
 

COMUNICAT DE PREMSA DE LA COMISSIÓ DE LA DIGNITAT 27 

de març de 2013. 

 

La Comissió de la Dignitat, seguint la tasca de preservació del patrimoni 

documental del país va tenir coneixement que estava en perill de que sortís 

de Catalunya, un fons fotogràfic d’uns 1400 negatius del període de la 

guerra civil i dels anys 1931 a 1936. 

 

En tenir coneixement dels fets es va acordar adquirir-lo fent una 

crida ciutadana per a poder recollir la quantitat necessària. En quinze dies 

es van aplegar els fons necessaris i es va adquirir el fons amb l’aportació  

de 54 persones,  l’editorial Ara Llibres i la revista Sàpiens. 

 

Hem d’agrair a totes les persones i les dues cooperatives que han fet 

possible preservar aquest fons fotogràfic per el nostre patrimoni. 

 

Aquest fons recull fotografies de la guerra, del front d’Aragó des de 

Martin del Rio prop de Montalbán a Fuentes de Ebro, Grañen, Berdegal  i 

fins al front del Segre a la zona del Montsec amb imatges de Badaüll la 

Serra de Sant Mamet, Montgai,  Vilanova de Meià, Baldomà, Linyola i 

Sanaüja, entre els indrets fins ara localitzats amb una primera anàlisi. 

Segurament va ser un soldat que va ser mobilitzat i va formar part de ls 30 

divisió de l’exèrcit republicà que havia integrat la Columna Macià – 

Companys. Recull fotografies de la vida al front i dels punts on hi va haver 

accions bèl·liques com ara Badaüll al Montsec. Són unes imatges 

excepcionals molt més riques que els reportatges dels corresponsals de 

guerra ja que recull la vida diària i fets de guerra i no només la visió 

puntual de les anades esporàdiques dels reporters de premsa. 

 

Amb la retirada el fotògraf es va endur tots als negatius de guerra 

amb dues caixes on tenia tot de negatius retallats i documentats, de la seva 

companya que es deia Maria Fabregat i també un conjunt de negatius de 

fets diversos com ara fets polítics com ara les eleccions del 31, una visita 

de Macià, o les destrosses del 6 d’octubre i d’indrets de Barcelona, i de la 

rodalia des de Badalona, Badalona, les Planes, Sant Boi a Sitges. Va ser el 

que ell apreciava i volia preservar. Se’l va endur en una caixa de fusta i 

dues caixetes de llauna a França on va quedar en mans d’una persona de 

Perpinyà que l’ha conservat fins ara que van posar-lo a la venda. 

 

El fotògraf autor de les imatges no el tenim identificat tot i que hi ha 

algunes imatges familiars que hi surt un soldat que pot ser ell. Fins que no 

s’identifiqui l’autor hem decidit anomenar-lo Fons Argelers en record als 



soldats republicans que com el mateix fotògraf, foren internats en aquell 

camp amb la retirada. 

 

Moltes de les imatges estan indicant l’indret i els personatges que hi 

són retratats. Hem localitzat unes fotografies de Víctor Torres com a 

Comissar de la 146 brigada mixta, el Comissari de la Divisió Jaume Girbau 

i el Tinent Coronel Felipe Galan cap del XI cos d’exèrcit.  

 

Per nosaltres, més enllà del valor de les imatges ens plau haver pogut 

preservar aquest fons, que aquell fotògraf en un moment tant convuls com 

és una retirada militar, va voler conservar. Pensem que hem complert el seu 

afany de preservar aquell conjunt d’imatges, tot retornant el fons a 

Catalunya. 

 

Ara amb la col·laboració de l’Associació de fotògrafs Fotoconexió  

s’iniciarà el procés de classificació, digitalització i neteja i restauració dels 

negatius. 

 

Un cop fet aquest procés, en nom de totes les persones i Ara Llibres i 

Sapiens que han contribuït a adquirir el fons es lliurarà a l’Arxiu Nacional 

de Catalunya per tal que estigui a disposició de la ciutadania de Catalunya a 

qui pertany des d’aquest moment com a part del nostre patrimoni col·lectiu. 

 

També la Comissió produirà una exposició de les imatges més 

representatives del fons que itinerarà pels diversos indrets que surten en el 

reportatge de guerra per tal de difondre el contingut del fons i en 

homenatge als soldats que van lluitar en condicions adverses i amb pocs 

mitjans per les llibertats de Catalunya. 

 

Barcelona el 27 de març de 2013. 

  
  

  


