
Capçalera. Juliol-Agost 1993
20

FOTOPERIODISME

Arxius desapareguts i
conservats dels vells
diaris de Barcelona
La premsa catalana, plena d'història, ha
deixat un rastre insignificant en els arxius
fotogràfics i de documentació

— Josep Cruañas i Tor —

Fent un cop d'ull a la situació dels arxius

fotogràfics dels diaris de Barcelona, s'hi

constaten més pèrdues que coses

conservades, fet que demostra el poc valor

que es dóna al fons històric d'imatges com

una part del patrimoni col·lectiu que s'ha

de valorar i preservar.

Quan un diari desapareix, acostumen a
desaparèixer també l'arxiu d'imatges, el de
documentació i la col·lecció de la publicació, i,
no cal dir-ho, l'arxiu de gestió, testimoni de la
vida interna del diari, que encara es valora
menys.

La Vanguardia

Actualment, no es troba quasi cap mena de resta
dels diaris desapareguts a la fi de la guerra, o dels
que ja havien desaparegut en esclatar el conflicte
del 1936. Dels diaris que sobrevisqueren, només
La Vanguardia i El Mundo Deportivo han
tingut una continuïtat i estabilitat que els han
permès conservar bastant intacte tot l'arxiu, des
del principi de la introducció de les imatges, i
incloent-hi el període de guerra. L'arxiu de La
Vanguardia només té algun buit desconcertant,
com ara el de les fotografies del sis d'octubre del
1934, que sens dubte s'han d'explicar per alguna

espoliació concreta. La resta es pot atribuir a les
pèrdues inevitables del treball ordinari d'un diari.
Parlant amb Carles Salmurri, responsable actual de
l'arxiu, hom s'assabenta de com ha anat canviant
la concepció i la manera de treballar l'arxiu, que no
es limita tan sols a emmagatzemar imatges
publicades, sinó que es planteja com una base
d'imatges al servei del diari, que ara té un sentit de
la il·lustració gràfica més ampli. Abans el diari amb
prou feines duia alguna imatge en les planes de
rotogravat, mentre que ara, com a la majoria de
diaris, les fotos omplen totes les planes.
A través de l'arxiu d'un diari com La Vanguardia
es poden endevinar les diverses tendències i els
moments polítics viscuts per la publicació,
sobretot en els anys de franquisme de la
postguerra, no només pels pocs temes
susceptibles d'il·lustració originats pel moment
polític, sinó pel poc interès envers Catalunya que
tenia la direcció del diari en aquells anys.
L'arxiu de La Vanguardia és dels que tenen més
mitjans humans, i malda per esdevenir un
veritable centre de documentació al servei de la
redacció. Ara, com el d'El Periódico, té
microfilmada tota la col·lecció del diari, cosa que
facilita la recerca. Un dels treballs antics i
continuats de l'arxiu, del 1940 ençà, és l'índex
de temes i col·laboradors.
Salmurri comenta que un arxiu de diari ha de
lluitar constantment contra la tendència de
determinades seccions de tenir el seu arxiu propi.

El Mundo Deportivo

L'arxiu d 'El Mundo Deportivo ha arribat fins a
nosaltres en bastant bon estat, però espoliat en
part per les vicissituds dels diversos trasllats que

No es troba quasi cap
rastre documental dels
diaris anteriors a la guerra
civil
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L'Arxiu Nacional de
Catalunya, conserva bona
part de les fotos dels
desapareguts diaris del
Movimiento, que van tenir
la redacció en aquest
mateix edifici.
A les planes següents,
Carles Salmurri, cap
d arxiu de La Vanguardia i
Miren Casado, de
El Periódico

ha patit, des del carrer de la Diputació al de
Roger de Flor-Aragó, a l'edifici de Tele-Exprés i
després a la ubicació actual del carrer Tallers.
Jaume Nolla ens explica que els articles de
caràcter històric que ha escrit al diari els ha hagut
de fer en bona part gràcies a les imatges que els
servia Joan Bert, el qual conserva bona part de
les fotografies fetes per Claret, el seu pare i ell
mateix.

El Diari de Barcelona

Francesc Pons, que és l'actual responsable de
l'arxiu del Diari de Barcelona —ara transformat
en Nou Diari—, ha viscut tota la vida de l'etapa
catalana, des que s'hi incorporà provinent d'El
Periódico. Quan arribà al diari, hi trobà un
voluminós arxiu de llarga trajectòria, interrompuda
tan sols per un curt parèntesi de tres anys, del
1984 al 1987, en què havia quedat inactiu.
En plegar la darrera empresa del diari, formada
per treballadors, es van quedar custodiant i
posant al dia la documentació Tomi Medina, que
era l'encarregada de les imatges, i els periodistes
Manolo Alfaro i Manolo Alcover, que
s'encarregaren de posar al dia els retalls dels
diaris dels darrers temps. Tomi explica que, en
comprar-ne la capçalera, l'Ajuntament de la
ciutat van fer traslladar tot l'arxiu a una antiga
escola del carrer Granada. Hi van portar els
arxivadors amb les imatges i retalls, la col·lecció
de crítica d'art i catàlegs que havia iniciat Alberto
del Castillo (que té interès perquè aplega la
documentació d'exposicions d'art fetes a la ciutat
durant un llarg període de temps), la biblioteca
(extensa tot i les periòdiques esporgades), i en
darrer lloc dues col·leccions del Brusi, les dels

diaris La Noche i El Día Gráfico, que el diari
havia comprat després de la guerra, i la del
Dicen, que s'havia fet durant molts anys als
tallers del diari. A tot aquest material, s'hi han
d'afegir les planxes de gravat de moltes
fotografies que es guardaven. El que ha quedat
allí està en una situació ben precària, ja que les
condicions del local del carrer Granada són
dolentes.
De tot el que anà a parar al carrer Granada,
només es posà en mans del diari, quan va tornar
a sortir, l'arxiu d'imatges, que si bé era extens,
conservava ben poc de la guerra i dels anys
anteriors. Tampoc es conserva gairebé res del
fons dels dos diaris d'en Pich i Pon (El Dia
Gráfico i La Noche) que s'hi van integrar. El
problema que ha patit l'arxiu del Diari de
Barcelona és el que solen tenir tots els arxius en
temps de crisi: hi ha una certa tradició dins la
professió que, quan van mal dades, sempre surt
l'espavilat que mira d'emportar-se alguna cosa
del que considera que és part de la seva feina
feta, i això repercuteix sempre en l'arxiu de
fotografies. Una persona que treballa en l'arxiu
d'un diari em comentava que quan sap d'algú
que està a punt de marxar-ne, el vigila i mira de
no donar-li originals, ja que sap positivament que
no li seran retornats.
La nova etapa del diari va començar amb el
suport de l'arxiu del Diari antic, i també d'El
Periódico, que llavors era una empresa
germana, per superar el buit dels anys en què el
Brusi va estar tancat.
Francesc Pons comenta com, dins les
possibilitats de mitjans i d'espai, que sempre són
migrades per a tot arxiu, han mirat d'ampliar i
canviar la concepció de classificació i ordenació
que tenia l'antic que van heretar.

En els pocs arxius
conservats hi ha rastres

evidents d'espoliacions
sobre moments concrets
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El Correo Catalán

Montserrat Rius, que ha estat la cap d'arxiu del
diari A du i des del començament, explica com en
els primers temps, quan l'editaven a El
Noticiero, havien de refiar-se de l'arxiu d'aquest
diari, ja que el nou diari no disposava de cap
fons antic. Ara fa uns quatre anys, l'empresa va
adquirir l'arxiu d'El Correo Catalán, que
s'editava en el mateix edifici on són ara. L'estat
en què va arribar a les seves mans era bastant
lamentable; feia la impressió que havia estat
abandonat en un racó i que s'havia mullat, ja que
tenia fetes malbé part de les fotografies. El fons
principal és el dels anys 70 en endavant, i no hi
ha res d'abans dels 50, fora d'una col·lecció
d'imatges d'agència de la Segona Guerra
Mundial. Pensem que el diari, abans de ser editat
amb cobertes de pàgines impreses amb
rotogravat, era bastant poc il·lustrat.
Casimir Martí, que ha estat director de l'Arxiu
Nacional, es va cuidar de la plana religiosa del
diari fins al 1970, en què va passar a encarregar-
se de l'arxiu. Fins aquell moment a l'arxiu només
es guardaven fotografies mal ordenades, que
només les hi trobava la noia que el portava, i
encara. Martí va començar a fer l'arxiu
documental, que és el que s'ha conservat, i va
ordenar les fotografies pe.r personatges i per
temes, cosa que el va fer més operatiu.
A part de les fotografies i la documentació,
l'arxiu també incloïa dues col·leccions del diari,
una de les quals, que era incompleta, va ser
donada a l'Hemeroteca Nacional de Catalunya.

El Noticiero Universal

Un altre dels arxius que se n'havia perdut la pista
és el del grup d'El Noticiero. Actualment el que
resta d'aquell diari es conserva a El Periódico.
Miren Casado ens ha portat al darrer soterrani
del local del carrer Urgell on hi ha els arxivadors
d'aquest diari. Quan l'empresa va comprar
l'arxiu del Ciero, el van dipositar al mateix local
on hi havia l'arxiu d'El Periódico, de tal manera
que, com que no hi havia espai, els arxivadors es
tocaven, i els que no hi cabien els van posar a
sobre dels altres; el resultat fou que no s'hi podia
entrar ni a mirar què hi havia. El més lamentable
va ser que el 1987 hi va haver un gran aiguat de
tardor que va inundar el soterrani, i això va ser
desastrós per a tot el material emmagatzemat: es
van haver de llençar 70 o 80 contenidors
sencers de documents destruïts.
Llavors es va intentar posar-hi una mica d'ordre i
es va poder ordenar tot millor, ja que hi havia
més lloc. Miren ens comenta que el diari s'hi
abocà, en aquesta feina, ja que van haver de
portar molt de material a uns magatzems del
Baix Llobregat, "de vacances" fins que no
estigués ben sec. L'ordenació i la catalogació
posteriors van ser una feina ingent, ja que tot
havia estat traslladat sense ordre ni concert.
De mica en mica van anar veient que el criteri
d'ordenació numèric de l'arxiu d'El Noticiero no

L'arxiu d'El Noticiero és
a El Periódico, el d'El Correo
a l'Avui, i el del Grupo
Mundo no se sap
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servia de res, no tenint l'índex. La sorpresa va
ser que, a més del fons fotogràfic i documental
d 'El Noticiero, van trobar-hi les restes dels
arxius de la revista La Actualidad, que era de la
darrera empresa propietària del diari, i que tenia
conservats i ordenats alfanumèricament tots els
negatius de les fotografies.
També hi havia l'arxiu de la revista Opinión,
alguna cosa de Destino i els volums de Vida
Deportiva del 1956, en què va ser editada per
l'empresa de Destino.
En acabat d'ordenar el material i de reparar-lo
dels efectes de la inundació, van posar tot el que
no cabia a terra damunt dels arxivadors, en
general els diversos volums de les col·leccions.
Un altre desastre, l'incendi del diari, va causar
nous danys a l'arxiu: es va filtrar aigua pel sostre
i va caure sobre els volums, que van absorbir tota
la humitat. Aquesta segona remullada de l'arxiu
va representar noves pèrdues irreparables.
Com a material complementari hi ha diverses
col·leccions de revistes que devien pertànyer a
diferents publicacions. Les més antigues, com
ara La Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico,
La Ilustración Española, Blanco y Negro o La
Il·lustració Catalana de la segona època, devien
pertànyer a El Noticiero. D'altres, com Signal o
Legiones y Falanges, pertanyien sens dubte a
Destino, i encara n'hi ha altres de posteriors.
Tot i que són col·leccions fragmentades, tenen
prou importància, perquè, algunes d'elles, pel fet
de ser de Madrid, no es troben a les
hemeroteques de Catalunya.
Un dels buits sorprenents que presentava el fons
de l'arxiu és el de les revistes i documentació
corresponent al maig del 68; probablement es
tracta d'un espoli per part d'algú que tenia un
especial interès sobre aquest tema. Una altra
mancança, aquesta en la part d'El Noticiero, és
que no hi havia res abans dels anys seixanta.
L'explicació l'hem de buscar en un canvi de
propietat; els nous amos, vinculats a l'Opus Dei,
van enviar al diari un grup de persones de
Navarra que van entrar a l'arxiu amb el criteri
que les coses velles fan nosa, i van llençar tot el
que hi havia. Una veritable acció purificadora.
Pel que fa a la part de Destino, sorprèn que no
hi hagués gairebé fotografies, sinó només retalls
d'articles i fotografies tretes de revistes
estrangeres, que es devien fer servir per
confeccionar la revista, afusellant moltes coses.
Es una llàstima, perquè durant molts anys van
publicar-hi bones fotografies a portada els millors
fotoperiodistes de Barcelona. Sorprèn encara
més que no hi hagi gairebé res de Josep Pla. De
tota manera, l'editorial Destino degué retirar-ne
la part gràfica que els interessava, especialment
tota la documentació referent a Pla, ja que
estaven en procés d'edició de l'obra completa de
l'escriptor empordanès. D'altra banda, tampoc
no s'ha trobat res de l'arxiu d'imatges ni cap
documentació de Vida Deportiva, que també
degué quedar en mans del senyor Verqés, a
l'editorial.

Una part de les fotos
del Dicen les té Alberto

Royuela, que les va adquirir
en una subhasta
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Montse Rius és la
responsable de l'arxiu de
/'Avui des que el diari es
ua fundar el 1976.
Ara conserva també el
que queda de l'arxiu de
El Correo Catalán.

El Grup Mundo

Aquest grup a la darrera època tenia dos arxius,
un de corresponent als quatre diaris del grup i
l'altre a la revista Mundo, amb un fons no gaire
ric, i que era una mostra de la precarietat de
mitjans amb què es treballava.
L'arxiu del diari Tele-Exprés, adquirit pel grup,
era molt més ric que el de Mundo Diario, per la
més llarga trajectòria del diari del vespre. Ni un
ni l'altre no se sap que s'haguessin conservat,
ans al contrari, sembla que en un dels
embargaments del jutjats devien anar a parar a
cal drapaire. Com a mínim, fins ara no hem
trobat ningú que en sabés cap pista.

El diari esportiu Dicen

El diari Dicen, que és, dels que hem repassat, el
que ha tingut una vida més curta, després de
Tele-Exprés, va sortir entre el 1952 i el 1981.
Des de sempre va donar un lloc important a la
imatge, cosa que li va permetre aplegar en
aquests anys un arxiu gràfic prou important.
Quan va començar a patir les vicissituds del
tancament, una part de l'arxiu se la va emportar
un periodista, i ara ha passat a formar part del
d'un conegut diari barceloní. La resta va quedar
en procediment judicial de liquidació i al final va
ser adquirit, conjuntament amb la capçalera del
rotatiu, pel conegut subhaster Alberto Hoyuela.

Diaris institucionals

Els arxius de la Hoja del Lunes, quan aquesta
publicació va plegar, es van dipositar a l'Arxiu
Nacional. La col·lecció completa del periòdic es
conserva a la biblioteca del Col·legi de Periodistes.

No se'n va conservar, en canvi, l'arxiu
documental, que tanmateix era molt pobre, a
causa de la periodicitat setmanal de la publicació.
LJn altre cas lloable és el del salvament de l'arxiu
dels diaris Solidaridad Nacional i La Prensa, del
Movimiento. Ja vam explicar, en un article
anterior sobre l'Arxiu Nacional de Catalunya,
com es van salvar gràcies a la circumstància que
l'edifici de Consell de Cent—Villarroel va ser

traspassat a la Generalitat i aquesta el destinà a
seu de l'Arxiu Nacional. Quan Casimir Martí va
prendre possessió del local, encara hi havia part
del personal del diari esperant ser adscrits a
d'altres departaments del govern. Per aquesta
raó Martí va tenir molta cura que no
s'emportessin l'arxiu, i així s'ha conservat tota la
part documental i fotogràfica dels dos diaris, que
està barrejada i que ha estat classificada. La
documentació de salaris del 1939 al 1979 i
l'arxiu de les consignes que el Movimiento
trametia al diari només van des del 1960 al
tancament. No se n'ha conservat, tanmateix, la
part d'administració. Les col·leccions han passat
a l'Hemeroteca Nacional.
Segons manifestacions de periodistes que van
treballar al diari La Prensa, els anys que el va
dirigir Femando Ramos Moreno (1961-65) es va
llançar la major part de l'arxiu del diari, fotos
incloses, i tot el que s'havia heretat de
Solidaridad Obrera. Dotzenes de caixes plenes
de fotos i documentació es van vendre com paper
vell, però tot i així alguna cosa es va salvar,
perquè l'Arxiu Nacional conserva algun material
gràfic dels diaris, anterior als anys seixanta.

Pèrdues lamentables

Com a conclusió, hem de dir que cal que
augmenti la consciència del valor documental dels
arxius dels diaris, no només la part gràfica i de
documentació, sinó també la de gestió i
administració, que acaba de configurar tota la
vida de la publicació. Aquesta cura s'hauria de
tenir no solament per les publicacions que es
tanquen, sinó també pels diaris en actiu. Valdria
la pena que, quan un diari es volgués desfer d'una
part del seu arxiu, diposités en un arxiu públic la
documentació més interessant, perquè hi fos
conservada. La pèrdua d'aquest patrimoni deixa
molt malmeses les possibilitats de fer la història i
d'altres estudis sobre la premsa al nostre país.
Un altre fet que hem pogut constatar és la
situació en què es troba un arxiu com el de La
Vanguardia, que rep moltes peticions de
material i informació, cosa que li fa fer un paper
d'arxiu històric que no correspon als seus
objectius. Això ve a demostrar que no hi ha
encara uns arxius històrics, tant de la ciutat com
de Catalunya, que ofereixin un veritable servei de
documentació gràfica. Els fons de Ca l'Ardiaca i
de l'Arxiu Nacional no són res més que embrions
del que veritablement haurien de ser.
Tot ben mirat, podem concloure que la premsa
catalana té una gran història, però que conserva
un patrimoni ben pobre. •

Els arxius de la Soli i La

Prensa, malgrat les
expurgacions, es conserven
en part a l'Arxiu Nacional


