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Descripción
Plàcid Garcia-Planas, corresponsal de guerra de La Vanguardia, ha construït una particular
narració del fenomen de la guerra a partir de l’exòtica col·lecció de “souvenirs” que ha recollit
en els camps de batalla durant dècades exercint la professió. No es tracta pas del típics objectes
o restes del camp de batalla pròpiament dit i mil cops vistos, sinó dels elements més
inversemblants que remeten a emocions, interessos i negocis sovint allunyats del lloc on
esclaten les bombes. Un encenedor amb forma de “torres bessones” que es pot adquirir al
Raval de Barcelona, una llauna de tonyina d’un fabricant espanyol trobada en una trinxera
d’Irak, bitllets de Saddam “millorats” amb enganxines de Marilyn Monroe… apunten cap a
inusuals ramificacions del que coneixem sobre la guerra. Hi trobarem al·lusions als conflictes
de Iugoslàvia, de l’Àfrica, el Golf, Afganistan i també les “guerres globals” i l’espectacle
mediàtic que les acompanya.

Plàcid Garcia-Planas, corresponsal de guerra de La Vanguardia, ha construït una particular
narració del fenomen de la guerra a partir de l'exòtica col·lecció de #souvenirs# que ha recollit
en els camps de batalla durant dècades exercint la professió. No e.
El 2012 es va inaugurar a l'Arts Santa Monica l'exposició : L'Arxiu del corresponsal de Guerra.
Col·lecció Plàcid Garcia-Planas mostra objectes simbòlics de les guerres de què ha estat
testimoni el periodista Plàcid Garcia-Planas com a reporter de La Vanguardia des de l'any 1988
fins a l'actualitat i d'altres conflictes.
13 Maig 2014 . -que al saló també destacarà amb gravats de l'Arxiu Històric de Barcelona i
il·lustracions de Francesc Riart i de 1714 Baluard, la desgreixadora ficció de . Ni la visió del
corresponsal de guerra, amb personatges com Frank Cappa (Manfred Sommer) i Ernie Pike
(H.G. Oesterheld i Hugo Pratt), o reflectida.
Mostra l'arxiu material i documental recollit al camp de batalla durant més de vint anys per
Plàcid Garcia-Planas, reporter de "La Vanguardia". Aquesta mostra objectual, insòlitament
tàctil, ens ofereix una visió sobre l'ofici de corresponsal de guerra i els grans successos
geopolítics que han condicionat el nostre present.
17 Abr 2014 . L'ARXIU DEL CORRESPONSAL DE GUERRA/ ARTS SANTA MÒNICA En
la imagen se muestra un Salvoconducto expedido por el Ejército Afgano a Plàcid GarciaPlanas, corresponsal de guerra del diario “La Vanguardia” autorizándole a patrullar con ellos
en Kandahar durante los años 2009-2010.
24 Maig 2016 . Després de la Guerra. Civil, fou nomenat jutge municipal entre 1939 i 1940.
L'hereu de Baldriri Llorens Rahola, Alfons Llorens Mateu (1912-1986) va seguir les passes
dels seus avantpassats amb la gestió de diversos tipus de negocis. Propietari, corresponsal de
banca i director de la delegació local del.
adhesió que mai va amagar i que el va dur a ser corresponsal arreu del món de diaris com
ABC o La Vanguardia. També .. Guerra Civil, en un cafè francès de no se sap quina ciutat,
sona el telèfon i algú crida: “L'espion de Franco, à . que aporta documentació fins llavors
inèdita de l'arxiu militar d'Àvila. "FInis Cataloniae.
Fou cronista gràfic de les guerres carlines (1872-1876) degut a la seva gran capacitat per
copsar del natural i durant la guerra Russo-Turca fou agregat de premsa al bàndol del Gran
Duc Nicolau com a corresponsal de “La Ilustración Española y Americana”, “L'Ilustration” i
“The Graphic”. Els seus dibuixos bèl·lics, d'una.
9 Oct 2011 . Un fondo documental del que se cedió una copia digital completa al Arxiu
Nacional de Catalunya. Con motivo de la exposición La maleta mexicana, inaugurada el
pasado jueves en el museo del Palau Nacional de Montjuïc, este diario y el MNAC, con el
apoyo del Centro Internacional de Fotografía (ICP).
A càrrec de Joan Roura, corresponsal de TV3. A l'aula D de l'escola. Hora: 15:00. Conferència
vinculada a la Jornada Cultural, que ha tractat d'aclarir les qüestions principals del conflicte
dels refugiats. El corresponsal de guerra Joan Roura ha estat en alguns dels conflictes més
sagnants dels darrers 30 anys. De la.
18 Abr. 2013 . El títol de l'exposició evoca, poèticament, la crònica del corresponsal de guerra i
escriptor nordamericà Ernest Hemingway. Fins al dia 30 d'abril, la Biblioteca Marcel·lí

Domingo recollirà les dades de les persones que vulguin participar en l'exposició aportant
documents personals, des de cartes, fins a.
14 Jul. 2017 . La funció conservadora del museu fa que custodie diversos fons bibliogràfics i
d'altra índole, els quals estàn a disposició dels investigadors per a la seua consulta, prèvia
concertació de la visita . Arxiu virtual . Durant la guerra crea, l'any 1938 provisionalment a
Valladolid, la revista Radioelectricidad.
cercà un nou heroi català viu que es pogués presentar a l'opinió pública com a emblema dels
«voluntaris» als fronts de guerra francesos. . les divisions partidistes.62 Però, novament,
l'aliadofília separatista i esquerrana militant es va quedar sense heroi en morir Campanyà a
l'ofensiva del Somme el juliol del 1916.
6 Juny 2017 . Perquè la guerra, d'alguna manera, també és allò que omple el buit que deixa: el
lloc exacte on van penjar Mussolini avui és un McDonald's. La Vanguardia, 4/5/2008.
SOTA UN. NÚVOL. DE POLS. GROGA. TORTOSAbombardejada. 1937-1939 del 28 de
setembre de 2013 al 26 de gener de 2014. Sala Antoni Garcia. MUSEU DE TORTOSA . una de
les expressions del mític corresponsal de guerra Ernest .. El Poble 24/07/37 pp.1-2, Hemeroteca
Municipal Arxiu Comarcal del Baix Ebre.
Comprar el libro La guerra es una piscina de Plàcid García-Planas Marcet, Editorial
Comanegra S.L. (9788416605583) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver
opiniones y datos del libro.
14 Gen. 2013 . . de l'aiatol·là Khomeini, a la caiguda del Mur de Berlín, a la invasió de Kuwait,
a les guerres balcàniques, als atemptats de les Torres Bessones, a l'Afganistan, a la guerra de
l'Iraq. De tots aquests conflictes armats n'ha anat recollint objectes que mostra a l' Arxiu del
Corresponsal de Guerra. L'exposició.
19 Dic 2012 . En 1989, con 27 años, Plàcid Garcia-Planas cubrió su primera crónica para La
Vanguardia: el entierro de Jomeini. Tras la caída del muro de Berlín, la historia se aceleró: la
primera guerra del Golfo, y, en seguida, Croacia, Bosnia y Kosovo, el atentado a las Torres
Gemelas de Nueva York, las guerras de.
bonart 14/7/17 L'Arts Santa Mònica inaugura l'exposició Les maletes de Walter Benjamin, que
es pot veure del 20 de juliol al 14 de setembre, a l'Espai Balcó. Les maletes .. bonart 13/12/12
El 18 de desembre s'inaugura a Arts Santa Mònica de la Rambvla, 7 de Barcelona L'arxiu del
corresponsal de guerra. Col·lecció.
Després d'una primera etapa molt preocupat per les qüestions socials s'endinsa, des deLa
Humanitat i altres publicacions catalanes durant la Guerra Civil, en la defensa dels valors
republicans i del catalanisme polític. Marxà voluntari al front d'Aragó on fou corresponsal de
La Humanitat i també elaborà una important.
30 Maig 2016 . El passat 31 de gener de 2006, ara ha fet deu anys, el Ministeri de Cultura va
retornar a la Generalitat de Catalunya l'arxiu institucional que li va ser . Els 507 lligalls havien
estat identificats, descrits i microfilmats per tècnics de l'Archivo Histórico Nacional-Sección
Guerra Civil i del Departament de Cultura.
Pris: 321 kr. Häftad. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp El corresponsal.
28 Gen. 2015 . Així mateix, s'analitza l'experiència que tingué com a corresponsal de guerra
durant la Primera Guerra Mundial, per passar, després d'un apartat de recapitulació, a l'estudi
de la segona etapa com a parlamentari, durant el període 1916-1918. El darrer capítol es dedica
a l'activitat del líder independentista.
13 Nov. 2013 . Inaugurada la mostra L'arxiu del corresponsal de guerra. Col·lecció Plàcid
Garcia-Planas. Visites de dilluns a dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 i divendres d'11 a 13h.
26 Set. 2013 . El maig del 1931, Massip es va convertir en el primer cap del Servei de Premsa
de la Generalitat i entre agost d'aquell any i octubre de 1932 va .. d'aquesta empresa a la

Generalitat per a l'atenció en els hospitals, el primer gran donatiu d'una companyia privada al
govern en l'inici de la Guerra Civil.
7 Jul. 2016 . Troben a l'arxiu de Salamanca el carnet de premsa d'Antoine de Saint-Exupéry,
autor d”El Petit Príncep'. Va treballar com a corresponsal del diari Paris-Soir durant la guerra
del 36-39.
En retornar, lentament, passà a col.laborar a la revista de l'Escola del Treball, Cultura. Passà
per diverses entitats amb càrrec, com l'AAEET, el Centre de Lectura, la Colla Joves Xiquets de
Valls, l'Institut d'Estudis Vallencs, l' Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, entre d'altres. Alhora,
va ser corresponsal de premsa i informà.
16 Oct. 2015 . JOAN ROURA, UN MANIPULADOR CONFÉS, ESTÀ DECIDINT EL NOU
CORRESPONSAL DE TV3 A L'ORIENT MITJÀ . règim sirià i la minoria alauita lluitaran a
mort per conservar el poder perquè saben que si perden aquesta guerra seran anihilats “perquè
aquestes són les normes del Pròxim Orient”.
31 Març 2014 . Henry Buckley (Manchester, 1904 - Sitges, 1972) va ser corresponsal del “Daily
Telegraph” en els anys en que es va produir la Guerra Civil Espanyola. Arribat a Espanya al
1929, sis anys abans de l'inici del conflicte, es va convertir en un dels corresponsals de la
guerra amb més coneixement del país.
7 Gen. 2013 . Plàcid Garcia-Planas ha estat cronista d'alguns dels conflictes bèl·lics que han
marcat el final del s. XX. Alhora que escrivia, recollia tota mena d'objectes que ara s'exposen a
l'Arts Santa Mònica i que són en si mateixos una crònica de l'horror i l'absurditat de la guerra.
29 Maig 2017 . Joves d'arreu del món, molts d'ells viatjant d'incògnit, que van creuar mig món
per lluitar en un país estranger per uns ideals que compartien”“Crec que cal . Fa dos estius,
una periodista del The New York Times que treballa de corresponsal de guerra es va posar en
contacte amb nosaltres perquè havia.
22 Abr. 2012 . En aquest mateix conflicte la tasca del corresponsal de guerra va donar un petit
gir. Valle considera que la crònica ha de ser el gènere essencial, però a Afganistan es va posar
de moda el directe, intervencions on el periodista acaba sent el protagonista i no pas els fets.
La perspectiva que mostra és la del.
24 Mar 2010 - 45 secQuadra-Salcedo: corresponsal de guerra, Reporteros de la historia de
TVE online .
28 Gen. 2013 . Avui us volem recomanar l'exposició inaugurada el passat mes de desembre a
l'Ars Santa Mònica sobre l'arxiu material i documental de Plàcid Garcia-Planas (Sabadell,
1963), corresponsal de guerra de La Vanguardia que ha viatjat durant més de vint anys per tot
el món retratant conflictes armats.
Al 1929 i amb 25 anys, després d'una estada a París, va ser enviat com a corresponsal a
Espanya del "Daily Telegraph" on va viure la dictadura de Primo de Rivera, la II República i la
Guerra Civil, fets que el convertien en un dels corresponsals de la guerra amb més
coneixement del país d'aquest període 1929-1939.
14 Nov. 2013 . La mostra, 'L'arxiu del corresponsal de guerra', que ja va estar present a l'Arts
Santa Monica de Barcelona, arriba ara a la nostra ciutat per poder ensenyar als sabadellencs
una mica més sobre la guerra i el periodisme. Una exposició que acull la Fundació Bosch i
Cardellach (carrer Industria, 18), des.
He has curated among other exhibitions L'art de falsificar, Èczema. Del textualisme a la
postmodernitat, Dalí. A book's life, Tres mestres del videojoc, El Cadaqués de Picasso, L'arxiu
del corcorresponsal de guerra. Col·lecció Plàcid Garcia-Planas, and Catalunya Creativa.
Regularly publishes in the weekly Time Out.
27 Abr. 2017 . En aquest sentit, del recent treball de recerca dut a terme per Yolanda Álvarez al
programa En portada, en destaca el reportatge «Guerra a la . Durant la seva etapa de quatre

anys com a corresponsal de TVE a l'Orient Mitjà, ha cobert diversos conflictes i crisis
humanitàries, com l'arribada al poder i la.
Aquest mes de regal. / Segle XX. Primera entrega dels papers d'Àvila. Aquest febrer t'oferim
de franc el primer lliurament amb una tria de documents de l'Arxiu Militar d'Àvila. Entre els
documents que podreu llegir hi trobareu informacions confidencials sobre la marxa de la
guerra, instruccions del gabinet de censura,.
24 Jul 2017 . Descargar gratisement L arxiu del corresponsal de guerra, que fue escrito por
Placid garcia-planas y publicado su edición Comanegra a 2012-12-03. Identificador único para
el libro - 9788415097570. El libro se puede descargar gratisement y jugar en su teléfono móvil
en una ubicación conveniente.
Scopri L'arxiu del corresponsal de guerra. Col·lecció Garcia-Planas di Plàcid García-Planas
Marcet, Ricard Mas: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti
da Amazon.
i 2), que havia sigut un dels il·lustradors d'un mític, introbable llibre de Versos en la guerra,
publicat en 1938 a Alacant, la capital de la .. papers. En el seu arxiu, d'altra banda, es conserva
un exemplar del catàleg de l'exposició de dibuixos de Capuz celebrada .. que el seu
corresponsal ha retornat a Espanya. En una.
Els atacs aeris van ser un dels components del pas de la guerra per aquest territori, com de
tants altres . de l'Arxiu Històric Municipal de Reus, que conté l'activitat registrada pel servei de.
Defensa Passiva de ... Si això és cert, aquesta nota del corresponsal, suposadament testimoni
dels fets, ho obvia. Al cementiri de.
9 Oct. 2017 . 18.30 h - Visita comentada a l'exposició “La Mediterrània del segle XX. Realitats i
mirades” a càrrec del comissari de l'exposició, el periodista i corresponsal de La Vanguàrdia,
Tomàs Alcoverro. “Un viatge pel convuls segle XX a través dels documents fotogràfics
proporcionats per l'arxiu d'imatges de.
PROGRAMA DE DOCTORAT: Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura. Dirigida per:
Dr. Joaquim Nadal i .. concret del Centre Nacional de la Memòria Històrica de Colòmbia en la
mesura que visualitza la .. la guerra dels Balcans o el saqueig de l'Arxiu i el Museu Nacional
de. Bagdad constitueixen un trist.
1 Març 2013 . L'exposició reunia objectes recollits en diferents escenaris bèl·lics per Plàcid
Garcia-Planas (Sabadell, 1963), redactor de la secció d'internacional del diari La Vanguardia i
corresponsal en diferents fronts de guerra des de la dels Balcans de 1991. Va ser ell en persona
qui va acollir el grup i va donar les.
10 Febr. 2013 . L'Arts Santa Mònica presenta “L'arxiu del corresponsal de guerra. Col·lecció
Plàcid Garcia-Planas”. Tot d'una, el visitant passa d'estar enmig de La Rambla per situar-se a la
primera línia del camp de batalla.
7 Set. 2016 . Es compleixen deu anys de la mort d'un referent del periodisme. . Aquella
infantesa i joventut està directament lligada a la seva carrera com a corresponsal de guerra (la
més cotitzada del moment). Com a tal, va cobrir els conflictes de Vietnam, Pakistan, . Part de
l'arxiu d'Oriana Fallaci. Foto: Panorama.
Fotografies de la roda de premsa i la inauguració de l'exposició "L'Arxiu del Corresponsal de
Guerra. Col·lecció Plàcid Garcia-Planas" el passat dimarts 18 de desembre. Foto: Bego Anton,
Arts Santa Mònica, 2012. par Arts Santa Mònica. Et encore plus à découvrir sur Pinterest ! Se
connecter. Continuer.
30 Gen. 2017 . El desembre de 1937, aviat farà 80 anys, l'escriptor nord-americà Ernest
Hemingway es trobava a Terol (Aragó) treballant com corresponsal enviat per . En aquell any i
mig de guerra, a Espanya hi havia hagut una polarització de les dues parts del conflicte: una
part, la República, es decantava cada.

A més, primer per a La Publicidad i, després, per a La Veu de Catalunya i El Sol de Madrid,
Pla és un destacat corresponsal de premsa. . Des del primer moment, és un escriptor que
aconsegueix un gran èxit popular (dels dos primers llibres, se'n van fer tres edicions de dos
mil exemplars), que col·labora en un gran.
2. La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) p. 6. 3. La desfeta republicana. L'exili del 1939 p. 9.
4. El laberint de l'exili republicà p. 12. Una de les rutes de l'exili. (De La .. detonant de la crisi
que conduiria a la Guerra del 36 foren els esdeveniments coneguts com els Fets d'Octubre del .
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC),.
22 Març 2013 . Henry Buckley, corresponsal del diari anglès “The Daily Telegraph” durant la
Guerra Civil espanyola, fou una persona integra i conseqüent amb les seves . històrics,
dipositats per voluntat de la família Buckley, al Arxiu Històric de Sitges i a l'Arxiu Comarcal
de l'Alt Penedès de la Generalitat de Catalunya.
9 Set. 2014 . El programa comptarà amb la participació de l'historiador Jordi Mata, que ha
supervisat els continguts de la sèrie; el responsable de l'Arxiu Històric de la localitat del Bages,
Andreu Galera; i el periodista Janot Caba, conductor del projecte televisiu en el paper de
corresponsal de 'guerra'. '1714, la Guerra.
publicació "La lIustración de la Guerra de Cuba y Filipinas", que es troba a la biblioteca de
suport del Museu Municipal de Nàutica del Masnou. . sobre la Guerra de Cuba, del tons
documental de l'arxiu municipal del Masnou. 51 ... Llevant, de Canet de Mar, se'n faria ressò
abastament gràcies al corresponsal - anònim -.
29 Oct. 2015 . I és que la conferència inaugural serà a càrrec del periodista Vicenç Lozano, que
ha estat durant molts anys corresponsal de TV3 a Roma. La xerrada és aquest divendres, 30
d'octubre, a les 20.15 hores a l'Arxiu Comarcal de Cerdanya, al passeig 10 d'Abril de
Puigcerdà. Lozano farà un repàs al moment.
Va col·laborar a la revista "La Veu del Camp" (Periòdich mensual de l'Associació Catalanista
de Reus, 1885) i amb el pseudònim "Dr. Octavius" a "Lo Somatent" on publicà . Recopilà
tradicions i objectes i així creà el primer museu folklòric de Catalunya (1929), que derivaria
cap a l'Arxiu-Museu de Ripoll. Corresponsal de.
-El projecte AREM2005-10012 va consistir en la creació d'una triple base de dades a partir de
diversos fons de l'Arxiu Històric del Govern Civil de Barcelona: interrogatoris a presoners de
guerra republicans internats en camps de concentració franquistes (1938-39), estadístiques dels
municipis sol·licitades pel Govern.
A la Pilar Reberte de l'Arxiu Nacional de Catalunya, per la seva amabilitat i els seus minuts ...
en aquest fascinant món del fotoperiodisme de guerra, perquè al sortir-ne veuran la vida d'una
altra manera. ... (Comissari de Propaganda i corresponsal de “La Humanitat”) i Josep Lladó
(primera línea de Guerra). La Guerra.
autoritats locals i alguns mitjans de comunicació i va obligar el govemador civil a concentrar
forces de la guàrdia civil en la propietat on Pere Coll volia dur a terme el conreu de l”arròs. A
despit del fracàs que significava la Reial Ordre del 7 d”abril de 1900, 1”Ajuntament de
Torroella de Montgrí no va defallir en l”intent.
6 Feb 2013 . Escucha y descarga los episodios de Cruïlla d'Europa gratis. L'eina básica Del
periodismo és la paraula. Per més que les noves tecnologies ens ajudin a acelerar la
comunicació i portar-la cada vegada més. Programa: Cruïlla d'Europa. Canal: Mataró Ràdio.
Tiempo: 50:48 Subido 06/02 a las 11:34:07.
Cuando me metí en esto yo apenas conocía al corresponsal de guerra de La Vanguardia Plàcid
Garcia-Planas. Habíamos coincidido una sola vez, cuando me . Karol había saltado a mi vida
meses atrás, al aparecer entre los “expedientes de frontera” del Arxiu Històric de Girona. Su
historia me pareció tan conmovedora.

10 Febr. 2015 . Entrevista realitzada el 11 de Juny de 2014 i publicada a Wikidiari.info. Fotos
de José Luis Gómez Galarzo. Aquesta entrevista la vaig fer ja fa temps i no he sigut capaç de
recuperar-la tal i com es va publicar a Wikidiari.info, una d'aquelles coses que et penses que ja
la vas recuperar i penjar aquí.
Exposició L'Arxiu del corresponsal de guerra. Col·lecció Plàcid Garcia-Planas | Espai Arxiu |
18 Desembre 2012-23 Febrer 2013 Visites guiades a.
S'exhumaran durant el 2017 les restes de desapareguts en dos fosses de Figuerola d'Orcau i en
dos de Gavet de la Conca | El conseller d'Exteriors, Raül Romeva, presenta el pla de fosses per
al 2017, que preveu destinar fins a 500.000 euros a l'exhumació de restes de la Guerra Civil.
Un moment del rodatge de la.
Ángela Graupera: la primera corresponsal catalana de guerra. (1914-1918) . 2.2.4 El naixement
d'un nou periodisme. La figura del corresponsal de guerra. 18-20. 2.2.5 El paper evident que
van tenir les dones a la Gran Guerra. 21-23. 3. Àngela .. troben a l'Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona, la Casa de l'Ardiaca.
entrevista-presentació del llibre de l'investigador Javier Lesaca . com ha evolucionat la
il·luminació de les principals ciutats del país els darrers anys per culpa de la guerra civil . avui
(du, 5 març 2017), la corresponsal Txell Feixas ens ha delectat amb un reportatge sobre el
graffiti a Beirut: "Street Art en àrab" (1'38'').
Indícanos tu email y recibirás un mensaje en cuanto tengamos disponibilidad. L'arxiu del
corresponsal de guerra. colÚleccio garcia-planas. E-mail*. Explorar. Pedidos especiales ·
Noticias y actividades. Entrega. Envíos. Pago seguro. Más vendidos · Bolsillo · ficción ·
Juvenil · No ficción · Facebook. Papelería Librería.
Un recull dels souvenirs materials i documentals d'aquest corresponsal de guerra.
Barcelona, Spain. “L'ARXIU DEL CORRESPONSAL DE GUERRA”. Plàcid García-Planas
Collection Exhibition. The basic line of the project was to create a space where light
communicates, go along, dialogs, expresses and creates hope. The lighting concept of the
exposition was to create vertical soft illuminated.
1 Feb 2013 - 4 min - Uploaded by Arts Santa MònicaL'ARXIU DEL CORRESPONSAL DE
GUERRA Col·lecció Plàcid Garcia-Planas 19 .
9 Febr. 2016 . Durant la Guerra Civil va treballar com a periodista de diversos mitjans de
comunicació republicans, així com de traductora del corresponsal del diari soviètic Pravda,
Mikhail Koltsov. Ginestà va néixer el 29 de gener de 1919 a la ciutat occitana de Tolosa.
Pertanyia a una família obrera de llarga trajectòria.
19 Des. 2012 . Exposició | 19 desembre, 2012 - 23 febrer 2013 | Espai Arxiu | Exposició de
l'arxiu material i documental de Plàcid Garcia-Planas (Sabadell, 1963), corresponsal de guerra
de La Vanguardia, construïda amb un centenar d'ítems trobats al camp de batalla. A través
d'aquests objectes, Garcia-Planas ha.
Front del Segre i el Consell Comarcal de la. Noguera. El Museu de la Noguera i l'Arxiu.
Comarcal també es van sumar als actes de commemoració del setantè aniversari de. Rosa
Solsona Fontova, Pol Galitó Martí,. Arqueologia de la Guerra Civil: Cristina Gatell Arimont,
Antoni Bardavio Novi una aproximació del seu ús.
EL repte d'aqueta exposició consistia en explicar que es un conflicte, conscienciar sobre el
periodisme com a gènere literari i reconèixer les principals conflagracions del últims vint anys.
I tot això mitjançant el peculiar treball del reporter de guerra Plàcid Garcia-Planas Marcet
(Sabadell, 1962), que es consisteix en un.
29 Ene 2013 . 3; 'Pueblo', Paco Candel. Desarrollismo y premios literarios. Combinación
arriesgada pero acertada. 4; 'Narracions', de Salvador Espriu. Perquè la prosa d'Espriu també
és superior. 5; 'L'arxiu del corresponsal de guerra', de Plàcid Garcia-Planas. El catàleg d'una

exposició que amb anècdotes i fetitxisme.
22 Febr. 2012 . La imatge va romandre a l'arxiu fotogràfic de l'Agència EFE fins que, el 2002,
la seva publicació la va convertir ràpidament en una icona. . A partir de les memòries del
corresponsal soviètic de Pravda, Mijail Koltsov, i rastrejant els arxius de la Guerra Civil de
Salamanca, García Bilbao va descobrir el nom.
O DEL. 2012. RICARD GARCIA VILANOVA. DESTELLOS EN LA OSCURIDAD (SIRIA,
2011-2015). DOSSIER DE PRENSA. 30.07 > 18.10.2015 .. Vídeo realizado con motivo de la
exposición «El archivo del corresponsal de guerra». . Una vida de llibre, Tres mestres del
videojoc, El Cadaqués de Picasso, L'arxiu del.
25 Juny 2017 . La Fundació Josep Pla presenta 'Mig Europa cau', que ressegueix la influència
de la Gran Guerra a Catalunya a través de l'escriptor de Palafrugell . sorneguer Xammar: “De
1914 a 1918 un corresponsal de guerra era un home engabiat en un hotel o en un château
situats a uns cent quilòmetres del front.
EL MITJÀ SOBRE EL PASSAT DE BARCELONA. . ALBA CABRERA L'Arxiu Fotogràfic de
Barcelona presenta l'exposició “Huellas” del fotograf Humberto Rivas. . El corresponsal de
guerra britànic relatà a les seves cròniques una versió molt dissident a les dels altres
periodistes estrangers que van escriure sobre la.
17 Gen. 2013 . Fins el dia 23 de febrer al Centre d'Arts Santa Mònica, al peu de la Rambla de
Barcelona podem anar a veure una exposició diferent. Es tracta d'una selecció de centenars
d'objectes que en Plàcid Garcia-Planas (corresponsal de guerra de La Vanguardia) ha trobat
pels diversos camps de batalla que ha.
Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès de la. Generalitat de Catalunya (ACAPGC). Fotògraf
ocasional i mestre del periodisme al bàndol republicà durant la Guerra Civil. Fa només mig
any, s'han recuperat a Sitges gairebé 200 fotografies inèdites de la Guerra. Civil. Les va captar
al bàndol republicà el corresponsal britànic Henry.
2. IN MEMORIAM. Ángel Recio Aguado, el meu padrí, soldat en la Guerra del Rif ... en
Valladolid día 9 de Agosto», segons la seva documentació custodiada a l'Arxiu General Militar
de Guadalajara. (AGMG). ... corresponsal de guerra del Morning Post; i formava part de l'Estat
Major de la Força Expedicionària britànica.
Aquest estiu del 2014 La Vanguardia ha publicat una sèrie d'articles dels corresponsals que
varen cobrir la Primera Guerra Mundial Agustí Calvet Gaziel i Enrique Rodríguez Rodiño.
L'edició de Plàcid Garci-Planas ha anat acompanyada de postals de l'època i amb fotografies
meves d'arxiu dels camps de batalla del.
L'Arxiu del Corresponsal de Guerra. Col·lecció Plàcid Garcia-Planas, Arts Santa Mònica,
Barcelona.
Fotografía. Fuerzas armadas. Fuerzas del orden. Gacetas. Guerra civil. Guías y directorios.
Heráldica. Historia. Homeopatía. Iglesia católica. Iglesia cristiana. Industria. Libros. Literatura
.. Arxiu de tradicions populars. 0027812580. As (Madrid. 1932) ... El Corresponsal del
Apologista. 0003709520. El Corresponsal del.
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona). 1.2 Fons Emili Casademont i Comas . Poc temps
després passà a ser redactor del setmanari Gerona. Deportiva i la revista Usted. Tanmateix,
l'any . Deportiva i fou corresponsal de l'agència Reuters, en ocasions corresponsal de Guerra a.
Algèria. El 1962, quan retornà a Girona,.
La col·lecció de Fulls Volanders de l'AHCB està formada per fulls solts de temàtica molt
diversa (vida associativa, propaganda política, activitats culturals, etc.). Predominen els fulls
de matèries polítiques i socials que permeten conèixer l'existència d'esdeveniments.
(declaracions polítiques, manifestacions, concentracions,.
L'art de falsificar, Dalí. Una vida de llibre, L'arxiu del corresponsal de guerra i Societats

virtuals. Gamer's Edition. Ha publicat, entre d'altres llibres, Dossier Marinetti, Els artistes
catalans i la publicitat, Pintura española contemporánea. Últimas tendencias i Dalí i Barcelona.
Actualment escriu al setmanari Time Out Barcelona.
Estatuto del corresponsal de guerra. Documents. - Dm 19 febr 2008. Estatuto del corresponsal
de guerra. Estatuto del corresponsal de guerra. ESTATUTO DEL CORRESPONSAL DE
GUERRA. Arxiu: application/pdf icon RS estatuto del corresponsal de guerra.pdf. Etiquetes:
SPC · La Tafanera logo · Meneame logo.
De camí cap al front de l'Ebre, es van aturar a les rodalies de Vilafranca del Penedès per
esmorzar i reunir-se amb el corresponsal britànic del The Daily Telegraph, Henry Buckley,
procedent de Sitges, que va realitzar les fotos que surten en aquest reportatge, i que es
conserven a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. Carles.
col·leccions de premsa diària de l'Hemeroteca de l'Arxiu Històric de la. Ciutat en tant . l'Arxiu.
Aquesta intenció evidenciava una gran visió de futur envers la recerca hemerogràfica. El total
del fons hemerogràfics el formen 90.000 volums i 14.771 .. Cat., Catalunya, El Día Gráfico,
Diari de Barcelona, Frente Rojo, Guerra di.
Agustí Calvet i Pascual, Gaziel, va néixer el 1887 a la casa número 8 del carrer del Mall
(actualment, 14), a Sant Feliu de Guíxols. . El 1914 va començar a treballar a París com a
corresponsal de guerra de La Vanguardia. . (Text: Ma Àngels Suquet Fontana, Directora de
l'Arxiu Municipal; revisió: Toni Sala, escriptor.
L'arxiu del corresponsal de guerra. Col·lecció Garcia-Planas · Garcia-Planas, Plàcid/Mas,
Ricard. Plàcid Garcia-Planas, corresponsal de guerra de La Vanguardia, ha construït una
particular narració del fenomen de la guerra a partir de l'exòtica col·lecció de “souvenirs” que
ha recollit en els camps de batalla durant.
i les que han reivindicat el dret a la memòria històrica, el coneixement de la veritat sobre els
desapareguts de la guerra civil . de l'Hostal del Duro. Fou llavors quan l'edifici va ser utilitzat
com a fonda o hostal, només per a homes que pertanyien a l'organització Educación y
Descanso, que .. tre corresponsal i professor.
Exposició | 19 desembre, 2012 - 23 febrer 2013 | Espai Arxiu. Exposició de l'arxiu material i
documental de Plàcid Garcia-Planas (Sabadell, 1963), corresponsal de guerra de La
Vanguardia, construïda amb un centenar d'ítems trobats al camp de batalla. A través d'aquests
objectes, Garcia-Planas ha construït durant més.
Merletti, pioners del fotoperiodisme a Catalunya. El fons Merletti, és sens dubte una de les
col·leccions més preuades dins l'Arxiu Històric Fotogràfic de l'IEFC. Prop de 6500 negatius,
realitzats des de principis del segle XX, fins passada la Guerra Civil. Un testimoni inestimable
de la vida cultural, esportiva, social i política,.
de cap servei d'arxiu en funcionament. Això no vol dir que els documents no existissin, però
el cert és que ningú no se n'ocupava explícitament. Es va donar el cas, per exemple, que la
documentació anterior al 1800 del districte notarial de Santa Coloma, durant la Guerra Civil, es
va evacuar a Viladrau. Posteriorment es va.
La dimensió internacional de la Guerra Civil Espanyola representa un factor tan important que
fins i tot invita a repensar la denominació del conflicte i a ... En actiu al Reial Cercle Artístic de
Barcelona des de 1997, s'encarrega de l'arxiu, biblioteca, patrimoni artístic, i d'algunes
exposicions i publicacions editades per.
fer una aproximació a l'arxiu Centelles des de diferents vessants: la història del propi objecte,
els dubtes que han . Agustí Centelles, fotografia, fotoperiodisme, arxiu, Guerra Civil
espanyola, II República. C. The Centelles' Archive: the .. perquè era el corresponsal d'aquest
mitjà a Barcelona. Per la seva banda, Chema.
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