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Daniel Venteo
Historiador i museòleg. Ha centrat
les seves investigacions en la història de les institucions socials i culturals barcelonines. Ha comissariat
exposicions com ara «La construcció
de la gran Barcelona: l’obertura de
la Via Laietana, 1908-1958» (Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona, 2001) i «Catalunya.cat: un retrat
de la Catalunya contemporània»
(ampliació de l’exposició permanent
del Museu d’Història de Catalunya,
2008). És autor d’una quinzena de
llibres monogràfics sobre la capital
catalana, entre els quals destaca Autobiografia de Barcelona (Efadós i Arxiu Municipal de Barcelona, 2013),
aclamat per la crítica i qualificat per
l’editorial del diari ARA de «magna
obra». En l’actualitat prepara un
nou volum de la col·lecció L’Abans
dedicat al districte de Ciutat Vella
de Barcelona, el seu barri natal.

Fotografies dels Merletti
f oto g r a fi es d e l’i n s t i t u t d ’es t u d i s f oto g r à fi c s d e c ata l u n ya

Daniel V en t eo
Biografia a càrrec de Pep Parer

L

a història de Barcelona entre l’esclat de la Primera Guerra
Mundial l’any 1914 i el cop militar de Franco del juliol del 1936
és un període de llums i ombres. Són els anys dels anomenats feliços vint, però també de la dictadura de Primo de Rivera, de
l’Exposició Internacional del 1929 i de la proclamació de la Segona
República, dels fets d’Octubre del 1934 i de l’empresonament del
president Companys. Més de 200 imatges dels fotògrafs italocatalans Alexandre i Camil Merletti, la majoria inèdites, veuen ara la llum.
Ningú millor que ells va retratar la complexitat d’aquestes dues dècades decisives de la història del segle xx.
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Els primers mesos de l’any 1936 van ser d’una agitació política
extraordinària, amb el triomf del Front Popular, l’alliberament del
president Companys i, finalment, el cop d’estat de Franco.
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és de setze mesos després d’haver
marxat de Barcelona, detingut
i empresonat, Lluís Companys
retornava a la capital catalana el
diumenge 1 de març del 1936 i era
restituït en el seu càrrec de president de la Generalitat per part del Parlament. El seu
alliberament havia estat una de les conseqüències del
triomf del Front Popular a les eleccions municipals del
16 de febrer, les últimes eleccions democràtiques de la
història espanyola abans de les generals del juny del
1977.

La rebuda de Companys a Barcelona fou apoteòsica. Arribat en tren a Castelldefels, el trajecte en cotxe fins a la plaça de Sant Jaume fou un bany de masses
triomfal arreu per on la comitiva circulava. Els efectes
del captiveri eren ben evidents. Segons Enric Jardí,
biògraf del president Companys, aquest tenia febre i
sembla que patia una tuberculosi crònica, «amb un
aspecte depauperat».

Dies després, el regionalista Raimon d’Abadal
escrivia al seu dietari: Companys «és ara al sanatori de Puig d’Olena [...], a refer-se. Les responsabilitats
que es veu al damunt, l’agitació dels dies passats i les
trifulques de família –sembla que embolicat amb tripijocs, ara vol anar al divorci– l’han abatut. En el fons
té una naturalesa robusta i és d’esperar que se n’aixecarà. La seva falta seria tan lamentable com l’any 33
la d’en Macià. Ell és un mal governant, com ho era en
Macià. Però si en Macià no hagués mort, no haurien
passat moltes de les coses que han passat. I si faltés
en Companys, no hi hauria en tota l’esquerra ningú
que no fos pitjor governant que ell». Només mig any
després, un nou cop d’estat militar frustrava les aspiracions democràtiques de la Catalunya i de l’Espanya
republicanes. La defensa de la legalitat vigent i la lluita contra els rebels esdevenien la raó de ser d’una democràcia –la republicana– condemnada a mort. Ben
aviat, la vida de la Barcelona d’entreguerres semblaria
un record llunyà per a una societat trencada, frustrada i reprimida per la guerra i la dictadura.

Editorial Efadós
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Lluís Companys, alliberat, de camí cap a casa
El president Companys, després
de sortir de la presó del Puerto de
Santa María, a la seva arribada a
Barcelona l’1 de març del 1936. «La
jornada del primer de març del 1936
serà inoblidable. Catalunya tota
acudí a Barcelona per tal de retre
fervorós homenatge a l’Honorable
President de Catalunya, senyor Lluís
Companys i Honorables Consellers que tornaven de presidi per
ocupar els llocs de govern que els
corresponien per voluntat del poble

inequívocament expressada. Del
terme municipal de Barcelona, passant per la plaça de Catalunya i parc
de la Ciutadella, fins al Palau de la
Generalitat, una riuada humana es
va congregar per presenciar el pas
d’aquells homes que havien sofert
persecució per la causa de la llibertat. Domassos, banderes, estandarts
i bandarins feien una simfonia de
color de meravellosa vivacitat. Les
bandes i les cobles mesclaven els
himnes amb els víctors entusiàstics
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de la multitud. Les hores eren plenes
d’una emoció inigualable. Els homes
que havien sortit de Barcelona
sense poder donar l’adéu al poble,
ara tornàven en mig de palmes de
victòria. Els que eren sang i carn del
Parlament Català novament sentien
el batec de l’ànima catalana. Els que
dignament sortiren del Palau de la
Generalitat, hi entraven amb igual
dignitat acompanyats del poble»,
proclamava la Revista Ràdio Barcelona
del 7 de març del 1936.
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El ‘Graf Zeppelin’ a Barcelona
El dirigible alemany Graf Zeppelin,
de visita a Barcelona el 3 d’octubre
del 1932, en el moment d’enlairar-se
de l’aeròdrom del Prat. Aquell dia,
el Graf Zeppelin, després de diversos
intents fallits, aconseguia aterrar al
modest aeròdrom del Prat. Segons La
Vanguardia de l’endemà, la parada
del dirigible tenia lloc «con motivo de
haber sido aprobado el Estatuto de
Cataluña y como prueba de homenaje
al pueblo catalán». I hi afegia que
«doscientos marineros [...] así como
soldados [...] se situaron en el centro
del campo, distribuídos en nueve
grupos, para sujetar las cuerdas de
amarre de la aeronave. [...] A las seis
menos cinco, ya casi de noche, fué
avistada la mole del Zeppelin que
navegaba majestuosamente a regular
altura [...]. A las seis en punto, situado
en el centro del campo y a unos 20
metros de altura, lanzó sus cables de
proa a los que se asieron los marinos,
haciéndole descender lentamente
hasta tocar tierra. La parte de popa
fué descendiendo también con gran
lentitud hasta tomar la posición horizontal». La imatge que publiquem
aquí va il·lustrar la notícia que Ràdio
Barcelona inclogué a la seva revista
del dia 15 per informar de la gesta
informativa ocorreguda aquell dia.
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La nissaga dels Merletti

El retorn il·legal de Macià a Barcelona: l’art de la contrapropaganda
Francesc Macià de retorn a Barcelona,
després d’anys d’exili, el 25 de setembre del 1930. Acompanyat per Jaume
Aiguader, futur alcalde de Barcelona,
en aquesta imatge apareix de visita a
casa del seu gendre, el doctor Antoni
Peyrí Rocamora. Macià havia arribat a la
capital catalana de sorpresa i sense autorització oficial travessant els Pirineus en
cotxe. La notícia de la seva arribada ràpidament s’escampà entre l’opinió pública
catalana i la premsa se’n va fer ressò. Els
reporters gràfics més àvids i experimentats, com Merletti, aconseguiren aquesta
històrica instantània. «Francesc Macià

Macià, el somriure de la Catalunya resistent

decidí realitzar un cop d’audàcia, i tot
i ésser-li interdit el pas per França, un
bon dia del mes de setembre abandonà
Brussel·les, travessà en auto el país veí
i es plantà a Barcelona, la nit del dia 25,
presentant-se a casa de la seva filla, on
pogué abraçar els seus néts i tots aquells
amics que l’esperaven», va explicar
el periodista Lluís Aymamí, dirigent
d’Esquerra Republicana. La fotografia
de Macià a Barcelona, com també la de
la seva immediata expulsió de retorn
a França per part de les autoritats del
Govern Civil, va ser una acció propagandística molt rellevant.

Els col·laboradors de Macià, amb
Ventura Gassol al capdavant, amb les
maletes a la mà abans d’entrar al cotxe
de retorn a França el 26 de setembre
del 1930. El governador civil de Barcelona, el general Ignasi Despujol, havia
ordenat la seva immediata expulsió.
Lluís Aymamí va explicar-ne els
detalls: «L’endemà, al matí, la nova de
l’arribada de Macià s’havia escampat
per tot Catalunya. Unes hores després
–exactament, a dos quarts de tres de la
tarda– la policia, a les ordres del propi
cap superior senyor Toribio, es presentà al domicili de la filla de l’il·lustre

perseguit. Hom muntà una guàrdia
especial per evitar que aquell home
–talment com si es tractés d’un criminal perillosíssim– pogués escapar. La
porta del pis i el telèfon van ser rigorosament intervinguts. Va ésser permès
a Macià que dinés –amb guàrdies de
vista– i ningú no pogué fer ús del telèfon, sota cap pretext. A baix, al carrer,
esperava un automòbil luxós. Macià
protestà dignament de l’atropellament.
L’esposa, els fills, els néts del perseguit, demanaren inútilment a la policia
què anaven a fer d’aquell home. No
hi hagué manera de saber res. Macià

va ésser ficat a l’auto, acompanyat del
cap superior de policia i tres agents, i
tres hores després Francesc Macià –que
havia vingut a presentar-se a la justícia
espanyola– era lliurat a la policia francesa, la qual tingué cura a enviar-lo altra vegada a Brussel·les l’hospitalària.»
Preguntat el general Despujol «si sabía
se hallaba aún en Barcelona el señor
Macià, el gobernador civil, sonriendo,
dijo: —Puedo asegurar que está en el
extranjero», informava breument La
Vanguardia el 27 de setembre del 1930.
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el retorn Del
presiDent companYs
Els primers mesos de l’any 1936 van ser d’una agitació política
extraordinària, amb el triomf del Front Popular, l’alliberament del
president Companys i, finalment, el cop d’estat de Franco.

m

és de setze mesos després d’haver
marxat de Barcelona, detingut i
empresonat, Lluís Companys retornava a la capital catalana el
diumenge 1 de març del 1936 i era
restituït en el seu càrrec de president de la Generalitat per part del Parlament. El seu
alliberament havia estat una de les conseqüències del
triomf del Front Popular a les eleccions municipals
del 16 de febrer, les últimes eleccions democràtiques
de la història espanyola abans de les generals del
juny del 1977.
La rebuda de Companys a Barcelona fou apoteòsica. Arribat en tren a Castelldefels, el trajecte en
cotxe fins a la plaça de Sant Jaume fou un bany de
masses triomfal arreu per on la comitiva circulava.
Els efectes del captiveri eren ben evidents. Segons
Enric Jardí, biògraf del president Companys, aquest
tenia febre i sembla que patia una tuberculosi crònica, «amb un aspecte depauperat».

Dies després, el regionalista Raimon d’Abadal
escrivia al seu dietari: Companys «és ara al sanatori
de Puig d’Olena [...], a refer-se. Les responsabilitats
que es veu al damunt, l’agitació dels dies passats i les
trifulques de família –sembla que embolicat amb tripijocs, ara vol anar al divorci– l’han abatut. En el fons
té una naturalesa robusta i és d’esperar que se n’aixecarà. La seva falta seria tan lamentable com l’any 33
la d’en Macià. Ell és un mal governant, com ho era en
Macià. Però si en Macià no hagués mort, no haurien
passat moltes de les coses que han passat. I si faltés
en Companys, no hi hauria en tota l’esquerra ningú
que no fos pitjor governant que ell». Només mig any
després, un nou cop d’estat militar frustrava les aspiracions democràtiques de la Catalunya i de l’Espanya republicanes. La defensa de la legalitat vigent i la
lluita contra els rebels esdevenien la raó de ser d’una
democràcia –la republicana– condemnada a mort.
Ben aviat, la vida de la Barcelona d’entreguerres semblaria un record llunyà per a una societat trencada,
frustrada i reprimida per la guerra i la dictadura.

Lluís Companys, alliberat, de camí cap a casa
El president Companys, després de
sortir de la presó del Puerto de Santa
María, a la seva arribada a Barcelona
l’1 de març del 1936. «La jornada del
primer de març del 1936 serà inoblidable. Catalunya tota acudí a Barcelona
per tal de retre fervorós homenatge a
l’Honorable President de Catalunya,
senyor Lluís Companys i Honorables
Consellers que tornaven de presidi
per ocupar els llocs de govern que els
corresponien per voluntat del poble

inequívocament expressada. Del terme
municipal de Barcelona, passant per la
plaça de Catalunya i parc de la Ciutadella, fins al Palau de la Generalitat,
una riuada humana es va congregar
per presenciar el pas d’aquells homes
que havien sofert persecució per la
causa de la llibertat. Domassos, banderes, estandarts i bandarins feien una
simfonia de color de meravellosa vivacitat. Les bandes i les cobles mesclaven
els himnes amb els víctors entusiàstics

de la multitud. Les hores eren plenes
d’una emoció inigualable. Els homes
que havien sortit de Barcelona sense poder donar l’adéu al poble, ara
tornàven en mig de palmes de victòria.
Els que eren sang i carn del Parlament
Català novament sentien el batec de
l’ànima catalana. Els que dignament
sortiren del Palau de la Generalitat, hi
entraven amb igual dignitat acompanyats del poble», proclamava la Revista
Ràdio Barcelona del 7 de març del 1936.
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La Barcelona d’entreguerres 1914-1936

Fotoperiodisme amb nom propi: Alexandre i Camil Merletti
La Barcelona d’entreguerres, dues dècades decisives del segle xx

El nom de Merletti és sinònim d’una
nissaga que representa l’època daurada del
primer fotoperiodisme barceloní, durant
les quatre primeres dècades del segle xx,
especialment durant la Barcelona d’entreguerres. El pare, Alexandre Merlleti (Torí,
Itàlia, 1860-Barcelona, 1943) va esdevenir
un dels fotògrafs més respectats de la seva
època i va arribar a esdevenir, fins i tot,
el fotògraf preferit del rei Alfons XIII a
Barcelona. Tot i que va ser a Argèntina on
va començar la seva trajectòria professional, va ser a Barcelona on va desenvolupar
el seu geni natural. Arribat a la capital
catalana en temps de la primera Exposició
Internacional de 1888, ja entrat el segle xx el
seu nom es va fer cada vegada més popular, sobretot arran de disparar les fotografies
clandestines del judici al lliurepensador
Ferrer i Guàrdia l’any 1909, considerades
una fita dins de la història del fotoperiodisme mundial. El seu fill, Camil Merletti
(Barcelona, 1903-1976), va fer de la seva
càmara, sobretot durant la dècada de 1930,
un testimoni excepcional de la construcció
del règim de la Segona República. Ningú
com ell va fotografiar als presidents Macià
i Companys, sobre els quals ens ha deixat
una crònica gràfica excepcional.

Primera part: Vida social i cultural
- Un paisatge urbà en transformació
- Una societat dinàmica i complexa
- La revolució dels transports col·lectius
- Ràdio Barcelona, la primera emissora
Segona part: Vida política
- La dictadura de Primo de Rivera
- La República, nous ideals col·lectius
- Després de la mort del president Macià
- Els fets d’Octubre i el Bienni Negre
- El retorn del president Companys
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