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pa per retratar-lo des de l’òptica 
d’aquells que no el veien com un mi-
te, sinó com un noi normal –expli-
ca Janeczek–. Ell era tres anys més 
jove que ella i en la relació era el més 
fràgil dels dos”. A l’hora d’imaginar 
Gerda Taro, en canvi, Janeczek ho 
fa allunyant-la de la figura de Capa, 
que anys després li faria tanta om-
bra. “Calia acceptar-la tal com era: 
sincera fins a fer mal, a la seva ma-
nera, afectuosa a llarg termini”, la 
descriu l’autora a la novel·la. “Ger-
da va ser una dona lliure, molt se-
ductora, juganera i fins i tot frívola. 
Segons com, també era contradictò-
ria. Cadascú la veia a la seva mane-
ra, i per això l’he construït de mane-
ra subjectiva a través dels records 
dels altres”, diu l’escriptora. La fo-
toperiodista, que en realitat es de-
ia Gerta Pohorylle, va rebatejar-se 
com a Gerda Taro per les similituds 
d’aquest nom amb el de Greta Gar-
bo. Sota aquest pseudònim, va veu-
re en la fotografia una manera de 
guanyar-se la vida fent tàndem amb 
Capa a França i Espanya. “Es van in-
ventar una història falsa sobre Ca-
pa. Deien que era un fotògraf nord-
americà milionari i avorrit. L’en-
gany va funcionar i es van fer un 
nom als diaris –relata Janeczek–. 
Tots volien les seves fotos i ningú 
prestava gaire atenció a l’autoria, ai-
xí que totes s’atribuïen a Capa”.  

La història de Gerda Taro també 
és el retrat d’una època convulsa, la 
de l’Europa just després de la Prime-
ra Guerra Mundial i just abans de la 
Segona. “Vaig començar el llibre 
quan la crisi econòmica es feia sen-
tir, i notava que els nostres temps 
s’assemblaven als anys 30”, subrat-
lla l’escriptora. La novel·la juga amb 
el contrast entre l’entusiasme i la 
il·lusió dels joves de l’època i l’horror 
posterior, que ells no intueixen però 
que està a punt d’esclatar. “Ells voli-
en divertir-se i sentir-se realitzats. 
Tot i tenir grans ideals i una extraor-
dinària valentia, no eren superhe-
rois”, destaca Janeczek. 

Gerda Taro va morir atropellada 
per un tanc mentre cobria la retira-
da de les tropes republicanes a la ba-
talla de Brunete. “Li van retre molts 
homenatges, era una figura molt es-
timada i gairebé li van fer un funeral 
d’estat”, recorda l’escriptora, que 
reivindica la importància de la foto-
periodista per si sola, i no com a pa-
rella de Robert Capa. “No sabem 
com donar valor a allò que fan les 
dones amb prou autonomia respec-
te a les referències masculines –la-
menta l’autora–. Gerda Taro va ser 
una dona forta que va tenir una gran 
història d’amor, però el seu relat 
s’associa al d’una dona que parla a 
les dones. Encara costa fer entendre 
que les històries de dones poden ser 
interessants per a tothom”.e

Troballa excepcional al Montsant: 
una escena maternal d’ocells i homes  

terpel·lar els artistes de la prehistò-
ria, i òbviament tampoc existeixen 
fonts escrites; no podem saber què 
volien narrar, però segurament és 
una creació simbòlica: “El que ens 
diu la peça és que els ocells no no-
més van ser valorats com a preses de 
caça, sinó que també van tenir un 
valor simbòlic per a les societats pa-
leolítiques europees”, diu Domingo. 

El gran realisme de l’escena i el de-
tall amb què l’artista va dibuixar 
l’ocell ha permès identificar-lo com 
una grua. “La majoria d’ocells que 
s’han trobat no estan acabats o estan 
només perfilats, però aquest és molt 
realista –explica l’investigador i codi-
rector de l’excavació, Jordi Nadal–. 
Actualment les grues passen els es-
tius al nord d’Europa i els hiverns a 
la península Ibèrica o al nord d’Àfri-
ca, però fa 14.000 anys, al final de 
l’època glacial, devien passar els es-
tius aquí. Per tant, representa un ani-
mal d’estiu relacionat amb els canvis 

estacionals, que podria simbolit-
zar una regeneració de la vida”. 

Els homes no estan dibuixats 
amb tant detall: “En aquell mo-
ment els homes acostumen a ser 
figures esquemàtiques, a mig ca-
mí entre l’humà i l’animal, perquè 
la relació amb la natura era molt 
diferent de l’actual”, explica Do-
mingo. L’artista que va dibuixar 
l’escena devia pertànyer a un 
grup de recol·lectors i caçadors 
que passaven els mesos de prima-
vera i estiu a l’Hort de la Boquera. 
“Per les restes dentàries de cabres 
salvatges que hem trobat podem 
saber que hi passaven dos o tres 
mesos”, diu Nadal. També aprofi-
taven el temps de bonança per re-
collir el sílex que baixava pel riu 
Montsant i que utilitzaven per 
construir eines. Es calcula que el 
jaciment va tenir aquests resi-
dents ocasionals al llarg d’un mi-
ler d’anys. 

La vall del Montsant és molt 
fèrtil en jaciments i s’investiga 
des del 1979. El jaciment de 
l’Hort de la Boquera es va comen-
çar a excavar el 1998. “Hi hem 
trobat llars de foc, les zones on es 
tallaven les peces i on s’escorxa-
ven animals...”, explica Pilar Gar-
cía Argüelles, directora de l’exca-
vació. En total, en aquest jaci-
ment, d’uns vint metres qua-
drats, s’hi han trobat 34.298 
restes arqueològiques. S’han ex-
cavat fins a 50 o 60 centímetres 
de profunditat i en queden uns 
30 o 40 més per excavar.e

Només hi ha tres exemples comparables a aquesta pedra del neolític a Europa 

01. La pedra, 
amb el dibuix 
de l’ocell, la 
seva cria i els 
dos homes.  
02. Un grup 
d’investigadors 
treballant a 
l’abric de 
l’Hort de la 
Boquera. 
UNIVERSITAT DE 

BARCELONA 

El govern espanyol ha declarat bé cultural d’interès 
nacional, en la categoria de monument històric, els 
grups escultòrics de Josep Maria Subirachs al temple 
de la Sagrada Família a petició de la Generalitat.

SUBIRACHS,  
BÉ D’INTERÈS 
NACIONAL 

Els Premis de la Crítica Teatral han avançat alguns dels 
guardonats. Seran el segell Arola Editors, Angel Pavlovsky 
i la Sala Atrium. També tenen menció el projecte Explica 
Dansa, l’estudi MAIO i la companyia Adhok.

PAVLOVSKY, 
PREMI ESPECIAL 
DE LA CRÍTICA

PREHISTÒRIA

Reconeixement  
“El relat de Taro encara 
s’associa al d’una dona que 
parla a les dones”, diu l’autora

Una grua de coll sinuós, cap petit i 
potes llargues, amb plomes, que sem-
bla protegir la seva cria, i dos homes 
perfilats que imiten el seu moviment 
o es disposen a caçar-les. Entre els 
homes i els ocells hi ha un cinquè ele-
ment que podria ser una eina, una ar-
ma o simplement una paraula. L’es-
cena es va gravar amb un burí de sí-
lex fa 14.000 anys en una pedra cal-
cària d’uns trenta centímetres 
trobada al jaciment de l’Hort de la 
Boquera, a prop de Margalef de 
Montsant. Va ser descoberta el 2011 
per un grup d’investigadors de la 
Universitat de Barcelona, però fins 
ara no s’ha acabat la recerca ni ha si-
gut possible fer-la pública. “És una 
obra mestra –explica la investigado-
ra de la UB Inés Domingo–. És un 
moment important de la prehistòria 
perquè la pedra es fa servir per nar-
rar, s’hi representa una escena”. L’art 
de narrar a través de la pintura ru-
pestre eclosionaria anys més tard 
amb les pintures llevantines. 

Tampoc són gens habituals les 
escenes maternals, ni l’altra singu-
laritat de la troballa: ocells en lloc de 
mamífers, com cabres, cérvols o ca-
valls, en companyia d’homes. De fet, 
segons els investigadors de la UB, 
tan sols hi ha tres escenes compara-
bles a aquesta en tot l’art paleolític 
europeu: als jaciments de Lascaux 
i de Teyjat (França), i de Gönnes-
dorf (Alemanya). És impossible in-
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