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La gesta més notable d’Anto-
nio Hernández va ser la con-
questa d’una posició ene-
miga  i la captura de dotze 
soldats italians. Per aquesta 
operació li va ser concedida 
la Creu de Guerra de l’Exèrcit 
francès. ¿Va ser Robert Capa 
el fotògraf que li va demanar 
a Hernández que simulés el 
desenllaç d’una batalla per 
tal d’obtenir imatges més 
dramàtiques, l’onze d’abril 
de 1943,  a Jebel el Asker? 
El que més crida l’atenció 
quan coneixes Antonio Her-
nández i Hernández, aquest 
veí de Santa Margarida i els 
Monjos de 87 anys, és la 
seva lucidesa i estat d’ànim. 
És una persona entusiasta 
que conserva intacta la me-
mòria. Amb només 16 anys, 
va marxar al front  l’abril de 
1938 per afegir-se a les tro-
pes republicanes. Una aven-
tura de joventut, afirma. 
Va ser destinat en qualitat 
de soldat a l’Estat Major del 
XVIII Cos d’Exèrcit a la de-
marcació de Lleida. 
Derrotat com tants i tants  
soldats i civils republicans, 
el gener de 1939 va passar 
a França per Prats de Molló 
i el van internar al camp de 
Amélies-les-Bains i després 
al de Le Barcarès. Era massa 
jove per resignar-se a estar 
empresonat i també prou 
atrevit, i per això es va aco-
llir a l’oferiment d’allistar-se 
a la Legió Estrangera france-
sa amb un contracte de cinc 
anys. És important la data 
de la seva incorporació a la 
legió, el 30 d’abril de 1939. 
Quatre mesos després, amb 
la invasió de Polònia per les 
tropes de Hitler,  començava 
la Segona Guerra Mundial. 
Hernández va viatjar en vai-
xell de Marsella a Argèlia i es 
va establir a Sidi bel Abbes, a 
la caserna general del Primer 
Regiment Estranger d’Infan-
teria de la Legió,  i va ser as-
signat a  la  Primera  Compa-
nyia Mixta Transportada. En 
aquell centre, després de su-
perar el període d’instrucció, 
es va convertir en un soldat 
professional al servei de la 

força de xoc més prestigiosa 
de l’exèrcit francès. Durant 
tres anys va aprendre teòri-
ca militar, l’ús de tota mena 
d’armament d’infanteria i 
es va familiaritzar en opera-
cions a l’interior del  desert 
del Sàhara, desplaçant-se  a 
peu, en camions, en camells 
i mules. 
A mitjans de març de 1943, 
després de travessar el nord 
del desert del Sàhara arge-
lià,  es va establir amb la 
seva unitat a  l’enclavament 
estratègic de Touggort, i des 
d’allí inicià l’ocupació de 
Tunísia.

L’aventura de Tunísia 

Les tropes nord-americanes   
comandades pels generals  
Patton, Allen i Rossevelt 
Jr., les britàniques de l’Oc-
tau Exèrcit sota les ordres 
del general Montgomery i 
les legionàries franceses no 
van trobar resistència fins 
que,  després de conquerir  la 
ciutat de Tozeur, van arribar 
a la ciutat de Gafsa i a l’oa-
si d’El Guettar. En aquella 
zona es van produir els pri-
mers enfrontaments amb la 
X Divisió Panzer alemanya i 
amb les tropes italianes co-
mandades pel general nazi 
Von Armin, el qual feia tres 
mesos que havia substituït 
Rommel. 
En una de les freqüents in-
cursions en territori advers, 
les tropes nord-americanes 
es veien impotents de con-
querir una posició enemiga a 
Jebel el Asker (La muntanya 
del soldat), prop de l’oasi. A 
instàncies  del capità  de la 
Primera Companyia Mixta 
Transportada de la Legió Es-
trangera es va convenir que 
el proper intent el protago-
nitzarien els legionaris, més 
entrenats per aquesta mena 
d’operacions. Proveïts d’ar-
mament lleuger, Hernán-
dez i quatre companys més  
es van enfilar de nit amb si-
gil per la muntanya, encer-
clant  els enemics sense que 
aquests se n’adonessin. Quan  
es va fer de dia, els dotze sol-
dats italians de la guarnició, 
tres dels quals eren subofi-
cials, es van trobar encano-
nats i amenaçats pels cinc 
legionaris francesos. Era l’11 
d’abril de 1943. Els  soldats 

nord-americans van ocupar 
immediatament aquell in-
dret estratègic. Des de Jebel 
el Asker els capturats van ser 
traslladats a peu per carrete-
ra fins a la ciutat de Tozeur. 
Tres dies després, el general 
de Brigada Delay, comandant  
del Front Est Saharià esta-
blert a Touggourt (Argèlia), 
va emetre l’ordre següent 
per a què es divulgués entre 
la tropa “Antonio Hernández 
Hernández, legionari de 1a 
Classe de la Primera  Compa-
nyia Mixta Transportada del 
Primer Regiment Estranger 
d’Infanteria (REI). Legionari 
voluntari que formant part 
d’una patrulla molt valenta, 
en una incursió dins les líni-
es enemigues, ha participat 
en la captura de dotze sol-
dats italians, dels quals n’hi 
ha tres que són suboficials, 
mentre que la seva patrulla 
només estava integrada per 
cinc homes. Ha donat un bell 
exemple de coratge i de sang 
freda”. Per aquella opera-
ció militar li van concedir la 
Creu de Guerra TOE (Théâtre 
des Operations à l’Extérieur) 
amb estrella de bronze, de la 
República Francesa.
En una altra ocasió, la Prime-
ra  Companyia Mixta Trans-
portada es van enfrontar amb 
dos tancs alemanys als quals 
van foragitar. Hernández co-
menta que  aquesta “no va 
ser una gran epopeia, ja que 
em sembla que els nazis es 
van retirar perquè es devien 
imaginar que  nosaltres érem 
molts i molt ben equipats. En 
realitat, el que va succeir va 
ser que el company legionari 
que havia de disparar contra 
els tancs amb el seu canó  es 
va posar nerviós,  es va des-
cuidar de treure-li la tapa i 
el projectil li va explotar allí 
mateix. L’estrèpit va ser tan 
imponent que els  tancs ale-
manys es van alarmar i van 
emprendre la retirada”.
Des d’El Guettar, les tropes 
de la Legió Estrangera Fran-
cesa van prosseguir l’ocupa-
ció de Tunísia fins a la fron-
tera de Líbia. El 7 de maig de 
1943  les tropes aliades la do-
naven per enllestida.

L’eventual trobada amb 
Robert Capa 

No havia vist mai Antonio 

Hernández ni ell sabia res 
de mi, quan vàrem coincidir  
casualment en un casament, 
el 19 de setembre d’enguany, 
ara fa tres mesos. Mentre 
ens esperàvem pel sopar de 
rigor me’l van presentar i 
ben aviat la conversa va deri-
var inexorablement cap a la 
seva participació a la Guerra 
Civil espanyola i a la Sego-
na Guerra Mundial al nord 
d’Àfrica.
En un moment del  relat, 
Hernández va recordar la 
seva gesta  al desert de Tuní-
sia, l’11 d’abril de 1943, quan 
formant part de la Legió Es-
trangera francesa va captu-
rar un grup de dotze soldats 
italians. 
Com qui no diu res de trans-
cendent, va afegir la frase 
següent: “Allí se’m va acos-
tar un fotògraf que duia un 
distintiu de la revista Life a 
la bossa on portava les  cà-
meres i els rodets,  i em va 
demanar que tornéssim a 
simular l’episodi de com els 
havíem detingut, per obte-
nir  així una foto més dra-
màtica. Jo m’hi vaig negar, 
per preservar l’honor dels 
soldats italians i perquè no 
em vaig voler prestar a fer 
comèdia”. 
Ja es pot imaginar l’amiga 
o a l’amic lector que coneix 
la meva dèria pel fotògraf 
Robert Capa (1913–1954) i 
que sap de les meves recer-
ques sobre aquest personat-
ge i, en particular, sobre  la 
simulació de la famosa fo-
tografia del milicià abatut a 
Espejo (Còrdova), l’enorme 
sorpresa i perplexitat que 
em va provocar el comen-
tari d’Antonio Hernández. 
Ni que m’hi hagués dedicat 
tota la vida a buscar-lo hau-
ria trobat un testimoni tan 
valuós i tan oportú! (Tinc un 
bon amic que quan li expli-
co totes les casualitats que 
se m’han presentat en els 
darrers anys amb persones i 
fets relacionats amb Robert 
Capa  -i ja en van cinc- afir-
ma amb sornegueria que no 
és que jo posseeixi cap mèrit 
o habilitat especial, sinó que 
el que dec tenir és una mena 
d’imant ocult que els atreu. 
Deu ser això). Robert Capa 
es trobava, efectivament, en 
aquell indret a les rodalies 
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Heroi al desert de Tunísia
// LEGIONARI ESTRANGER La seva gesta més notable va ser la conquesta d’una posició enemiga i la captura 
de dotze soldats italians. Per aquesta operació li va ser concedida la Creu de Guerra de l’Exèrcit francès

Carles Querol
Font-rubí

Antonio Hernández i Hernández va néixer a Barcelona el 26 
d’abril  de 1922 i des de fa més de cinquanta anys  freqüenta Santa 
Margarida i Els Monjos, si bé només fa uns vint que hi viu i hi és 
empadronat. El veiem  al seu domicili  de l’avinguda de Cal Salines 
mostrant la foto que Robert Capa  va captar durant  els darrers dies 
de març o la primera quinzena d’abril de 1943 al desert de Tunísia. 
Capa va fotografiar un grup de  soldats italians capturats per les 
tropes de la Primera Companyia Mixta Transportada de la Legió 
Estrangera Francesa prop de l’oasi d’El Guettar. Hernández recorda 
perfectament que a Jebel el Asker (La muntanya del soldat), a uns 
deu quilòmetres de l’oasi, un fotògraf  nord-americà que portava un 
distintiu  de la revista  Life a la bossa  on duia les càmeres i els rodets 
-i del qual no va retenir el seu nom-, li va demanar que simulessin 
de nou l’instant en què Hernández i els seus companys legionaris 
havien capturat els presoners italians per tal de fotografiar el desen-
llaç de l’episodi amb més dramatisme. Hernández s’hi negà per no 
fer comèdia i per tal de preservar l’honor dels detinguts. Era Robert 
Capa aquell fotògraf? Són aquests els italians  que apareixen a la 
foto de Capa els que va capturar Hernández a Jebel el Asker? | FoTo 
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Nord d’àfrica

Hitler socorre Mussolini

Les adversitats de l’exèrcit 
de Mussolini al nord d’Àfrica 
el 1941 va propiciar que Hit-
ler hi intervingués enviant-
hi el Deutsches Afrika Korps 
comandat per Rommel.
Fons de l’autor
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Carles Querol  querolrovira@hotmail.com 
Historiador 

Iniciem amb aquest reportatge una nova 
sèrie que tindrà com a protagonistes 
veïnes i veïns de la nostra comarca que van 
participar a la Segona Guerra Mundial.

16 de gener de 1944. Veiem Antonio Hernández, a l’esquerra de la 
imatge, amb el seu company Du Puy a la Legió Estrangera france-
sa. Van proveïts d’un kepi francès i porten uniforme nord-americà | 
FoTo DEL FoNS D’ANToNIo HERNáNDEz I HERNáNDEz
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3. 9 de juny de 1941, a ouargla (Sàhara). Antonio Hernández for-
mava part de la  Primera Companyia Mixta Transportada del Primer 
Regiment Estranger de la Legió. El veiem a la fila del davant de la 
banda de música, rere el soldat que obre la marxa| FoTo DEL FoNS 

D’ANToNIo HERNáNDEz  I HERNáNDEz

Sàhara Sàhara

Hi va anar voluntari

El 27 de setembre de 1941el 
legionari Antonio Hernán-
dez es trobava al desert del 
Sàhara. 
Foto del fons d’Antonio Her-
nández i Hernández

Al mig del desert

7 de juny de 1942.  Ajupit da-
vant el camió col·locant unes 
teles metàl·liques per tal que 
les rodes del vehicle no llis-
quessin a la sorra del desert del 
Sàhara.  Foto del fons d’Anto-
nio Hernández  i Hernández

de Gafsa i El Guettar aquella 
primera quinzena d’abril.
Però Robert Capa no era 
l’únic fotògraf nord-ameri-
cà en aquella zona; també 
hi treballava Eliot Elisofon 
(1911–1973) que aleshores 
publicava les seves fotos a 
Life. I potser algun altre. 
¿Va ser  Capa el fotògraf que 
li va demanar a  Antonio 
Hernández que simulés  el 
desenllaç d’un combat amb 
els italians? O va ser Eliso-
fon? A les seves memòries 
Slightly Out of Focus (Lleu-
gerament desenfocat), Capa 
explica mig compungit que 
aquells dies a Tunísia “vaig 
poder captar fotografies de 
tota mena: núvols de pols, 
columnes de fum i vistes 
generals, però cap d’elles 
reflectia la tensió que vaig 
viure-hi i el drama de la ba-
talla que vaig poder observar 
amb els propis ulls”. Aquest 
estat d’ànim, ¿hauria pogut 
propiciar alguna mena d’ini-
ciativa per donar la volta a 
la situació? Podria molt ben 
ser que Robert Capa, una 
mica o molt decebut, hagu-
és plantejat sense èxit la si-
mulació del desenllaç d’una 
batalla -com ja ho havia fet 
sis anys i mig anys abans a 
Espejo (Còrdova)-, però des-
prés de la primera entrevista  
amb Antonio Hernández  hi 
havia  tres qüestions que no 
acabaven de lligar del tot. 
La primera era que segons 
el relat de Capa a les seves 
memòries, ell  acompanya-
va durant aquelles jorna-
des  pel desert de Tunísia 
les tropes nord-americanes 
comandades pels generals 
Patton, Allen i Roosevelt (va 
ser assignat al 16è Regiment 
de la 1a Divisió d’Infante-
ria). La segona era que en 
aquells  mesos de 1943 Capa 
treballava a Tunísia per a les 
revistes   Collier’s i Illustrated 
i no per Life, contràriament 
al que semblava suggerir el 
distintiu que portava aquell 

fotògraf a la seva bossa. I la 
tercera que, com ja s’ha in-
dicat, en aquella zona tam-
bé hi havia  treballant un 
fotògraf nord-americà de la 
revista Life, Eliot Elisofon, 
com assenyala  en diverses 
ocasions Capa a les seves 
citades memòries i Richard 
Whelan a la biografia de Ro-
bert Capa.
Però va ser en aquesta matei-
xa biografia on vàrem llegir 
textualment que “Després 
d’uns quants dies frustrants 
en els quals va intentar fo-
tografiar les esgotadores jor-
nades de neteja (es refereix 
a les operacions dels ame-
ricans per fer retrocedir els 
alemanys), Capa va decidir 
fer un reportatge sobre el 
Cos de Camellers de la Legió 
Estrangera Francesa que es-
tava desallotjant els italians 
al sud de Tunísia amb for-
ça èxit. Quan va tornar a El 
Guettar la primera setmana 
d’abril, no va centrar la seva 
atenció en els combats (els 
quals havien finalitzat el 7 
d’abril) sinó en la vida dels 
soldats al front”. Bé, ja ho te-
nim, ja que el Cos de Came-
llers mai no ha existit com a 
tal, sinó que es tractava del 
Primer Regiment  d’Infante-
ria de la Legió Estrangera al 
qual estava adscrit Antonio 
Hernández, el qual, efecti-
vament, a més de camions, 
utilitzava camells per avan-
çar pel desert, i que  precisa-
ment es trobava aleshores 
al centre de Tunísia. D’altra 
banda, només hi ha quatre 
dies de diferència entre la 
cronologia inventada per 
Whelan, basada en la recons-
trucció del periple de Capa,  
i la gesta d’Hernández, acre-
ditada documentalment.
El fet que Capa portés un 
distintiu de la revista Life 
enganxat a la bossa de les 
càmeres, malgrat que en 
aquells mesos no hi treba-
llés, no té massa rellevàn-
cia. Era un prestigi lluir-lo de 

forma ben visible i no hi ha-
via motius per arrencar-lo.
La disjuntiva de si va ser 
l’un o l’altre, Capa o Eliso-
fon, qui va parlar amb Her-
nández  a l’indret de Jebel el 
Asker   aquell 11 d’abril no la 
vaig aclarir fins a la tercera 
entrevista que vaig mante-
nir amb Hernández. L’amiga 
o l’amic lector se’n riurà i ja 
em perdonarà, però jo enca-
ra no li havia fet la pregunta 
del milió. Se’m va fer la llum 
quan em vaig plantejar amb 
quina llengua s’haurien en-
tès el fotògraf nord-americà 
i el legionari català. Perquè 
si Hernández només par-
lava català, castellà , àrab i 
francès i no sabia una sola 
paraula d’anglès, resultava 
evident que s’hi hauria d’ha-
ver entès en alguna d’aque-
lles quatre llengües. En àrab 
o català, molt improbable; i 
en castellà, probable, però 
hauria estat massa casu-
al. Efectivament, va ser en 
francès, la llengua que Her-
nández havia après obliga-
tòriament a la legió.  Eliot 
Elisofon no parlava una pa-
raula de francès i en canvi 
Robert Capa s’hi expressava 
amb tota naturalitat després 
d’haver viscut llargues tem-
porades a França en diverses 
ocasions. 
Ara com ara no podem anar 
més enllà i caldrà fer la cor-
responent recerca als arxius 
de l’International Center of 
Photography de Nova York 
per saber què va fer i on va es-
tar exactament Capa durant 
aquelles jornades. Seixanta-
sis anys després, estem molt 
a prop de trobar el deslloriga-
dor d’aquesta inimaginable 
connexió d’un veí del Pene-
dès amb Robert Capa, en un 
recòndit indret del desert de 
Tunísia. Els defensors d’Eli-
sofon  afirmen  amb rotundi-
tat que és  inversemblant que 
aquest gran fotògraf propici-
és una fabulació com la que 
explica Hernández, saltant-

se l’ètica professional... i els 
de Capa diuen exactament el 
mateix, potser encara  amb 
més vehemència. Del que sí 
podem estar convençuts, és 
que Hernández no menteix. 

La vida després de la 
guerra

Després de l’alliberament de 
Tunísia, Hernández va tor-
nar a Argèlia. L’eventual de-
sembarcament aliat a França 
semblava imminent i ell va 
ser destinat a una Compa-
nyia de la Cinquena Divisió 
Blindada. Però el 30 d’abril 
de 1944, just quan s’acompli-
en els cinc anys de contracte 
amb la legió, va decidir tor-
nar a casa. Des de l’illa de 
Pantelaria, on s’havia tras-
lladat formant part de l’ex-
pedició aliada que tres me-
sos després desembarcaria al 
sud d’Itàlia, retornà a Orán. 
Amb la documentació en re-
gla per a la repatriació, que li 
va ser facilitada al consulat 
espanyol de  Sidi bel Abbes, 
viatjà a Melilla a través del 
Marroc i fou detingut allí 
mateix ja que el seu nom 
constava com a pròfug per 
no haver-se presentat opor-
tunament per fer el servei 
militar obligatori.  De la 
presó de Melilla fou traslla-
dat successivament a les de 
Málaga, Alcázar de San Juan, 
Madrid, Guadalajara i Zara-
goza, arribant finalment a 
Barcelona on fou alliberat. 
El 1946, vuit anys després 
d’haver marxat voluntari al 
front, i ja complert el servei 
militar, es va reincorporar a 
la vida civil. Es va casar  i  va 
tenir dos fills.
Quan recorda la seva parti-
cular epopeia d’aquells anys  
afirma “vaig estar de sort, ja 
que sóc l’únic supervivent 
d’aquella Companyia de la 
Cinquena Divisió Blinda-
da. Tots els altres van morir  
mesos després als camps de 
batalla de la Selva Negra, al 
sud-oest d’Alemanya”.

RECUPEREM LA MEMÒRIA  

Recuperem la memòria dels penedesencs que van partici-
par a la Segona Guerra Mundial.
Fa setanta anys que va començar la Segona Guerra Mundi-
al. És l’hora de recuperar la memòria dels penedesencs que 
van participar-hi. Busquem històries reals de veïnes i veïns 
de qualsevol dels municipis del Penedès (d’origen i d’adop-
ció), que vagin viure aquest conflicte armat entre 1939 i 
1945.   
Ens interessen històries personals (i també fotografies, 
documents d’identitat, memòries, condecoracions, diaris, 
correspondència...) viscudes durant la guerra a qualsevol 
indret (Europa, unió Soviètica, Nord d’Àfrica, Regne unit, 
Japó, al Mediterrani, al Pacífic...), en qualsevol dels exèrcits 
(nazi, aliat, francès, soviètic, División Azul...), en els camps 
de concentració nazis o amb els  guerrillers republicans 

espanyols (maquis) que van  lluitar amb la Resistència a 
França i a l’interior d’Espanya  a la dècada dels quaranta.
Els testimonis personals i les imatges es publicaran peri-
òdicament en reportatges individuals en aquest mateix 
setmanari, s’afegiran al projecte Tots els noms promogut per 
l’Institut d’Estudis Penedesencs i  s’inclouran en un Fons de 
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès que podrà ser consultat 
per tothom.
Si vol  que es recuperi, que es divulgui i que es conservi la 
història del seu avi, del seu pare o d’un veí o conegut que 
vagi viure la Segona Guerra Mundial, enviï  un correu elec-
trònic a el3devuit@el3devuit.cat o querolrovira@hotmail.
com o una carta a la redacció d’El 3 de Vuit. Carrer Papiol, 
número 1. 08720 Vilafranca del Penedès (indicar al sobre 
Penedesencs a la Segona Guerra Mundial).
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1. Sobre el mapa de Tunísia s’ha assenyalat en vermell l’indret de 
Jebel el Asker, prop de Gafsa i El Guettar, on es trobava Antonio 
Hernández l’11 d’abril de 1943 quan va capturar els soldats itali-
ans. Robert Capa també hi era. Els van traslladar a peu fins a Tozeur. 
Veiem també l’illa de Pantelaria, enfront de la costa italiana, on Her-
nández va ser destinat posteriorment i on va complir els cinc anys 
de contracte amb la legió| FoNS DE L’AuToR 2. Les  quatre condecoraci-
ons amb què Hernández va ser distingit al nord d’Àfrica. La primera 
de l’esquerra és la Creu de Guerra  ToE ( Théâtre des Operations à l’Ex-
térieur) amb estrella de bronze, de la República Francesa, atorgada 
concretament pels esdeveniments de l’11 d’abril de 1943. 
| FoTo DE L’AuToR

2

1


