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Ayer se conmemoraron los 70 años del inicio de la Batalla de
Normandía, que supuso el golpe definitivo al nazismo de Hitler.
El militar que dirigió el ataque fue el norteamericano Ei-
senhower y el periodista que lo inmortalizó, el húngaro Robert
Capa.

Eisenhower dispuso de una fuerza aliada de 150.000 solda-
dos para desembarcar en 75 km. de costa de Francia, protegi-
da por las defensas alemanas. Sólo el primer día, 6 de junio de
1944, el Día más largo, hubo 10.000 muertos.

Entre los cuatro fotoperiodistas incorporados a las fuerzas
americanas, canadienses y británicas, estaba Robert Capa,
que ya había cubierto la Guerra Civil española. De él son las fo-
tografías más famosas de Normandía, tomadas con riesgo de
su vida en la playa de Omaha.

Capa cubrió después otras guerras, hasta que murió al pi-
sar una mina en Indochina, en 1954. Por entonces Eisenhower
se había convertido en presidente de Estados Unidos.

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Eisenhower y Capa
@Collgilaber t

V. MAIGÍ

-Com definirien el projecte
‘Terra Enllà’?
-Maite Hernández: Oferim iti-
neraris guiats pels espais de la
Batalla de l’Ebre i, per exten-
sió, de la Guerra Civil. El nos-
tre àmbit d’actuació són les
Terres de l’Ebre però aspirem a
ampliar horitzons en un futur.

-Com va sorgir la idea d’en-
gegar aquest projecte?
-Andreu Caralt: És una evolu-
ció natural de Diari de Guerra,
que vaig obrir el 2012, i on la
Maite hi col·labora. Es tracta
d’un diari digital temàtic sobre
la Batalla de l’Ebre, la Guerra
Civil, la Segona Guerra Mundi-
al i l’Holocaust. Durant
aquests anys, i ja anteriorment
com a periodista del Diari a les
Terres de l’Ebre, m’he especia-
litzat en aquest període histò-
ric. Creiem que hi ha demanda
de guiatges complets i multi-
displinars sobre la Batalla de
l’Ebre i això és el que oferim.

-Quin és el tret diferencial de
la seva oferta respecte a d’al-
tres?
-M.H.: Volem donar un enfoca-
ment transversal. Abordem la
Batalla de l’Ebre no només ex-
posant l’operació militar, sinó
també altres aspectes com el
rol de la dona, el dolor de les
víctimes, el paper de la premsa
i la literatura, l’actual procés
de recuperació de la memòria a
Catalunya...

-I amb quines eines ho volen
fer això?

A.C.: Ho volem fer utilitzant
les eines d’avui, amb un ús in-

tensiu de les xarxes socials i
dels continguts audiovisuals
per oferir una vivència més en-
riquidora.

-Amb quina periodicitat ofe-
reixen els guiatges?
-M.H.:Ara per ara, cada dues
setmanes, en caps de setmana.
Oferim una visita de matí i una
de tarda. A l’estiu, en farem
més i oferirem nous recorre-
guts. Ens estem posant en con-
tacte amb cellers de la DO Ter-
ra Alta per establir sinergies
amb ells i estem oberts a altres
col·laboracions.

-Hi ha algun espai que sigui
especial per als dos?
-A.C.: Tinc vincles familiars
amb Móra d’Ebre i Corbera
d’Ebre i els llocs de memòria
en aquests municipis són espe-
cials per mi. A la capital de la
Ribera em quedo amb l’àrea de
l’Aubadera, amb la pontona re-
publicana en primer terme i el
pont d’Arcades de fons. I a Cor-
bera, amb el Poble Vell. A ban-
da, entre les desenes d’espais
existents n’hi ha de poc cone-
guts i molta bellesa i interès
com les fortificacions de la
Punta del Duc, a la Pobla de

Massaluca. En el cas de la Mai-
te, per ella és especial l’impo-
nent itinerari per la carena de
la serra de Cavalls.

-On els podem trobar?
-M.H. En els nostres perfils de
Facebook i Twitter actualizem
tota la informació i difonem el
valuós patrimoni d’aquest pe-
ríode històric, existent a les
Terres de l’Ebre. També envi-
em mailings als establiments
turístics de les Terres de l’Ebre
i altres empreses interessades
i, a banda, estem preparant una
pàgina web.
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‘Fem turisme de memòria’

Andreu Caralt i Maite Hernández, creadors del projecte ‘Terra Enllà’. FOTO: JOAN REVILLAS

❞Abordem la Batalla
de l’Ebre no només
exposant l’operació
militar, sinó també
altres aspectes com
el rol de la dona

‘Terra Enllà’ és un
projecte d’Andreu
Caralt, periodis-
ta del ‘Diari de Ta-
rragona’ i autor
del diari digital
‘Diari de Guerra’,
ideMaiteHernán-
dez, educadora i
a n t r o p ò l o g a .
Aquest mes han
començat a oferir
guiatges pels es-
pais de la Batalla
de l’Ebre, i en un
futur preveuen
oferir serveis de
valorització d’es-
pais de memòria i
la redacció de bio-
grafies d’avis que
van viure aquells
fets.
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