalanes de la Família,
guardons amb què Arasa està im
plicat des de fa dècades.Heming
way és elmés conegut de tots. Pe
ròdesdelseupuntdevista,“nose
riaunboncandidatacappremi”.
Hi ha una gran varietat d’acti

tuds periodístiques en la Guerra.
Des de l’enviat sense prejudicis
finsalquearribaaEspanyaimpul
satper les sevesconviccionsrevo
lucionàries. Arasa no s’enganya
sobre això: “Molts d’aquells ex
cel∙lents professionals van caure
enelquearadenominaríemlasín
drome d’Estocolm i van acabar
presoners de la ideologia. En la
GuerraCivil la ideologiavaacabar
per vèncer la informació. En re
sum,perArasa, “laGuerraCivilva
serun fracàsdelperiodisme”.
Lesseveshistòries, tot iaixò, les

histories al voltant de la guerra i
d’aquells que explicaven el con
flicte al món, ens continuen
fascinant.!
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JohnDos Passos, seguit de Joris Ivans, el torero nordamericà Sidney Franklin i Hemingway

“Elmés honest de tots
aquells noms famosos
va ser el britànic
HenryBuckley”,
afirmaArasa

L’edifici d’ElMolino
surt a la venda davant
els problemes del teatre
BARCELONA Redacció

Un anunci en color i a tota pàgi
na oferia ahir en alguns dels
principals diaris un “edifici em
blemàtic a la venda”.Tanemble
màtic que no els feia falta ni es
mentarne el nom, perquè n’hi
havia prou amb l’enorme foto
grafia de l’edifici de l’avinguda
del Paral∙lel amb les aspes gi
rant: el mític cabaret El Molino.
“Superfície 2.346 metres qua
drats repartits en un
soterrani i més set
plantes. Rehabilitació
integral amb instal∙la
cionsmolt innovadores
en tecnologia i serveis”,
resava la notícia. I cer
tament és així, perquè
l’actual empresa propi
etària d’ElMolino, Oci
opuro, encapçalada per
Elvira Vázquez, va rea
litzar una enorme in
versió econòmica,
d’uns 18 milions d’eu
ros, per poder obrir de nou les
portes de l’històric teatre a finals
de l’any 2010.
Un any, com els immediata

ments posteriors, marcats per
una profunda crisi econòmica al
país que va fer patir durament
als teatres i que, sens dubte, no
va ajudar a quadrar els comptes
inicialment previstos en cap

moment. A aquest problema s’hi
va afegir posteriorment l’impac
te de l’enorme augment de l’IVA
a les entrades dels espectacles
en viu. Amb aquest escenari, la
situació va conduir l’empresa
tres anys després de l’obertura a
presentar concurs de creditors
amb un deute demés de deumi
lions d’euros que va haver de ser
renegociat.
La propietat d’El Molino, que

aquests dies celebra fins al 12 de

juny un festival de burlesque,
ahir va declinar fer declaraci
ons, però segons el diari econò
micExpansión el pla d’Ociopuro
consisteix a vendre l’edifici per
un import d’entre 15 i 20milions
d’euros i continuar explotant
l’espai amb un contracte en rè
gim de lloguer per continuar
amb la seva programació.!
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La façana d’ElMolino al Paral∙lel


