
un projecte de documental de Raquel Barrera Sutorra



«La gente corriente no sabe apenas nada de sus progenitores, 
sobretodo cuando se trataban de personas pobres y analfabetas. De los 
destellos en los registros de la época, en su música popular y en sus 
dichos y refranes, y en las huellas que han dejado en el paisaje que 
les rodeaba. De los individuos más humildes uno no puede aprender 
nada, salvo que haya tenido tratos con la ley o hayan hecho una gesta 
remarcable. Si su historia colectiva ha llegado a ser narrada, lo ha 
sido por sus patrones y dirigentes, que no eran ni expertos ni estaban 
carentes de prejuicios. Debemos usar nuestras capacidades de forma 
consciente y responsable para evitar así convertirnos en una nueva 
generación de cronistas tergiversadores.»

Michael Rabiger
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Dos anys després de la mort del meu pare, 

l’home més pacífic del món, necessito acabar el 

curtmetratge ambientat en la Guerra Civil que 

vam començar plegats. El va escriure perquè el 

dirigís jo, actualment la dona amb més ansietat 

de Pineda de Mar.

Dibuix: Martí Barrera
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El febrer de 2019 el Martí Barrera, el meu pare, va morir 

per complicacions de càncer de pulmó. Era vidu feia poc: 

la Mercè, la meva mare afí, havia mort recentment, a causa 

de càncer cerebral. Uns diagnòstics que van fer que entrés 

en la meva vida una nova millor amiga: l’ansietat. Tant a 

la Vall d’Hebron com a l’Hospital del Mar, on tractaven en 

paral·lel als meus pares, alternàvem una mala notícia rere 

l’altra. Vaig haver d’invertir molts Donettes per a poder 

sobreviure aquells dies.

Les meves germanes Sara, Maria i jo encara estem apedaçant 

els nostres cors trencats, i de mica en mica, fent  neteja de 

tot el que hem heretat: objectes, un pis, relacions familiars 

i, en el meu cas i sobretot, tics i pors. 

El Martí col·leccionava mil coses, fossin baldufes, guita-

rres (tot i només tocar els mateixos quatre acords), solda-

dets de plom, revistes històriques... Era multifacètic, pre-

feria parlar en idiomes inventats per fer riure i així no 

expressar les seves emocions, i tenia un sentit de l’humor 

que trobo a faltar. Ell, tot i ser la persona més poruga del 

món, estava obsessionat amb la història militar, especial-

ment amb la Guerra Civil. La seva afició va traslladar-se 

a mi, i sobretot em vaig enamorar de la història dels “tiz-

nados”, els camions blindats amb plaques metàl·liques cons-

truits per la població civil per intentar frenar a l’exèrcit 

“sublevat”. El meu pare en feia mil maquetes i me’n regalava 

alguna, només alguna... perquè havia de desar-les plegades 

amb els 5000 soldadets de plom, 700 avions i tancs que 

construïa malaltissament els matins a les 6 del matí com si 

es tractés d’un TOC.

El 2012 em va fer un regal en forma de repte. Em va regalar 

el guió d’un curt de títol majestuós: “Onofre el llibertari”, 

ambientat en un poble de la Guerra Civil on, precisament 

i unint fixacions paterno-filials Barrera, construïen un 

blindat casolà per anar al front.

L’havia de produir i dirigir jo (ell, com sempre, a l’ombra), 

però va fer acte de presència una de les meves principals 

virtuts, la dispersió, i vaig estar gairebé 2 anys docu-

mentant-me i entrevistant a milicians i militars en actiu, 

visitant l’arxiu de la Generalitat de la Guerra Civil a 

l’Arxiu Tarradelles a Poblet... per saber com es construïa 

un blindat de debò.
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Ja que sóc poc obsessiva, i sempre porto una càmera a sobre, 

vaig gravar i fotografiar tot el procés de documentació, i 

ja que apart d’obstinada sóc poc realista, vaig proposar al 

meu pare (que abans d’acabar una frase sempre em contestava 

“SÍ”) que podíem fer-ne també un documental.

No sé en quin moment però aviat se me’n va anar de les mans 

el projecte: el meu pare va decidir (o li vaig dir jo?) que 

construiria un blindat de debò a l’estil de 1936 a partir 

d’una vella furgoneta. Va liar per a la missió al Joan, el 

seu fidel i clònic millor amic.

Ja no hi havia marxa enrere: vaig començar a gravar-los 

fent els preparatius i el meu pare va construïr armes amb 

garrafes d’aigua que encara avui no sé per què serveixen. 

Sí, a casa meva la intensitat i la dispersió són genètiques.

Punts de gir de la vida, vaig saber que el meu avi German, 

el pare del meu pare, va viure a Calella mentre blindaven 

una d’aquestes andròmines el 1936. 

Era un senyal? Ni idea. Ja estàvem borratxos de Guerra Ci-

vil i allò no tenia deturador.

Entre les meves habilitats manquen els coneixemens de pro-

ducció,  així que, com era esperable, vaig buscar finança-

ment per tota aquella bogeria i no la vaig aconseguir.

El meu avi German va morir (càncer, sí, un altre cop, gràcies 

vida) i el projecte va quedar en pausa. Una pausa aparent-

ment interminable.

Però el 2020 va esdevenir un any meravellós. Entengui’s 

meravellós com a sinònim de tifa. Si jo ja portava de sèrie 

l’ansietat,  suar per res i plorar pels racons sense motiu, 
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una plaga coronavírica va fer tancar-nos a casa. Durant 

mesos només podíem veure per la finestra i mirar cap a dins 

nostre o fer neteja com maníaques regirant tots els calai-

xos de casa. I la meva millor amiga Zuri em va fer rescatar 

d’un disc dur tot material dels blindats: estava allà espe-

rant a tenir una nova oportunitat. Vaig adonar-me que havia 

de donar-hi una segona vida i acabar-lo en homenatge al 

Martí. I, intensa com sempre, li vaig proposar a la pròpia 

Zuri (perquè és forta i basca) que m’ajudés a recrear aquell 

blindat seguint les instruccions que el Martí em va deixar 

escrites i dibuixades. 

Tinc res més a fer amb la meva vida? Potser sí, ho hauré de 

consultar amb la meva terapeuta, però aquestes instruccions 

s’han convertit per mi en el real document de darreres vo-

luntats del meu pare, i no el que ens va llegir una notària 

tan depressa que no vaig entendre ni una paraula. I aquell 

guió que em semblava anecdòtic ara esdevé una preciositat. 

En ple 2021 pandèmic re-visito i re-viso tot el material 

amb uns ulls molt diferents, concretament amb ulleres bifo-

cals gràcies a l’edat. No porto bé la dècada dels 40, potser 

perquè ja no hi són els meus pares.

Jo creia que tenia ja tota la investigació feta el 2012, 

però he necessitat tornar a investigar i me n’adono que 

la meva mirada ha canviat. Des d’aquesta nova perspectiva 

rescato les històries d’altres persones protagonistes de la 

Guerra que m’inspiren: Juana Rojas, la única miliciana de 

Pineda de Mar que resta desconeguda, la més coneguda fo-

tògrafa Gerda Taro i la multidisciplinar Anna Maria Sagi.

Aquell projecte es troba avui amb una situació que evident-

ment no podia preveure ni la pitjor malastrugança: el meu 

avi i pares han mort. Però puc viatjar en el temps a través 

del que vam gravar i re-significar-ho  per adonar-me que 

jo no només vull parlar de la Guerra Civil sinó sobretot 

del meu pare. Veig que busco qui és ell per saber qui sóc 

jo. Em trobo amb un joc de nines russes on obro una història 

i aquesta em porta a una altra, i aquesta a un altre temps.

Ara és el moment per acabar el projecte. Li ho he promès 

al Martí. Al Martí Barrera Sanz, administratiu d’ofici però 

mil coses que el defineixen millor que una simple paraula, 

marit de la Mercè i pare de la Raquel, la Sara i la Maria.



El Martí i el Joan 
estudien on poden 
construir un blindat a 
Riudarenes, poble del 
Joan. (material gravat 
el 2012)



El meu pare va néixer el 1959 

a Calella de la Costa, fill del 

German i la Maria Teresa. I, 

avançant-se més de vint anys a 

les meves expectatives, va morir 

el 10 de febrer de 2019 a Bar-

celona, acompanyat per les seves 

tres filles.

El Martí va viure a Calella mentre 

estava casat amb la meva mare, la 

Maria del Pilar, però una traumà-

tica separació el va portar a Bar-

celona, on no sense esforç i anys 

va començar una segona vida amb la 

Mercè, i amb qui tindrien la Maria, 

la meva germana petita. Podria posar 

més subordinades i/o comes, però in-

tento resumir la vida de mon pare i 

el meu cervell implosiona al haver de 

parlar en passat.

Com havia de ser l’hereu de l’empre-

sa familiar, va estudiar empresarials 

sense acabar-les, però va trevallar 

tota la vida  d’administratiu tot i que 

la seva vocació era la història.

Però en el que destavaca era per ser 

col·leccionista de mil coses, maque-

tista, baldufaire, tocador de només 4 

acords en les seves 80 guitarres, crea-

dor d’andròmines de dubtós servei, lu-

thier autodidacta, parlant de mil idio-

mes inventats, actor amateur en gairebé 

tots els meus projectes, lector àvid 

obsessionat amb les guerres, sobretot 

la Guerra Civil. 

La seva gran capacitat d’explicar his-

tòries eren contagioses, i aconseguia 

que tothom s’interessés per la seva da-

rrera dèria. Òbviament 40 anys al seu 

costat em va contagiar de moltes d’elles.

MARTÍ BARRERA SANZ
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RAQUEL BARRERA SUTORRA

Vaig néixer a Calella el novembre del 1978 però sóc 

de Pineda de Mar, on he viscut amb la meva mare i 

els seus avis materns. Als 17 anys vaig mudar-me a 

Barcelona, a viure amb el meu pare Martí i la meva 

mare afí Mercè, per estudiar comunicació audiovi-

sual. Allà el món se’m va obrir perquè feia fotos i 

les revelava jo mateixa i estudiava allò que m’agra-

dava tant, cinema. Tot i així, no creia que pogués 

treballar en el món audiovisual ja que era cambrera 

del restaurant familiar de Pineda, “El Cortijo”.

Però em vaig seguir formant i el 2006, i no sense 

vergonya, vaig poder dir per primer cop que era rea-

litzadora. 

El 2019 vaig patir una crisi i no va ser la des 40 

(que també), sinó la mort del Martí i la Mercè. Apart 

dels pits, ara em pengen els ànims, tinc un negre 

constant sota els ulls i una motxilla d’emocions en-

tortolligades a les espatlles.

I és ben desconcertant perquè reconec en mí mil ges-

tos del meu pare com pentinar-me un bigoti imaginari, 

aficions com acaparar objectes inútils, la història i 

l’antropologia, l’humor com a eina de supervivència, 

les cagarrines quan tinc nervis (o sigui gairebé a 

diari).
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SARA BARRERA SUTORRA

La Sara va néixer a Barcelona, tot i ser de Pineda 

comjo, i als 18 anys va anar a viure a Barcelona. És la 

meva germana mitjana, amb la que només em porto 2 anys 

i amb la que he compartit moments molt durs quan érem 

petites durant i després de la separació dels nostres 

pares.

Periodista de formació, la Sara és una gran comuni-

cadora que no ha parat de treballar des que es va 

llicenciar. Va ser capaç de vendre que és ballarina 

Bollywood a Catalunya i jo fer-ne un documental (el 

2006 vam estrenar “Camino a Bollywood” al Festival 

Internacional de Cinema de Sitges, d’on ella era la 

protagonista); es va formar en l’eneagrama i grafolo-

gia per comprendre com són les persones i ara té una 

secció sobre grafologia a Ràdio Flàixbac. I no sé què 

serà el següent.

És la meva antítesi: extrovertida, impulsiva, guapa, 

amb carisma, intensa, resolutiva. Per això és també 

molt complementària a la meva personalitat i potser 

la germana que menys té del meu pare, tot i compartir 

el sentit de l’humor familiar i la capacitat de riure’s 

d’ella mateixa.

MARIA BARRERA MIRAMUNT

La meva germana Maria va néixer setmesona quan jo te-

nia 15 anys i el meu pare ja tenia una nova vida creada 

al costat de la Mercè. Potser perquè va estar a punt 

de morir al néixer ha estat protegida per tota la fa-

mília. La Maria és 100% barcelonina, no ha conegut la 

història de la família Barrera a Calella.

Amb la Maria, tot i la diferència d’edat, hi trobo una 

connexió diferent que amb la Sara: ella i jo ens assem-

blem al meu pare en coses tan importants i útils a la 

vida com el perenne mal de ventre de nervis.

La Maria ha estudiat Belles Arts i és una il·lustradora 

espectacular, amb una sensibilitat de la que encara no 

és conscient. Però com que jo sí en sóc, li “encarrego” 

(sense oportunitat de rèplica) dibuixos i creativitats 

perquè és la meva il·lustradora en nòmina, tot i que no 

ho sap.

S’ha quedat sense pare i mare i ara, i de moment, viu 

sola al pis familiar. I, tot i oblidar-me del meu propi 

dolor, em té el cor trencat.
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MERCÈ MIRAMUNT ROSELL

La Mercè és la meva mare afí. Va néixer a Poblenou,-

Barcelona, i allà ens va acollir al meu pare, la meva 

germana Sara i a mi.

La Mercè era feliç complaent als demés, i es va dedicar 

tota la vida a aconseguir coses que la gent normalment 

no aconseguim.

Fa quatre anys li van diagnosticar un glioblastoma, un 

tumor cerebral incurable. La van operar i vam tenir la 

sort de poder viure un any i mig més amb ella, dient-li 

cada dia que l’estimàven, tot i que el meu pare no va 

poder gestionar la malaltia i ell també va emmalaltir 

(li van diagnosticar càncer de pulmó).

JOAN MAS

El Joan és el millor amic del Martí. També de Calella-

com ell, ara viu a Riudarenes amb la Susi, la seva dona 

de tota la vida.

El Joan també porta barret com el meu pare i col·lec-

ciona pistoles de balins, amb les que “jugaven” de tant 

en tant els dos quan anaven “de compres” a mercats an-

tiquaris bèl·lics.

El Joan havia d’ajudar al meu pare a construir el blin-

dat a escala real.

Veig el Joan i veig el meu pare.
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ZURIÑE ETXEBARRIA

La Zuri és la meva millor amiga i és directora de fotografia. Vam 

estudiar cinema juntes i, és curiós: ja el primer dia de classe 

vam tornar en metro xerrant. Ho recordo com si fos aquell dia.

Com el seu nom indica, és basca, de Vitòria (allà viatjo per re-

fugiar-me quan necessito un respir).

Hem treballat plegades en multitud de projectes, propis i aliens, 

uns quants acabats i molts frustrats. El 2012 va col·laborar amb 

mi en la investigació i gravació del projecte dels blindats.

Un dia del difícil 2020 en què les dues estàvem angoixades en 

ple confinament, em va demanar “per animar-se” que li enviés 

alguns fotogrames de material d’aquells dies tan divertits, i 

inconscientment em va empènyer a veure de nou el material i 

re-pensar què fer amb tot el que està gravat.

Els fills de la Zuri eren molt amics del meu pare (com tots els 

nens, al·lucinats per aquell senyor tan estrambòtic), que els hi 

cantava en idiomes inventats.
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JUANA ROJAS

Juana Rojas em va colpejar des d’una foto de 

milicians de Pineda de Mar que estaven al 

front d’Osca l’octubre de 1936

Trobar la seva biografia em té obsessionada. 

Afortunadament he conegut la seva neboda-néta 

i m’ha pogut parlar del poc que saben d’ella... 

de la seva faceta com a miliciana no en saben 

res. La majoria de milicianes no en van parlar, 

mai, de la seva experiència durant la Guerra 

Civil.

Nascuda 1909 a Cuevas de Almanzora, Almería, 

va arribar a Pineda de Mar el 1925 amb els 

seus tres germans. 

Va allistar-se i va anar a la Guerra com a 

miliciana. Potser va formar part de la 27 Di-

visió, la recerca està en marxa. 
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A les acaballes de la Guerra va fugir a França pels 

Pirineus i va viure refugiada uns anys a Dôle (la 

Borgonya).*

Quan va poder tornar a Espanya es va instal·lar a 

Barcelona, a prop de les Rambles amb el Paulino, la 

seva parella, que era sastre. Ella treballava a una 

fàbrica de galetes. Mai es van casar però van tenir 

una filla que va morir de petita. La van considerar 

mare soltera per no estar casada.

Quan va quedar vídua i començà a perdre la vista, va 

tornar a Pineda i viure amb la seva germana, l’àvia 

de la Susana.

Juana Rojas moriria d’Alzheimer el 12 de juny de 

2002 als 93.

*Mirón González, Ruben: ASISTENCIA Y CONDICIONES 
SOCIOSANITARIAS DE LOS EXILIADOS ESPAÑOLES EN EL 
SUR DE FRANCIA, 1936-1945 explica que a Dole van 
tenir censats 230 refugiats espanyols de la Guerra 
Civil, però el tracte que rebien era bastant 
dolent. Tot i que havien de ser mantinguts per 
les famílies que els acollien, les autoritats 
franceses els repatriaven en trens quan podien, 
obviant les lleis. “Es una vergüenza ver cómo los 
prefectos interpretan la circular del Ministro del 
Interior sobre la repatriación de los refugiados. 
En Dôle, Lisieux, Bessèges, Figeac, Château-Chinon, 
Villecrose, Champigny, etc… meten a los refugiados 
españoles como perros dentro de los vagones. Sin 
embargo, la circular del Sr. Ministro del Interior 
era sin embargo muy clara: «Sólo serían repatriados 
los refugiados al cargo del Estado y de las 
colectividades». El hecho de que las familias de 
refugiados estén al cargo de las familias francesas 
que han aceptado alojarlos, por una declaración 
escrita, ¿cómo se puede concebir que se justifique 
su forma abominable de proceder?” [Traducción 
propia]. Des réfugiés espagnols repatriés de force, 
L’Humanité, 15/10/1937
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GERDA TARO

Gerta Pohorylle, més coneguda com Gerda Taro, va ser el 

50% del naixement de Robert Capa. L’altre 50% és Endre 

Ernö Friedmann, el seu company, que després adoptaria el 

nom i esdevindria el fotorreporter de guerra més famós de 

la història.

Taro i Erno van crear a Robert Capa amb motius comercials, 

unir esforços i el que ara seria crear hype. Intento ser 

moderna. Hype. Lol. Ok boomer. Taro es feia passar per se-

cretària d’aquest senyor inexistent, Robert Capa, i portava 

a les redaccions les fotos perquè ell suposadament estava 

tan ocupat que no podia presentar-se.

Però en realitat Taro era una fotògrafa espectacular, tan 

brillant com el seu company. Els dos van cobrir la Guerra 

Civil per publicacions de tot el món. 

La fatalitat va voler que Taro morís en una de les bata-

lles més famoses: Brunete. Un blindat, sí, un blindat dels 

adorats pel meu pare, la va aixafar. Va morir immediatament 

segons uns, de camí a l’hospital segons altres. Sigui com 

sigui, Taro va morir insultantment jove, amb només 23 anys, 

i la seva feina va quedar engolida pel gran personatge que 

resultaria ser Capa. Capa/Erno moriria durant una altra 

guerra, la d’Indoxina, per l’explosió d’una bomba. La feina 

de Taro es va difuminar i, per variar, la història es va 

escriure en masculí. Van haver de passar molts anys fins 

que es reivindiqués la seva figura. 

Taro m’ha inspirat i encuriosit, fins i tot vaig visitar la 

seva tomba a París per, un cop trobar-la, bloquejar-me i no 

saber què dir-li. No esperava menys de mi.
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ANNA MARIA MARTÍNEZ SAGI

Una altra referent que se’m creua per aquesta recerca 

històrica és l’Anna Maria Martínez Sagi. La Sagi. Si fos 

nord-americana tindria la seva sèrie de ficció a HBO.

El somni de la meva vida és desenvolpar una sèrie sobre 

ella (1). 

La Sagi és l’exemple d’on podia arribar una dona durant la 

República i suposo que per això també feia por.

Era escriptora, poetessa, periodista, plusmarquista de tir 

de javelina, campiona de rem, membre de la resistència fran-

cesa durant la II Guerra Mundial, directiva del Futbol Club 

Barcelona, membre del Club Femení i d’Esports, coneguda re-

portera de Barcelona durant els anys 30... tantes coses que 

no sé per on començar.

M’interessen dues coses de les tantes: durant la Guerra Ci-

vil va ser fotorreportera ja que va anar al front amb les 

milicianes, signant les seves imatges amb FOTO SAGI. Llàs-

tima que no es sap on són els negatius.

I, per altra banda, era lesbiana. És important que ho ex-

pliqui? Sí. La seva personalitat, la seva vida i les seves 

emocions contextualitzen la seva manera de ser i la seva 

obra igual que en qualsevol altra persona. Els seus inte-

ressos, els seus treballs, les seves poesies. Tot. Tot ens 

influeix. Ser com som ens influeix.

Sagi va ser molt activa els primers mesos de la Guerra Ci-

vil, publicant cròniques i fotografies, però una granada la 

va ferir el el setembre del 36, i el mateix octubre va patir 

un accident de cotxe que la va allunyar del front, tot i que 

hi tornaria posteriorment. 

A partir de 1937 ja es perd el rastre de fotografies i crò-

niques de la Sagi.

(1) https://www.publico.es/sociedad/periodista-
frente-guerra-poeta-atleta.html

https://www.publico.es/sociedad/periodista-frente-guerra-poeta-atleta.html
https://www.publico.es/sociedad/periodista-frente-guerra-poeta-atleta.html


Mostra dels bruts de càmera del material del 2012:

https://vimeo.com/458256282

Password: 1981

Mostra de material de l’arxiu familiar i “projectes” que hem gravat amb el meu pare fent d’actor “al seu estil”.

https://vimeo.com/462423917

Password: 1981

Seqüències gravades el 2020:

Besavi II Guerra Mundial: el meu pare va crear la història d’un besavi fictici rus que va participar 

durant la II Guerra Mundial. Tothom que entra a casa meva se la creu.

https://vimeo.com/512041310

password: 1981

“Unboxing Pineda de Mar”/ Premuntatge (versió llarga): la Sara ha  Fet un papa: ha embogit i comprat 

massivament a TodoColección (com feia el nostre pare) objectes històrics, en aquest cas de Pineda de Mar.

https://vimeo.com/514443998

password: 1981

“Felip Neri”/ Premuntatge (versió llarga): la Sara va demanar al meu pare que l’acompanyés a la Plaça de Flip 

Neri 

per a cobrir una notícia per la ràdio. I van acabar descobrint una història inèdita que ha fet canviar la 

historiografia 

local de la Guerra Civil, arribant a publicar-la a la Revista Sàpiens.

https://vimeo.com/511982449

password: 1981

https://vimeo.com/458256282
https://vimeo.com/462423917
https://vimeo.com/512041310
https://vimeo.com/514443998
https://vimeo.com/511982449
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L’home més pacífic del món va tenir un primer naixement el 

2012 quan volia fer un projecte audiovisual que aplegués 

un curtmetratge i un documental sobre blindats de la Guerra 

Civil. Inconsciència?  Potser. Jo diria alienació transi-

tòria provocada per la passió. Però no vam trobar finança-

ment i, enlloc de seguir, vam deixar-ho tot en stand by. Al 

poc temps es van desencadenar la mort del meu avi German, 

un dels protagonistes, i després les malalties dels meus 

pares, als que he dedicat la meva energia aquests darrers 

anys.

També és cert que pel mig es va creuar la història de “La 

niña del gancho”, una pionera del bàsquet. La facilitat a 

l’hora de gravar em va permetre tirar endavant un projecte 

en el que no pensar amb les malalties familiars. Autobombo: 

la teniu a Filmin.

El 2019 va morir el meu pare i es va ensorrar una part de 

mi ja que era el mirall on m’havia mirat tota la vida pel bo 

i per no replicar el dolent. Ara, i enmig d’aquesta pandèmia, 

les tres germanes Barrera estem endreçant la nostra vida i 

les pertinences que ens han deixat els nostres pares i, tot 

i haver donat la majoria de coses, les maquetes de blindats 

m’interpel·len, em criden que he de fer alguna cosa, retre 

homenatge al nostre pare, fer una ofrena.

Des del 2012 a ara he canviat moltíssim, a millor no ho 

sabria dir. A més lenta sí, gràcies a l’artrosi del meu ge-

noll operat, i enfoco aquest projecte d’una manera positiva 

i engrescadora.

A nivell visual, hi ha diverses fonts de material:

    • arxius videogràfics familiars enregistrats en Super8 

i en VHS

    • material que he enregistrat al llarg de la meva vida, 

on sempre hem jugat amb la família a fer mil aventures

    • el material rodat el 2012 expressament durant la in-

vestigació

    • el reportatge fotogràfic on vaig fer el seguiment de 

la malaltia dels meus pares

    • les noves situacions que es donen i donaran el 

2020/2021

Així, aquest projecte és com teixir una manta de patchwork, 

de manera artesana, amb paciència, amb fragments d’aquí i 

d’allà que componen un conjunt nou, sòlid i bonic. A través 



d’ell navega la meva veu en off per explicar en primera 

persona la història del Martí obsessionat per la guerra, 

el Martí poruc i espantadís, i la història de la pèrdua del 

Martí per a les seves filles. 

Aquest 2021 enfoco la gravació d’una manera no encorse-

tada com abans. Ja no em preocupa arribar a la perfecció 

formal que mhan exigit essent realitzadora sinó escoltant 

els imprevistos i donant espai a l’humor, principal eina de 

supervivència en la vida del Martí i ara la meva.

Referent a com narrar, a com pot ser la meva veu, em venen 

al cap persones que són hàbils navegant del particular a 

l’universal i a l’inrevés: Agnes Vardà en qualsevol dels 

seus documentals o “El botón de nácar” de Patricio Guzmán. 

La primera, obvi, perquè fa una obra d’art de la imatge d’una 

patata que recull a les escombraries, i entrevista sense 

entrevistar, planifica sense que es noti, mescla l’espontani 

i el preparat i la seva veu en off canvia d’espai i temps 

i viatges amb ella. En el segon lloc, “El botón de nácar” 

tracta de la repressió de Xile però redueix tota la His-

tòria amb H majúscula al botó al que es refereix el títol: 

aquest botó és el que portava una persona torturada i és 

l’únic objecte que queda d’ella després de la seva mort i 

enterrament a l’oceà.

També tinc en ment com parla Claire Simon amb les persones 

que grava i en com ella escolta discreta, donant temps a qui 

parla… el que és tan difícil, deixar parlar.

Tot i això, parlar de referents sempre és vertiginós perquè 

voler-los imitar és impossible; parteixo de la seva lli-

bertat narradora i el discurs que fila tan hàbil un puzzle 

que sembla impossible i intento adaptar-lo a la meva ex-

periència.

FORMAT DE LA PEL·LÍCULA

Gravat en Super8, VHS, vídeo digital en 4k

So estéreo

Durada aprox. 90 minuts



Imatges ja enregistrades o material d’arxiu propi es mesclaran amb fotografies:

Fotografies fetes al meu pare en els darrers 3 anys.



Frames del rodatge de 2012



Animació:

Pixilacions: animacions 

fotografia a fotografia

Fragments pintats frame a frameMaterial de l’arxiu familiar
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Dibuixos de Maria 

Barrera animats: el meu 

pare Martí surant per 

l’Univers, acompanyat 

de la Mercè i el Mixo. 

Ens mira i ens il·lumina. 

(adjunto bocets)
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Material gravat durant 2020/2021
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www.raquelbarrera.com

Afortunada realitzadora i directora freelance, amb gran habilitat per tenir el seu web antiquat i 

no saber fer fils de twitter. 

Ha estudiat Comunicació Audiovisual a la UAB (1998-2001), Direcció Cinematogràfica al CECC 

(2002-2005), un Postgrau de Direcció d’Actors a la URL (2006) i diversos cursos sobre documental. 

Ha dirigit dos llargmetratges documentals (un ben desat al calaix per problemes productora-distri-

buidora, l’altre, “La niña del gancho” a www.filmin.es/pelicula/la-ninadel-gancho), curtmetratges de 

ficció, realitzat publicitat, videoclips i coses extranyes de format audiovisual. 

Porta 3 anys treballant en un documental sobre la jugadora de bàsquet Laia Palau que finalitzarà 

quan la Laia es retiri o quan acabi amb la Raquel. 

http://www.raquelbarrera.com 
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L'ONOFRE LLIBERTARI

un guió de Martí Barrera i Raquel Barrera Sutorra



PERSONATGES

Nicetu (Aniceto) Ha estat fent el servei militar a l'Àfrica i ara ha tornat 

al seu poble, on és el president del sindicat agrari, Onofrencs de la Vall. 

El sindicat només compta amb 5 membres, ja que Onofre de la

Vall és un poble de 22 habitants i 1 cavall.

Sebastià L'alcalde. Pertany a Esquerra Republicana, i va guanyar les eleccions 

per 15 vots contra 1, el de la seva pròpia dona que no volia que es presentés.

Senyor Serra El farmacèutic, la persona més rica del poble. Té un cotxe 

propi i les seves filles estudien a Barcelona des d’abans de la guerra. És de 

tendència lliberal i creu en la república. És la única persona de la Vall 

que té càmera de fer fotos, així que tothom li demana el favor que faci 

fotografies en ocasions especials.

Senyora Serra La muller del farmacèutic és capritxosa i molt donada a regalar 

les coses que li costen tant al seu marit. És ella la que ofereix el cotxe 

del Senyor Serra perquè se'n faci un carro blindat. I també s'ofereix a ella 

mateixa a anar a la guerra com a enfermera del Grup Onofre el Llibertari ja 

que a casa seva té tots els medicaments necessaris.

SINOPSI

Guerra Civil. Els habitants d'Onofre de la Vall, abans conegut com a Sant Onofre (Lleida) estan 

decidits a sumar-se a la milícia antifeixista dels Aligots que marxaran cap al Front de l'Aragó. Per 

això acaben de construir el seu propi carro blindat: l'Onofre Llibertari.
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Senyoreta Lluïsa És la mestra de l'escola, que només té 5 alumnes. La persona 

més avançada culturalment del poble i la més idealista. Creu en el poder de 

l'educació per avançar la societat.Compta els dies que li queden per afegir-

se a la lluita llibertària.

El Mut El Mut és un home d'edat indeterminada que, malgrat no parlar, té 

uns grans coneixements de tot: mecànica, ferreria, fusteria, paleta... és un 

manetes imprescindible per a la construcció del carro blindat.

Federicu L'ex sagristà del poble s'ha reconvertit en l'ajudant del mut en 

tot el que arregla / construeix. Mostra un esperit llibertari extrem per a 

compensar el fet que va ser ajudant del capellà, que va marxar de la Vall 

espantat.



30

GUIÓ

Seq 1 Carrer ext. / nit

En FEDERICU, vestit amb una granota de mecànic tota bruta i suada,

corre cap a la casa de l’ALCALDE.

FEDERICU

Alcalde! Alcalde!

En FEDERICU pica a la porta amb energia.

FEDERICU

Sebastià!

La porta s'obre i surt un raig de llum del que sembla una cuina.

L'ALCALDE apareix vestit amb una camisa amb les mànigues arremangades i un tovalló 

blanc que fa de pitet per sopar. El tovalló té tres taques d'oli.

ALCALDE

Ja ho tenim?

FEDERICU

Sí, hem acabat més depressa del que pensàvem!

L'ALCALDE somriu. Es treu el tovalló blanc del pit i crida cap a

dins de casa.

ALCALDE

Maria, vaig a cal Mut, ara vinc!

MARIA (OFF)

Però no triguis!
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L'ALCALDE i el FEDERICU caminen depressa cap un carrer.

SEQ. 2 ERA DE CAL MUT EXT. / NIT

L'ALCALDE i el FEDERICU entren al cobert de Cal Mut, que està

situat a la planta inferior de la seva casa.

SEQ. 3 ERA DE CAL MUT INT. / NIT

L'ALCALDE entra a l'era amb neguit per veure l'interior de l'era.

Veu com li somriu el MUT, vestit amb una granota de mecànic també

bruta i suada, que fuma un cigarret de liar.

El MUT li assenyala amb la mirada cap al cantó, i l'ALCALDE

l'obeeix: somriu embadalit.

Davant seu hi ha un cotxe tot folrat de planxes metàl·liques de diferents gruixos. Al 

sostre, hi té una torreta circular feta amb mig bidó tallat. De la torreta en surt el 

canó d’una ametralladora. Les rodes del cotxe ni es veuen, tapades pel que semblen 

mitjos orinals metàl·lics. De tots els baixos del cotxe, en pengen cadenes que arriben 

al terra. Degut al pes, les rodes del cotxe estan força baixes.

Com a decoració, a les planxes metàl·liques hi ha un eslògan pintat de color blanc: 

“Onofre el llibertari”, i a sota “Poble d'Onofre de la Vall”.

A primer cop de vista, aquest munt de ferralla no sembla ser ni gaire veloç ni gaire 

segur de cara al combat.

ALCALDE

La mare que us va parir Mut! 

És el millor carro de combat que he vist en ma vida!
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L'ALCALDE abraça al MUT, que agafa un mocador que té a la butxaca

de la granota i s'eixuga la boca.

ALCALDE

El nostre grup podrà sumar-se a la milícia del front d’Aragó! Visca la República!

L'ALCALDE abraça al FEDERICU

ALCALDE

I ja funciona el blindatge?

FEDERICU

Ja veuràs Sebastià!

El FEDERICU agafa una escopeta de dos canons i s'apropa al cotxe

blindat. Li pica l'ullet a l'ALCALDE.

El FEDERICU dispara l'escopeta: els perdigons foraden la planxa

que està a la finestra del conductor.

L'ALCALDE i el FEDERICU es sorprenen.

El MUT s'eixuga la boca amb el mocador que té a la butxaca de la

granota.

SEQ. 4. CARRERS EXT. / DIA

El PREGONER, vestit amb camisa blanca, pantalons negres, espardenyes i una gorra 

que el fa diferent per la seva tasca de PREGONER, va cridant pel poble, tocant una 

trompeta.
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PREGONER

Es fa saber que aquesta tarda s'inaugurarà el tanc del poble per anar al front 

d'Aragó a combatre els feixistes! Es reclutaran milicians i milicianes per anar al 

front! Tenim informat que demà al matí passarà la columna dels Aguilots i que els 

nostres voluntaris s'hi incorporaran amb el nostre tanc! Visca la República!

SEQ. 5. MENJADOR CASA MESTRA INT. /DIA

La MESTRA està asseguda llegint un llibre de Trotski. 

Aixeca el cap al sentir el pregoner.

SEQ. 6 CUINA CASA FARMACÈUTIC INT. / DIA

El FARMACÈUTIC i la FARMACÈUTICA estan asseguts a la taula de la cuina menjant. És 

una cuina de casa senyorial.

Al sentir al PREGONER, la FARMACÈUTICA somriu i el FARMACÈUTIC

s'indigna.

FARMACÈUTIC

NO! Ja ho hem parlat! Ja n'hi ha prou! Ja fem tot el que podem per la República! Que 

vols que em quedi vidu? Què serà de mi?!

SEQ. 7 HABITACIÓ MUT INT./ DIA

El MUT obre un armari i treu un mosquetó que tenia desat a un

calaix.



34

SEQ. 8 HABITACIÓ FEDERICU INT. / DIA

El FEDERICU treu de sota el matalàs un crucifix. S'agenolla i es

posa a resar, espantat.

SEQ. 9 HABITACIÓ NICETU INT. / DIA

El NICETU, vestit de guerra, neteja la fulla d'una espasa

rovellada. Al llit hi té una pistola.

SEQ. 10 ERA DE CAL MUT EXT. / DIA

L'ALCALDE, vestit de gala amb una banda amb la bandera de la

república, està llegint un discurs.

Davant seu, la vintena d’habitants que conformen del poble porten

banderes de la república. Al seu cantó, els voluntaris per anar al

front estan vestits amb el que intenta ser les seves indumentàries guerreres.

En primer terme, la MESTRA va amb la granota blava i un barret, i

un cinturó que ha omplert amb sis còctels molotov enrotllats amb

un cartutx de dinamita.

Al seu costat, dos voluntaris van vestits com poden, amb escopetes de caça.

El MUT i el FEDERICU van vestits amb les mateixes granotes de

mecànic, però han afegit al vestuari dos mocadors vermells. Estan

al costat del cotxe. El MUT porta el mosquetó penjant.

Al capdavant de la formació, I com a membre de més rang, el

SINDICALISTA mostra totes les armes: l'espasa penjant del cinturó,

una pistola i bales. És l'únic que porta bótes.
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ALCALDE

Avui és un dia que farem història a Onofre de la Vall!

FARMACÈUTIC (OFF)

Un moment! Un moment! Ni espereu o què? Que el cotxe és meu!

Arriben atrafegats el FARMACÈUTIC, que carrega un bagul pesat amb

l'estrella de la creu roja pintada a sobre.

Darrere seu, arriba la FARMACÈUTICA, vestida d'enfermera, amb una

estrella de la creu roja.

La FARMACÈUTICA es posa al costat dels voluntaris mentre el FARMACÈUTIC 

es queda amb els vilatants, mirant el discurs de l’ALCALDE.

ALCALDE

Com anava dient, companys, és un honor per a

la vil·la d'Onofre de la Vall, participar  en la lluita antifeixista, amb el nostre 

propi carro blindat. El Tanc Onofre el Llibertari!

Tothom aplaudeix i crida.

ALCALDE

I no només això sinó que set dels nostres millors homes i dones aportaran la seva

lluita al front, comandats pel nostre Nicetu, que a l'Àfrica ha demostrat el seu 

valor.

I per a celebrar-ho, música!

Apareix el PREGONER i toca amb un petit flabiol i un tamborí quatre notes.

Tothom aplaudeix.
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ALCALDE

És el moment que el nostre tanc faci

una volta per la vil·la!

El MUT i el FEDERICU s’acosten al cotxe i entren al carro. Al forat fet 

amb l’escopeta el dia anterior, ara hi ha un sac de sorra tapant el forat.

Tothom mira amb emoció.

El FEDERICU treu el cap i els braços pels forats que té a la torreta, i agafa la 

metralladora.

Tothom aplaudeix.

El FEDERICU saluda.

El cotxe arrenca no sense certa dificultat i es va apropant lentament a la porta.

Els voluntaris criden

MESTRA

Visca la república!

Morin els feixistes!

ALCALDE

Visca Sant Onofre! 

Ai, Visca Onofre de la Vall!

El carro va apropant-se lentament a la porta, i el FEDERICU saluda

a la gent que l'aplaudeix de fora.

Un cop està a prop de la porta, el FEDERICU veu que la torreta del

cotxe no passa per la porta, i que en breu pot estimbar-se contra el frontís.
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FEDERICU

Para! Mut! Para el tanc!

ALCALDE

Visca la República!

FEDERICU

Pareu! Mut!

FARMACÈUTICA

Visca la Internacional!

FEDERICU

Socors!

El FARMACÈUTIC s'adona que el FEDERICU està a punt de morir

esclafat contra la viga de la porta

FARMACÈUTIC

Pareu! Mecagundeu! Pareu! Collons!

El FARMACÈUTIC es posa davant el cotxe i fa que el MUT l'aturi.

Tothom es queda en silenci.

SEQ. 11 ERA EXT. / DIA

El FARMACÈUTIC està fent una foto als voluntaris que estan davant

el cotxe blindat, que està aturat fora de l'era.

Se senten aplaudiments i crits d'emoció.

TRAV OUT fins veure en Pla GENERAL que la porta ha estat foradada

a cops de martell fent la forma de la torreta del tanc.
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ALCALDE (orgullós)

Avui és un gran dia... 

ens unirem a la lluita antifeixista!

El PREGONER toca la Internacional amb el flabiol I el tamborí.

El NICETU fa unes indicacions al MUT I el FEDERICU

NICETU

Companys! Engeguem el motor! Som-hi! Formació!

Els voluntaris es posen en fila, inflen els pits per semblar més

guerrers, mentre esperen la indicació per començar la marxa.

El motor del cotxe està en marxa.

NICETU

Som-hi!

El carro comença a avançar a velocitat molt lenta.

Els veïns comencen a aplaudir.

NICETU

Formació, endavant!

El NICETU inicia la marxa militar I els voluntaris li segueixen el

pas però sense saber com es camina.

MESTRA

Visca la República!

TOTS

Visca!
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NICETU

Mori el feixista!

ALCALDE

Visca Onofre de la Vall!

TOTS

Visca!

Quan el carro ha avançat cinquanta metres, inicia a accelerar-se perquè 

està en un carrer/camí que fa baixada.

El carro comença a avançar en zigzag I els braços del FEDERICU, que està a la 

torreta de la metralladora, gesticulen.

El carro s’empotra a un cantó del camí, contra un arbre.

El FARMACÈUTIC comença a córrer cap al carro, seguit dels voluntaris I els vilatans.

SEQ. 12 CAMÍ EXT. / DIA

Un PAGÈS estira un cavall, que alhora estira el carro per a treure’l del marge del 

camí en el que s’ha empotrat.

Se sent soroll de forçar el motor.

Tot d’homes i nens estan empenyent el carro.

El NICETU I el FARMACÈUTIC estan donant ordres, un contradient a l’altre.

L’ALCALDE, angoixat, anima a tothom.

ALCALDE

Vinga, companys, que la Columna no trigarà a

passar per la Vall i hem d’estar a punt! Amb força!
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Finalment, el cotxe surt del marge del camí I es queda centrat.

Els vilatants celebren la solució al problema.

FEDERICU

Sí!

MESTRA

Som-hi! Hem d’arribar a la carretera!

FARMACÈUTICA

Combatrem l’enemic!

Torna a sonar el tamborí I el flabiol del PREGONER I els voluntaris tornen a ormar.

Desfilen tot seguint el carro, que està frenat gràcies al cavall I el pagès (??).

SEQ. 13 AFORES POBLE EXT. / DIA

A la llunyania, retallen contra l’horitzó les siluetes d’una

columna amb una trentena de persones i dos cotxes blindats a

manera de carro com el d’Onofre de la Vall.

La MESTRA, que està amb tota la comitiva a les afores del poble, ho mira amb 

llàgrimes als ulls.

MESTRA

Ha arribat! La Revolució ha arribat a nosaltres! La solidaritat del poble català!

La MESTRA es disposa a abraçar al FEDERICU, però aquest es fa

enrere al entrar en contacte amb els còctels molotov que porta la

MESTRA penjats a cinturó I pit.

El NICETU es dirigeix a l’ALCALDE
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NICETU

Sebastià, estimat alcalde, aquí ens separem… anem a complir amb el deure de la 

República…

ALCALDE

Sou un orgull per a Onofre… I per a tota la Vall!

L’ALCALDE abraça al NICETU.

La FARMACÈUTICA abraça al FARMACÈUTIC

FARMACÈUTIC

(plorant)

No em facis això! No vull ser vidu!

FARMACÈUTICA

No siguis ruc!

FARMACÈUTIC

Vaig amb tu!

FARMACÈUTICA

Els nens et necessiten… el poble et necessita. Què farien sense tu, eh? Ets important 

aquí!

FARMACÈUTIC

Però…

FARMACÈUTICA

Calla, pesat!

La FARMACÊUTICA va a reunir-se amb la milícia: tots s’han pujat

damunt el cotxe, que emprèn la marxa.



Els vilatanns, amb l’ALCALDE davant I el FARMACÈUTIC fent fotos

metnre plora, despedeixen el petit exèrcit amb el puny aixecat.

Els milicians, pujats al cotxe, també es despedeixen amb el puny

aixecat i criden proclames republicanes quan, de sobte, una sacsejada, els espanta i 

atura: 

el cotxe ha quedat atrapat al pont del poble.

La MESTRA mira a l’horitzó: la columna se’ls està acostant.

MESTRA

Som-hi! Que els Aguilots vénen ja!

Tothom baixa del cotxe i comencen a empènyer per veure 

si es desencaixa: el cotxe ni es mou.

El MUT i el FEDERICU no poden sortir del cotxe perquè no poden obrir les portes.

Tothom mira la columna, que ara ja passa per davant seu, 

a l’altra banda del pont.

Els membres de la columna saluden amb el braç en alt als milicians 

del carro d’Onofre, i aquests responen aixecant també el braç,  

mentre romanen en silenci uns instants.






