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L’ARA ofereix avui i demà el disc 
d’homenatge ‘Tribut a Sangtraït’
Divuit grups i artistes han volgut retre un 
homenatge a la banda de la Jonquera 35 
anys després de la seva fundació. El disc 
Tribut a Sangtraït. No hi ha qui els pari 
–que es pot aconseguir amb l’ARA avui i 
demà per 9,95 euros– repassa els millors 
temes de la trajectòria del grup, interpre-

tats per músics com Joan Colomo (El guer-
rer), Dani Flaco (Reina de gel), Lax’n’Bus-
to (Sang en el fang), Ramoncín (Nascut per 
morir) i un ventall de grups que van de 
Tons & Sons (Freddie Memorium), Leyen-
da, Noctämbuls, Dragonslayer i Regresion 
a Els Senyors de les Pedres.CULTURA

Rescaten de l’oblit Merlett
Un llibre recull 200 imatges inèdites de l’home que va fotografiar la 

Barcelona d’entreguerres i Alfons XIII, Macià i Companys en la intimitat
La Barcelona d’entreguerres 1914-
1936. Fotografies dels Merletti, edi-
tat per Efadós, l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Barcelona i l’Ajun-
tament de Barcelona.  

L’obra recull més de 200 imatges 
dels fotògrafs italocatalans Alexan-
dre Merletti i el seu fill, Camil, la 
majoria inèdites. Amb les fotogra-
fies d’aquests reporters es pot res-
seguir bona part de la història de 
Barcelona: des de l’esclat de la Pri-
mera Guerra Mundial l’any 1914 
fins al cop militar de Franco del ju-
liol del 1936. Per les pàgines 
d’aquest llibre hi desfilen la dicta-
dura de Primo de Rivera, l’Exposi-
ció Internacional del 1929, la pro-
clamació de la Segona República i 
els Fets d’Octubre del 1934. És 
l’època daurada del fotoperiodisme 
en un temps convuls: “En poc més 

dels Merletti. Ferrer i Guàrdia va ser 
afusellat el 1909.   

Merletti provenia d’una família 
d’industrials tèxtils de Torí amb 
una bona posició econòmica. De jo-
ve va emigrar a l’Argentina, però el 
1889 va abandonar el continent 
americà per anar a Barcelona. Se-
gons Parer, Merletti va obrir un pe-
tit negoci de rellotger al carrer del 
Consolat, 3.  

El primer fotògraf motoritzat 
Aquell establiment no va tenir una 
vida gaire llarga, perquè uns lladres 
li van robar tot el material de la bo-
tiga i, en aquell moment, va decidir 
deixar la rellotgeria per treballar de 
fotògraf. Tenia 33 anys. Va ser el pri-
mer reporter gràfic que va utilitzar 
la moto per ser el primer a arribar 
als llocs. Aviat la moto es va conver-

de vint anys hi ha tres canvis de rè-
gim polític”, destaca Venteo.  

Merletti va començar a fer-se fa-
mós quan va disparar la primera fo-
to al judici al pedagog català Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia celebrat a la 
presó Model –de fet, estava prohibit 
i cap fotògraf ho havia aconseguit–. 
Merletti va captar unes instantàni-
es de la sala del judici del tribunal i 
de l’acusat. L’intrèpid fotògraf s’ha-
via construït ell mateix una petita 
càmera que va amagar sota l’armilla 
i que disparava discretament des 
d’un dispositiu que tenia a la butxa-
ca. “Les imatges es van publicar en 
diverses revistes gràfiques i diaris 
d’Espanya i de l’estranger, i van cau-
sar admiració pel seu enginy i atre-
viment”, explica el fotògraf Pep Pa-
rer al pròleg de La Barcelona d’en-
treguerres 1914-1936. Fotografies 

Alexandre Merletti (Torí, Itàlia, 
1860 - Barcelona, 1943) va ser un 
pioner. Dalt la seva moto, decidit, 
sortia a la Barcelona d’entre-
guerres a buscar la notícia. Era un 
home fet a ell mateix, resolutiu i 
amb empenta. Abans de ser fotò-
graf va ser rellotger i, sovint, va fer 
servir els recursos que aquesta fei-
na li havia donat per crear nous ar-
tefactes. No era gens discret: vestit 
de vint-i-un botó pujava a l’escala 
plegable que sempre duia amb ell 
i reclamava l’atenció del públic. 
“Es deia que cap fotògraf no dispa-
rava fins que no arribava Merletti”, 
explica Daniel Venteo. L’historia-
dor i museòleg acaba de publicar 
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Batman vol que el 
València CF canviï l’escut
L’editorial DC Comics, propietària dels drets 
de Batman, ha amenaçat amb accions legals el 
València CF. S’oposa que el club registri el rat-
penat de l’escut com a marca, perquè el troba 
massa semblant al seu logotip. El València, pe-
rò, utilitza aquest emblema des dels anys 20, 
mentre que Batman va néixer el 1939.

Joan Navarro, 52è premi 
Ausiàs March de poesia
El plom de l’ham, del poeta valencià Joan Na-
varro, va ser distingit ahir amb el 52è premi 
Ausiàs March de poesia, dotat amb 12.000 eu-
ros, en la nit literària de la ciutat de Gandia. 
Igual que va passar el 2012, el premi Joanot 
Martorell de narrativa –que està dotat amb 
25.000 euros– va ser declarat desert.

ti, degà del fotoperiodisme
tir en tricicle motoritzat per poder 
portar el material i el seu ajudant, 
Manuel Mateo. Era un home amb 
enginy: també va ser el primer a uti-
litzar un gran angular, que li va per-
metre retratar la façana sencera del 
Palau de la Música. 

“És el degà del fotoperiodisme 
–assegura Venteo–. Com a fotògraf 
de prestigi va aconseguir entrar a 
les cases dels personatges públics 
més importants de l’època. És qui 
retrata Alfons XIII en un dinar pri-
vat i Francesc Macià o Lluís Com-
panys en la intimitat”, diu. En una 
de les imatges es pot veure, per 
exemple, Alfons XIII i una part de 
la família reial espanyola amb el po-
lític i industrial tèxtil Alfons Sala i 
Argemí en un dinar privat a Terras-
sa l’any 1919. Un any abans, el 15 de 
febrer del 1918, Sala havia impulsat 
la creació de la Unión Monárquica 
Nacional.  

Hi ha episodis que han marcat la 
història. Merletti fa un relat foto-
gràfic del retorn de Companys a 
Barcelona, l’1 de març del 1936, des-
prés de sortir del Puerto de Santa 

María, on havia estat empresonat 
setze mesos pels Fets d’Octubre. 

Merletti va fotografiar grans per-
sonatges públics i els grans esdeveni-
ments de l’època, des de manifesta-
cions fins a combats de boxa histò-
rics, passant per la repressió a la 
Rambla l’octubre del 1934. El fotope-
riodista també documenta l’evolució 
urbana de la ciutat: l’aparició a finals 
dels 70 del segle XIX dels primers 
bars del Raval –una de les novetats és 
que la consumició es feia a 
peu dret–, els llibreters 
de vell al final de la Ram-
bla, l’Eixample i l’Hospi-
tal de Sant Pau, construït 
per Lluís Domènech i 
Montaner.  

La seva càmera també 
va captar algunes instan-
tànies del carrer estant, 
com la Monyos al Portal 
de la Pau en direcció al Pa-
ral·lel en algun moment de 
principis de la dècada dels 
anys 30. Aquesta barcelo-
nina del Raval, de nom Do-
lors Vega Massana, s’havia 

convertit en un personatge popular 
del centre de la ciutat per la seva ex-
travagant indumentària. 

Paral·lelisme amb l’actualitat 
Venteo documenta tot el llibre amb 
fonts històriques i els articles de 
premsa de l’època. Els peus de foto 
són molt extensos, amb cites perio-
dístiques, literàries i polítiques. “Al-
gunes de les declaracions dels polí-
tics d’entreguerres podrien fer-se 

ara. El paral·lelisme amb l’ac-
tualitat és extraordinari”, as-
segura. Entre altres, Venteo 
cita per exemple el president 
de la Mancomunitat Josep 
Puig i Cadafalch: “L’Estat 
inverteix a Catalunya en 
els pressupostos de Fo-
ment i Cultura l’onze per 
cent de la tributació de 
la nostra terra al pres-
supost general. Què fó-
ra de Catalunya si fos 
mestressa de la seva 
hisenda!”  

Una altra cita, que 
podria ser de les últi-

mes setmanes, la fa Francesc Macià, 
primer president de la Generalitat 
republicana: “Nosaltres no solament 
representem la intransigència en la 
lluita per la llibertat de Catalunya, si-
nó que representem l’amor i la ger-
manor per a tots els homes que patei-
xen, i quan diem que volem la lliber-
tat de Catalunya no volem dir sola-
ment la dels catalans, sinó també la 
d’aquells que sense ser fills de Cata-
lunya han vingut a casa nostra i han 
donat el seu treball i el seu esforç i la 
seva vida per a la major riquesa de la 
nostra Pàtria”. 

El llibre és el primer monogràfic 
dedicat a Merletti. El 1980 el seu 
fons –format per més de sis mil 
cinc-cents negatius originals, la ma-
jor part clixés de vidre– el va donar 
Neus Ruiz, la vídua de Camil Mer-
letti, fill d’Alexandre Merletti, a 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics. El 
fill va morir el 1976, quatre anys 
després d’haver-se jubilat com a fo-
tògraf del Correo Catalán. Ara les fo-
tos d’ell i del seu pare són accessi-
bles per al gran públic amb el llibre 
de Daniel Venteo.e

LA BARCELONA D’ENTREGUERRES 
 

01. Alfons XIII amb el polític i industrial tèxtil Alfons 
Sala i Argemí en un dinar privat a Terrassa l’any 1919.  

02. Instantània de l’any 1920 d’una operació quirúrgica 
a una de les víctimes del pistolerisme.  

03. Entrenaments de boxa a l’escenari del Gran Price.  
04. Concentració del Front Únic de Treballadors 

Mercantils davant de la seu del Parlament de Catalunya 
el 12 de juny del 1934. 05. Camil i Alexandre Merletti en 
el descapotable que utilitzaven per desplaçar-se davant 

de casa seva, al carrer de Tapioles, 42 bis.  
06. Espectacular visió angular del Palau de la Música 

Catalana (1930). 07. Macià amb el seu homòleg 
espanyol, Niceto Alcalá-Zamora, en l’arribada d’aquest 

últim a l’Estació de França el 25 d’abril del 1931. 
IEFC / ALEXANDRE MERLETTI 
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La Barcelona 
d’entreguerres 
1914-1936, de 
Daniel Venteo
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